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Середня врожайністьза роки випробування зоні Лісостепу 48,4 ц/га.
Прибавка до національного стандарту 7,9 ціга. Маса 1000 зерен 40,1
г.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту
100 г борошна 1080 мл. Цінна пшениця.

добрі. Зерно містить 13,87) білка, клейковини 28,49, сила
борошна 2670. а., об'єм хліба з

Пшениця тверда яра

05008005 Славута

Заявник:

Національний аграрний університет

Власник(и):

Підтримувачі):

Тип розвитку ярий. Кущ прямостоячий, рослини дуже низькі, Прапор
цевий листок має сильний восковий наліт на нижньомубоці листко
вої
пластинки і дуже слабке, або відсутнє антоціанове забарв

лення. Соломина помірно виповнена з помірним восковим
нальотом на верхньому
міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням верхнього
вузла. Колосбілий або солом'яно-жовтий, слабко забарвлений,
циліндричної
форми, щільний із наявними остюка

ми, які розміщені по всій довжині колосу. Остюкина верхівці колосу

довші відносно колосу, чорного
кольору. Нижня колоскова луска яйцевидна, плече піднесене та
середньої ширини, зубець ледь зігнутой і середній за довжиною,
опушення
зовнішньоїповерхні - відсутнє. Зернівка напіввидовжена, має чубчик
короткий, язичок - трикутний.
Рослини заввишки 61-72 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8
бала. Стійкість до осипання8,8 бала. Стійкість до посухи7,0 бала.
За роки

випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідни
ками. Середньостиглий, достигаєза 96 діб.
Середня врожай

ність за роки випробуванняв зоні Степу 27,9 ціга, в зоні Лісосте
пу43,5 ц/га . Прибавка до національного стандарту в зоні
Лісостепу 3,2 ціга. Маса 1000 зерен38,2 г. Зерномістить 15,1-16,59)
білка.

05011008 Оберіг харківський

Заявник:

Власник(и):

Тритикале яре

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Українськоїакадемії аграрних
наук

Підтримувачі):

Тип розвитку- ярий, Рослини низькі, кущ - напівпрямий. Прапор
цевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або
дуже слабке,
сизий восковий наліт напіхві - помірний, листкова пластинка середн
ьої довжини та середньої ширини.Остюки: антоціанове забарв
лення
слабке, довжина відносно колосу- середня. Соломина: середн
ьо виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос:
білий,
середньоїщільності, середньої довжини та середньоїшири
ни, пірамідальної форми з напівпониклим положенням в
просторі. Вісь колосу -

гнучка. Нижня колосковалуска:кільовий зубець короткий,другий зубець
малий. Колосок має середню кількістьквіток. Зернівка: світло-

коричнева,крупна, видовжена, слабко-зморшкувата.

Висота рослини 95-107 см. Стійкість сорту до вилягання7-8 бала.Ст
ійкіст

ь до осипання 8-9 бала.Стійкість до посухи - 7-8 бала. За роки
випробуваннясорт слабо уражувався осоновними хворобами
та шкідниками. Середньораній, достигає за 96-102 доби.
Середня врожайність за роки випробуванняу зоні Лісостепу 35,2
ці/га, у зоні Полісся 42,5 ціга. Зерно містить 12,3-13,2 9, білку.

Ячмінь ярий

