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ПРО  КОМПАНIЮ

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЦЕ ВАШ УСПІХ

Компанія «Штрубе» є незалежним підприємством середнього бізнесу з питань селекції 
і насінництва рослин для ефективного розвитку сільського господарства. Починаючи 
із 1877 року, вже в п’ятому поколінні, ми займаємося селекцією гібридів цукрових 
буряків, зернових культур і соняшника. Наша сім’я селекціонерів завжди була тісно 
пов’язана із практичним сільським господарством. Однією із сильних рис «Штрубе» є 
міжнародна сітка співробітництва і партнерства, яка забезпечує можливість для 
створення різних видів спільного співробітництва: від селекції до збуту продукції. Для 
того щоб забезпечити рентабельність вирощування культур, ми фокусуємо селекційні 
роботи, які проводяться, на потреби клієнтів. Це є запорукою нашого успіху. Ми 
створюємо сорти для різних регіонів, кліматичних умов, що постійно змінюються і 
відбираємо ознаки, які сприяють відтворення посівного матеріалу, стресостійкості та 
стійкості до хвороб. Будучи селекційним підприємством, ми беремо на себе 
відповідальність мислити стратегічно і впроваджувати ці думки в практику. Для нас 
Інновації є традицією.

Комплексна основа компанії «Штрубе» базується на трьох основних компонентах. 
Завданням сектору селекції є створення сортів з незмінно високою продуктивністю, 
кожний із яких за відповідних умов вирощування забезпечує максимальну врожай-
ність. У секторі селекції створюються генетичні умови для високої врожайності. Період 
від створення сорту до дозволу на розмноження і впровадження у виробництво 
займає близько 10 років.

Завданням сектору якості посівного матеріалу є також повне використання потенціа-
лу якості. Потужні рослини, які швидко ростуть – це стандарт «Штрубе». Крок за 
кроком проводиться селекція і підготовка до продажу тільки того посівного матеріа-
лу, який відповідає вимогам наших високих стандартів.

Сектор сільськогосподарського сервісу надає повноцінні консультаційні послуги. За 
спільної роботи із виробниками сільськогосподарської продукції розробляються 
плани, які об’єднують науковий і практичний досвід, а також плани впровадження 
сучасних стратегій вирощування культур у виробничий процес. Одночасно накопи-
чені окремо знання поступають через відділ сільськогосподарського сектору назад у 
сектор селекції у формі зібраного і проаналізованого досвіду або у формі сформульо-
ваних завдань. Тільки взаємодія  цих трьох секторів гарантує досягнення тієї мети, яку 
ставить перед собою фірма «Штрубе». 

Досягнення максимальної врожайності зерна, максимального виходу цукру і 
олії для наших клієнтів у особливих умовах вирощування завдяки використан-
ням високопродуктивних сортів та гібридів селекції Strube D&S.



5www.strube.com.ua

НАШІ ПАРТНЕРИ І 
М І 

ПЕРСПЕКТИВИ
СПІВРОБІТНИЦТВА

Дуже важливу роль в житті людей в усьому світі відіграє 
сільське господарство. Докладаючи максимальних зусиль, 
ми намагаємося підтримати їх у цьому, продукцією відповід-
ного попиту; компетентною консультацією, що грунтується 
на дослідах і наукових знаннях; гнучким сервісом; індивіду-
альним підходом до кожного. Показником нашого успіху є 
успіх наших клієнтів, забезпечений продукцією та послуга-
ми нашої компанії. Інтереси наших клієнтів взаємопов’язані 
з нашими інтересами. Це також постійно стимулює нас до 
досягнення нових максимально високих результатів у галузі 
генетики і якості посівного матеріалу, надання консультацій 
та сервісу. У нас і у наших клієнтів багато спільного. Ми се-
лекціонери і виробники насіннєвого матеріалу і, крім цього, 
ведемо власне сільське господарство. Завдання і пробле-
ми, які доводиться вирішувати нашим партнерам, знайомі 
нам з власного досвіду. Будучи фірмою середніх масштабів, 
зайнятої в селекції і насінництві, що має давні традиції, ми 
усвідомлюємо нашу сьогоднішню задачу як заділ на май-
бутнє, для наступного покоління, як вважають і наші клієнти 
з сільськогосподарської галузі. Ми — партнери. Нам при-
таманне прагнення до постійності в економічному, еколо-
гічному та соціальному плані так само, як і пристрасне ба-
жання бути успішними і постійно закріплювати досягнутий 
успіх у співпраці один з одним.
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ВИРОБНИЦТВО

Виробництво посівного матеріалу
Відтворення посівного матеріалу відбувається у сприятливих кліматичних умовах. 
Це області середземномор’я на півдні Франції і півночі Італії.
Вирощування посівного матеріалу здійснюється 2-а способами: вирощуванням ко-
ренеплодів і прямим схрещуванням за строгого дотримання сівозміни.
Після збору врожаю насіння везуть до Німеччини на завод Штрубе в м.Зеллінген. 
На заводі насіння проходить численні перевірки, в тому числі аналізи з викорис-
танням ЗD-технології на кожному етапі виробництва [очистка, калібрування, шлі-
фування, дражування].

У полi, рослини цукрових буряків до-
сліджуються за багатьма параметрами. 
Компанією розроблений сенсор, який 
оцінює площу листового апарату рос-
лин за допомогою лазерного проме-
ню, а не на око, як це робилося раніше. 
Далі, йде відбір за десятками параметрів 
і факторів росту: як потенційний кан-
дидат відгукується на зміну температу-
ри, на внесення мінеральних добрив і 
т.д. Після цього комп’ютер безпомил-
ково відбирає вихідний матеріал для 
розмноження.

1-й етап 2-й етап 3-й етап

виробництво 
посівного
матеріалу

перевірка якості
процес обробки 

посівного 
матеріалу

Процес виробництва насіння включає три етапи

  виробництва  
Виробництво посівного матеріалу
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ВИРОБНИЦТВО
Для перевірки якості насіння використовуються точні 
комп’ютерні аналізи. Проба насіння проходить триви-
мірну комп’ютерну томографію, в процесі якої виходять 
пошарові знімки клубочків насіння, не руйнуючи насін-
ня. Спеціальна програма аналізує, вимірює і оцінює якість 
насіння, розпізнає будь-які зміни, виявляє фізіологічний 
стрес під час дозрівання.

