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НАША ІСТОРІЯ
Австрійська компанія SAATBAU (ЗААТБАУ) 
була створена в 1950 році шляхом злиття п’я-
ти регіональних насінницьких кооперативів 
Верхньої Австрії. Сьогодні понад 3 000 ав-
стрійських фермерів є членами та власника-
ми цього потужного сільськогосподарського 
кооперативу. 

ЧИМ МИ ЗАЙМАЄМОСЬ
Ось уже 67 років компанія SAATBAU займа-
ється селекцією, насінництвом та продажем 
насіння сортів і гібридів с/г культур, адап-
тованих до європейського ринку. Щороку 
понад 200 сортів/гібридів 30 різних культур 
проходять процес розмноження в різних клі-
матичних зонах для максимальної адаптації 
до погодних умов. У кооперативній групі 
SAATBAU насінництво ведеться на площі 
понад 40 тис. га. 
Основними видами діяльності підприємства 
SAATBAU є селекція та насінництво. Се-
лекційні станції SAATBAU розташовані в 
Австрії, Німеччині, Франції, Румунії та Чілі. 
Наша робота полягає у виведенні гібридів ку-
курудзи, сортів озимої та ярої пшениці, ози-
мого та ярого ячменю, озимого та ярого ріпа-
ку, гороху, сої і багатьох інших культур. 
Своїм головним зобов’язанням перед сіль-
ським господарством ми вважаємо вироб
ництво високоякісного насіння, що вирізня-

ється своєю чистотою, адаптованістю до умов 
вирощування та високою схожістю. У процесі 
виробництва насіння ми використовуємо су-
часне потужне обладнання. На сьогоднішній 
день компанія SAATBAU має 11 сучасних на-
сіннєвих заводів, розташованих у Європі. 

НАША МЕТА
Наша мета – забезпечити сільгоспвиробників 
насінням тих культур, які плануються до ви-
рощування, дати господарствам упевненість 
у завтрашньому дні і можливість стабільно-
го отримання високих врожаїв, завдяки якіс-
ним сортам і гібридам. Разом із цим наші 
висококваліфіковані фахівці нададуть Вам 
експертні поради і рекомендації щодо техно-
логії вирощування тієї чи іншої культури. 

ДЕ МИ ПРЕДСТАВЛЕНІ
Крім України, дочірні підприємства компанії 
SAATBAU знаходяться в Німеччині, Франції, 
Польщі, Словаччині, Словенії, Угорщині, Че-
хії, Румунії, Болгарії та Росії. 
SAATBAU вже понад 60 років ефективно 
працює для забезпечення потреб сільського 
господарства. Ми дотримуємося найкращих 
традицій галузі і водночас використовуємо 
новітні наукові досягнення та сучасні іннова-
ційні технології.
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Ранньостиглий високоврожайний остистий сорт
•  Висока натура зерна
•  Відмінне кущення та стійкість до вилягання
•  Сильна пшениця
•  Висока стійкість до посухи

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................низькоросла
кількість зерен у колосі ...........................................висока
маса 1000 насінин ....................................................висока
потенціал врожайності ............................................80100 ц/га
сирий протеїн ...........................................................середній
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................середній
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................середня
бура іржа ...................................................................середня
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................добра
фузіріоз колоса .........................................................добра
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ..1025 вересня  ..................3,64,5 млн насінин/га
пізній .............. 25 вересня – 5 жовтня .....5,05,2 млн насінин/га

АМАНДУС 
Amandus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Ранньостиглий безостий сорт
•  Дуже висока стійкість до вилягання
•  Відмінна зимостійкість 
•  Щільноколосий тип
•  Висока якість зерна
•  Чудова стійкість до посухи

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................низькоросла
кількість зерен у колосі ...........................................середня
маса 1000 насінин ....................................................висока
потенціал врожайності ............................................90120 ц/га
сирий протеїн ...........................................................середній
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................середній
натура зерна ..............................................................середня
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока
бура іржа ...................................................................висока
септоріоз ...................................................................висока
піренофороз ..............................................................середня
фузіріоз колоса .........................................................добра
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................  дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........ 1025 вересня .............4,25,0 млн насінин/га
Не рекомендовано для пізнього посіву

