06087005 Дельфіна
Заявник:

Краковська Ходовляі Насінництво Огродніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувачі!):

Рослини сорту мають кущовий тип росту, низькі (близьк 50 см,) без антоціанового забарвлення гіпокотиля
з середнім часом цвітіння.

Листки темно-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок має середнювеличинуз округлою формою
вузькозагостреної верхівки.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частоковов листках.

Квітка маєбілийколір і крилець,і паруса та середній розмір приквітка.
БІб (включноз гачком) - дуже короткий з малою шириноюпосерединіта серцевидною формою поперечного перетину(че
рез насінину), має
середнє відношення ширини впоперек довідстані між швами, зморшкувату текстуру поверхні бобу та дуже різко
виражене звуження в сухому
стані.

Біб - зеленого кольорупомірноїінтенсивності з відсутньою волокнистістю, має слабкими ступінь його увігнутості та загострену
форму

верхівки (за виключенням гачка).

Гачок- довгий зі слабким його вигином.
Колір нестиглогонасіння - світло-зелений.Стигле насіння має еліптичну форму поздовжнього перетину, середню ширину
поперечного

перетинну еліптичної його форми.

Стигленасіння - однокольоров (біле) зі слабким жилкуванням.Колір кільця навкруг рубчика - однаковий з фоном насінини.
Маса 1000

насінин -середня.

Вегетаційний період - 75 діб.Товарний урожай рослин сорту становить20 ц/га .

Оцінкастійкості до обсипання(1-5) - 5 балів, вилягання (1-5 )-5, посухостійкості (1-5) - 4, придатність до механізованого
збирання - 8

балів.

Час варіння насіння - 15 хв., смакові якості його (1-5) - 5 балів, консистенція 5 балів.

06087004 Іголомська
Заявник:

Краковська Ходовляі Насінництво Огродніче "Полан"Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувачі):

Рослини сорту мають кущовийтип росту з середньою висотоюкущів,без антоціанового забарвленнягіпокотиля

цвітіння.

та середній час

Листки світло-зеленого кольоруз помірною зморшкуватістю. Середній листочок великий, має вузькозагострену верхівкувід трикутної до

округлої форми.

Суцвіття за повногоцвітіння знаходиться в листках.

Квітка маєбілий колір і крилець,і паруса та середній розмір приквітка.
Біб (включно з гачком) - середньої довжини з великою шириною посередині та формою поперечного перетину(через насінину) від
еліптичної до яйцевидної, має середнє відношення ширини впоперек довідстані між швами, помірно зморшкувату текстуру поверхні бобу та
помірне звуження в сухомустані.
БІіб - зеленого кольору помірноїінтенсивностіз відсутньою волокнистістю, має слабкими або відсутній ступінь його 5-подібної форми

вигину та тупу формуверхівки (за виключеннямгачка).
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Стигле насіння має еліптичну форму поздовжнього перетину, велику ширину
поперечного перетину широко-еліптичноїйого форми.

Колір нестиглого насіння- світло-зелений. Стигле насіння - однокольорове з помірним жилкуванням.
Основнийколір насінини- білий,

Колір кільця навкруг рубчика - однаковий з фоном насінини. Маса 1000 насінин - середня.
Вегетаційний період - 100 діб.Товарний урожай рослин сорту становить 30 ц/га з вмістом
сирого протеїну 24 9о.

Оцінкастійкості до обсипання (1-5) - 5 балів, вилягання (1-5) - 5, посухостійкості(15) - 4, придатність до механізованого збирання - 5
балів.
Час варіння насіння - 60 хв., смакові якості його(1-5) - 5 балів.

06087008 Нагано
Заявник:

НюнемесБ.В.

Власник(и):
Підтримувачі):

Рослини сорту мають кущовийтип росту з середньою висотоюкущів з антоціановим забарвлен
ням та середній часцвітіння.

Листки помірно зеленого кольору з сильною зморшкуватістю.

верхівки.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частоковов листках.

Середній середньої величини, трикутної форми з прямокутною формою

Квітка має фіолетовий колір крилецьі білий парусата середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) -- довгий, з середньою шириною посередині та округлою формою
поперечного перетину

(через насінину), має
середнє відношення ширинивпоперекдо відстані між швами, зморшкувату текстуру поверхні бобу та
різко виражене звуження в сухому
стані.

Біб - темно-зеленого кольору з відсутньою волокнистістю, має слабкими ступінь йогоувігнутості
та тупу форму верхівки (за виключенням
гачка).
Гачок - короткийз відсутнім або дуже слабким його вигином.

Недостигленасіння світло-зеленого кольору.Стигле насіння має еліптичну форму поздовжнього
перетину, середню ширину поперечного

перетинну широкоеліптичної його форми.
Стигленасіння - одкольорове,біле зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика
відрізняється від фону насінини. Маса 1000
насінин -велика .

Вегетаційний період - 70 діб.Товарний урожай рослин сорту становить 135
ціга з вмістом сирого протеїну 9 ,Уг. Оцінка стійкості до обсипання
- 9 балів, вилягання - 8, посухостійкості - 8, придатність до механізованого збирання- 9 балів.
Час варіння насіння - 1 год., смакові якості його - 9 балів консистенція однорідна.

06087009 Палома
Заявник:

Нюнемс Б.В.

Власник(и):
Підтримувачі):

Рослини сорту мають несланкий кущовийтип росту з середньою висотою кущів без антоціанового
забарвлення та середцнній часцвітіння.

Листки світло зеленого кольору з сильною зморшкуватістю. Середній листочок середньої
величини, округлої форми з округлою формою
верхівки.
Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частоково в листках.

