Власник(и):

276

Підтримувачі):

Габітус рослини кущова, галуження відсутне.Положення черешка
пряме.Стебло : зелений колір лише темний, вусики відсутні або
рудиментарні. Листок за розміром середній, розсіченість сильна, мармуровість
наявна. Черешок довгий. Молодий плід характеризується
такими ознаками: розмір короткий, діаметр малий, шийка відсутня,
колір зелений, форма поперечногоперерізу округла, крапчастість
тільки
дифузна, основна формациліндрична. Стиглий плід основний
колір кремовий. Колір крапчастої шкіркистиглого плодубілуватий.
Плід за
довжиною середній, зха найбільшим діаметром середн

ій, відношення довжина/найбільший діаметр велике.
Насінина: за розміром велика, за
формою еліптична, за кольором жовтувата.
Група стиглості - середньо ранній;Товарний урожай
500 ц/га; урожай ранньої продукції300 ц/га; середня маса
плоду 1000г; вміст сухої
речовини 6790; дегустаційна оцінка 3 балів; транспортабе
льність8 95; днів до достигання - 90; плямистість бактер
іальна 1 Ус; фузаріоз 190.

08027001 Бонус ЕТ

Заявник:

Кавун

Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С

Власник(и):

Підтримувачі):

Диплоїд. Рослина із сланким габітусом, головне стебло середньої
довжини. Листкова пластинка довга, помірного сіро-зеленого
забарвлення.
Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса
- від середньоїдо великої. Переважає білий колір шкірки
, наявні широкі смуги, наявна
слабка мармуровакрапчастість. М'якуш пурпуровий,твердий.
Загальна врожайність78 тіга. Період від повних сходів
до першого збирання85 днів. Вміст сухої речовини в плоді
12 95.

06027002 Солодка Крихітка

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):
Підтримувачі!):

Рослина із сланким габітусом,головне стебло довге. Листкова
пластинка середнього розміру, помірного сіро-зеленого забарв
лення на
середньому черешку з помірною хвилястістю краю та помірним
ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленькийіз
заокругленими верхівками. Плоди округлої форми у поздовжньому
розрізі, маса - від середньоїдо великої. Переважає зелений
колір шкірки,
смугивідсутні, наявна слабка мармуровакрапчастість. М'якуш
червоний, твердий. Основний колір оболонки насінини коричн
евий з наявним
рисунком. Початок цвітіння жіночих квіток- ранній, початок достига
ння- ранній.

Загальна врожайність45-50 тіга. Товарна врожайність 40-45 т/га. Товарни
хплодів від загального урожаю 979). Маса товарного плоду4350г.
Довжина товарного плоду30 см. Діаметр товарного плоду3
0 см. Нестандартних плодів від загального урожаю 3У,.
Період відповних сходів до
першого збирання 95-100 днів. Ураженість хворобами- переноспорозом
0,29, борошнистою росою2,57, бактерізом 0,375. Вміст сухої
речовини в плоді7 У». Вміст загального цукру 12 95, Напрямок викорис
тання- універсальний. Групасиглості- ранньостиглий.

08027002 Троя ЕТ

Заявник:

Мей Агро Тохумсулук Сана!ї ве Тісарет А.С

Власник(и):

Підтримувачі!):

Диплоїд. Рослинаіз сланкимгабітусом, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середньогорозміру,
помірного сіро-зеленого
забарвлення. Плодиеліптичної форми у поздовжньомурозрізі, маса- від великої до дужевеликої.
Переважає зелений колір шкірки, наявні

середні смуги, наявна слабка мармуровакрапчастість. М'якуш пурпуровий, твердий.

Загальна врожайність68т/га. Період від повних сходів до першого збирання80днів. Вміст сухої речовини в плоді12 9.

06028025 Глоуб Мастер Е1
Заявник:

Капуста білоголова

Такії Європа Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(ї):

Рослина за висотою дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх
листків піднесене,

великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий,
пухирчастість зовнішнього

слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелене, інтенсивність забарвлення помірна, восковий наліт сильний. Форма
поздовжнього розрізу
головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність
забарвлення
покривнихлистків помірна, внутрішнє забарвленнякачана жовтувате, щільність головки дуже щільна, час розтріскуван
ня качана після

дозріванняпізі

Загальнаурожайність90 тіга, маса товарного плоду- 3000г, щільність головки - 7 балів, період від сівби до початку
достигання105 днів,
вміст сухої речовини 9,7 У, вміст загальногоцукру5,2 У», дегустаційна оцінка свіжої капусти 9 балів, у переробці9
балів, транспортабельність
8 балів. Напрямоквикористання: у свіжомувигляді.

06028022 Граціела
Заявник:

Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Українськоїакадемії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувачі!):
Рослиназа висотою дужевисока. Максимальний діаметр разоміз зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків
горизонтальне,
великого розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки округлий, пухирчастість зовнішнього

слабка,колір з восковим нальотом фіолетовий,інтенсивність забарвлення помірна, восковийналіт сильний. Формапоздовжнього розрізу

головки плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, забарвлення покривнихлистків зелене, інтенсивність
забарвлення покривних

листків помірна, внутрішнє забарвленнякачана білувате,щільність головки щільна,час розтріскування качана після дозріванняпізній.

Загальна урожайність85,9 т/га, маса товарного плоду- 3,2 кг, щільність головки - 4,8 балів, лежкість 7 7), вміст
сухої речовини 8,9 9, вміст

загального цукру 4,39 Ув. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний 1,7 У», дегустаційна оцінка свіжої капусти 4,7 балів, у переробці4,5
балів.Напрямоквикористання: у свіжому виглядіта для переробки.

06028023 Голден Кросс Е1
Заявник:

Такії Європа Б.В.

