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05055002 Щедрий 50

Заявник:

Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):
Підтримувачі):

Гірка речовинау зернівідсутня. Рослина пряма,з індетермінантним типомросту. Рослина через три тижніпісля появисходів та у фазі

початку цвітіння низька, а у фазі зеленої стиглості висока. Листок стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий, вузький.
Квітка

синювато-біла з синьо-чорнимзабарвленнямкінчика човника.Біб середній, зернобіле без орнаментації. Рослина з середнім часом початку

цвітіння, зеленої та повноїстиглості.

Середня урожайність:сухої речовини- Полісся - 69,9ціга (гарантована прибавка- 1,3 ц/га абот,895); насіння - Полісся 22,5 ціга. Вміст сирого

протеїну - 21,596. Вегетаційний період-84,Єднів. Маса 1000 зерен -290-350г.Сорт достатньопосухостійкий,незначно уражується хворобами.

Залистяність - 59,8 У. . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,023. Напрям використання- кормовий.
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05057002 Прогресивний

Заявник:

Люпин жовтий

Чернігівський інститут агропромислового виробництва Українськоїакадемії аграрних наук

Власник(и):
Підтримувачії):
Гірка речовина у зерні відсутня. Рослина пряма, з індетермінантним типом росту Рослина через три тижні після появи сходів та у фазі

початкуцвітіння низька,а у фазі зеленоїстиглості висока. Листокв стадії бутонізації зелений, верхівковий листочок короткий,вузький. Квітка

хромово-жовтаз синьо-чорним забарвленнямкінчика човника.Біб середній, зерносіре з орнаментацією. Рослиназ середнім часом початку

цвітіння, зеленої та повноїстиглості.

Середняурожайність: сухої речовини - Полісся - 54,2ціга (гарантована прибавка- 0,4ц/га абод,795); насіння - Полісся 17,дціга. Вміст сирого
протеїну - 21,39. Вегетаційний період-76,2днів. Маса 1000 зерен -112-117г.Сорт достатньо посухостійкий, незначно уражується хворобами.

Залистяність - 60,35 . Вміст алкалоїдів у зерні - 0,019. Напрям використання- кормовий.

Козлятник східний
08321001 НБС-75
Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук України

Власник(и):
Підтримувачі!):

Рослина пряма,Рослина у першийрік життя досягає фази цвітіння, середня за висотою такількістю бічних пагонів | порядку,пагониІЇ порядку
не утворює. Рослина з наявним антоціановим забарвленням стебел, сильною кущистістю та середньоюкількістю міжвузлів, опушеність
відсутня. Листок непарнопірчастий, широкий, довгий з темною інтенсивністю листочків. Листок з довгим рахісом,суцвіття головноїосі
середня за довжиною складна китиця з потрійною кількістю китиць. Квітка світло-синя, рослина з великою кількістю бобів. середніх за

довжиноюнаголовній осі. Насінина ниркоподібнаіз зазубленнямбіля рубчика, світло-жовта та середньою масою 100 насінин.

Рослина з вегетаційним періодом 80-85 діб, висота рислини - 160-165 см, містить 25-269, білку, 26-279; клітковини, маса 1000 насінин - 7,6-8,0 г,
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