Власник(и):
Підтримувачі!):

Наявне антоціанове забарвленнягіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укороченн
я міжвузля(у верхній частині

рослини) більше трьох. Листок зелений, довгий за розміром, пухирчастість помірна.
Положення у просторі плоду поникле, Плід середній за
діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечногоперерізу (на
рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду

гладенька, колір - червоний, глянсуватість сильна. Переважна кількість часток у плоді три-чотири
. М'якоть середньої товщини. Час достигання
середній

Товарний урожай 59т/га, середня маса плоду109г; дегустаційна оцінка 4,9 балів; вихід
стиглих товарнихплодів 94 75; днів до достигання 108; дружність достигання7 балів; суха речовина 8,19); загальний цукор 4,995; вітамін С 185мг/ь

05037022 Червоний Квадрат
Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):
Підтримувачі):

Наявне антоціанове забарвленнягіпокотиля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укороченн
я міжвузля(у верхній частині

рослини) наявне. Листок зелений, довгий за розміром, пухирчастість помірна. Положення
у просторі плоду поникле. Плід великий за
діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу
(на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду

гладенька, колір - червоний,глянсуватість помірна. Переважнакількість часток у плоді три-чотири. М'якоть
середньої товщини.Час
достиганняпізній.
Товарний урожай46-55тіга, середня маса плоду 245-292г; дегустаційна оцінка 4,8 49 балів; вихід стиглих
товарнихплодів 92-95 9); днів до
достигання - 116-122; дружність достигання 3,8-4,1 балів; суха речовина 10,99; загальний цукор
5,1-5,29; вітамін С 440-450мгіУб; клітковина1,31,490.

06037006 Чайка
Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Власник(и):
Підтримувачії):

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотиля паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі.
Укорочення міжвузля(у верхній частині
рослини)наявне. Листоксвітло-зелений, довгий за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме.
Плід великий за

діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу(на рівні
плаценти)- кругла. Структура поверхні

плодугладенька, колір - червоний,помірна глянсуватість. Переважнакількість часток у плоді три-чотири
. М'якоть середньої товщини. Час

достигання середній.

Товарний урожай59-62т/га, середня маса плоду 113-121 г; дегустаційнаоцінка 4,8-4,9 балів; вихід стиглих
товарнихплодів 92-95); днів до
достигання - 105-107; дружність достигання 4,2-4,4 балів; суха речовина9,895; загальний цукор
4,7-4,97); вітамін С 410-420 мг); клітковина 1,3149.

06037007 Чобіток

Заявник:

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Селма"
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