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ОПИСИГІБРИДІВ ЦУКРОВИХБУРЯКІВ, ЩО ЗАНЕСЕНІДО РЕЄСТРУСОРТІВ,
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

Олівія - триплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль 2095 рослин зеленого, 8096 - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід

конічної форми.
За роки випробування(1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила524 ц/га, цукристість-- 17,596, збір цукру з гектара -

91 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 679 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандартуна42 ц/га.

Гібрид стійкий до ураження коренеїдом,толерантний до церкоспорозу,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу.
Скандік -диплоїднийгібрид фірми Новартіс Сідс АБ (Швеція).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотильбілого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся - 525 ц/га,

цукристість відповідно17,6; 18,096,збір цукруз гектара 90-95 ц Найвища врожайність отримана в 1995 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті
- 717 ц/га, що більше середньо-зваженогостандартуна84ц/га.

Гібридстійкий до цвітушності, ураження борошнистою росою та рамуляріозом.
Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.
Білоцерківський ЧС 90 - триплоїдний гібрид Білоцерківської ДСС ЩБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ

(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила516 ц/га, цукристість-- 17,09, збір цукруз гектара -

89 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 748 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандарту на 110 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання,
потребує високого агрофону

Рекомендованийдля вирощуванняв зоніЛісостепу.
Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 - триплоїдний гібрид Веселоподолянської ДСС створений спільно з Ізанівською ДСС ЩБ

УААН.
Насіннягібрида однозародкове. Листя велике. Коренеплід конічної форми.



 

За роки випробування(1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 480ц/га, цукристість-- 17,590, збір цукруз гектара -

86 ц. Найвища врожайність отримана в 1996 році на Кицманьській ДСВД Чернівецькоїобласті - 685 ц/га, що більше середньо-зваженого
стандартуна51 ц/га.

Гібрид стійкий до ураження коренеїдом та церкоспорозом, схильний до цвітушності, але незначної. За роки випробування
максимальнакількість стрілкуючих рослин становила0,490.

Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу.
Аватар -диплоїднийгібрид науково-виробничої фірми "Гран"

Насіннягібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Гібрид одержаний схрещенням трьох роздільно-квіткових (однонасінних) самонесумісних ліній з однією чоловічо-стерильною
материнською лінією, які перезапилюються між собою. Сумісне збирання всіх компонентів схрещування дає змогу використовувати
одержанусуміш,яка включає лишегібридне насіння, на фабричні посіви.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів становила 496 ц/га, цукристість-- 17,396, збір цукру з гектара -
86 ц Найвища врожайність отримана в 1996 році на Кіцманській ДСВД Чернівецької області - 776 ц/га, що більше середньо-зваженого
стандартуна 142 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду, толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.

КВ-Ялтушків- триплоїднийгібрид Ялтушківської ДСС ЩБ УААНстворенийспільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 3096 рослин зеленого, 7090 - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід
конічної форми.

За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 530 ц/га, Полісся - 564 ц/га,

цукристість 17,590,збір цукруз гектара 93-99 ц. Найвища врожайність отримана в 1995 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті - 742 ц/га, що
більше середньо-зваженогостандартуна 109 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.

Уляна - диплоїднийгібрид Уладово-Люлінецької ДСС ЩБ УААНстворенийспільно з фірмою КВС ЗААТАГ(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове. Листя малого розміру. Коренеплід конічної форми. Заглибленість в грунті середня.

Гібрид поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю в різних грунтово-кліматичних умовах. За роки
випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 546 ц/га, Полісся - 559 ц/га, цукристість

відповідно 17,7; 17,99, збір цукру з гектара 93-99 ц Найвища врожайність отримана в 1997 році в НДЦ "Сорт" Київської області- 809 ц/га,
що більше середньо-зваженогостандартуна 277ц/га.
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Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду та церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання.
Рекомендованийдля вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
Сідней - триплоїдний гібрид фірми Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль червоно-пурпурного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-

конічної форми.
За роки випробування(1997-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 500 ц/та, цукристість - 18,096, збір цукру з

гектара - 93 ц Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 785 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандартуна 93 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдомта церкоспорозом.
Рекомендований для вирощуванняв зоніЛісостепу.
Рубін -- триплоїднийгібрид фірми Даніско Сід ГмбХ. (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль червоно-пурпурного кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми з неглибокою
борозенкою.

За роки випробування (1997-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 500 ц/га, цукристість - 18,090, збір цукру з
гектара - 93 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 770 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандартуна78ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдомта церкоспорозом. Має високу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоніЛісостепу.
Кутновська - триплоїдний гібрид Кутновської Ходовлі Буряка Цукрового Сп. з.о.о. (Польща), створений спільно з фірмою КВС

ЗААТАГ(Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 1606 рослин зеленого, 84У6 - рожевого кольору. Листя середнього розміру з довгим

черешком. Коренеплід конічної формиз вирівняною боріздкою в місцях прикріпленнякорінців.
За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів становила понад 494 ц/га, цукристість - 17,590, збір цукру з

гектара - 86 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 715 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандарту на 23 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, перенеспорозом та жовтухою, має хорошу
придатність до механізованого збирання.

Рекомендованийдля вирощуванняв зоніЛісостепу.
Лідер - диплоїдний гібрид фірми Новартіс Сіїдс АБ (Швеція) створений спільно з Уладово-Люлінецькою ДСС ЩБ УААН.

