








































ОПИСИСОРТІВ КУЛЬТУР, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО РЕЄСТРУСОРТІВ,

ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯВ УКРАЇНІ

СОНЯШИК

Принтасол. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма "АТКаргілл".
Рослини заввишки до 150 см. Стебло нерозгалужене, слабоопушене, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні,

зелені. Листкова пластинкабез антоціану з блиском; форма поперечного розрізу плеската, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошиксереднього розміру, опуклий. Листочки обгортки видовженібез антоціану. Язичковіквітки овальні, жовті; трубчасті -- довгі
без антоціанового забарвлення. Сім'янки видовжено-яйцевидні,сірі з сірими смужкамипо краях.маса 1000 насінин -- 54г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу становила 23,4 ц/га, потенційна - 43,8 ц/га.
Вміст жиру- 50,890. Ураження хворобами(вовчком до 1090, гнилями- 139, іржею - 1890).

Рекомендованийдлязона Степу.

Красень.Скоростиглийгібрид на стерильній основі (материнська формаС х 908 А; батьківська Х 782В). Заявник ІР УААН.
Гібридвідноситься до різновидності чернянкадрібнонасіннєва. Стебло прямостояче, заввишки до 150 см, добре облистнене. Листки

середньогорозміру, серцеподібні, зелені. Кошик великий,злегка опуклий,діаметром18-22 см. Насіння чорне, панцирле. Маса 1000 насінин
58-61г. Лушпинність - 21,290,

Середня урожайністьпо зоні Степу становила22ц/га, потенційна - 41,6 ц/га. Вміст жиру- 49-529), Гібрид відрізняється рівномірним
квіткування та достиганням; має високу стійкість до вилягання. Посухостійкість також висока. Генетично стійкий до вовчка та
пероноспорозу. Толерантний до загущення.

Урожайність материнської форми складає від 8 до 13 ц/га, вихід кондиційного насіння - 6090. Оптимальна густота стояння 55-60
тис/га; внесення добрив під оранку Ме 30-35; Р 40-50; К 30-40, при сівбі Мо 10-15.

Рекомендованийдля зони Степу.

Український 1. Трилінійний гібрид на стерильній основі (мати - міжлінійний стерильний гібрид Зоря; батько - лінія А-12).
Заявник - науково-виробнича фірма"Гран".

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см., стебло прямостояче, середньоопушене. Листки
середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листкова пластинка слабогорбкувата з блиском. Форма поперечного
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розрізу плеската, криловідсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик малий, опуклий. Листки обгортки округлої форми,без
антоціану. Язичкові квітки вижовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим забарвленням. Сім'янки
видовженої форми,чорні без смужок. Маса 1000 насінин 60-65г.

Вегетаційний період 120 днів. Середня урожайність за роки випробування по зоні Степу становила 26,8 ц/га, по зоні Лісостепу 24,3
ц/га, потенційна- 40,7 ц/га. Вміст жиру- 50,89, лушпинність-- 2295, вміст білку - 18,290.

Гібрид стійкий до вилягання та осипання. Ураження хворобами назначне(вовчком-- 5,396, пероноспорозом- 290, іржею - 8,296, білою
гниллю - 1090). Оптимальнагустота стояння 45-50 тис/та.

Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Ной (Харківський96). Гіростий міжлінійнийгібрид на стерильній основі(мати - АХ-1002; батько-ВХ 720). Заявник - ІР УААН.
Рослини заввишки до 160 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене, добре облистнене. Листки темно-зелені,

середньогорозміру, серцеподібні. Листова пластинкабез блиску, слабогорбкувата. Кошиксереднього розміру, опуклий. Сім'янки темно-сірі
з смужками. Маса 1000 насінин - 62г.

Вегетаційний період - 118 днів. Середня урожайністьза роки випробування по зоні Степу становила 24,7 ц/га, потенційна - 46,1 ц/га.
Вміст жиру - 51,996, білку- 1990, лушпинність-- 2290.

Гібридстійкий до вилягання,осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами (вовчком - 1,596, гнилями - 13,790, іржею -
1790).

Рекомендованийдля зони Степу.

Прометей. Сорт створений на основі міжсортовоїгібридизації. Заявник - ЇОК УААН.
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене,

середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинкабез блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного
розміру плеската, крило відсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичковіквітки видовженої
форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. сім'янки середнього розміру, яйцеподібно-видовжені, сірі з
смужккамипо краям. Маса 1000 насінин - 63г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність за період випробування становила 21,9 ц/га, потенційна - 38 ц/га. Вміст жиру
52,196, білку - 1890, лушпинність-- 229.

Сорт відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами (вовчком-- 1,596, гнилями- 19,39, іржею - 14,590).
Рекомендованийдля зони Степу.
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Еней. Простий міжлінійний гібридна стерильній основі. Материнськка форма Сх 100бА,батьківська -- Х-526В.

Заявник - ІР УААН.
Антоціанове забарвлення гіпокотилю середнє. Рослини заввишки до 150 см. Стебло прямостояче, слабоопушене, добре облистнене.

Листки середнього розміру, серцеподібні, темно-зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата.

Формапоперечного розрізу опукла,крилавідсутні, кут розходженнябічних гілок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Кількість
тильних листочків обгортки мала, листочки округлої форми. Язичкові квітки видовжені, жовті, трубчасті, жовті без антоціану. Сім'янки
видовженої форми,чорніз сірими смужками,без опушення. Маса 1000насінин61 г.

Вегетаційний період 106 днів. Урожайність - 37 ц/га. Вміст жиру- 53596, олеїнової кислоти -- 89,996,білку-- 2190. Лушпинність -- 2090.

Гібрид стійкий до ураження вовчкомта пероноспорозом,відносно стійкий до гнилей.

Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Сівер.Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі. Материнська форма-простий міжлінійнийгібрид Сх1002А х Х1006Б,батьківська

Хх-720в.
Заявник- ІР УААН.
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 160 см. Стебло прямостояче з слабким опушенням,

середньооблистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата.

Форма поперечного розрізу увігнута з крилами; кут розходження бічних жилок тупий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки
обгортки без антоціанового забарвлення, округлої форми. Язичковіквітки овальної форми, жовті, трубчасті -- жовті з слабким антоціановим

забарвленням. Сім'"янки видовжено-яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 сім'"янок - б0г.
Гібрид генетичностійкий до вовчка, пероноспорозу. Гнилями уражуєтьсясередньо.
Вегетаційний період - 105 днів. Урожайність 33,9 ц/га. Вміст жиру - 51,790, білку - 24,196. Лушпинність - 24.,190.

Рекомендований для зони Степу.

Ранок (Харківський кондитерський). Сорт кондитерського напряму.Заявник - Акціонерна компанія "Контакт".
Рослини заввишкидо 140 см. Стебло прямостояче. середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листкисереднього розміру,

ланцетоподібні. зелені. Антоціанове забарвлення - відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу

плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки видовжені.

Язичковіквітки овальної форми, жовті; трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми,сірого кольору з сірими смужками.

Маса 1000 насінин до 90г.

Вегетаційний період 100 - 107 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепустановила 19,7 ц/га. Максимальна --

37 ц/га. Вміст жиру 47,990,білку-18.69, лушпинність-- 24.695.
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видовженої форми,чорніз сірими смужками,без опушення. Маса 1000насінин61 г.

Вегетаційний період 106 днів. Урожайність - 37 ц/га. Вміст жиру- 53596, олеїнової кислоти -- 89,996,білку-- 2190. Лушпинність -- 2090.

Гібрид стійкий до ураження вовчкомта пероноспорозом,відносно стійкий до гнилей.

Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Сівер.Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі. Материнська форма-простий міжлінійнийгібрид Сх1002А х Х1006Б,батьківська

Хх-720в.
Заявник- ІР УААН.
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки до 160 см. Стебло прямостояче з слабким опушенням,

середньооблистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата.

Форма поперечного розрізу увігнута з крилами; кут розходження бічних жилок тупий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки
обгортки без антоціанового забарвлення, округлої форми. Язичковіквітки овальної форми, жовті, трубчасті -- жовті з слабким антоціановим

забарвленням. Сім'"янки видовжено-яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 сім'"янок - б0г.
Гібрид генетичностійкий до вовчка, пероноспорозу. Гнилями уражуєтьсясередньо.
Вегетаційний період - 105 днів. Урожайність 33,9 ц/га. Вміст жиру - 51,790, білку - 24,196. Лушпинність - 24.,190.

Рекомендований для зони Степу.

Ранок (Харківський кондитерський). Сорт кондитерського напряму.Заявник - Акціонерна компанія "Контакт".
Рослини заввишкидо 140 см. Стебло прямостояче. середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листкисереднього розміру,

ланцетоподібні. зелені. Антоціанове забарвлення - відсутнє. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу

плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, плескатий. Листочки обгортки видовжені.

Язичковіквітки овальної форми, жовті; трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки видовженої форми,сірого кольору з сірими смужками.

Маса 1000 насінин до 90г.

Вегетаційний період 100 - 107 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепустановила 19,7 ц/га. Максимальна --

37 ц/га. Вміст жиру 47,990,білку-18.69, лушпинність-- 24.695.



  

РНу

Сорт відносностійкий проти вовчку, соняшниковоїмолі, середньостійкий проти фомопсису,гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепуяк кондитерський.

Сяйво.Потрійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середньогорозміру,
серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинкабез блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила
наявні, кут розходженнябічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгорткиокруглі, без антоціану. Язичковіквітки овальні, жовті; трубчасті -- жовті без антоціану.
Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 -- бОг.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна38,0 ц/га. Вміст
жиру55,59, білку 1896, лушпинність 2397.

Гібрид відносностійкий до вовчку і соняшниковоїмолі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник - агропромислова фірма "Флора".
Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облистнене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений,

без антоціану. Листкова пластинкабез блиску, сильногорбкувата. Форма поперечногорозрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних
жилок прямий. Кошиксереднього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла,антоціанове забарвлення
відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення,овальні; трубчасті -- червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні
без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок - 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9
ц/та. Вміст жиру 53,290, білку 1890, лушпинність -- 23-2495.

Гібрид стійкий дововчку, соняшниковоїмолі, толерантний до гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зони Степу.

Айтана (РТ 002). Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).
Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення.

Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Крила відсутні, форма поперечногорозрізу плеската, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті;
трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.

 



  

РНу

Сорт відносностійкий проти вовчку, соняшниковоїмолі, середньостійкий проти фомопсису,гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепуяк кондитерський.

Сяйво.Потрійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середньогорозміру,
серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинкабез блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила
наявні, кут розходженнябічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгорткиокруглі, без антоціану. Язичковіквітки овальні, жовті; трубчасті -- жовті без антоціану.
Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 -- бОг.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна38,0 ц/га. Вміст
жиру55,59, білку 1896, лушпинність 2397.

Гібрид відносностійкий до вовчку і соняшниковоїмолі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник - агропромислова фірма "Флора".
Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облистнене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений,

без антоціану. Листкова пластинкабез блиску, сильногорбкувата. Форма поперечногорозрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних
жилок прямий. Кошиксереднього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла,антоціанове забарвлення
відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення,овальні; трубчасті -- червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні
без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок - 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9
ц/та. Вміст жиру 53,290, білку 1890, лушпинність -- 23-2495.

Гібрид стійкий дововчку, соняшниковоїмолі, толерантний до гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зони Степу.

Айтана (РТ 002). Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).
Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення.

Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Крила відсутні, форма поперечногорозрізу плеската, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті;
трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.

 



  

РНу

Сорт відносностійкий проти вовчку, соняшниковоїмолі, середньостійкий проти фомопсису,гнилей.
Рекомендований для зони Лісостепуяк кондитерський.

Сяйво.Потрійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - СГІ УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, слабоопушене. Кількість листочків на стеблі середня. Листки середньогорозміру,
серцеподібні, зелені без антоціанового забарвлення. Листова пластинкабез блиску, гладенька. Форма поперечного розрізу плеската, крила
наявні, кут розходженнябічних жилок прямий.

Кошик великий, опуклий. Листочки обгорткиокруглі, без антоціану. Язичковіквітки овальні, жовті; трубчасті -- жовті без антоціану.
Сім'янки широко-яйцевидні, чорні, без смужок. Маса 1000 насінин 50 -- бОг.

Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 22,1 ц/га. Максимальна38,0 ц/га. Вміст
жиру55,59, білку 1896, лушпинність 2397.

Гібрид відносностійкий до вовчку і соняшниковоїмолі; середньо стійкий до гнилей та пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Захист. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.

Заявник - агропромислова фірма "Флора".
Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, сильноопушене, добре облистнене. Листок великий, серцеподібний, темно-зелений,

без антоціану. Листкова пластинкабез блиску, сильногорбкувата. Форма поперечногорозрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних
жилок прямий. Кошиксереднього розміру, опуклий. Кількість тильних листочків обгортки середня, форма опукла,антоціанове забарвлення
відсутнє. Язичкові квітки оранжевого забарвлення,овальні; трубчасті -- червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні
без смужок, ледь опушені. Маса 1000 сім'янок - 58г.

Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 23,6 ц/га. Максимальна 37,9
ц/та. Вміст жиру 53,290, білку 1890, лушпинність -- 23-2495.

Гібрид стійкий дововчку, соняшниковоїмолі, толерантний до гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зони Степу.

Айтана (РТ 002). Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).
Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, слабоопушене. Листки великі, округлі, зелені без антоціанового забарвлення.

Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Крила відсутні, форма поперечногорозрізу плеската, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листки обгортки видовженої форми,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті;
трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, сірі з смужками. Маса 1000 насінин 58г.
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Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила28,3 ці/га, в зоні Лісостепу 26,6
ц/га, максимальна 42.4 ц/га. Вміст жиру49,9 - 50,99, білку 17,99

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендованодля зон Степуі Лісостепуна богарних та зрошуванихземлях.

Магнум (ВР 5524).простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма Лімагрейн(Франція).
Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене середньоопушене та облистнене. Листки середнього розміру,

серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька; зубчастість слабка

регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, куг розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру,
опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичковіквітки овальної форми, жовті;
трубчасті жовті з антоціаном. Сім'янки середнього розміру, широко - яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса 1000 насінин55 г.

Вегетаційний період 120 -- 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,7 ц/га, в зоні Лісостепу
26.9ц/га. Максимальна урожайність41,2 ц/га. Вміст жиру 53,9 - 55,8 95,білку 16,1 - 17,790.

Гібридстійкий до вилягання, осипання;середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдля зони Степу.

АренаПР.Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма Сінтента.
Гіпокотильбез антоціанового забарвлення. Стебло прямостояче заввишки до 180 см., середньоопушене та облистнене. Антоціанове

забарвлення молодих листочків відсутнє. Листок великий, серцеподібний, зелений. Листова пластинка слабкогорбкувата без блиску,

зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик

опуклий, середнього розміру напівпохилий до низу. Листочки обгортки видовженої формибез антоціану. Язичкові квітки видовженої форми

жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сімянки широко- яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 насінин 50г.

Вегетаційний період в зоні Степустановив 125 днів, в зоні Лісостепу130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила
27,6 - 31,1 ц/та. Максимальна урожайність 45,2 ц/га. Вміст жиру5190, білку17,4 18,695.

Гібридстійкий проти вилягання, посухи; хворобами уражувавсяв середніймірі.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Запорізький 32. Потрійний міжлінійний тібрид на стерильній основі. Заявник Інститут олійних культур УААН.

Рослини заввишки до 140 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене з дуже слабким опушенням. Листки зелені без антоціану, |
серцеподібні. Листова пластинкаслабкогорбкуватабезблиску, крилавідсутні. Кут розходження бічних жилок гострий, форма поперечного
розрізу плеската. Кошик середньогорозміру, плескатий. Кількість тильних листочків обгортки середня, листочки видовженої форми без
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Вегетаційний період 118 - 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила28,3 ці/га, в зоні Лісостепу 26,6
ц/га, максимальна 42.4 ц/га. Вміст жиру49,9 - 50,99, білку 17,99

Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до ураження хворобами.

Рекомендованодля зон Степуі Лісостепуна богарних та зрошуванихземлях.

Магнум (ВР 5524).простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма Лімагрейн(Франція).
Рослини заввишки до 180 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене середньоопушене та облистнене. Листки середнього розміру,

серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листова пластинка без блиску, гладенька; зубчастість слабка

регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крила відсутні, куг розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру,
опуклий, повернений донизу. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичковіквітки овальної форми, жовті;
трубчасті жовті з антоціаном. Сім'янки середнього розміру, широко - яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса 1000 насінин55 г.

Вегетаційний період 120 -- 125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 29,7 ц/га, в зоні Лісостепу
26.9ц/га. Максимальна урожайність41,2 ц/га. Вміст жиру 53,9 - 55,8 95,білку 16,1 - 17,790.

Гібридстійкий до вилягання, осипання;середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдля зони Степу.

АренаПР.Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма Сінтента.
Гіпокотильбез антоціанового забарвлення. Стебло прямостояче заввишки до 180 см., середньоопушене та облистнене. Антоціанове

забарвлення молодих листочків відсутнє. Листок великий, серцеподібний, зелений. Листова пластинка слабкогорбкувата без блиску,

зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик

опуклий, середнього розміру напівпохилий до низу. Листочки обгортки видовженої формибез антоціану. Язичкові квітки видовженої форми

жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сімянки широко- яйцевидної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 насінин 50г.

Вегетаційний період в зоні Степустановив 125 днів, в зоні Лісостепу130 днів. Середня урожайність за роки випробування становила
27,6 - 31,1 ц/та. Максимальна урожайність 45,2 ц/га. Вміст жиру5190, білку17,4 18,695.

Гібридстійкий проти вилягання, посухи; хворобами уражувавсяв середніймірі.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Запорізький 32. Потрійний міжлінійний тібрид на стерильній основі. Заявник Інститут олійних культур УААН.
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антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті квітки жовті без антоціану. Сімянки середнього розміру, видовженояйцевидноїформи, чорніз сірими смужками, Маса 1000 насінин бач "Вегетаційний період 110 - 120 днів. Середня урожайність за роки випробуваннястановилав зоні Степу 24.9 ціга, в зоні Лісостепу 22,8ц/га. Максимальна урожайність 38,0 ц/га. Гібрид стійкий до вовчкуі пероноспорозу.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу.

Байда. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник Селекційно - насінницька фірма Незалежна аграрна індустрія"та Інститут олійнихкультур УААН.
Рослини заввишкидо 150 см. Стебло прямостояче,слабо опушене. Листки серцеподібні, зелені без антоціанового забарвленняі блиску.Листова пластинка слабогорбкувата. Кошик тонкий, плескатий, середнього розміру. Язичкові квітки овальної форми,жовті; трубчасті жовтібез антоціану. Сімянки середнього розміру видовжено - яйцевидні, чорні без смужок. Маса 1000 насінин 501;Вегетаційний період 100 - 110 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 20,5 ц/га, в зоні Лісостепу 17,9 ц/га.Максимальна урожайність35 ц/га. Вміст жиру47, 8 - 49,095, вмістбілку 17,1 - 18.09).
Гібрид стійкий противилягання, осипання,посухи;відносностійкийдо вовчка та пероноспорозу.Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Знахідка. Простийгібрид на стерильній основі. Заявник - агропромислова фірма "Флора".
Рослина заввишкадо 190 см. Стебло прямостояче, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану.Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилокпрямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочків обгортки багато, форма округла без антоціану. Язичкові квітки овальної форми,оранжеві; трубчасті -- жовті без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми,середньогорозміру, чорні без смужок. Маса 1000 насінин --65г.
Вегетаційнийперіод - 115 днів. Урожайність27-29 ц/га. Вміст жиру 50-5296, білку - 14-1596, лушпинність 22-2490.Гібрид стійкий до вовчку, соняшниковоїмолі, толерантнийдо гнилей.
Рекомендованийдлязони Степу.

