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шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - еліптичний, Коефіцієнт округлостігоріха
низький. Основа та
верхівкаокруглі. "Сідельце" слабо помітне, середньої ширини, розташоване у верхній половині шва. Боріздка
вздовж "сідельця"на шві

середньоїглибини. Шкаралупатонка, з помірно борозенчастою поверхнею. Половинкиз"єднані міцно, перетинкитонкі.
Ядро велике,
видаляється дуже легко. Основний колір його дужесвітлий. Час достигання і листопаду- середній.
Листя не обпадає. Оплодень обпадає
частково. Вегетативні бруньки розпускаються рано. Чоловічі квітки цвітуть пізніше за жіночі.

За данимизаявниказа схемисадіння 10 х 10 м середня врожайність становить 24 тіга, Маса ядра: середня- 10,0,
максимальна - 12,3 г. Зимо- і
посухостійкість- 9 балів. Стійкість проти ураження хворобамидужевисока, проти пошкодження шкідниками
- висока. Виповненістьгоріха
становить 8,2 балів. Група достигання рання. Рекомендованагрунтово-кліматичназона- Лісостеп.
" Дані заявника.

08075006 Кишиневский

Заявник:

Власник(и):

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Технологічний центргоріхоплідних культур "Лінард"

Підтримувачі):

" Дерево слаборосле, пряме. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двохроків.
Однорічний пагін зелено-

коричневий. Бічні листочки еліптичної форми.Чоловічихсуцвіть середнякількість. Горіх середнього розміру,
широкояйцевидний- у
поздовжньомуперерізі через шов і перпендикулярнодо шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт
округлостігоріха низький. Основа
клиновидна, верхівка округла."Сідельце"досить помітне, середньої ширини, розташоване у верхній 2/3
шва. Боріздка вздовж "сідельця" на
шві середньоїглибини. Шкаралупатонка,з помірно борозенчастою поверхнею. Половинкиз'єднані досить
міцно, перетинки середньої

товщини. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основний колір йогосвітлий. Час достиганняі
листопаду- пізній. Листя не обпадає.
Оплодень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаютьсяпізно. Чоловічі квітки цвітуть одночасно
з жіночими.
За даними заявниказа схемисадіння 10 х 10 м середня врожайність становить22 т/га. Маса ядра: середня10,0, максимальна - 16,2 г. Зимо- і
посухостійкість 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дуже висока. Виповненіст
ьгоріха становить 8,2
балів. Група достигання пізня. Рекомендована грунтово-кліматична зона- Лісостеп.
" Дані заявника.

08075003 Кодрене

Заявник:

Власник(и):

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Технологічний центр. горіхоплідних культур "Лінард"

Підтримувачі):
" Дерево середньоросле, розлоге. Плодоносить переважно на кінцях довгих пагонів гілок віком від двох років. Однорічний
пагін зелено-

коричневий.Бічні листочки широкоеліптичної форми.Чоловічихсуцвіть середнякількість. Горіх дрібний, широкояйцевидний - у

поздовжньомуперерізі через шов, широкоеліптичний - перпендикулярно до шва. У поперечномуперерізі - округлий. Коефіцієнт
округлості
горіха середній. Основа округла, верхівка загострена. Апікальний кінчик слабко помітний. "Сідельце" слабо помітне, середньої
ширини,

розташованеу верхній половині шва. Боріздка вздовж "сідельця"на шві середньоїглибини. Шкаралупатонка, з помірно борозенчастою
поверхнею. Половинкиз'єднаніміцно, перетинки тонкі. Ядро велике, видаляється дуже легко. Основний колір його помірно світлий. Час

достиганняі листопаду- середній. Листя не обпадає. Оплодень обпадаєчастково. Вегетативні бруньки розпускаютьс
ярано. Чоловічі квітки

цвітуть пізніше за жіночі.
За данимизаявниказа схемисадіння 10 х 10 м середня врожайність становить 35 т/га. Маса ядра: середня- 13,3, максимальна
-14,0 г. Зимо-і