БАЛІТУС 
Balitus
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Цінна остиста пшениця
•  Середньоранній сорт з вдалим поєднанням врожайності 

та якості
•  Гарна посухостійкість
•  Добра зимостійкість та озерненість колосу;
•  Висока стійкість до борошнистої роси та фузаріозу колосу

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................середньораннє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................дуже висока
маса 1000 насінин ....................................................висока
потенціал врожайності ............................................90110 ц/га
сирий протеїн ...........................................................високий
сира клейковина .......................................................висока
об’єм випічки ............................................................високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока
бура іржа ...................................................................добра
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................добра
фузіріоз колоса .........................................................висока
стійкість до вилягання .............................................добра
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний .... 1025 вересня .................3,64,5 млн насінин/га
пізній ................ 25 вересня – 5 жовтня....5,0 млн насінин/га

ЛУКУЛЛУС 
Lukullus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Сильна безоста пшениця з високим потенціалом врожайності
•  Чудова зимостійкість
•  Гарні показники посухостійкості
•  Середній за строками дозрівання
•  Висока стійкість до основних хвороб
•  Висока натура зерна

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ...................................................................середньопізнє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................висока 
маса 1000 насінин ....................................................середня
потенціал урожайності ............................................90100 ц/га
сирий протеїн ...........................................................середній
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................середній
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................середня
бура іржа ...................................................................висока
септоріоз ...................................................................середня
жовта плямистість ....................................................середня
фузіріоз колосу .........................................................добра
стійкість до вилягання .............................................добра
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
Оптимальний .......1025 вересня .............4,25,0 млн насінин/га
Рекомендовано висівати в оптимальні строки

ДОМІНІКУС 
Dominicus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дуже висока якість зерна 
• Ранньостиглий остистий сорт 
• Високий потенціал врожайності
• Відмінна зимостійкість 
• Добра стійкість до основних хвороб

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................середня
маса 1000 насінин ....................................................висока
потенціал врожайності ............................................80100 ц/га
сирий протеїн ...........................................................високий
сира клейковина .......................................................висока
об’єм випічки ............................................................високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................добра
бура іржа ...................................................................добра
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................середня
фузіріоз колоса .........................................................висока
стійкість до вилягання .............................................добра
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний .... 1025 вересня .................3,64,5 млн насінин/га
пізній ................ 25 вересня – 5 жовтня....5,0 млн насінин/га

ЛУПУС 
Lupus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Ранньостиглий остистий сорт з високою якістю зерна 
• Високий потенціал врожайності
• Висока стабільність та маса 1000 насінин
• Стійкий до вилягання 

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................низька
кількість зерен у колосі ...........................................висока
маса 1000 насінин ....................................................дуже висока
потенціал врожайності ............................................90100 ц/га
сирий протеїн ...........................................................високий
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока
бура іржа ...................................................................середня
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................середня
фузіріоз колоса .........................................................добра
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний .... 1025 вересня .................3,84,4 млн насінин/га
пізній ................ 25 вересня – 5 жовтня ...5,25,5 млн насінин/га

ПАННОНІКУС 
Pannonikus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

СТОРІНКА 8 СТОРІНКА 9Гарне насіння | 2018 | Озима пшениця Гарне насіння | 2018 | Озима пшениця



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Ранньостиглий сорт продовольчого напряму 
• Відмінна зимостійкість та стабільність
• Високий потенціал врожайності, гарна якість зерна
• Досить низькорослий, стійкий до вилягання
• Гарна стійкість до основних хвороб під час вегетації

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................низькоросла
кількість зерен у колосі ...........................................висока
маса 1000 насінин ....................................................висока
потенціал врожайності ............................................90110 ц/га
сирий протеїн ...........................................................середній
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока
бура іржа ...................................................................добра
септоріоз ...................................................................добра
піренофороз ..............................................................добра
фузіріоз колоса .........................................................висока
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........2030 вересня .............3,54,0 млн насінин/га
пізній ....................515 жовтня ................4,04,5 млн насінин/га

ТАЦІТУС 
Tacitus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Надзвичайна зимостійкість
•  Сильна остиста озима пшениця
•  Дуже висока стійкість до стресових умов
•  Високий та стабільний врожай