Злива. ГТотрійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - СГІ УДАН.
Рослини заввишкидо 170 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листкивеликі, серцеподібні,темно-зелені. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічнихжилок прямий, Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки оранжевогозабарвлення, овальної форми, трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні безсмужок. Маса 1000 насінин- б0г.
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Гібрид стійкий противилягання, осипання,посухи;відносностійкийдо вовчка та пероноспорозу.Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Знахідка. Простийгібрид на стерильній основі. Заявник - агропромислова фірма "Флора".
Рослина заввишкадо 190 см. Стебло прямостояче, добре облистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану.Листова пластинка без блиску, середньогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічних жилокпрямий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листочків обгортки багато, форма округла без антоціану. Язичкові квітки овальної форми,оранжеві; трубчасті -- жовті без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної форми,середньогорозміру, чорні без смужок. Маса 1000 насінин --65г.
Вегетаційнийперіод - 115 днів. Урожайність27-29 ц/га. Вміст жиру 50-5296, білку - 14-1596, лушпинність 22-2490.Гібрид стійкий до вовчку, соняшниковоїмолі, толерантнийдо гнилей.
Рекомендованийдлязони Степу.

Злива. ГТотрійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - СГІ УДАН.
Рослини заввишкидо 170 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Кількість листків на стеблі середня. Листкивеликі, серцеподібні,темно-зелені. Листова пластинка без блиску, слабогорбкувата. Форма поперечного розрізу опукла, крила наявні, кут розходження бічнихжилок прямий, Кошик великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки оранжевогозабарвлення, овальної форми, трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні безсмужок. Маса 1000 насінин- б0г.
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Вегетаційний період 105 днів. Урожайність 23-34 ц/та. Вміст жиру48-5095, білку - 14-1590, Лушпинність- 21-2395.
Гібридстійкий до вовчку, соняшниковоїмолі, середньостійкий до фомопсису, гнилей. Рекомендований длязони Степу.

 ГетьманЕТ. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма "Незалежнааграрнаіндустрія"; Всеросійський
НДІолійних культур.

Рослини заввишки150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без
антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті
жовтібез антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок -- 35,5г.

Гібрид олійного напрямку.Вегетаційнийперіод в зоні Степу108, в зоні Лісостепу114 днів. Середня урожайність за роки випробування
26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національністандартина 13-1696. Потенційна урожайність38 ц/га. Вміст жиру -- 4905, білка - 18,5,
лузжистість - 22,990.

Технологічний,стійкий до вовчка і пероноспорозу.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

  

Чумак.Сорт. Заявник - фірма Незалежна аграрнаіндустрія; та Донська філія ВИДІОК.
Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру,серцеподібні, зелені, без

антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої
форми,жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки
середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми,чорні. Маса1000 сім'янок 64,бг.

Вегетаційнийперіод сортув зоні Степу-112, в зоні Лісостепу- 118 днів.
Середня урожайність за роки випробування - 24.7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,896 перевищує національні стандарти. Потенційна

урожайність- 37,3 ц/та. Вміст жиру - 49,5-51,996,білка - 18,39, лузжистість 2296. Сорт олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу.

 

Український скоростиглий.Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма,Гран."
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки

середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного
розрізу плеската,криловідсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки
округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим
забарвленням.Сім'янка видовженої форми,чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок- 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу105, в зоні Лісостепу112 днів. Середня урожайністьза роки випробування 24,2-25,3 ц/га, Потенційна
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Вегетаційний період 105 днів. Урожайність 23-34 ц/та. Вміст жиру48-5095, білку - 14-1590, Лушпинність- 21-2395.
Гібридстійкий до вовчку, соняшниковоїмолі, середньостійкий до фомопсису, гнилей. Рекомендований длязони Степу.

 ГетьманЕТ. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма "Незалежнааграрнаіндустрія"; Всеросійський
НДІолійних культур.

Рослини заввишки150 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без
антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті
жовтібез антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок -- 35,5г.

Гібрид олійного напрямку.Вегетаційнийперіод в зоні Степу108, в зоні Лісостепу114 днів. Середня урожайність за роки випробування
26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національністандартина 13-1696. Потенційна урожайність38 ц/га. Вміст жиру -- 4905, білка - 18,5,
лузжистість - 22,990.

Технологічний,стійкий до вовчка і пероноспорозу.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

  

Чумак.Сорт. Заявник - фірма Незалежна аграрнаіндустрія; та Донська філія ВИДІОК.
Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру,серцеподібні, зелені, без

антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої
форми,жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки
середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми,чорні. Маса1000 сім'янок 64,бг.

Вегетаційнийперіод сортув зоні Степу-112, в зоні Лісостепу- 118 днів.
Середня урожайність за роки випробування - 24.7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,896 перевищує національні стандарти. Потенційна

урожайність- 37,3 ц/та. Вміст жиру - 49,5-51,996,білка - 18,39, лузжистість 2296. Сорт олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу.

 

Український скоростиглий.Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма,Гран."
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки

середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного
розрізу плеската,криловідсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки
округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим
забарвленням.Сім'янка видовженої форми,чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок- 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу105, в зоні Лісостепу112 днів. Середня урожайністьза роки випробування 24,2-25,3 ц/га, Потенційна
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антоціану. Кошик середнього розміру (17,4 см). Листки обгортки округлі, без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті
жовтібез антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцеподібні, чорні; маса 1000 сім'янок -- 35,5г.

Гібрид олійного напрямку.Вегетаційнийперіод в зоні Степу108, в зоні Лісостепу114 днів. Середня урожайність за роки випробування
26,6 ц/га, що гарантовано перевищує національністандартина 13-1696. Потенційна урожайність38 ц/га. Вміст жиру -- 4905, білка - 18,5,
лузжистість - 22,990.

Технологічний,стійкий до вовчка і пероноспорозу.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

  

Чумак.Сорт. Заявник - фірма Незалежна аграрнаіндустрія; та Донська філія ВИДІОК.
Рослини заввишки 185 см. стебло прямостояче, нерозгалужене, опушення слабке. Листки середнього розміру,серцеподібні, зелені, без

антоціану і блиску. Листова поверхня середньогорбкувата. Кошик середнього розміру, тонкий, плескатий. Язичкові квітки видовженої
форми,жовті; трубчасті жовті з слабким антоціановим забарвленням. Листки обгортки без антоціанового забарвлення, округлі. Сім'янки
середнього розміру, видовжено-яйцеподібної форми,чорні. Маса1000 сім'янок 64,бг.

Вегетаційнийперіод сортув зоні Степу-112, в зоні Лісостепу- 118 днів.
Середня урожайність за роки випробування - 24.7-28,2 ц/га, що на 7,4-20,896 перевищує національні стандарти. Потенційна

урожайність- 37,3 ц/та. Вміст жиру - 49,5-51,996,білка - 18,39, лузжистість 2296. Сорт олійного напрямку.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу.

 

Український скоростиглий.Трилінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Науково-виробнича фірма,Гран."
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 130 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки

середнього розміру, світлозелені, трикутної форми, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, з блиском, форма поперечного
розрізу плеската,криловідсутнє, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (16,5 см), опуклий. Листки обгортки
округлої форми без антоціану. Язичкові квітки видовженої форми яскраво-жовтого кольору; трубчасті квітки червоні з антоціановим
забарвленням.Сім'янка видовженої форми,чорна без смужок. Маса 1000 сім'янок- 57г.

Вегетаційний період в зоні Степу105, в зоні Лісостепу112 днів. Середня урожайністьза роки випробування 24,2-25,3 ц/га, Потенційна



-- 33,5 ц/га. Вміст жиру - 50,59), лузжистість 2395, вміст білка 18,190. Гібрид стійкий до вовчкуі пероноспорозу. Олійного напряму.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ "Технаука".
Антоціанове забарвленнягіпокотиля слабке. Рослини заввишки117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушенняна верхівцісереднє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбкувата, форма поперечного розрізуопукла, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середньогорозміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженоїформи,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.
Вегетаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування30,0 ц/га, що на 596 перевищує національністандарти. Потенційна урожайністьгібриду-- 37,9 ц/га. Вміст жиру- 52,090, лузжистість - 21,89.
Гібрид олійного напрямку,відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійнийгібрид.Заявник - фірмаРустіка Прогрен Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхнійчастині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціануі блиску. Листова пластинка середньогорбкувата, форма поперечного розрізуувігнута,крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошиксереднього розміру, неправильної форми. Листкиобгортки округлоїформи, без антоціану. Язичкові квітки - видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янкишироко-яйцеподібної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 сім'янок-- 75г.
Вегетаційний період в умовах Лісостепу-- 116 днів. Середня урожайність за роки випробування - 26,5 ц/та, що на 1590 гарантованоперевищує національні стандарти. Потенційна урожайність- 40,7 ц/га. Вміст жиру- 50596, білка- 16,79.
Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа -- 9,09, біла гниль - 0,995, сіра гниль - 26,49); стійкий противилягання, осипання,посухи.
Напрям використання-- олійний.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листкисерцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбкувата,з блиском,крилавідсутні, форма поперечного розрізу
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-- 33,5 ц/га. Вміст жиру - 50,59), лузжистість 2395, вміст білка 18,190. Гібрид стійкий до вовчкуі пероноспорозу. Олійного напряму.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ "Технаука".
Антоціанове забарвленнягіпокотиля слабке. Рослини заввишки117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушенняна верхівцісереднє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбкувата, форма поперечного розрізуопукла, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середньогорозміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженоїформи,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.
Вегетаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування30,0 ц/га, що на 596 перевищує національністандарти. Потенційна урожайністьгібриду-- 37,9 ц/га. Вміст жиру- 52,090, лузжистість - 21,89.
Гібрид олійного напрямку,відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійнийгібрид.Заявник - фірмаРустіка Прогрен Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхнійчастині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціануі блиску. Листова пластинка середньогорбкувата, форма поперечного розрізуувігнута,крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошиксереднього розміру, неправильної форми. Листкиобгортки округлоїформи, без антоціану. Язичкові квітки - видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янкишироко-яйцеподібної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 сім'янок-- 75г.
Вегетаційний період в умовах Лісостепу-- 116 днів. Середня урожайність за роки випробування - 26,5 ц/та, що на 1590 гарантованоперевищує національні стандарти. Потенційна урожайність- 40,7 ц/га. Вміст жиру- 50596, білка- 16,79.
Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа -- 9,09, біла гниль - 0,995, сіра гниль - 26,49); стійкий противилягання, осипання,посухи.
Напрям використання-- олійний.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листкисерцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбкувата,з блиском,крилавідсутні, форма поперечного розрізу
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-- 33,5 ц/га. Вміст жиру - 50,59), лузжистість 2395, вміст білка 18,190. Гібрид стійкий до вовчкуі пероноспорозу. Олійного напряму.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Лан 26. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Селекційно-генетичний інститут УААН та ТОВ "Технаука".
Антоціанове забарвленнягіпокотиля слабке. Рослини заввишки117 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушенняна верхівцісереднє. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, середньогорбкувата, форма поперечного розрізуопукла, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середньогорозміру, плескатий, тонкий. Листки обгортки видовженоїформи,без антоціану. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янки середнього розміру, видовжено-овальної форми, чорного кольору без смужок. Маса 1000 сім'янок 57,8г.
Вегетаційний період в умовах Степу 119 днів. Середня урожайність за роки випробування30,0 ц/га, що на 596 перевищує національністандарти. Потенційна урожайністьгібриду-- 37,9 ц/га. Вміст жиру- 52,090, лузжистість - 21,89.
Гібрид олійного напрямку,відносно стійкий до вовчка, пероноспорозу.
Рекомендованийдля зони Степу.

Аліенор. Простий міжлінійнийгібрид.Заявник - фірмаРустіка Прогрен Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 153 см. Стебло прямостояче, середньо опушене в верхнійчастині. Листки трикутної форми, світло-зелені, без антоціануі блиску. Листова пластинка середньогорбкувата, форма поперечного розрізуувігнута,крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошиксереднього розміру, неправильної форми. Листкиобгортки округлоїформи, без антоціану. Язичкові квітки - видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янкишироко-яйцеподібної форми,чорніз сірими смужками. Маса1000 сім'янок-- 75г.
Вегетаційний період в умовах Лісостепу-- 116 днів. Середня урожайність за роки випробування - 26,5 ц/та, що на 1590 гарантованоперевищує національні стандарти. Потенційна урожайність- 40,7 ц/га. Вміст жиру- 50596, білка- 16,79.
Гібрид середньостійкий до хвороб (вовчок о, іржа -- 9,09, біла гниль - 0,995, сіра гниль - 26,49); стійкий противилягання, осипання,посухи.
Напрям використання-- олійний.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Альзан. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Рустіка Програ Женетік (Франція).
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньо опушене. Листкисерцеподібні, світло-зелені, без антоціану. Листова пластинка середньогорбкувата,з блиском,крилавідсутні, форма поперечного розрізу
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увігнута, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоціану. Язичкові квітки
овальні, жовті; трубчасті- жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидні, чорніз сірими смужками. Маса 1000 сім'янок - б5г.

Вегетаційний період в зоні Лісостепу - 122 дні. Середня урожайність за роки випробування - 29,9 ц/га, потенційна-- 43,4 ц/га., що на
2990 гарантовано вище, ніж у національнийстандартів. Вміст жиру- 50,792, білка- 16,69.

Гібридсередньостійкий до хвороб,стійкий до вилягання, осипання, посухи.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

ПРЄЗАФ9О. простий міжлінійнийгібрид. Заявник- фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США).
Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без

антоціану і блиску, слабогорбкувата, форма поперечногорозрізу увігнута, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик
середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми;
трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,чорні,без смужок. Маса1000 сім'янок- 70г.

Вегетаційнийперіод в умовах Лісостепу - 129 днів. Середня урожайність за роки випробування- 28,2 ц/га; потенційна -- 42,5 ц/га, що
на 2290 перевищує національністандарти.Вміст жиру - 49,294, білка-- 18,30.

Гібрид стійкий до осипання, вилягання. Відносно стійкий до основних хвороб.
Напрямоквикористання- олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР64444(Міхаїл) . Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США)
та ІР УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки
середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, без блиску, форма поперечного розрізу
плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листків обгортки багато, форма
видовжена, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки овальної форми, оранжевого кольору; трубчасті - жовті, без антоціану.
Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,чорні, без смужок. Маса 1000сім'янок - 53г.

Вегетаційний період в умова Степу - 113 днів. Середня урожайність за роки випробування- 30,1 ц/га, потенційна - 40,6 ц/га. Вміст
жиру- 5296,білка -- 17,8, лузжистість 2095.

Гібрид стійкий до вилягання,осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Напрям використання
олійний.

Рекомендованийдля зони Степу.
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увігнута, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик великий, опуклий. Листок обгортки видовжений, без антоціану. Язичкові квітки
овальні, жовті; трубчасті- жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидні, чорніз сірими смужками. Маса 1000 сім'янок - б5г.

Вегетаційний період в зоні Лісостепу - 122 дні. Середня урожайність за роки випробування - 29,9 ц/га, потенційна-- 43,4 ц/га., що на
2990 гарантовано вище, ніж у національнийстандартів. Вміст жиру- 50,792, білка- 16,69.

Гібридсередньостійкий до хвороб,стійкий до вилягання, осипання, посухи.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

ПРЄЗАФ9О. простий міжлінійнийгібрид. Заявник- фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США).
Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньоопушене. Листки великі, серцеподібні, зелені. Листова пластинка без

антоціану і блиску, слабогорбкувата, форма поперечногорозрізу увігнута, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик
середнього розміру, увігнутий. Листки обгортки округлої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові квітки жовті, овальної форми;
трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,чорні,без смужок. Маса1000 сім'янок- 70г.

Вегетаційнийперіод в умовах Лісостепу - 129 днів. Середня урожайність за роки випробування- 28,2 ц/га; потенційна -- 42,5 ц/га, що
на 2290 перевищує національністандарти.Вміст жиру - 49,294, білка-- 18,30.

Гібрид стійкий до осипання, вилягання. Відносно стійкий до основних хвороб.
Напрямоквикористання- олійний.

Рекомендований для зони Лісостепу.

ПР64444(Міхаїл) . Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Піонер Хай-Бред Інтернешнл, ІНК (США)
та ІР УААН.

Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини заввишки 160 см. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушене. Листки
середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану. Листова пластинка слабогорбкувата, без блиску, форма поперечного розрізу
плеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик середнього розміру, опуклий. Листків обгортки багато, форма
видовжена, антоціанове забарвлення відсутнє. Язичкові квітки овальної форми, оранжевого кольору; трубчасті - жовті, без антоціану.
Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,чорні, без смужок. Маса 1000сім'янок - 53г.

Вегетаційний період в умова Степу - 113 днів. Середня урожайність за роки випробування- 30,1 ц/га, потенційна - 40,6 ц/га. Вміст
жиру- 5296,білка -- 17,8, лузжистість 2095.

Гібрид стійкий до вилягання,осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Напрям використання
олійний.

Рекомендованийдля зони Степу.



Ригасол. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - Монсанто Європа С.А.
Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушене, середньооблиснене. Листки середнього розміру,зелені,зблиском, серцеподібні. Листова пластинка середньогорбкувата, зубчастість нерегулярна, середня. Форма поперечного розрізу увігнута,крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,2 см). Листочки обгортки видовженої форми,зантоціаном. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,середньої товщини, чорні,з сірими смужками. Маса 1000 насінин ббг.
Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 124дні. Середня урожайність за роки випробування 27 ц/га, що на 10,390 вище, ніж унаціональнихстандартів. Потенційна урожайність 43,2 ц/га. Вміст жиру -- 51,396,білка -- 17,195.
Гібрид стійкий до вилягання, посухи,осипання. Відносно стійкий до фомопсису, пероноспорозу,іржі.
Технологічний, швидке висихання кошиків гарантує одночасне дозріваннята зниженузбиральнувологість. Олійного напрямку.Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Флай (АК 7307). Простийміжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Монсанто Європа С.А.Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушене, середньооблистнене. Листки великі, серцеподібні, безантоціану. Листова пластинка з блиском, слабкогорбкувата. Зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крилавідсутні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик середньогорозміру(17,9 см.), опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану.Язичковіквітки овальної форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціану.Сім'янки середнього розміру широко-яйцевидної форми. Основнийколір чорний,з сірими смужками. Маса1000 насінин - 65г.
Вегетаційний період в умовах Степу - 121 день, в умовах Лісостепу - 131 день. Середня урожайність за роки випробування -- 29.3-32,ц/та, що перевищує національні стандарти на 3,996-14,796. Потенційна урожайність - 45,6 ц/та.
Гібрид стійкий до вилягання,осипання,посухи, середньостійкий проти хвороб (вовчок-- 4,695, іржа -- 13,995,біла гниль - 14,89).Олійного напрямку.
Рекомендованийдля зон Степу і Лісостепу.

