Вегетаційний період 108 днів. Середня урожайність за роки випробування23 -24 ц/та, потенційн
а 44,5 ц/га. Вміст жиру 5196, білку -

2190, лушпинність23,295.
Гібридвідносно стійкий до вовчку, пероноспорозу, іржі.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Нібас. Трьохлінійний гібрид на стерильній основі (батьківські форми: мати - простий гібрид АМ-О8хВН
А-343; батько - РМ-68),

створений ТОВ агрофірма "Нібас".

Рослини заввишки 185 см, стебло прямостояче,слабко опушене, середньооблистнене. Листки середнього розміру,
серцеподібні,зелені.

Листова пластинка без антоціанового забарвленняі блиску, середньогорбкувата. Зубчастість середня, нерегулярна;
форма поперечного
розрізу плеската,крила наявні, кут розходженнябічних жилок прямий. Кошик невеликий, опуклий, листочки
обгортки округлої форми,без
антоціану. Язичкові квітки овальної форми,блідо-жовті; трубчасті - жовті без антоціану. Сім'янки видовжено
-яйцевидної форми, чорні з

сірими смужками. Маса1000 сім'янок 85г.
Вегетаційний період 110 днів, середня урожайність за роки випробування 25,2 ц/га, потенційна 39,3 ц/га, вміст жиру
50,196,

лушпинність 2290.
Хворобами уражується в незначній мірі.
Рекомендованийдля зониЛісостепу.

Оксана. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі. Заявник фірма НДУ "Макроселект",(Молдова).
Рослин заввишки до 175 см, стебло прямостояче, середньо опушене і облистнене. Листки серцеподібні, світло
зелені; листова

пластинказ блиском,слабогорбкувата, без антоціану. Зубчастість регулярна, середня, крила відсутні, форма поперечно
го розрізу опукла,кут

розходження бічних жилок прямий. Кошик середнього розміру, опуклий, похилий. Листочки обгортки без антоціану,
видовжені. Язичкові
квітки овальної форми, жовті; трубчасті - червона без антоціану, видовжені. Сім'янки широко-яй
цевидної форми, чорні з сірими

розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин - 50г.

Вегетаційний період 128 днів. Середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу становила28,7ц/га,в зоніЛісост
епу - 27,0 ціа,
максимальна урожайність- 46,0 ц/га. Вміст жиру 48,5-- 50,35, білку18,8 - 19,49, лушпинність2290.
Гібрид стійкий до ураження пероноспорозом, середньостійкий до вовчку, гнилей, фомопсису.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

Перформер. Простий міжлінійнийгібрид на стерильній основі створений фірмою НДУ "Магросел
ект", (Молдова).
Рослини заввишки до 175 см, стебло прямостояче середньо опушене й облиснене. Листки середнього розміру,
серцеподібні, світлозелені.
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Листова пластинка без антоціанового забарвлення, з блиском, слабкогорбкувата; зубчастість середня,
регулярна. Форма поперечного
розрізу опукла.

Крила відсутні Кут розходження бічних жилок прямий. Кошик похилий, середнього розміру,
опуклий. Листочки обгортки
видовженої форми без антоціану. Язичкові квітки овальної форми,жовті; трубчасті - червоні
без антоціану. Сім'янки широко-яйцевидної
форми,чорніз сірими розташованимипо краях смужками. Маса 1000 насінин б5г.
Вегетаційний період 117-125 днів. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу
27,9ц/га, в зоні Лісостепу 28,1 ціга,
максимальна49,6 ц/га. Вміст жиру- 49,5 -- 51,19, білку 17,0 - 18.696, лушпинність 2395.
Гібридстійкий до пероноспорозу,іржі, пошкодження соняшниковою міллю,середньостійкий
до фомопсису, вовчку,гнилей.
Рекомендований длязон Степу та Лісостепу.
Віталія.Простий міжлінійний гібрид на стерильній основі створений НДУ "Магроселект", (Молдова)
.
Рослини заввишки до 170 см, стебло прямостояче, нерозгалужене, середньо опушене
і облиснене. Листки середнього розрізу,
серцеподібні, світло-зелені. Листова пластинка без антоціанового забарвленя,з блиском,
слабкогорбкувата; зубчастість середня, регулярна,
крила відсутні, форма поперечного розрізу опукла. Кут розходженя бічних жило
прямий. Кошик похилий, середнього розміру, опуклий.
Листки обгортки без антоціану, видовжені. Язичкові квітки овальної форми, жовті;
трубчасті -- червонібез антоціану. Сім'янки широкояйцевидноїформи, чорніз сірими розташованими покраях смужками. Маса 1000 сім'янок 60г.
Вегетаційний період 115-120 днів. Середня урожайністьза роки випробуванняв зоні Степу
становила 29,3 ціга, в зоні Лісостепу 25,1
ц/га, максимальна40,8 ц/га. Вміст жиру - 54-5690,білку-- 16,99, лушпинність 2596.
Гібрид стійкий до вовчку,пероноспрозу,іржі.
Рекомендованийдля зон Степута Лісостепу.

СОЯ
Валюта. Заявники-Інститут кормів УААН,Кіровоградська державна сільськогосподарська
досліднастанція.
Сорт створений шляхом індивідуально-груповоговідборуз гібридів від схрещуваннясортів Петровка
- Аврора.
Підвид - манчжурський,апробаційнагрупа- сордіда.
Форма рослинкомпактна,стебло зелене з густим рудим опушенням і прямим закінчен
ням, висотою 80-140 см. Суцвіття-китиця, 8-10
квіток на квітконіжці. Квітка середня, фіолетова. Біб світло-рудий, слабкозігнутий,
середнякількість насінин у бобі3,2, максимальна-4.
Насінина овальна, середнього розміру, жовтабез пігментації. Рубчик коричневий,великий,
овальної форми. Маса 1000 насінин 136,7г.
Вегетаційний період в зоні Степу 115 днів, середня урожайність за роки випробуванняв
зоні Степу 17,5 ц/га. Вміст сирого протеїну

34,990, вміст жиру- 23,69.

Рекомендований для зони Степу.