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................середнє
висота рослин ...........................................................низька 
кількість зерен у колосі ...........................................середня
маса 1000 насінин ....................................................середня
потенціал врожайності ............................................90100 ц/га
сирий протеїн ...........................................................середній
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................середній
натура зерна ..............................................................середня
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока 
бура іржа ...................................................................висока 
септоріоз ...................................................................середня
жовта плямистість ....................................................середня
фузіріоз колоса .........................................................добра
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........1025 вересня .............4,04,5 млн насінин/га
Рекомендовано висівати в оптимальні строки

ТУРАНУС
Turanus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Середньоранній остистий сорт з високою якістю зерна 
• Дуже високий потенціал врожайності
• Висока зимостійкість та посухостійкість
• Стійкий до вилягання та основних хвороб

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................середьораннє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................висока
маса 1000 насінин ....................................................дуже висока
потенціал врожайності ............................................90120 ц/га
сирий протеїн ...........................................................високий
сира клейковина .......................................................середня
об’єм випічки ............................................................високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................дуже висока
бура іржа ...................................................................добра
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................середня
фузіріоз колоса .........................................................середня
стійкість до вилягання .............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний .... 1015 вересня .................3,64,0 млн насінин/га
пізній ................ 20 вересня – 5 жовтня....4,24,6 млн насінин/га

УРБАНУС 
Urbanus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високий потенціал врожайності відмінної якості 
• Відмінна стійкість до вилягання
• Безостий сорт з високою кількістю зерен у колосі
• Гарна стійкість до грибкових хвороб листя

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. середньостигле
висота рослин ....................................................... низькоросла
кількість зерен у колосі ....................................... висока
маса 1000 насінин ................................................ середня
потенціал врожайності ........................................ 90120 ц/га
сирий протеїн ....................................................... середній
сира клейковина ................................................... висока
об’єм випічки ........................................................ високий
натура зерна .......................................................... середня
число падіння ....................................................... середнє

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. висока
бура іржа ............................................................... висока
септоріоз ............................................................... середня
піренофороз .......................................................... висока
фузіріоз колоса ..................................................... низька
стійкість до вилягання ......................................... дуже висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........1025 вересня .............3,64,2 млн насінин/га
Рекомендовано висівати в оптимальні терміни

ФАБІУС 
Fabius

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дуже високий потенціал врожайності
• Новий середньоранній безостий сорт
• Високий коефіцієнт кущення 
• Відмінна зимостійкість та стійкість до стресових факторів

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. середньораннє
висота рослин.................................................................нижча за середню
кількість зерен у колосі ....................................... середня
маса 1000 насінин ................................................ висока
потенціал врожайності ........................................ 90120 ц/га
сирий протеїн ....................................................... середній
сира клейковина ................................................... середня
об’єм випічки ........................................................ низький
натура зерна .......................................................... середня
число падіння ....................................................... високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. висока
бура іржа ............................................................... висока
септоріоз ............................................................... добра
піренофороз .......................................................... висока
фузіріоз колоса ..................................................... добра
стійкість до вилягання ......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ дуже висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний .... 1025 вересня .................3,43,8 млн насінин/га
пізній  ............... 25 вересня – 10 жовтня..3,94,4 млн насінин/га

ФАУНУС 
Faunus

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Ранньостиглий безостий високоврожайний сорт гарної якості 
• Щільноколосий тип з доброю зимостійкістю
• Висока стійкість до борошнистої роси та вилягання
• Висока маса 1000 насінин

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .............................................................. середньораннє
висота рослин ........................................................ низькоросла
кількість зерен у колосі ........................................ середня
маса 1000 насінин ................................................. висока
потенціал врожайності ......................................... 80110 ц/га
сирий протеїн ........................................................ добрий
сира клейковина .................................................... середня
об’єм випічки ......................................................... низький
натура зерна ........................................................... середня
число падіння ........................................................ високе

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ................................................... висока
бура іржа ................................................................ добра
септоріоз ................................................................ добра
піренофороз ........................................................... добра
фузіріоз колоса ...................................................... висока
стійкість до вилягання .......................................... висока
посухостійкість ..................................................... висока
зимостійкість ......................................................... висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........2030 вересня .............3,54,0 млн насінин/га
пізній ....................510 жовтня ................4,04,5 млн насінин/га