 

Мегасан(ІС 33541). простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник- фірма Адванта.Рослини заввишки 150 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене, добре залистяне. Листки середнього розміру,серцеподібні, світлозелені, без антоціануі блиску. Листова пластинка слабкогорбкувата, крило відсутнє. Кошик великий, плоский. Листочкиобгортки без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки яйцеподібної форми, жовті; трубчасті - жовті з антоціановим забарвленням.Сім'янки середнього розміру, видовженої форми; чорні- з сірими смужками. Маса 1000 насінин- 66-70г.
Вегетаційний період в умовах Степу- 113 днів, в умовах Лісостепу- 120 днів.
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Ригасол. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - Монсанто Європа С.А.
Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини, опушене, середньооблиснене. Листки середнього розміру,зелені,зблиском, серцеподібні. Листова пластинка середньогорбкувата, зубчастість нерегулярна, середня. Форма поперечного розрізу увігнута,крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,2 см). Листочки обгортки видовженої форми,зантоціаном. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми,середньої товщини, чорні,з сірими смужками. Маса 1000 насінин ббг.
Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 124дні. Середня урожайність за роки випробування 27 ц/га, що на 10,390 вище, ніж унаціональнихстандартів. Потенційна урожайність 43,2 ц/га. Вміст жиру -- 51,396,білка -- 17,195.
Гібрид стійкий до вилягання, посухи,осипання. Відносно стійкий до фомопсису, пероноспорозу,іржі.
Технологічний, швидке висихання кошиків гарантує одночасне дозріваннята зниженузбиральнувологість. Олійного напрямку.Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Флай (АК 7307). Простийміжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Монсанто Європа С.А.Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушене, середньооблистнене. Листки великі, серцеподібні, безантоціану. Листова пластинка з блиском, слабкогорбкувата. Зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крилавідсутні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик середньогорозміру(17,9 см.), опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану.Язичковіквітки овальної форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціану.Сім'янки середнього розміру широко-яйцевидної форми. Основнийколір чорний,з сірими смужками. Маса1000 насінин - 65г.
Вегетаційний період в умовах Степу - 121 день, в умовах Лісостепу - 131 день. Середня урожайність за роки випробування -- 29.3-32,ц/та, що перевищує національні стандарти на 3,996-14,796. Потенційна урожайність - 45,6 ц/та.
Гібрид стійкий до вилягання,осипання,посухи, середньостійкий проти хвороб (вовчок-- 4,695, іржа -- 13,995,біла гниль - 14,89).Олійного напрямку.
Рекомендованийдля зон Степу і Лісостепу.

 

Мегасан(ІС 33541). простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник- фірма Адванта.Рослини заввишки 150 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене, добре залистяне. Листки середнього розміру,серцеподібні, світлозелені, без антоціануі блиску. Листова пластинка слабкогорбкувата, крило відсутнє. Кошик великий, плоский. Листочкиобгортки без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки яйцеподібної форми, жовті; трубчасті - жовті з антоціановим забарвленням.Сім'янки середнього розміру, видовженої форми; чорні- з сірими смужками. Маса 1000 насінин- 66-70г.
Вегетаційний період в умовах Степу- 113 днів, в умовах Лісостепу- 120 днів.
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Середня урожайність за роки випробування - 29,4-31,7 ц/га, що на 21,0-25,995 вище, ніж у національних стандартів. Потенційнаурожайність - 44.3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,796,білка - 16,2-17,095,
Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; середньо стійкий проти ураження хворобами (вовчок - 7,290, іржа -- 11,790, біла

гниль - 11,59).

Олійного напрямку.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Погляд. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.Батьківська форма гібриду - Х71ІВ,
материнська форма - СХОПІА.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 150-160 см. Лист зелений, овально-серцеподібний. Кошик добре
виповнений, тонкий, плоский, діаметром 18-20 см. Маса 1000 насінин -- 50г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період - 110-116 днів. Рекомендована густота стояння до збирання- 60000 рослин на одному тектарі.Відмінною особливістю гібрида є підвищена конкурентоспроможність щодо бур'янів за рахунок інтенсивного росту на перших етапахрозвитку,активнареакція на добрива,стійкість до вилягання, висока технологічність.
Гібрид "Погляд"також характеризуєтьсяяк генетичностійкий до вовчка, має підвищенустійкістьдобілої, сірої гнилей та фомопсису.Середня врожайність за роки випробування в умовах Степу становила 23,2 ц/га, що на 894 гарантовано перевищує стандартні сорти; увиробничомувипробуванні отримали урожай 25,9 ц/га. Потенційний -- 37,2 ц/га.
Вміст жиру- 48-509/,, білка - 19,59,

Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Кий. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва. Материнська форма- Сх908А (стерильна), батьківськаформа - Х762В (відновлювач фертильностіпилку).
Стебло однокошикове, заввишки до 150 см. Листки зелені, середнього розміру, серцеподібні. Кошики великі, злегка опуклої форми,діаметр кошикастановить19-23 см. Маса 1000насінин - 58-61 г.
Скоростиглий, довжинавегетаційногоперіодудо100 днів. Відрізняється рівномірнимквіткуванням,має високустійкість до вилягання.Посухостійкістьвисока,осипаємістьслабка.Гібрид генетично стійкий до вовчка та несправжньоборошнистоїроси,відносностійкий добілоїта сіроїгнилі.
За роки випробуваннясередня уржайність в умовах Степу становила22 ц/га, потенційна - 48,4 ц/та. Вміст жиру - 50,790, Урожайність

материнської форми складаєвід 8 до 13,2 ц/га, вихід кондиційного насіння - 6590. Рекомендованагустота стояння -- 65 тис/га до збирання
урожаю. Оптимальна доза мінеральних добрив під основну обробку грунту є М45 Р60 КА5д.р. на гектар.

Рекомендованийдля зони Степу.
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Середня урожайність за роки випробування - 29,4-31,7 ц/га, що на 21,0-25,995 вище, ніж у національних стандартів. Потенційнаурожайність - 44.3 ц/га. Вміст жиру 50,6-51,796,білка - 16,2-17,095,
Гібрид стійкий проти вилягання, осипання, посухи; середньо стійкий проти ураження хворобами (вовчок - 7,290, іржа -- 11,790, біла

гниль - 11,59).

Олійного напрямку.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Погляд. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН.Батьківська форма гібриду - Х71ІВ,
материнська форма - СХОПІА.

Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 150-160 см. Лист зелений, овально-серцеподібний. Кошик добре
виповнений, тонкий, плоский, діаметром 18-20 см. Маса 1000 насінин -- 50г.

Ранньостиглий. Вегетаційний період - 110-116 днів. Рекомендована густота стояння до збирання- 60000 рослин на одному тектарі.Відмінною особливістю гібрида є підвищена конкурентоспроможність щодо бур'янів за рахунок інтенсивного росту на перших етапахрозвитку,активнареакція на добрива,стійкість до вилягання, висока технологічність.
Гібрид "Погляд"також характеризуєтьсяяк генетичностійкий до вовчка, має підвищенустійкістьдобілої, сірої гнилей та фомопсису.Середня врожайність за роки випробування в умовах Степу становила 23,2 ц/га, що на 894 гарантовано перевищує стандартні сорти; увиробничомувипробуванні отримали урожай 25,9 ц/га. Потенційний -- 37,2 ц/га.
Вміст жиру- 48-509/,, білка - 19,59,

Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Кий. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут рослин ім. В.Я.Юр'єва. Материнська форма- Сх908А (стерильна), батьківськаформа - Х762В (відновлювач фертильностіпилку).
Стебло однокошикове, заввишки до 150 см. Листки зелені, середнього розміру, серцеподібні. Кошики великі, злегка опуклої форми,діаметр кошикастановить19-23 см. Маса 1000насінин - 58-61 г.
Скоростиглий, довжинавегетаційногоперіодудо100 днів. Відрізняється рівномірнимквіткуванням,має високустійкість до вилягання.Посухостійкістьвисока,осипаємістьслабка.Гібрид генетично стійкий до вовчка та несправжньоборошнистоїроси,відносностійкий добілоїта сіроїгнилі.
За роки випробуваннясередня уржайність в умовах Степу становила22 ц/га, потенційна - 48,4 ц/та. Вміст жиру - 50,790, Урожайність

материнської форми складаєвід 8 до 13,2 ц/га, вихід кондиційного насіння - 6590. Рекомендованагустота стояння -- 65 тис/га до збирання
урожаю. Оптимальна доза мінеральних добрив під основну обробку грунту є М45 Р60 КА5д.р. на гектар.

Рекомендованийдля зони Степу.

 



 

Візит. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут рослинім. В.Я.Юр'єва сумісно з Інститутом польових таовочевихкультур м. Нові Сад (Югославія) та НВФ Дріада Херсонського аграрногоуніверситету. Батьківські форми Н-ЗЗА (стерильна) з КТ-1-17В (відновлювач фертильності пилку).
Сходи зелені. Стебло однокошикове, заввишки 140-160 см. Листки зелені, серцеподібні з слабогорбкуватою поверхнею. Кошикивеликі, злегка опуклої формидіаметром від 15 до 24 см. Маса 1000 насінин - 63,3 г.
Гібрид відноситься до скоростиглої групи. Довжинавегетаційного періоду - 95-100 днів. Середня урожайністьза роки випробування вумовах Степу- 22,2 ц/га, потенційна - 43 ц/та. Вміст жиру- 52,89, лузжистість -- 2290.
Гібрид генетично стійкий до вовчка, іржі та несправжньої борошнистої роси, відносно стійкий до ураження гниллю кошиків.Толерантний до загущення (рекомендована густота стояння 65-70 тис/га). Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Урожайністьматеринської форми- 12,5 ц/га.
Рекомендованийдля зони Степу.

Постолянський. Сорт. Заявник - СумськийСГІ.
Сходиі сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче,діаметром 20-23 мм, середньоопушене,заввишки до160 см.
Листки темно-зелені, великі, овально-серцеподібної форми, з гладенькою поверхнею. Черенки середньої довжини, розміщення настеблі позачергове, слабоопушені. Кошик великий, опуклий,з незначним нахилом, середньої товщини. Насіня продовгувате, чорне з світлоюсмужкоюзбоку. Маса 1000 насінин - 60-70 г, лузжистість 18-2090, панцерні.
Сорт ранньостиглий,вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування - 24-25 ц/га, потенційна - 41,2ц/га.Вміст жиру - 48,390. Сорт стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобаминезначне (вовчком -- 790; гнилями - 10490).
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Слав'янин. Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 180 см. Листкизелені, серцеподібні. Кошик середньогорозміру,плоский; язичковіквітки жовті, трубчасті -- жовті без антоціану. Сім'янки панцирні,темносіріз сірими смужками.Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний періодв зоні Степуза роки випробування-- 122 дні. Середня урожайність-- 25,0 ц/га, потенційна-42,0 ц/та. Високоолеїновий. Вміст жиру- 50,6 ц/га; олеїнової кислоти- 70,895. Лузжистість-- 249.
Стійкий до вилягання, осипання,посухи. Ураження хворобамисереднє.
Рекомендованийдля зони Степу.

Запорізький 14. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут олійних культур УААН. Батьківські форми: лінія 3Л-95(стерильний аналог ЗЛ-95А)- мати;лінія ЗЛ-78В. (відновлювач фертильності) -- батько.
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Візит. Міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут рослинім. В.Я.Юр'єва сумісно з Інститутом польових таовочевихкультур м. Нові Сад (Югославія) та НВФ Дріада Херсонського аграрногоуніверситету. Батьківські форми Н-ЗЗА (стерильна) з КТ-1-17В (відновлювач фертильності пилку).
Сходи зелені. Стебло однокошикове, заввишки 140-160 см. Листки зелені, серцеподібні з слабогорбкуватою поверхнею. Кошикивеликі, злегка опуклої формидіаметром від 15 до 24 см. Маса 1000 насінин - 63,3 г.
Гібрид відноситься до скоростиглої групи. Довжинавегетаційного періоду - 95-100 днів. Середня урожайністьза роки випробування вумовах Степу- 22,2 ц/га, потенційна - 43 ц/та. Вміст жиру- 52,89, лузжистість -- 2290.
Гібрид генетично стійкий до вовчка, іржі та несправжньої борошнистої роси, відносно стійкий до ураження гниллю кошиків.Толерантний до загущення (рекомендована густота стояння 65-70 тис/га). Посухостійкість висока, осипаємість слабка. Урожайністьматеринської форми- 12,5 ц/га.
Рекомендованийдля зони Степу.

Постолянський. Сорт. Заявник - СумськийСГІ.
Сходиі сім'ядолі зелені. Стебло прямостояче,діаметром 20-23 мм, середньоопушене,заввишки до160 см.
Листки темно-зелені, великі, овально-серцеподібної форми, з гладенькою поверхнею. Черенки середньої довжини, розміщення настеблі позачергове, слабоопушені. Кошик великий, опуклий,з незначним нахилом, середньої товщини. Насіня продовгувате, чорне з світлоюсмужкоюзбоку. Маса 1000 насінин - 60-70 г, лузжистість 18-2090, панцерні.
Сорт ранньостиглий,вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування - 24-25 ц/га, потенційна - 41,2ц/га.Вміст жиру - 48,390. Сорт стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобаминезначне (вовчком -- 790; гнилями - 10490).
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Слав'янин. Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки 180 см. Листкизелені, серцеподібні. Кошик середньогорозміру,плоский; язичковіквітки жовті, трубчасті -- жовті без антоціану. Сім'янки панцирні,темносіріз сірими смужками.Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний періодв зоні Степуза роки випробування-- 122 дні. Середня урожайність-- 25,0 ц/га, потенційна-42,0 ц/та. Високоолеїновий. Вміст жиру- 50,6 ц/га; олеїнової кислоти- 70,895. Лузжистість-- 249.
Стійкий до вилягання, осипання,посухи. Ураження хворобамисереднє.
Рекомендованийдля зони Степу.

Запорізький 14. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут олійних культур УААН. Батьківські форми: лінія 3Л-95(стерильний аналог ЗЛ-95А)- мати;лінія ЗЛ-78В. (відновлювач фертильності) -- батько.
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Сходи зелені. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 140-160 см. Лист зелений, серцеподібний, без антоціану. Кошик тонкий,

ледь опуклий, діаметром 18-20 см. Сім'янки темні, панцирні, маса 1000 насінин - 50-55 см.
Скоростиглий. Вегетаційний період 90-112 днів. Рекомендованагустота стояння до збирання - 50-52 тис. на гектар. Гібрид стійкий до

осипання, генетично стійкий до вовчка і пероноспорозу.

 

Середня врожайність за роки випробування-- 24,7 ц/га, що гарантовано на2,6 ц/га (12,49) перевищує стандартні сорти. Потенційна -
52,6 ціта. Вміст жиру - 48-509, білка- 1896, лузжистість -- 22,890.

Рекомендованийдля зони Степу.

Запорізький 26. Простий міжлінійний гібрид.Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Стебло прямостояче нерозгалужене, заввишки до 170 см. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошик великий (діаметр - 20,2 см), ледь опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки чорні,
панцирні, маса 1000 насінин- 50 г.

Гібрид ранньостиглий,вегетаційнийперіод у зоні Степу - 118 днів. Середній урожай за роки випробування- 24,6 ц/га, потенційна -
39,1 ц/га. Ураження хворобами нижчесереднього(вовчком- 2,790, іржею -- 16,496, білою гниллю - 12,59). Рекомендованагустота стояння-
60 тис/га.

Рекомендованийдля зони Степу.

Урсус. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) спільно з Селекційно-
генетичнимінститутом УЛАН.

Сходизелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, опушення
середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, слабкогорбкуваті, світлозеленого забарвлення. Кошик середнього розміру, опуклий.
Сім'янки панцирні, продовгувато-округлі, середньої товщини, чорного кольоруз сірими смужками. Маса 1000 насінин - 50 г.

Середньоранній. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 124 дні. Гібрид стійкий до несприятливих метеофакторів, генетично
стійкий до вовчка; пероноспорозом,гнилями уражується незначно. Вміст жиру- 48-5095,білка-- 1896, лузжистість-- 23,59.

Середня урожайність за роки випробування - 26,3 ц/га. що на 6,595 гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна - 38,0
ц/та.

Густота посіву: Лісостеп - 60000; Степ -- 55000, на зрошенні - 60000 тис. на гектар.
Рекомендованийдлязони Лісостепу.
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Сходи зелені. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 140-160 см. Лист зелений, серцеподібний, без антоціану. Кошик тонкий,

ледь опуклий, діаметром 18-20 см. Сім'янки темні, панцирні, маса 1000 насінин - 50-55 см.
Скоростиглий. Вегетаційний період 90-112 днів. Рекомендованагустота стояння до збирання - 50-52 тис. на гектар. Гібрид стійкий до

осипання, генетично стійкий до вовчка і пероноспорозу.

 

Середня врожайність за роки випробування-- 24,7 ц/га, що гарантовано на2,6 ц/га (12,49) перевищує стандартні сорти. Потенційна -
52,6 ціта. Вміст жиру - 48-509, білка- 1896, лузжистість -- 22,890.

Рекомендованийдля зони Степу.

Запорізький 26. Простий міжлінійний гібрид.Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Стебло прямостояче нерозгалужене, заввишки до 170 см. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошик великий (діаметр - 20,2 см), ледь опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки чорні,
панцирні, маса 1000 насінин- 50 г.

Гібрид ранньостиглий,вегетаційнийперіод у зоні Степу - 118 днів. Середній урожай за роки випробування- 24,6 ц/га, потенційна -
39,1 ц/га. Ураження хворобами нижчесереднього(вовчком- 2,790, іржею -- 16,496, білою гниллю - 12,59). Рекомендованагустота стояння-
60 тис/га.

Рекомендованийдля зони Степу.

Урсус. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) спільно з Селекційно-
генетичнимінститутом УЛАН.

Сходизелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, опушення
середнє. Листки середнього розміру, серцеподібні, слабкогорбкуваті, світлозеленого забарвлення. Кошик середнього розміру, опуклий.
Сім'янки панцирні, продовгувато-округлі, середньої товщини, чорного кольоруз сірими смужками. Маса 1000 насінин - 50 г.

Середньоранній. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 124 дні. Гібрид стійкий до несприятливих метеофакторів, генетично
стійкий до вовчка; пероноспорозом,гнилями уражується незначно. Вміст жиру- 48-5095,білка-- 1896, лузжистість-- 23,59.

Середня урожайність за роки випробування - 26,3 ц/га. що на 6,595 гарантовано перевищує національні стандарти. Потенційна - 38,0
ц/та.

Густота посіву: Лісостеп - 60000; Степ -- 55000, на зрошенні - 60000 тис. на гектар.
Рекомендованийдлязони Лісостепу.



  

Медальон. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція) та Одеський селекційно-генетичний
інститут.

Стебло прямостояче,негіллете, заввишки до 170 см. Листки зелені, середнього розміру,без антоціану. Кошик великий (діаметр 17-24см), опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин -- 80 г. йСередньоранній, вегетаційний період в умовах Лісостепу - 123 дні. Середній урожай за роки випробування- 24,2 ц/га, потенційний -39,2 ц/та. Вміст жиру- 51,596. Стійкий до вилягання, осипання. Толерантнийдо вовчка, гнилей. Рекомендованагустота стояння-- 60 тис/га.
Рекомендований для зони Лісостепу.

Аламо. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник- фірмаРустіка Прогрен Женетік (Франція).
Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені, без антоціану, з

слабкогорбкуватою поверхнею. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см. Кошик середнього розміру, тонкий, плоский.Насіння панцирне, продовгувате, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин -- 50-60г. Вміст жиру - 52,896, білка -- 15,19,
лузжистість - 2195.

Гібрид середньоранній. Вегетаційний період за роки випробування-- 123 дні. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами:
вовчок- 0; гнилі - 9,39), іржа -- 6,090.