Насіння гібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми з невеликою борозенкою, що не сприяє
налипанню грунту. Гібрид з хорошою пластичністю, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю.



 

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 480 ц/га, Полісся - 587 ц/га,
цукристість відповідно17,9; 17,99, збір цукру з гектара 86-106 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій девс
Івано-Франківськоїобласті- 749 ц/га, що більше середньо-зваженогостандартуна 295 ц/га.

Гібрид стійкий до пвітушностіта основних листових хвороб. Має середню стійкість до засухи.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
Роберта -диплоїдний гібрид фірми КВС ЗААТАГ(Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 3096 рослин зеленого, 7096 - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього
розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся - 576 ц/га,
цукристістьвідповідно17,6; 18,590, збір цукру з гектара 91-102 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Тлумацькій ДСВС
Івано-Франківськоїобласті- 858 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна 166ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошупридатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепута Полісся.
Наталка -триплоїднийгібрид фірми Деліч (Німеччина).

Насіннягібрида однозародкове.Листя та їх черешки середньогорозміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 525 ц/га, Степу - 487 ц/га,

цукристість відповідно17,9; 16,29, збір цукруз гектара 93,2; 78,3 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Андрушівській
ДСВО Житомирськоїобласті- 718 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна131 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання,

Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Степу
Оксана -триплоїднийгібрид фірми Деліч (Німеччина).

Насіннягібрида однозародкове. Листя та їх черешки середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1995-1997) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 526 ц/га, Полісся - 551 ц/га,

цукристість відповідно 17,7; 17,596, збір цукру з гектара 92,3; 96,7 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій

ДСВС Івано-Франківськоїобласті - 737 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 94ц/га.
Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого

збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
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Кобра- триплоїднийгібрид фірми Штрубе-Дікман (Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 3090 рослин зеленого, 7096 - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього

розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1996-1998) середня врожайність коренеплодів в зоні Полісся становила 551 ц/га, цукристість 17,696, збір

цукруз гектара 97,8 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 638 ц/га, що
більше середньо-зваженого стандартуна128 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся.
Двіна- триплоїднийгібрид фірми Адванта (Бельгія).
Насіння гібрида однозародкове. Гілокотиль в 3290 рослин зеленого, 6896 - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього

розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 460 ц/га, Полісся - 572 ці/га,

цукристість відповідно 18.0; 17,290,збір цукруз гектара 84,2; 98,9 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській
ДСВСВолинської області- 743 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна51 ц/га.

Гібрид толерантний до цвітушності, стійкий до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
Аріана -триплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ (Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 40 95 рослин зеленого, 60 У5 - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього

розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1997-1999) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила474ц/га, Лісостепу- 465 ц/га, Полісся

-- У67 ціга, цукристість відповідно 17,0; 17,7; 16,6 96, збір цукруз гектара відповідно 79,7; 81,9; 94,2 центнерів. Найвища врожайність
отриманав 1998 році в Горохівській ДСВС Волинської області - 783 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна91ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання, має
високу технологічнуякість.

Рекомендований для вирощуванняна всій території України.
Серенаде - триплоїднийгібрид фірмиБетасід (США).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль до 3096 рослин зеленого, решта - червоного кольору. Листя середнього розміру.

Коренеплід конічної форми.



За роки випробування(1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 470 ці/га, цукристість - 18,0 96, збір цукру з гектара
- 84,2 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 781 ц/га, що більше середньо-
зваженого стандарту на 89 ц/га.

Гібрид толерантний доцвітушностіта ураження коренеїдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу

Аратта -триплоїднийгібрид науково-виробничоїфірми Гран.

Насіннягібрида однозародкове. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 503ц/га, цукристість-- 17,69, збір цукру з тектара -

88,6 ц Найвища врожайність отриманав 1998 році в НДЦ"Сорт"Київськоїобласті- 642 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
2171 ц/га.

Гібрид толерантнийдо цвітушності,стійкий до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся
КВ-Збруч - диплоїдний гібрид закритого акціонерного товариства Ворскла. Створений Ялтушківською ДСС ЩБ з використанням

лінії запилювача КВС ЗААТАГ (Німеччина).
Пасіннягібрида однозародкове.Гілокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1997-1999) середня врожайність коренеплодів становила 461 ц/га, цукристість-- 18,5 90, збір цукру з тектара

- 85,4 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році на Тернопільській ДСВС Тернопільської області - 585 ц/га, що більше
середньо-зваженогостандартуна37 ц/га.

Гібридстійкий до цвітушності та ураження коренеїдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованогозбирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу

Весто - диплоїднийгібрид закритого акціонерного товариства Ворскла

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1998-1999) середня врожайність коренеплодів становила473 ц/га, цукристість-- 18,296, збір цукру з гектара -

85,8 ц Найвища врожайність отримана в 1998 році на Горохівській ДСВС Волинської області - 677 ц/га, що більше середньо-зваженого
стандарту на45 ц/га.

Гібридстійкий до цвітушностіта ураження коренсїдом і церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованогозбирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу

КВ-Бар -триплоїднийгібрид Ялтушківської ДСС ЩБ УААНстворенийспільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове.Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (1998-2000) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 467 ц/га, цукристість 17,996, збір

цукруз гектара 84 ц. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській ДСВС Волинськоїобласті- 759 ц/та, що більше середньо-
зваженого стандартуна67ц/га.
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Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання та високу

доброякісність соку 95 9.