ФІДЕЛІУС 
Fidelius

CОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

СТОРІНКА 14 СТОРІНКА 15Гарне насіння | 2018 | Озима пшениця Гарне насіння | 2018 | Озима пшениця



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•  Особливий високоврожайний сорт з відмінними параметрами 

якості
•  Високий вміст та якість клейковини
•  Придатний для вирощування в посушливих умовах
•  Потребує високого агрофону та надійного фунгіцидного 

захисту

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................середня
маса 1000 насінин ....................................................середня
потенціал врожайності ............................................7090 ц/га
сирий протеїн ...........................................................високий
сира клейковина .......................................................висока
індекс клейковини ....................................................дуже високий
натура зерна ..............................................................висока
число падіння ...........................................................середнє

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................середня
бура іржа ...................................................................середня
септоріоз ...................................................................середня
піренофороз ..............................................................добра
фузіріоз колоса .........................................................середня
стійкість до вилягання .............................................середня
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........1025 вересня .............5,25,6 млн насінин/га
Рекомендовано висівати в оптимальні терміни

ЛУПІДУР 
Lupidur

СОРТ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Один з кращих для вирощування в складних умовах
• Ранній сорт з високими показниками врожайності
•  Посухостійкий, перевершує всі сорти при вирощуванні 

на легких грунтах
• Гарні  показники зимостійкості 
• Висока стійкість до основних грибкових захворювань

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання .................................................................раннє
висота рослин ...........................................................середня
кількість зерен у колосі ...........................................висока
потенціал врожайності ............................................80100 ц/га
маса 1000 насінин ....................................................середня
натура зерна ..............................................................середня
крупність зерна .........................................................середня

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса ......................................................висока
іржа листя .................................................................добра
плямистості листя ....................................................висока
ринхоспоріоз .............................................................висока
рамуляріоз .................................................................добра
стійкість до вилягання .............................................добра
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 вересня .............2,83,0 млн насінин/га
оптимальний ........2030 вересня .............3,03,2 млн насінин/га
пізній ....................510 жовтня ................3,43,6 млн насінин/га

КАРМІНА 
Carmina

СОРТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високий потенціал врожайності зерна
• Досить високорослий, але з відмінною стійкістю до вилягання
• Гарна стійкість до грибкових хвороб листя та зимостійкість

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. середньостигле
висота рослин ....................................................... високоросла
кількість зерен у колосі ....................................... висока
потенціал врожайності ........................................ 90120 ц/га
маса 1000 насінин ................................................ середня
натура зерна .......................................................... середня
крупність зерна ..................................................... середня

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. добра
іржа листя ............................................................. висока
плямистості листя ................................................ висока
ринхоспоріоз ......................................................... добра
рамуляріоз ............................................................. середня
стійкість до вилягання ......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 вересня .............2,83,0 млн насінин/га
оптимальний ........2030 вересня .............3,03,2 млн насінин/га
пізній ....................510 жовтня ................3,43,6 млн насінин/га

МАРІССА 
Marissa

СОРТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високоврожайний сорт озимого пивоварного ячменю
• Відмінні пивоварні якості солоду
•  Рекомендований до вирощування на пивоварні цілі 

за пивоварною програмою HEINEKEN
• Посухостійкий

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. середньостигле
висота рослин ....................................................... середня
кількість зерен у колосі ....................................... висока
потенціал врожайності ........................................ 90100 ц/га
маса 1000 насінин ................................................ середня
натура зерна .......................................................... висока
крупність зерна ..................................................... висока

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. добра
іржа листя ............................................................. низька
плямистості листя ................................................ середня
ринхоспоріоз ......................................................... висока
рамуляріоз ............................................................. добра
стійкість до вилягання ......................................... добра
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........2030 вересня .............3,23,5 млн насінин/га
пізній ....................510 жовтня ................3,53,7 млн насінин/га

МОНРО 
Monroe

СОРТ ОЗИМОГО ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Шестирядний сорт з високою врожайністю зерна
• Відмінна вирівняність та якість зерна
• Гарна стійкість до іржі листя та борошнистої роси