виробництва.
Перевірка якості 
посівного матеріалу

виробництва.
Процес обробки
посівного матеріалу

Насіння цукрових буряків має різну форму і розмір. Тому 
для технічно-оптимального посіву, насінини доводять до 
кулястої форми завдяки дражуванню. Фірма «Штрубе» ви-
користовує різні дражувальні суміші залежно від кліма-
тичних і ґрунтових умов вирощування цукрових буряків. В 
Україні пропонується два типи дражування: пралінаж [по-
легшене «американське» драже] і стандартне драже.

Дражоване насіння складається з декількох шарів:
• Насінина
• Один шар знезаражувальних фунгіцидів
• Оболонка, в склад якої входять наповнювачі і стимулятори росту
• Один чи декілька шарів фунгіцидів [захист від ґрунтових патогенних   

грибів і грибкових захворювань]
• Шар інсектицидів  [захист від шкідників]
• Зовнішній захисний зносостійкий шар, пофарбований в синій колір

Драже цукрових буряків

насінина

оболонка захисний шар

фунгіцид

iнсектицид

дражувальне
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ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ

Завдяки інсектицидному і фунгіцидному 
шару в драже насіння, цукрові буряки, 
як правило, не потребують додатково-
го захисту на стадіях посіву та сходів. 
Це означає, що за мінімальних витрат
на захист рослин, при початковому 
зростанні і розвитку, можна надалі зни-
зити втрати врожаю і підвищити якість 
коренеплодів на етапі збирання.
Щоб підвищити якість сировини, селек-
ціонерам необхідно контролювати тех-

нологію підготовки посівного матеріалу. 
Тому, процес обробки посівного матері-
алу фірма «Штрубе» здійснює самостій-
но на своєму підприємстві в Зеллінгені. 
Сировину спочатку очищають, потім по-
лірувальна машина шліфує [полірує] зо-
внішню оболонку насінини. Після цього 
насінини набувають однакової форми, що 
полегшує подальше дражування, надхо-
дять на упаковку.

Повинні Вам повідомити: Відбір 
насіння для реалізації ведеться 
настільки ретельно, що лише 
20% насіннєвої сировини, 
яка надійшла в переробку,  
визнається відповідною 
високому стандарту «Штрубе» і    
потрапляє до споживача.

STRUBEIНФО

Вплив якості насіння на вихід цукру/га (відн. %) в партіях насіння одного сорту
Сер. вел. по 3 локаціях дослідів в З повтореннях, ділянки з однаковою кількістю рослин

номера ділянок

Кількість рослин/га

Гомогенність рослинного складу

Якість рослин

КІЛЬКІСТЬ НАСІННЯ
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ІЛОСОФІЯ ШТРУБЕ

Вимірювання ЗD-технологія «Ноу-Хау» Штрубе

Аналіз
3D-технологія, за допомогою якої можна 
заглянути вглиб насінини и дізнатися про стан 
виробничого матеріалу.

Вплив 3D-плюс — технологія активації насіння.

Для перевірки якості фірма Штрубе 
розробила унікальні технології, що не 

руйнують насіння під час їхнього аналізу, 
вимірювання не впливають на фактори, що 

відповідають за високу продуктивність 
гібридів.

• Унікальна технологія сканування площі 
листка і коренеплоду, що  дозволяє 
комп’ютерне оцінювання схожості і росту 
рослин.

• Машини BlueMobile — запатентовані 
лабораторії на колесах, що оцінюють 
ступінь якості коренеплодів.

• Пралінаж — «американський» тип драже.

3D-технологія [погляд вглиб насіння] — 
мікрокомп’ютерна 3D-томографія насіння з до-
помогою послідовних рентгеновських знімків 
[360°:360° знімків кожної насінини].
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Засвідчимося в ефективності використання 3D-технології 
на полі...
За одинакової високої схожості на мал.1 та мал.2 різниця 
на полі очевидна! 
Очевидна різниця буде й в урожаї. 

Чому так відбувається?

Звичайний рентгенівський аналіз робить знімок в одній 
площині насінини і одержує один результат, за яким ро -
блять висновок про якість продукту [мал.3].  
3D-технологія дозволяє зробити 360 знімків, що дає в 360 
разів більше даних про продукт  [мал.4].

Дуже часто аналіз насінини тільки з однієї сторони не дає 
точної оцінки про якість виробленої сировини.
Для прикладу візьмемо одну партію насіння й проаналізу-
ємо спочатку на рентгені [мал.5], потім при допомозі три-
дименсиональної компьютерної томографії [мал.6].
На малюнках можна побачити насіння, яке дійсно не може 
дати врожаю, такий аналіз не здатний зробити рентген.

3D  ТЕХНОЛОГІЯ

Mал.1

Mал.3

Mал.4

Mал.2

Звичайний рентген 3D технологія

Звичайний рентген

3D-технологія

Mал.5 Mал.6
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3D  ТЕХНОЛОГІЯ

Надалі за допомогою 
постійного 
вдосконалення 
ЗД-технопогіі та 
оптимізації генетичних 
досягнень, можливо 
буде отримувати не 
менше 15 тонн цукру 
з гектара за різних 
умов вирощування 
і навколишнього 
середовища.

STRUBEIНФО

Спеціальна програма аналізує комп’ютерні знімки, визначає 
склад насіння і проводить його оцінку. На підставі отриманих ре-
зультатів відбувається точна наладка обладнання. Відбір проб 
та налаштування обладнання на кожному етапі відбувається до 
тих пір, поки на виході не з’явиться результат, який відповідає 
найвищим стандартам Штрубе.

Завдяки цьому «ноу-хау» вперше стало можливо судити про 
якість драже. Це інноваційна ЗD-технологія не має аналогів у світі, 
хай-тек на кожному етапі виробництва.

Переваги ЗД-технології:

• Гарантований точний 
аналіз якості посівного 
матеріалу

• Коренеплоди та бадилля 
одного розміру

• Більш гладка поверхня 
коренеплоду

• Максимально висока
польова схожість

• Мінімальні втрати при
машинному збиранні

 

• Зменшуються втрати  
цукру в мелясі

ЗD-технологія



3D  ТЕХНОЛОГІЯ

Тільки 20% насіння кращої 
якості, від загальної кількості 
сировини, що потрапляє на 
завод, потрапляє на поля 
клієнта.

