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ЗАПРОШУЄМО 
до Cелекційно-генетичного інституту! 

 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та  со-
ртовивчення – одна з провідних установ сільськогосподарської науки в Україні. Сьо-
годні тут створюються сорти пшениці озимої м’якої і твердої, ячменю озимого і яро-
го, кукурудзи, сорго, соняшнику, нуту, сої, гороху, люцерни. Селекційний конвейєр, 
що працює в СГІ понад 100 років, дає можливість постійно удосконалювати набір 
сортів, підвищувати стабільність і якість продукції.   

Метою робіт з селекції озимої пшениці (академіки НААН Литвиненко М.А., Ли-
фенко С.П.,) є, перш за все, створення сортів інтенсивного типу з підвищеними 
адаптивними властивостями. За ознаками жаро- і посухостійкості одеські пшениці є 
кращими у світі. Але найбільш вираженими ознаками, є винятково високі показники 
якості зерна сильних і екстрасильних пшениць. Широкомасштабна робота з фітопа-
тологічних напрямів дозволила створити сорти озимої пшениці з груповою стійкістю 
до поширених захворювань. 

Особливої уваги заслуговують сорти пшениці твердої озимої (кандидат с.-г. 
наук Паламарчук А.І.). Показники якості макаронів з муки такої пшениці − на рівні 
кращих світових стандартів.     

Високою є результативність робіт зі створення сортів ячменю ярого та озимо-
го (академік НААН Лінчевський А.А.). Науковцями започатковано новий тип шести-
рядних сортів високоінтенсивного типу, встановлено генотип сортів-дворучок і роз-
роблено шляхи їхнього цілеспрямованого створення. У селекції ячменю озимого 
ствроюються сорти з груповою стійкістю до збудників чорної (Ustilago nіgrа), твердої 
(Ustilago hоrdеі) та летючої (Ustilago nuda) сажки.  

Дослідження з селекції кукурудзи (доктор біол. наук Бєлоусов А.О.) спрямовані 
на виведення гібридів найбільш пріоритетних напрямів використання – скоростиглих 
для зони Лісостепу і Полісся, середньостиглих і середньоранніх інтенсивного типу 
для степової зони, зернового та силосного призначення. Серед важливих робіт – 
розробка та впровадження у селекційний процес технології молекулярних маркерів. 
У селекції соргових культур (кандидат с.-г. наук Гамандій В.Л.) головним завданням 
є виведення високопродуктивних ранньостиглих сортів соризу як високоцінної сиро-
вини для харчової промисловості та високогетерозисних гібридів цукрового сорго. 

Виведені гібриди соняшнику (кандидат с.-г. наук Вареник Б.Ф.) вирізняються 
високою олійністю, у тому числі підвищеним вмістом олеїнової кислоти, генетично 
зумовленою стійкістю до вовчка, несправжньої борошнистої роси, толерантністю до 
загущення та мають зручне промислове насінництво. 

Роботи із зернобобовими культурами (кандидат біол. наук Лаврова Г.Д.) спря-
мовані на створення крупнонасінних, посухостійких, толерантних до хвороб сортів 
нуту, сортів гороху, технологічних у виробництві, з поліпшеними якісними властиво-
стями отримуваної продукції, сортів сої для кормового та харчового використання, 
сортів люцерни з високою насіннєвою продуктивністю.  

Сорти та гібриди інституту набули широкого розповсюдження в Україні та ін-
ших країніх. Інститут підтримує науково-технічні зв’язки з багатьма закордонними 
науковими установами, насінницькими компаніями з Франції, Німеччини, Туреччини, 
Китаю, Молдови, Росії, Болгарії, Азербайджану, Литви. 

У 8 дослідних та 8 базових господарствах інституту за участі відділу насінницт-
ва (кандидат с.-г. наук Вишневський В.В.) здійснюється апробація наукових розро-
бок, виробництво і реалізація насіння культур, створених вченими інституту. 

 

Директор інституту, 
член-кореспондент НААН                                               Соколов В. М. 
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КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ  

ПРИДБАННЯ НАСІННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ  
 

       Відділ насінництва 
Вишневський Володимир Володимирович, кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
Тел.: (048) 789-51-35, Факс: 789-77-12, Е-mail: wsky@ukr.net 
       Група маркетингу: Царик Джанета Костянтинівна 
Тел.: (048)789-54-96, e-mail: sgi-marketing@ukr.net 
 

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ  
ВИРОЩУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ СОРТІВ  

 
       Відділ селекції та насінництва пшениці 
Литвиненко Микола Антонович, доктор с.-г. наук, проф., академік НААН, 
Заслужений працівник сільського господарства України, лауреат Держав-
ної премії України. 
Тел.: (048) 789-54-14, e-mail: dr_litvin@ukr.net 
       Лабораторія селекції інтенсивних сортів пшениці 
Наконечний Микола Юрійович, канд. с.-г. наук; 
Лифенко Савелій Пилипович, доктор с.-г. наук, проф., академік НААН, 
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії Украї-
ни.              
Тел.: (048) 789-54-21, е-mail: labinsort@ukr.net 
       Лабораторія селекції та насінництва озимої твердої пшениці 
Паламарчук Анатолій Іванович, кандидат с.-г. наук., с.н.с. 
Тел.: (048) 789-52-17, E-mail: a_palamarchuk@ukr.net 
       Відділ селекції та насінництва ячменю 
Легкун Ігор Борисович, канд. с.-г. наук; 
Лінчевський Анатолій Адамович, доктор с.-г. наук, академік НААН, Заслу-
жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР. 
Тел.: (048) 789-55-85, е-mail: a-linchevskiy@ukr.net         
       Відділ селекції, генетики та насінництва бобових культур 
Лаврова Галина Дмитрівна, канд. біол. наук;  
Тел.: (048) 789-56-46, e-mail: bobovi.sgi@ukr.net 
       Відділ селекції та насінництва кукурудзи 
Бєлоусов Анатолій Олександрович, докт. біол. наук. 
Тел.: (048) 789-52-46, e-mail: belanat@ukr.net 
       Селекція та насінництво сорго 
Гамандій Василь Леонідович, канд.с.-г. наук 
Тел.: (048) 789-55-14; е-mail: sgi-sorghum@ukr.net 
       Відділ селекції та насінництва гібридного соняшнику 
Вареник Борис Федорович, канд. с.-г. наук, с.н.с. 
Тел.: (048) 789-54-15, e-mail: borisvar@ukr.net 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

БЛАГОДАРКА ОДЕСЬКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, універсального використання на різних аг-
рофонах; 
 генетичний потенціал урожайності досягає 11,5 - 12,0 т/га. У держа-

вному сортовипробуванні в гостропосушливому 2007 р. середня врожай-
ність склала 6,50 т/га, що на 0,45 т/га або 7,4 % вище національних стан-
дартів. Поєднує високу продуктивну кущистість (780 - 920 продуктивних 
стебел на 1 м2) і крупний, добре озернений колос (62 - 82 зерен на колос); 
 середньостиглий. Вегетаційний період 282 - 287 діб; 
 середньорослий – 97 - 102 см, стійкий до вилягання, осипання та 

проростання зерна в колосі; 
 вище середнього рівень морозо-, зимостійкості (7 - 8 балів); 
 посухо-, жаростійкість підвищена (7 - 8 балів); 
 характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених хво-

роб (у балах): бурої іржі – 4 - 5, стеблової іржі – 4 - 5, борошнистої   роси – 
4 - 5, сажкових хвороб – 3 - 4, підвищена толерантність до вірусу жовтої 
карликовості ячменю. 

 
Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 

13,7 - 15,1%, вміст клейковини 29,9 - 31,2%, сила борошна 390 - 474 о. а., 
загальна оцінка хліба – 4,9 - 5,3 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос середньої 

щільності, білий, остистий, пірамідальної форми, крупний (101 - 136 мм). 
Остюки білі, розміром 64,6 - 88,0 мм. Колоскова луска яйцеподібна, має 
слабке опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні, довжина 11,2 -      
14,3 мм, ширина 3,6 - 4,3 мм. Плече колоскової луски пряме за формою, 
ширина 0,7 -1,2 мм, зубець середньозігнутий, довжиною 3,8 - 4,6 мм. Кіль 
наявний. Зернівка червона, видовжена: довжина 7,7 - 8,6 мм, ширина 3,5 -
3,8 мм, товщина 3,0 - 3,7 мм.  

 
Агротехнічні вимоги: має високу позитивну реакцію на підвищення 

агрофону та відносно високу врожайність на низькому агрофоні і відхи-
леннях у технології вирощування. 

 
Особливості сорту: забезпечує ефективну реалізацію всіх заходів 

інтенсифікації вирощування, придатний для умов зрошення. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ГОДУВАЛЬНИЦЯ ОДЕСЬКА 
 безоста, сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, універсального використання на високих і 
середніх агрофонах; 
 високий генетичний потенціал продуктивності завдяки поєднанню 

оптимальної продуктивної кущистості (680 - 760 продуктивних стебел на  
1 м2) з крупним добре озерненим колосом (58 - 68 зерен в колосі). У стан-
ційних сортовипробуваннях інституту (2004 - 2008 рр.) урожайність на 
різних агрофонах складала 6,84 - 12,24 т/га, що вище національних стан-
дартів на 8,4 - 24,7 %. У державному сортовипробуванні (2007 - 2008 рр.) 
при середній урожайності 6,85 т/га перевершив національні стандарти на 
9 %; 
 середньорослий (98 - 117 см), стійкий до вилягання, осипання та 

проростання в колосі; 
 морозо-, зимостійкість вище середнього рівня (7 - 8 балів), посухо-, 

жаростійкість високі (7 - 8 балів); 
 стійкий до бурої іржі (6 - 7 балів), середньосприйнятливий до боро-

шнистої роси (4 - 5 балів), толерантний до фузаріозу колоса, летючої саж-
ки. 

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць І-ІІІ класу. У 
держсортовипробуванні вміст білка склав 13,0 - 14,6%, клейковини 27,2 -
32,0%, сила борошна 285 - 419 о. а., загальна оцінка хліба – 4,4 - 4,8 ба-
ла. 

Апробаційні ознаки: різновид – лютесценс. Колос білий, безостий 
(проявляються остюкоподібні відростки 2,0 - 2,5 мм), довжиною 90 -      
108 мм, середньої щільності (20 - 21 колосок на 100 мм стрижня). Колос-
кова луска овальна, довжина – 9,2 - 10,5 мм, ширина – 3,7 - 4,8 мм. Плече 
пряме, ширина – 0,7 - 0,9 мм. Зубець прямий, довжиною 0,8 - 1,2 мм. Кіль 
наявний. Зернівка червона, овальної форми, довжина – 7,1 - 8,1 мм, ши-
рина – 3,3 - 3,6 мм, товщина – 2,9 - 3,4 мм. Маса 1000 зерен – 42 - 44 г. 

 
Агротехнічні вимоги: вирізняється винятково високою позитивною 

реакцією на підвищення агрофону, особливо на внесення азотних добрив. 
Максимальна віддача при вирощуванні за інтенсивною технологією, сорт 
слід використовувати, коли планується урожай 8,0 - 10,0 т/га. Строки сів-
би та норми висіву загальноприйняті для озимої пшениці в зонах вирощу-
вання. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ГУРТ 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 сорт належить до чітко вираженого степового екотипу; 
 короткостебловий інтенсивного типу, висота рослини 93 - 100 см; 
 середня врожайність за роки випробування в інституті склала        

8,13 т/га, що на 0,48 - 0,69 т/га більше кращих показників сортів - стандар-
тів. Генетичний потенціал сорту перевершує 10,0 т/га. 
 за тривалістю вегетаційного періоду Гурт належить до середньо-

ранніх сортів (280 - 285 днів); 
 морозо-, зимостійкість вищі середніх; 
 посухостійкість та спекостійкість високі; 
 стійкість до вилягання та висипання добрі; 
 стійкий до борошнистої роси, толерантний до враження іншими 

грибковими хворобами. 
 

Якість зерна: сорт належить до сильних сортів пшениці, „сила” бо-
рошна до 350 - 420 о. а., загальна оцінка хліба – 5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум, кущ з осені 

сланкий або трохи стирчащий. Стеблостій вирівняний, прямостоячий або 
трохи розлогий, колос веретеноподібний, середньої щільності (22 -         
24 члеників колосового стрижня на 10 см довжини), соломина жовтого 
кольору. Ості середніх розмірів та цупкості, розходяться в сторони. Коло-
скова луска яйцеподібно-овальної форми, середня за довжиною та шири-
ною. Кіль добре визначений, доходить до основи луски, зазубрений лише 
у верхній частині. Кільовий зубець прямий, гострий, тонкий середньої 
довжини. Плече луски пряме, у нижній частині колосу трохи скошене.  
Зернівка овально-яйцеподібна, забарвлення червоне середніх розмірів. 

 
Агротехнічні вимоги: найбільш придатний для вирощування за ін-

тенсивною технологією, але при звичайній технології не поступається за 
врожайністю та якістю зерна перед іншими кращими сортами. Дуже добре 
реагує на підживлення азотними добривами. При внесенні до 90 кг/га д. р. 
добре підвищується урожайність, а у більш високих дозах –  значно пок-
ращується якість зерна. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ДАЧНЯНКА 
інтенсивного типу, універсального використання 

Рекомендований для всіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 інтенсивного типу, універсального використання; 
 урожайність у сортодослідах інституту в середньому складає      
90,4 ц/га, перевершивши сорт-стандарт Куяльник на 6,7 ц/га (7,9%). В 
2018 р. на Вінницькому ОДЦЕСР Дачнянка посіла І місце (серед сортів 
СГІ–НЦНС) з урожайністю 79,8 ц/га. Максимальний урожай сорту в 2018 
р. був отриманий в Черкаському ОДЦЕСР – 98,0 ц/га; 
 середньоранній, вегетаційний період – 275 - 280 діб, виколошується 
на 1 - 2 доби пізніше сорту Куяльник; 
 середньорослий (103 - 110 см); стійкий до вилягання (8 балів), оси-
пання (9 балів) та проростання зерна в колосі; 
 морозостійкість в умовах штучного проморожування є вищесеред-
ньою (8,5 - 9,0 бала), при проморожуванні при температурі -18°С живих 
рослин отримували 88 - 92%; 
 посухо- і жаростійкість високі (8,2 - 8,7 бала); 
 дані державного сортовипробування свідчать про підвищену стій-
кість до основних грибкових хвороб (у балах): борошнистої роси (8,2 - 
9,0), бурої іржі (8,5 - 9,0), кореневих гнилей (8,7 - 9,0), фузаріозу колоса 
(8,8 - 9,0). 

Якість зерна: сорт належить до групи сильної пшениці, вміст    біл-
ка – 13,3 -14,3%, „сила” борошна 360 - 440 о. а., загальна оцінка хліба   
4,5 - 5,0 бала.  

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос середньої 
довжини (8 - 9 см) та щільності (19 - 20 колосків на 10 см колосового стрижня), 
веретеноподібної форми, солом’яно-жовтого кольору. Ості середньої довжини 
(дорівнюють довжині колосу), прямі, не грубі, розходяться в сторони. Колоскова 
луска яйцеподібна, середньої довжини (8 - 9 мм) та ширини (4 мм). Кільовий зу-
бець середньої довжини (4 - 5 мм), прямий, тонкий, гострий. Кіль добре вираже-
ний, доходить до основи луски, зазублений лише у верхній частині. Плече колосо-
вої луски середньої ширини, скошене. Зовнішня квіткова луска опукла, кіль не 
виразний. Зернівка червона, середніх розмірів, овальної форми, широка, добре 
виповнена. Борозенка вузька, неглибока, чубчик середньої ширини, густий, корот-
кий. Маса 1000 зерен – 38 - 42 г. 

Агротехнічні вимоги: реалізувати високий генетичний потенціал сорт 
може за інтенсивної технології вирощування, але проявляє стабільність за вро-
жайністю і якістю зерна за мінливих умов вирощування. Ефективно використовує 
підвищені дози мінеральних добрив, але досить витривалий до низьких агрофонів 
і непарових попередників. Добре витримує відхилення від оптимальних строків 
сівби у пізній бік.  
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 

ДОСКОНАЛІСТЬ ОДЕСЬКА 
висока позитивна реакція на мінеральний азот 

Рекомендований для Степу, Лісостепу і Полісся 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

За морфотипом має схожість із сортом Житниця одеська 
 

Господарські і біологічні характеристики: 
 високоінтенсивного типу для посіву на високих агрофонах і при інтен-

сивній технології вирощування; 
 урожайність у державному сортовипробуванні (2016 - 2018 рр.) 6,9 - 

11,0 т/га з перевищенням умовного стандарту на 12,3 - 19,5%. У ви-
робничих умовах високі урожаї отримані на рівні 8,2 - 8,7 т/га; 

 вирізняється крупним (10,8 - 12,4 см), добре озерненим колосом (72 -
86 зерен), формує крупне високонатурне зерно (маса 1000 зерен  
42,8 - 45,4 г); 

 середньорослий (92 - 98 см), має товсте, міцне стебло, високостійкий 
до вилягання, осипання і проростання зерна в колосі; 

 середньостиглий, вегетаційний період – 286 - 288 днів, виколошуєть-
ся і достигає на 1 - 3 дні пізніше сорту Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість вище середнього рівня (7 - 8 балів), посухо-, 
жаростійкість високі (8 - 9 балів); 

 групова стійкість до хвороб (в польових умовах): бура і стеблова  
іржа – 7 - 8 балів; жовта іржа – 6 балів; борошниста роса – 5 - 6 балів; 
септоріоз і піренофороз – 6 - 7 балів; фузаріоз 5 - 6 балів. 

Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 12,8 - 13,8%, вміст 
клейковини – 28,4 - 34,8%, сила борошна –  326 - 380 о. а. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, 
циліндричної форми, довжина 10,8 - 12,4 см, щільний (19 - 21 колосок на 
10 см стрижня). Остюки цупкі, зазубрені, довжина 7,7 - 8,9 см. Колоскова 
луска овально-ланцетної форми (довжина 11,9 мм, ширина 3,9 мм). Зу-
бець прямий (2,9 - 3,5 мм), плече піднесене (0,7 - 0,9 мм). Зерно червоне, 
видовжене (довжина – 8,2 мм, ширина – 3,3 мм, товщина – 3,2 мм), круп-
не (маса 1000 зерен 42,8 - 45,5 г). 

Агротехнічні вимоги: для реалізації високого генетичного по-
тенціалу врожайності та якості зерна сорт слід розміщувати на кращих 
попередниках і вирощувати за інтенсивною технологією. 

Особливості сорту: високий генетичний потенціал продуктив-
ності та позитивна реакція на підвищення агрофону забезпечує можли-
вість використання сорту для отримання урожаю понад 10 т/га. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЗЛАГОДА ОДЕСЬКА 
висока позитивна реакція на азотні добрива, групова стійкість до хвороб 

 
Рекомендований для всіх зон України  

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 
За окремими ознаками морфології та біологічними особливостями 

має схожість із сортом Заграва одеська 
Господарські і біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу з властивостями адаптації до змін клімату;  
 генетичний потенціал врожайності сорту в спеціальних експериментах 

досягнуто 12,4 - 13,4 т/га. У системі державного сортовипробування 
(2018-2019 рр.) у різних агрокліматичних зонах України урожайність 
змінювалась в межах 8,4 - 11,5 т/га з перевищенням умовного стан-
дарту на 0,54 - 1,22 т/га (8,6 - 17,2 %). Поєднує високу продуктивну ку-
щистість (780 - 920 продуктивних стебел на      1 м2) та крупний (104 - 
118 мм), добре озернений колос (78 - 88 зерен у колосі); 

 середньорослий (89 - 96 см), високостійкий до вилягання (9 балів), не 
осипається та стійкий до проростання зерна в колосі при перестої; 

 середньостиглий, з продовженим міжфазним періодом «виколошуван-
ня  - повна стиглість» і загальним вегетаційним періодом 282 - 284 дні; 

 морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), відносна чутливість до 
тривалості дня стримує переростання рослин при ранніх строках сіву 
та в періоди зимової вегетації; 

  добре виражені фізіолого-генетичні механізми водозабезпечення і 
вологоутримування, що зумовлює високі посухо-, жаростійкість рослин 
на всіх етапах росту і розвитку. 

