Підтримувачі(ї):

7" Рослинакуляста, середньощільна,помірноїсили росту.Листок зелений, помірно блискучий. Пухирчастість від
слабкоїдо помірної.
Центральначастка листказ тупою основою,зубчаста по краю. Волоски черешказлегка відхилені. Прилистокзі
слабким антоціановим
забарвленням. Утворює середнюкількість слабко опушених вусів з антоціановим забарвленнямвід слабкого до
помірного. Суцвіття

розташоване вищелистків. Квітка середнього розміру, пелюстки перекриваються. Чашечкабільша завіночок.
Плід середнього розміру,
червоний, помірно блискучий, переважноконічний. Зона вільна від зерняток мала. Нерівностіна поверхні
сильні. Чашечка розташована на
рівні плоду. Різниця за формою між плодами першого і другого року ледь помітна. Зернятка розташовані
врівень з плодом. М'якоть дуже
тверда, світло-червона. Повітряна порожнина середнього розміру. Рослина цвітеі достигає в середньопіз
ні строки. Плодоношення не

повторює.

За даними заявникасередній врожайз куща становить 900 г, Маса ягоди: середня - 22, максимальна - 24
г. Зимо- і посухостійкість середні.

Стійкість проти хворобвисока.Стійкість проти суничного кліща середня.Дегустаційна оцінка свіжихягід 9,0 балів, транспорта
бельність дуже

висока. Група достигання середня. Рекомендованагрунтово-кліматичназона: Лісостеп.
7 Дані заявника.

08075002 Костюженский

Заявник:

Власник(и):

Горіх грецький

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Підтримувачі):

" Дерево сильноросле, пряме. Плодоносить переважнона верхівкахрічних пагонів (на переферії дерева). Однорічний
пагін зеленокоричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть багато. Горіх середнього розміру, яйцевидний
- у поздовжньомуперерізі

через шов, широкояйцевидний - перпендикулярно до шва. У поперечномуперерізі
круглий. Коефіцієнт округлостігоріха середній. Основа
його клиновидна, верхівка- зрізана. Апікальний кінчик досить помітний. "Сідельце" дуже помітне,
середньої ширини, розташоване у верхній
213 шва. Боріздка вздовж "сідельця"на шві глибока. Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою
поверхнею. Половинкиз'єднані міцно,
перетинки середньої товщини. Ядросередньогорозміру, легко видаляється. Основний колір його
світлий. Час достигання- між середнім і
пізнім, листопаду- ранній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає частково.Вегетативні бруньки розпускают
ься дуже рано. Чоловічі квітки
цвітуть раніше за жіночі.
За даними заявниказа схеми садіння 10 х 10 м середня врожайність становить24т/га. Маса ядра: середня14,5, максимальна - 17,2 г. Зимо- і

посухостійкість- 9 балів. Стійкість проти ураження хворобамиі шкідниками дужевисока. Виповненістьгоріха становить
8,7 балів. Група
достиганнясередня. Рекомендованагрунтово-кліматичназона- Лісостеп.

" Дані заявника.

08075001 Коржеуцкий
Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):
Підтримувач(ї):

" Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двохроків.
Однорічний пагін світлокоричневий. Бічні листочки еліптичної форми.Чоловічих суцвіть середнякількість. Горіх дрібний,
еліптичний - у поздовжньому перерізі через
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