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. раннє
висота рослин ....................................................... середня
кількість зерен у колосі ....................................... висока
потенціал врожайності ........................................ 80100 ц/га
маса 1000 насінин ................................................ висока
натура зерна .......................................................... висока
крупність зерна ..................................................... висока

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. висока
іржа листя ............................................................. висока
плямистості листя ................................................ висока
ринхоспоріоз ......................................................... добра
рамуляріоз ............................................................. добра
стійкість до вилягання ......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 вересня .............2,83,0 млн насінин/га
оптимальний ........2030 вересня .............3,03,5 млн насінин/га

ХАЙДІ 
Heidi

СОРТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дворядний сорт з відмінною якістю зерна
• Гарне співвідношення крупності та маси 1000 насінин
• Висока врожайність зерна з відмінною стабільністю
• Висока стійкість до вилягання, ламкості стебла та колоса

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
дозрівання ............................................................. середньостигле
висота рослин ....................................................... низькоросла
кількість зерен у колосі ....................................... висока
потенціал врожайності ........................................ 80100 ц/га
маса 1000 насінин ................................................ висока
натура зерна .......................................................... висока
крупність зерна ..................................................... висока

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
борошниста роса .................................................. добра
іржа листя ............................................................. низька
плямистості листя ................................................ висока
ринхоспоріоз ......................................................... висока
рамуляріоз ............................................................. середня
стійкість до вилягання ......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ добра

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
оптимальний ........2030 вересня .............3,43,6 млн насінин/га
пізній ....................510 жовтня ................3,63,9 млн насінин/га

ХАННЕЛОРЕ 
Hannelore

СОРТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високий потенціал врожайності
• Стійкий до основних хвороб та вилягання
• Зимостійкий
• Швидкий початковий розвиток
• Придатний для пізнього посіву

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток  
в осінній період,  

добра регенераційна 
здатність навесні

середньораннє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................висока
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................  дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................висока
потенціал врожайності ............................................60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня  .............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня  .............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня  ..............550600 тис. насінин/га

ВЕНДІ 
Wendie

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високоврожайний середньоранній гібрид
• Стійкий до основних хвороб та вилягання
• Придатний для раннього посіву

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

досить повільний 
розвиток в осінній
період; несхильний

до переростання

від середньо
раннього  

до середнього

середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................середня
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................  дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................висока
потенціал врожайності ............................................5055 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................  дуже висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ................... 515 серпня ................350450 тис. насінин/га
оптимальний ........ 2530 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній .................... 15 вересня .................550600 тис. насінин/га

ГЕРДІ 
Gerdie

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Стабільно високий потенціал врожайності
• Швидкий початковий розвиток, ранні строки дозрівання
• Стійкий до основних хвороб та вилягання
• Придатний для раннього посіву

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток  
в осінній період,  

добра регенераційна 
здатність навесні

середнє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................середня
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................висока
потенціал врожайності ............................................50 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га

ГІБРИСЬОРФ 
Hybrisurf

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високоврожайний, стабільний та пластичний гібрид
• Висока зимостійкість, придатний до пізнього посіву
• Стійкий до вилягання та основних хвороб
• Високий вміст олії в насінні
• Гарно розвинена коренева система, посухостійкий

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток
в осінній період,

висока регенераційна 
здатність навесні

середнє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................середня
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока
потенціал врожайності ............................................60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................висока
альтернаріоз ..............................................................дуже висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................115 вересня ...............550600 тис. насінин/га

ГИКОЛОР 
Hycolor

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Потужний початковий розвиток
• Швидке відновлення вегетації навесні
• Високі показники врожайності та вмісту олії
• Виражена стійкість до фомозу 
• Придатний для пізнього посіву
• Стійкість до посушливих умов вегетації

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

потужний старт 
в осінній період, 

швидке відновлення 
вегетації навесні

середньораннє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ....................................................... вища за середню
вміст олії ............................................................... високий
маса 1000 насінин ................................................ висока
вміст глюкозинолатів ........................................... низький
вміст ерукової кислоти ........................................ дуже низький
стійкість до вилягання ......................................... добра
стійкість до осипання .......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ висока
потенціал врожайності ........................................ 60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз ..................................................................... висока
чорна ніжка ........................................................... висока
пероноспороз ........................................................ висока
склеротиніоз ......................................................... висока
альтернаріоз .......................................................... висока
бактеріоз ................................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня ...............550600 тис. насінин/га