Середній урожай за роки випробування в умовах Лісостепу - 30,5 ц/га, що на 22,596 гарантовано перевищує національні стандарти.Потенційний урожай - 41,1 ц/га.
Густотастояння:Лісостеп - 60, Степ - 55-60, зрошення-- 60 тис. на гектар.
Рекомендованийдля зони Лісостепута Степу.

Альянс. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).
Сходи зелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листки світло-зелені, серцеподібні, великі з середньогорбкуватоюповерхнею. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см. Кошик середнього розміру, округлий, іноді ледь деформований.Насіння середньогорозміру, продовгувато-округле, чорне з сірими смужками. Маса 1000 насінин- 50-56 г.
Ранньостиглий. Вегетаційнийперіод до 120 днів. Гібрид стійкийдо вилягання, осипання. Хворобами уражуєтьсяв слабкіймірі (вовчок

- до 890; гнилі - до 1296; іржа - 2090). Вміст жиру

-

47,890,білка - 19,49.
Середня урожайність за роки випробування в умовах Степу - 29,5 ц/га; Лісостепу- 30,7 ц/га, що гарантовано перевищує національні

стандартина 14-2890. Потенційний урожай- 52,2 ц/га.
Густотапосіву: Лісостеп - 60-65; Степ - 60; зрошення -- 60-65 тис. на гектар на період збирання.
Рекомендованийдлязон Степуі Лісостепу.
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Альціон.Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Рустіка Прогрен Женетік (Франція).
Сходизелені, гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Листки серцеподібні, зелені, середнього розміру, без антоціанового

забарвлення. Листова пластинкаледь горбкувата. Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки до 160 см. Кошик середнього розміру, опуклий.Сім'янки середні, видовжені, чорного кольору з сірими смужками. Маса 1000 насінин - 50 г. Вміст жиру - 49,89, білка - 16,99, лузжистість
- 24290.

Гібрид ранньостиглий,вегетаційний період за роки випробування- 110-119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів, осипання,
вилягання. Ураження хворобами(вовчок -- до 896,гнилі - 9-11,495, іржа-- 11-1896) нижче середнього.

Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу - 28,7 ц/га, Лісостепу- 25,8 ц/га, що гарантовано перевищує національні
стандартина3-18,796. Потенційний урожай - 39,3 ц/га.

Густота стояння:Лісостеп - 65-70; Степ - 60; зрошення- 65 тисяч на гектар на період збирання.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.

Фантасол. Простий міжлінійгібрид на стерильній основі. Заявник- фірма Каргілл (США).
Сходи зелені, без антоціану. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 160 см. Листки світло-зелені, серцеподібні, з гостримкінчиком і гладенькою поверхнею. Кошик середнього розміру,опуклий, язичковіквітки жовті, трубчасті -- жовті з незначним антоціановимзабарвленням. Сім'янки яйцеподібні, панцирні, чорні з сірими смужками.
Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 122 дні. Середня урожайність - 26,3 ц/га (15,6 ц/га; 43290) достандартів. Потенційна урожайність- 35 ц/га. Вміст жиру - 48,2У. Ураження хворобаминезначне(вовчком - 0; гнилями -- 169), відносно

стійкий до фомопсису.

Рекомендований для зони Лісостепу.

Франкосоль.Простий міжлінійний гібридна стерильній основі. Заявник - фірма Каргілл (США), Виведений шляхом схрещуванняматеринськоїлінії 404 та батьківськоїінбредноїлінії 695,
Сходи зелені. Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньооблистнене, заввишки 170 см. Листки темно-зелені, серцеподібні, з

гострим кінчиком і гладенькою поверхнею. Кошик ледь опуклий, тонкий. Язичковіквітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки
обернено-яйцеподібні, чорні, панцирніз вузькими чорно-сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період за роки випробування 118-122 дні. Стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження
хворобами нижчесереднього (вовчок- 1-13,490, гнилі-- 10,8-15,090, іржа- 9,995). Вміст жиру - 50,69), білка - 14190.

Середній урожай за роки випробування становить по зоні Степу - 21,1 ц/га, в Лісостепу - 26,0 ц/га, що відповідно на 3-1796тарантовано перевищує національні стандарти. Потенційний урожай - 40,6 ц/га.
Рекомендованийдля зон Лісостепута Степу.

 



 

СФ-187. Простий міжлінійнийгібрид. Заявник фірма Каргіля (СЩА). -
Сходи зелені. Стебло однокошикове, прямостояче. Низькорослий (до 130 см). Листки зелені, серцеподібні, з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки чорні з смужками, панцирні, обернено-яйцеподібні. Маса 1000
насінин - 52,3г.

Гібрид середньоранній,вегетаційний період в умовах Степу - 122 дні, Середній урожай за роки випробування- 28,2 ц/га, потенційний
- 44,0 ц/та, Вміст жиру - 48,290. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 3,796; іржею

-

12,590; гниллю: білою

-

9,795,сірою - 20,59).

Толерантний до фомопсису.

Рекомендованийдля зони Степу.

Арена.Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки 167 см. Листкивеликі, зелені, без антоціану,серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею.

Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки жовті, продовгуваті, трубчасті -- жовті, без антоціану. Сім'янкичорні, з смужками,
панцирні, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин-- 51г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 122 дні. Середня урожайність за роки випробування - 27,9 ц/га,
потенційна40,1 - ц/га. Вміст жиру -- 50,796, Стійкий до вилягання,осипання, посухи. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 5,09, іржею -
16,490, білою гниллю - 12,06).

Рекомендованийдля зони Степу.

Мелоді. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, однокошикове, середньоопушене, заввишкидо 170 см. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану з ледь

горбкуватою поверхнею. Кошик великий, опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки панцирні, чорні з
смужками,яйпеподібно-округлі. Маса 1000 насінин -- б9г.

Гібрид середньоранній,вегетаційний період в умовах Степу становив 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27,4 ц/га,
потенційна-- 42,7 ц/га. Вміст жиру - 50,496. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобамисереднє (вовчком -- 4,490, іржею - 24,195,
білою гниллю-10,39).

Рекомендованийдля зони Степу.

Фієста (|С-255), Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, негіллясте, середньооблистнене. Листки темно-зелені, великі, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею.

Кошиксереднього розміру, опуклий. Язичковіквітки яйцеподібні, жовті, трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки панцернічорніз сірими
смужками,яйцеподібно-округлі. Маса 1000 зерен - 59,5г.
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СФ-187. Простий міжлінійнийгібрид. Заявник фірма Каргіля (СЩА). -
Сходи зелені. Стебло однокошикове, прямостояче. Низькорослий (до 130 см). Листки зелені, серцеподібні, з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошик середнього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки чорні з смужками, панцирні, обернено-яйцеподібні. Маса 1000
насінин - 52,3г.

Гібрид середньоранній,вегетаційний період в умовах Степу - 122 дні, Середній урожай за роки випробування- 28,2 ц/га, потенційний
- 44,0 ц/та, Вміст жиру - 48,290. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 3,796; іржею

-

12,590; гниллю: білою

-

9,795,сірою - 20,59).

Толерантний до фомопсису.

Рекомендованийдля зони Степу.

Арена.Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, негіллясте, заввишки 167 см. Листкивеликі, зелені, без антоціану,серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею.

Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкові квітки жовті, продовгуваті, трубчасті -- жовті, без антоціану. Сім'янкичорні, з смужками,
панцирні, яйцеподібно-округлі. Маса 1000 насінин-- 51г.

Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 122 дні. Середня урожайність за роки випробування - 27,9 ц/га,
потенційна40,1 - ц/га. Вміст жиру -- 50,796, Стійкий до вилягання,осипання, посухи. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 5,09, іржею -
16,490, білою гниллю - 12,06).

Рекомендованийдля зони Степу.

Мелоді. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, однокошикове, середньоопушене, заввишкидо 170 см. Листки серцеподібні, світло-зелені, без антоціану з ледь

горбкуватою поверхнею. Кошик великий, опуклий. Язичкові квітки жовті, трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки панцирні, чорні з
смужками,яйпеподібно-округлі. Маса 1000 насінин -- б9г.

Гібрид середньоранній,вегетаційний період в умовах Степу становив 124 дні. Середня урожайність за роки випробування 27,4 ц/га,
потенційна-- 42,7 ц/га. Вміст жиру - 50,496. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобамисереднє (вовчком -- 4,490, іржею - 24,195,
білою гниллю-10,39).

Рекомендованийдля зони Степу.

Фієста (|С-255), Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Новартіс НК (Франція).
Стебло прямостояче, негіллясте, середньооблистнене. Листки темно-зелені, великі, серцеподібні з ледь горбкуватою поверхнею.

Кошиксереднього розміру, опуклий. Язичковіквітки яйцеподібні, жовті, трубчасті - жовті, без антоціану. Сім'янки панцернічорніз сірими
смужками,яйцеподібно-округлі. Маса 1000 зерен - 59,5г.
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Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 120 днів. Середня урожайність за роки випробування - 26,8 ц/га,

потенційна-- 40,9 ц/га. Вміст жиру - 49,190. Ураження хворобами середнє (вовчком- 3,996, іржею - 11,39, білою гниллю - 15,290). Стійкий
до виляганнята осипання.

Рекомендованийдля зони Степу.

В-206. Простий міжлінійнийгібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).
Сходи зелені, без антоціану. Стебло заввишки до 150 см, середньоопушене, добре облистнене. Листки середнього розміру, темно-

зелені, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошиксереднього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин - 49г.
Гібрид ранньостиглий,вегетаційний період в умовах Степу - до 117 днів. Середня урожайність за роки випробування - 25,5 ц/га,

потенційна- 40,2 ц/га. Вміст жиру- 50,396. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 6,490; іржею -- 13,49; гнилями:білою -9,49, сірою -
32,390). Стійкий до вилягання, осипання.

Рекомендованийдлязони Степу.

В-306. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угоршина).
Стебло заввишкидо 135 см, середньоопушене, прямостояче, однокошикове. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні, зеленіз

ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середньогорозміру, ледь опуклий. Сім'янки чорні, панцирні. Маса 1000 насінин-- 59г.
Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 120 днів. Середня урожайність за роки випробування - 24.9 ціга,

потенційна- 38,4 ц/га. Вміст жиру- 51,596. Стійкий до посухи, осипання, вилягання. Ураження хворобамисереднє (вовчком- 8,790; іржею --
23,69; гнилями:білою- 13,396,сірою - 39,99).

Рекомендованийдля зони Степу.

Днєстр. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевихкультур (м.Нові Сад - Югославія).
Стебло прямостояче, негіллясте, середньоопушенев верхній частині, заввишки до 206 см.
Листки зелені, великі, з горбкуватою поверхнею. Кошик великий (18-20 см), ледь опуклий, середньої товщини. Сім'янки чорні,

панцирні, маса 1000 насінин - 57г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 128 днів. Середня урожайність в умовах Степу - 26,9 ц/та, Лісостепу - 28 ц/га, потенційна -
41,2 ціта. Вміст жиру-- 50,696. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами (вовчком-- 1,696; іржею -- 10,296; гнилями: білою - 7-
14,8, сірою - 22-2690) Толерантний до фомопсису. Оптимальна густота стояння перед збиранням - 50 тис. на гектар.

Рекомендованийдля зон Лісостепута Степу.
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Гібрид ранньостиглий, вегетаційний період в умовах Степу - до 120 днів. Середня урожайність за роки випробування - 26,8 ц/га,

потенційна-- 40,9 ц/га. Вміст жиру - 49,190. Ураження хворобами середнє (вовчком- 3,996, іржею - 11,39, білою гниллю - 15,290). Стійкий
до виляганнята осипання.

Рекомендованийдля зони Степу.

В-206. Простий міжлінійнийгібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угорщина).
Сходи зелені, без антоціану. Стебло заввишки до 150 см, середньоопушене, добре облистнене. Листки середнього розміру, темно-

зелені, з ледь горбкуватою поверхнею. Кошиксереднього розміру, тонкий, ледь опуклий. Сім'янки панцирні, чорні. Маса 1000 насінин - 49г.
Гібрид ранньостиглий,вегетаційний період в умовах Степу - до 117 днів. Середня урожайність за роки випробування - 25,5 ц/га,

потенційна- 40,2 ц/га. Вміст жиру- 50,396. Ураження хворобами середнє (вовчком-- 6,490; іржею -- 13,49; гнилями:білою -9,49, сірою -
32,390). Стійкий до вилягання, осипання.

Рекомендованийдлязони Степу.

В-306. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - фірма Комбісід (Угоршина).
Стебло заввишкидо 135 см, середньоопушене, прямостояче, однокошикове. Листки середнього розміру, овально-серцеподібні, зеленіз

ледь горбкуватою поверхнею. Кошик середньогорозміру, ледь опуклий. Сім'янки чорні, панцирні. Маса 1000 насінин-- 59г.
Гібрид середньоранній, вегетаційний період в умовах Степу - 120 днів. Середня урожайність за роки випробування - 24.9 ціга,

потенційна- 38,4 ц/га. Вміст жиру- 51,596. Стійкий до посухи, осипання, вилягання. Ураження хворобамисереднє (вовчком- 8,790; іржею --
23,69; гнилями:білою- 13,396,сірою - 39,99).

Рекомендованийдля зони Степу.

Днєстр. Простий міжлінійний гібрид. Заявник - Інститут польових та овочевихкультур (м.Нові Сад - Югославія).
Стебло прямостояче, негіллясте, середньоопушенев верхній частині, заввишки до 206 см.
Листки зелені, великі, з горбкуватою поверхнею. Кошик великий (18-20 см), ледь опуклий, середньої товщини. Сім'янки чорні,

панцирні, маса 1000 насінин - 57г.

Середньостиглий, вегетаційний період - 128 днів. Середня урожайність в умовах Степу - 26,9 ц/та, Лісостепу - 28 ц/га, потенційна -
41,2 ціта. Вміст жиру-- 50,696. Стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами (вовчком-- 1,696; іржею -- 10,296; гнилями: білою - 7-
14,8, сірою - 22-2690) Толерантний до фомопсису. Оптимальна густота стояння перед збиранням - 50 тис. на гектар.

Рекомендованийдля зон Лісостепута Степу.

 

  



Тіса. Простий міжлінійний гібрид.Заявник- Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).
Стебло нерозгалужене, середньоопушене, заввишки до 160 см. Листки темно-зелені, середнього розміру, з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошиксереднього розміру(діаметром-- 17,6 см). Сім'янки чорні, панцерні. Маса 1000 насінин - 50-55 г.
Скоростиглий,вегетаційний період в умовах Степу до 100 днів. Середній урожай за роки випробування- 22,8 ц/га, потенційний - 35,7

ц/га. Вміст жиру - 51,996. Ураження хворобами середнє (вовчком- 6,490; гнилями -- 2295; іржею -- 7,696). Стійкий до вилягання, осипання,
посухи. Оптимальнагустота стояння перед збиранням -- 45-50 тис на гектар.

Рекомендованийдля зони Степу.

Флорес. Заявник фірма Асгроу ГМБХ (Німеччина).
Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Сходи зелені, антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Стебло прямостояче,

нерозгалужене, з сильноопушеною верхівкою. Листки середнього розміру,серцелодібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків
перед цвітінням відсутнє. Зубчастість листка середня, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила листка відсутні, кут
розходження бокових жилок - прямий. Горбкуватість листка середня, блиск наявний. Кошик середнього розміру, опуклий. Антоціанове
забарвлення обгорткивідсутнє. Формалистка обгортки видовжена. Язичковіквітки жовтого забарвлення, видовжені. Трубчасті квітки жовті,
рильцятрубчастоїквітки без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру з дуже рідким опушенням,чорніз сірими смужками.

Гібрид скоростиглий. Середня урожайність за роки випробування в умовах Лісостепу становила 29 ц/га. Потенційна урожайність до
57 ц/га. Вміст жиру - 52,59, Гібрид середньостійкийдо білої гнилі, фомопсису. Ураження вовчком вище середнього.

РекомендованийдлязониЛісостепу.
Рекомендованийдлязони Лісостепу.

Сонріза. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Декалб (США). Батьківські форми: мати - ДР 642;
батько - С2-2.

Сходизелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, сильноопушене. Облистненість
середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення відсутнє. Листова пластинка злегка горбкувата,
блискуча, з яскраво вираженимизубчиками. Формалиста у поперечномурозрізі увігнута. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкових
квіток багато, форма яйцеподібна, колір жовтий. Трубчасті квітки жовтого кольоруз дуже слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки
яйцеподібно-широкіз сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - до 119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів. Хворобами
уражується в незначній мірі(вовчок-- 190; гнилі-- 89; іржа- 796).

Середня урожайність за роки випробування- 28,4 ц/га, що гаратновано перевищує національні стандарти на 1096. Потенційний урожай
- 49,6 ці/та.
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Тіса. Простий міжлінійний гібрид.Заявник- Інститут польових та овочевих культур (м.Нові Сад - Югославія).
Стебло нерозгалужене, середньоопушене, заввишки до 160 см. Листки темно-зелені, середнього розміру, з ледь горбкуватою

поверхнею. Кошиксереднього розміру(діаметром-- 17,6 см). Сім'янки чорні, панцерні. Маса 1000 насінин - 50-55 г.
Скоростиглий,вегетаційний період в умовах Степу до 100 днів. Середній урожай за роки випробування- 22,8 ц/га, потенційний - 35,7

ц/га. Вміст жиру - 51,996. Ураження хворобами середнє (вовчком- 6,490; гнилями -- 2295; іржею -- 7,696). Стійкий до вилягання, осипання,
посухи. Оптимальнагустота стояння перед збиранням -- 45-50 тис на гектар.

Рекомендованийдля зони Степу.

Флорес. Заявник фірма Асгроу ГМБХ (Німеччина).
Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Сходи зелені, антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Стебло прямостояче,

нерозгалужене, з сильноопушеною верхівкою. Листки середнього розміру,серцелодібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків
перед цвітінням відсутнє. Зубчастість листка середня, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила листка відсутні, кут
розходження бокових жилок - прямий. Горбкуватість листка середня, блиск наявний. Кошик середнього розміру, опуклий. Антоціанове
забарвлення обгорткивідсутнє. Формалистка обгортки видовжена. Язичковіквітки жовтого забарвлення, видовжені. Трубчасті квітки жовті,
рильцятрубчастоїквітки без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру з дуже рідким опушенням,чорніз сірими смужками.

Гібрид скоростиглий. Середня урожайність за роки випробування в умовах Лісостепу становила 29 ц/га. Потенційна урожайність до
57 ц/га. Вміст жиру - 52,59, Гібрид середньостійкийдо білої гнилі, фомопсису. Ураження вовчком вище середнього.

РекомендованийдлязониЛісостепу.
Рекомендованийдлязони Лісостепу.

Сонріза. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник - фірма Декалб (США). Батьківські форми: мати - ДР 642;
батько - С2-2.

Сходизелені, гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, сильноопушене. Облистненість
середня. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення відсутнє. Листова пластинка злегка горбкувата,
блискуча, з яскраво вираженимизубчиками. Формалиста у поперечномурозрізі увігнута. Кошик середнього розміру, опуклий. Язичкових
квіток багато, форма яйцеподібна, колір жовтий. Трубчасті квітки жовтого кольоруз дуже слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки
яйцеподібно-широкіз сірими смужками.

Гібрид ранньостиглий. Вегетаційний період в умовах Лісостепу - до 119 днів. Стійкий до несприятливих метеофакторів. Хворобами
уражується в незначній мірі(вовчок-- 190; гнилі-- 89; іржа- 796).

