Підтримувачії):

274

Рослина із світло-зеленими листками маленького розміру. Листко
ва пластинка із слабко вираженимилопатями, слабкимизубчастіст
ю,
пухирчастістю та хвилястістюкраїв листків. Черешок напівпрямий,
маленький. Квітки однодомні. Забарвлення шкірки плоду перед
достиганнямзелене. Плід у повздовжньомурозрізі еліптичної форми.
Основнийколір шкірки в період достигання - жовтий. Плодоніжка
середнього розміру. Зморшкуватість поверхні плодувідсутн
я або дужеслабка. Смуги неглибокі, середні за шириною смуги
. Переважає
кремовийколір м'якуша, зовнішнього шару- зелений. Насінина велика,
формакінчикарізко загострена, кольоруслоновоїкості. Сорт
характеризуєтьсяраннім початкомцвітінняі достигання.

Загальна урожайність 20 тіга, Вміст загального цукру 1192. Вміст
сухої речовини в плоді 12,596. Період від повних сходів до першог
о збору 68
днів.

06025011 Карамель КЛ Е1

Заявник:

Клоз

Власник(и):
Підтримувачі!):

Рослина з помірно зеленими листками середнього розміру. Листкова
пластинка із слабко

вираженими лопатями, помірною зубчастістю та
пухирчастістю, слабкою хвилястістю країв листків. Черешок напівпрямий,
середній за довжиною. Квітки дводомні. Забарвлення шкірки плоду
перед достиганням зелене. Плід у повздовжньому розрізі еліптичної форми.
Основний колір шкірки в період достигання - вохряний.
Плодоні

жка середнього розміру. Зморшкуватість поверхні плодута смуги
відсутні Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина велика, форма
кінчика поступовозагострена, кольору слоновоїкості. Сорт характеризуєть
ся раннім початком цвітінняі достигання.

Загальна урожайність 55 т/га. Маса товарногоплоду 3,5 кг. Довжина товарно
го плоду25 см. Ураженість хворобами,9: борошнистою росою -5, бактеріозом - 5, антракнозом- 5, вірусними хворобами- 5. Вміст загальн
ого цукру 1276. Вміст сухої речовини в плоді1395. Період від повних
сходів до першого збору55 днів. Дегустаційнаоцінка свіжих плодіві транспортабель
ність 9 балів.

06025009 Кайман

Заявник:

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувачі):

Рослиназ помірно зеленими листками середнього розміру. Листкова пластинка із
помірно вираженими лопатями,

помірною зубчастістю,
слабкою пухирчастістю та хвилястістю країв листків. Черешок напівпрями
й, середній за довжиною. Квітки однодомні. Плід у повздовжньому
розрізі видовженої форми. Основний колір шкірки в період достигання - жовтий.
Плодоніжка середня за товщиною,

довга. Зморшкуватість
поверхні плоду помірна. Наявні тонкі смуги. Переважає кремовий колір
м'якуша, Насінина середнього розміру, форма кінчика поступово

загострена, кольору слоновоїкості. Сорт характеризується середнім початкомцвітіння і достиган
ня.
Загальна урожайність17-22 тіга. Маса товарного плоду475 г. Довжина товарно
го плоду37-45 см. Ураженість хворобами, 95: борошнистою
росою- 3-4, антракнозом-- 0,1-0,2, вірусними хворобами- 1-2. Вміст загального
цукру 20-219.. Вміст сухої речовини в плоді 25-269,. Період від
повнихсходів до першого збору100-105 днів.

06025008 Канкан
Заявник:

Власник(и):

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Підтримувач(ї):

Рослиназ темно-зеленими листками маленькогорозміру. Листкова пластинкаіз помірно вираженими лопатями, слабкою
зубчастістю,

сильноюпухирчастістю та помірною хвилястістюкраїв листків. Черешок напівпрямий, короткий. Квітки однодомні.
Плід у повздовжньому
розрізі плескатої форми. Основнийколір шкірки в період достигання - жовтий. Плодоніжка середнього розміру. Зморшкуват
ість поверхні

плодувідсутня. Наявні тонкі смуги. Оранжевий колір м'якуша. Насінина середнього розміру, формакінчи
ка поступово загострена, кремовожовта. Сорт характеризується середнім початкомцвітіння і достигання.

Загальнаурожайність 25-28 т/га. Маса товарного плоду1110 г. Довжина товарного плоду15-17 см. Ураженість хворобами,
У: борошнистою
росою 3-4, антракнозом- 0,1-0,2, вірусними хворобами- 1-2. Вміст загального цукру 18-2095, Вміст сухої речовини в
плоді20-2295. Період від
повнихсходів до першого збору 90-95 днів.

06025007 Писанка
Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):

Підтримувачі!):

Рослиназ темно-зеленими листками маленькогорозміру. Листковапластинка із слабко вираженимилопатями, помірноюзубчастістю та

хвилястістю, сильною пухирчастістю країв листків. Черешок напівпрямий, короткий. Квітки однодомні. Плід у повздовжньому
розрізі

еліптичної форми. Основнийколір шкірки в період достигання- жовтий. Плодоніжка середнього розміру. Зморшкуватість поверхні
плоду

відсутня. Наявні тонкі смуги. Наявний товстий корковий шар з рідким візерунком. Оранжевий колір м'якуша. Насінина середнього
розміру,

формакінчика поступово загострена, кремово-жовта. Сорт характеризується середнім початкомцвітіння і достигання.

Загальнаурожайність 28-30т/га. Маса товарного плоду 1560 г. Довжинатоварного плоду28-30 см. Ураженість хворобами,96: борошнистою
росою- 3-4, антракнозом-- 0,1-0,2, вірусними хворобами- 1-2. Вміст загальногоцукру19-2095. Вміст сухої речовинив плоді23-2595. Період від
повних сходів до першого збору100-105 днів.

06025004 Роксолана Е1
Заявник:

НюнемсБ.В.

Власник(и):

Підтримувачі!):

Рослиназ помірно зеленими листками маленького розміру. Листкова пластинкаіз помірно вираженими лопатями, помірними зубчастістю,
пухир частістю та хвилястістю країв листків. Черешок напівпрямий, середній за довжиною. Квітки дводомні. Забарвлення шкірки плоду перед

достиганням зелене. Плід у поздовжньомурозрізі еліптичної форми. Основнийколір шкірки в період достигання - жовто-зелений. Плодоніжка
середня за розміром. Зморшкуватість поверхніплодувідсутня або дуже слабка.Смуги відсутні. Переважає кремовий колір м'якуша. Насінина
велика, форма кінчика різко загострена, кольору слоновоїкості. Сорт характеризується раннім початкомцвітінняі достигання.

Загальна урожайність50т/га. Маса товарного плоду 1,2-1,8 кг. Довжина товарного плоду20-25 см. Ураженість хворобами, 95: борошнистою
росою 2, антракнозом- 2. Вміст загального цукру 139. Вміст сухої речовини в плоді1595. Період від повних сходів до першого збору65 днів.

06026002 Солідор Е1
Заявник:

Кабачок

Товариство з обмеженою відповідальністю" Свитязь"

З5

