Ригасол. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявни
к - Монсанто Європа С.А.

Рослини заввишки 165 см. Стебло прямостояче, середньої товщини,
опушене, середньооблиснене. Листки

середнього розміру,зелені, з
блиском, серцеподібні. Листова пластинка середньогорбкувата, зубчастість
нерегулярна, середня. Форма поперечного розрізу увігнута,
крила відсутні, кут розходження бічних

жилок прямий. Кошик середнього розміру (17,2 см). Листочки обгортк
и видовженої форми, з
антоціаном. Язичкові квітки видовженої форми, жовті; трубчасті - жовті з
слабким антоціановим забарвленням. Сім'янки видовженояйцевидної форми, середн

ьої товщини, чорні,з сірими смужками. Маса 1000 насінин ббг.

Вегетаційний період в умовах Лісостепу - 124дні. Середня урожайність за
роки випробування 27 ц/га, що на 10,390 вище, ніж у
національнихстандартів. Потенційна
урожайність 43,2 ц/га. Вміст жиру -- 51,396, білка -- 17,195.
Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Відносно стійкий до фомопс
ису, пероноспорозу, іржі.
Технологічний, швидке висихання кошиків гарантує одночасне дозріваннята
знижену збиральнувологість. Олійного напрямку.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Флай (АК 7307). Простийміжлінійний гібрид на стерильній основі.
Заявник - фірма Монсанто Європа С.А.
Рослини заввишки 147 см, стебло середньої товщини, сильно опушен
е, середньооблистнене. Листки великі, серцеподібні, без
антоціану. Листова пластинка з блиском, слабкогорбкувата. Зубчастість
середня, регулярна. Форма поперечного розрізу увігнута, крила
відсутні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик середньогороз
міру(17,9 см.), опуклий. Листочки обгортки округлі, без антоціану.
Язичковіквітки овальної форми, жовті; трубчасті-- жовті, без антоціа
ну. Сім'янки середнього розміру широко-яйцевидної форми. Основн
ий
колір чорний,з сірими смужками. Маса1000 насінин - 65г.
Вегетаційний період в умовах Степу - 121 день, в умовах Лісостепу
- 131 день. Середня урожайність за роки випробування -- 29.3-32,
ц/та, що перевищує національні стандарти на 3,996-14,796. Потенц
ійна урожайність - 45,6 ц/та.
Гібрид стійкий до вилягання,осипання,посухи, середньостійкий
проти хвороб (вовчок -- 4,695, іржа -- 13,995,біла гниль - 14,89).

Олійного напрямку.

Рекомендованийдля зон Степу і Лісостепу.

Мегасан(ІС 33541). простий міжлінійний гібрид на стерильній основі.
Заявник - фірма Адванта.
Рослини заввишки 150 см., стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушен
е, добре залистяне. Листки середнього розміру,
серцеподібні, світлозелені, без антоціануі блиску. Листова пласти
нка слабкогорбкувата, крило відсутнє. Кошик великий, плоский. Листоч
ки
обгортки без антоціанового забарвлення. Язичкові квітки яйцеподібної форми,
жовті; трубчасті - жовті з антоціановим забарвленням.
Сім'янки середнього розміру,
видовженої форми; чорні- з сірими смужками. Маса 1000 насінин
- 66-70г.
Вегетаційний період в умовах Степу- 113 днів, в умовах Лісостепу120 днів.
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