Середня урожайність за роки випробування- 28,4 ц/га, що гаратновано перевищує національні стандарти на 1096. Потенційний урожай
- 49,6 ці/та.
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Рекомендованагустота стояння перед збиранням- 65 тис/га.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

У!країнське сонечко.Заявник - ТОВ "Всеукраїнський науковийінститут селекції (ВНІС),
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене.Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут

розходженнябічних жилок прямий.
Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, безантоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру,видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний,без смужок. Маса 1000 сім'янок -- 52,0г, натура 415 г/л.
Вегетаційний період 109 днів. Середня урожайністьза роки випробування25,3 ц/га, потенційна41,5 ц/га. Вміст жиру- 49,890,білку -

17,096, лушпинність-- 2494,
Стійкийдо вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім.. В.Я.Юр'єва УААН.
Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі.
Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабкоопушене.Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні,зелені, середнього розміру. Листова пластинкабез блиску, середньогорбкувата.Зубчастість регулярна, середня; форма поперечногорозміруопукла, кут розходження бічнихгілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгорткиневелика. Форма листочків обгорткиокругла, антоціанове забарвленнявідсутнє. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті жовті

без антоціанового забарвлення.
Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне

одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура - 443 г/л.
Вегетаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепу становила26,1 ц/га, максимальна 39,6

ц/іта. Вміст жиру49,89, білку -- 18,290, лушпинність 2490.
Гібрид стійкий до ураженняхворобами та пошкодження шкідниками.Стійкий до вилягання, посухи,середньо стійкий до осипання.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Балкан.Заявник - Інститут польовихта овочевихкультур,Нові Сад (Сербія).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
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Рекомендованагустота стояння перед збиранням- 65 тис/га.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

У!країнське сонечко.Заявник - ТОВ "Всеукраїнський науковийінститут селекції (ВНІС),
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене.Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут

розходженнябічних жилок прямий.
Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, безантоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру,видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний,без смужок. Маса 1000 сім'янок -- 52,0г, натура 415 г/л.
Вегетаційний період 109 днів. Середня урожайністьза роки випробування25,3 ц/га, потенційна41,5 ц/га. Вміст жиру- 49,890,білку -

17,096, лушпинність-- 2494,
Стійкийдо вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім.. В.Я.Юр'єва УААН.
Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі.
Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабкоопушене.Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні,зелені, середнього розміру. Листова пластинкабез блиску, середньогорбкувата.Зубчастість регулярна, середня; форма поперечногорозміруопукла, кут розходження бічнихгілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгорткиневелика. Форма листочків обгорткиокругла, антоціанове забарвленнявідсутнє. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті жовті

без антоціанового забарвлення.
Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне

одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура - 443 г/л.
Вегетаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепу становила26,1 ц/га, максимальна 39,6

ц/іта. Вміст жиру49,89, білку -- 18,290, лушпинність 2490.
Гібрид стійкий до ураженняхворобами та пошкодження шкідниками.Стійкий до вилягання, посухи,середньо стійкий до осипання.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Балкан.Заявник - Інститут польовихта овочевихкультур,Нові Сад (Сербія).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
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Рекомендованагустота стояння перед збиранням- 65 тис/га.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

У!країнське сонечко.Заявник - ТОВ "Всеукраїнський науковийінститут селекції (ВНІС),
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти (до 140 см), стебло нерозгалужене, середньоопушене.Облистненість невисока. Листки серцеподібної форми, зелені, невеликі. Форма попереднього розрізу плеската, крила наявні, кут

розходженнябічних жилок прямий.
Кошик напівповернений донизу, малий, плескатий. Листочків обгортки небагато. Листочки обгортки округлої форми, безантоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті; квітки жовті, без антоціану. Сім'янки середнього розміру,видовжено-яйцевидної форми. Основний колір чорний,без смужок. Маса 1000 сім'янок -- 52,0г, натура 415 г/л.
Вегетаційний період 109 днів. Середня урожайністьза роки випробування25,3 ц/га, потенційна41,5 ц/га. Вміст жиру- 49,890,білку -

17,096, лушпинність-- 2494,
Стійкийдо вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Ковчег. Заявник Інститут рослинництва ім.. В.Я.Юр'єва УААН.
Трьохлінійнийгібрид на стерильній основі.
Стебло прямостояче, заввишки до 180 см, нерозгалужене, слабкоопушене.Кількість листків на стеблі середня. Листки ланцетоподібні,зелені, середнього розміру. Листова пластинкабез блиску, середньогорбкувата.Зубчастість регулярна, середня; форма поперечногорозміруопукла, кут розходження бічнихгілочок тупий, крила відсутні. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Кількість листочків обгорткиневелика. Форма листочків обгорткиокругла, антоціанове забарвленнявідсутнє. Язичкові квітки видовженої форми,жовті, трубчасті жовті

без антоціанового забарвлення.
Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорні з коричневими смужками. Розташування смужок по краях і бічне

одночасне. Маса 1000 насінин 55,0 г, натура - 443 г/л.
Вегетаційний період 110 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепу становила26,1 ц/га, максимальна 39,6

ц/іта. Вміст жиру49,89, білку -- 18,290, лушпинність 2490.
Гібрид стійкий до ураженняхворобами та пошкодження шкідниками.Стійкий до вилягання, посухи,середньо стійкий до осипання.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Балкан.Заявник - Інститут польовихта овочевихкультур,Нові Сад (Сербія).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.



 

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, прямостояче, не розгалужене, заввишки до 168 см,середньооблиснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листовапластинка без блиску, слабогорбкувата, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилокпрямий, крила відсутні. Кошик середнього розміру, опуклий, напівповернений донизу. Листочки обгортки видовженої форми, безантоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми,жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцевидної форми,чорназ сірими смужками, розташованимипо краях сім'янки. Маса 1000 сім'янокб0г, натура- 535 г/л.
Вегетаційнийперіод до 115 днів. Середня урожайністьдо 40 ц/га. Вміст жиру5290, білку - 1896, лушпинність - 2490.
Гібридстійкий до осипання, посухи,вилягання. Хворобами уражується нижчесереднього.
Рекомендованийдля зони Лісостепу, оптимальна густота стояння -- 50 тис/га.

Гена. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Югославія).Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, заввишки до 190 см, прямостояче, нерозгалужене.Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцелодібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє.Листкова пластинка без блиску, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла,крилавідсутні, кутрозходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, похилий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціановогозабарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру,видовжено-яйцевидної форми,чорні без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 - 60 т, натура - 530 г/л.
Вегетаційнийперіод 120 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становив 26,6 ц/га, Лісостепу27,7 ц/га;максимальнаурожайність46,2 ц/га. Вміст жиру - 49,595, білку - 18,999, лушпинність - 2590.
Гібрид стійкийдо осипання, полягання,посухи. Ураженняхворобами та пошкодження шкідниками середнє.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу, оптимальнагустотастояння55 тис/га.

Евріка МЛ. Заявники АФ »Флора", ФГ ,Тритікум".
Сорт кондитерського напряму. Стебло прямостояче, нерозгалужене, слабкогорбкувате, заввишки до 150 см. Листки середньогорозміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, гладенька, зубчастіть середня, регулярна; форма поперечного розрізуплеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик повернений донизу, середнього розміру, опуклий. Листочкиобгортки видовженої форми,без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті -- червоні, без антоціану.Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,сіріз сірими, розташованимипо краях смужками. Маса 1000 сім'янок 70-80г.Вегетаційний період - 85-90 днів. Середня урожайність 19-32 ц/га. Вміст жиру 46,5 9, лушпинність 23,49.
Сортстійкий до вилягання,осипання, посухи,стійкий до хвороб.
Сорт витримує загущеннядо71 тис/га.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.
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Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, прямостояче, не розгалужене, заввишки до 168 см,середньооблиснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листовапластинка без блиску, слабогорбкувата, зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла, кут розходження бічних жилокпрямий, крила відсутні. Кошик середнього розміру, опуклий, напівповернений донизу. Листочки обгортки видовженої форми, безантоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми,жовті; трубчасті жовті без антоціану. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцевидної форми,чорназ сірими смужками, розташованимипо краях сім'янки. Маса 1000 сім'янокб0г, натура- 535 г/л.
Вегетаційнийперіод до 115 днів. Середня урожайністьдо 40 ц/га. Вміст жиру5290, білку - 1896, лушпинність - 2490.
Гібридстійкий до осипання, посухи,вилягання. Хворобами уражується нижчесереднього.
Рекомендованийдля зони Лісостепу, оптимальна густота стояння -- 50 тис/га.

Гена. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник Інститут польових та овочевих культур, Нові Сад (Югославія).Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене, заввишки до 190 см, прямостояче, нерозгалужене.Кількість листків на стеблі середня. Листки великі, серцелодібні, світло-зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє.Листкова пластинка без блиску, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу опукла,крилавідсутні, кутрозходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, похилий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціановогозабарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру,видовжено-яйцевидної форми,чорні без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 - 60 т, натура - 530 г/л.
Вегетаційнийперіод 120 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становив 26,6 ц/га, Лісостепу27,7 ц/га;максимальнаурожайність46,2 ц/га. Вміст жиру - 49,595, білку - 18,999, лушпинність - 2590.
Гібрид стійкийдо осипання, полягання,посухи. Ураженняхворобами та пошкодження шкідниками середнє.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу, оптимальнагустотастояння55 тис/га.

Евріка МЛ. Заявники АФ »Флора", ФГ ,Тритікум".
Сорт кондитерського напряму. Стебло прямостояче, нерозгалужене, слабкогорбкувате, заввишки до 150 см. Листки середньогорозміру, серцеподібні, зелені. Листкова пластинка без блиску, гладенька, зубчастіть середня, регулярна; форма поперечного розрізуплеската, крила відсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик повернений донизу, середнього розміру, опуклий. Листочкиобгортки видовженої форми,без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті -- червоні, без антоціану.Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,сіріз сірими, розташованимипо краях смужками. Маса 1000 сім'янок 70-80г.Вегетаційний період - 85-90 днів. Середня урожайність 19-32 ц/га. Вміст жиру 46,5 9, лушпинність 23,49.
Сортстійкий до вилягання,осипання, посухи,стійкий до хвороб.
Сорт витримує загущеннядо71 тис/га.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.
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РТ 012. Заявник- фірма Євраліс Семанс (Франція).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, середньоопушене, заввишки до 168 см, середньооблистнене.

Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з блиском,
слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошик напівповернутий донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки видовженої форми з антоціановим забарвленням. Язичкові
квітки видовженої форми,оранжеві; трубчасті - червоного кольору, з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки великі, видовженоїформиз сірими, розташованимипо краях і боках смужками. Маса 1000 сім'янок - 68г.
Вегетаційний період 100 днів. Середня урожайність за роки випробування 25,3 ц/га, потенційна 41 53 ці/та, вміст жиру- 48,390.
Гібрид стійкий до вилягання,осипання,середньостійкийдо посухи. Хворобами та шкідниками уражується в незначній мірі.
Рекомендованийдля зони Лісостелу.

Енергік РМО.Заявник- фірма Євраліс Семанс.
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Стебло прямостояче, нерозгалужене, заввишки до 170 см, середньооблиснене з

слабким опушенням. Листки великі, серцеподібні, зелені. Антоціанове окантування молодих листочків відсутнє. Листкова пластинка з
блиском,середньогорбкувата,зубчастість сильна, нерегулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила відсутні, кут розходження бічних
жилок тупий. Кошик напівповернений донизу, великий, опуклий. Листочки обгортки округлої форми, без антоціанового забарвлення.
Язичковіквітки овальної форми, жовтооранжеві;трубчасті -- червоні з слабким антоціановим забарвленням.

Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми,чорніз білими, розташованимипо боках смужками. Маса 1000 сім'янок-- 63г.
Вегетаційний перод 105 днів. Середня урожайність за роки випробування25,4 ц/га, потенційна 40,1 ц/га, вміст жиру - 52,19,
Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Рекомендованийдля зони Лісостепу.

ПР62А91.Заявник - фірма Піонер,Інститут рослинництваім. В.Я.Юр'єва.
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Стебло середньоопушене і облиснене, прямостояче, нерозгалужене, заввишки до

116 см. Листки середнього розміру, серцеподібні, зелені. Молоді листочки без антоціанового забарвлення. Листкова пластинка без блиску,
сильногорбкувата, зубчастість сильна, нерегуляра. Форма поперечного розрізу увігнута, крила наявні, кут розходження бічних жилок
прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки округлої форми,з антоціановим забарвленням. Язичковіквітки
овальної форми,оранжеві; трубчасті-- жовті, без антоціанового забарвлення. Сім'янки середнього розміру, широко-яйцевидної форми, чорні,
без смужок. Маса 1000 сім'янок 50 -55г.
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Вегетаційний період 100 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила21,9 ц/га, в зоні Лісостепу21,бц/та; максимальна39,8 ц/га. Вміст жиру 48,590, білку -- 19,5 - 18,796, лушшинність -- 249),
Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи, генетично стійкий до вовчку(раси Е), пероноспорозу (росл 1),ураження іншимихворобами та пошкодження шкідникаминезначне.
Рекомендований длязон Степу та Лісостепу.

ПР64Г51. Заявник- фірма Піонер (США).
Простий міжлінійнийгібридна стерильній основі.
Гіпокотильз антоціановимзабарвленням.
Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушенеі облистнене, заввишки до 157 см. листки середньогорозміру,трикутної форми,зелені. Молоді листочки з антоціановим окантуванням. Листкова пластинказ блиском: горбкуватість дуже сильна; зубчастість середня,регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик займає вертикальнеположення,середнього розміру, неправильної форми. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальні,фовті; трубчасті -- жовті з слабким антоціановим завбарвленням.
Сім'янка середнього розміру, видовжено-яйцевидна,чорназ сірими, розташованимипо краях і боках одночасно смужками. маса 1000

сім'янок 63г. Е

" Вегетаційний період 125 днів.Середня урожайність за роки випробування 24,2 -- 25,2 ц/та, вміст жиру - 49,0 - 52,29.
Гібрид генетично стійкий до вовчку(раса Е), мільдью (раса1), стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64А63. Заявник - фірма Піонер (США).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Стебло заввишки до 157 см, середньоопушене і облистнене, прямостояче, нерозгалужене. Листки середнього розміру, серцеподібні,зелені. Молоді листочки без антоціанового окантування. Листова пластинка без блиску, горбкуватість слабка; зубчастість середня,регулярна. Форма поперечногорозрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернутийдонизу. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті - жовті, без

антоціановгого забарвлення.
Сім'янки середньогорозміру, широко-яйцевидної форми; чорніз сірими, розташованимипокраях і боках одночасно смужками. Маса

1000 сім'янок 58г.
Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 -- 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,696,лушпинність 2295.
Гібрид генетичностійкий до вовчку(раса Б), мільлю(раса4)і середньостійкийдо вилягання, осипання, посухи.
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1000 сім'янок 58г.
Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 -- 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,696,лушпинність 2295.
Гібрид генетичностійкий до вовчку(раса Б), мільлю(раса4)і середньостійкийдо вилягання, осипання, посухи.
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Вегетаційний період 100 - 115 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила21,9 ц/га, в зоні Лісостепу21,бц/та; максимальна39,8 ц/га. Вміст жиру 48,590, білку -- 19,5 - 18,796, лушшинність -- 249),
Гібрид стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи, генетично стійкий до вовчку(раси Е), пероноспорозу (росл 1),ураження іншимихворобами та пошкодження шкідникаминезначне.
Рекомендований длязон Степу та Лісостепу.

ПР64Г51. Заявник- фірма Піонер (США).
Простий міжлінійнийгібридна стерильній основі.
Гіпокотильз антоціановимзабарвленням.
Стебло прямостояче, нерозгалужене, середньоопушенеі облистнене, заввишки до 157 см. листки середньогорозміру,трикутної форми,зелені. Молоді листочки з антоціановим окантуванням. Листкова пластинказ блиском: горбкуватість дуже сильна; зубчастість середня,регулярна. Форма поперечного розрізу плеската, крилавідсутні, кут розходження бічних жилок гострий. Кошик займає вертикальнеположення,середнього розміру, неправильної форми. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальні,фовті; трубчасті -- жовті з слабким антоціановим завбарвленням.
Сім'янка середнього розміру, видовжено-яйцевидна,чорназ сірими, розташованимипо краях і боках одночасно смужками. маса 1000

сім'янок 63г. Е

" Вегетаційний період 125 днів.Середня урожайність за роки випробування 24,2 -- 25,2 ц/та, вміст жиру - 49,0 - 52,29.
Гібрид генетично стійкий до вовчку(раса Е), мільдью (раса1), стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до посухи.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

ПР64А63. Заявник - фірма Піонер (США).
Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Стебло заввишки до 157 см, середньоопушене і облистнене, прямостояче, нерозгалужене. Листки середнього розміру, серцеподібні,зелені. Молоді листочки без антоціанового окантування. Листова пластинка без блиску, горбкуватість слабка; зубчастість середня,регулярна. Форма поперечногорозрізу плеската, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, повернутийдонизу. Листочки обгортки округлі, без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті - жовті, без

антоціановгого забарвлення.
Сім'янки середньогорозміру, широко-яйцевидної форми; чорніз сірими, розташованимипокраях і боках одночасно смужками. Маса

1000 сім'янок 58г.
Вегетаційний період 121 день. Середня урожайність за роки випробування 28,9 -- 30,6 ц/га, потенційна 52,9 ц/га, вміст жиру 47,696,лушпинність 2295.
Гібрид генетичностійкий до вовчку(раса Б), мільлю(раса4)і середньостійкийдо вилягання, осипання, посухи.
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Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Заявник - фірма Лімагрейн Женетік (Франція).
Рослини заввишкидо 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблистнене та опушене. Листкивеликі, зелені, зубчастість

середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутне. Листова пластинка середньогорбкувата, без блиску. Форма
поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу.
Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким
антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорніз сірими смужками.

Вегетаційнийперіод 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу28,7 ц/га, Лісостепу26,1 ц/га, максимальна
урожайність становила42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -559, білку 16 -- 1795, Гібрид стійкий до вилягання,осипання. Генетичностійкий до мільдю
(Європейськіраси).

Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Оксана. Простийміжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене, Листки серцеподібні, світло зелені; листова

пластинка з блиском,слабогорбкувата,без антоціану.Зубчастість регулярна, середня, крилавідсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут
розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими
розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин -- 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоні Лісостепу - 27,0 ц/га,
максимальна урожайність -- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку 18,8 - 19,495, лушпинність-- 2290.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку,гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-ІОА, батько ХТ1ІВ), створений ТОВ
"Технаука".

Рослини заввишкидо 165 см, стебло прямостояче, середньооблиснене, слабко опушене.
Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбкувата, з регулярними

зубчиками;крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки
обгортки овальної форми,без антоціану. Язичковіквітки видовженої форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього
розміру, широко-яйцевидноїформи,чорніз сірими, розташованимипо краям смужками. Маса 1000 насінин 84г.
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Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Заявник - фірма Лімагрейн Женетік (Франція).
Рослини заввишкидо 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблистнене та опушене. Листкивеликі, зелені, зубчастість

середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутне. Листова пластинка середньогорбкувата, без блиску. Форма
поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу.
Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким
антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорніз сірими смужками.

Вегетаційнийперіод 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу28,7 ц/га, Лісостепу26,1 ц/га, максимальна
урожайність становила42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -559, білку 16 -- 1795, Гібрид стійкий до вилягання,осипання. Генетичностійкий до мільдю
(Європейськіраси).

Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Оксана. Простийміжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене, Листки серцеподібні, світло зелені; листова

пластинка з блиском,слабогорбкувата,без антоціану.Зубчастість регулярна, середня, крилавідсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут
розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими
розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин -- 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоні Лісостепу - 27,0 ц/га,
максимальна урожайність -- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку 18,8 - 19,495, лушпинність-- 2290.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку,гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-ІОА, батько ХТ1ІВ), створений ТОВ
"Технаука".

Рослини заввишкидо 165 см, стебло прямостояче, середньооблиснене, слабко опушене.
Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбкувата, з регулярними

зубчиками;крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки
обгортки овальної форми,без антоціану. Язичковіквітки видовженої форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього
розміру, широко-яйцевидноїформи,чорніз сірими, розташованимипо краям смужками. Маса 1000 насінин 84г.
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Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Діаболо. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі.
Заявник - фірма Лімагрейн Женетік (Франція).
Рослини заввишкидо 170 см, нерозгалужені. Стебло прямостояче середньооблистнене та опушене. Листкивеликі, зелені, зубчастість

середня, регулярна. Антоціанове забарвлення молодих листочків відсутне. Листова пластинка середньогорбкувата, без блиску. Форма
поперечного розрізу плеската, крила відсутні; кут розходження бічних жилок гострий. Кошик великий, опуклий, повернений донизу.
Листочки обгортки округлі без антоціану. Забарвлення язичкових квіток оранжеве, форма округла; трубчасті квітки жовті з слабким
антоціановим забарвленням. Сім'янки середнього розміру, видовжено-яйцевидної форми,чорніз сірими смужками.

Вегетаційнийперіод 123 - 130 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу28,7 ц/га, Лісостепу26,1 ц/га, максимальна
урожайність становила42,4 ц/га. Вміст жиру 53 -559, білку 16 -- 1795, Гібрид стійкий до вилягання,осипання. Генетичностійкий до мільдю
(Європейськіраси).

Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Оксана. Простийміжлінійний гібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене, Листки серцеподібні, світло зелені; листова

пластинка з блиском,слабогорбкувата,без антоціану.Зубчастість регулярна, середня, крилавідсутні, форма поперечного розрізу опукла, кут
розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими
розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин -- 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоні Лісостепу - 27,0 ц/га,
максимальна урожайність -- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку 18,8 - 19,495, лушпинність-- 2290.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньо стійкий до вовчку,гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Лан 105. Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати Л-ІОА, батько ХТ1ІВ), створений ТОВ
"Технаука".

Рослини заввишкидо 165 см, стебло прямостояче, середньооблиснене, слабко опушене.
Листки середнього розміру, серцеподібні, без антоціану і блиску, зелені. Листова пластинка середньогорбкувата, з регулярними

зубчиками;крила відсутні, кут розходження бічних жилок прямий. Кошик напівпохилений вниз, середнього розміру, плескатий, листочки
обгортки овальної форми,без антоціану. Язичковіквітки видовженої форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціану. Сім'янки середнього
розміру, широко-яйцевидноїформи,чорніз сірими, розташованимипо краям смужками. Маса 1000 насінин 84г.



  

Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування23 -24 ц/та, потенційна 44,5 ц/га. Вміст жиру 5196, білку -
2190, лушпинність23,295.

Гібридвідносно стійкий до вовчку, пероноспорозу,іржі.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати - простий гібрид АМ-О8хВНА-343; батько - РМ-68),
створений ТОВ агрофірма"Нібас".

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче,слабко опушене, середньооблистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні,зелені.
Листова пластинка без антоціанового забарвленняі блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна; форма поперечного
розрізу плеската,крила наявні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки обгортки округлої форми,без
антоціану. Язичкові квітки овальної форми,блідо-жовті; трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з
сірими смужками. Маса1000 сім'янок85г.

Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру 50,196,
лушпинність 2290.

Хворобамиуражується в незначній мірі.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Оксана. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Макроселект",(Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова

пластинказ блиском,слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна,середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла,кут
розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими
розташованимипокраях смужками. Маса 1000 насінин - 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоніЛісостепу - 27,0 ціа,
максимальна урожайність- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку18,8 - 19,49, лушпинність- 2290.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньостійкийдо вовчку, гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

 

Перформер. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене й облиснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-
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Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування23 -24 ц/та, потенційна 44,5 ц/га. Вміст жиру 5196, білку -
2190, лушпинність23,295.

Гібридвідносно стійкий до вовчку, пероноспорозу,іржі.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати - простий гібрид АМ-О8хВНА-343; батько - РМ-68),
створений ТОВ агрофірма"Нібас".

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче,слабко опушене, середньооблистнене. Листки середнього розміру, серцеподібні,зелені.
Листова пластинка без антоціанового забарвленняі блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна; форма поперечного
розрізу плеската,крила наявні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки обгортки округлої форми,без
антоціану. Язичкові квітки овальної форми,блідо-жовті; трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки видовжено-яйцевидної форми, чорні з
сірими смужками. Маса1000 сім'янок85г.

Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру 50,196,
лушпинність 2290.

Хворобамиуражується в незначній мірі.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Оксана. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Макроселект",(Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене. Листки серцеподібні, світло зелені; листова

пластинказ блиском,слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна,середня, крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла,кут
розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яйцевидної форми, чорні з сірими
розташованимипокраях смужками. Маса 1000 насінин - 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоніЛісостепу - 27,0 ціа,
максимальна урожайність- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку18,8 - 19,49, лушпинність- 2290.

Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньостійкийдо вовчку, гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

 

Перформер. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене й облиснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-
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Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене й облиснене. Листки середнього розміру, серцеподібні, світло-

зелені.

417



 

48
Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна. Форма поперечногорозрізу опукла. Крила відсутні Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий. Листочки обгортки

видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки овальної форми,жовті; трубчасті - червоні без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної
форми,чорніз сірими розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин б5г.

Вегетаційний період 117-125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу 27,9ц/га, в зоні Лісостепу 28,1 ціга,
максимальна49,6 ц/га. Вміст жиру- 49,5 -- 51,19, білку 17,0 - 18.696, лушпинність 2395.

Гібридстійкий до пероноспорозу,іржі, пошкодження соняшниковою міллю,середньостійкий до фомопсису, вовчку,гнилей.
Рекомендованийдлязон Степу та Лісостепу.

Віталія.Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений НДУ "Магроселект", (Молдова).
Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене і облиснене. Листки середнього розрізу,серцеподібні, світло-зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвленя,з блиском, слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна,крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла. Кут розходженя бічних жило прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий.Листки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті; трубчасті -- червонібез антоціану. Сім'янки широко-яйцевидноїформи,чорніз сірими розташованими покраях смужками. Маса 1000 сім'янок 60г.
Вегетаційний період 115-120 днів. Середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу становила 29,3 ціга, в зоні Лісостепу 25,1

ц/га, максимальна40,8 ц/га. Вміст жиру - 54-5690,білку-- 16,99, лушпинність 2596.
Гібрид стійкий до вовчку,пероноспрозу,іржі.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.

СОЯ

Валюта. Заявники-Інститут кормів УААН,Кіровоградська державнасільськогосподарська досліднастанція.
Сорт створений шляхом індивідуально-груповоговідборуз гібридів від схрещуваннясортів Петровка - Аврора.
Підвид - манчжурський,апробаційнагрупа- сордіда.
Форма рослинкомпактна,стебло зелене з густим рудим опушенням і прямим закінченням, висотою 80-140 см. Суцвіття-китиця, 8-10квіток на квітконіжці. Квітка середня, фіолетова.Біб світло-рудий, слабкозігнутий, середнякількість насінин у бобі3,2, максимальна-4.Насінина овальна, середнього розміру, жовтабез пігментації. Рубчик коричневий,великий, овальної форми. Маса 1000 насінин 136,7г.
Вегетаційний період в зоні Степу 115 днів, середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 17,5 ц/га. Вміст сирого протеїну

34,990, вміст жиру- 23,69.

Рекомендованийдля зони Степу.
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Вегетаційний період в зоні Степу 115 днів, середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 17,5 ц/га. Вміст сирого протеїну

34,990, вміст жиру- 23,69.

Рекомендованийдля зони Степу.



Артеміда.Заявники- Інститут кормів УААН, Красноградськадослідна станція.
Сорт створений шляхоміндивідуальноговідборуіз сорту Красноградська86.
Підвид - маньчжурський,апробаційнагрупа- абенаріа.
Стеблозелене,з білим і рідким опушеннямі верхівкою висотою 78-90 см, щов'ється. Суцвіття - китиця,12-14 квіток на квітконіжці.Квітка дрібна, фіолетова. Біб світло-пісочний, зігнутий, на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2, 6, максимальна-- 4Насінина овальна,середнього розміру, жовта. Рубчик світло-коричневий,середнього розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 132,5 г.
Вегетаційний період в зоні Степу 111,3 дня, середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу 24,7 ціта. Вміст сирого протеїну

39,790, вміст жиру 22,29. Стійкий до хвороб.
Рекомендованийдля зони Степу.

Анатоліївна. Заявники - Інститут кормів УААН,Кіровоградське НВО «Еліта».
Сорт створений шляхоміндивідуальноговідборуіз гібридноїкомбінації Кіровоградська 5 - (Фіскебі-Харсой).
Підвид- маньчжурський, апробаційнагрупа - латіфоліа.
Формарослин розлога, стебло зелене з рідким рудим опушенням, тип росту детермінантний, середня висота 90-110 см. Суцвіття -китиця,8-12 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна,біла. Біб рудий, опуклий.Накінціз дзьобиком,кількість насінину бобі в середньому2,9,максимальна-- 4. Насіння овальне, середнього розміру, жовте з чорною пігментацією. Рубчик чорний, середнього розміру, овальної форми.Маса 1000 насінин146 г.
Вегетаційний період у зоні Степу - 121,4 дня, середня урожайність за роки випробуванняузоні Степу 19,8 ц/га. Вміст протеїну 33,290,

вміст жиру 25,190.

Рекомендованийдля зони Степу.

Оксана.Заявники- Інститут кормів УААН,Інститут зрошуваного землеробства УААН.
Сорт створений шляхом індивідуального відборуіз гібридноїкомбінації Вілкін З- Білосніжка.
Підвид - маньчжурський,апробаційнагрупа- цінерада.
Форма рослин компактна, стебло зелене з рудим | рідким опушенням, висотою 150-165 см. Суцвіття-китиця, 12-14 квіток на

квітконіжці. Квітка дрібна,біла. Біб рудий, опуклий,накінціз дзьобиком,середнякількість насінин у бобі 3,5, максимальна - 4. Насінина
середнього розміру округлої форми, жовте з чорно-коричневою пігментацією. Рубчик чорнийз вічком,середній, овальної форми. Маса 1000
насінин 138,9 г.

Вегетаційний період в зоні Степу-120,6 дня, середня урожайність за роки випробування в зоні Степу (на зрошенні) --18,8 ц/га. Вмістсирого протеїну37,690, вміст жиру21,495.
Рекомендований длязони Степу.
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Прикарпатська96.Заявники- Івано-Франківська державна сільського сподар-ська досліднастанція, Інститут кормів УААН.
Сорт створений шляхоміндивідуальновідбору із сорту Мейпл Ероу.
Підвид - маньчжурський,апробаційна група- віріда.
Форма рослиннапіврозлога,стебло зелене з жовто-бурим опушенням,висотою 70-85 см. Тип росту детермінантний. Суцвіття - китиця,

2-5 квіток на квітконіжці. Квітка дрібна, фіолетова. Біб рудий, плаский на кінці з дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2,3,
максимальна- 3. Насінинадрібна, овальної форми, жовта. Рубчик жовто-зелений,лінійний, середнього розміру. Маса1000 насінин 138,9 г.

Вегетаційний період в зоні Стелу -109,7 дня, середня урожайність за роки випробуванняв зоні Лісостепу -- 17,8 ц/га, у зоні Степу -
16,9 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,49, вміст жиру 23,090.

Рекомендованийдля зони Степу.

Київська98.Заявник Інститут землеробства УААН. Підвид маньчжурський,апробаційнагрупа- сордіда.
Форма рослини проміжна,стеблозелене з рудим опушенням,прямимзакінченням, висотою 85-95 см. Суцвіття - китиця, 12-13 квіток

на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб темно-коричневий, слабо зігнутий, з загостреною верхівкою, кількість насінин у бобі в
середньому 2-2,5, максимальна- 4. Насінина овальна, жовта,без пігментації, середнього розміру. Рубчик овально-подовжений, коричневий.
Маса 1000 насінин - 160г.

Типросту напівдетермінантний, малогіллястий.
Вегетаційний період (від входів до господарськоїстиглості) в зоні Полісся 121,9 днів, Лісостепу 113,0 днів, середня урожайність за

роки випробуванняу зоні Полісся 17,6 ц/га,у зоні Лісостепу- 17,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 34,6-36,890, вміст жиру 21,8-22,09/.
Рекомендованийдля зон Лісостепу та Полісся.

Подільська 416. ЗаявникиІнститут агроекології та біотехнології УААН, Подільська державна  аграрно-технічна академія,
Інститут кормів УААН.

Апробаційнагрупа сордіда.
Форма рослини компактна,стебло зелене з рудим опушенням, проміжним типомверхівки, висотою 80-100 см. Суцвіття китиця, 8-12

квіток на квітконіжці. Квітка середнього розміру, фіолетова. Біб темно-коричневий,слабозігнутий, кількість насінин у бобі в середньому
2,25, максимальна - 4. Насінина овальна або округла, жовта, без пігментації, рідко з коричневою пігментацією. Рубчик коричневий,
середньої величини,овальної форми. Маса 1000 насінин 148г.

Вегетаційнийперіод (від сходів до господарськоїстиглості) 107,2-116,2 днів, середня урожайність за роки випробування 20,3-26,4 ц/га.
Вміст сирого протеїну 36,4-37,49), жиру 22,2-23,295.

Рекомендований длязони Лісостепу.



 

Хаджибей.Заявник - Селекційно-генетичний інститут УЛАН. Підвид -манчжурський,апробаційна група латіфоліа.
Формарослини компактна, кущ стиснутоготипу,стебло зелене з рудим опушенням,з прямимзакінченням,висотою 80-90 см. Суцвіття

- китиця, 7-9 квіток на квітконіжці. Квітка велика, біла. Біб рудий, прямий,кількість насінин у бобі в середньому 2,4, максимальна3.
Насінина нирковидна,жовта,середньогорозміру. Рубчик крупний, видовженої форми, чорний. Маса 1000 насінин 142 г.

Вегетаційний період (від сходів до господарськоїстиглості) 114-126,8 днів, середня урожайністьза роки випробування25,7 ц/га. Вміст
сирого протеїну36,99, жиру - 21,8 96.

Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Чернівецька9.Заявники - Чернівецька державна дослідна сільськогосподарська станція УААН, інститут землеробства УААН.
Апробаційнагрупа сордіда.
Формарослини компактна,стебло зелене з рижим опушенням і прямим закінченням,висотою 62-69 см. Суцвіття - китиця,7-8 квіток на

квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб коричневий, слабо зігнутий, кількість насінин у бобі 3-4. Насінина округла, жовта. Рубчик
коричневийз вічком.

Детермінантнийтипросту,гілки розміщеніна стебліпід гострим кутом.
Вегетаційнийперіод(від сходів до господарськоїстиглості) 111,6-117,5 днів, середня урожайність за роки випробування 18,9-23,8 ц/га.

Вміст сирого протеїну 36,390, жиру - 21,4-21,695.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

АПОЛЛОН.Заявник- Інститут зрошуваного землеробства УААН.
Сорт створений шляхомгібридизації двох сортів США:Вілкін х Ходсонз послідуючим чотирьохразовим індивідуальним добором.
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний,габітус рослини прямостійний,- висота рослини до 105 см.,

рослиниз сірим опушенням.Листочок середнього розміру,бокові листочки овальної форми, темно-зелені.
Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовтого забарвлення. Рубчик сірого

забарвлення.
Вегетаційнийперіод 116 - 149 днів; середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 19,7 ц/га, в зоні Лісостепу 21,8 ц/га, в зоні

Полісся18,4 ц/га. Вміст сирого протеїну31,7 -36,4 96, вміст жиру22,5 - 23890.
Маса 1000 насінин 195г. Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками.
Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепута Полісся.

Донька.Заявник- Селекційно-генетичний інститут УДАН.
Сорт створений шляхом масового доборурослин із підвищеною кількістю бульбочокіз сорту Пальміра при інокуляції насіння перед

сівбою препаратамибульбочковихбактерій.
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Хаджибей.Заявник - Селекційно-генетичний інститут УЛАН. Підвид -манчжурський,апробаційна група латіфоліа.
Формарослини компактна, кущ стиснутоготипу,стебло зелене з рудим опушенням,з прямимзакінченням,висотою 80-90 см. Суцвіття

- китиця, 7-9 квіток на квітконіжці. Квітка велика, біла. Біб рудий, прямий,кількість насінин у бобі в середньому 2,4, максимальна3.
Насінина нирковидна,жовта,середньогорозміру. Рубчик крупний, видовженої форми, чорний. Маса 1000 насінин 142 г.

Вегетаційний період (від сходів до господарськоїстиглості) 114-126,8 днів, середня урожайністьза роки випробування25,7 ц/га. Вміст
сирого протеїну36,99, жиру - 21,8 96.

Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Чернівецька9.Заявники - Чернівецька державна дослідна сільськогосподарська станція УААН, інститут землеробства УААН.
Апробаційнагрупа сордіда.
Формарослини компактна,стебло зелене з рижим опушенням і прямим закінченням,висотою 62-69 см. Суцвіття - китиця,7-8 квіток на

квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб коричневий, слабо зігнутий, кількість насінин у бобі 3-4. Насінина округла, жовта. Рубчик
коричневийз вічком.

Детермінантнийтипросту,гілки розміщеніна стебліпід гострим кутом.
Вегетаційнийперіод(від сходів до господарськоїстиглості) 111,6-117,5 днів, середня урожайність за роки випробування 18,9-23,8 ц/га.

Вміст сирого протеїну 36,390, жиру - 21,4-21,695.
Рекомендованийдля зон Степу та Лісостепу.

АПОЛЛОН.Заявник- Інститут зрошуваного землеробства УААН.
Сорт створений шляхомгібридизації двох сортів США:Вілкін х Ходсонз послідуючим чотирьохразовим індивідуальним добором.
Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний,габітус рослини прямостійний,- висота рослини до 105 см.,

рослиниз сірим опушенням.Листочок середнього розміру,бокові листочки овальної форми, темно-зелені.
Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий. Насінина середнього розміру, видовженої форми, жовтого забарвлення. Рубчик сірого

забарвлення.
Вегетаційнийперіод 116 - 149 днів; середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 19,7 ц/га, в зоні Лісостепу 21,8 ц/га, в зоні

Полісся18,4 ц/га. Вміст сирого протеїну31,7 -36,4 96, вміст жиру22,5 - 23890.
Маса 1000 насінин 195г. Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами та пошкодження шкідниками.
Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепута Полісся.

Донька.Заявник- Селекційно-генетичний інститут УДАН.
Сорт створений шляхом масового доборурослин із підвищеною кількістю бульбочокіз сорту Пальміра при інокуляції насіння перед

сівбою препаратамибульбочковихбактерій.
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Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 107см. Рослина з

рудувато-коричневим опушенням.Листочокмалогорозміру з боковими листочками овальної форми,зелений.
Квітка фіолетова. Біб темно-коричневий. Насінина середнього розміру, кулясто-приплюснутої форми, зелено-жовтого забарвлення.

Рубчик жовтого забарвлення.
Вегетаційний період 128 - 136 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу19,1 ц/га. Вміст

сирогопротеїну 34,3 - 36,090, вміст жиру 22,2 - 23,396. Маса 1000 насінин 160г.
Сортстійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.

