32

Дарина. Виведений Інститутом землеробства УААН (Україна).
Сорт кормового типу, однонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин,
За показниками

продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Вкендорський жовтий, але відзначається хорошою придатністю
до

механізованого збирання. Не поступаєтьсяза продуктивністю насіння багатонасіневим сортам.
Однонасінність та рівномірність розміщення коренеплодів в грунті дає можливість вирощувати індустріальним методом,без
затрат

ручної праці. Позитивно відзивається на добрива та хорошуагротехніку.

Потенційнапродуктивність гібридубіля 900 ц/га. Вміст сухої речовини1290.
Гібрид стійкий до переноспорозута відносностійкий до церкоспорозу.
Рекомендований для вирощуванняв зоні Лісостепу.
Уманський кормовий - 7. Виведений філіалом Інституту цукрових буряків УААН(Україна). Представляє собою
сорт-синтетик,

отриманий шляхом індивідуального доборуіз рослин колекційного розсадниказ послідуючим комбінаторним схрещуванням.
Сорт-популяція кормовоготипу, багаторостковий, диплоїдний, середньостиглий.

Листки видовжені, черешки укорочені. Коренеплід бочковидно-подібної форми, довжиною 30-35 см,діаметром в широкомумісці
20 см. Форма кінчика коренеплоду конічна. Головка коренеплоду середнього розміру, випукла, біла. Забарвлення шкірки коренеплоду
молочно-біле, м'якушбілий. Зануренийв грунт на 2/3 довжини.
Потенційна продуктивність гібрида понад 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 13-1496, цукру 10-1190. . Урожай сухої речовини
130-150 ц/га.

Призберіганні 250-270 днів, збережені коренеплоди становлять 80-90 відсотків.

Гібрид відносно стійкий до листкових хвороб і кореневих гнилей. Має високу насіннєву продуктивність. При густоті
насаджень
рослин 95-110 тис. шт/га придатний для збирання механізованим способом. Негативно реагує на загущені посіви (2110 тис.шт/га).
Рекомендований для вирошуванняна всій території України.
Сонет. ВиведенийІнститутом цукровихбуряків спільноз Інститутом землеробства УААН (Україна).

Сорт кормового типу, багатонасінний, диплоїдний. Представляє собою генетично роздільноплідну популяцію рослин. За

показниками продуктивності знаходиться на рівні багатонасінного сорту Львівський жовтий. Коренеплід овально-циліндричної форми,

гладенький, жовто-оранжевого кольору, м'якушбілий.

Заглибленість коренеплодів у грунт складає 5-7 балів. Легко витягуєтьсяіз землі.
Сорт пластичний, має високий компенсаційний ефект при зріджених посівах. Насіннєва продуктивність 20-25 ц/га. Сонет має
продуктивний тип насінника, одноростковість8690. Позитивно відзивається на добрива та хорошу агротехніку.
Потенційна продуктивність гібрида біля 1000 ц/га. Вміст сухої речовини 14 -159, Стійкість до коренеїду та церкоспорозу
вище
середньої.
Рекомендований для вирощування навсій території України.