STRUBEIНФО
Однак, зробивши один рентгенівський знімок, ми вивчили 
насіння тільки з одного боку, для повного аналізу необхідно 
застосувати ЗD-технологію Штрубе.
Застосування ЗD-технології [детальне вивчення кожної 
насінини] дозволяє виявити не тільки неякісне насіння, а й 
насіння з недостатньо високим потенціалом енергії росту 

-
тиком для рентгена сприймається як добре. ЗD-технологія 
Штрубе вибракувала на 50% більше неякісного насіння, ніж 
звичайний рентген аналіз. Таким чином в сині коробки Штру-
бе попадає тільки краще насіння.

Етапи аналізу ЗД-технології:
Після того як насіннєвий матеріал потра-
пляє на завод, починаються послідовні 
етапи підготування, для подальшої дистри-
буції клієнту.

1. Очищення насіннєвого матеріалу — на цьо-
му етапі відбувається відділення спеці-
альним обладнанням різного сміття від 
насіння.

2. Калібрування — сортування насіння за 
розміром і масою.

3. Шліфування — шліфування кожної 
насінини  до округлої, гладкої форми.

4. Гравітаційнe сортування — сортування 
насіння за розміром і масою.

5. Дражування — обробка інсектицидами 
та фунгіцидами.

На кожному етапі, насіння піддається 
стресу, тому необхідно постійно стежити 
за його станом. Здорове насіння спочат-
ку, після декількох етапів підготовки може 
втратити свою енергію і стати непридат-
ним для висіву. Саме тому ЗD-технологія 
використовується на кожному етапі ви-
робництва і допомагає з комп’ютерною 
точністю, стежити за станом кожної партії 
насіння. Фахівці проводять відбір проб і 
надають насіння в лабораторію ЗD аналізу.

Еволюція в області ЗD-технології
При використанні нового автоматизовано-
го методу ЗD-аналізу насіння, одночасно 
аналізуються більше 2400 зразків насіння 
цукрових буряків. Це більше в 24 рази, ніж 
за використання ручного методу.
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in Prin Präzisionzision

3D  ТЕХНОЛОГІЯ

З першого погляду  Транспортний засіб 
• Система отримання зображень: спільно    
   розроблена Strube та Fraunhofer EZRT

• Платформа несуча, комерційно доступна у       
   продажу, компактна, легка та спритна 

• Електроприводи

• Термін служби акумулятора: не менше 8    
   годин

Навігація
• сантиметрова точна автономна навігація      
   через rtk-GPS

Вимір
• Використання багатоспектральних камер     
   (кольорові камери RGB та ближнього 
   інфрачервоного зв'язку)  

• Алгоритм автоматичного оцінювання    
   зображень розрізняє буряк та бур’ян 

• Точні, об'єктивні результати вимірювань при       
   кожному схрещуванні 

• Фотодокументація кожної окремої рослини 

• Вимірювання площі листків від розміру    
   шпильки до восьми листової стадії. 
   Швидкість  вимірювання: 2,4 км / год  або 
   24000 рослин / годину

13www.strube.com.ua



3D  ТЕХНОЛОГІЯ
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Як це працює:

•  самохідний польовий робот 

•  автоматичне та об'єктивне вимірювання   
    польових умов та розвитку рослин на   
    наших дослідних полях 

•  опис зовнішнього вигляду кожної рослини  
    за розмірами, формою та формою     
    поверхні 

•  вимірювання площі листя та покриття  
    ґрунту 

•  класифікація стану рослин цукрових  
    буряків і бур'янів шляхом штучного  
    інтелекту 

•  підрахунок та локалізація кожної рослини
    в полі

•  Відстеження росту кожної окремої       
    рослини, включаючи її можливу загибель

Пробні запитання для fennoFieldBot:

1. Вплив інсектицидів та фунгіцидів 

• Швидкість та динаміка появи шкодочин -  
   них об'єктів на полі

• Вплив активації насіння в поєднанні з  
   новою обробкою насіння на польові  
   умови і розвиток рослин

 • Вимірювання летальної дози
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АВТОМАТИЗОВАНА ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ НА ПРОРОСТАННЯ 
ТА РУХОМЕ ВИПРОБУВАННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

PHENOTEST



16

Зрошення проростаючих  насінин

Проростання в умовах 
стандартизованих температур і світла

Автоматична подача зразків
в пристрій КТ

Розрахунок об'ємних 3D-зображень 
із двовимірних рентгенівських зображень

Переоцінка якості насіння

Як виробник насіння цукрових буряків, 
ми стверджуємо, що надаємо своїм 
клієнтам лише найкраще  насіння. 
Найважливішою особливістю вимірю-
вання якості насіння є проростання - 
здатність насіння проростати та виро-
бляти "нормальні" рослини. Тому всі 
офіційні дослідження проростання 
базуються на визначенні відсотків 
нормальних, аномальних та не пророс-
лих насінин.
     
Зазвичай ці значення визначаються 
візуальною оцінкою. У протоколах 
звичайних досліджень проростання 
жодна подальша оцінка якості рослини 
не включається в нормально пророщене 
насіння. Однак це суттєво впливає на 
швидкість появи сходів на полі, якість та 
однорідність рослин та швидкість їх 
розвитку. Всі ці фактори суттєво вплива-
ють на очікувану віддачу. Саме тут 
надходить фенотест від Strube.

