посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти ураження хворобамиі пошкодження шкідника
ми дуже висока. Виповненість горіха становить 8,5
балів. Група достигання середня. Рекомендована грунтово-кліматичназона- Лісостеп.

7 Дані заявника.

08075005 Калашарский

Заявник:

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Технологічний центргоріхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувачі):

" Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівках однорічнихпагонів
(по переферії дерева). Однорічний пагін світлокоричневий. Бічні
листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середнякількість. Горіх середньог
о розміру, яйцевидний

- у поздовжньому
перерізі через шов, широкояйцевидний - перпендикулярно до шва. У поперечномуперері
зі - округлий. Коефіцієнт округлості горіха середній.
Основаклиновидна, верхівкаокругла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини,розташован
еза всією довжиною шва. Боріздка вздовж
"сідельця" на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини, з помірно борозенч
астою поверхнею. Половинки з'єднані помірно,
перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється дужелегко. Основний
колір його дужесвітлий. Час достигання і
листопаду- ранній. Листя не обладає. Оплодень обпадає частково. Вегетативні бруньки
розпускаютьсяміж раннім і середнім строками.

Чоловічіквітки цвітуть пізніше за жіночі.

За даними заявниказа схеми садіння 10 х 10 м середня врожайність становить 22 тіга. Маса
ядра: середня 16,4, максимальна - 22,0

г.
Зимостійкість становить 7 балів, посухостійкість- 8. Стійкість проти ураження хворобами і пошкоджен
ня шкідниками - 8 балів. Виповненість
горіха становить8,2 балів. Група достигання рання. Рекомендованагрунтово-кліматичназона- Лісостеп.

Х Дані заявника.

08075004 Лунгуеце
Заявник:

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):
Підтримувачі):

" Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважнона верхівкахрічнихпагонів. Однорічний пагін
зелено-коричневий. Бічні листочки
вузькоеліптичної форми. Чоловічихсуцвіть середнякількість. Горіх середнього розміру, яйцевидни
й - у поздовжньомуперерізі через шові
перпендикулярно до шва.У поперечномуперерізі - стиснутий. Коефіцієнт округлості горіха середній.
Основа клиновидна, верхівка - округла.
"Сідельце"
досить помітне, середньої ширини, розташоване за всією довжиною шва. Боріздка вздовж
"сідельця" на шві середньоїглибини.

Шкаралупа тонка, з помірно борозенчастою поверхнею, Половинки з'єднані міцно, перетинки
середньої товщини. Ядро середнього розміру,
видаляєть
ся легко. Основний колір його світлий. Час достигання і листопаду

ранній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає частково.

Вегетативні бруньки розпускаються між раннім і середнім строками.Чоловічі квітки цвітуть пізнішеза жіночі.
За данимизаявниказа схеми садіння 10 х 10 м середня врожайність становить 30 т/га. Маса
ядра: середня- 11,1, максимальна- 12,0 г. Зимо-і
посухостійкість-

9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками 8,5 балів.
Виповненість горіха від високої до дуже
високої. Група достигання середня. Рекомендованагрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

7 Дані заявника.

08075007 Скиноский

Заявник:

Товариство з обмеженоювідповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур "Лінард"
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Власник(и):
Підтримувачі):

" Дерево середньоросле, пряме. Плодоносить переважно на верхівкахрічних пагонів (плодоношення
на переферії). Однорічний пагін світло-

коричневий. Бічнілисточки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середнякількість. Горіх середнього розміру,
яйцевидний - у поздовжньому

перерізі через шов, широкояйцевидна- перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий. Коефіцієнт
округлості горіха середній.
Основаклиновидна,верхівка округла. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване за
всією довжиною шва. Боріздка вздовж

"сідельця"на шві середньої глибини. Шкаралупа середньої товщини,з помірно борозенчастою поверхнею.
Половинкиз'єднані досить міцно,
перетинки середньої товщини. Ядро середнього розміру, видаляється дуже легко. Основний колір його дужесвітли
й. Час достиганняі

листопаду- ранній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає частково. Вегетативні бруньки розпускаютьсяміж
раннім і середнім строком.

Чоловічіквітки цвітуть пізніше за жіночі.
За данимизаявниказасхеми садіння10 х 10 м середня врожайність становить 25 т/га. Маса ядра: середня- 13,5,
максимальна - 17,2 г.

Зимостійкість 8, посухостійкість- 8,2 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження
шкідниками - дуже висока. Виповненістьгоріха
становить8,3 балів. Група достигання середня. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
Х Дані заявника.

08075009 Фернет

Заявник:

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

Власник(и):
Підтримувач(ї):

" Дерево середньоросле,напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоноше
ння по переферії дерева). Однорічний

пагін світло-коричневий.Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічихсуцвіть середнякількість.Горіх дрібний,
круглий - у поздовжньому

перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі округлий. Коефіцієнт округлості горіха
високий. Основа клиновидна, верхівказрізана. "Сідельце" досить помітне, середньої ширини, розташоване
за всією довжиною шва. Боріздка
вздовж "сідельця"на шві середньоїглибини. Шкаралупа середньої товщини,з рельєфною поверхнею.
Половинки з"єднані міцно, перетинки

тонкі. Ядро середнього розміру, видаляється легко. Основнийколір йогосвітлий, Час достигання між середнім
і пізнім строком,листопадусередній. Листя не обпадає. Оплодень обпадає.Вегетативні бруньки розпускаютьсяпізно.Чоловічіквітки цвітуть
раніше за жіночі.

За даними заявниказа схеми садіння 8 х 8 м середня врожайність становить32-40 т/га. Маса ядра: середня11,0, максимальна - 12,5 г. Зимо- і
посухостійкість- 9 балів. Стійкість проти ураження хворобами і пошкодження шкідниками дужевисока
. Виповненістьгоріха становить 8,1
балів. Група достигання середня. Рекомендована грунтово-кліматична зона - Лісостеп.
х Дані заявника.

08075010 Фернор

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центргоріхоплідних культур "Лінард"

Власник(и):

Підтримувачі!):
" Дерево середньоросле, напівпряме. Плодоносить переважно на верхівках річних пагонів (плодоношення по
переферії дерева). Однорічний

пагін світло-коричневий. Бічні листочки еліптичної форми. Чоловічих суцвіть середнякількість. Горіх дрібний, круглий
- у поздовжньому

перерізі через шов, широкотрапецієвидний - перпендикулярно до шва. У поперечному перерізі - округлий.
Коефіцієнт округлості горіха
високий. Основа клиновидна, верхівказрізана. "Сідельце"досить помітне, середньої ширини, розташоване
за всією довжиною шва. Боріздка