Рекомендований для вирощування зоні Лісостепу.
КВ-Буг- диплоїднийгібрид Ялтушківської ДСС ЩБ УААН,створенийспільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гікопотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

Заглибленістьв грунті 8595.
Гібрид поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю в різних грунтово-кліматичних умовах. За роки

випробування(1998-2000) середня врожайність коренеплодів узоні Лісостепу становила470 ц/га, цукристість17,99, збір цукруз гектара 84
ц Найвища врожайність отримана в 1998 році в НДЦ"Сорт"Київської області - 594 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 52
ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду та церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання та високу
доброякісність соку 9397. ;

Рекомендований для вирощуванняу зоніЛісостепу.
КВ-Вінниця- диплоїднийгібрид Ялтушківської ДСС ЩБ УААН створений спільно з фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина),
Насіннягібрида однозародкове. Гікопотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми. Заглибленість

в грунті 859/.

Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю.. За роки випробування
(1998-2000) середня врожайність коренеплодів в зоні Лісостепу становила 467 ц/га, цукристість 17,492, збір цукру з гектара 81 ц
Найвищаврожайність отриманав 1999 році в Тернопільській ДСВС - 594 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на52 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, коренеїду, толерантний до церкоспорозу. Має високу придатність до механізованого збирання та
високудоброякісність соку 9490.

Рекомендований для вирощуванняу зоні Лісостепу.
Крістелла -триплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ(Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 20 96 рослин зеленого, 80 96 - червоного кольору. Листя та їх черешки середнього

розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування(1998-2000) середня врожайність коренеплодів узонах Лісостепу - 486 ц/га, Полісся - 560 ц/га, цукристість
відповідно 17,8; 17,69, збір цукруз гектара відповідно85,3; 97,3 центнерів. Найвища врожайність отримана в 1998 році в Горохівській
ДСВСВолинської області -832 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 140 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантнийдо коренеїду та церкоспорозу,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняу зонах Лісостепу та Полісся  



 

Явір - триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДСЄ спільно з фірмою Хіллесхьог

(Швеція).

Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотиль у 3096 рослин зеленого, 7090 - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід
конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 450 ц/га, цукристість -- 17,490, збір цукру з гектара -

78 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ "Сорт"?Київської області - 676 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
46 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зоніЛісостепу,
КВ-Степ - диплоїднийгібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Ялтушківською ДССспільно з фірмою КВС ЗААТ АГ

(Німеччина).

Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 416 ц/га, цукристість -- 16,695, збір цукруз гектара -
75 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ "Сорт"?Київськоїобласті - 689 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на

19 ц/га.
Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняу зоні Степу,

Шевченківській - диплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН(створений Ялтушківською ДСС).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу становила 471 ц/га, Степу - 412 ці/га,
цукристість відповідно 17,0; 16,89, збір цукру з гектара 78,7; 68,2 ц. Найвища врожайність отримана в 2001 році в НДЦ "Сорт" Київської

області- 710 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на80ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняу зонах Лісостепу та Степу.
Український ЧС 72 - диплоїднийгібрид Інституту цукрових буряків УААН (створений Філіалом Інституту цукровихбуряків).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування(1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 463 ц/га, цукристість -- 1 7,590,збір цукру з гектара -
80 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ "Сорт" Київськоїобласті - 709 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на

39 ц/га.
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Гібридстійкий до цвітушіності, до ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого

збирання.

Рекомендований для вирощуванняу зоніЛісостепу.
Єлоди - триплоїднийгібрид фірми "Флорімонд деспрез"(Франція).
Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотиль зеленого та рожевогокольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 476ц/га, цукристість - 17,390, збір цукруз гектара -

82,2 ц. Найвища врожайність отриманав 2001 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті - 662 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
32 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності та толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом,має високу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зоні Полісся.
Анданте - триплоїднийгібрид фірми Штрубе-Дікман(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль зеленого та червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила496ц/га, цукристість-- 17,890, збір цукруз гектара -

90,5 ц. Найвища врожайність отримана в 1999 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 747 ц/та, що більше середньозваженого
стандарту на 240 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та церкоспорозом,має високу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Полісся.

БТС 903 УА-диплоїднийгібрид фірми "Бетасід" (США).
Насіннягібрида однозародкове. Листя малого розміру. Коренеплід конічної форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила454 ц/га, цукристість -- 17,590, збір цукруз гектара -
79,1 ц Найвища врожайність отримана в 2000 році в Калинівській ДСВД Вінницькоїобласті - 582 ц/га, що більше середньозваженого
стандартуна48 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендованийдля вирощуванняв зоні Лісостепу.
Арій 1- триплоїдний гібрид ТОВ "ВНІС"
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.
За роки випробування(1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила 455 ц/га, цукристість-- 17,09, збір цукру з гектара -

77,5 ц. Найвища врожайність отримана в 2000 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті - 689 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
19 ц/га.

 



 

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та церкослорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу,
Свіфт - диплоїднийгібрид фірми"Сес Європа"(Бельгія).
Насіннягібриду однозародкове.Гіпокотильзеленого та червоного кольору. Листя малого та середнього розміру. Коренеплід конічної

форми.