4D фенотипування з часом

Спільно з Інститутом Fraunhofer для 
неруйнівних тестувань ми розробили 
нову процедуру тестування, фенотест. 
Ми перевіряємо схожість та енергію 
проростання насіння цукрових буряків 
в автоматизованому та цифровому 
процесі. Замість візуальної оцінки 
проростаючого насіння (що неминуче є 
суб'єктивним), насіння рентгенографу-
ють у закритих судинах за допомогою 
3D-комп'ютерної томографії. І не один 
раз, а так часто, як вам подобається під 
час проростання, динаміку якого ми 
можемо зрозуміти таким чином у "4D"

PHENOTEST
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Від здатності до проростання до сили росту.                                                

Програма аналізу зображень розпізнає 
проростаючі насінини та проростаючі рослини в 
режимі реального часу та пропускає їх. 
Ми фенотипізуємо, та описуємо так, що окремі 
саджанці за розміром, обсягом та формою окремих 
органів (корінь. гіпокотиль та сім'ядолі), позначають-
ся різним кольором на рентгенівських знімках.
                                                    

З часом проростання насіння                   

проростає нормально             проростають не нормально                     не проростає

Алгоритм класифікує розсаду як 
"нормальну", "ненормальну" (із зазна-
ченням типу та ступеня аномалії) та "не 
пророщену" та описує якість окремих 
рослин. Крім того, результати можуть 
бути задокументовані у вигляді даних 
3D-зображення кожної окремої рослини. 
Маючи всі ці зібрані дані, поза звичай-
ним визначенням схожості, ми також 
можемо зробити твердження про те, як 
швидко наші насінини проростають і 
розвиваються, і наскільки вони міцні та 
пружні. Ось чому наш фенотест - це 
також визначення енергії проростання.

Яка користь від фенотесту.

За допомогою додаткової інформації про 
якість окремих рослин та динаміку росту 
ми можемо об'єктивно виміряти вплив, 
наприклад, активації насіння, піллінгу, 
обробки насіння, старіння тощо на 
здатність до проростання та, перш за 
все, на силу росту та однорідність. 
Отримані результати допомагають нам 
додатково відповідно оптимізувати наше 
насіння.

PHENOTEST
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Сила росту та однорідність

PHENOTEST

Швидкість появи сходів, 
якість окремих рослин та 
їх сила росту мають 
вагомий вплив на 
однорідність у полі та на 
стійкість до стресових 
факторів.  

Фенотест розпізнає 
різнорідні партії насіння, 
які можуть призвести до 
появи гетерогенного 
розвитку рослин в полі. Ці 
партії можуть бути 
відправлені для перероб-
ки або виключені з 
використання.                
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ЗD ПЛЮС

Перед дражуванням насіння, спочатку 
проводиться контрольована стимуляція 
процесу яровизації, за допомогою спе-
ціального методу, розробленого фірмою 
Штрубе. Відповідно до цього методу, на-
сіння витримують при регульованій тем-

Після завершення підготовки насіння 
на насінне-очисному заводі, насіннєвий 
матеріал піддають обробці при певній 
температурі, даючи насінню достатню 
кількість вологи для стимуляції обміну 

увібрати вологу. При висіві такого активо-
ваного насіння і його повторного контакту 
з водою в ґрунті відразу починається про-
цес проростання. Таким чином, завдяки 
активованому насіннєвому матеріалу 
можна досягти початку польової схожос-
ті на чотири дні раніше. Миттєві сходи на 
полі за мінімальної кількості вологи. Таке 
насіння ідеально підходить як для кліма-
тичних зон з достатньою кількістю вологи, 
так і для регіонів з меншою кількістю.

ЗD плюс це:

• турбо старт сходів насіння

• активація насіннєвого 
матеріалу марки Штрубе

• найкращим чином 
підготовлене насіння для 
проростання в полі

• насіння з найвищою енергією
проростання

Результати застосування технології ЗD плюс

сер. величини з дослідів 3 гібридів різних типів генетики
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Що таке активація насіння?

Процес активації

ЦУКРУ
пературі і за такої кількості вологи,  яке 
достатньо для стимуляції обміну речовин 
в насінні, але недостатньо для стимуляції 
самого проростання. Процес обміну речо-
вин переривається в конкретний момент 
перед початком проростання насіння.

речовин. Після цього, перед самим почат-
ком проростання насіння, процес обміну 
речовин припиняють. Далі відбувається 
дражування активова ного насіннєвого 
матеріалу. Після активації насіння погано 
розчинні резервні речовини стають легко 
розчин ними — насіння може швидше і простіше 
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3D ПЛЮС

Швидкі та рівномірні сходи рос-
лин, з використанням технології 
«ЗD плюс», означають мінімаль-
ний ризик низької польової схо-
жості і рваних сходів; гарантують 
максимальну кількість енергійних 
і здорових коренеплодів цукро-
вих буряків на кожному гектарі. 

Крім того, фаза розвитку шостого-
восьмоrо листка досягається зна-
чно раніше, а площа листків збіль -
шується до 20%, в результаті чого 
прискорюються і процеси фото-
синтезу в листі рослини. 

Таким чином, завдяки технології 
«ЗД плюс» можливе підвищення 
чистого виходу, цукру до двох від-
сотків, а значить і прибутку вашо-
го підприємства.

• зменшення ризиків низької польової 
схожості рослин

• активація насіннєвого матеріалу марки 
Штрубе

• найкращим чином підготовлене насіння для 
проростання в полі

• збільшення чистого виходу цукру до 2 
відсотків

• збільшення привабливості для цукрового 
заводу

• покращення результатів Вашого підприємства

Реальна користь від переваг ЗD плюс:

Стандарт
інший виробник

Штрубе
3D плюс
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ТУРБО СТАРТ

Переваги ЗD плюс на полі:

• швидкі рівномірні польові сходи, на 30% швидше
• прискорений розвиток листового апарату +20%
• оптимальне використання фотосинтезу
• пришвидшений розвиток рослин
• раннє змикання рядків
• мінімальні втрати буряків
• висока врожайність
• збільшення виходу чистого цукру до 2%

Процес проростання із та без активування

Здатнiсть до проростання за різної кількості вологи

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3

 Час

Поглинання
води

Відновлення
дихання

Биохімічні 
прцесси

Поява кореня

Активоване
Посів 
активованого 
насіннєвого 
матеріалу

без  актив. 40мл

без  актив. 30мл

без  актив. 70мл

с актив. 40мл

с  актив. 30мл

с актив. 70мл

Ср. вел. по 8 сортам

Ти
с.

 р
ос

ли
н 

на
 га

10 днів

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
14 днів
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ПЕРЕВАГИ НА ПОЛІ

Упаковка:

• в 1 п.о. міститься 100 000 насінин

• 4 п.о. —  упаковані в коробку більшого розміру

• 1 коробка = 1 посівна одиниця [1 п.о.]