ГРАФ 
Graf

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високий потенціал врожайності
• Чудова зимостійкість
• Надзвичайно швидкий початковий розвиток 
• Придатний для пізнього посіву
• Швидке відновлення вегетації навесні
• Добра стійкість до основних хвороб 

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток, добра 
регенераційна здатність навесні

раннє раннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................низька
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................висока
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока
потенціал врожайності ............................................60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня ...............550600 тис. насінин/га

КЛАРУС
Clarus

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дуже високий потенціал врожайності
• Відмінна зимостійкість, добра посухостійкість
• Швидкий розвиток восени та навесні
• Стабільно висока врожайнсть навіть за складних умов
• Чудова стійкість до фомозу та склеротиніозу

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток  
в осінній період,  

добра регенераційна 
здатність навесні

середнє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ....................................................... вища за середню
вміст олії ............................................................... високий
маса 1000 насінин ................................................ висока
вміст глюкозинолатів ........................................... низький
вміст ерукової кислоти ........................................ дуже низький
стійкість до вилягання ......................................... висока
стійкість до осипання .......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ дуже висока
потенціал врожайності ........................................ 6065 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз ..................................................................... висока
чорна ніжка ........................................................... висока
пероноспороз ........................................................ висока
склеротиніоз ......................................................... висока
альтернаріоз .......................................................... висока
бактеріоз ................................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня ...............550600 тис. насінин/га

МЕМФІС 
Memphis

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дуже високий потенціал врожайності
• Стійкий до основних хвороб та вилягання
• Зимостійкий, придатний для пізнього посіву

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

швидкий розвиток,
добра регенераційна

здатність навесні

середнє середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ....................................................... вища за середню
вміст олії ............................................................... високий
маса 1000 насінин ................................................ середня
вміст глюкозинолатів ........................................... низький
вміст ерукової кислоти ........................................ дуже низький
стійкість до вилягання ......................................... добра
стійкість до осипання .......................................... висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ висока
потенціал врожайності ........................................ 65 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз ..................................................................... висока
чорна ніжка ........................................................... висока
пероноспороз ........................................................ висока
склеротиніоз ......................................................... висока
альтернаріоз .......................................................... висока
бактеріоз ................................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................115 вересня ...............550600 тис. насінин/га

РЕКОРДІ 
Recordie

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Дуже добра зимостійкість
• Високий потенціал врожайності
• Швидкий початковий розвиток 
• Придатний для пізнього посіву
• Швидке відновлення вегетації навесні
• Гарна стійкість до вилягання

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

досить повільний розвиток  
в осінній період;  

не схильний до переростання; 
висока регенераційна 

здатність навесні

раннє ранньостигле

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................висока
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................висока
зимостійкість ............................................................дуже висока
потенціал врожайності ............................................60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................1015 серпня ..............350450 тис. насінин/га
оптимальний ........2030 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня ...............550600 тис. насінин/га

ТОРОНТО 
Toronto

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Стабільно високий врожай навіть за посушливих умов
• Сильно розвинена коренева система
• Посухостійкий, стійкий до вилягання
• Стійкий до основних хвороб
• Придатний для раннього посіву

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

досить повільний розвиток  
в осінній період;  

не схильний до переростання; 
висока регенераційна 

здатність навесні

раннє ранньостигле

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ...........................................................середня
вміст олії ...................................................................високий
маса 1000 насінин ....................................................середня
вміст глюкозинолатів ...............................................низький
вміст ерукової кислоти ............................................дуже низький
стійкість до вилягання .............................................висока
стійкість до осипання ..............................................висока
посухостійкість ........................................................дуже висока
зимостійкість ............................................................висока
потенціал врожайності ............................................60 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз .........................................................................висока
чорна ніжка ...............................................................висока
пероноспороз ............................................................висока
склеротиніоз .............................................................дуже висока
альтернаріоз ..............................................................висока
бактеріоз ....................................................................висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................510 серпня ................350450 тис. насінин/га
оптимальний ........1530 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................110 вересня ...............550600 тис. насінин/га