Якість зерна: відповідає, за комплексом параметрів, сильним пше-
ницям:  вміст білку –  13,4 - 14,6 %, вміст клейковини – 33 - 35 %, сила 
борошна – 310 - 360 о.а., загальна оцінка хліба – 4,6 бали. Проявляє 
стабільність показників якості зерна на різних агрофонах. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос циліндричної 
форми, довгий (90 - 110 мм), середньої щільності (19 - 21 членик на 10 см 
стрижня колосу), остюки довгі (80 - 90 мм), цупкі. Нижня колоскова луска 
овальної форми. Плече нижньої колоскової луски середньої ширини, 
пряме, зубець середній за довжиною, ледь зігнутий. Зернівка червона, 
середня за крупністю, яйцеподібної форми. 

Агротехнічні вимоги: здатний давати урожай 10 т/га і більше при 
відповідно високому технологічному забезпеченні та сприятливих погод-
них умовах. Придатний для вирощування в умовах зрошення та для 
посіву в ранні строки. 

Особливості сорту: біоритми росту і розвитку рослин та фізіолого-
генетичні механізми стійкості до абіотичних факторів забезпечують високу 
адаптацію сорту до змін клімату в Степовій зоні України. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЖАЙВІР 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
 Господарськi та біологічні характеристики: 
 високоінтенсивного типу, степової екології; 
 середнiй врожай за роки конкурсного сортовипробування склав     

7,93 т/га, що на 5,4% перевищує стандарти. Потенційна врожайність бі-
льше 10,0  т/га; 
 середньораннiй, тривалiсть вегетацiйного перiоду – 282 - 290 днiв;  
 морозостійкість вище середньої;  
 стійкість до грибкових захворювань висока (8 - 9 балів); 
 зимостійкість, посухо- та спекостiйкiсть високi; 
 стiйкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі. 
 

 Якiсть зерна: належить до сортів сильної пшениці. Сила борошна 
320 - 514 о. а., вмiст клейковини – 27,5 - 29,5%, білка – 13,0 - 14,0%, вихід 
борошна – 73%. Загальна оцiнка хлiба – 5,0 бала.  
 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до се-
редньорослого типу (85 - 100 см). Колос веретеноподібний, середньої та 
вищесередньої довжини і щiльності. Пiсля дозрiвання колос і стебло ма-
ють бронзовий вiдтiнок. Колоскова луска яйцеподібна, з добре виявленою 
нервацiєю. Зубець колоскової луски прямий, тонкий, середньої довжини. 
Плече середньої ширини, пряме, у лусках з нижньої частини колоса воно 
слабоскошене, кіль добре виражений. Остюки середньої довжини, розхо-
дяться в сторони, середньоцупкi, солом'яно-жовтi. Зерно червоне, серед-
нє за крупнiстю (маса 1000 зерен 37 - 41 г), яйцеподібне, борозенка негли-
бока. Форма куща з осені сланка. Листя середнi за довжиною i шириною, 
прапорцевий листок трохи звисаючий. Восковий наліт середньої інтен-
сивності. 
 
 Агротехнiчнi вимоги: високоінтенсивного типу, рекомендується 
для звичайних i кращих умов вирощування (інтенсивні технології, кращі 
попередники). Добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності 
та покращенням технологічних якостей зерна. Негативно реагує на дуже 
ранні строки сівби.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЖИТНИЦЯ ОДЕСЬКА 
сильна пшениця з груповою стійкістю до хвороб 

Рекомендований для всіх зон України  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

  
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, універсального використання на високих і 
середніх агрофонах; 

 урожайність у державному сортовипробуванні 8,3 - 12,9 т/га, із знач-
ним перевищенням національних стандартів на 0,93 - 1,58 т/га (11,6 -
22,5%). Сорт формує високий урожай за рахунок поєднання крупного 
(10,8 - 12,4 см), добре озерненого колосу (56 - 68 зерен) і високої 
продуктивної кущистості (688 - 890 стебел на 1 м2); 

 короткостебловий тип, висота рослин 82 - 92 см, винятково стійкий до 
вилягання (9 балів), осипання (9 балів) та проростання зерна в колосі 
при перестої (період спокою 45 - 50 діб); 

 середньостиглий. Вегетаційний період – 282 - 287 діб; 
 підвищена морозо-, зимостійкість (9 балів) та посухо-, жаростійкість    

(9 балів); 
 групова стійкість до бурої (7 - 8 балів), стеблової (6 - 7 балів) та жов-

тої (6 - 7 балів) іржі, борошнистої роси (7 - 8 балів), септоріозу (6 -     
7 балів), піренофорозу (7 - 8 балів), до сажкових хвороб (6 - 7 балів), 
фузаріозу колосу (5 - 6 балів). Крім цього, сорт проявляє стійкість до 
грибкових інфекцій та підвищеної кислотності та засоленості ґрунту. 
 
Якість зерна: відповідає рівню сильної пшениці, вміст білка – 13,6 -

14,2%, вміст клейковини – 32 - 36%, сила борошна 340 - 380 о.а., загальна 
оцінка хліба 4,6 - 5,0 бала. У спеціальних агротехнічних дослідах помічено 
підвищену стабільність показників хлібопекарських властивостей на низь-
ких агрофонах. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Кущ прямостоячий, 

прапорцевий листок темно-зеленого кольору, еректоїдного типу. У повній 
стиглості колосся біле, веретеноподібної форми, середньої щільності (19 -
21 колосків на 10 см стрижня), довжиною 108 - 124 мм. Соломина товста і 
пружна, підколоскове міжвузля утримує колосся в майже прямостоячому 
стані. Колоскова луска овально-ланцетної форми, слабко опушена, дов-
жина – 13,7 - 14,9 мм, ширина 4,0 - 4,2 мм. Плече піднесене. Зубець коло-
скової луски прямий, довжина 3,4 - 4,8 мм. Кіль наявний, язичок короткий. 
Зернівка червона, видовжена (довжина – 7,3 - 8,5 мм, ширина – 3,4 -      
3,6 мм, товщина – 3,3 - 3,8 мм). 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЖУРАВКА ОДЕСЬКА 
екстра сильна пшениця для непарових попередників 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 універсального типу для вирощування на різних агрофонах; 
 високопродуктивний. За роки державного сортовипробування   

(2009 - 2010) забезпечив урожайність в середньому 7,62 т/га, що на 0,58 
т/га (7,2%) вище національних стандартів. Вирізняється високою продук-
тивною кущистістю (720 - 810 продуктивних стебел на 1 м2). Колос серед-
ньої величини, добре озернений (46 - 58 зерен в колосі); 
 середньоскоростиглий, вегетаційний період 276 - 283 дні; 
 середньорослий (102 - 107 см). Стійкий до вилягання (7 - 8 балів), 

осипання (7 - 8 балів), до проростання зерна в колосі (7 - 8 балів); 
 підвищені морозо-, зимостійкість (8 - 9 балів), винятково висока по-

сухостійкість (9 балів), має ксероморфну структуру; 
 польова стійкість до борошнистої роси (5 - 6 балів), бурої іржі (4 -    

5 балів). 
 

Якість зерна: відноситься до групи екстрасильних пшениць. Вміст 
білка 13,4 - 13,8%, сирої клейковини 29,5 - 34,6%, сила борошна – 380 -     
420 о. а., об’єм хліба із 100 г борошна – 1460 - 1480 см3, загальна оцінка 
хліба – 4,6 - 4,8 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, ости-

стий, пірамідальної форми, середньої довжини (9,6 - 10,2 см), середньої 
щільності (21 - 23 члеників на 10 см стрижня). Колоскова луска овальна, 
середніх розмірів (довжина без зубця 8,5 мм, ширина 4,0 мм), нервація 
виявляється слабко. Зубець колоскової луски прямий, короткий (1,8 -       
2,1 мм). Плече колоскової луски пряме, шириною 0,6 - 0,7 мм. Кіль слабко 
виявлений. Зернівка червона, середніх розмірів (довжина 6,6 - 7,3 мм, 
ширина 3,2 - 3,7 мм, відношення довжини до ширини 2,1), боріздка зернів-
ки неглибока, коротка. 

 
Агротехнічні вимоги: для реалізації високого генетичного потенці-

алу врожайності та якості зерна сорт слід розміщувати на кращих попере-
дниках і вирощувати за інтенсивною технологією.  

 
Особливості сорту: вдало поєднує високу продуктивність, має 

відмінні показники якості зерна та стійкість до екстремальних умов посу-
хи. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 ЗИСК  
екстрасильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики: 
 сорт високоінтенсивний, степової екології; 
 за роки випробування в інституті середня урожайність склала          

7,8 т/га – на 0,8 т/га більше показників сортів-стандартів. Отриманий мак-
симальний урожай 10,2 т/га, генетичний потенціал урожайності значно 
перевершує 11,0 т/га;  
 у сорту чітко виражені ознаки степового екотипу з середньою пот-

ребою в яровизації та слабкою фотоперіодичною чутливістю; 
 середньоранній (тривалість вегетаційного періоду 279 - 283 дні); 
 посухостійкість та спекостійкість високі; 
 морозо-, зимостійкість вище середньої; 
 стійкість до висипання та вилягання вище середньої; 
 стійкість до борошнистої роси та до бурої іржі добра, до пероноспо-

розу висока. 
Якість зерна: дуже висока, належить до групи екстрасильних сор-

тів пшениці (в окремі роки при сприятливих умовах живлення «сила» бо-
рошна досягає 500 о. а.). Загальна оцінка хліба – 5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. У фазу ку-

щіння рослини сланкі або з частково стирчащими листками. Стеблостій 
вирівняний за висотою рослин, колосся трохи поникає, але не вклякає. 
Колос веретеноподібний, солом’яно-жовтий, середньої щільності. Кіль 
доходить до основи луски, зазублений у верхній частині. Кільовий зубець 
короткий, прямий, гострий. Плече пряме, середньої ширини. Зернівка 
червона, яйцеподібна, середніх розмірів. Маса 1000 зерен – 37,5 - 43,0 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтен-
сивною або загальноприйнятою технологіями. Сорт найбільш придатний 
для вирощування продовольчого зерна високої якості. На азотні добрива 
позитивно реагує підвищенням врожайності та якості зерна. Строки сівби 
– оптимальні для даної зони або трохи зміщені у сторону пізніх. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЗОРЕПАД 
екстрасильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, з потенціалом продуктивності до 9,5 -     
10,5 т/га та доброю стійкістю до біотичних і абіотичних стресових факто-
рів;  
 жаростійкість та посухостійкість високі; 
 середньоранній, колоситься на день раніше сорту-стандарту. Чут-

ливість до фотоперіоду низька, потреба в яровизації середня; 
 морозостійкість вище середньої; 
 стійкість до хвороб: висока до бурої іржі (5 - 6 балів), жовтої іржі (7 - 

8 балів), борошнистої роси (5 - 6 балів); підвищена до септоріозу та фуза-
ріозу (по 4 - 5 балів); 
 високостійкий до вилягання та осипання. 

Якість зерна: належить до екстрасильних сортів пшениці, за цим 
показником – один з кращих сортів в Україні. Сила борошна – до 480 -   
510 о. а., вміст білка – до 13,2 - 13,8%, клейковини – 27,3 - 30,2%. Загаль-
на оцінка хліба – 5,0 - 5,2 бала. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, середньорослий  
(85 - 105 см), колос веретеноподібний, нещільний (18 - 20 колосків на      
10 см довжини). Колоскова луска яйцеподібно-овальної форми, середніх 
розмірів. Зубець колоскової луски короткий, прямий, плече середньої ши-
рини, кіль незазубрений, зубці лише у верхній його частині, доходить до 
основи луски. Остюки середньої довжини і цупкості, розходяться в сторо-
ни. Зерно червоне, некрупне (маса 1000 шт. – 38 - 42 г), яйцеподібної 
форми, борозенка неширока, неглибока. Форма куща напіврозлога, кущи-
стість вище середньої – 2 - 3 продуктивних стебла на рослину. Схильний 
до утворення зерен у 3 - 4 квітках колосків.  

Агротехнічні вимоги: добре пристосований для вирощування за 
інтенсивною і звичайною технологіями. Негативно реагує як на дуже ран-
ні, так і на пізні строки сівби. Кращі попередники – чисті та зайняті пари, 
зернобобові та просапні культури, багаторічні трави, які рано звільняють 
поле. Один із найбільш придатних сортів для отримання високоякісного 
продовольчого зерна. Дуже добре реагує на підживлення азотними доб-
ривами. При внесенні 100 кг/га аміачної селітри прибавка врожаю складає 
до 0,7 - 0,8 т/га. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

КЛАД 
високоінтенсивного типу, з підвищеними морозо-, зимо-

стійкістю та посухостійкістю 
Рекомендований для всіх зон України 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Господарські та біологічні характеристики:  

 сорт високоінтенсивного типу степової екології, добре адаптований до 
вирощування за інтенсивною та загальноприйнятою технологією, має 
підвищені морозо-, зимостійкість та посухостійкість; 
 урожайність у сортовипробуваннях інституту за останні роки (2015 -       
2017) коливалась у межах 9,4 - 10,3 т/га. Максимальний урожай отрима-
ний на Вінницькій ОДЦЕСР (10,9 т/га), а у 2017 р. на тій же сортодільни-  
ці – 92,2 т/га з гарантованою прибавкою до умовного стандарту 1,5 т/га; 
 середньоранній, тривалість вегетаційного періоду 275 - 283 доби; 
 за висотою рослин відноситься до групи середньорослих (105 -110 см); 
 стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі; 
 зимостійкість вища за середню (7,8 - 9,0 бала); 
 посухо-, спекостійкість високі (8,8 - 9,2 бала); 
 у державному сортовипробуванні до основних грибкових захворювань 

мав стійкість 7 - 9 балів: борошнистої роси – 8, бурої іржи – 8,7 - 9,0 і 
до кореневих гнилей – 9 балів. 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 
борошна – 466 о. а., вміст білка – 12,1 %, об’єм хліба із 100 г борошна – 
1580 см3, загальна оцінка хліба – 5,0 бала.  

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос серед-
ньої довжини та щільності (22 - 24 колоски на 10 см колосового стрижня), 
слабоверетеноподібний. Колос і остюки солм’яно-жовтого кольору з брон-
зовим відтінком. Ості середньої довжини та цупкості, розходяться в сто-
рони. Колоскова луска середньої довжини та ширини, яйцеподібної фор-
ми. Квіткова луска середньої довжини та ширини, яйцеподібної форми. 
Кіль добре виражений, доходить до основи луски. Зазубрений лише на 
зубці. Боковий нерв визначений слабо. Кільовий зубець тонкий, гострий, 
середньої довжини. У верхньій частині колосу зубець луски може бути 
довгим. Плече вузьке, трохи підняте. Зовнішня квіткова луска має серед-
ньо- виражений кіль. Зернівка інтенсивно червона за кольором, яйцеподі-
бна, середня за крупністю, добре виповнена; борозенка неширока і не-
глибока. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується вирощувати за інтенсивною 
технологією, але не поступається за урожайністю при вирощуванні за 
загальноприйнятими технологіями. Строки і норми висіву насіння оптима-
льні для зони. Добре реагує на добрива і підживлення. Азотні добрива 
значно підвищують урожайність і покращують технологічні якості зерна.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЛІРА ОДЕСЬКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 універсального типу для різних агрофонів (тип сорту Антонівка); 
 високоврожайний. У посушливі роки (2010 - 2012) у державному 

сортовипробуванні максимальна урожайність склала 10,04 т/га, при сере-
дній величині у різних агроекологічних зонах 5,17 - 6,36 т/га, що вище 
національних стандартів на 3,2 - 16,8%. Вирізняється крупним (11 -         
12 см), добре озерненим колосом (64 - 72 зерен), з хорошою кущистістю 
(680 - 710 продуктивних стебел на 1 м2); 
середньостиглий. Вегетаційний період – 282 - 285 днів (рівний сорту 

Антонівка); 
 короткостебловий (86 - 92 см), з товстим міцним стеблом, що за-

безпечує високу стійкість до вилягання (9 балів). Стійкий до осипання       
(8 балів) та проростання зерна в колосі (7 - 8 балів); 
 морозо-, зимостійкість підвищені (7 - 8 балів), посухо-, жаростійкість 

високі (8 - 9 балів); 
 Польова стійкість до захворювань (у балах): бурої іржі – 5 - 6, бо-

рошнистої роси – 5 - 6, летючої і твердої сажки – 4 - 5. 
Якість зерна: за даними лабораторії якості зерна Інституту експер-

тизи сортів рослин України Ліра одеська вирізняється підвищеними пока-
зниками якості зерна сильної і надсильної пшениці: маса 1000 зерен – 
38,8 - 42,4 г; вміст білка 14,2 - 14,4%, сирої клейковини – 29,5 - 33,1%, 
сила борошна – 390 - 418 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, цилі-

ндричної форми, середньої щільності (20 - 22 колоски на 100 мм стриж-
ня), крупний (110 - 112 мм). Остюки середньої довжини (68 - 89 мм), зазу-
брені. Колоскова луска овальна, довжина 13,2 - 15,4 мм, ширина 3,2 - 3,8 
мм. Плече пряме, ширина 0,6 - 0,8 мм. Зубець колоскової луски ледь зіг-
нутий, довжина 3,2 - 5,1 мм. Кіль наявний, язичок короткий. Зернівка чер-
вона: довжина 7,8 - 8,9 мм, ширина 3,1 - 3,6 мм, товщина 2,8 - 3,7 мм. 

 
Агротехнічні вимоги: сорт показує високу позитивну реакцію на 

підвищення мінерального азотного живлення (К = 10,4 - 13,6).  
 
Особливість сорту: високий генетичний потенціал продуктивності 

поєднується з підвищеною пластичністю та витривалістю до біотичних і 
абіотичних стресових факторів. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

МЕЛОДІЯ ОДЕСЬКА 
безоста, сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

  високоінтенсивного типу, універсального використання. За сортоти-
пом подібний сорту Єдність. 
  урожайність 7,2 - 11,4 т/га, з гарантованою прибавкою над націона-

льними стандартами 7,3 - 12,4%. 
  середньорослий (86 - 95 см), стійкий до вилягання (7 - 8 балів), ви-

сокостійкий до осипання (9 балів) та проростання зерна в колосі (9 балів). 
  скоростиглий, вегетаційний період 282 - 284 дні, виколошується і 

достигає на 3 - 5 днів раніше сорту Годувальниця одеська. 
 морозо-, зимостійкість вище середньої (7 - 8 балів), посухостійкість – 

винятково висока (9 балів). 
  стійкість до бурої іржі (6 - 7 балів), середньостійкий до борошнистої 

роси (5 - 6 балів), толерантний до септоріозу, піренофорозу та фузаріозу 
колоса (4 - 5 балів). 

 
Якість зерна: сильна пшениця, білок 13,2 - 14,4%, клейковина –   

30 - 32 %, сила борошна – 322 - 368 о.а. 
 
Апробаційні ознаки: різновид – лютесценс, колос циліндричний, 

середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см стрижня колосу), середньої 
довжини 9,2 - 9,7 см; колоскова луска овально-ланцетної форми; зубець 
прямий, довжина 0,7 - 0,9 мм; плече пряме, ширина 0,9 - 1,0 мм; зернівка 
видовжена, ширина – 3,5 - 3,5 мм, довжина – 7,5 - 7,9 мм,  товщина – 3,3 -
3,4 мм; відношення довжини до ширини – 2,2 - 2,4. 

 
Агротехнічні вимоги: сорт слід розміщувати на кращих поперед-

никах при інтенсивній технології вирощування. Висока позитивна реакція 
на внесення азотних мінеральних добрив (К = 8,2-10,6). 

У зв’язку із коротким періодом яровизації (22 - 25 діб), негативно 
реагує на ранні строки сіву і відносно витривалий до пізніх. 