За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів в зонах Лісостепу становила 511 ц/га, Полісся - 514 ці/га,
цукристість відповідно16,6; 17,092,збір цукруз гектара 83,6; 87,5 цент. Найвища врожайність отриманав 2001 році в НДІ "Сорт"Київської
області - 758 ц/га, що більше середньозваженогостандартуна128 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуванняу зонах Лісостепута Полісся.
Ленора- диплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотильв 2595 рослинзеленого,759 - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід

конічної форми.
За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила 426ц/га, Лісостепу- 516 ц/га, Полісся

- 538 ц/га, цукристістьвідповідно 16,5; 16,5; 16,9 90,збір цукру з гектара відповідно 69,6; 83,7; 92,0 цент. Найвища врожайність отримана в
2000 році вв НДЦ "Сорт"Київськоїобласті - 784 ц/га, що більше середньозваженого стандартуна 114 ц/га.

Гібрид стійкий до цвітушності, ураження коренеїдом та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Даніела - триплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТАГ(Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 5095 рослинзеленого, 5090 - червоного кольору. Листя велике. Коренеплід конічної

форми.
Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю. За роки випробування

(2000-2001) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 486 ц/га, цукристість 16,69, збір цукру з гектара 79,9 ц Найвища
врожайність отримана 2000 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті- 714 ц/га, що більше середньозваженогостандарту на44ц/га.

Рекомендований для вирощуванняв зоніЛісостепу.
КВ-Десна- триплоїднийгібрид Інституту цукрових буряків УААН(створений Ялтушківською ДССспільно з фірмою КВС ЗААТ АГ

(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
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Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю. За роки випробування

(2000-2001) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 435 ціта, цукристість 16,996, збір цукруз гектара 75,2 ц. Найвища
врожайність отриманав 2001 році в НДЦ "Сорт"Київської області- 608 ц/га, що більше середньозваженогостандартуна22 ц/га.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітушності, ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до
механізованого збирання.

Рекомендований для вирощуванняузоні Полісся.
КВ-Дніпро (ЩБ 2030) - триплоїдний гібрид Інституту цукрових буряків УААН(створений Ялтушківською ДССспільноз фірмою

КВС ЗААТАГ (Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гілокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид врожайно-цукристого напрямку, поєднує високу врожайність коренеплодів з високою цукристістю коренеплодів у зонах

Лісостепу становила 482 ц/га, Полісся - 448 ці/га, цукристість відповідно 16,1; 16,796, збір цукру з гектара 77,5; 76,9 цент. Найвища
врожайність отриманав 2001 році в НДЦ "Сорт"Київськоїобласті- 715 ц/га, що більше середньозваженогостандартуна85 ц/га.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітушності, ураження коренеїдом толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до
механізованого збирання.

Рекомендований для вирощуванняу зонах Лісостепута Полісся.
Уладівський ЧЄ 35- триплоїдний гібрид ТОВ "ВНІС"
Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору.Листя велике. Коренеплідконічної форми.
За роки випробування (1999-2001) середня врожайність коренеплодів становила476 ц/га, цукристість- 16,690, збір цукру з гектара -

78,6 ц. Найвища врожайність отриманав 2000 році в НДЦ "Сорт?Київськоїобласті - 683 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
13 ці/та.

Гібрид стійкий до цвітушності, до ураження коренеїдом та церкоспорозом, має хорошу придатність до механізованого
збирання.

Рекомендований для вирощування в зоніЛісостепу,
Авторитетний- триплоїднийгібрид науково-виробничої фірми "Гран"(Україна)

Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу -

492 ц/та, Полісся -- 427 ц/га, цукристістьвідповідно 15,5; 15,495, збір цукруз гектаравідповідно 75,3; 63,4 центнерів.
Гібридстійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого

збирання(8,6 балів). Заглибленість коренеплоду в грунтіскладає86 95,
Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепута Полісся.
Аббатіса - диплоїдний гібрид ТОВ "Всеукраїнський науковийінститут селекції" (Україна)
Насіння гібриду однозародкове. Гіпокотиль оранжевогокольору. Листя велике. Коренеплід конічної форми.



Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001 -2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу
становила431 ц/га, Лісостепу- 491 ц/га, Полісся - 438 ц/га, цукристість відповідно16,5; 15,6; 16,5 96, збір цукруз гектара відповідно69,9;
76,8; 72,2 центнерів.

Гібридстійкий до цвітушності, толерантний до ураження коренеїдом та церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого
збираннята високу технологічнуякість.

Рекомендований для вирощуванняна всій території України.
Анічка - диплоїднийгібридІнституту цукрових буряків УААН (Україна)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу -

457 ціга, Полісся -- 434 ц/га, цукристістьвідповідно 16,2; 17,19, збір цукруз гектара відповідно 73,3; 73,8 центнерів.
Гібрид толерантний до коренеїду та церкоспорозу,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
Ворекла- диплоїднийгібрид Інституту цукровихбуряків УААН(Україна)
Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотильрожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу -

461 ц/га, Полісся - 399 ц/га, цукристість відповідно 16,0; 17,396, збір цукруз гектара відповідно 73,6; 68,6 центнерів.
Гібридстійкий до коренеїду та толерантний до церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.
КВ-Умань-- диплоїднийгібрид Інституту цукрових буряків УААН (Україна)
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. Насіння гібриду однозародкове.Гіпокотиль рожевогокольору. Листя середнього розміру.