Спринт..Заявник - інститут олійних культур УААН.
Сорт створени індивідуальним доборомз гібридної популяції другого покоління Кубань х Волна.
Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота рослини до 80 см,

рослиназ рудувато-коричневим опушенням. Листочок середнього розміруз боковими листочками овальної форми, темно-зелений.
Квітка біла. Біб коричневий. Насінина малого розміру, кулясто-приплюснутої форми, жовтого забарвлення. Рубчик коричневого

забарвлення.

Вегетаційний період 112 - 121 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу15,6 ц/га, в зоні Лісостепу18,5 ц/га. Вміст
сирого протеїну 35,6 -36,796, вміст жиру 22,7 - 23,59. Маса 1000 насінин 140г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Срібна. Заявник- Інститут олійних культур УЛАН.
Сорт створеноіндивідуальним доборомз гібридної популяції Високоросла 3 х Ходсон.
Формарослини широка,стебло зелене з світло-коричневим опушенням і прямимзакінченням, середньооблистнене, Висота рослин до

90 см. Листочкитрійчасті овально - загострені, цільнокраї. Кінчик листка загострений. Суцвіття - китиця середньої довжини, забарвлення
квітконосазелене.Квіткабіла,дрібна. Біб широкий,середньої виповненості, слабозігнутийіз загостренимкінчиком.У бобі в середньому 2-
3 насінини,максимально4. Насінинавелика, овальної форми,жовтогозабарвлення,без пігментації. Рубчик коричневогозабарвлення.

Вегетаційнийперіод131 - 140 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу18,4 ц/га, в зоні Лісостепу 18,2 ц/га. Вміст
сирого протеїну 30,7 - 39,196, вміст жиру21,2 - 23,09), Вміст в насінні інгібітора трипсину19,1 мг/г. Маса 1000 насінин 190г.

Сорт відрізняється стійкістю до розтріскуваннябобів, до вилягання, осипання. Ураження хворобами незначне.
Рекомендований для зон Степута Лісостепу.
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Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота до 107см. Рослина з

рудувато-коричневим опушенням.Листочокмалогорозміру з боковими листочками овальної форми,зелений.
Квітка фіолетова. Біб темно-коричневий. Насінина середнього розміру, кулясто-приплюснутої форми, зелено-жовтого забарвлення.

Рубчик жовтого забарвлення.
Вегетаційний період 128 - 136 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу19,1 ц/га. Вміст

сирогопротеїну 34,3 - 36,090, вміст жиру 22,2 - 23,396. Маса 1000 насінин 160г.
Сортстійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдлязон Степута Лісостепу.

Спринт..Заявник - інститут олійних культур УААН.
Сорт створени індивідуальним доборомз гібридної популяції другого покоління Кубань х Волна.
Гіпокотиль без антоціанового забарвлення. Тип росту індетермінантний, габітус рослини прямостійний, висота рослини до 80 см,

рослиназ рудувато-коричневим опушенням. Листочок середнього розміруз боковими листочками овальної форми, темно-зелений.
Квітка біла. Біб коричневий. Насінина малого розміру, кулясто-приплюснутої форми, жовтого забарвлення. Рубчик коричневого

забарвлення.

Вегетаційний період 112 - 121 днів. Середня урожайність за роки випробуванняв зоні Степу15,6 ц/га, в зоні Лісостепу18,5 ц/га. Вміст
сирого протеїну 35,6 -36,796, вміст жиру 22,7 - 23,59. Маса 1000 насінин 140г.

Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньостійкий до ураження хворобами.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Срібна. Заявник- Інститут олійних культур УЛАН.
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Валентіа.Заявники: Інститут фізіології рослині генетики УААН, Інститут землеробства УЛАН, Селекційне - генетичний інститут
УААН.
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Гіпокотиль з антоціановим забарвленням. Тип росту детермінантний,габітус рослини прямостійний . Рослини заввишки до 80 см. з

рудувате -коричневим забарвленнямволосків. Листочок середньогорозміру,зелений,бокові листочки овальної форми.Квітка фіолетова.Біб
коричневий. Висота прикріплення нижнього бобу 13,8 см.

Вегетаційний період 122-130 днів. Середня урожайність за роки випробуваннястановила

в

зоні Степу 17,7 ц/га, в зоні Лісостепу 20,2
й/та. Вміст сирого протеїну35,5 - 35,89, вміст жиру23,5 - 25,096. Маса 1000 насінин180г.
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ц/га, в зоні Полісся 20,3 ц/га. Вміст сирого протеїну35,6 - 36,690, вміст жиру 22,9 - 23,99. Маса 1000 насінин 170 г.
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- 54РІПАК ОЗИМИЙ

Ранок Поділля- Заявник Вінницька державнвсільськогосподарськадосліднастанція.
Кореневасистемадобре розвинена,стрижневаз добре вираженим головним коренем.
Стебло прямостояче, заввишки 112-115 см, без антоціану і опушення.
Стебловий листок ліроподібний, прикореневий - ліроподібно-пірчастий. Облиственність 45-5090, Суцвіття - рихла китиця, квітки

лимонно-жовті, великі. Кількість стручків на рослині досягає 210-220 шт, кількість насінин у стручку 22-25 шт. Маса 1000 насінин 3-4г.
Вегетаційний період 290-295 днів.

Вміст олії в насінні складає 47,19, білку - 19,796, глюкозинолатів0,79, ерукової кислоти 0,897.
Сорт за якісними показниками належитьдотипу- 00, тобто придатний для одержання високоякісноїхарчовоїоліїі білкових кормів.
Сорт середньостійкийдо вилягання, придатний до механізованого збирання. Хворобами уражувався меншестандарта.
Середня врожайність за роки випробування (2001-2002рр) на сортодослідних станціях України становила в зоні Полісся 33,4 ц/га, що

на рівні стандартів, по зоні Лісостепу - 34,2 ц/га, що на рівні стандартів, по зоні Степу - 31,9, що вище стандартів на 12 ц/га- сортів
Микитинецький, Калинівський, Аріон.

Сортзанесено до Реєструсортів рослин на 2002 рік по зонах Лісостепу та Полісся України придатного для поширення

Чорний велетень- Вінницька державнасільськогосподарська досліднастанція.
Припоявісходів нерозгорнутісім'ядолі мають синьо-зелений колір. Перші листки розеткисіро-зелені,круглі, злегка ворсисті. Розетка

прикореневих листків злегка піднята або компактна. Прикореневі листки черешкові. Всі листки охоплюють стебло на 1/3-2/3. Загальна їх
кількість - 16-23.

Стебло циліндричне, розгалужене, заввишки 140-150 см, голе, середній діаметр при основі 15-18мм. Листки зелено-сизі, з нижнього
боку опушені.

Корінь стержневий, потужний, веретеноподібний, проникає глибоков підгрунття.
Суцвіття - нещільна китиця. Бутони різного ступня розвитку розміщені вище квіток. Середня кількість квіток у китиці 20-40, на

головномустебліїх буває 75-80 шт.
Рослина починає цвісти з головноїкитиці. Кожна квітка цвіте впродовж 2-2,5 днів, а вся рослина 25-30 днів. Тривалість цвітіння

залежить від кліматичних умов, сортових особливостей, строків сівби, забезпеченість добривами.
Плід - стручок завдовжки6-12 см.Кількість стручків на рослині 300-400 шт. Стручки розміщені під прямим або тупим кутом до

стебла.

Насіннякругле, чорно-синє. Діаметр 1,7-2,5 мм. Маса 1000 насінин 3-5г. Середнякількість насінину стручку 20--30 шт.
В державному випробуванні з 2000 року. В середньому одержано врожай насіння23 ц/га, що перевищує урожай стандартана3,7 ц/та.

Стійкість до вилягання8,0 бала, до обсипання - 8.0, до засухи

-

7,8 бала. "
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Вміст жирув насінністановить45,59, білку - 18,696, глюкозинолатів-- 0,996, еруковоїкислоти -0,390. По якості належитьдо типу00 -
нулевихсортів.

Внесений до Реєструсортів рослин по зонах Лісостеп та Полісся на 2002 рік придатного для поширення.

Елвіс - заявник фірма Рустика /Франція/.
Рослини заввишки160 см. Форма куща напівзімкнута. Стебло без антоціану і опушення. Стебловий листок ліроподібний без опушення.

Облиственність 5090. Суцвіття -- нешільна китиця. Квітки лимонно-жовті. Стручок сплющений,завдовжки- 6-13 см. Насінина кругла,чорна.
Маса 1000 насінин 4-5г.

Вмістолії 46,590, білку -- 20,490, еруковоїкислоти - 0,390, глюкозинолатів - 0,890.
За роки випробування хворобами уражувався менше стандарта, шкідниками пошкоджувавсянарівні стандарта (15-1990).
Вегетаційний період 285-290 днів.

Середня врожайність насіння за роки випробування (1999-2000рр) на сортодосліднихстанціях становилапо зоні Лісостепу27,8 ц/га, по
зоні Полісся - 29,6 ц/та, по зоні Степу-- 31,5 ц/га.

Найвищий врожай одержано31,2 ц/га в 2000 році.
Занесенийдо Реєстру сортів рослин на 2001 рік по зонах Лісостепу, Полісся придатного до поширення.

РІПАК ЯРИЙ

Оксамит - заявник Вінницька державнадослідна сільськогосподарськастанція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період
від сходів до повної стиглості 100-105 днів. Маса 1000 насінин 3,9-4,0 г. Стійкість до осипання засухи висока. За роки випробування
одержано середній урожай насіннявід 16,5 до 19,7 ц/га, що вище стандарта відповідно на 3,0-4.0 ц/га. Сорт по типу якості належитьдо 00-
нулевих. з

Рекомендовановнести до Реєстру сортів рослинна 2003 рік по зонах Лісостепута Полісся для поширенняв Україні.
Марія - заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від

сходів до повної стиглості 112-115 днів. Маса 1000насінин 4,0-4,2 т. Стійкість до засухи осипання на рівні 7-9 балів. Вміст олії в насінні
44,096, білку 23,2 9о. Середній урожай за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано від 17 до 19 ц/га, що вище
стандарта на 3-4 ц/га. Сорт низькоеруковий та низькоглюкозинолатний/00/.

Рекомендовановнестидо Реєструсортів рослин на 2003рік по зонах Лісостепу



 

Вміст жирув насінністановить45,59, білку - 18,696, глюкозинолатів-- 0,996, еруковоїкислоти -0,390. По якості належитьдо типу00 -
нулевихсортів.

Внесений до Реєструсортів рослин по зонах Лісостеп та Полісся на 2002 рік придатного для поширення.

Елвіс - заявник фірма Рустика /Франція/.
Рослини заввишки160 см. Форма куща напівзімкнута. Стебло без антоціану і опушення. Стебловий листок ліроподібний без опушення.

Облиственність 5090. Суцвіття -- нешільна китиця. Квітки лимонно-жовті. Стручок сплющений,завдовжки- 6-13 см. Насінина кругла,чорна.
Маса 1000 насінин 4-5г.

Вмістолії 46,590, білку -- 20,490, еруковоїкислоти - 0,390, глюкозинолатів - 0,890.
За роки випробування хворобами уражувався менше стандарта, шкідниками пошкоджувавсянарівні стандарта (15-1990).
Вегетаційний період 285-290 днів.

Середня врожайність насіння за роки випробування (1999-2000рр) на сортодосліднихстанціях становилапо зоні Лісостепу27,8 ц/га, по
зоні Полісся - 29,6 ц/та, по зоні Степу-- 31,5 ц/га.

Найвищий врожай одержано31,2 ц/га в 2000 році.
Занесенийдо Реєстру сортів рослин на 2001 рік по зонах Лісостепу, Полісся придатного до поширення.

РІПАК ЯРИЙ

Оксамит - заявник Вінницька державнадослідна сільськогосподарськастанція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період
від сходів до повної стиглості 100-105 днів. Маса 1000 насінин 3,9-4,0 г. Стійкість до осипання засухи висока. За роки випробування
одержано середній урожай насіннявід 16,5 до 19,7 ц/га, що вище стандарта відповідно на 3,0-4.0 ц/га. Сорт по типу якості належитьдо 00-
нулевих. з

Рекомендовановнести до Реєстру сортів рослинна 2003 рік по зонах Лісостепута Полісся для поширенняв Україні.
Марія - заявник Вінницька державна дослідна сільськогосподарська станція. Висота рослин 120-130см. Вегетаційний період від

сходів до повної стиглості 112-115 днів. Маса 1000насінин 4,0-4,2 т. Стійкість до засухи осипання на рівні 7-9 балів. Вміст олії в насінні
44,096, білку 23,2 9о. Середній урожай за роки випробування на сортодослідних станціях України одержано від 17 до 19 ц/га, що вище
стандарта на 3-4 ц/га. Сорт низькоеруковий та низькоглюкозинолатний/00/.

Рекомендовановнестидо Реєструсортів рослин на 2003рік по зонах Лісостепу



 

МОЛОЧАЙ

Запорізький. Заявник: Інститут олійних культур УААН.
Однорічна рослина родини молочайних.Сім'ядоліз рожевим відтінком.
Стебло прямостояче, розгалужене,голе, темно-зелене з блакитним нальотом, заввишки до 100 см. Листки чергові, цільнокраї; верхні --

широко яйцеподібні, подовжені, середні та нижні - ланцеподібні з широкою або слабкосерцевидноюосновою.Квітки зібрані у суцвіття
(променевийзонтик),біля основи якого знаходяться сидячі широко трикутні, загострені, з серцеподібною основою приквітники. Суцвіття
складається з декількохквіток, оточене обгорткою.

Плід - трьох гніздова коробочка з зморшкуватою, шерехатою поверхнею від 8 до 12 мм завдовжки і до 1 см завширшки. Насіння
овальне, з внутрішньої сторони жолобчасте, з конічним заглибленням і світлим придатком,з карункулою. Поверхнянасіннєвої оболонки
сітчасто-зморшкувата, світло-коричнева. Довжинанасінини 5-6 мм, ширина3,5-4,6 мм. Маса 1000 насінин 53г.

Вегетаційний період в умовахСтепу142 дні. Одночасність дозрівання 9790. Урожайність 20,7 ц/га. Вміст олії5190,
Рекомендована температурапроростання--1 5градусів, сорт чутливийдо весняних заморозків.
Напрямоквикористання -- для виробництва молочайноїолії з його використаннямв миловарній промисловості, а також для потреб

медицини.
Рекомендованазона вирощування-- Степ.

САФЛОР

Сонячний.Заявник: Інститут олійних культур УААН.
Однорічна трав'яниста рослина сімейства айстрових. Сім'ядолі світло-зелені. Стебло прямостояче, гіллясте, заввишки до 85 см.,

середньооблистнене. Листкизелені, без антоціанового забарвлення. Числогілок першого порядку до 10-20. Листки зелені, без антоціанового
забарвлення., ланцетно-овальні з невеликими зубчиками по краю листової пластинки, без колючок. Суцвіття - кошики конічної форми,
діаметром 25-35 мм., до 40 штук на рослині. Листочки - обгортки овально-ланцетні, щільнозімкнуті. Квітки трубчасті з п'ятироздільним
вінчиком жовтого кольору. Забарвленнязів'ялої квітки оранжеве, Плід - сім'янка,яка подібна до сім'янки соняшнику. Оболонкаїї тверджа,
складає 5090 маси сім'янки,біла. Середнявагасім'янок з одного кошика 1,6г. Маса 1000 насінин 444г.

Вегетаційнийперіод в умовах Степу127 днів. Урожайність9,4 ц/та. Вміст жиру 33,296, лузжистість4790, натура466.
Сорт світлолюбивий,стійкий до атмосферноїпосухи, не вибагливий до родючостігрунту.
Рекомендується для вирощуванняв зоні Степу для виробництва рослинноїолії та потреб харчової промисловості.



 

РЕДЬКА ОЛІЙНА

Журавка. Заявник- Інститут хрестоцвітних культур УААН.
Сходи зелені. Кущ нещільний. Листкисвітло-зелені, перисто-надрізані, опушені, з зморшкуватою поверхнею. Антоціанове забарвлення

відсутнє.

Суцвіття - китиця з білими, рожевими та фіолетовимиквітками. Стручок циліндричної формиз гострим кінчиком,не розтріскується.
Наодній рослинідо 150 стручків.

Середня урожайність за роки випробування14,8-16,4 ц/га, вміст жиру- 37,496,білка - 27,29.
Сорт стійкий до посухи та осипання,середньостійкий до вилягання.
Ураження хворобамисереднє(бактеріоз1 1,595, пероноспороз-- 3,590).
Рекомендований для зон Степута Лісостепуяк олійний і кормовий.

ГІРЧИЦЯ САРЕПІТСЬКА

Тавричанка5. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Сходи зелені. Кущ напівзімкнутий, заввишки до 122 ом. Листки: нижні черешкові, ліровидно-перистонадрізані; верхні - сидячі,

видовжено-лінійні. Суцвіття - китиця з жовтими квітками. Стручок тонкий, продовгуватий з шилоподібним носиком. Насіння жовте,
кулеподібне.

За роки випробування середня урожайність сорту становила від 10 до16,3 ціга, вміст жиру - 40,99, білка -- 24,095, Сорт стійкий до
вилягання і посухи, середньостійкийдо осипання. Ураження хворобами середнє (бактеріозом- 2290, пероноспорозом- 5,395).

Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепу та Полісся як харчовийі олійний.

Мрія. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки до 116 см, кущ  напівзімкнутий. (Стебло  неопушене, діаметром 7-8мм. Листки світло-зелені,

непарноперистонадрізані. Суцвіття китицеподібне з яскраво-жовтимиківтками. Стручок світло-зелений, неопушений, з округлим носиком і
бугорчастою поверхнею. Насіння жовте, овально-округле.

Середня урожайність за роки випробування від 8,9 до 16 ц/га. Вміст жиру 39,69, білка - 26,190, Сорт стійкий до вилягання,
середньостійкий до осипанняі посухи.

Ураженняхворобами нижче середнього(бактеріозом-- 9,596, пероноспорозом- 6,395).
Рекомендованийдля зон Степу і Лісостепу як олійний.

97



 

58
Тавричанка15. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Сходисвітло-зелені. Кущ напівзімкнутий, діаметром 20 см; стебло завтовшки 8-10мм, не опушене. Антоціанове забарвлення стебла

відсутнє, висота прикріплення нижніхгілок - 45 см. Листки світло-зелені, непарно перисто-сильно надрізані, рідко опушені з гладенькою
поверхнею.Суцвіття китицеподібне,квітка жовта. Стручок округлий, прямий, сильнобугорчастий.

Насінняжовте, овально-округле,до 26 шт в стручку. Маса 1000 насінин 5,бг.
Вегетаційний період 87 днів. Середній урожай за роки випробування 10,4 ц/га, що на 5,696 перевищує стандарти. Вміст ерукувої

кислоти890, аліловоїолії-- 0,990, жиру- 43,19, білка -- 29,99.
Сорт стійкийдо вилягання, посухи, середньостійкий до осипання. Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдля зон Степуі Лісостепуяк олійний.

Росава. Заявник - Центральний ботанічнийсад ім. М.М.Гришка Національноїакадемії наук.
Сходизелені,сім'ядолі світлозелені. Кущзімкнутий, заввишки до 127 см. Листки ліровиднопірчасторозсіченіз незначним опушеннямз

нижньогобоку; верхні листки видовжено-овальнопірчасті; поверхня листка зморшкувата. Суцвіття веретеноподібне, квітка жовта. Стручок
довгий, прямий, опушений.