 
Особливості сорту: різновид – лютесценс, вирізняється винятково 

високою стійкістю до осипання і проростання зерна в колосі при перестої і 
дощах на дозрілу пшеницю. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

МІСІЯ ОДЕСЬКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофо-
нах; 
 генетичний потенціал урожайності складає 11,5 - 12,0 т/га. У держа-

вному випробуванні в гостропосушливих умовах 2007 року одержано се-
редню врожайність 6,69 т/га, що на 0,49 т/га або 7,9% вище національних 
стандартів. Має високу продуктивну кущистість і формує крупне високо-
натурне зерно; 
 середньостиглий, вегетаційний період – 283 - 287 діб; 
 середньорослий (95 - 104 см), стійкий до вилягання (8 - 9 балів), 

осипання (7 - 8 балів); 
 високі морозо-, зимостійкість (8 - 9 балів); 
 винятково високі посухо-, жаростійкість (9 балів); 
 польова стійкість до основних захворювань (в балах): бурої іржі –   

5 - 6, стеблової іржі – 4 - 5, борошнистої роси – 4 - 5, сажкових хвороб –   
4 - 5, септоріозу листя – 5 - 6. Витривалий до вірусу жовтої карликовості 
ячменю. 

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 
13,8 - 14,1%, вміст клейковини 28,0 - 29,5%, сила борошна 320 - 376 о. а., 
загальна оцінка хліба – 4,6 - 4,9 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос білий, піра-

мідальний, середньої щільності, довжиною 92 - 100 мм. Остюки білі, цупкі, 
зазубрені, завдовжки 7 - 8 см, розташовані під кутом 40 - 450, довжина   
11,8 - 13,4 мм, ширина 4,0 - 4,5 мм. Плече пряме, ширина 1,1 - 1,4 мм. 
Зубець прямий, довжина 2,3 - 5,9 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, 
видовженої форми: довжина 6,7 - 8,9 мм, ширина 3,6 - 4,1 мм, товщина 
3,1 - 3,6 мм. Маса 1000 зерен – 38 - 44 г. 

 
Агротехнічні вимоги: максимальна реалізація генетичного потен-

ціалу продуктивності досягається на високих агрофонах та при інтенсив-
ній технології вирощування. Високий рівень адаптивних властивостей 
забезпечує стабільність урожайності та відносно високий її нижній поріг за 
будь-яких несприятливих умов вирощування. 

  
Особливості сорту: вирізняється винятково високими посухо-, жа-

ростійкістю. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

НАСНАГА 
сорт короткостеблового високоінтенсивного типу 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 короткостебловий, високоінтенсивного типу, степової екології; 
 середня врожайність за роки випробування у конкурсних сортови-

пробуваннях в інституті склала 8,1 - 8,7 т/га, що перевищує показники 
сорту-стандарту Куяльник на 0,4 - 0,6 т/га. В держсортовипробуванні пе-
ревищив національний стандарт на 0,2 - 0,6 т/га (3,8 - 13,6 %) з максима-
льною врожайністю 10,0 т/га. Генетичний потенціал сорту - 11,0 -         
12,0 т/га; 
середньоранній, вегетаційний період – 276 - 282 доби; 
 морозо-, зимостійкість високі; 
 посухо- та спекостійкість високі; 
 короткостебловий (висота рослин 90 - 95 см), з міцною соломиною, 

що зумовлює високу стійкість до вилягання. Стійкий до висипання та про-
ростання зерна в колосі; 
 витривалий до ураження основними грибковими захворюваннями: 

стійкість до бурої іржі (5 - 6 балів), жовтої іржі (7 - 8 балів), борошнистої 
роси (3 - 4 бали), піренофорозу (4 - 5 балів) та фузаріозу колоса (6 - 7 
балів). 

 
Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці. „Сила” борош-

на – 430-450 о. а., вміст білка в зерні до 14,4%, клейковини 28,3 - 30,2%. 
Загальна оцінка хліба – 5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос верете-

ноподібний, неопушений, середніх розмірів (8 - 9 см) та щільності (20 - 21 
членик колосового стрижня на 10 см його довжини). Ості білі, прямі, трохи 
розходяться в сторони, середньої довжини і грубості. Плече середньої 
ширини, пряме або трохи підняте на лусках у верхній частині колосу. Зер-
нівка червона, коротка, овальна, добре виповнена (маса 1000 зерен 37 - 
39 г). Сорт схильний до формування зерен в 3 - 4 квітках колосків, тому 
зерно трохи невирівняне за розміром. Чубчик середньої ширини, опушен-
ня коротке. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування як за інте-

нсивною, так і за звичайною технологіями. Для реалізації високого гене-
тичного потенціалу врожайності сорт бажано розміщувати по кращих по-
передниках в оптимальні або дещо пізніші строки сівби.  
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПАЛІТРА 
короткостебловий, високоінтенсивного типу, з підвищени-

ми морозо-, зимостійкістю та посухо-, спекостійкістю 
Рекомендований для всіх зон України 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Господарські та біологічні характеристики:  

 високоінтенсивного типу для вирощування на високих і середніх 
агрофонах; 
 урожайність за роки сортовипробування варіює в межах 108,2 - 89,6 
ц/га, перевершуючи сорт-стандарт Куяльник на 4,9 - 8,7 ц/га (5,8 - 12,4%). 
Два роки поспіль (2017, 2018) в Луганському ОДЦЕСР посідав І місце за 
врожайністю. В 2017 р. у Березівському ОДЦЕСР посів І місце з врожайні-
стю 68,2 ц/га. Максимальний урожай сорту в 2018 р. отриманий у Сумсь-
кому ОДЦЕСР – 106,1 ц/га; 
 середньоранній, вегетаційний період 274 - 279 діб, виколошується 
одночасно з сортом Куяльник; 
 середньорослий (97 - 107 см), але на 3 - 8 см нижчий за Куяльник, 
стійкий до вилягання (9 балів), осипання та проростання зерна в колосі; 
 морозо-, зимостійкість вище середнього рівня (8,5 - 8,7 бала), при 
проморожуванні при t = -18°С впродовж трьох років живих рослин зали-
шалося 84 - 87%; 
 має високі посухо-, і спекостійкість (9 балів); 
 при штучному зараженні на інфекційному фоні показав середній 
рівень стійкості до основних хвороб (в балах): бура іржа – 4, стеблова 
іржа – 5, піренофороз – 4, жовта іржа – 5. 

Якість зерна: сильна пшениця. Вміст білка 13,0 - 14,0%, клейкови-
ни –   27,5 - 32,0%, «сила» борошна 420 - 480 о. а., загальна оцінка    хлі-
ба – 4,5 - 5,0 бала.  

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос середньої до-
вжини (8 - 9 см), середньої щільності (21 - 22 колоски на 10 см колосового стриж-
ня), веретеноподібної форми, солом’яно-жовтого кольору. Ості середньої довжи-
ни, грубості, розходяться в сторони. Колоскова луска яйцеподібна, середньої 
ширини та довжини, неопушена. Зубець довгий, тонкий, гострий, зігнутий. Кіль 
виражений слабко, незазублений. Плече середньої ширини, скошене. Зернівка  
червона, овальна або яйцеподібна, широка. Маса 1000 зерен – 40 г. Чубок серед-
ньої ширини, коротковолосяний. Борозенка середньої ширини. 

Агротехнічні вимоги: сорт з високим генетичним потенціалом врожайнос-
ті, слід використовувати на високих агрофонах за інтенсивної технології вирощу-
вання по кращих попередниках. Строки сівби оптимальні або дещо пізніші для 
зони вирощування. Дуже добре реагує на внесення мінеральних добрив підви-
щенням продуктивності та якості зерна.  

Особливості сорту: дуже добре поєднує вищесередній рівень морозо-, 
зимостійкості з високими посухо-, спекостійкістю. Має здатність до підвищеного 
кущення, як восени так і навесні. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

                                                             ПЕЙЗАЖ 
високоінтенсивного типу, стійкий до вилягання, посухостійкий 

 
Рекомендований для всіх зон України 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 високоінтенсивного типу для інтенсивного землеробства; 
 генетичний потенціал урожайності високий. Середній рівень продукти-

вності в сортодослідах інституту – 86,0 ц/га, на 5,7 ц/га (8,7%) вище показників 
сорта-стандарта Куяльник. У 2018 р. за екстремальних умов вирощування в 
Херсонському і Донецькому ОДЦЕСРах Пейзаж посів I місце з урожайністю 32,6 і 
28,5 ц/га відповідно. Максимальний урожай в 2018 р. отриманий в Черкаському 
ОДЦЕСР – 100,0 ц/га (II місце), і в 2019 році там же отримано 96,5 ц/га; 

 середньоранній, вегетаційний період 274 - 279 діб, виколошується од-
но-часно з сортом Куяльник; 

 середньорослий (95 -105 см); стійкий до вилягання (9 балів), осипання 
(9 балів) та проростання зерна в колосі; 

морозостійкість в контрольованих умовах штучного проморожування – 
вище cередньої (8,5 - 9,0 балів), при проморожуванні за температури –18°С живих 
рослин залишалося 92-93 %; 

 висока спекостійкість та стійкість до повітряної і грунтової посух   (7,0 - 
9,0 балів); 

 за стійкістю до основних хвороб проявляє середню стійкість на рівні 
Куяльника. На інфекційному фоні стійкість до бурої іржі – 3 - 7 бали, стеблової  
іржі – 4 - 5 бали, жовтої іржі – 5 балів та піренофорозу – 3 - 4 бали.  

Якість зерна: показники якості зерна – на рівні вище Куяльника, тобто си-
льна пшениця („сила” борошна 420 - 440 о. а., вміст білка в борошні – 13,2 %, 
седиментація – 93 мл, індекс еластичності – 61). 

Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Кущ прямостоячий, 
прапорцевий листок слабко зігнутий. Колос веретеноподібний, середньої щільнос-
ті (22 членики колосового стрижня на 10 см довжини), солом’яно-жовтого кольору. 
Ості середньої довжини і цупкості. Колоскова луска середніх розмірів, овальна. 
Кіль добре виражений, середньо зазублений лише у верхній частині та на зубці. 
Кільовий зубець середній за довжиною, прямий, гострий. Плече середньої шири-
ни, підняте або пряме, боковий нерв визначений слабо. Складки у основи колос-
кової луски майже відсутні. Зернівка вищесередньої крупності 42 - 43 г, коротка, 
овальної форми, інтенсивно забарвлена, червона. Борозенка неширока і не гли-
бока. Чубчик середньої ширини, коротковолосистий. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтенсивною 
технологією, переважно по кращих попередниках з добрим забезпеченням еле-
ментами мінерального живлення. Сорт бажано висівати в опимальні строки. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

НИВА ОДЕСЬКА 
екстрасильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

  інтенсивного типу універсального використання на різних агрофо-
нах. За сортотипом схожий на сорт Писанка; 
  урожайність 7,9 - 10,2 т/га, що вище національних стандартів на   

9,4 -14,7%. Вирізняється великим, добре озерненим колосом (62 - 82 зе-
рен) та високою продуктивною кущистістю (616 - 818 стебел на 1 м2); 
  середньорослий (96 - 112 см), відносно стійкий до вилягання (7 - 8 

балів), не осипається (6 - 7 балів); 
  середньостиглий, вегетаційний період 285 днів, виколошується і до-

стигає одночасно з сортом Антонівка; 
  морозо-, зимостійкість підвищені (8-9 балів), посухо-жаростійкість – 

високі (8-9 балів); 
  стійкість до основних хвороб у польових умовах на рівні 5 - 6 балів. 
 

Якість зерна: екстрасильна пшениця, вміст білку – 13,2 - 14,1%, 
клейковини – 29 - 33%, сила борошна – 452 - 515 о. а.  

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, піра-

мідальної форми, довгий – 10,2 - 12,4 см; колоскова луска овально-
ланцетної форми; зубець  довгий (4,7- 5,3 мм), прямий; плече середніх 
розмірів (0,79 - 0,84 мм), піднесене. Зернівка видовжена, широка – 3,3 - 
3,4 мм, довжина – 6,9 - 7,5 мм, товщина – 2,9 - 3,0 мм, відношення довжи-
ни до ширини - 2,2. 

 
Агротехнічні вимоги: у спеціальних дослідах показав відносно ви-

соку витривалість до низьких і середніх агрофонів (тип реакції сорту Пи-
санка), проте добре реагує на внесення азотних добрив (К = 10,3 - 12,4). 

Строки сівби та норми висіву звичайні, залежать від стану ґрунту та 
зони вирощування. 

 
Особливості сорту: вирізняється ксероморфною структурою з ви-

соким рівнем адаптації до посушливих умов Степу. Інтенсивного типу, 
проте придатний для розміщення на непарових попередниках. Має тен-
денції підвищеної витривалості до ранніх строків сівби. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ОРАНТА ОДЕСЬКА 
сорт для пізніх строків сіву  

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр  насіннєзнавства  та сортовивчення 

        
Господарські та біологічні характеристики: 

універсального типу для вирощування на високих і середніх агрофонах. 
За морфометричними ознаками Оранта одеська схожа на відомий сорт 
Місія одеська; 
урожайність 8,4 - 11,9 т/га з перевищенням національних стандартів  на 

0,54 - 1,31 т/га (6,9 - 12,4%); 
має крупний (10,6 - 11,2 см), добре озернений колос (58 - 76 зерен) і 

високу продуктивну кущистість (3,4 стебла на рослину); 
середньорослий (96 - 99 см), високостійкий до вилягання (9 балів), оси-

пання (8 - 9 балів), проростання зерна в колосі (9 балів); 
скоростиглий, вегетаційний період 285 - 287 днів; 
морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), із здатністю відносно 

прискореного проходження процесу загартування рослин в осінній та зи-
мовий періоди; 
стійкість до бурої іржі в польових умовах – 6 - 7 балів. 

Якість зерна: сильна пшениця: вміст протеїну – 12,8 - 13,8,%, клей-
ковини – 29 - 33%, сила борошна – 382 - 420 о. а. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос  білий, ци-
ліндричної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см стриж-
ня), довжина 9,8 - 10,6 см. Остюки білі, цупкі, довжиною 6 - 8,5 см, колос-
кова луска овально-ланцетної форми, слабкоопушена, довжина – 8,6 -  
9,4 см, ширина – 3,8 - 4,2 мм, зубець колоскової луски ледь зігнутий, пле-
че пряме. Зернівка червона, овальної форми, довжина – 7,8 - 8,2 мм, ши-
рина – 2,4 - 2,7 мм, товщина – 3,3 - 3,7 мм. Маса 1000 зерен – 43,1-45,2 г. 

Агротехнічні вимоги: вирізняється високим генетичним потенціа-
лом урожайності та якості зерна, що найбільш повно реалізується  при 
вирощуванні за інтенсивною технологією. В агротехнічних дослідах сорт 
показав  високу позитивну реакцію на внесення високих доз азотних доб-
рив (К= 9,8 - 12,8). 

Особливості сорту: вирізняється відносно коротким періодом яро-
визації (20 - 25 днів), що негативно проявляється у зниженні морозо-, зи-
мостійкості при надранніх строках сіву (перша половина вересня). З іншої 
сторони, невелика потреба в яровизації та здатність сорту до інтенсивно-
го росту і розвитку рослин при понижених позитивних температурах осін-
нього і ранньозимового періоду забезпечують придатність сорту до пізніх 
строків сіву (жовтень - листопад). 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ОПТИМА ОДЕСЬКА 
стійкість до екстремальних умов посухи 

Рекомендований для Степу, Лісостепу та Полісся 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

За морфотипом має схожість із сортом Благодарка одеська 
Господарські і біологічні характеристики: 

 універсального типу для посіву на різних агрофонах та попередниках; 
 урожайність у державному сортовипробуванні (2016 - 2018 рр.) – 7,3 -  

10,7 т/га, з перевищенням умовного стандарту на 0,89 - 1,53 т/га (12,3 -
19,5%). У виробничих умовах отримані урожаї на рівні 6,8 - 8,8 т/га; 

 вирізняється високою продуктивною кущистістю (3,6 стебел на росли-
ну) та крупним (10,1 - 12,4 см), продуктивним колосом (1,6 -1,9 г); 

 відносно високорослий (102 - 116 см), стійкий до вилягання, осипання і 
проростання зерна в колосі; 

 середньостиглий, вегетаційний період – 283 - 285 днів, виколошується 
і достигає на 1 - 3 дні раніше сорту Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), вирізняється винятковою 
посухостійкістю (9 балів) у всі періоди вегетації рослин, жаро-  
стійкістю – у період формування зерна; 

 стійкість до хвороб у польових умовах – на середньому рівні (6 - 8 
балів), проявляється певна толерантність до вірусу жовтої карлико-
вості ячменю. 
 

Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 13,2 – 14,6%, вміст 
клейковини – 32 - 36%, сила борошна – 348 - 396 о. а. Має оптимальне 
співвідношення між пружністю і розтяжністю клейковини 1,2 – 1,4. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос 
пірамідальної форми, крупний (10,1 - 12,4 см), середньої щільності (17 - 
19 колосків на 10 см стрижня). Остюки цупкі, довгі (8,8 - 10,2 см). Колоско-
ва луска овально-ланцетної форми (довжина 9,2 - 10,5 мм, ширина 3,9 -       
4,4 мм), має слабке опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні. Плече 
колоскової луски пряме за формою, ширина – 0,9-1,7 мм. Зубець зігнутий, 
довжина – 7,5 - 8,2 мм, ширина – 3,2 - 3,6 мм, товщина – 3,2 - 3,4 мм.  

Агротехнічні вимоги: проявляє стабільність врожайності в різні 
роки та на контрастних агрофонах. Ефективно використовує середні та 
низькі дози азотних мінеральних добрив (60 – 90 кг д. р. на га). Проявляє 
кращу адаптацію до непарових попередників, які пізно звільняються і 
зумовлюють пізні строки посіву пшениці. Проте високий генетичний по-
тенціал продуктивності (більше 10 т/га) та якості зерна сорт реалізує на 
високих агрофонах при оптимальних строках виконання технологічних 
операцій. Особливості сорту: винятково високі посухо-, жаростійкість 
сорту дозволяють отримати економічно доцільний урожай навіть в екс-
тремально посушливі роки. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПЕРСПЕКТИВА ОДЕСЬКА 
поєднання високої продуктивності, посухостійкості та стійкості до хвороб 

Рекомендований для Степу, Лісостепу і Полісся  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

За морфотипом має схожість із сортом Октава одеська 
Господарські і біологічні характеристики: 

 універсального типу для посіву на різних агрофонах та попередни-
ках; 

 урожайність у державному сортовипробуванні (2016 - 2018 рр.) – 
6,9 -10,2 т/га, що вище державного стандарту на 8,2 - 17,4%, мак-
симальний урожай у виробничих  умовах – 8,3 т/га; 

 висока продуктивна кущистість (4,2 - 5,3 стебла на рослину), круп-
ний колос (11,3 - 11,8 см), крупне зерно (маса 1000 зерен – 43,2 - 
45,8 г); 

 відносно високорослий (102 - 109 см), стійкий до вилягання (7 - 8 
балів), осипання, проростання зерна в колосі; 

 середньорослий, вегетаційний період – 285 - 287 днів, виколо-
шується і достигає на 1 - 2 дні пізніше сорту Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), посухо-, жаростійкість 
високі (9 балів); 

 стійкість до хвороб у польових умовах: бура, стеблова іржа, борош-
ниста роса – стійкість на рівні 6 - 8 балів; септоріоз і піренофороз –    
6 - 7 балів; фузаріоз – 5 - 6 балів. 

Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 12,5 - 13,7%, вміст 
клейковини – 28 - 33%, сила борошна – 355 - 395 о. а. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, 
пірамідальної форми, довгий (9,6 - 12,2 см), середньої щільності (17 -        
19 колосків на 10 см стрижня). Остюки білі цупкі, зазубрені, довжиною   
7,4 - 10,0 см. Колоскова луска овально-ланцетної форми. Зубець прямий 
(2,8 - 3,2 мм), плече пряме (0,82 - 0,89 мм). Зернівка червона, крупна (ма-
са 1000 зерен – 43,2 - 45,8 г), видовжена (довжина – 7,5 мм, ширина –        
3,5 мм, товщина – 3,4 мм). 

Агротехнічні вимоги: вирізняється стабільністю врожайності на 
контрастних агротехнічних фонах (строки посіву, норми висіву, дози азот-
них добрив). Проявляє високу ефективність використання низьких і се-
редніх доз азотних мінеральних добрив (60 - 90 кг д. р. на гектар). При-
датний для вирощування на нетрадиційних (непарових)  попередниках – 
соняшник, ріпак, гірчиця, льон. 

