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Суцвіття - щиток з блідо-жовтимиквітками. Стручок світло-зелений, без антоціану, створки яйцеподібні, звужені до низу. Насіння

руде, продовгувате.
Вегетаційнийперіод 66 днів. середня урожайність за роки випробування10-16 ц/га. Вміст жиру 43,290, білка - 27,196.
Сортстійкийдо вилягання, середньо-стійкий до осипанняі посухи (4,2-4. 1 бали). Ураження хворобами незначне.
Рекомендованийдлязон Лісостепу, Степу і Полісся.

ЛЬОН КУДРЯШ
Дебют. Заявник- Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки57 см, довжина технічноїчастини стебла - 48 см. Кущ компактний,стебло округле,слабогіллясте, не опушене, без
антоціанового забарвлення. Листки ланцетні, маленькі, трижильніз гладенькими краями, без черешкові, зелені. Розміщуютьсяна стеблі по
гвинтовійспіраліз загущенням у нижній частиністебла.
Квітка п'ятигніздового типу,віночок світло-фіолетовий, пилякисині. Плід - округла коробочка. Насіння яйцеподібної форми, темно
коричневе. Маса 1000 насінин7,7г.

Вегетаційний період 87 днів. Середня урожайність15,4 ц/га. Вміст жиру45,490,вихід олії з гектара 564 кг/га.

Сортстійкий до посухи, вилягання, осипання. ГТридатний до механізованого збирання.

Рекомендованийдля зони Степу.

Айсберг. Заявник - Інститутолійних культур УААН.

Рослини заввишки 43 см. Стебло прямостояче, розгалужене. Листки ланцетні, трижильні з гладенькимикраями,без черешкові,зелені.

Квіткип'ятірноготипу, віночок білий, пелюсткивіночкавузькі. Забарвлення пиляків кремове. Суцвіття -- нещільна звивина. Насіння темнокоричневого кольору. Маса 1000 насінин4,4г.
Вегетаційгнийперіод 88 днів. Середня урожайність16,5 ц/га. Вміст жиру 45,895, йодне число 17,6.
Сорт відзначаєтьсястійкістю до посухи, вилягання, фузаріозного в'янення.
Рекомендований для зони Степу.
Південнаніч. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Рослини заввишки 52 см., довжина технічної частини стебла 40,3 см. Стебло округле. Листки ланцетні, тоненькі, трижильні з
гладенькими краями. Без черешкові, темно-зелені, розміщуютьсяпо гвинтовій спіраліз загущенням у нижній частиністебла. Квітка велика,
п'ятірного типу. Забарвлення пелюстокі пильників синє, рилець- фіолетове.

Плід - округла п'ятигнізда коробочка. Насіння яйцеподібної форми з дещо звуженим| злегка зігнутим носиком, плоске, гладеньке,

блискуче,слизьке, коричневе. Маса 1000 насінин7,9г.
Вегетаційнийперіод 84 дні. Середня урожайність16,7 ц/га. Вміст жиру 44,895, вихід олії з гектара748 кг.

Сортстійкий до осипання,посухи, вилягання.

Рекомендованийдля зони Степу.

КУНЖУТ
Надія. Заявник - Інститут олійних культур УААН.
Сім'ядолізелені. Стебло прямостояче, заввишкидо 100 см, зелене, галузиться. Розміщеннялистків на стеблі почергове. Листкизелені,

черешкові. Пластинки нижніх і верхніх листків суцільні; середніх - розсічені у вигляді трійчастого листа, злегка опушені. Стебло сильно
обслистнене.

Квітка освітло-фіолетова. Плід - коробочказ добре розвиненими несправжніми перегородками. Насіння світло-кремове. Середнявага

насіння з однієї коробочки 0,25 г. Маса 1000 насінин3,2 г., натура 609.
Вегетаційнийперіод до96 днів. Урожайність 10,7 ц/га. Вміст жиру54,995.

Сорт світлолюбивий,стійкий до перепадів температур повітря і весняних приморозків. Вибагливий до родючості грунту, не виносить
важкихгрунтів, Стійкий до вилягання, середньо стійкий до осипання. Хворобами уражуєтьсяв незначній мірі.
Рекомендується для зон Степута Лісостепу для отримання рослинноївисокоолеїновоїолі

СУРШИЦЯЯРА
Горянка.Заявник - Інститут хрестоцвітих культур УААН.
Сім'ядолізелені. Стебло прямостояче,гіллясте, діаметром 0,5-0,7 см, без антоціанового забарвлення.
Кущ
напівзімкнутий, середнє число гілок першого порядку 5. висота прикріплення нижніх

ліровидноперистонадрізані, не опушені, з слабким восковимнальотом,без антоціанового забарвлення.

гілок

15-20

см.

Листки

Суцвіття -китиця з жовтими квітками. Насіння світло-коричнево-жовте, округле. В стручку до 20-30 насінин. Маса 1000 насінин2.3г.
Вегетаційнийперіод 86 днів. Середня урожайність12,3 ц/га. Вміст жиру4090, еруковоїкислоти0,696, глюкозинолатів0,59).
Сорт стійкий до вилягання, середньо стійкий до посухита осипання.
Рекомендовананормависіву 5-6 кг/га; норма внесення добрив Мообоок20:

Посів у першій декадіквітня.

Рекомендованийдля зони Полісся для виробництва рослинпоїолії.
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