240
середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня.
Рослина середньоївисоти. Колір пелюсток квітки жовтий, Стручок
середньої
довжиниз довгим зубцем.Час цвітіння пізній.
Урожайність за роки випробування (2006-2008) у зоні Степу- 19,9
ціга. Вміст жиру- 43,89, білку - 25,8У.. Вміст еруковоїкислоти
- 096,
глюкозинолатів - 0,795.

Стійкість до вилягання - 9,0; посухи - 7,7; осипання - 8,2 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0; бактеріозом - 9,0 балів.Ст
ійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом- 7,8 бала.

Є 06016008 Хузар
Заявник:

Годовля рослин Стрельцє Сполка з о.о.

Власник(и):
Підтримувачі):

Насіння без еруковоїкислоти. Сім'ядоля середньої ширини і
довжини. Зубчастість краю листка

помірна , листок середньоїдовжини і ширини з
середньоюкількістю часток. Довжина черешка листка середня.
Рослина висока. Колір пелюстокквітки жовтий. Стручок середн
ьоїдовжиниз

довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування(2006-2008)у зоні Степу - 22,1 ціга.

Вміст жиру - 44,27), білку - 23,69.. Вміст еруковоїкислоти - 0,195,
глюкозинолатів - 0,795.
Стійкість до вилягання - 9,0; посухи - 7,9; осипання - 8,6 бала.
Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0; бактеріозом - 9,0
балів. Стійкість до пошкодженняріпаковим квіткоїдом - 8,4 бала.

Є

05016029 Хантер

Заявник:

Рапс ГбР насінневе господарство

Власник(и):

Рапс ГбР насінневе господарство

Підтримувачі!):

Насіння без еруковоїкислоти. Сім'ядоля середньої ширини і
довжини. Зубчастість краю листка помірна , листок середнь
оїдовжини і ширини з
середньоюкількістю часток. Довжина черешка

листка середня. Рослина середньоївисоти. Колір пелюстокквітк
и жовтий. Стручок середньої
довжиниз середнім зубцем.Часцвітіння середній.
Урожайність за роки випробування(2006-2008) у зоні Степу- 23,9 ціга, Лісостеп
у- 21,9 ц/га. Вміст жиру- в межах 44,8-45,29,,, білку - в межах
23,7-25,995. Вміст еруковоїки

слоти- 0,190, глюкозинолатів - 0,79.
Стійкість до вилягання - в межах 8,3-8,8; посухи - в межах7,7-7,9; осипанн
я - в межах 7,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - в межах8,28,8 бала.

07094001 Віра
Заявник:

Власник(и):
Підтримувачі):

бактеріозом- 9,0 балів. Стійкість до пошкодженняріпаковим квіткоїдом
- в межах8,4-

Льон кудряш

ДПДГ "Асканійське" Інституту олійних культур Українськоїакадеміїаграрних
наук

Рослина середньої висоти (враховуючи гілочки), розмір віночка квітки середній, колір пелюсток за повного цвітіння блідо-блакитний,

поздовжній згин пелюсткивідсутній,колір пиляка голубуватий, коробочка середнього розміру, маса 1000 насінин - середня, забарвлення
насіння помірно-коричневе. Початокцвітіння ранній.
За даними заявника: Урожайність насіння2,3 т/га, вегетаційний період 83 доби. Вихідолії1,10 т/га. Стійкість до вилягання 4,7 бали, стійкість до

осипання5 балів.

Сільськогосподарські: буряк

06013007 Іріс

Заявник:

цукровий

СесВандерхаве Н.Б.С.А.

Власник(и):
Підтримувачі):

Диплоїд. Клубочок - одноростковий. Паростокбез антоціанового забарвлення.Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини. Листкова

пластинка середня за розміром,з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок білий, за шириною середній з білувато зеленим

забарвленнямв основі. Коренеплід великого розміру, довгий, вузькоконічної форми, заглибленийв грунтна1/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2006-2008) середня врожайність коренеплодів зоніЛісостепу становила 605,3 ціга,

Полісся - 583,8 ц/га. Цукристість відповідно- 16,4; 17,0 95. Збір цукру гектара відповідно 82,1; 82,Тц. Втрати цукру в мелясівідповідно - 21

1,99.
Гібрид стійкий до цвітушностіта слабо уражується коренеїдом.Стійкість до церкоспорозувідповідно- 7,1; 6,5 бала. Придатність до
механізованого збирання6,3-7,9 бала.

05013021 Альона КВС
Заявник:

КВС ЗААТ АГ

Власник(и):
Підтримувачі):
Диплоїд. Клубочок - одноростковий. Паросток з сильним антоціановим забарвленням. Тип розетки - розлога. Листок середньої довжини.
Листкова пластинка середняза розміром, з помірною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з

білувато зеленим забарвленнямв основі. Коренеплід великого розміру, довгий, широконічної форми, заглибленийв грунтна1/4.

Гібрид урожайно-цукристоготипу, За роки випробування(2006-2008) середня врожайність коренеплодіву зоні Лісостепу становила599,0 ціга,

Полісся - 596,5 ц/га. Цукристість відповідно - 16,4; 16,79». Збір цукру з гектара відповідно - 81,6; 79,3 ц. Втрати цукру в мелясівідповідно - 2,0;

1,895.
Гібрид стійкий до цвітушностіта слабо уражується коренеїдом.Стійкість до церкоспорозувідповідно- 7,2; 5,0 бала. Придатність до
механізованого збирання 6,4-8,2 бала.

06013032 Балтіка
Заявник:
Власник(и):

Даніско Сід ГмбХ
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