Особливості сорту: характеризується інтенсивним ростом і ро-
звитком рослин в осінній період, здатний до швидкого і повторного загар-
тування рослин, що забезпечує кращу, ніж у інших сортів, витривалість до 
пізніх строків посіву.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПИЛИПІВКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для усіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  

 напівінтенсивного типу, степової екології, урожайність 7,24 -        
8,09 т/га, що на 6,9% вище стандарту Одеська 267; 
 середньоранній, колоситься та дозріває на 1 - 2 доби раніше Оде-

ської 267;  
 тривалість яровизаційного періоду та фотоперіодична чутливість 

середні; 
 посухостійкість вище середньої, морозо-, зимостійкість високі; 
 стійкість до летючої сажки – 8 балів, жовтої іржі – 7 балів,  септоріо-

зу – 6 - 7 балів, фузаріозу колосу – 5 - 6 балів; 
 стійкий до проростання зерна в колосі; 
 стійкість до вилягання вище середньої. 

 
 Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці, сила борошна – 
280 - 450 о. а., вмiст білка 12,5 - 14,0%, об’єм хліба – 1480 см3, загальна 
оцiнка хлiба – 4,8 -5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, середньорослий, 

висота рослини – 110 - 120 см. Колос веретеноподібний, середньої щіль-
ності та довжини, після дозрівання світло-білого кольору. Остюки середні 
за  розміром, розходяться в сторони, нецупкі. Колоскові луски овально-
яйцеподібні, зубець короткий (2 мм), нервація добре виражена, кіль дохо-
дить до основи луски, плече середньої ширини, пряме або трохи скоше-
не. Зерно червоне, овальне. Маса 1000 зерен 38 - 40,5 г. 

 
Агротехнічні вимоги: найбільш придатний для використання при 

звичайних технологіях вирощування за гіршими попередниками. На відмі-
ну від сортів інтенсивного типу менш чутливий до зміщення строків сівби 
як у бік ранніх, так і пізніх. На збіднених на поживні речовини полях добре 
реагує на підживлення мінеральними добривами підвищенням урожайно-
сті та покращенням якості зерна. Дуже великі дози азотних добрив можуть 
викликати вилягання посіву. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПОКРОВСЬКА  
екстрасильна пшениця,  

витривалий до посух екстремального рівня сильна пшениця 
Рекомендований для усіх зон України 
  

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 
За морфотипом та властивостями стійкості має схожість з сортом 

Місія одеська 
Господарські і біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу з властивостями адаптації до змін клімату; 
 генетичний потенціал врожайності визначено на рівні 11,2-12,8 т/га. У держав-

ному сортовипробуванні (2018 - 2019 рр.) у різних агрокліматичних зонах вро-
жайність була на рівні 7,1 - 10,2 т/га, що вище умовного стандарту на 0,45 - 
1,10 т/га (8,2 - 15,4 %). Має високу продуктивну кущистість (830 - 975 продук-
тивних стебел на 1м2) та добре озернений колос (62 - 79 зерен у колосі); 

 середньорослий (89 - 98 см), стійкий до вилягання, осипання та проростання 
зерна в колосі (8 - 9 балів); 

 середньостиглий. Вегетаційний період – 278 - 283 діб; 
 вирізняється підвищеною і стабільною морозо-зимостійкістю впродовж зимівлі 

за рахунок тривалого періоду яровизації (50 - 55 діб) та інтенсивного процесу 
загартування рослин; 

 високостійкий до екстремального проявлення посухи в різні періоди онтогенезу 
рослин (9 балів); 

 стійкий до основних хвороб (у балах): бура іржа – 7, стеблова іржа – 6, борош-
ниста роса – 6, сажкові хвороби – 4 - 5. 

Якість зерна: екстрасильна пшениця: вміст білка – 13,4-14,2 %, вміст клей-
ковини – 32 - 35 %, сила борошна 380 - 420 о. а., загальна оцінка хліба – 5 балів. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос середньої щільності, 
білий, остистий, пірамідальної форми, середньої довжини; остюки білі, цупкі. Ниж-
ня колоскова луска ланцетної форми, довжина – 10,4, ширина – 4,5 мм; плече 
колоскової луски піднесене за формою, вузьке 0,8 - 1,2 мм; зубець ледь зігнутий, 
короткий. Зернівка червона, видовжена, довжина – 8,3, ширина – 3,5, товщина – 
3,5 мм. 

Агротехнічні вимоги: високий адаптивний потенціал сорту Покровська за-
безпечує реалізацію продуктивності та якості зерна в широкому діапазоні умов 
вирощування у всіх агрокліматичних зонах України із великим відхиленням.  

Особлива цінність сорту – здатність не виходити за рамки другого етапу ор-
ганогенезу при надранніх строках сіву та інтенсивного загартування рослин та 
набуття необхідного рівня морозостійкості рослин при пізніх строках посіву. 

Особливості сорту: поєднання декількох фізіолого-генетичних механізмів 
стійкості до дефіциту вологи забезпечує витривалість сорту до посухи екстре-
мального проявлення практично на всіх етапах росту і розвитку рослин. 
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 Пшениця м’яка (озима) 

(Triticum aestivum L.) 

ПОСТАТЬ 
інтенсивного типу з підвищеною посухостійкістю 

Рекомендований для всіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 інтенсивного типу, степової екології, з високою посухостійкістю та 
адаптивністю до різних умов вирощування; 
 урожайність у сортодослідах інституту за останні 3 роки склала 8,6 -
9,4 т/га. Максимальний урожай був отриманий у Вінницькому держекс- 
пертцентрі – 11,06 т/га; 
 середньоранній, вегетаційний період – 280 - 284 дні; 
 висота рослин – 90 - 110 см; 
 стійкий до вилягання та осипання – 8,8 і 8,9 бала відповідно; 
 морозо-, зимостійкість високі; 
 посухостійкість та спекостійкість у період літньої вегетації високі; 
 за даними держсортовипробування в зонах Степу, Лісостепу, По-
лісся стійкість до основних хвороб (у балах) – бурої іржі (8,6 - 9,0), борош-
нистої роси (8,4 - 8,6), кореневих гнилей (8,3 - 9,0) та фузаріозу колоса(8,7 
- 9,0). 

Якість зерна: належить до екстрасильних сортів пшениці (W = 347 - 
480 о.а.), вміст білка в зерні 11,8 - 14,0%, загальна оцінка хліба – 4,9 -5,1 
бала. При належному забезпеченні азотним живленням при вирощуванні 
"сила" борошна може зростати понад 500 о. а. 

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос білий з 
бронзовим відтінком, веретеноподібної форми. Щільність середня (20 - 22 
колоски на 10 см стрижня). Ості білі, середньої довжини, грубі або серед-
ньої грубості, розходяться в сторони. Колоскова луска яйцеподібно-
овальної форми, середнього розміру (ширина 3,5 - 4,0 мм, довжина 9 мм), 
основа неширока. Кіль добре виражений, доходить до основи, зазублений 
у верхній частині. Боковий нерв виражений слабко, складка відсутня. Кі-
льовий зубець довгий (8 - 9 мм), тонкий, прямий. Плече середньої шири-
ни, слабоскошене або пряме. Кіль квіткової луски відсутній. Зернівка чер-
воного кольору середньої інтенсивності, яйцеподібно-овальної форми, 
середньої крупності (довжина – 8 мм, ширина – 4 мм). Маса 1000 зерен –
41 - 43 г. Борозенка неширока і неглибока. Чубчик коротковолосистий.  

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтен-
сивною або високоінтенсивною технологіями. Основні добрива та піджив-
лення добре реалізуються у підвищенні врожайності та якості зерна. 
Строки сівби – оптимальні для даної зони, або можуть бути дещо зміщені 
у бік пізніших. Сорт вдало поєднує високу продуктивність, морозо-
зимостійкість і стійкість до екстремальних умов посухи. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

РОДЗИНКА ОДЕСЬКА 
екологічна пластичність та витривалість до  

екстремальних умов вирощування 
Рекомендований для Степу, Лісостепу та Полісся 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
За морфотипом має схожість із сортом Землячка одеська 

 
Господарські і біологічні характеристики: 

 універсального типу для посіву на різних агрофонах та попередниках; 
 урожайність у державному сортовипробуванні (2016 - 2018 рр.) – 7,0 -  

9,2 т/га, з суттєвим перевищенням над умовним стандартом у всіх 
агрокліматичних зонах України на рівні 0,59 - 1,09 т/га (14,7 - 21,4%);  

 поєднує високу продуктивну кущистість (720 - 890 продуктивних сте-
бел на 1 м2) і крупний (9,2 - 12,5 см), добре озернений колос (65 - 86 
зерен на колос); 

 середньорослий (93 - 101 см), високостійкий до вилягання (9 балів), 
осипання і проростання зерна в колосі; 

 середньостиглий. Вегетаційний період – 283 - 285 днів; 
 морозо-, зимостійкість високі (9 балів), тривалий період яровизації 

(50-55 днів); 
 посухо-, жаростійкість підвищені (7-8 балів); 
 характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених хвороб 

на рівні 5-6 балів. 
 

 Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 13,2 – 14,6%, вміст 
клейковини – 28 - 34%, сила борошна –  350 - 420 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос цилін-

дричної форми, середньої щільності (17 - 19 колосків на 10 см стрижня), 
крупний (9,2 - 12,5 см). Остюки цупкі з розмахом 62-78 мм. Колоскова лус-
ка яйцеподібна (довжина – 11,5 мм, ширина 3,8 – 4,6 мм). Плече колоско-
вої луски пряме, шириною – 0,9 - 1,3 мм. Зубець ледь зігнутий (1,9 - 2,6 
мм). Зернівка червона, яйцеподібна, довжиною 6,6 - 7,1 мм, шириною    
2,9 - 3,2 мм, товщиною 3,2 - 3,7 мм. 

 
Агротехнічні вимоги: показує відносно хороші результати при 

вирощуванні на різних попередниках, але негативно реагує на пізні строки 
посіву. Сорт можна висівати в ранні строки, забезпечуючи захист рослин 
від шкідників, особливо переносників вірусних хвороб. Має підвищену 
позитивну реакцію як на високі, так і на знижені дози мінеральних добрив. 

 
Особливості сорту: підвищена потреба в яровизації забезпечує 

стабільний рівень морозостійкості впродовж зимівлі рослин. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

СЛАВЕН 
скоростиглий сорт інтенсивного типу універсального використання 

Рекомендований для всіх зон України 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 інтенсивного типу, універсального використання; 
 у конкурсних сортовипробуваннях в інституті середня врожайність 
склала 8,15 - 8,73 т/га, що на 0,58 - 0,87 т/га вище кращих сортів-
стандартів. Максимальний урожай зерна склав 10,1 т/га. У державному 
сортовипробуванні середня урожайність у 2016 р. склала 6,3 т/га        
(+0,7 т/га до стандарту). Максимальна прибавка 1,1 т/га в степовій зоні; 
 скоростиглий, достигає на 3 - 4 дні раніше сорту-стандарту Куяльник 
та на 4 - 6 діб сорту-стандарту Вікторія одеська; 
 за висотою рослин відноситься до групи середньорослих (90 -      
105 см); 
 стійкий до вилягання (8 - 9 балів), осипання та проростання зерна в 
колосі; 
 рівень морозо-, зимостійкості високий; 
 посухо-, спекостійкість високі (8 - 10 балів); 
 сорт має високу стійкість до бурої іржі, середньостійкий до борош-
нистої роси та інших грибкових хвороб (7 - 9 балів). 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 
борошна – 330 - 380 о. а., вміст білка – 11,8 %, седиментація – 78 мл, за-
гальна оцінка хліба – 4,8-5,0 бала. 

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос серед-
ньої довжини (9,5 - 10,5 см) та щільності (20 - 21 колосок на 10 см колосо-
вого стрижня), веретеноподібний. Стебло та колос після дозрівання біло-
го кольору з бронзовим відтінком. Ості грубі, короткі або середньої дов-
жини, мало розходяться в сторони. Колоскова луска яйцеподібна, серед-
ньої довжини та ширини. Кіль нижньої квіткової луски зазублений, добре 
виражений у верхній частині луски, а у її основі майже сходить нанівець. 
Плече середньої ширини, пряме. Зубець середньої довжини, прямий, 
гострий. Зернівка червоного кольору, яйцеподібна, середніх розмірів, при 
звичайних умовах вирощування добре виповнена (маса 1000 зерен 38 - 
43 г).  
          Агротехнічні вимоги: сорт можна вирощувати за звичайною та 
інтенсивною технологіями, однак в умовах інтенсивної технології рівень 
урожайності та якості зерна значно вищий. Добре реагує на мінеральні 
добрива. Строки сівби – оптимальні для даної зони або можуть бути дещо 
зміщені у бік пізніших. На ранній строк сівби реагує негативно. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

СПАДЩИНА ОДЕСЬКА 
широка екологічна пластичність, сильна за якістю пшениця  

Рекомендований для всіх зон України   
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 

За морфотипом та деякими характеристиками має схожість з  
сортом Благодарка одеська 

Господарські і біологічні характеристики: 
 сорт універсального використання на різних агрофонах в широкому діапазоні 

екологічних умов та змін клімату; 
 середньорослий (98 - 104 см), стійкий до вилягання та проростання зерна в 

колосі при перестої; 
 генетичний потенціал урожайності досягає 11,0-12,5 т/га. У державному сорто-

випробуванні 2018-2019 рр. урожайність в різних агрокліматичних зонах 
України була 7,5-9,9 т/га з перевищенням умовного стандарту на 8,4-12,6 %. 
Поєднує високу продуктивну кущистість (820-950 продуктивних стебел на 1 м2 
та крупний (92-116 мм), добре озернений колос  (68-84 зерен у колосі); 

 середньостиглий. Вегетаційний період – 280 - 284 діб; 
 морозо-, зимостійкість високі (9 балів). Критична температура у вузлі кущення 

– 18,5оС; 
 посухо-, жаростійкість підвищені (7 - 8 балів); 
 польова стійкість до основних хвороб (у балах): бура іржа – 6, стеблова іржа – 

7, борошниста роса – 5, сажкові хвороби – 4 - 5, септоріоз і піренофороз   
листя – 5 - 6. 

Якість зерна: сильна пшениця: вміст білку – 13,2 - 13,8 %, вміст клейкови-
ни –  29 - 33 %, сила борошна – 320 - 380 о. а., загальна оцінка хліба – 4,8 бали. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос середньої щільності, 
пірамідальної форми, середньої довжини 8,5 - 10,0 мм, остюки цупкі, розміром 75 - 
85 мм. Нижня колоскова луска ланцетної форми, має слабке опушення внутріш-
ньої і зовнішньої поверхні, довжина – 12,2 - 12,8 мм, ширина – 3,8 - 4,5 мм. Плече 
колоскової луски скошене за формою, шириною 1,2 - 1,6 мм; зубець прямий, ко-
роткий (2,2 - 2,8 мм). Зернівка червона, видовжена, довжина – 7,8 - 8,9, ширина – 
3,7 - 3,9, товщина – 3,2 - 3,8 мм. 

Агротехнічні вимоги: генетичний потенціал продуктивності сорту ре-
алізується при вирощуванні за інтенсивною технологією. Водночас сорт має 
підвищений нижній поріг урожайності на середніх та низьких агрофонах та при-
датний для вирощування на попередниках – соняшник, кукурудза на зерно, стерня 
злакових зернових культур. 

Особливості сорту: висока кущистість сорту та регенараційна здатність 
дозволяє компенсувати пошкодження рослин від екстремальних екологічних чин-
ників та шкідників. Сорт здатний до продуктивного кущення у ранньовесняний 
період. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ФОРТЕЦЯ 
короткостебловий, високоінтенсивного типу,  

скоростиглий 
Рекомендований для всіх зон 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 високоінтенсивного типу для вирощування на високих і середніх агрофонах; 
 урожайність у сортодослідах інституту коливається в межах 82,8 -         

105,4 ц/га, перевершуючи сорт-стандарт Куяльник на 4,2 - 8,4 ц/га або на 5,0 - 
10,1%. Максимальний врожай був отриманий в Сумському ОДЦЕСР - 106,3 ц/га. 
Генетичний потенціал сорту сягає 11 т/га; 
 середньоранній, вегетаційний період 271 - 275 діб, виколошується і дозрі-

ває на 3 - 4 доби раніше сорту Куяльник; 
 середньорослий (93 - 97 см), що є на 5 - 10 см нижче Куяльника; 
 висока стійкість до вилягання (8,0 - 9,0 бала), осипання зерна з колосу (8,7 - 

9,0 балів) та його проростання; 
 дещо скорочений період вегетації забезпечує йому високу стійкість до ґрун-

тової і повітряної посух та спеки; 
 морозостійкість за даними Інституту рослинництва ім. В. Я. Юрьєва в умо-

вах штучного клімату є вищесереднього рівня (8,5 - 9,0 бала); у власних дослідах 
при проморожуванні рослин при t=-18°С живих рослин залишалося 87 - 94 %; 
 за результатами польових досліджень кваліфікаційної експертизи стійкість 

до основних хвороб є досить високою (в балах): бурої іржі 7,7 - 9,0, борошнистої 
роси 8,8 - 9,0, кореневих гнилей 8,3 - 9,0, фузаріозу колоса 8,7 - 9,0; у власних 
польових дослідах ураження бурою іржею було до 10 %. 
  

Якість зерна: сильна пшениця. „Сила” борошна 355 - 515 о.а., вміст білка в 
зерні 13,5 - 14,0 %, загальна оцінка хліба 4,5 - 5,5 бала. Сорт формує еластичну і 
якісну клейковину. 

 
Апробаційні ознаки. Різновидність – еритроспермум. Довжина колосу се-

редня (8 - 10 см), щільність його 19 - 20 колосків на 10 см колосового стрижня, 
форма веретеноподібна, колір солом’яножовтий. Ості середньої довжини (рівні 
довжині колоса), розходяться в сторони, середньої грубості. Колоскова луска 
середніх розмірів, овальної форми. Зубець довгий або середньої довжини, пря-
мий, тонкий. Кіль добре виражений, доходить до основи луски. Плече скошене, 
середньої ширини. Зернівка червона, овально-яйцеподібна, широка, добре випов-
нена. Борозенка неглибока, вузька. Маса 1000 зерен 40-43 г. Чубок розвинений 
слабко. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтенсивною 

технологією переважно по кращих попередниках з добрим забезпеченням елеме-
нтами мінерального живлення. Сорт добре витримує зміщення строків сівби у 
пізній бік. Норми висіву насіння загальноприйняті для зони вирощування. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

АКСІОМА ОДЕСЬКА 
безоста, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Степу, Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

За морфотипом має схожість із сортом Істина одеська 
Господарські і біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, універсального використання на різних агро-
фонах; 

 урожайність в державному сортовипробуванні складає 6,6 - 9,8 т/га, що 
вище умовного стандарту на 10,3 - 17,9%, у виробничих умовах уро-
жай отримано на рівні 7,2 - 8,6 т/га; 

 поєднує здатність утворювати щільний продуктивний стеблостій (830 - 
960 стебел/1м2) та добре озернений (52 - 63 зерен), продуктивний ко-
лос (1,2 -  1,6 г), формує зерно середньої крупності (маса 1000 зерен – 
38 - 42 г), але з високою натурною масою (890 - 920 г/л); 

 середньорослий (89 - 97 см), стійкий до вилягання (8 балів), осипання        
(9 балів) та проростання зерна в колосі (9 балів); 

 середньостиглий, вегетаційний період – 280-285 днів, виколошується і 
достигає одночасно з сортом Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість високі (9 балів), з перевищенням сучасних 
сортів на  12 - 21%; посухостійкість у першій половині вегетації підви-
щена (8 - 9 балів), жаростійкість у період формування зерна винятково 
висока (9 балів); 

 групова стійкість до основних хвороб на рівні 5 - 7 балів. 
Якість зерна: сильна пшениця: білок – 12,8 - 13,4%,   клейкови-

на – 28,3 - 31,4%, сила борошна – 326 - 412 о. а. 
Апробаційні ознаки: різновид – лютесценс. Колос безостий з 

характерними, добре вираженими остюкоподібними відростками розміром  
2,7 - 4,2 мм; білий, веретеноподібної форми, середньої щільності (19 - 21 
колосок на 10 см стрижня), довжина – 8,8 - 9,6 см. Колоскова луска 
овально-ланцетна (довжина – 8,3 мм, ширина – 3,9 мм). Зубець колоско-
вої луски ледь зігнутий, короткий (1,0 - 1,2 мм). Зернівка червона, яйце-
подібна (довжина – 6,5 мм, ширина – 1,9 мм, товщина – 3,3 мм). Маса 
1000 зерен 38 - 42 г. 

Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування на різних аг-
рофонах, потенціал сорту проявляється при інтенсивних технологіях ви-
рощування. Ефективно використовує низькі та середні дози внесення 
азотних мінеральних добрив (60 - 90 кг/га в д. р.). Відносно витривалий до 
ранніх строків сівби. Оптимальна норма висіву 4 - 5 млн схожих насінин 
на 1 га. 

Особливості сорту: винятково висока жаростійкість забезпечує 
формування виповненого високонатурного зерна навіть в екстремально 
посушливі в кінці вегетації пшениці роки. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

АНТОНІВКА 
сильна пшениця, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Степової та Лісостепової зон України   
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах; 
високопродуктивний за рахунок високої продуктивної кущистості (610 

- 830 стебел на 1 м2), крупних добре озерненого колоса та виповненого 
зерна (маса 100 зерен – 36,2 - 44,4 г). За роки державного сортовипробу-
вання (2004 - 2006) врожайність складала 48,6 - 87,5 ц/га, що вище сортів-
стандартів на 4,9 - 6,0 ц/га. У виробництві максимальний урожай отрима-
но на рівні 10,5 - 11,8 т/га. 
середньостиглий. Вегетаційний період 280 - 285 днів; 
середньорослий – 92 - 96 см, стійкий до вилягання (7 - 8 балів), оси-

пання (8 - 9 балів) та проростання зерна в колосі (8 - 9 балів); 
високозимостійкий (8 - 9 балів), посухостійкий (8 - 9 балів); 
характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених захво-

рювань (у балах): септоріозу колоса (5 - 6), летючої та твердої сажки (3 - 
4),  борошнистої роси (4 - 5), та добре вираженої стійкості до бурої (6 - 7 
балів) та стеблової іржі (5 - 6 балів). 

Якість зерна:  відповідає вимогам щодо сильних пшениць. Вміст 
сирого протеїну – 12,5 - 13,8%, вміст сирої клейковини – 28,4 - 33,6%, 
об’єм хліба – 1420 - 1470 см3. Загальна оцінка хліба – 4,7 - 5,2 балів. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, колос білий, ости-
стий, неопушений, циліндричної форми, крупний (9 - 11 см), середньої 
щільності (20 - 22 колоска на 10 см стрижня). Ості грубі, зазубрені, колос-
кова луска ланцетоподібна, плече її піднесене, зубець довгий, ледь зігну-
тий. Язичок короткий, кіль наявний. Нижня колоскова луска овальна. Зер-
нівка червона, крупна, яйцеподібна. 

Агротехнічні вимоги: позитивно реагує на високий агрофон, в 
той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні та непа-
рових попередниках. Строки сівби і норми висіву загальноприйняті для 
озимої м’якої пшениці. 

Особливості сорту: вирізняється груповою стійкістю до фітоза-
хворювань – бурої, стеблової іржі, септоріозу та кореневих гнилей. За 
рахунок широкої екологічної пластичності набув розповсюдження практи-
чно на всій території України. Кращі результати сорт показує в централь-
них степових областях, а також в північно-східному регіоні Лісостепової 
зони. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ВЕРСІЯ ОДЕСЬКА 
Екстрасильна пшениця 

Рекомендований для Степу і Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

За морфотипом має схожість з відомим сортом Княгиня Ольга  
Господарські і біологічні характеристики: 

 універсального типу для посіву на різних агрофонах і попередниках; 
 урожайність у державному сортовипробуванні (2016 - 2018 рр.) – 

6,5 - 8,8 т/га, що вище умовного стандарту на 8,9 - 14,6%. У вироб-
ничих умовах найвищий урожай досягнуто на рівні 6,8 - 7,5 т/га; 

 основним елементом продуктивності сорту є здатність утворювати 
щільний продуктивний стеблостій (740 - 920 продуктивних стебел 
на   1 м2) при середньому рівні продуктивності колоса (1,2 - 1,5 г); 

 середньорослий (88 - 95 см) з не товстим, але міцним (пружним) 
стеблом, що забезпечує високу стійкість до вилягання; 

 середньостиглий, вегетаційний період 283 - 287 діб, виколошується 
і достигає на 1 - 2 дні пізніше сорту Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), висока здатність до 
регенерації зимових пошкоджень рослин. Ксеноморфна структура 
рослин забезпечує винятково високі посухо-, жаростійкість (9 балів); 

 високий рівень стійкості до основних грибкових хвороб (7 - 8 балів), 
проявляє толерантність до септоріозу і піренофорозу, має середній 
рівень стійкості до фузаріозу колоса. 
 

Якість зерна: екстрасильна пшениця, вміст білка – 13,2 - 14,6%, 
сирої клейковини – 29 - 34%, сила борошна – 420 - 510 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос білий, 

веретеноподібної форми, середній за довжиною (7 - 9 см) та щільністю 
(17 - 19 колосків на 10 см стрижня). Колоскова луска овально-ланцетної 
форми (довжина – 8,7 мм, ширина – 47,7 - 5,1 мм); плече – піднесене 
(ширина – 0,8 - 1,03 мм). 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за тех-

нологією отримання високоякісного зерна з розрахунковою кількістю вне-
сення мінеральних добрив. Високий генетичний потенціал якості зерна та 
стійкості до хвороб забезпечують придатність сорту для отримання еко-
логічно чистої продукції. Витривалий до відхилень строків посіву від опти-
мальних, негативно реагує на загущення (оптимальна норма 4 - 5 схожих 
зерен на 1 га). 

Особливості сорту: ксеноморфна структура рослин з ерик-
тоїдним прапорцевим листком сприяють ефективному фотосинтезу, але 
зменшують конкурентну здатність з бур’янами.    
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ВЕТЕРАН 
сорт інтенсивного типу, універсального використання 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 належить до степового, південного екотипу; 
 середня врожайність за роки випробування в інституті склала 8,6 

т/га, що на 0,3 - 0,5 т/га вище показників сорту-стандарту Куяльник. У  
держсортовипробуванні перевищив національний стандарт на 0,2 -        
0,5 т/га (4,2 - 10,4 %) з максимальною врожайністю 10,1 т/га. Генетичний 
потенціал сорту понад 11,0 ц/га; 
 середньоранній, з вегетаційним періодом 275 - 282 діб; 
 середньорослий сорт інтенсивного типу, висота рослини 98 -107 см; 
 морозо-, зимостійкість вище середної; 
 посухо- та спекостійкість високі; 
 стійкий до вилягання, висипання та проростання зерна в колосі; 
 толерантний до ураження основними грибковими хворобами стеб-

ла, листя та колоса; польова стійкість – 5 - 6 балів. 
  

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, вміст біл-
ка 13,5 - 14,0 %, вміст клейковини 28,7 - 29,1 %, „сила” борошна 380 -   
420 о. а., загальна оцінка хліба – 4,9 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос білий, 

неопушений, веретеноподібної форми, середньої довжини (8 - 10 см) та 
щільності (20 - 24 членики колосового стрижня на 10 см його довжини). 
Ості трохи зігнуті, розходяться в сторони, середньої довжини та грубості. 
Колоскова луска яйцеподібно-овальної форми, середніх розмірів. Кіль 
добре виражений, доходить до основи луски, у верхній частині добре за-
зублений, боковий нерв виражений слабко. Зернівка червона, яйцеподіб-
но-овальна, середніх розмірів (маса 1000 зерен 38 - 42 г), чубчик серед-
ньої ширини, коротко волосистий. Борозенка неширока і неглибока. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтен-

сивною технологією, але також придатний для вирощування і за звичай-
ною технологією, тобто на середніх агрофонах (непарові попередники). 
Строки сівби – оптимальні для зони. Сорт характеризується підвищеною 
пластичністю та витривалістю до несприятливих біотичних і абіотичних 
чинників. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ВІГЕН 
сорт інтенсивного типу з  

підвищеною стійкістю до хвороб 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 інтенсивного типу степової екології; 
 середня врожайність за роки випробування в інституті склала 8,8 

т/га, що на 0,5 - 0,6 т/га вище показників сорту-стандарту Куяльник. У  
держсортовипробуванні перевищив національний стандарт на 0,3 -        
0,4 т/га (5,2 - 7,2 %) з максимальною врожайністю 9,9 т/га. 
 середньоранній, вегетаційний період 273 - 280 днів; 
 середньорослий, висота рослини 95 - 100 см; 
 морозо-, зимостійкість високі (8 - 9 балів); 
 посухостійкість та спекостійкість високі (8-9 балів); 
 висока стійкість до осипання та проростання зерна в колосі; міцна 

соломина забезпечує високу стійкість до вилягання; 
 проявляє підвищену стійкість до основних хвороб: бурої іржі (7 -      

8 балів), борошнистої роси (6 - 7 балів), септоріозу (7 - 8 балів), фузаріозу 
колоса (6 - 7 балів), толерантний до ураження іншими грибковими хворо-
бами. 

 
Якість зерна: сильна пшениця. Вміст білка 13,5 - 14,2 %, вміст 

клейковини 28,3 - 29,6 %, „сила” борошна 360 - 420 о. а., загальна оцінка 
хліба – 5,0 бала. Високий рівень хлібопекарських властивостей зумовле-
ний оптимальним поєднанням пружності та еластичності клейковини. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум, кущ з осені 

сланкий, листки середні за розмірами, слабозвисаючі. Колос білий вере-
теноподібної форми, середньої довжини (8 - 10 см) та щільності (19 - 21 
члеників колосового стрижня на 10 см його довжини). Ості еластичні, 
прямі, трохи розходяться в сторони. Колір стебла і колоса під час дозрі-
вання солом'яно-жовтий. Ості в окремі роки перед дозріванням рослин 
мають фіолетове забарвлення. Кільовий зубець середньої довжини, пря-
мий, гострий. Плече нешироке, пряме, на лусках у верхній частині колоса 
майже відсутнє. Зернівка середніх розмірів (маса 1000 зерен 40 - 42 г), 
яйцеподібно-овальної форми, червона.  

 
Агротехнічні вимоги: найбільш придатний для інтенсивної техно-

логії вирощування, але має високі показники і при звичайній технології.  
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ДОВІРА ОДЕСЬКА 
скоростиглість у поєднанні із високою продуктивністю, 

стійкістю та якістю зерна  
 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 

За морфотипом та своїми характеристиками має схожість з сортом 
Манера одеська 

Господарські і біологічні характеристики: 
 універсального використання на різних агрофонах з максимальною адаптацією 

до змін клімату; 
 генетичний потенціал врожайності сорту в спеціальних експериментах – 11,9 - 

12,8 т/га. На сортовипробувальних станціях в ДСІ різних агрокліматичних зон у 
2018 - 2019 рр. отримано урожай 6,9 - 10,5 т/га з перевищенням умовного 
стандарту на 6,8 - 14,3 %. Формує щільний продуктивний стеблостій (820 - 980 
стебел на 1 м2) та добре озернений колос (67 - 84 зерен в колосі);  

 средньорослий (92 - 102 см), відносно стійкий до вилягання (7 - 8 балів), не 
осипається і не проростає в колосі при перестої; 

 скоростиглий. Вегетаційний період – 276 - 280 діб, виколошується і достигає на 
2 - 4 дні раніше сорту Антонівка; 

 морозо-, зимостійкість вищі середнього рівня, відносно короткий період ярови-
зації (20 - 25 діб) та слабка фотоперіодична чутливість; 

 посухо-, жаростійкість високі, як за рахунок фізіолого-генетичних механізмів, 
так і в результаті уникнення високих температур у період формування зерна. 

Якість зерна: за даними лабораторії якості Інституту експертизи сортів 
рослин України сорт Довіра одеська досягає рівня сильних пшениць як поліпшу-
вач мукомольних і хлібопекарських властивостей: вміст білку – 13,8 - 14,6 %, вміст 
клейковини – 33 - 35 %, сила борошна – 360 - 420 о. а., загальна оцінка хліба – 5 
балів. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос пірамідальної фор-
ми, довжини 70 - 82 мм, щільності 19 - 21 члеників на 10 см стрижня, остюки на 
середніх і верхніх колосках збільшуються від 20 - 30 мм на нижніх до 70 - 80 мм на 
верхніх колосках. Нижня колоскова луска ланцетної форми, має ледь помітне 
опушення внутрішньої і зовнішньої поверхні, довжина 9 - 11, ширина 3,2 - 4,2 мм. 
Плече нижньої колоскової луски вузьке, пряме; зубець – прямий, довжиною 3 мм. 
Зернівка червона, видовжена: довжина – 8,2 - 9,2 мм, ширина –  3,2 - 3,6 мм, тов-
щина – 3,0 - 3,4 мм. 

Агротехнічні вимоги: має високий генетичний потенціал продуктивності та 
якості зерна, який реалізується в оптимальних погодних і агротехнічних умовах. 
Здатність рослин інтенсивно розвиватись восени та проходити процеси загарту-
вання впродовж осінньо-зимового періоду забезпечує переваги при пізніх і над 
пізніх строках сіву. 

Особливості сорту: скоростиглість, високі посухо-, жаростійкість та особ-
ливості онтогенезу сорту зумовлюють максимальну адаптацію до змін клімату на 
півдні України. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ДУМА ОДЕСЬКА 
висока позитивна реакція на мінеральний азот 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

універсального типу для посіву на різних агрофонах та попередниках. 
За морфометричними ознаками схожий на сорт Княгиня Ольга; 
урожайність 7,6 - 12,8 т/га, з перевищенням національних стандартів 

на 0,56 - 1,69 т/га (8,0 - 15,2%); 
середньопізньостиглий, вегетаційний період – 286 - 287 днів, виколо-

шується і достигає на 2 - 3 дні пізніше сорту Антонівка; 
короткостебловий, високостійкий до вилягання (9 балів), осипання        

(9 балів), проростання зерна в колосі при перестої (9 балів); 
морозо-, зимостійкість високі (8-9 балів), підвищена потреба в ярови-

зації (50 днів), відносна чутливість до фотоперіоду; 
стійкість до основних хвороб у польових умовах – на рівні 5 - 6 балів.  
 

Якість зерна: вміст білка – 13,4 - 14,5%, вміст клейковини 32 - 36%, 
сила борошна 350 -380 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, вере-

теноподібної форми, середньощільний (19 - 21 членик на 10 см стрижня 
колоса). Колоскова луска овально-ланцетної форми, зі слабким опушен-
ням, зубець короткий, ледь зігнутий, плече пряме. Зернівка червона, се-
редня за розмірами, овальної форми. Маса 1000 зерен – 42 - 45 г. 

 
Агротехнічні вимоги: вирізняється винятково високою позитивною 

реакцією на внесення азотних мінеральних добрив (К = 10,6 - 13,9), про-
являє пластичність за реакцією на контрастні строки сіву та норми висіву. 
Зменшення норми висіву до 2,5 млн схожих зерен на 1 га не приводить до 
суттєвого зниження врожайності за рахунок додаткового продуктивного 
кущення. Краще інших сортів переносить ранні строки сіву. 

 
Особливості сорту: генотип сорту Дума одеська містить пшенич-

но-житню транслокацію 1АL./1RS, що посилює основні адаптивні  власти-
вості стійкості до біотичних і абіотичних факторів. Нейтралізація негатив-
ного впливу цієї транслокації  на хлібопекарські властивості  борошна  
здійснена в результаті комбінації в одному генотипі  алелей з  сильним  
позитивним  впливом  на якість зерна. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 
КАНТАТА ОДЕСЬКА 

екстрасильна пшениця з оптимальним поєднанням  
пружності та розтяжності клейковини 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  

 інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах; 
 урожайність 7,8 - 10,2 т/га, з перевищенням національних стандартів 

на 0,56 - 1,22 т/га (8,3 - 15,6%). Висока урожайність забезпечується 
вдалим поєднанням високої продуктивної кущистості (680 - 850 сте-
бел 1 м2), крупного колоса (10,1 - 11,8 см), добре озерненного (52 - 66 
зерен) колосся та крупного, добре виповненого зерна (маса 1000 зе-
рен 38,4 - 46,3 г); 

 середньорослий (88 - 96 см), високостійкий до вилягання (9 балів) та 
осипання (9 балів), середньостійкий до проростання зерна в колосі 
(період спокою 32 - 38 діб); 

 середньостиглий і достигає одночасно з сортом Антонівка; 
 морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), вирізняється високою 

посухо-, жаростійкістю (8 - 9 балів); 
 стійкість до хвороб в польових умовах: бура іржа – 6 - 7 балів, боро-

шниста роса – 5 - 6 балів, піренофороз – 5 - 6 балів, жовта іржа – 3 - 
4 бали. 
 
Якість зерна: вміст білка 13,6 - 14,9 5, вміст клейковини 34 - 38 %, 

сила борошна – 450 - 520 о. а. Загальна оцінка хліба – 5,2 - 5,4 бала. 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Кущ прямостоячий, 

прапорцевий листок темно-зелений, еректоїдного типу. У повній стиглості 
колосся біле, циліндричної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків 
на 10 см стрижня), довжиною 101 - 108 мм. Остюки білі, грубі, зазубрені, 
розміром 71 - 89 мм. Соломина пружна, підколоскове міжвузля утримує 
колос в прямостоячому стані. Колоскова луска овально-ланцетної форми, 
слабоопушена, довжина 13,8 - 14,8 мм, ширина 3,8 - 4,3 мм. Плече пряме, 
широке. Зубець колоскової луски прямий, довжина 3,8 - 5,6 мм. Кіль наяв-
ний, язичок короткий. Зернівка червона, видовжена (довжина 7,1 -  8,8 мм, 
ширина 3,4 - 3,8 мм, товщина 3,0 - 3,8 мм). 

Агротехнічні вимоги: вирізняється високою позитивною реакцією на 
внесення азотних мінеральних добрив (К = 9,4 - 12,3). Потреба в яровиза-
ції 45 - 50 діб забезпечує сорту відносно високу витривалість до надмірно 
ранніх строків сіву, а також достатньо високу стабільність морозостійкості 
впродовж зими.  
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

КРУГОЗІР 
інтенсивного типу, універсального використання 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 високоінтенсивного степового екотипу, з високими посухо-, спеко-
стійкістью та морозо-, зимостійкістю; 
 урожайність в сортовипробуваннях інституту (8 сортодослідів) за 
останні 3 роки в межах 9,2 - 10,8 т/га; максимальний урожай у державно-
му сортовипробуванні отриманий на Вінницькій ОДЦЕСР – 10,9 т/га, а у 
степовій зоні у 2017 р. на Нікопольській ОДЦЕСР – 8,3 т/га з перевершен-
ням умовного стандарту 1,2 т/га. Максимальний генетичний потенціал 
урожайності сягає більше 10 т/га, що      підтверджується і в інших орто-
дослідах; 
 середньоранній, вегетаційний період – 280 - 286 днів; 
 висота рослин – 100 - 110 см; 
 стійкий до вилягання та осипання добрі (8 - 9 балів); 
 морозо-, зимостійкість, посухостійкість і спекостійкість високі; 
 за даними держсортовипробування в трьох зонах (Степ, Лісостеп, 
Полісся) стійкість до основних хвороб: бурої іржі – 8,9 - 9,0, борошнистої 
роси 7,2 -  9,0, кореневих гнилей та фузаріозу колоса  – 8,5 - 9,0 бала. 

Якість зерна: належить до групи сильних пшениць, „сила” борошна        
407 о. а., вміст білка в зерні 11,8 - 13,8 %, об’єм хліба із 100 г борошна 
1620 см3, загальна оцінка хліба – 5,0 бала.  

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос 
солм’яно-жовтого кольору, веретеноподібної форми. Середньої щільністі 
(20 - 22 колоски на 10 см стрижня). Ості солом’яно-жовті, середньоцупкі, 
за довжиною рівні колосу, розходяться в сторони. Колоскова луска яйце-
подібна, видовжена, неопушена, середнього розміру. Кіль добре вираже-
ний, доходить до основи луски, зазублений. Кільовий зубець прямий, гос-
трий, середньої довжини. Плече колосової луски середньої ширини, пря-
ме, у верхній частині колосу вузьке, підняте. Кіль зовнішньої квіткової лус-
ки виражений слабко. Зернівка червоного кольору, яйцеподібної-овальної 
форми, середньої крупності, не ребриста. Маса 1000 зерен – 39 - 43 г. 
Борозенка неширока і неглибока. Чубчик короткий, неширокий.  