Коренеплід конічної форми.
За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів в зонах Лісостепу - 444 ц/га, Полісся -- 407 ц/га, цукристість

відповідно16,2; 16,790, збір цукруз гектаравідповідно72,2; 67,8 центнерів.
Гібридстійкий до цвітушності, толерантнийдо коренеїдута церкоспорозу,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся.
БЦ-СІД- триплоїднийгібрид Інституту цукровихбуряків УААН (Україна)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу -

435 ці/та, Полісся - 436 ці/га, цукристість відповідно16,1; 17,290, збір цукруз гектара відповідно 69,8; 74,8 центнерів.
Гібрид толерантний до коренеїду та церкоспорозу,має хорошу придатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу та Полісся  



26
Уманський ЧС-97 -триплоїднийгібрид Філіалуінституту цукровихбуряків УААН (Україна)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид цукристо -- урожайного напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Лісостепу -483 ц/га, Полісся -- 453 ц/га, цукристість відповідно15,9; 17,09, збір цукруз гектаравідповідно76,6; 76,9 центнерів.
Гібрид стійкий до цвітушності, толерантний до коренеїду та церкоспорозу, має хорошу придатність до механізованого збирання.

Заглибленість коренеплодув грунті93 90.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепута Полісся.
Уманський ЧС-90 - диплоїднийгібрид Філіалу інституту цукровихбуряків УААН (Україна)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-конічної форми.
Гібрид цукристо - урожайного напрямку. За роки випробування (2001-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила 370 ц/га, Лісостепу- 492 ц/га, Полісся - 427ц/га, цукристість відповідно 16,0;15,5; 15,4 90, збір цукруз гектара відповідно 58,6;
75,3; 63,4 центнерів. і

Гібридстійкий до цвітушності та коренеїду, толерантний до ураження церкоспорозом. Має хорошу придатність до механізованого
збирання та високутехнологічну якість(8,6 балів).

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Джованна- триплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ(Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове. Гіпокотиль в 3096 рослин зеленого, 7090 - червоного кольору. Листя великого розміру. Коренеплід

конічної форми.

Гібрид урожайно-пукристого напрямку. За роки випробування (2000-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу
становила459 ц/га, Лісостепу-- 501 ц/га, Полісся - 425 ц/га, цукристість відповідно 16,2; 15,6; 16,5 95, збір цукруз гектара відповідно 73,2;
78,1; 70,0 центнерів.

Гібрид стійкий до ураженнякоренеїдом та толерантний до церкослорозу. Має хорошупридатність до механізованого збирання.
Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Куявська - триплоїдний гібрид Кутновської Годовлі Бурака Цукровего (м. Кутно, Польща) створений спільно з фірмою КВС

(Німеччина).

Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль в 396 рослин білого, 9790 - червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід
конічної форми.

Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2002) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу
становила460ц/га, Лісостепу -- 511 ц/га, Полісся - 443 ц/га, цукристість відповідно 16,9; 15,6; 16,3 96, збір цукруз гектаравідповідно 76.7;
79,8; 72,4 центнерів.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом,толерантний до церкоспорозу. Має хорошу придатність до механізованого
збирання (8,6 балів).



 

Рекомендований для вирощуванняна всій території України.
Сара- диплоїднийгібрид інституту полівництвата овочівництва (Новий Сад, Югославія)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль зеленого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід циліндрично-конічної форми.
Гібрид цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу становила502ц/га,

Лісостепу -- 446 ц/га, Полісся - 518 ц/га, цукристість відповідно17,1; 15,4; 17,1 96, збір цукруз гектара відповідно 85,5; 72,8; 89,7 центнерів.
Втрати цукру в мелясі1,7-2,1 90.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9
балів.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Джорджина (КВС 0148 УА)- диплоїднийгібрид фірми КВС ЗААТ АГ(Німеччина).
Насіння гібрида однозародкове. Гіпокотиль в 5096 рослин зеленого, 509 - червоного кольору. Листя великого розміру. Коренеплід

конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила 507 ціта, Лісостепу -- 530 ц/га, Полісся - 487ц/га, цукристість відповідно 16,8; 15,9; 17,6 90, збір цукруз гектаравідповідно 84,4;
82,0; 86,4 центнерів. Втрати цукрув мелясі1,9-2,0 9).

Гібрид стійкий до різоманії, цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого
збирання8-9 балів.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Габор - триплоїднийгібрид фірми "Штубе Заатцухт" (Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотильзеленогота червоного кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид цукристо-урожайного напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила480ц/га, Лісостепу -- 492 ц/га, Полісся - 448 ц/га, цукристість відповідно 17,1; 16,2; 18,1 Ус, Збір цукру з гектара відповідно 81,6;
81,6; 81,5 центнерів. Втрати цукрув мелясі1,9-2,0 90. |

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 7-8
балів.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
Максим- диплоїднийгібрид створений Ялтушківською ДСС ЩБУЛАН.
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування(2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила495 ц/га, Лісостепу - 442 ц/га, Полісся - 440 ц/та, цукристість відповідно17,0; 15,4; 16,9 95, збір цукру з гектара відповідно 83,7;
72,3; 74,6 центнерів. Втрати цукрув мелясі1,9-2,2 9.
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Гібридстійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9
балів.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.
КВ-Марта- триплоїднийгібрид, створений Білоцерківською ДСС ЩБ УААНспільно з фірмою "КВС" (Німеччина).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила468ц/га, Лісостепу - 387 ц/га, цукристість відповідно 16,8; 15,3 95, збір цукруз гектара відповідно 78,6; 62,9 центнерів. Втрати
цукрув мелясі1,7-2,12 90,

Гібридстійкий до цвітушностіта ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання8-9
балів.