Лабораторії на колесах
Випробування дослідних ділянок цукрових буряків 
вимагає спеціальної техніки дпя обробки посівів, 
збирання та якісного аналізу рослин. Фірма Штрубе 
розробила унікальні лабораторії на колесах Blue-
Mobil, які містять всі необхідні інструменти дпя отри-
мання та оцінки результатів на дослідних ділянках. 
Не виїжджаючи з полів, перебуваючи в постійному 
русі, «лабораторії на колесах» проводять аналізи 
і дають точний висновок за десятками параметрів 
якості досліджуваних коренеплодів.
Таким чином, один Blue-Mobil здатний обробляти біль-
ше 700 невеликих ділянок за 12 годин. За рік ця маши-
на аналізує, обробляє, збирає та дозволяє нам на  порядок
скоротити час на дані дослідження, відбираючи тільки
кращий матеріал.

Пралінаж
Пралінаж — полегшений тип драже дпя посушливих 
регіонів. Це драже з оптимальним співвідношенням 
дражованої маси. В оболонку драже входять наповню-
вачі, стимулятори росту, фунгіцидний шар, інсектицид-
ний шар і зовнішній зносостійкий шар, пофарбований 
у синій колір. Завдяки збільшенню гігроскопічних ре-
човин в дражованій масі, на полі насіння потребує
меншої кількості вологи і сходить швидше на 2-4 дні. 
Пралінаж рекомендований дпя пізнього строку сівби, 
а також  за недостатньої кількості вологи.

Готове насіння до експорту
Нова оригінальна упаковка Штрубе «вироблено в Ні -
меччині», відрізняється та відкривається картонною 
кришкою, що полегшує засипання насіння в сівалку. 
Насіння оброблене спеціальною фарбою, яка робить 
поверхню драже абсолютно гладкою, що сприяє
безперешкодному висіванню насіння з контейнера  
сівалки в грунт. На упаковці є рекомендації місцевою 
мовою.



23www.strube.com.ua

ПЕРЕВАГИ 
НА ПОЛІПереваги гібридів цукрового буряку Штрубе

• відсутній людський фактор при 
оцінці якості насіння

• гарантія отримання найбільш   
гомогенного насіння

• забезпечення максимальної 
схожості і густоти стояння рослин

• полегшення механічного збирання

• підвищення якості механічного 
зрізу бадилля

• зменшення забруднення 
коренеплодів

• збільшення можливості 
прогнозування врожаю

• комплексна стійкість до хвороб

• збільшення накопичення цукру в буряку

• мінімальне накопичення а-амінного азоту, 
калію [К] і натрію [Na]

• MIN втрати в заліковій вазі

• покращені якості до умов зберігання

• покращена якість стружки

• збільшення виходу чистого цукру

• зниження витрат по вирощуванню, 
збиранні та переробці буряків

• планування збирання залежно від 
терміну дозрівання

Польова схожість за даними інституту IFZ, Німеччина
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СКЛАД БУРЯКУ
З 1996 г. в Німеччині для визначення втрат цукру 
при переробці використовується  Брауншвейг-
ська формула:

SMV =0,12(К+Na)+0,24(a-N)+0,48

SMV —  втрати цукру в меласі [%];
W — м моль/100г буряку;
К [калій] — від 4,3 до 6,3 ммоль/100г буряку;
Na [натрій] — від  0,2 до 1,23 ммоль/100г буряку;
a-amino-N — від 1,20 до 3,85  ммоль/100г буряку;
зміна втрат при екстракції складає від 1,91 до 2,91%.

BZE = RE х (ZG- (SMV — SFV) = RE x[ZG-(SMV+SFV)]

BZE — вихід чистого цукру  [т/га];
RE   — урожайність коренеплодів [т/га]; 
ZG   — цукристість [%];
SFV — втрати цукру в виробництві [%].
SMV —  втрати цукру в меласі [%];

Вихід чистого цукру (т/га) за даними випробувань інституту Німеччини

вихід 
цукру

класичні гібриди
МОЗАІК, ВІНЦЕНТ, 
гібриди нової селекції 
стійкі до Різоманії та Церкоспорозу  
АХАТ, АККУ, АРМІН, БАСІЛІУС (new), БЕРНІ, ВАВІЛОВ (new), ВАРЕЛА, ВЕДА, ВІКТОР, ВОК, ГЕРО, 
ГУЛЛІВЕР (new), ЗОЛЕА, ЛАМАРК (new), ЛІБЕРО, ЛОГАН, МАЛУС (new), МЕРАК, НАНСЕН, ПІНТА (new), 
ПУШКІН (new), РЕМОС, РОНАЛД, ТІБОР, ЯРОСЛАВ (new), ЯШИН (new)

Фактична врожайність 
за випробуваннями
Держкоміссії

Класичні сорти
у   О,16х+6,29 
Г- 0,93

Стійкі 
до різоманії  
сорти 
без пораження
у   0,24х+3,39
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ

Який би тип гібриду Штрубе Ви не вибрали — Ви отримаєте високоякісний посівний
матеріал з Німеччини, який дає найкращий врожай. Ми намагаємося надати Вам 
найбільш повну інформацію про наш продукт, яка допоможе зробити Ваш вибір 
більш професійним і отримати бажаний прибуток.

Строки дозрівання: РС — ранньостиглий, СР — средньоранній, СС — средньостиглий.

Плоїдність:  характеристика клітини або багатоклітинного організму в відношенні складу 
хромосом, що знаходяться в ядрі клітини (генетичний  показник).

Класична (К) — Гібриди потребують додаткової 
обробки для опору хворобам. Рекомендується 
для зон з мінімальною присутністю різних за-
хворювань.
Ризоманія (Р) — Гібриди стійкі до хвороби Ри-
зоманія. 
Не вимагають додаткової обробки, гарантоване 
збереження врожаю. Рекомендуються для зон 
схильних до захворювання Ризоманії. Витрати 
на даний тип гібридів менші в порівнянні з 
витратами на додаткові обробки та ризики 
втрати врожаю.
Церкоспороз (Ц) — Гібриди стійкі до хвороби 
Церкоспороз. 
Не вимагають додаткової обробки, гарантоване 
збереження врожаю. Рекомендовані для регіо-
нів схильних до захворювання Церкоспорозом. 
Витрати на даний тип гібридів менші в порівнянні 
з витратами на додаткові обробки та ризики 
втрати врожаю.
Ризоктонія (Рз) — Гібриди стійкі до хвороби 
Ризоктонія. 
Не вимагають додаткової обробки, гарантоване 
збереження врожаю. Рекомендується для зон 
схильних до захворювання Ризоктонія. Витрати 
на даний тип гібридів менші в порівнянні з
витратами на додаткові обробки та ризики втрати 
врожаю.