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування у Степовій 
зоні за загальноприйнятою або інтенсивною технологіями, переважно по 
кращих попередниках. Строки сівби і норми висіву насіння загально-
прийняті для зони, можуть бути зміщені у бік пізніших. Добре реагує на 
основні добрива і підживлення. Азотні добрива підвищують урожайність і 
технологічні якості зерна. Для вирощування високоцінного продовольчого 
зерна доцільно оброблення посівів проти шкідливої черепашки та однок-
ратне позакореневе підживлення сечовиною. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

КУБОК 
інтенсивного типу, з підвищеною посухостійкістю 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 високоінтенсивного типу, степової екології з високим рівнем посухо-
стійкості, спекостійкості та морозо-, зимостійкості; 
 урожайність у шести сортодослідах інституту склала 9,2-10,2 т/га. У 
державному сортовипробуванні 2016 р. урожайність сягала 10,7 т/га (Він-
ницький ОДЦЕСР) і 9,1 т/га у 2017 р. з прибавкою урожаю до умовного 
стандарту 1,5 т/га. Генетичний потенціал сорту за урожайністю більше      
10 т/га був отриманий і в інших дослідах; 
 середньоранній, вегетаційний період – 280 - 285 днів; 
 низькорослий, висота рослин – 90 - 115 см; 
 морозо-, зимостійкість високі; 
 стікий до вилягання та осипання (8,7 і 9,0 бала відповідно); 
 посухостійкість та спекостійкість високі; стійкість до проростання зерна 
у колосі добра; за даними держсортовипробування стійкість до основних 
хвороб: борошнистої роси (7,8 - 9,0 бала), бурої іржі (8,4 - 9,0 бала) та 
фузаріозу колоса (7,5 - 9,0 бала). 

Якість зерна: належить до надсильних сортів пшениці (W =         
460 о.а.), вміст білка в зерні – 11,5 - 13,8 %, об’єм хліба із 100 г борошна –
1660 см3, загальна оцінка хліба – 5,2 бала.  

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос білий, 
веретеноподібної форми, нещільний, середня (18 - 21 колосок на 10 см 
стрижня). Ості білі, еластичні, нецупкі, середньої довжини, розходяться в 
сторони. Колоскова луска слабковеретеновидна, видовжена. Кіль дохо-
дить до основи луски, зазублений лише на зубці. Зубець тонкий, гострий, 
варіює за довжиною від середнього до видовженого. Плече середньої 
ширини, пряме, на лусках у нижній частині колоса трохи скошене. Кіль 
завнішньої квіткової луски визначений слабко. Зернівка інтенсивно черво-
ного кольору, яйцеподібна за формою або трохи видовжена, середньої 
крупності. Маса 1000 зерен – 39 - 42 г.  

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за інтен-
сивною або високоінтенсивною технологіями. Строки сівби і норми висіву 
насіння оптимальні для зони. На дуже ранні строки сівби реагує негатив-
но, а при пізніх веде себе як більшість інших сортів інтенсивного і напівін-
тенсивного типу. Сорт добре реагує на основні добрива і підживлення 
підвищенням урожайності та якості зерна. При внесенні азотних добрив 
60 - 90 кг діючої речовини дає зерно надсильної пшениці – W=500 о. а. і 
більше. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 
КУЯЛЬНИК  

екстрасильна пшениця  
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 високоврожайний. За роки державного сортовипробування з уро-
жайністю 6,72 - 9,88 т/га перевершив сорти-стандарти в степовій зоні на 
0,87, в Лісостепу – на 0,52, Поліссі – на 0,92 т/га. Максимальна врожай-
ність склала 10,8 т/га;  
 середньоранній, з середньою потребою в яровизації та слабкою  

чутливістю до фотоперіоду;  
 посухо- та жаростійкість високі;  
 зимостійкість вище середньої; 
 стійкий до жовтої іржі (8 - 9 балів), септоріозу (6 - 7 балів), летючої 

сажки (6 балів), середньостійкий до ураження борошнистою росою (4 -     
5 балів), бурою іржею (4 бали), твердою сажкою (4 бали), фузаріозом 
колоса (4 бали); 
 дуже стійкий до проростання зерна в колосі. 

 Якість зерна: за показниками якості зерна один із кращих сортів в 
Україні, віднесений до екстрасильних сортів пшениці. Сила борошна – 
460 - 510 о. а., вмiст клейковини – 27,5 - 28,7%, вміст білка – 13,0 - 13,7%, 
вихід борошна – 76%. Загальна оцiнка хлiба – 5,0 бала.  

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос остистий, 
білий, неопушений, ості білі, зерно червоне. Рослини середньорослі (85 -  
100 см). Стебло середньої товщини, міцне, форма куща сланка або про-
міжна. Продуктивна кущистість висока. Колос веретеноподібної форми, 
солом'яно-жовтого кольору, середньої довжини (8 - 9 см), нещільний (18 - 
22 членики на 10 см колосового стрижня). Колоскова луска яйцеподібної 
форми (8 - 9 мм), нервація середньовиявлена. Зубець колоскової луски 
короткий, прямий. Плече середнє за шириною, пряме. Кіль добре вира-
жений, доходить до основи луски. Ості середньої довжини та цупкості, 
розходяться в сторони. Зерно яйцеподібно-овальне, середньої крупності. 
Маса 1000 зерен – 40 - 42 г.  

Агротехнічні вимоги: добре реагує на підживлення азотними доб-
ривами. При внесенні 100 кг аміачної селітри урожай зерна зростає на  
0,4 - 0,5 т/га, вміст білка до 2%, сила борошна – 80 - 150 о. а. Один із сор-
тів, найбільш придатних для отримання продовольчого зерна високої 
якості. Дуже ранні строки сівби негативно впливають на подальший роз-
виток рослин.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЛІГА ОДЕСЬКА  
стійкий до екстремально посушливих умов  

 
Рекомендований для Степу та Лісостепу   

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення 
Господарські і біологічні характеристики: 

універсального типу, для вирощування на різних агрофонах та поперед-
никах; 
урожайність7,8 - 11,8 т/га з перевищенням національного стандарту на 
0,84 - 1,36 т/га (12,1 - 13,0 %). Вирізняється високою продуктивною ку-
щистістю (726 - 848 стебел на м2), з середнім рівнем продуктивності (1,2 - 
1,6 г зерен з колоса); 
середньорослий (98 - 102 см), стійкий до вилягання (8 - 9 балів), оси-
пання (9 балів) та проростання зерна в колосі при перестої (8-9 балів); 
середньостиглий, вегетаційний період – 283 - 285 днів. Виколошується і 
достигає одночасно з сортом Антонівка; 
морозо-, зимостійкість підвищені (8-9 балів), винятково високі посухо-, 
жаростійкість. Витримує екстремально посушливі умови; 
стійкий до основних хвороб дорослих рослин (5 - 6 балів). 

Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 13,2 - 13,8 %, клей-
ковини – 29,4 - 33,6 %, сила борошна – 366 - 388 о. а. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, вере-
теноподібної форми, середній за довжиною 8,2 - 9,4 см, середньої щіль-
ності (17 - 19 колосків на 10 см стрижня). Колоскова луска овально-
ланцетної форми із слабким опушенням, плече пряме, зубець прямий. 
Зернівка червона, овальної форми, середня за розміром. Маса 100   зе-
рен – 40,9 - 42,4 г. Схильний до формування зерна в 3 - 4 квітках колосків, 
тому зерно повною мірою, в залежності від умов вирощування, не-
вирівняне за розміром.  

 Агротехнічні вимоги: високий генетичний потенціал урожайності 
та якості зерна реалізується при інтенсивній технології вирощування. При 
низькому агрофоні чи відхиленнях  у технології – більш високий нижчий 
поріг урожайності, чим інші сорти. У спеціальних агротехнічних дослідах 
виявлена відносна стабільність за реакцією на контрастні строки сівби. 

Особливості сорту: в генотипі є пшенично-житня транслокація 
1AL/1RS, що позитивно впливає на підвищення адаптивності. Негативний 
вплив транслокацій на хлібопекарські властивості нейтралізований 
комбінацією алелів з позитивним впливом. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

МАНЕРА ОДЕСЬКА 
скоростиглість у поєднанні з високою продуктивністю, стійкістю та  якістю зерна 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
За морфотипом Манера одеська має схожість із сортом Знахідка одеська  

Господарські та біологічні характеристики: 
 високоінтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах; 
 середньорослий (93 - 98 см). Високостійкий до вилягання, осипання та пророс-
тання зерна в колосі; 
 урожайність у державному сортовипробуванні за 2016 - 2017 рр. у середньому і 
з перевищенням стандарту складає: в Степу – 6,1 т/га (+9,8%), в Лісостепу –      
6,6 т/га (+4,9%) і на Поліссі – 5,8 т/га (+1,2 %). Максимальна урожайність отримана 
в Степу – 10,0 т/га, Лісостепу – 11,2 т/га і на Поліссі – 8,0 т/га в агротехнічних дос-
лідах інституту – 12,3 т/га; 
 скоростиглий. Вегетаційний період – 272 - 275 днів. Виколошується і дозріває на   
3-5 днів раніше сорту Антонівка; 
 посухо-, жаростійкість високі, як за рахунок фізіологічної стійкості, так і в ре-
зультаті уникнення  високих температур у період  формування зерна; 
 морозо-, зимостійкість вище середнього рівня (8 - 9 балів). При відносно корот-
кому яровизаційному періоді (30-35 днів) сорт вирізняється прискореним проце-
сом загартування, що забезпечує надійну перезимівлю рослин; 
 характеризується польовою стійкістю до основних хвороб на півдні України: 
бура іржа – 5 - 6, стеблова іржа 4 - 5, борошниста роса – 4 - 5, сажкові хвороби –  
4 - 5, септоріоз листя – 5 - 6 балів. 

Якість зерна: сильна пшениця як відмінний поліпшувач: вміст   білка –  
14,2 - 14,8 %, вміст клейковини – 29,5 - 33,8 %, сила борошна – 350 -  438 о. а., 
загальна оцінка хліба – 5,0 балів. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос середньої щільнос-
ті, білий, веретеноподібної форми, середньої довжини, у фазу повної стиглості 
пониклий. Колоскова луска овальної форми, слабке опушення поверхні. Плече 
колоскової луски скошене, зубець зігнутий, середньої довжини. Кіль середньовия-
влений. Зернівка червона, крупна (маса 1000 зерен – 42 - 44 г). 

Агротехнічні вимоги: високий генетичний потенціал врожайності та якості 
зерна реалізується на високих агрофонах при інтенсивній технології вирощування. 
В агротехнічних дослідах виявив високу позитивну реакцію на внесення азотних 
мінеральних добрив (К=12,3), краще переносить пізні строки сіву. Придатний для  
вирощування на зрошенні в сівозміні рисових чеків. 

Особливості сорту: поєднує скоростиглість з високою продуктивністю, 
відмінними показниками якості зерна, морозо-, зимостійкостю та посухо-, жаро-
стійкостю. Має особливість весняного кущення і утворення додаткового продукти-
вного стеблостою. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

МУДРІСТЬ ОДЕСЬКА 
екстрасильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
       Господарські та біологічні характеристики: 

високоінтенсивного типу, універсального використання на різних аг-
рофонах. За сортотипом подібний знаменитому сорту Альбатрос одесь-
кий; 

урожайність – 7,6 - 11,5 т/га, що вище національних стандартів на 
1,5 - 1,9 т/га; 

поєднує крупний (10,6 - 11,5 см), добре озернений (62 - 68 зерен) 
колос, з середньою продуктивною кущистістю (3 - 4 стебел на рослину), 
формує крупне (маса 1000 зерен 42 - 45 г), високонатурне зерно (860 - 
875 г/л); 

середньорослий, вегетаційний період – 283 - 285 днів, виколошуєть-
ся і достигає одночасно з сортом Антонівка; 

морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), посухостійкість висока 
(8 - 9 балів) на всіх етапах розвитку рослин; 

стійкість до основних хвороб у польових умовах – 5 - 6 балів. 
 

Якість зерна: екстрасильна пшениця – білок 13,3 - 14,6%, клейко-
вина 29 - 34%, сила борошна 486 - 527 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос білий, 

пірамідальної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см), 
довжиною 106 - 115 мм. Зубець колоскової луски середньозігнутий, дов-
жина   3,8 - 4,2 мм. Плече колоскової луски піднесене, ширина 0,76 - 0,86 
мм. Кіль наявний. Зернівка червона, видовжена, довжина 7,8 - 8,3 мм, 
ширина 2,3 -2,5 мм, товщина 3,0 - 3,2 мм. Маса 1000 зерен – 42 - 45 г. 

 
Агротехнічні вимоги: вирізняється високою позитивною реакцією 

на внесення високих доз азотних добрив (К = 11,4 - 12,6). Вирізняється 
також витривалістю до низьких і середніх агрофонів (на непарових попе-
редниках). Має підвищену потребу в яровизації (40 - 45 діб), тому віднос-
но витривалий до надранніх строків сівби. Сорт найбільш ефективно ви-
користовувати при вирощуванні за інтенсивною технологією для отри-
мання високоякісного продовольчого зерна. 

 
Особливості сорту: має напіврозлогий тип кущіння, що забезпечує 

заповнення та регенерацію будь-яких пошкоджень і зрідження посівів. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

НОТА ОДЕСЬКА 
сорт з оригінальною морфоструктурою, стійкий до хвороб 

Рекомендований для Степу і Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
      Господарські та біологічні характеристики: 
універсального типу, для посіву на різних агрофонах  і попередниках. 

Має оригінальну морфоструктуру: темно-зелений колір рослин  впродовж 
вегетації із слабким восковим покривом, прямостоячий кущ  до фази ви-
ходу в трубку, еректоїдне положення листя; 
вертикальне положення прапорцевих листків; 
урожайність – 7,6 - 10,8 т/га, що вище національних стандартів на   

0,56 - 1,42 т/га (8,0 - 15,1%). Вирізняється великим (9,4 - 12,6 см), добре 
озерненим колоссям (64 - 86 зерен), з середнім  рівнем  продуктивної 
кущистості (580 - 780 стебел на 1 м2); 
середньорослий (97 - 102 см), має товсті міцні стебла, відносно стійкі 

до вилягання (7 - 8 балів). Не осипається, високостійкий до проростання 
зерна в колосі; 
середньостиглий, вегетаційний період 286 - 288 днів. Виколошується і 

достигає  на 1 - 2 дні пізніше сорту Антонівка; 
морозо-, зимостійкість підвищені (8-9 балів), винятково високі посухо-, 

жаростійкість (9 балів); 
стійкість до основних хвороб на середньому рівні (5 - 6 балів). 
 

       Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 12,9 - 13,9%,  клейкови-
ни – 28,6 - 32,4%, сила борошна – 320 - 380 о. а. 
 
       Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, цилін-
дричної форми, довгий 9,4 - 12,6 см; колоскова луска овально-ланцетної 
форми; зубець довгий (4,2 - 5,2 мм), ледь зігнутий, плече середніх розмі-
рів (0,82 - 0,86 мм), піднесене. Зернівка видовжена (довжина – 6,9 - 7,7 
мм, ширина – 3,3 - 3,5 мм, товщина – 2,8-3,1 мм). Маса 1000 зерен – 42,4-
43,5 г. 
       Агротехнічні вимоги: в агротехнічних дослідах показав відносно 
високу витривалість до низьких і середніх агрофонів (тип реакції сорту 
Писанка), проте добре реагує на внесення азотних мінеральних добрив    
(К = 9,8 - 13,6). Сорт має високу позитивну реакцію на підвищення норм 
висіву до 5,5 - 6,0 млн схожих зерен на 1 га. 
       Особливості  сорту: оригінальна морфоструктура  з  прямостоячим  
кущем та еректоїдним положенням листя забезпечує сприятливі умови 
для фотосинтезу, але погіршує конкурентну здатність до боротьби з 
бур’янами.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ОКТАВА ОДЕСЬКА 
групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр  насіннєзнавства  та сортовивчення 
        
        Господарські та біологічні характеристики: 
універсального типу, для посіву на різних агрофонах та попередни-

ках. За сортотипом подібний сорту Благодарка одеська; 
урожайність – 7,8 - 11,9 т/га, що вище національних стандартів на    

0,93 -1,44 т/га (13,5 -13,8%); 
відносно високорослий (104 - 112 см), стійкий до вилягання (7 - 8 ба-

лів), осипання, проростання зерна в колосі (період спокою 46 - 48 днів); 
середньостиглий, вегетаційний період – 286 - 288 днів, виколошуєть-

ся і достигає на 1 - 2 дні пізніше сорту Антонівка; 
морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), посухо-, жаростійкість 

високі (9 балів); 
стійкість до хвороб у польових умовах: бура, стеблова іржа, борош-

ниста роса – стійкість на рівні 7 - 8 балів; септоріоз і піренофороз – 6 -      
7 балів; фузаріоз – 5 - 6 балів. 

 
Якість зерна: сильна пшениця, вміст білка – 12,8-13,4%,  клейкови-

ни – 29-34%, сила борошна – 336 - 368 о. а. 
 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос білий, ве-

ретеноподібної форми, довгий (9,4 - 11,8 см), середньої щільності (17 - 19 
колосків на 10 см стрижня). Остюки  білі, цупкі, довжиною 7 - 9 см, колос-
кова луска овально-ланцетної форми, зубець прямий, плече піднесене, 
опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні колоскової луски слабке; 
зернівка середніх розмірів, овальної форми, червона, маса 1000 зерен – 
42 - 44 г. 

 
Агротехнічні вимоги: сорт проявляє стабільність за реакцією на   

контрастні строки та норми посіву. Має підвищену реакцію на азотні міне-
ральні добрива (К = 9,3 - 12,4). Добре витримує низькі агротехнічні фони. 
Придатний для вирощування по нетрадиційних попередниках – соняшник, 
ріпак, гірчиця, льон. Відносно краще інших сортів витримує пізні строки 
посіву.  
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 

ПЕРЕВАГА 
інтенсивного типу з підвищеною стійкістю до екстремальних чинників 

при вирощуванні в умовах низьких і середніх агрофонів 
Рекомендований для Степу та Лісостепу  

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Господарські та біологічні характеристики:  

 інтенсивного типу, для вирощування на високих і середніх агрофонах, під-
вищена витривалість до дії екстремальних чинників в умовах низьких  агрофонів; 

 висока екологічна пластичність; 
 високопродуктивний, крупний, добре озернений колос, урожайність за роки 

випробування в інституті була 84,9 - 106,2  ц/га, перевершуючи сорт-стандарт 
Куяльник до 13,5 %. У 2018 році в трьох точках випробування – Тернопільський, 
Харківский і Чернігівський ОДЦЕСР зайняв перші місця за врожайністю. Максима-
льний урожай в 2019 р. отриманий в Черкаському ОДЦЕСР – 91,2 ц/га; 

 середньоранній, вегетаційний період – 275 - 280 діб, виколошується на до-
бу пізніше Куяльника; 

 середньорослий (107 - 115 см), стійкість до вилягання (7 - 9 балів), 
 стійкий до осипання та проростання зерна в колосі;  
 сорт має високі посухо- і спекостійкість (9 балів); 
 морозостійкість в контрольованих умовах штучного проморожування ви-
щесередної (7,5 - 9,0 балів), при дослідженні протягом трьох років після про-
морожування при t= -18 і -17ºС живих рослин залишалося 91 - 100 %; 
 має середній рівень стійкості до основних хвороб, при штучному зараженні 

на інфекційному фоні отримав оцінку (в балах): бура іржа – 4, стеблова іржа – 3, 
піренофороз – 4, жовта іржа – 4. 

Якість зерна: має високі показники якості зерна сильної пшениці. «Сила» 
борошна – 380-550 о.а., вміст білка в борошні – 13,5-14,0%, співвідношення пруж-
ності до розтяжності клейковини (P/L) – 0,95-1,44, еластична клейковина високої 
якості. 