Рекомендованийдля вирощуванняв зонах Степу та Лісостепу.
Яхіл - диплоїднийгібрид створений Ялтушківською ДСС ЩБ УААНспільно з фірмою "Хіллесхьог"(Швеція).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила 490 ц/га, Лісостепу - 484 ц/га, цукристість відповідно16,9: 16,5 96, збір цукруз гектара відповідно 82,1; 78,1 центнерів. Втрати
цукру в мелясі1,8-2,3 96.

Гібридстійкий до цвітушності та ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9
балів.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Степу та Лісостепу.
Софія - триплоїдний гібрид Філіалу ЩБ УААН (Україна)
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль білого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила478 ц/га, Лісостепу - 472 ц/га, цукристість відповідно16,7; 16,4 96, збір цукру з гектара відповідно 79,8; 78,3 центнерів. Втрати
цукру в мелясі1,8-2,1 90.

Гібрид стійкий до цвітушностіта ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання 8-9
балів.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Степута Лісостепу.
Константа - диплоїднийгібрид, створений Білоцерківською ДСС ЩБ УААН(Україна).
Насіннягібрида однозародкове.Гіпокотиль рожевого кольору. Листя середнього розміру. Коренеплід конічної форми.
Гібрид урожайно-пукристого напрямку. За роки випробування (2001-2003) середня врожайність коренеплодів у зонах Степу

становила494 ці/та, Лісостепу- 432 ц/га, Полісся -- 414 ц/га, пукристість відповідно 16,7; 16,1; 17,3 96, збір цукруз гектаравідповідно 82,0;
70,2; 72,5 пентнерів. Втрати цукрув мелясі1,7-2,1 90,



 

Гібридстійкий до цвітушностіта ураження коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. Придатність для механізованого збирання8-9
балів.

Рекомендований для вирощуваннянавсій території України.

ОПИСИСОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ, ЩО ЗАНЕСЕНІДО РЕЄСТРУ СОРТІВ,
ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯВ УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ ШІСТЬ РОКІВ

Центаур-полі. Виведений Малопольською Ходовлею Рослин (Польща).
Гібрид напівцукровий, багаторостковий,анізоплоїдний. Коренеплід видовженої форми, добре виповнений з невеликоюі неглибокою

кореневою борозенкою в нижній частині. Забарвлення шкірки в надземній частині зелене, а в заглибленій в грунт - біле, м'якуш білий.
Коренеплід заглибленийв грунт наполовину, має невеликукількість бічнихкорінців. Добрезберігається у кагатах.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 12-14 95, Урожай сухої речовини 120-140 ц/га. Найвища
врожайність отриманав 1997 році в Кіцманській ДСВД Чернівецькоїобласті 1108ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна 337 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробування становить: церкоспорозом - 14,5, коренеїдом -
6 9.

Рекомендованийдля вирощуванняв лісостеповій та степовій зонах.
Урсус-полі. Виведений Малопольською Ходовлею Рослин (Польща).

Гібрид кормового типу, багаторостковий, поліплоїдний. Коренеплід циліндричної форми, жовтого кольору. Заглибленість
коренеплодів в грунті 4090, що дає можливість збирати коренеплоди вручну. При збираннігрунт до коренеплодів майже не прилипає.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 12-14 9, Урожай сухої речовини 120-140 ц/га. Найвища
врожайність отримана в 1997 році в Кіцманській ДСВД Чернівецької області 1091 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на 320 ц/га.

Гібрид відносностійкий до хвороб. Максимальне ураження за роки випробуваннястановить: церкоспорозом-- 22, коренеїдом- 7 90.
Рекомендований для вирощуванняв лісостеповій та степовій зонах.
Косіма. Виведений фірмою КВС ЗААТ АГ (Німеччина).

Гібрид напіцукровий, одноростковий, триплоїдний. Коренеплід овальної форми, рожевого кольору. Заглибленність коренеплодів в
грунті 7090. Гібрид з рівномірним розміщенням коренеплодів в грунті. Використовується для вирощування без затрат ручної праці з
механізованим збиранням комбайнами для цукрових буряків. Забрудненість коренеплодів грунтом лісля збирання незначне.

Потенційна продуктивністьгібрида біля 1000 ц/та. Вміст сухої речовини більше 1590. Найвища врожайність отриманав 1996 роців
Глухівській ДСВД Сумської області- 939 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна40ц/га.

Гібрид відносностійкий до хвороб. Максимальне ураженняза роки випробуваннястановить: церкоспорозом-- 22, коренеїдом - 7 90.
Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовійзонах.
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Кракус. Виведений Малопольською ХодовлеюРослин(Польща).