Урожайний (N) — 
Гібриди нормальної врожайності.
Нормально-цукристий (NZ) — 
Гібриди, віднесені до даного типу, 
характеризуються високою вро-
жайністю цукрових буряків та 
високим вмістом цукру. Цей ком-
бінаційний тип ефективно долає 
негативну кореляцію між вро-
жайністю і вмістом цукру.
Цукристий тип (Z) — 
Гібриди, віднесені до даного типу, 
характеризуються найменшим 
накопиченням патокоутворючих
речовин, а отже високим вмістом 
[18.7-19,0%   і   більше]  цукру  в
коренеплодах.  Цукристий   тип 
раніше  накопичує  цукор  і  від-
носиться до ранньостиглих гі-
бридів. Рекомендується для най-
більш віддалених від цукрових 
заводів господарств, щоб пере-
возити цукор, а не патоку.
Суперцукристий тип (ZZ)  — 
Ранньостиглі гібриди. Максима-
льний вихід чистого цукру на заводі.

Типи  стійкостіТипи  гібридів
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА    
Гібрид Плоїдність Генотип Стійкість

Ризоманія Церкоспороз Ризоктоніоз Нематода

ЛІБЕРО 2n N + +

ЗОЛЕА 2n N + + +

ГЕРО 2n NZ +

ВЕДА 2n N +

ВОК 2n NZ + +

РОНАЛД 2n N + +

ВЛАД 2n NZ +

НАНСЕН 2n N + +

ВАВІЛОВ 2n N +

ЦЕППЕЛІН 2n N +

ПУШКІН 2n N +

МАЛУС 2n N +

КУРЧАТОВ 2n N

КАВОС 2n N

ТІБУЛ 2n N

СУВОРОВ 2n N

new

new

new

ЧОРІВ 2n Z
new

МАЗЕППА 2n Z
new

БУЛГАКОВ 2n N
new

ВИННИК 2n N
new
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   ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Строки збирання

Вересень Жовтень Листопад

1 2 3 1 2 3 1 2 3
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STRUBEIНФО

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія

• Здоровий листовий апарат, завдяки чому 
досягається висока стійкість до ураження 
Церкоспорозом та іншими хворобами листя

• Високий чистий вихід цукру з відмінними 
показниками чистоти соку

• Добра польова схожість і енергійний  
розвиток сходів

• Мінімальне налипання ґрунту до коренеплодів
• Викопування протягом усієї збиральної кампанії
• Середньо-пізній строк збирання

80,5 т/га при 19,32% цукристості
СП Разволожжя
Сквирський р-н, Київська обл.

ЛІБЕРО N-Тип

10
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70

20

40

60

80

Урожайність, т/га

80,5

19,32 %
Цукристість
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КУРЧАТОВ N-Тип
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Урожайність, т/га

79,7

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Диплоїдний, високо-врожайний
• Добра польова схожість і енергійний розвиток сходів 
• Здоровий листовий апарат, завдяки чому 

досягається висока стійкість до ураження 
Церкоспорозом та іншими хворобами листя

• Добрі показники чистоти соку
• Мале налипання грунту та легке викопування
• Середньо-пізній строк збирання

79,7 т/га при 18,53 % цукристості
STRUBEIНФО

КАВОС N-Тип
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80

Урожайність, т/га

75,5

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Диплоїдний, нова генерація гібридів
• Дуже хороші агротехнічнічні властивості
• Високо-врожайний з подвійною стійкістю до 

хвороб 
• Оптимальне накопичення цукру та висока  

чистота соку
• Мале налипання грунту та легке викопування
• Середньо-пізній строк збирання

75,5 т/га при 19,04% цукристості
STRUBEIНФО

18,53 %
Цукристість

19,04 %
Цукристість
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STRUBEIНФО

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Гарантований високоврожайний і якісний 
цукровий буряк для площ, уражених багатьма 
хворобами

• Мінімальне налипання землі і легке викопування

• Врожай можна збирати протягом всієї 
бурякозбиральної кампанії

• Середньо-пізній строк збирання

81,5 т/га при 18,1% цукристості
СП «Разволожжя»
Сквирський р-н, Київська обл.

ЗОЛЕА N-Тип
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80

Урожайність, т/га

81,5

18,1 %
Цукристість
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Урожайність, т/га

Стійкість: Ризоманія

• Комбінування дуже високої врожайності з дуже 
високим виходом чистого цукру - незалежно від 
ураження Ризоманією

• Висока енергія проростання і рівномірно потужний 
стеблостій завдяки обробці насіння за технологією 3D

• Мале налипання грунту

• Збирання можливе як в ранні, так і в пізні терміни

88,0 т/га при 20,1% цукристості
СП «Разволожжя»
Сквирський р-н, Київська обл.

ГЕРО NZ-тип

88,0

STRUBEIНФО
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Урожайність, т/га

STRUBEIНФО

Стійкість: Нематода, Церкоспороз Ризоманія

• Представник нової генерації диплоиїдних  
високо-врожайних гібридів

• Найкращий нематодостійкий гібрид

• Стабільно-високий врожай цукру

• Швидкий темп росту в весняний період

• Добрі показники чистоти соку

• Ранньо-пізній строк збирання

84,3 т/га при 19,67% цукристості
ПСП Агрофірма “Світанок”
Васильківський р-н, Київська обл.