Апробаційні ознаки: різновидність еритроспермум. Колос веретеноподіб-
ної форми, середньої довжини або довгий, нещільний. Ості цупкі, розходяться в 
сторони, середньої довжини та грубості. Колоскова луска яйцеподібна, середня за 
довжиною та шириною. Кіль дуже зазублений у верхній частині луски та на кільо-
вому зубці. Зубець довгий, прямий, тонкий, гострий. Плече колоскової луски сере-
дньої ширини, пряме. Боковий нерв визначений. В основі луски є невелика склад-
ка. Зернівка червона, овальна або яйцеподібна, середньої крупності. Маса 1000 
зерен – 40-42 г. Чубок слабкорозвинений, неширокий. Борозенка неширока і не-
глибока. 

Агротехнічні вимоги: високий генетичний потенціал врожайності та якості 
зерна за інтенсивної технології вирощування завдяки високій реакції генотипу на 
внесення мінеральних добрив, вирізняється здатністю формувати високий врожай 
і при деяких змінах в технології вирощування.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПЕРЕПІЛКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 

 високоінтенсивного типу, степової та лісостепової екології; 
 за роки випробування в інституті урожайність склала 8,87 - 11,4 т/га; 
 морозо-, зимостійкість на рівні стандарту Альбатрос одеський; 
 посухо-, спекостійкість значно вищі, ніж у сортів-стандартів у степо-

вій зоні; 
 стійкість до стеблової іржі (6 - 7 балів), септоріозу (6 балів), бурої 

іржі (3 - 4 бали), летючої сажки (4 бала), слабо уражується фузаріозом 
колоса (3 - 4 бали). 
 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці: „сила” 
борошна – 340-420 о. а., загальна оцінка хліба – 4,8 - 4,9 бали. 
 

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос не по-
никає, середньої довжини, підвищеної щільності. Форма колоса циліндри-
чна або слабковеретеноподібна. Ості нецупкі, розходяться в сторони. 
Колоски часто мають добре розвинене зерно у 3 - 4 квіточках. Колоскова 
луска середніх розмірів, овальна або яйцеподібно-овальна. Кіль добре 
виражений, доходить до основи луски, зазублений лише на зубці. Зубець 
короткий, прямий, гострий. Плече пряме, середньої ширини. Боковий нерв 
виражений слабко. Зернівка коротка, овальної форми, червона. Маса 
1000 зерен – 38 - 41 г. Чубчик виражений слабко, коротковолосистий. 

 
Агротехнічні вимоги: сорт можна вирощувати в умовах зрошення 

та богари. На дуже ранній строк сівби реагує негативно. При весняному 
внесенні 100 кг/га аміачної селітри урожай зерна збільшується на              
3 - 6 ц/га, вміст білка на 1,2 - 1,5%, „сила” борошна – 100-150 о. а. 
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Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ПОНТІЙКА 
універсального типу за технологією вирощування,  

підвищені морозо-, зимостійкість 
Рекомендований для Степу та Лісостепу  

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Господарські та біологічні характеристики:  

 універсального типу для вирощування за звичайною та інтенсивною 
технологіями; 
 урожайність в сортодослідах інституту була 72,9 - 95,8 ц/га, переве-
ршуючи показники сорта-стандарта Куяльник до 9,3 %, в 2018 році в Дніп-
ропетровському ОДЦЕСР сорт посів перше місце з врожайністю (93,1 
ц/га). Максимальний урожай отриманий в Сумському ОДЦЕСР (104,6ц/га); 
 середньоранній, вегетаційний період – 275 - 280 діб, виколошується 
і дозріває на 1-2 доби пізніше сорту Куяльник; 
 середньорослий (103 - 110 см), що на 2 - 3 см нижче Куяльника; 
 високі стійкість до посухи та спеки; 
 стійкість до вилягання, до осипання зерна та проростання його в 
колосі при перестої; 
 морозостійкість вище середної; у власних дослідах сорт проявляв 
підвищений рівень морозостійкості, при проморожуванні рослин при t=-
18°С живих рослин залишалося 94,6 - 100 %; 
 за стійкістю до основних хвороб середня (у балах): бура іржа – 4, 
стеблова іржа – 3, жовта іржа – 5, піренофороз – 4 - 5. 

Якість зерна: сильна пшениця. „Сила” борошна – 345 - 530 о. а., 
вміст білка в борошні – 12,8 - 13,8 %, індекс еластичності (Ie) – 61 - 73, 
сорт формує еластичну і якісну клейковину. 

Апробаційні ознаки. Різновидність еритроспермум. Колос верете-
ноподібний, за умов вирощування з високою інсоляцією колос може мати 
бронзовий відтінок. Щільність колосу середня. Колоскова луска овально-
яйцеподібної форми. Ості середньої цупкості, розходяться в сторони, 
середньої довжини. Кільовий зубець прямий, гострий, тонкий середньої 
довжини. Кіль добре виражений, доходить до основи луски, добре зазуб-
лений. Плече колоскової луски вузьке, пряме, у верхній частині колосу 
трохи припідняте. Боковий нерв колоскової луски визначений слабко, 
складки в основі відсутні. Зернівка середніх розмірів, яйцеподібно-
овальної форми, червона, маса 1000 зерен – 40 - 43 г. Чубок неширокий, 
середньорозвинений. Борозенка неширока і неглибока. 

 Агротехнічні вимоги: сорт рекомендується для вирощування за 
інтенсивною та звичайною технологіями переважно по кращих поперед-
никах. Строки сівби і норми висіву насіння оптимальні для зони вирощу-
вання. Підвищена морозо-, зимостійкість забезпечують сорту виживання в 
екстремальних умовах зимівлі й формуванню високого врожаю. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

РОЗКВІТ 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 високоврожайний, у конкурсних сортовипробуваннях в інституті се-
редня врожайність склала 8,03 - 10,86 т/га, що перевищує показники сор-
ту-стандарту Куяльник на 0,50 - 0,67 т/га; 
 середньорослий (95 - 105 см), стійкий до полягання, високоінтенси-

вного типу; 
 середньоранній, вегетаційний період – 278 - 284 дні; 
 морозо-, зимостійкість вищі середної (6 - 7 балів); 
 висока стійкість до осипання та проростання зерна в колосі; 
 висока стійкість до борошнистої роси, толерантний до ураження ін-

шими грибковими хворобами. 
 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці: „сила” 
борошна – 337 - 430 о. а., загальна оцінка хліба – 4,8 - 5,1 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос серед-

ньої довжини (9,3 - 10 см) і щільності (19 - 20 колосків на 10 см колосового 
стрижня), веретеноподібної форми, трохи поникає. Ості середньої довжи-
ни та цупкості, розходяться в сторони. Колоскові луски овальної форми, 
середньої або вище середньої довжини. Кіль добре виражений, зазубле-
ний, доходить до основи луски. Зубець короткий, прямий, гострий. Плече 
пряме, середньої ширини. Зернівка середньої крупності, яйцеподібна, 
червона. Маса 1000 зерен – 39 - 42 г. Чубчик середньої ширини, короткий, 
волосистий. 

 
Агротехнічні вимоги: найбільш придатний для вирощування по 

кращих попередниках та за інтенсивною технологією, але і при звичайній 
технології з хорошим рівнем забезпеченості ґрунту елементами мінера-
льного живлення за урожайністю та якістю зерна не поступається кращим 
у виробництві сортам. Дуже добре реагує на підживлення азотними доб-
ривами. При внесенні 100 кг/га аміачної селітри урожай зерна збільшуєть-
ся на 0,5 - 0,7 т/га, вміст білка – на 0,46 - 0,84 %. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

СГІ-100 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
  

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 короткостебловий, високоінтенсивного типу; 
 високоврожайний, у конкурсних сортовипробуваннях в інституті се-

редня врожайність склала 8,63 - 9,48 т/га, що перевищує показники сор-
тів-стандартів на 0,63 - 0,82 т/га; 
 середньоранній, вегетаційний період 280 - 284 доби; 
 середня потреба в яровизації та низька чутливість до фотоперіоду; 
 морозо-, зимостійкість вищі середної (5-7 балів), високі посухо- та 
спекостійкість (7 - 8 балів); 
 показники стійкості до хвороб: фузаріоз колоса - 5 балів, тверда  

сажка - 4 бали, бура іржа – 5 - 6 балів; 
 стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі. 
 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 
борошна 340 - 420 о. а., загальна оцінка хліба – 4,8 - 4,9 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Стебло міц-

не, форма куща прямостояча. Колос середньої довжини (9,5 - 10,5 см), 
веретеноподібний, середньої щільності (20 - 22 колоска на 10 см колосо-
вого стрижня). Остюки нецупкі, трохи розходяться в сторони. Колоскова 
луска яйцеподібної форми середньої довжини. Кіль добре виражений, 
доходить до основи луски, у верхній частині зазублений. Кільовий зубець 
середньої довжини, гострий, трохи зігнутий в середину колоса. Плече 
скошене, вузьке або середньої ширини. Зернівка середньої крупності, 
овально-яйцеподібної форми, забарвлення червоне, середньої інтенсив-
ності. Маса 1000 зерен – 38 - 42 г. Чубчик неширокий, слабкоопушений. 

 
Агротехнічні вимоги: створений для вирощування за інтенсивною 

технологією та для умов зрошення. Сорт дуже добре реагує на піджив-
лення азотними добривами – при внесенні 60-90 кг/га аміачної селітри 
урожай зерна збільшується на 0,4 - 0,6 т/га, вміст білка на 1,4 - 1,6%, „си-
ла” борошна – на 100 о. а. На дуже ранній посів реагує негативно. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

СІЧ 
екстрасильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  

 інтенсивного типу, степової екології, з високим рівнем адаптації до 
умов вирощування; 
 у сортодослідах інституту за останні 3 роки урожайність його коли-
валась у межах 8,67 - 10,25 т/га, що на 0,7 - 0,9 т/га вище показників сор-
ту-стандарта; 
 середньоранній, вегетаційний період – 279 - 283 дні (дозріває на 1 - 
2 доби раніше відомого сорту Куяльник); 
 висота рослин – 90 - 105 см; 
 стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі              
(8 - 9 балів), 
 морозо-, зимостійкість високі; 
 спекостійкість та посухостійкість високі (8,2 - 9,0 бала); 
 стійкість до основних хвороб висока: бурої іржі (8,9 - 9,0 балів), бо-
рошнистої роси (8,1 - 8,3 бала), кореневих гнилей та фузаріозу колоса             
(8,8 - 9,0 бала). 

Якість зерна: належить до групи екстрасильних сортів пшениці, 
„сила” борошна 375 - 470 о. а. (в окремих дослідах цей показник переве-
ршував 500 о. а.), вміст білка в зерні – 12,5 - 14,3 %, загальна оцінка  хлі-
ба – 4,9 - 5,1 бала. 

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос вере-
теноподібної форми, середньої довжини, білий, з бронзовим відтінком. 
Щільність середня (22 колоски на 10 см стрижня). Ості білі, цупкі, розхо-
дяться в сторони, рівні колосу за довжиною. Колоскова луска яйцеподіб-
на, середнього розміру (довжина – 7 мм, ширина – 4 мм), боковий нерв 
добре виражений, основа широка, з невеликою складкою. Кіль середньо-
виражений, доходить до основи, зазублений лише на зубці. Кільовий зу-
бець середній (4 - 5 мм), тонкий, гострий, трохи відігнутий назад. Плече 
середньої ширини, трохи підняте. Основа колоскових і квіткових лусок 
неопушена. Зернівка овальна, добре виповнена, середньої крупності (ши-
рина 4 мм, довжина 7 мм), забарвлення червоне. Маса 1000 зерен – 42 - 
43 г. Борозенка неширока і неглибока. Чубчик середньої волосистості.  

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за загаль-
ноприйнятою або інтенсивною технологіями переважно в південностепо-
вій зоні. Добре реагує підвищенням урожайності та якості зерна на основ-
ні добрива та підживлення азотом (N до 120 кг/га д. р.).  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 

СТОРИЦЯ 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики:  
 інтенсивного типу; 
 середня врожайність за роки випробування в інституті склала 7,13 -
10,67 т/га, що на 0,43 - 0,72 т/га вище показників кращих стандартів; 
 середньоранній, вегетаційний період 276 - 280 днів; 
 морозо-, зимостійкість вищі середної (6 - 7 балів); 
 середньорослий, висота рослини 95 - 105 см; 
 стійкий до вилягання (8 - 9 балів), висипання та проростання зерна 
в колосі; 
 посухо- та спекостійкість високі (8 - 9 балів); 
 проявляє групову стійкість до основних хвороб: бурої та стеблової 
іржі (6 - 7 балів), борошнистої роси та фузаріозу колоса (4 - 5 балів), се-
редньостійкий до жовтої іржі та твердої сажки (2 - 3 бали). 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 
борошна 360 - 410 о. а., вміст білка – 11,9%, об’єм хліба із 100 г    борош-
на –1580 см3, загальна оцінка хліба – 5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос ци-

лінд-ричний, середньої довжини (9,5 - 10 см) і щільності (19 - 21 колосок 
на 10 см колосового стрижня). Ості довгі, розходяться в сторони. Колос-
кові луски середніх розмірів, овально-ланцетної форми. Зубець колоско-
вої луски прямий, короткий. Плече колоскової луски пряме, середньої 
ширини. Кіль нижньої квіткової луски відсутній. Язичок короткий, вушка 
гострі, антоціанове забарвлення їх відсутнє або дуже слабке. Зернівка 
червона, середньої крупності, коротка за довжиною, середньої ширини, 
маса 1000 зерен 39 - 42 г.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування як за інте-

нсивною, так і за звичайною технологіями, а також в умовах зрошення. 
При внесенні 100 кг/га аміачної селітри урожай зерна збільшується на 3 - 
4 ц/га, вміст білка на 1,2 - 1,8%, сила борошна на 70 - 120 о. а.  
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

 
ТРАДИЦІЯ ОДЕСЬКА 

сильна пшениця 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
         Господарські та біологічні характеристики: 

високоінтенсивного типу, універсального використання на різних аг-
рофонах. За сортотипом подібний широковідомому сорту Українка одесь-
ка; 

урожайність 7,9 - 11,8 т/га з перевищенням національних стандартів 
на 15,3 - 20,8 %; 

вирізняється поєднанням крупного (10,0 - 10,7 см), добре озернено-
го (67 - 72 зерен) колоса і високої продуктивної кущистості (3 - 4 стебла на 
рослину);  

середньорослий (94 - 98 см), високостійкий до вилягання (9 балів), 
осипання (8 - 9 балів), проростання зерна в колосі (9 балів); 

середньостиглий, вегетаційний період 287 - 289 днів, що співпадає з 
сортом Українка одеська; морозо-, зимостійкість підвищені (8 - 9 балів), 
посухо-, жаростійкість вище середнього рівня (7 - 8 балів); 

стійкість до бурої іржі в польових умовах (6 - 7 балів), до інших хво-
роб на середньому рівні (5 - 6 балів). 

 
Якість зерна: сильна пшениця, білок – 12,8 - 13,6 %, клейковина – 

28 - 32 %, сила борошна – 362 - 384 о. а. 
 
Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, цилін-

дричної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см стрижня), 
довжина 10,0 - 10,7 см. Остюки білі, цупкі, довжиною 7 - 9 см, колоскова 
луска овальна, слабоопушена, довжина 8,9 - 9,2 мм, ширина 3,9 - 4,4 мм. 
Зернівка червона, овальної форми, довжина 7,4 - 7,8 мм, ширина 2,3  -    
2,5 мм, товщина 3,2 - 3,5 мм. Маса 1000 зерен – 38 - 42 г. 

 
Агротехнічні вимоги: вирізняється високим генетичним потенціа-

лом продуктивності та високою стійкістю до вилягання, що дає змогу ефе-
ктивно використовувати цей сорт на високих агрофонах при інтенсивній 
технології вирощування, а також в умовах зрошення. В агротехнічних до-
слідах показав високу позитивну реакцію на внесення високих доз азотних 
добрив (К = 10,5 - 13,6) і відносну толерантність до контрастних строків 
сівби. 

 
Особливості сорту: має тривалий період спокою насіння (60 - 62 

дні), що забезпечує високу стійкість до проростання зерна в колосі. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ХВАЛА 
інтенсивного типу, універсального використання 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  

 інтенсивний, з чітко вираженими ознаками степового екотипу, під-
вищеної адаптивності; 
 у сортодослідах інституту за останні 3 роки урожайність сорту коли-
валась в межах 8,75 - 9,12 т/га, що на 0,6 - 0,9 т/га вище показників сортів-
стандартів. Генетичний потенціал урожайності сягає 10 т/га; 
 середньоранній, вегетаційний період 280 - 284 дні; 
 висота рослин 100 - 112 см; 
 стійкий до вилягання (8 - 9 балів), осипання (7 - 9 балів) та пророс-
тання зерна в колосі; 
 морозо-, зимостійкість високі; 
 спекостійкість та посухостійкість високі (8 - 9 балів); 
 за даними держсортовипробування в трьох зонах (Степ, Лісостеп, 
Полісся) стійкість до основних хвороб – бурої іржі, борошнистої роси ко-
реневих гнилей та фузаріозу колоса висока (8,6 - 9,0 бала). 
 

Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 
борошна 347 - 480 о. а., вміст білка в зерні 12,2 - 14,1 %, загальна оцінка 
хліба – 4,9 - 5,0 бала, що на рівні показників екстрасильного сорту Куяль-
ник. 

Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос білий, 
веретеноподібної форми. Щільність середня (22 колоски на 10 см стриж-
ня). Ості білі, середньої довжини та грубості, розходяться в сторони. Ко-
лоскова луска яйцеподібна, неопушена, середнього розміру (ширина 4 
мм, довжина 8 мм), бічний нерв добре виражений. Кіль нижньої квіткової 
луски добре виражений, доходить до основи, зазублений у верхній части-
ні луски. Кільовий зубець довгий, тонкий, гострий, прямий або трохи відіг-
нутий назад. Плече середньої ширини, у верхній частині колоса трохи 
підняте, в середній – пряме, у нижній – трохи скошене. Основа луски не-
опушена. Зернівка червоного кольору, яйцеподібної форми, невидовжена 
(довжина 7 мм, ширина 4 мм). Маса 1000 зерен 41 - 45 г. Борозенка не-
широка і неглибока. Чубчик коротковолосистий.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за загаль-

ноприйнятою або інтенсивною технологіями. Добре реагує підвищенням 
урожайності та якості зерна на основні добрива і підживлення. Строки 
сівби – оптимальні для даної зони або можуть бути дещо зміщені у бік 
пізніших.   
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЩЕДРІСТЬ ОДЕСЬКА 
цінна пшениця 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

  напівкарликового, високоінтенсивного типу для вирощування за ін-
тенсивною технологією або в умовах зрошення; 

  урожайність – 8,0 - 12,5 т/га. Поєднує крупний (9,2 - 11,4 см), добре 
озернений колос (62 - 71 зерен) і потужну кущистість (720 - 910 продукти-
вних стебел на 1 м2); 

  короткостебловість (82 - 86 см) поєднується з винятково високою 
стійкістю до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі при пере-
стої; 

  середньопізньостиглий, вегетаційний період 286 - 288 діб, виколо-
шується і достигає на 2 - 3 дні пізніше сорту Антонівка; 

  морозо-, зимостійкість середні (6 - 7 балів), посухо-, жаростійкість 
високі (8 - 9 балів); 

  комплексно імунний до всіх видів іржі (8 - 9 балів), пилякових хво-
роб (8 - 9 балів), хвороб плямистості листя (7 - 8 балів), борошнистої роси 
(7 - 8 балів), фузаріозу колоса (6 - 7 балів). 

 
Якість зерна: цінна пшениця, вміст білка – 12,6 - 13,8 %, клейкови-

ни – 28 - 34 %, сила борошна – 286 - 318 о. а. 
 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, колос білий, вере-

теноподібної форми, довжина середня (93,6 - 97,7 мм); колоскова луска 
овально-ланцетна; зубець довгий (4,4 - 5,1 мм), прямий; плече середньої 
ширини (0,6 - 0,7 мм), пряме; зернівка овальна, ширина – 3,5 - 3,8 мм, 
довжина – 2,3 - 2,8 мм, товщина – 3,3 - 3,4 мм, відношення довжини до  
ширини – 2,2. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування за зви-

чайною та інтенсивною технологією, а також в умовах зрошення. Харак-
теризується підвищеною позитивною реакцією на внесення азотних міне-
ральних добрив  (К = 8,4 - 10,7). 