Гібрид кормового типу, багаторостковий, диплоїдний. Коренеплід циліндричної форми, жовтого кольору, м'якуш білий. Головка
середня, випукла, жовто-коричнева. Заглибленість коренеплодівв грунті 40 90, При збираннігрунт до коренеплодів майже не прилипає,
коренеплоди не розтріскуються. Гібрид придатний для вирощування за індустріальною технологією. Придатний для збирання як
механізованим,так і ручним способом.

Потенційна продуктивність гібрида 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 11-13 9. Урожай сухої речовини 110-130 ц/га. Найвища
врожайність отримана в 1997 році в Тлумацькій ДСВС Івано-Франківськоїобласті - 1211 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
377 цута.

Гібрид відносно стійкий до хвороб. Максимальнеураженняза роки випробуваннястановить: церкоспорозом- 10, коренеїдом-- 4 90.
Рекомендований для вирощування в лісостеповій та степовій зонах
Уманський кормовий- 2. ВиведенийфіліаломІнституту цукрових буряків УААН (Україна).
Гібрид напівцукровий, одноростковий, диплоїдний, середньостиглий. Коренеплід конічно-овальної форми, добре виповнений з

невеликою і неглибокою кореневою борозенкою, Забарвленя шкірки молочно-біле, м'якуш білий. Занурений в грунт на 70 90. При густоті
насадженьрослин95-110 тис. шт/га придатний для збирання механізованим способом.

Потенційна продуктивністьгібрида понад 1000 ці/та. Вміст сухої речовини 15-18 90, Урожай сухої речовини 150-180 ц/та. Найвища
врожайність отриманав 1997 році на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківської області - 1006 ціта, що більше середньо-зваженогостандарту на
172 ц/га.

Гібрид відносностійкий до хвороб. Слабо пошкоджується кореневими гнилями, борошнистою росою, жовтяницею,церкоспорозом.
Рекомендований для вирощуваннянавсій території України..
Тітан-полі. Виведений Малопольською Ходовлею Рослин (Польща).
Сорт кормового типу, багаторостковий, анізоплоїдний. Коренеплід овальної форми, жовто-оранжевого кольору. Заглибленність

коренеплодів в грунті 5090, що дає можливість збирати коренеплоди як вручну, так і механізованним способом. При збиранні грунт до
коренеплодів майже не прилипає.

Потенційна продуктивність сорту біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 1296. Урожай сухої речовини 120ц/га. Найвища врожайність
отриманав 1997 роців Глухівській ДСВД Сумської області- 1049 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна98 ц/га.

Сортвідносностійкий до хвороб. Максимальне ураженняза роки випробування становить: церкоспорозом 22, коренеїдом 6 95.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу.
Троя. Виведений фірмою Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).
Гібрид напіцукровий, одноростковий, триплоїдний. Коренеплід овально-конічної форми, світло жовтого кольору. Значна

заглибленість (7590.) та рівномірність розміщення коренеплодів в грунті дає можливість використовувати механізоване збирання.
Забрудненість коренеплодів грунтом після збирання незначне.



 

Потенційна продуктивністьгібрида біля 1000 ц/та. Вміст сухої речовини більше 1790. Найвища врожайність отримана в 1997 роців
Глухівській ДСВД Сумської області- 1052 ц/га, що більше середньо-зваженого стандартуна 101 ц/га.

Гібрид відносно стійкий до церкоспорозу, мало уражується коренеїдом, толерантний до перенеспорозу, жовтухи та бурякової
нематоди.

Рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу.
Кірос. Виведений фірмою Даніско Сід ГмбХ (Німеччина).
Гібрид напіцукровий, одноростковий, триплоїдний. Коренеплід овальної форми, жовтого кольору. Значна заглибленість (7090.) та

рівномірність розміщення коренеплодів в грунті дає можливість використовувати механізоване збирання. Порівняно низька забрудненість
коренеплодівгрунтомпіслязбирання.

Потенційна продуктивністьгібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини більше15,590. Найвища врожайність отримана в 1997 році
на Тлумацькій ДСВС Івано-Франківськоїобласті - 965 ц/га, що більше середньо-зваженогостандартуна 130 ц/га.

Гібридвідносно стійкий до церкоспорозу, перенеспорозута коренеїду, толерантний до жовтухита бурякової нематоди. Цвітушність
не перевищує 195.

Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу.
Селена. Виведений Інститутомземлеробства УААН.
Гібрид напівцукрового типу, одноростковий, диплоїдний. Коренеплід конічно-овальної форми, добре виповнений з невеликою і

неглибокою кореневою борозенкою.Зануренийв грунт на 7596, Позитивновідзивається на добривата хорошу агротехніку. Придатний для
збирання механізованим способом.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 1696. Урожай сухої речовини 160 ц/га. Найвища
врожайність отримана в 1996 році на Кіцманській ДСВДЧернівецької області 1050 ц/га, що більше середньо-зваженого стандарту на
125 ц/га.

Гібрид відносностійкий до хвороб. Слабо пошкоджується кореневимигнилями, борошнистою росою, жовтяницею, церкоспорозом.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу.
Адра. Виведений науково-виробничою фірмою Гран.(Україна).
Сорт кормового типу, багаторостковий, тетраплоїдний.  Коренеплід циліндричної форми, добре виповнений, з невеликою |і

неглибокою кореневою борозенкою.Занурення в грунт на 3096 та рівномірність розміщення коренеплодів в грунті дає можливість збирати
коренеплоди,як вручну,так і механізованим способом. При збиранні грунт до коренеплодів майже не прилипає. Позитивновідзивається на
добривата хорошуагротехніку.