Насіння жовте, кулеподібне. Маса 1000насінин-- 5,бг.
Вегетаційний період 74 дні. Середній урожій за роки випробування16,7 ц/га, що на 1,7 ц/та перевищує стандарти.Вміст жиру 39,59,

білка - 25,79.
Сорт стійкий до вилягання, середньостійкий до осипанняі посухи. Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдлязон Степуі Лісостепуяк олійний.

Роксолана. Заявник - інститут хрестоцвітних культур УААН.
Сходи зелені, сім'ядолі зелені з сизим восковим нальотом. Кущ напівзімкнутий, діаметр стебла - 0,5-1,5мм. Висота прикріплення

нижніх пагонів 25-40см. Листки: нижні - черенкові, ліровидно-перисторозсічені, верхні - продовгувато-лінійні, не опушені. Суцвіття -
рихла китиця з лимонно-жовтимиквітками. Стручок прямий,прикріпленийпід гостримкутомдостебла, до 280-340 шт. на рослині, Насіння
жовте, кулеподібне,в стручку- 18-24шт.

Вегетаційнийперіод 76 днів. Середній урожай за роки випробування21,8 ці/та, вміст жиру3990, білка - 27,49.
Сорт стійкий до вилягання,середньостійкийдо осипанняі посухи.
Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдля зон Степуі Лісостепуяк олійний.



  

ГІРЧИЦЯ БІЛА .

Підпечерицька.Заявник - Інститут хрестоцвітних культур УААН.
Рослини заввишки до110 см. Кущ напівзімкнутий. Листки: нижні ліровиднорозсічені, верхні продовгувато-лінійні, покриті жорсткими

волосками. Стебло опушене, діаметром 0,5-1,Омм. Суцвіття китицеподібне з жовтими квітками. Стручок горбкуватий, опушений, без
антоціанового забарвлення.

Вегетаційнийперіод до 100 днів. Середня урожайність за роки випробування21,1 ц/га. Вміст жиру25,495, білка - 32,09.
Сорт стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками середнє (бактеріозом - 8,890,

ріпаковимквіткоїдом-- 199).
Рекомендованодля зони Лісостепуяк олійний та кормовий.

Талісман.Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки до 130 см. кущ нещільний. Листки зелені, опушені, черенкові, верхні листки злегка гофровані. Стебло опушене з

антоціановим забарвленням. Стручок горбкуватий, мечевидний, опушений.
Вегетаційнийперіод до 82 днів. Середній урожайза роки випробування23ц/га; вміст жиру 28,390, білка - 30,196.
Сорт стійкий до осипання,вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками нижче середнього (бактеріоз-- 8,495,

ріпаковийквіткоїд -- 10,99/)).

Рекомендованодлязон Лісостепуі Полісся як олійний та кормовий.

РИЖІЙ ЯРИЙ

Гіїрський. Заявник- Інститут хрестоцвітних культур УААН.
Рослини заввиніки до 90 см. Кущ напівзімкнутий. Листки ланцетні, гладенькі, без опушення і антоціану. Стручок з гладенькою

поверхнею,носикгострий. Насіння жовте, еліпсовидне. Маса 1000насінин - 1,2г.
Вегетаційний період 88 днів. Середня урожайністьза роки випробуваннявід 10 до 18 ц/га. Вміст жиру- 3495,білка - 2790.
Сортстійкийдо вилягання, середньостійкий до осипанняі посухи. Ураження хворобами нижче середнього.
Рекомендованийдля зон Степуі Лісостепу.

Міраж. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки до 85 см. Кущнапівзімкнутий. Листки сидячі, лінійні, зеленого кольору; прикореневі - округло-овальні. Стебло

злегка опушене,без антоціанового забарвлення.
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Суцвіття - щиток з блідо-жовтимиквітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння

руде, продовгувате.
Вегетаційнийперіод 66 днів. середня урожайність за роки випробування10-16 ц/га. Вміст жиру 43,290, білка - 27,196.
Сортстійкийдо вилягання, середньо-стійкий до осипанняі посухи (4,2-4. 1 бали). Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдлязон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник- Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки57 см, довжина технічноїчастини стебла - 48 см. Кущ компактний,стебло округле,слабогіллясте, не опушене, без

антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильніз гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуютьсяна стеблі по
гвинтовійспіраліз загущенням у нижній частиністебла.

Квітка п'ятигніздового типу,віночок світло-фіолетовий, пилякисині. Плід - округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно
коричневе. Маса 1000 насінин7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність15,4 ц/га. Вміст жиру45,490,вихід олії з гектара 564 кг/га.
Сортстійкий до посухи, вилягання, осипання.ГТридатний до механізованого збирання.
Рекомендованийдля зони Степу.

Айсберг. Заявник - Інститутолійних культур УААН.
Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькимикраями,без черешкові,зелені.

Квіткип'ятірноготипу, віночок білий, пелюсткивіночкавузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття -- нещільна звивина. Насіння темно-
коричневого кольору. Маса 1000 насінин4,4г.

Вегетаційгнийперіод 88 днів. Середня урожайність16,5 ц/га. Вміст жиру 45,895, йодне число 17,6.
Сорт відзначаєтьсястійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.
Рекомендованийдля зони Степу.

Південнаніч. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з

гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуютьсяпо гвинтовій спіраліз загущенням у нижній частиністебла. Квітка велика,
п'ятірного типу. Забарвлення пелюстокі пильників синє, рилець- фіолетове.
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Суцвіття - щиток з блідо-жовтимиквітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння

руде, продовгувате.
Вегетаційнийперіод 66 днів. середня урожайність за роки випробування10-16 ц/га. Вміст жиру 43,290, білка - 27,196.
Сортстійкийдо вилягання, середньо-стійкий до осипанняі посухи (4,2-4. 1 бали). Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдлязон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ

Дебют. Заявник- Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки57 см, довжина технічноїчастини стебла - 48 см. Кущ компактний,стебло округле,слабогіллясте, не опушене, без

антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильніз гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуютьсяна стеблі по
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гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуютьсяпо гвинтовій спіраліз загущенням у нижній частиністебла. Квітка велика,
п'ятірного типу. Забарвлення пелюстокі пильників синє, рилець- фіолетове.
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Плід - округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим| злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке,
блискуче,слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин7,9г.

Вегетаційнийперіод 84 дні. Середня урожайність16,7 ц/га. Вміст жиру 44,895, вихід олії з гектара748 кг.
Сортстійкий до осипання,посухи, вилягання.
Рекомендованийдля зони Степу.

КУНЖУТ

Надія. Заявник - Інститут олійних культур УААН.

Сім'ядолізелені. Стебло прямостояче, заввишкидо 100 см, зелене, галузиться. Розміщеннялистків на стеблі почергове. Листкизелені,
черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх - розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно
обслистнене.

Квітка освітло-фіолетова. Плід - коробочказ добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середнявага
насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин3,2 г., натура 609.

Вегетаційнийперіод до96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру54,995.

Сорт світлолюбивий,стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості грунту, не виносить
важкихгрунтів, Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражуєтьсяв незначній мірі.

Рекомендується для зон Степута Лісостепу для отримання рослинноївисокоолеїновоїолі

 

СУРШИЦЯЯРА

Горянка.Заявник - Інститут хрестоцвітих культур УААН.

Сім'ядолізелені. Стебло прямостояче,гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.
Кущ  напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5. висота прикріплення нижніх гілок 15-20 см. Листки

ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковимнальотом,без антоціанового забарвлення.

Суцвіття -китиця з жовтими квітками.Насіння світло-коричнево-жовте,округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин2.3г.
Вегетаційнийперіод 86 днів. Середня урожайність12,3 ц/га. Вміст жиру4090, еруковоїкислоти0,696, глюкозинолатів0,59).
Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухита осипання.

Рекомендовананормависіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив Мообоок20:
Посів у першій декадіквітня.
Рекомендованийдля зони Полісся для виробництва рослинпоїолії.
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РИЦИНА

Хортицька3. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки до 100 см, висота штамба 40-60 см. Суцвіття китиця, середньої щільності, овальної форми. Стебло сизе, з восковим

нальотом, має центральну та до 4 бокових китиць. Центральна китиця закладається на 6-7 вузлі. Листки великі, зелені без антоціану,
пальчасторозсічені, без блиску, слабкогорбкуваті.

Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частині суцвіття, жіночі -- у верхній. Квітки дрібні, з простою
оцвітиноюз п'ятьма пелюстками,майжесидячі. Бутон чоловічоїквітки широко конічнийз великоюкількістю тичинок,жіноча квітка вузько
конічна.Зав'язь тригніздова, з трьома дволопатевими приймочками.

Плід - коробочка, що маєтригнізда. У кожномуз них міститься по одній насінині. Коробочкивкриті колючками.
Насіння овальної форми, середнього розміру, довжина 1,1-1,3 см, ширина0,8-0,9 см, темно-коричневого кольоруз світло-коричневою

мозаїкою,з карункулою. Маса 1000 насінин 281 г, натура 360г/л.
Вегетаційний період до 100 днів. Урожайність 12,3 ц/га. Вміст жиру 49,296, рициноволоїкислоти 8796, лузжистість 22,190.
Сортстійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Стійкий до фузаріозногов'янення.
Рекомендованийдля зони Степу.

Олеся. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Висота рослиндо 120 см., штамба- 60-80 см,стебло сизе з восковим нальотом.
Сортпрактично однокитицевий, з щільною центральною китицею,яка заклалаєтьсяна8-9вузлі.
Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщенів нижній частині суцвіття, жіночі -- у верхній. Квітки дрібні, з простою

оцвітиною з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка
вузько-конічна. Зав'язь тригніздова,з трьома дволопатевими приймочками,забарвленими в червоний колір.

Рослини слабооблистнені,у період дозрівання центральноїкитиці починається своєрідна фаза біологічного спокою.Нацейчас ріст і
утворення бічнихпагонів, китицьі листків припиняється,а значнакількість раніше утворенихлистків опадає.

Плід - коробочка, щомаєтри гнізда. Коробочки вкриті колочками,кулеподібні, мілкі.
Насіння овальної форми,мілке, довжиною 1,1-1,2 см, ширина0,8 см, коричневого кольоруз світло-коричневою мозаїкою,з невеликою

карункулою.
«Вегетаційний період 107 днів. Середня урожайність16,3 ц/га. Вміст жиру56,19, рицинолової кислоти 86,99/, лузжистість23,590.
Сорт стійкий до фузаріозногов'янення,має дружне дозрівання, пристосований до механізованого збирання.
Рекомендованийдля зони Степу.



 

Хортичанка.Заявник- Інститут олійних культур УААН.
Висота рослин 100-120 см, висота штамба 60-80 см. Стебло фіолетове з восковим нальотом,гіллясте, має 1-3 продуктивні китиці.

Китиціщільні, центральнакитицязакладається на 8-9 вузлі головного стебла.
Рослини однодомні, роздільностатеві, чоловічі квітки розміщені в нижній частинісуцвіття, жіночі - у верхній.Квітки дрібні, з простою

оцвітиною, з п'ятьма пелюстками, майже сидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічний з великою кількістю тичинок. Жіноча квітка
вузькоконічна. Зав'язь тригніздова,з трьома дволопатевими приймочками.

Плід - тригніздова коробочка, вкрита колючками,Насіння овальної форми, середнього розміру, довжина1,1-1,4 см, ширина0,8-0,9 см,
коричневогокольоруз сірою мозаїкою,на звуженомукінці невелика карункула. Маса 1000 насінин 310г.

Вегетаційнийперіод 117 днів. Середня урожайність19,2 ц/га, вміст жиру56,896, рицинолової кислоти 87,89, лузжистість 239,
Сортстійкий до фузаріозного в'янення, придатний до механізованого збирання. Рекомендуєтьсядля зони Степу.

Хортицька7. Заявник - Інститут олійнихкультур УААН.
Рослини заввишкидо 130 см, штамба - 70-90 см, стебло гіллясте, зелене з незначним восковим нальотом. Центральна китиця щільна,

закладаєтьсяна 9-10 вузлі. На стеблі до 3 бокових китиць.

Рослини однодомні, роздільностатеві; чоловічі квітки розміщені у нижній частині суцвіття, жіночі- у верхній. Квітки дрібні з простою
оцвітиною з п'ятьма пелюстками,майжесидячі. Бутон чоловічої квітки широко конічнийз великою кількістю тичинок. Жіночаквітка вузько
конічна.Зав'язь тригніздова,з трьома дволопатевими приймочками, забарвленимив червонийколір.

Плід - трьохгніздова коробочка,вкрита колючками,кулеподібна, при дозріваннірозтріскуються.
Насіння овальної форми,мілке, довжина 1,0-1,2 см, шириною 0,7-0,8 см, світло-коричневого кольоруз сірою мозаїкою, з невеликою

карункулою.
Вегетаційнийперіод 119 днів. Середня урожайність15,4 ц/га, вміст жиру56,295, рицинолової кислоти 87,496, лузжистість 23,8990.
Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, призначений для вирощування у фермерських та інших господарствах без застосування

збиральноїтехніки.
Рекомендованийдля зони Степу.

МАК

Кривотульський. Заявник - Аграрний науково-досліднийінститут "АНДІ".
Сходи зеленого кольору,сім'ядолісвітло-зелені. Стебло прямостояче, заввишкидо 150 см, сильно розгалужене. Числобічнихгілок до

6 на рослині.
Листкизеленогокольору,стеблові широко ланцетоподібної формиз восковим нальотом,з ледь помітним антоціановим забарвленням,

прикореневі листки видовжені, розміщеніспірально, не опушені. Рослини слабкоопушені.
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Квітки великі, округлої форми, червоного кольору з фіолетовим відтінком. Коробочка велика з багатопроменевою приймочкою,

округла, у верхній частині трохи витягнута. Закритого типу. Висота коробочки 60-64 мм, діаметр 34-40 мм. На рослині 2-6 коробочок.
Середнямаса І коробочки без насіння1,4 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин 0,37г.

Вегетаційний період 112 днів. Середня урожайність насіння 19.2 ц/га, коробочок - 10,2 ц/га. Вміст жиру 54,096, білка 29,590, морфіну
005496.

Сорт стійкий до осипання,вилягання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.
Рекомендований для виробництварослинноїолії та потреб харчової промисловостізон Степу, Лісостепу,Полісся.

Тарновецький. Заявник - Науково-виробничесільськогосподарське підприємство "Фітон МВ".
Сходизеленіз різко вираженим антоціановим забарвленням.Стебло прямостояче, сильно розгалужене, заввишки до 110 см. Листки

витягнуті, широко ланцетної форми,зубчасті, слабко опушені, блідо-зелені. Прикореневі листки витягнуті, слабко опушені. Облистненість
середня.

Квітки великі, пелюстки білого кольору, округлої форми, вічко фіолетове. Коробочка округа, з багатопроменевою приймочкою,
закрита. Висота 45-55 мм,діаметр 32-35 мм. Число коробочок на рослинівід 2 до 6. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин0,47г.

Вегетаційнийперіод 110 днів. Середня урожайністьнасіння 21,3 ц/га, коробочок11 ц/га, вміст жиру 52,290, морфіну 0,03590.
Сортстійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Хворобами уражується в незначніймірі, стійкий до пошкодження

шкідниками.
Рекомендуєтьсядля виробництва рослинноїолії та потреб харчової промисловостізон Степу, Лісостепу, Полісся.

Юпітер. Заявник - Аграрний науково-досліднийінститут "АНДІ".
Сходи блідо-зеленого кольору. Стебло прямостояче, заввишки до 130 см. Листки зеленого кольору з слабким антоціановим

забарвленням. Листова пластинка з надрізанимикраями, опушення незначне. Прикореневі листки розміщені спірально, видовжені. Ступінь
облистненості рослин висока.

Квітка округлої форми, червоназ фіолетовим відтінком.
Коробочка яйцеподібної форми, зморшкувата,у верхній та нижніх частинах витягнута. Висота коробочки62-66 мм,діаметр 30-34 мм.

Закритого типу. Середнямаса коробочкибез насіннябез насіння 2,0 г. Насіння блакитного кольору. Маса 1000 насінин0,41г.
Вегетаційнийперіод 115 днів. Урожайність насіння 20,6 ц/га, коробочок11,1 ц/га. Вміст жиру52,19, білка 3095, морфіну 0,05290.
Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.
Рекомендованийдля виробництва рослинноїолії та потреб харчової промисловостів зонах Степу, Лісостепу та Полісся.
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Франківський.Заявник - Науково-виробничесільськогосподарське підприємство "Фітон МВ".
Сходи зеленого кольору, широко ланцетоподібної форми з надрізаними краями; прикореневі листки подовжені, слабко опушені,

облистненість рослин невелика.
Квітка велика, округлої форми, білого кольору з фіолетовим вічком. Коробочка кулеподібна з багато променевою приймочкою,

закритого типу, заввишки 55-65 мм, діаметром 30-35 мм. Середня маса коробочки без насіння 3,6 г. Насіння білого кольору. Маса 1000
насінин0,48 г.

Вегетаційнийперіод 98 днів. Середній урожайнасіння 11,8 ц/га, коробочок6,5 ц/га. Вміст жиру 46,190, морфіну 008290.
Сорт стійкий до вилягання, осипання, середньо стійкий до посухи. Хворобами уражується в незначнім мірі, стійкий до пошкодження

шкідниками. Вимогливийдо грунтів і вологи у період вегетації. Добре реагує на внесення мінеральних добрив.
Рекомендований для виробництва рослинноїоліїта потреб харчовоїі кондитерської промисловостізон Степу, Лісостепу, Полісся.

Корал. Заявник- Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки до 177 см. Стебло прямостояче, сильно опушене з восковим нальотом.
Листки великі, не опушені, продовгуваті, гладенькі. Листова пластинка слабко надрізана по краю,сіро-зелена, з восковим нальотом.

Прикореневі листки видовжені, черешкові.
Квітка велика,блідо-бузковаз бузковим вічком, Плід - коробочка жовтуватого кольору, висотою 31 мм,діаметр 33 мм.На рослині3-4

коробочки. Насіння нирковидної форми, блакитного кольору. Масакоробочкибез насіння 1,7 г, маса насінняз І коробочки 2,3г, маса 1000
насінин 0,41г.

Вегетаційнийперіод 95 нів. Середня урожайністьнасіння8,2 ц/га, коробочок5,5 ц/га. Вміст жиру 48,490, морфіну0,049).
Сорт стійкий до осипання, але при тривалому перестої після дозрівання можуть спостерігатися поодинокі напіввідкриті коробочки;

стійкийдо вилягання.
Має підвищенустійкість до ураження хворобамиі заселення шкідниками. Технологічний, придатний до механізованого вирощування.
Рекомендований для виробництварослинноїолії, вимог харчової промисловості зон Степу, Лісостепу, Полісся.

Герлах. Заявник - фірма Кремлінс.р.о. (Чехія).
Сходизелені з восковим нальотом. Стебло пряме, заввишки до 130 см,слабко гіллясте. На рослині2-3 гілки. Листки всликі,зелені з

антоціановим забарвленням,середньо опушені. Квітки великі, білого кольору з коричневимвічком. Плід - коробочка циліндричної форми,
закритого типу. Насіння блакитного кольору. Аса 1000 насінин --0,6г.

Вегетаційний період від 90 до 1-5 днів. Середня урожайність насіння10-12 ц/га. Вміст жиру 4690, морфіну 0,10-0,1490.
Сорт стійкий до осипання,середньо стійкий до виляганнята посухи. Хворобамита шкідниками пошкоджуєтьсяв незначніймірі.
Рекомендується для виробництва рослинноїолії та потреб харчової промисловостів зонах Степу, Лісостепу, Полісся.
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