Пазуха листказ сильним антоціановим забарвленнямта щільність волосків по краю рясна. Рослина: тип куща
(восенив рік висіву)
напівпрямостоячий.Листок зелений, середній. Час викидання суцвіття середній, прапорцевий листоксередній.
Стебло довге, середнє,
суцвіття з слабким антоціановим забарвленням,суцвіття пряме,відкрите, напівзвисаюче, дуже
довге.
Середня урожайність сухої речовини - 90ці/га. Вміст сирого протеїну - 9,09.. Вміст клітковини- 27,7У,.
Сорт середньостиглий, має непогані
показникипосухостійкості, зимостійкостіта стійкості до хвороб. Висота рослини- З5см. Років
використання- Бр. Маса 100 насінин - 2,3г.
Напрям використання - кормовий.

08069002 Парсіфал

Заявник:

ЄвроГрас Брідінг ГмбХ і Ко. КГ

Власник(и):
Підтримувачії):

Пазуха листказ відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та щільність волосків по
краю обрідна. Рослина:тип куща (восени в
рік висіву) проміжний. Листок темно-зелений,вузький. Час викидання суцвіття ранній, прапорце
вий листоксередній. Стебло середнє, коротке,

суцвіття з сильним антоціановим забарвленням, суцвіття пряме, відкрите. Горизонта
льне,коротке.
Урожай насіння, ц/га
6.0

Зимостійкість, бал
Посухостійкість, бал

Початок сходів післяпосіву, днів
Загальна декоративність,бал:- весною

- літом
- восени

79
то

16
8.0

8.0
то

Проектне покриття, бал: - до скошування 7.0
- після скошування 7.0
Стійкість до хвороб, бал:

-буроїіржі
-борошнистої роси
"буроїп'ятнистості

Група стиглості -

то
7.0
6.0

пізньостиглий

Напрям використання- озеленення

07423001 Хорс

Заявник:

Інститут кормів Українськоїакадемії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувачі!):
Кущ у фаза повногоколосіння розкидистий та розлогий восени. Рослина з дуже
слабкою тенденцією до утворення суцвіть у перший рік сівби.
Листок з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення з наявним нальотом восени
у рік висіву. Рослина середняза висотою навесні та
високапід час викидання колоса. Час викидання колосуна другомуроці життя середній. Прапорцевий листок дуже довгий та середній по

ширині. Стебло довге . Колосок довгийіз середньою кількістю колосків.

263

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ :
Урожайність, ц/га сухої речовини: -

Вегетаційний період, дн

Висота рослин, см

Стійкість, бал до: - посухи
- вилягання
- іржі

- аскохітозу

Вмістбілка, 9»

- антрактозу

Вміст клітковини, 95

Л

-138,5

75

158

9,0
7,0

40

90
то

40

9,0

128

12,0

9,0

25,6

08424001 Наставник

Власник(и):

70

123

9,0

Років використання
7
Напрям використання- сінокісно-пасовищний

Заявник:

С-102,25

9,0

26,9

7

авнат

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїа
кадемії наук України

Підтримувачі!):

Рослиназ середньою висотою розетки та довжиною тенер
ативногопагону, напіврозлога та з сильною інтенсивністю пагоноутворенняі
помірноюінтенсивністю зеленого забарвленн

ялистків, Стебло сильне, циліндричнез середньоюкількістю міжву
зль і інтенсивністю
антоціанового забарвлення. Листок розетковий,середній,з слабк
о хвилястим краєм листковоїпластинки. Волоть червонуват
о бура, дуже
галузиста (ботричне), середня. Насіння дуже дружнодостигає,
рослина характеризується сильноюінтенсивністю відростанн
я

на зелень. Рослина з раннім часом викиданнясуцвіття
та цвітіння та короткою тривалістю вегетаційного періо
ду до споживчої
повного достиганнянасіння

та слабкою інтенсивністю відростанняпісля збираннянас
іння.
Рослиназ вегетаційним періодом 90-100 діб, висота рислини185-195 см, містить 20-239, білку,

31-347. клітковини, маса 1000 насінин - 2,5-2,7г,
збір сухої речовини в середньомуза рік використання стан
овить 90-110 (16,2-22,0) тіга, урожайність насіння -1 :5-1,6 т/га.
Рослина
характеризується високим балом стійкості до посухи
, вилягання, обсипання, зимостійкості.

08410001 Ліфема

Заявник:

Кострице-райграсовий гібрид

ЄвроГрас Брідінг ГмбХі Ко. КГ

Власник(и):

Підтримувачі):

Тетраплоїд. Рослина проміжна, напівстояча,висока з
малою схильністю доколосіння, Листок зелений, прапорцевий листокдовгий,
похилий,
широкий,середньогорозміруз волоскамина верхньомуб
оці пластинки та з зубчастим краєм пластинки. Суцвіття як у костриці, довге,

помірне. Рослина з раннім часом колосіння,
помірною динамікою коло сіння помірне та середнь
ою часткою генеративних пагонів і схильністю