ВАВІЛОВ N-тип

84,3

20,01 %
Цукристість

19,67 %
Цукристість
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Урожайність, т/га

Стійкість:  Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Стійкий до ризоманії, придатний для висівання на полях з 
ризоктонією

• Поєднує в собі високу врожайність цукру та високий 
рівень чистоти соку

• Має добру польову схожість

• Швидкий розвиток рослин є ще однією перевагою 
цього синього гібриду

• Збір врожаю можливий протягом всієї кампанії

ЦЕППЕЛІН N-Тип

80,04

 НОВИНКА

19,27 %
Цукристість
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Урожайність, т/га
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Урожайність, т/га

STRUBEIНФО

Стійкість: Ризоманія

• Рекомендується як для заражених Ризоманією грунтів, 
так і для чистих від цих збудників площ

• Досягає високої врожайності з високим вмістом цукру 
поряд з низьким співвідношенням SMV (стандартні 
втрати меляси)

• Вихід цукру - вище середнього, врегульований - 
забезпечує високу економічність для фермерів і 
заводів

• Дуже хороші агротехнічні властивості
• Ранньо-пізній строк збирання

81,3 т/га при 19,54% цукристості
ПСП Агрофірма “Світанок”
Васильківський р-н, Київська обл.

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія

• Максимальна врожайність в будь-якій місцевості

• Стійкий до ризоманії, володіє надзвичайно 
здоровими листками

• Ранній виробничий сорт з підвищеною 
цукристістю, врожайністю і високою чистотою соку

• Вищий ступінь якості врожаю і незначне налипання 
землі

• Найкращий серед сортів для виробництва цукру

• Ранньо-пізній строк збирання

ВЕДА N-Тип

ВОК N-тип

85,2

81,3

19,54 %
Цукристість

19,40 %
Цукристість
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Урожайність, т/га

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія

• Максимальна врожайність в будь-якій місцевості

• Стійкий до ризоманії, володіє надзвичайно 
здоровим листям

• Ранній виробничий сорт з підвищеною 
цукристістю, врожайністю і високою чистотою 
соку

• Вища ступінь якості врожаю і незначне 
налипання землі

• Найкращий серед сортів для виробництва цукру

• Прояв потенціалу за будь-яких термінів 
викопування

• Cередньо-пізній строк збирання

РОНАЛД N-Тип

85,66

19,80 %
Цукристість
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Урожайність, т/га

Стійкість: Нематода, Церкоспороз, Ризоманія

• Толерантний до нематод та ризоманії

• При ураженні церкоспорозом він зберігає здоровий 
листковий апарат. 

• Гібрид комбінує середні показники вмісту цукру з 
відмінною чистотою бурякового соку

• Висока якість насіннєвого матеріалу гібриду 
обумовлює покращену, швидку та рівномірну 
польову схожість

• Гібрид характеризується швидким розвитком рослин 
в ранній фазі вегетації та хорошими технологічними 
властивостями під час збирання

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія

• Високо-врожайний з подвійною стійкістю до хвороб

• Ідеальне поєднання високої врожайності і особливої 
якості

• Відрізняється швидким початковим ростом

• Прояв потенціалу за будь-яких термінів викопування

• Мале налипання грунту

• Ранньо-пізній строк збирання

81,9 т/га при 19,59% цукристості
СП «Разволожжя»
Сквирський р-н, Київська обл.

ВЛАД    NZ-Тип

НАНСЕН N-Тип

81,9

78,9

STRUBEIНФО

 НОВИНКА

19,96 %
Цукристість

19,59 %
Цукристість
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Урожайність, т/га

Стійкість: Ризоманія

• Диплоїдний, високо-врожайний
• Дуже високо-цукристий гібрид з низьким 

відсотком  мелясо утворення
• Швидкий розвиток молодих рослин та раннє 

змикання рядків
• Добрі показники чистоти соку
• Мале прилипання ґрунту до коренеплодів і добре

викопування за різних умов обробітку грунту
• Ранньо-пізній строк збирання

89,6 т/га при 19,14% цукристості

ТІБУЛ N-Тип

89,6

STRUBEIНФО19,14 %
Цукристість



19,14 %
Цукристість

37www.strube.com.ua

10

30

50

70

20

40

60

80

Урожайність, т/га

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Гібрид має велику листкову пластинку, з інтенсивним 
  восковим нальотом завдяки чому досягається висока  
  стійкість  до ураження церкоспорозом 

• Накопичення цукру в буряку  на ранніх строках
   дозрівання дає особливо високий показник
   цукристості за раннього збирання врожаю  

• Сорт з особливо високою чистотою соку

• Ранньо-пізній строк збирання 
 

МАЗЕППА Z-Тип

83,6

 НОВИНКА
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Урожайність, т/га

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Інтенсивне накопичення цукру в буряку  на ранніх 
  строках дозрівання дає особливо високий показник
  цукристості під час збирання врожаю  

• Висока польова схожість та низька здатність 
   до "цвітушності" 
 
• Завдяки ггладенькій поверхні кореня кореню
   налипання грунту на ньому є незначним. 

• Ранньо-пізній строк збирання 
 

ЧОРІВ Z-Тип

89,5 

 НОВИНКА

19,54 %
Цукристість

20,1 %
Цукристість
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Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Диплоїдний гібрид з дуже високим потенціалом 
   урожайності

• Гібрид з потрійною стійкістю до хвороб, особлива 
   стійкість до ризоктонії

• Середньо-пізній строк збирання 

БУЛГАКОВ N-Тип

83,43 

 НОВИНКА

38

18,65 %
Цукристість



Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія

• Дуже висока якість цукру, швидкий розвиток 
рослин, висока стійкість проти цвітушності

• Невелике налипання ґрунту та оптимальна 
врожайність є основними якостями, цього 
гібриду.
     

