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08397001 Епюнаріа

Заявник:

Власник(и):

(Вестервольдська)

Євро Грас Брідінг ГмбХі Ко. КГ

Підтримувачі):
Тетраплоїд. Рослина восени з напівпрямостоячим
типом куща з середньою тенденцією до утворення
суцвіть у перший рік висіву та середнім
часом викиданнясуцвіття. Листок темно-зелений. Тип
кущана весні напівпрямостоячий. Рослиназ серед
нім часом викиданняволоті на
другомуроці життя. Прапорцевий листок середній,
широкий, суцвіття довге з середньою кількістю колоск
ів.

Середня урожайністьсухоїречовини - 79 ціга. Вміст сирого
протеїну -- 8,890. Вміст

клітковини- 32,79). Сорт середньостиглий, має непогані
показники посухостійкості, зимостійкостіта стійкості
до хвороб. Висота рослини - 70см. Маса 100 насінин
- 4,4 г.Напрям використання кормовий.

08397002 Полланум

Заявник:

Євро Грас Брідінг ГмбХі Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувачі):
Тетраплоїд. Рослина восени з проміжним типом куща
з середньою тенденцією до утворення суцвіть у перший
рік висіву та раннім часом
викиданнясуцвіття. Листок темно-зелений, Тип кущан
а весні напівпрямостоячий. Рослина з раннім часом
викидання волоті на другомуроці
життя. Прапорцевий листок середній, широкий, суцвіття довге
з середньоюкількістю колосків.

Середня урожайність сухої речовини- 47ці/га. Вміст сирого
протеїну - 8,09». Вміст клітковини- 32,09.. Сорт середньостиг
лий, має непогані
показники посухостійкості, зимостійкостіта стійкості до хвороб
. Висота рослини- 75см. Напрям використання - кормовий.

05049003 Інгулка 17

Заявник:

Власникц(и):

Грястиця збірна

інститут землеробства південного регіону Українськоїакад
емії аграрних наук

Підтримувачі):

Сорт диплоїдний. Рослини першого року життя характ
еризуються напівпрямим типом кущата середньою тенден
цією до формування
суцвіть, мають широке листя з темно-зелене забарвленням.

На другомуроці життя рослини маютьпрямий тип кущаз наявними
зубчикаминалистках

і характеризуються серед-нім часом викидання
суцвіття. Прапорцевий листок на репродуктивномустеблі
через два тижні після викидання суцвіття має і довжину,і
ширину середнього

ступеня прояву ознаки. Найдовшестебло, включаючисуцвіття за
його викидання,довге з середньою довжиною верхнього міжвуз
ля,
Урожайність, ц/га сухої речовини: - 65,3; Днів до дозрівання:
-73,5; Висота рослини,см:- 97,0; Залистяність, 9, -38,0; Стійкіс
ть, бал до: посухи8,0; вилягання-9,0; іржі -9,0; борошнистої роси-9,0. Вміст
клітков
пасовищний. Рекомендована зона вирощування -Полісся

ини, 95: -29,4, Вміст білка, 95: 9,3. Напрям використання
- сінокісно-