Потенційна продуктивністьгібрида понад 1300 ц/га. Вміст сухої речовини 1296. Урожай сухої речовини 160 ц/га.
Гібрид стійкий до переноспорозута відносно стійкий до церкоспорозу. Слабко пошкоджується кореневими гнилями, борошнистою

росою, жовтяницею.
Рекомендований для вирощуванняв зонах Лісостепу.

зі  
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Дарина. Виведений Інститутом землеробства УААН (Україна).
Сорт кормового типу, однонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин, За показниками

продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Вкендорський жовтий, але відзначається хорошою придатністю до
механізованого збирання. Не поступаєтьсяза продуктивністю насіння багатонасіневим сортам.

Однонасінність та рівномірність розміщення коренеплодів в грунті дає можливість вирощуватиіндустріальним методом,без затрат
ручної праці. Позитивно відзивається на добрива та хорошуагротехніку.

Потенційнапродуктивністьгібридубіля 900 ц/га. Вміст сухої речовини1290.
Гібрид стійкий до переноспорозута відносностійкий до церкоспорозу.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу.
Уманський кормовий - 7. Виведений філіалом Інституту цукрових буряків УААН(Україна). Представляє собою сорт-синтетик,

отриманий шляхом індивідуальногодоборуіз рослин колекційного розсадниказ послідуючим комбінаторним схрещуванням.
Сорт-популяція кормовоготипу,багаторостковий, диплоїдний, середньостиглий.
Листки видовжені, черешки укорочені. Коренеплід бочковидно-подібної форми, довжиною 30-35 см,діаметром в широкомумісці

20 см. Форма кінчика коренеплоду конічна. Головка коренеплоду середнього розміру, випукла, біла. Забарвлення шкірки коренеплоду
молочно-біле, м'якушбілий. Зануренийв грунт на 2/3 довжини.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 13-1496, цукру 10-1190. . Урожай сухої речовини
130-150 ц/га.

Призберіганні250-270 днів, збережені коренеплоди становлять 80-90 відсотків.
Гібрид відносно стійкий до листкових хвороб і кореневих гнилей. Має високу насіннєву продуктивність. При густоті насаджень

рослин 95-110 тис. шт/га придатний для збирання механізованимспособом. Негативно реагує на загущені посіви (2110 тис.шт/га).
Рекомендований для вирошуваннянавсій території України.
Сонет. ВиведенийІнститутом цукровихбуряків спільноз Інститутом землеробства УААН (Україна).
Сорт кормового типу, багатонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За

показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Львівський жовтий. Коренеплід овально-циліндричної форми,
гладенький, жовто-оранжевого кольору, м'якушбілий.

Заглибленість коренеплодів у грунт складає 5-7 балів. Легко витягуєтьсяіз землі.
Сорт пластичний, має високий компенсаційний ефект при зріджених посівах. Насіннєва продуктивність 20-25 ц/га. Сонет має

продуктивнийтип насінника, одноростковість8690. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку.
Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 14 -159, Стійкість до коренеїду та церкоспорозу вище

середньої.

Рекомендований для вирощування навсій території України.



 

Солідар. Виведений Малопольською Ходовлею Рослин (Польща),
Гібрид створений шляхом схрещування одноросткової диплоїдної чоловічої стерильної лінії та багаторосткового диплоїдного

кормового запилювача.
Гібрид кормового типу, одноростковий, диплоїдний, Гіпокотиль 896 білого, 1796 оранжевого та 7596 жовтого кольору. Листя

середнього розміру, зеленого кольору з жилками жовтого кольору. Коренеплід циліндрично-конічної форми, жовтого кольору, м'якуш
білий. Заглибленість коренеплодівв грунті 40-5095. При збиранні до коренеплодів майже не прилипає, коренеплоди не розтріскуються.
Гібрид придатний для вирощуванняза індустріальною технологією. Придатнийдля збирання як механізованим,так і ручним способом.

Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 14-15), Гібрид відносно стійкий до хвороб.Стійкість до
ураження церкоспорозом7-8 балів, ураженість коренеїдом- 1 бал.

Рекомендований для вирощуванняна всій території України.
Галицький. Виведений Інститутомземлеробстваі тваринництвазахідного регіону УААН(Україна).
Сорт кормового типу,багатонасінний, диплоїдний. Створений методом індивідуальноговідборуз гібридної популяції. Представляє

собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту
Львівський жовтий.

Розетка напівстояча, середньої величини. Листові пластинки видовжено-овальні і лопатовидні, зелені. Коренеплоди овально-
циліндричної форми, поверхнягладенька, жовтого кольору,м'якуш білий.

Ступінь заглибленості коренеплодів у грунт складає 5-7 балів. Легко витягується із землі. Лежкість коренеплодів висока біля
96-97 90.

Сорт має високустійкість до ураження рослин буряковими блішками і листковою попелицею. Чутливий до забезпечення грунту
поживними речовинами,особливо азотом, фосфором,калієм і кальцієм.

Потенційна продуктивність гібрида біля 1200 ц/га. Основний урожай коренеплодів формується в серпні-вересні. Вміст сухої
речовини13-15 Уб. Стійкість до церкоспорозу6-7 балів, ураженість коренеїдом1-2 бали.

Рекомендований для вирощуванняна всій території України.
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