• Для регіонів, де ураження церкоспорозом значно 
впливає на вирощування буряків

• СУВОРОВ є гарантом дуже високого врожаю 
чистого цукру.
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Урожайність, т/га

Стійкість: Церкоспороз, Ризоманія, Ризоктонія

• Диплоїдний гібрид з дуже високим потенціалом 
   урожайності

• Гібрид  має потужний листковий апарат

• Середньо-пізній строк збирання
 

СУВОРОВ N-Тип

ВИННИК

91,6

81,4

 НОВИНКА

 НОВИНКА

19,85 %
Цукристість

19,61 %
Цукристість
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 N-Тип
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Стійкість: Ризоманія

• Представник нової генерації диплоїдних гібридів

• Високий темп початкового розвитку

• Комбінація стабільно високої врожайності 
коренеплодів з високою цукристістю

• Ідеальний вибір для успішного буряківництва

• Викопування протягом усієї збиральної кампанії

• Середньо-пізній строк збирання

ПУШКІН N-Тип

89,8

19,72 %
Цукристість



Стійкість: Нематода, Ризоманія, Церкоспороз 

• Диплоїдний, високо-врожайний

• Найкращий нематодостійкий гібрид

• Стабільно-високий врожай цукру

• Швидкий темп росту в весняний період

• Добрі показники чистоти соку

• Мале налипання грунту та легке викопування

• Середньо-пізній строк збирання

МАЛУС N-Тип
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Урожайність, т/га

80,37

20,14 %
Цукристість
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Строки посiву
Вплив строків сівби і збирання на якісні характеристики 
цукрових буряків 

Комплекс заходів Агросервісу Штрубе спрямований на 
отримання максимального врожаю. Згідно з даними  
фірми «Штрубе», врожайність цукрових буряків приблизно

 на 1/3 залежить від тривалості вегетаційного періоду: в  
першу чергу від строків сівби (27%) і меншою мірою від  
строків збирання (6,5%).

Вважається, що запізнення з терміном сівби на 1 день 
призводить до зниження збору цукру на 1% (варіювання 
від 0,8 до 1,3%). Несвоєчасний початок вегетаційного пе-
ріоду впливає на зниження схожості нерівномірно.
В осінній період збільшення маси коренеплоду цукрових 
буряків у більшості випадків становить 6-8 г на добу, а 
збільшення цукру -0,4-1,5 г. Зі зниженням температури 
ці величини зменшуються, а в інтервалі температур +5°С 
+/-1,6°С вони настільки малі, що вже починають перева-
жати процеси, пов’язані з диханням.

Отже, однією з 
найважливіших умов 
підвищення врожайності, 
є продовження 
вегетаційного періоду в 
першу чергу за рахунок 
більш ранніх строків сівби

STRUBEIНФО

Дослідження показали, що вегетаційний період не має вирі-
шального значення для врожаю. За рівних вегетаційних періодах
є температурні коливання, які впливають на високий вихід 
чистого цукру.

70
10.3 10.425.3 25.4 10.5

80

90

100

строк посіву

Приклади:
А: Посiв 25.03. =100,0 d BZE/ ha 
В:       05.04. =97,8 d BZE/ ha
С:     25.04.=87,8 dt BZE/ ha

-0,2%

-0,6%

-1,2%

за день

за день

за день

Чистий вихiд цукру (вiдн)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПОСІВУ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИСІВАННЮ

Середня густота по 
гібридам Штрубе  
з інтенсивними 
протруюванням, 
при нормі висіву
1,1 п.о/га  = 105 000 тис.
рослин/га.

STRUBEIНФО

Маса 
листя в період 
вегетації

Випромінювання

квітень травень червень  липень  серпень вересень

Компанія Штрубе використовує тільки оригінальні протру-
ювачі вищої якості виробництва ЄС для обробки насіння.

При розрахунку норми висіву потрібно брати до уваги рівень 
агро-технології та ступінь інтенсивності протруєння насіння. 
Чим вище рівень застосовуваної технології й інтенсивніше 
протруювання, тим менше рекомендована норма висіву.

Норма висіву насіння цукрових буряків

Бажана густота стояння Х 100

Лабораторна схожість  Х Польова схожість_
Норма
висіву  =

Доля фотосинтетично активного випромінювання,  
що абсорбується цукровим буряком (PAR)

відстань у 
рядках, см

густота 
посіву

кiлькiсть
насiнин на 

погонний метр

норма
висіву

17 130,7 5,9 1,31

18 123,5 5,6 1,23

19 117,0 5,3 1,17

20 111,1 5,0 1,11

21 105,8 4,8 1,06

22 101,0 4,5 1,01
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК



РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
Інновація як традиція

Луцьк
Рівно

Чернігів

Черкаси

Суми

Харьків

Луганськ

ДонецькДніпропетровськКропівницкий

Миколаїв
Одеса

Симферополь

Запоріжжя

Київ

Вінниця

Чернівці

Львів

Тернопіль
Хмельницький

Івано-Франківськ

Др. Лутц ГЕРРМАНН
Генеральний директор 

: 044 536 1669
: info@strube.com.ua

БАБИЧ Андрій Анатолійович
Продукт менеджер (цукровий буряк)

: 095 087 0136
: a.babich@strube.com.ua

БАБИЧ Андрій Андрійович 
Представник у західному регіоні 

: 063 352 33 33
: jr.babych@gmail.com  

РАТУШНЯК Віктор Пантелеймонович
Представник у південно - західному регіоні

: 096 105 3602
: ratushneak@mail.ru

 КОМПЕТЕНТНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ НАДАДУТЬ:

Адміністративний регіон

Обласний центр

ДИМИТРОВ В'ячеслав Георгійович
Канд. с.-г. наук
Менеджер з розвитку зернових культур.
Продукт менеджер (соняшник)

: 067 335 0155
: v.dymytrov@strube.com.ua

: 050 440 1118

МАЙЕР Йенс
Керівник агрослужби по Україні 

: 067 430 7949
: je.meier@strube.net

ТРАЙКОВСЬКІ Мілован
Експерт з агрономічних питань

: 050 356 5330
: milovantrajkovski@gmail.com

СВИДИНЮК Іван Миколайович
Агроном – консультант
    : 050 414 6029
    : i.svydyniuk@strube.com.ua

ЗІНЧУК Сергій Іванович
Представник у центральному регіоні

: 050 386 9799
: zinchuk@i.ua

СНІТКО Всеволод Андрійович
Представник у західному регіоні

: 067 362 5471
: snitko14@ukr.net

ПОБЕРЕЖНИК Олександр Миколайович
Представник у південному регіоні
    : 044 536 16 69 
    : 067 558 17 53 
    : poberegnik@gmail.com

САМОЙЛОВИЧ Ростислав Володимирович
Представник у північно-східному регіоні
    : 050 461 18 61
    : rost_strube@ukr.net
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ТОВ «Штрубе Україна ГмбХ»

02098 м Київ
вул. Юрія Шумського, 1, оф. 115, 
Тел .:    +380 044 220 1699
             +380 044 536 1669 
Факс:   +380 044 220 1698
E-mail:  info@strube.com.ua

www.strube.com.ua