ТРУДІ 
Trudie

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Високоврожайний зимостійкий середньопізній гібрид
• Стійкий до основних хвороб та осипання
• Придатний для раннього посіву та пізнього збирання

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Початкові  
темпи росту Цвітіння Дозрівання

добрий розвиток в осінній 
період; не схильний  

до переростання; висока 
регенераційна здатність 

навесні

середньо 
раннє

середньораннє

ГОСПОДАРСЬКІ ТА МОРФОБІОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
висота рослин ....................................................... середня
вміст олії ............................................................... високий
маса 1000 насінин ................................................ середня
вміст глюкозинолатів ........................................... низький
вміст ерукової кислоти ........................................ дуже низький
стійкість до вилягання ......................................... висока
стійкість до осипання .......................................... дуже висока
посухостійкість .................................................... висока
зимостійкість ........................................................ висока
потенціал врожайності ........................................ 5055 ц/га

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
фомоз ..................................................................... висока
чорна ніжка ........................................................... висока
пероноспороз ........................................................ висока
склеротиніоз ......................................................... дуже висока
альтернаріоз .......................................................... дуже висока
бактеріоз ................................................................ висока

СТРОКИ ПОСІВУ ТА НОРМИ ВИСІВУ
ранній ...................510 серпня ................350450 тис. насінин/га
оптимальний ........1530 серпня ..............450550 тис. насінин/га
пізній ....................15 вересня .................550600 тис. насінин/га

ХАРДІ 
Hardie

00 – ГІБРИД ОЗИМОГО РІПАКУ

ДЛЯ НОТАТОК
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КОМЕРЦІЙНА КОМАНДА ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА»

Хісамудінов Микола
Регіональний представник (Чернігівська та Сумська обл.)
Тел.: +380 67 217 04 24
E-mail: Mykola.Khisamudinov@saatbau.com

Солодовнік Олександр
Регіональний представник (Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська обл.)
Тел.: +380 67 400 68 07
E-mail: Oleksandr.Solodovnik@saatbau.com

Прозапас Петро
Регіональний представник (Харківська та Полтавська обл.)
Тел.: +380 67 400 68 41
E-mail: Petro.Prozapas@saatbau.com

Шевченко Руслан
Регіональний представник (Вінницька обл.)
Тел.: +38 067 400 54 97
E-mail: Ruslan.Shevchenko@saatbau.com

Неборак Віталій
Регіональний представник (Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська обл.)
Тел.: +380 67 400 54 93
E-mail: Vitaliy.Neborak@saatbau.com

Олексюк Сергій
Регіональний представник (Волинська та Рівненська обл.)
Тел.: +380 67 462 11 73
E-mail: Serhii.Oleksiuk@saatbau.com

КОМЕРЦІЙНА КОМАНДА ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА»

Жирний Роман
Комерційний директор
Тел.: +38 067 547 07 45 
E-mail: Roman.Zhyrnyi@saatbau.com

Горбань Роман
Директор з маркетингу та розвитку
Тел.: +38 067 400 68 21
E-mail: Roman.Gorban@saatbau.com

Балановський Олександр
Регіональний представник  
(Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська та Одеська обл.)
Тел.: +380 67 249 21 61
E-mail: Oleksandr.Balanovskyi@saatbau.com

Дзяб’як Любомир
Регіональний представник (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська обл.)
Тел.: +38 067 464 21 02
E-mail: Liubomyr.Dziabiak@saatbau.com

Королько Анатолiй
Регіональний представник (Кіровоградська, Дніпропетровська та Миколаївська обл.)
Тел.: +380 67 405 20 93
E-mail: Anatolii.Korolko@saatbau.com

Косяк Антон
Регіональний представник (Київська та Житомирська обл.)
Тел.: +380 67 217 04 34
E-mail: Anton.Kosiak@saatbau.com

Монке Станіслав
Регіональний представник (Черкаська та Полтавська обл.)
Тел.: +380 67 464 20 54
E-mail: Stanislav.Monke@saatbau.com
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