
 

Teravilja- ja rapsi seemnete hinnakiri 2019 

 

  

Võimalik tellida puhtimata seemet, -30 €/tonn hinnakirja hinnast. 

 

SUVINISU  Puhis Pakend Hind 

tonn * 

QUINTUS  C2 Keskvalmiv, kõrge saagipotentsiaaliga ohteline nisu, väga hea haiguskindlus ja lamandumiskindlus, taimed keskmise 

kõrgusega, pikkade ohetega, saagikus Eesti katsejaamades kuni 9,66 tonni hektarilt, hea gluteeniindeks,  kõrge 1000 

tera mass, keskmiselt 45g, kõrge langemisarv 
 

Celest trio 500 kg 400 € 

WICKI C2 Keskvalmiv ohteline nisu, ekstra toidunisu tüüpi, Eesti sordilehes alates 2016.aastast, kõrge saagipotentsiaaliga, 

jahukaste kindel, keskmine 1000tera mass, lamandumiskindel, tähele tuleb panna helelaiksuse ja nisu pruunlaiksuse 

esinemist 

Celest trio 500 kg 400 € 

 

 

SUVIODER 
 

   

EMA DS C2 Keskvalmiv söödaoder, sobib kasvatamiseks väheviljakatel muldadel ja mahepõllumajanduses, Leedu katsejaamades 

on andnud keskmiseks saagikuseks 7,16 t/ha aastatel 2010-2012, suured terad, keskmine 1000 tera kaal 49,7g, taimed 

keskmise kõrgusega, vastupidavad jahukastele, väga hea võrsumisvõimega 
 

Celest trio 500 kg 395 € 

MILFORD C2 Kõrge saagikusega keskvalmiv suvioder, söödatüüpi sort, väga suure 1000 tera massiga, hea mahukaaluga, hea 

teraühtlikkusega, keskmise haiguskindlusega, vastupidav jahukaste-, rooste- ja triiptõvele, keskmisest lühema kõrrega,  

keskmine kasvuperiood Eesti katsetes 83 päeva, Eesti katsetes oli saak aastatel 2012-2013 113,5% võrreldes 

standardsortidega, Eesti sordilehes alates 03.12.2013  
 

Celest trio 500 kg 400 € 

GRACE C2 Stabiilse saagikusega kaherealine suvioder, hilisemapoolne sort,  väga hea seisukindlusega, suur 1000 tera mass ja 

mahumass, kõrge teraühtlikkus, madal proteiinisisaldus 
 

Celest trio 500 kg 405 € 

LAUREATE 

C2 

Väga kõrge saagipotentsiaaliga õlleodra sort, väga vastupidav jahukaste suhtes, vastupidav äärislaiksuse, kollase 

rooste, odra-triiptõve ja ramularioosi suhtes, tundlikum võrklaiksuse, pruunlaiksuse ja odra-leherooste suhtes, Saagikus 

kõrge kuni väga kõrge; Kasvukõrgus keskmine; Lamandumiskindlus hea kuni väga hea; Hilisepoolne 
 

Celest trio 500 kg 415 € 

 

 

 

 

HERNES 
    

RESPECT C2 Varajane poolraag hernes; väga hea seisukindlusega kollane hernes; keskmise kõrgusega; terad on keskmise 

suurusega;  kaunte avanemise kindlus on väga hea; haiguskindel 
 

puhtimata 500 kg 450 € 

 

 

UBA 
    

VERTIGO C2 Vertigo taimed on keskmise kõrguse ja tugeva varrega;  kaunad vastupidavad lõhenemisele;  teraoad kõrge 

proteiinisisaldusega; hea haiguskindlus; hea seisukindlus; keskvalmiv; suuresaagiline; 1000 tera mass keskmiselt 545 g puhtimata 500 kg 530 € 

 

 

TATAR 
    

VB NOJAI C2 Keskvalmiv; ei lamandu; tuhande tera mass on väga kõrge; kõrge saagikusega. Registreeritud Leedus 2015 puhtimata 500 kg 685 € 



 

 

*Hindadele lisandub käibemaks 

 Käesolev hinnakiri kehtib kuni 31.03.2019 või kuni kaupa jätkub. 
 

SUVIRAPS  Puhis Pakend Hind * 

MOSAIK 

Liinisort 

Keskmiselt hiline, õlisisaldus kõrge kuni väga kõrge, suur saagikus, Eesti katsejaamades on andnud saagikust 

kuni 3,9 t/ha, seemned keskmise suurusega, 1000 keskmine seemne kaal 3,9 g, madalakasvuline, taimed 

on tugevad, hästi arenenud varred, vastupidav haigustele, hea varisemiskindlus, Eesti sordilehel alates 

28.12.2009 

Cruiser OSR 10 kg 7.50 €/kg 

GRIFFIN 

Liinisort 
 

Väga varajane, taimed on pikad, tugeva varrega, küpseb samuti varakult, palju seemneid kaunas, seemned 

keskmise jämedusega, 1000 tera kaal umbes 3,30 g, glükosinolaate leitud vähe, seemne toorrasvasisaldus 

umbes 40,3%, taimed ei vaja eriti hoolsat mullaharimist, sobib hästi vähem haritud mulda. 
Cruiser OSR 10 kg 7.00 €/kg 

DOKTRIN 

Hübriid 

 

Varajane ja kompaktne hübriidsort, mis on Eesti katsejaamades andnud saagiks kuni 4,5 tonni hektarilt. Sobib 

väga hästi kasvatamiseks nii kergetel kui ka rasketel muldadel. Kõrge saagikus ja kõrge õlisisaldus, seemned 

keskmise jämedusega, 1000 tera keskmine kaal 3,8 g, keskmisest madalam glükosinolaatide sisaldus, väga hea 

lamandumiskindlus, väga hea haiguskindlus üldlevinud haiguste suhtes, väga hea varisemiskindlus, Eesti 

sordilehel alates 01.02.2013 

 

Cruiser OSR 1üh=3ha 148 €/üh 

LAGONDA 

Hübriid 

 

Kesk-hilise valmimisajaga sort, uue põlvkonna hübriid, väga kõrge saagikuse ja õlisisaldusega, väga kiire 

algarenguga sort, õitsemine keskvarajane, kõrge lamandumiskindlus. Cruiser OSR 1üh=3ha 155 €/üh 

CONTRA CL 

Hübriid 

Clearfield tehnoloogial põhinev sort, keskvalmiv CL sort, kõrge saagipotentsiaaliga, keskhiline õitsemine, 

keskmine kõrgus, lamandumiskindel. Cruiser OSR 1üh=3ha 165 €/üh 

CULTUS CL 

Hübriid 

Clearfield tehnoloogial põhinev sort, hiline sort, mida iseloomustab kõrge saagikus ja õlisisaldus. Taimed on 

keskmiselt 125-130 cm kõrgused. Väga vastupidav kõtrade avanemisele. Cultus on kasvukoha lõimise suhtes 

vähenõudlik. Kevadel areneb väga kiiresti välja tugev juurestik, tänu millele suudab ta toime tulla ka 

ebasoodsamates ilmastikutingimustes. 

Cruiser OSR 1üh=3ha 160 €/üh 

MENTHAL 

Nuutrikindel 

Hiline, suur saagi.potentsiaaliga. Kõrge õlisisaldus, resistentne kapsanuutri suhtes 
TMTD 1üh=3ha 165 €/üh 

Jaanika Liir  
Tel 5885 5400  
jaanika.liir@dotnuvabaltic.ee    
Viljandi, Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Rapla  
 
 
Dotnuva Baltic AS  
Savimäe 7, Vahi küla, Tartu vald  
www.dotnuvabaltic.ee  

Kristin Tärn  
Tel 5885 7500  
kristin.tarn@dotnuvabaltic.ee   
Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju, Järva  

Remek Meel                  
Tel 5303 9306  
remek.meel@dotnuvabaltic.ee  
Võru, Põlva, Valga, Tartu, Jõgeva  
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