 
Особливості сорту: вирізняється комплексною стійкістю до фіто-

захворювань і не потребує обробки фунгіцидами в роки, коли немає епі-
фітотій грибкових захворювань. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ГАРАНТІЯ ОДЕСЬКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
         Господарські та біологічні характеристики: 

інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофо-
нах. За сортотипом подібний сорту Писанка; 

урожайність 7,4 - 10,8 т/га, що вище національних стандартів на 11,6 
-15,8%; 

висока продуктивність досягається поєднанням крупного, добре 
озерненого колоса та високої кущистості. Сорт формує крупне зерно (ма-
са 1000 зерен – 43,2 - 45,8 г); 

середньорослий (97 - 109 см), стійкий до вилягання (7 - 8 балів), 
осипання (7 - 8 балів) та проростання зерна в колосі (8 - 9 балів); 

середньостиглий, вегетаційний період - 288 днів, виколошується і 
достигає одночасно з сортом Місія одеська; 

морозо-, зимостійкість високі (9 балів); 
стійкий до основних хвороб в польових умовах на рівні 5 - 6 балів. 
 

Якість зерна: сильна пшениця, білок 13,1 - 14,2%, клейковина –   
28 - 33%, сила борошна – 324 - 388 о. а. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум. Колос пірамідаль-

ної форми, середньої щільності (19 - 23 г колосків на 10 см стрижня), кру-
пний (10,7 - 11,5 см). Остюки білі, довгі (74 - 88 мм). Колоскова луска лан-
цетної форми, має слабке опушення, довжина 15,8 - 19,4 мм, ширина 3,7 - 
4,2 мм. Маса 1000 зерен 43,2 - 45,8 г. 

 
Агротехнічні вимоги: реалізація високого потенціалу зернової 

продуктивності та якості зерна можлива тільки в умовах високого агрофо-
ну при інтенсивній технології вирощування. Придатний для вирощування 
на непарових попередниках, у т. ч. ріпак, соняшник. Ефективно викорис-
товує малі дози  макроелементів живлення. Придатний для вирощування 
в умовах нульового обробітку ґрунту. 

 
Особливості сорту: вирізняється унікальним поєднанням високої 

продуктивності та стійкості до екстремальних біотичних і абіотичних фак-
торів, відмінними показниками якості зерна. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

КАТРУСЯ ОДЕСЬКА 
сильна пшениця 

Рекомендований для Степу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
       Господарські та біологічні характеристики: 
 високоінтенсивного типу, універсального використання на високих і 

середніх агрофонах; 
 урожайність за роки державного сортовипробування в  степовій зоні у 

середньому знаходилась на рівні 7,9 - 11,4 т/га із перевищенням на-
ціональних стандартів на 0,76 - 1,23 т/га (10,2 - 19,4%). Сорт вирізня-
ється крупним (11,4 - 12,7 см), добре озерненим колосом (62 - 72 зе-
рен) і середньою кущистістю (612 - 786 стебел на 1м2); 

 короткостебловий тип, висота рослин 84 - 95 см, стійкий до виляган-
ня (9 балів), осипання (9 балів); 

 середньостиглий. Вегетаційний період 280 - 285 діб; 
 морозо-, зимостійкість вище середнього рівня, посухо-, жаростійкість 

високі, підвищена стійкість до кислотності та засоленості ґрунту; 
 стійкість до фітозахворювань (бали): бура іржа – 6 - 7, стеблова   ір-

жа – 5 - 6, борошниста роса – 7 - 8, фузаріоз колоса – 5 - 6, корене-
вих гнилей – 7 - 8. 
Якість зерна: вміст білка – 13,8 - 14,5 %, вміст клейковини – 33 -     

38 %, сила борошна 320 - 340 о. а., загальна оцінка хліба – 4,4 - 4,8 бала. 
В агротехнічних дослідах виявлена підвищена стабільність показників 
хлібопекарських властивостей на середніх і низьких агрофонах. 

Апробаційні ознаки: різновид – еритроспермум, кущ напіврозлогий, 
стебла і листя, починаючи з фази виходу в трубку і до виколошування, 
покриваються із зростаючою інтенсивністю восковим шаром. У повній 
стиглості колосся біле, веретеноподібної форми, середньої щільності (19 - 
21 колосків на 10 см стрижня, довжиною 11,2 - 12,5 мм). Соломина товс-
та, пружна, підколоскове міжвузля видовжене. Колоскова луска овально-
ланцетної форми, слабоопушена, довжина 14,5 - 15,2 мм, ширина 3,9 - 
4,2 мм. Плече пряме, ширина 0,64 - 0,82 мм. Зубець колоскової луски 
прямий, короткий (3,2 - 3,7 мм). Кіль наявний, язичок короткий. Зернівка 
червона, видовжена (довжина –  7,8 - 8,7 мм, ширина –  3,5 - 3,8 мм, тов-
щина – 3,4 - 3,8 мм). 

Агротехнічні вимоги: проявляє високий потенціал продуктивності 
при інтенсивній технології вирощування, але вирізняється стабільністю 
урожайності і якості зерна у варіюючих умовах вирощування. Сорт витри-
мує відхилення в строках сівби від оптимальних, проявляє відносно висо-
кий нижній поріг урожайності на слабко забезпечених елементами жив-
лення попередниках, ефективно використовує як високі, так і низькі дози 
азотного мінерального живлення. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ЛИТАНІВКА ОДЕСЬКА 
безоста, сильна пшениця 

Рекомендований для вирощування в Степу 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
 Господарські та біологічні характеристики: 

 високоінтенсивного типу, універсального використання на високих і 
середніх агрофонах; 
 т здатний формувати високий урожай за рахунок вдалого поєднан-

ня високої кущистості (712 - 824 продуктивних стебел на 1 м2) і крупного, 
добре озерненого колоса (48 - 56 зерен в колосі). На високому агрофоні 
конкурсного сортовипробування в інституті його урожайність змінювалась 
в межах 7,63 -11,48 т/га, що вище стандартів на 0,82 - 1,83 т/га або на   
9,6 - 19,4%. У державному сортовипробуванні (2006 - 2008 рр.) при сере-
дній урожайності 6,29 т/га перевищив національні стандарти на 0,41 т/га, 
або 7,0%; 
 за вегетаційним періодом відноситься до середньостиглих, вико-

лошується і дозріває на 3 - 4 дні пізніше Альбатроса одеського; 
 середньорослий (96 - 114 см), високостійкий до вилягання, осипан-

ня та проростання зерна в колосі; 
 морозо-, зимостійкість підвищені (7 - 9 балів), посухостійкість висо-

ка на всіх етапах розвитку рослин (7 - 8 балів); 
 вирізняється груповою стійкістю до захворювань: бурої іржі – 7 -     

8 балів, стеблової іржі – 7 - 8 балів, борошнистої роси – 6 - 7 балів. Відно-
сно стійкий до фузаріозу колоса, летючої сажки, середньосприйнятливий 
до твердої сажки. 

Якість зерна: за всіма показниками досягає рівня сильних пше-
ниць. У державному сортовипробуванні ці показники складали: вміст біл-
ка – 14,0%, клейковини – 30,1%, сила борошна – 305 о. а., загальна оцін-
ка хліба – 4,6 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – лютесценс. Колос білий, безостий 

(характерні добре виражені остюкоподібні відростки розміром 2,3-7,0 мм), 
циліндричной форми, середньої щільності (19 - 21 колосок на 10 см  
стрижня), довжиною 98 - 109 мм. Колоскова луска яйцеподібна, має слаб-
ке опушення, довжина 9,5 - 10,2 мм, ширина 4,1 - 4,5 мм. Зубець прямий, 
довжина 0,9 - 1,3 мм. Плече пряме, ширина – 0,7 - 1,4 мм. Маса 1000 
зерен – 38,6 - 42,4 г.  

 
Агротехнічні вимоги: вирізняється груповою стійкістю до захво-

рювань і високою позитивною реакцією на підвищення агрофону, можна 
вирощувати як в умовах богари, так і при зрошенні за інтенсивною техно-
логією. 
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  Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

ОБРЯД 
сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
          Господарські та біологічні характеристики:  
 високоінтенсивного типу, степової екології з високим рівнем посухо- 

і спекостійкості; 
 у конкурсних сортовипробуваннях в інституті середня врожайність 

склала 8,1 - 8,6 т/га, що перевищує показники сорту-стандарту Куяльник 
на 0,3 - 0,5 т/га. У держсортовипробуванні перевищив національний стан-
дарт на 0,5 т/га (11,1 %) з максимальною врожайністю 9,7 т/га. Сорт має 
високий генетичний потенціал 11,0 - 12,0 т/га за оптимальних умов; 
 вегетаційний період складає 275 - 280 днів; 
 короткостебловий, з висотою рослин 90 - 95 см; 
 морозо-, зимостійкість вищі середніх; 
 високі посухо- та спекостійкість; 
 висока стійкість до вилягання, осипання зерна з колоса при перес-

тої та проростання в ньому; 
 середньостійкий до ураження основними грибковими захворюван-

нями: бурої іржі (5 - 6 балів), жовтої іржі (6 - 7 балів), борошнистої роси   
(4 - 5 балів), піренофорозу (5 балів), фузаріозу колоса (5 балів). 

 
Якість зерна: належить до групи сильних сортів пшениці, „сила” 

борошна – 460 - 480 о.а., вміст білка – 14,0 - 14,1 %, клейковини – 28,8 - 
30,0%, загальна оцінка хліба – 5,0 - 5,3 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – еритроспермум. Колос вере-

теноподібний, середньої щільності (20 - 22 колоски на 10 см колосового 
стрижня). Плече середньої ширини, злегка скошене. Нервація виражена 
слабко. Зубець колоскової луски прямий, середньої довжини, гострий. 
Зернівка червона, овальної форми, середньої крупності (маса 1000 зерен 
38 - 40 г). Зерно дещо невирівняне через підвищену здатність формувати 
його у 3 - 4 квітках. Борозенка неглибока, коротка. 

 
Агротехнічні вимоги: для максимальної реалізації продуктивного 

потенціалу його слід вирощувати за інтенсивною технологією. Сорт дуже 
ефективно реагує на підвищений агрофон, стійкість до вилягання дає 
можливість застосовувати підвищені дози азотних добрив. Слід розміщу-
вати по кращих попередниках. Строки сівби – оптимальні або дещо пізні-
ші. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

спеціального призначення 
 

Б І Л Я В А 
білозерна екстрам’якозерна пшениця 

Рекомендований для всіх зон України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
Господарські та біологічні характеристики: 

 зерно біле, прекрасно виповнене, екстрам’яке, (35 одиниць за при-
ладом Inframatic 8611), при стисканні не розкришується з хрустом, як зви-
чайна хлібопекарська пшениця, а плющиться; 
 екстрам’яке зерно має переваги при годівлі птиці – воно краще по-

дрібнюється та гомогенізується у м’язистому шлунку (волі) птахів і краще, 
ніж твердозерна пшениця, перетравлюється;  
 ендосперм борошнистий, навіть при високому вмісті білка ніколи не 

буває скловидним;  
 рослина сильно кущиться, висотою 105 - 110 см, відносно стійка до 

полягання; 
 морозостійкість на рівні сортів інституту;  
 посухостійкість дуже висока;  
 колос остистий, білий, циліндричний, стійкий до осипання. 
 

Якість зерна: вміст білка в зерні низький – 10,5 - 11,8%. Ціле зерно 
легко розварюється і є цінним інгредієнтом для виготовлення різдвяної 
куті. Борошно біліше ніж у будь-якого сорту червонозерної пшениці, неси-
пуче, як у хлібопекарської пшениці, а крохмалисте, за питомою масою на 
20 - 25% легше за борошно хлібопекарської пшениці, що забезпечує пух-
кість борошняних кондитерських виробів.  

У зв’язку з підвищеною білизною висівок борошно не втрачає білиз-
ну навіть при виходах помелу більше 70% (75 - 80%).  

Борошно має низьку водопоглинальну спроможність (ВПС) 54 - 
55%, що сприяє перерозподілу води при замісі тіста в бік цукру, і, як на-
слідок, підвищує термопластичність тіста у перші хвилини випічки, підви-
щує ефективність хімічних розпушувачів та пухкість виробу. 

 
Особливості агротехніки: має схильність до проростання зерна в 

колосі, а тому підлягає збиранню одразу після дозрівання виключно пря-
мим комбайнуванням. Слід надавати перевагу середньопізнім строкам 
посіву протруєним насінням. Норма висіву в межах 4,0 - 4,5 млн схожого 
насіння на 1 га. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

спеціального призначення 
 

СОФІЙКА 
пшениця ваксі зі зміненим хімічним cкладом крохмалю 

Рекомендований для всіх зон України  
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Напрями технологічного використання – виробництво локшини, 
поліпшення якості хліба, виробництво крохмалю ваксі та харчових згущу-
вачів, технічний спиртодистилятний напрям, продукти з замороженого 
тіста, кормова пшениця. 

Технологічні особливості: зерно зовні не має жодних ознак радика-
льної хімічної модифікації крохмалю, яке притаманне цьому сорту. За-
мість нормального рівня вмісту амілози в крохмалі 25%, крохмаль містить 
0% амілози і на 100% складається з амілопектину. Завдяки цьому, крох-
мальна гранула сорту, на відміну від звичайних сортів хлібопекарської 
пшениці, нестійка до механічної дії і при помелі зерна руйнується.  

Зерно червоне, тверде за консистенцією ендосперму, розмелюється 
як зерно звичайної хлібопекарської пшениці. Борошно біле, як у звичай-
ної хлібопекарської пшениці, має екстрависоку водопоглинальну спромо-
жність (ВПС) на рівні 72% і вище. Борошно в чистому вигляді непридатне 
для випікання хліба. Тісто має екстрависоку газогенеруючу спроможність і 
може суттєво поліпшувати об’єм і якість хліба з борошна, що має низьку 
підйомну силу (газогенеруючу спроможність). 

Зерно має високу ферментабільність, забезпечує високий вихід спирту 
при ферментації і є прекрасною сировиною для спиртодистилятної про-
мисловості та виробництва біоетанолу. 

Борошно за звичайних умов збирання зерна (без дощів) завдяки низь-
кому числу падіння (65 - 70 с), здатне покращувати об’єм та якість хліба з 
борошна з високим числом падіння та низькою підйомною силою тіста у 
борошносумішах з часткою борошна ваксі до 30%. 

Рослина помірно кущиться, висотою 110 - 115 см, відносно стійка до 
полягання. Морозостійкість на рівні сортів інституту. Посухостійкість дуже 
висока. 

Колос остистий, білий, циліндричний, стійкий до осипання. 
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 Пшениця м’яка (озима) 
(Triticum aestivum L.) 

спеціального призначення 
 

ЧОРНОБРОВА 
пшениця підвищеної харчової цінності 

Рекомендований для всіх зон України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Напрям технологічного використання – пластівці, крупи, сухі 
сніданки, кормова пшениця з підвищеною біологічною цінністю зерна, хліб 
з високою харчовою цінністю. 

 
Технологічні особливості: борошномельні характеристики бли-

зькі до сорту екстрасильної пшениці сорту Куяльник, хлібопекарські пока-
зники нижчі. Борошно, отримане при помелі чорного зерна має сірувато-
білий колір, висівки чорні або темно-коричневі, відмінні харчосмакові вла-
стивості крупи. 

 
Зерно від темно-коричневого до чорного кольору, тверде за конси-

стенцією ендосперму, розмелюється як зерно звичайної хлібопекарської 
пшениці. Завдяки високому вмісту білка (14 - 15%), вітамінів та мікроеле-
ментів є прекрасною поживною харчовою сировиною та сировиною для 
годівлі худоби, свиней та птиці. 

 
Борошно сірувато-біле, в залежності від технології помелу, може 

бути дещо темнішим за борошно звичайної пшениці, висівки чорного або  
темно-коричневого кольору. 

Рослина помірно кущиться, висотою 110 - 115 см, відносно стійка до 
полягання. Морозостійкість на рівні сортів інституту. Посухостійкість висо-
ка. 

Колос остистий, білий, веретеноподібний, щільність нижче серед-
ньої, дуже стійкий до осипання. 

 
Особливості агротехніки. Сорт не має помітних негативних особ-

ливостей. Бажано збирати урожай прямим комбайнуванням. Слід надава-
ти перевагу середньопізнім строкам посіву протруєним насінням. Норма 
висіву в межах 4,5 млн схожого насіння на 1 га. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

 

АКВЕДУК 
короткостебловий, високостійкий до вилягання 

Рекомендований для Лісостепу Лісостепу та північних районів Степу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
        Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на високих і середніх 

агрофонах; 
 високопродуктивний. Середня урожайність за роки конкурсного ви-

пробування (2007 - 2010) склала 6,47 т/га, що вище середнього стан-
дарту на 0,85 т/га, або на 16,2%. Має крупний, добре озернений ко-
лос; 

 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 
Дозріває одночасно або на 2 - 4 дня раніше стандартного сорту Алий 
парус; 

 короткостебловий (90 - 95 см), має високу стійкість до вилягання; 
 морозо- і зимостійкість вищі середніх (7 - 8 балів), на рівні сорту Алий 

парус. Вирізняється середньою яровизаційною потребою (25 днів) та 
нижче середньою фотоперіодичною чутливістю (61 день); 

 посухостійкість середня (5 - 7 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна в 

колосі; 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зок-

рема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблевої 
іржі та борошнистої роси (6 - 7 балів). 
 

Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середньокрупне зерно 41,7 - 45,2 г. Натура 
зерна складає 789 - 832 г/л. Вміст клейковини 27,2 - 29,4, білка 13,1 - 
14,0%. Загальна оцінка макаронних виробів - 4,5 - 5,0 бала. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос крупний, не-

опушений, яскраво-червоного кольору, щільний, циліндричний. Плече 
скошене, вузьке. Зернівка напіввидовжена, білого кольору. 

 
Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 

зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивною 
технологією.  
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

АРЕАЛ ОДЕСЬКИЙ 
групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Степу та Південного Лісостепу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на парових та кращих 
непарових попередниках; 
 високопродуктивний. Середня урожайність за роки конкурсного випро-
бування (2007 - 2010) склала 62,8 ц/га, що вище середнього стандарту на 
8,2 ц/га, або на 13,1%. Має крупний, добре озернений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 
Дозріває одночасно з сортом Айсберг одеський; 
 короткостебловий (100 - 105 см), стійкість до вилягання вище серед-
ньої; 
 морозо- і зимостійкість середні (6 - 7 балів), на рівні сорту Перлина 
одеська. Вирізняється середньою яровизаційною потребою (25 днів) та  
фотоперіодичною чутливістю (більше 56 днів); 
 посухостійкість середня (6 - 7 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна в 
колосі; 
 характеризується груповою стійкістю до поширених хвороб, зокрема 
септоріозу та різних видів сажки та борошнистої роси (8 - 9 балів), бурої, 
стеблевої іржі, септоріозу (6 - 7 балів). 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середньої крупності зерно 45,8 - 48,4 г. 
Натура зерна складає 798 - 835 г/л. Вміст клейковини 28,0 - 30,7, ІДК –   
90 у. о., вміст білка 13,9 - 15,9%. Загальна оцінка макаронних виробів – 
4,5 - 5,0 бала.  
 Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос крупний, не-
опушений, червоного кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі (10 - 
11 см), зазубрені, жорсткі, червоного кольору. Колоскова луска видовже-
на. Зубець колоскової луски короткий,  середньозігнутий. Плече піднесе-
не, середнє. Зернівка напіввидовжена білого кольору. 

Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння 5 млн схожих зерен на 
гектар. Глибина загортання насіння 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

БОСФОР 
інтенсивного типу, з груповою стійкістю до хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на високих і серед-

ніх агрофонах; 
 високопродуктивний. За роки державного випробування (2009 -    

2011) середня урожайність в степовій зоні склала 6,00 т/га, що на рівні 
стандарту, а в лісостеповій зоні – 7,85 т/га, що вище стандарту Алий па-
рус на 0,35 т/га, або на 4,5%. Має крупний, добре озернений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 

Дозріває одночасно, або на 2 - 3 дні раніше стандартного сорту Алий па-
рус; 
 короткостебловий (90 - 95 см), має високу стійкість до вилягання; 
 морозо- і зимостійкість вищі середніх (7 - 8 балів), на рівні сорту 

Алий парус. Вирізняється середньою яровизаційною потребою (25 - 27 
днів) та фотоперіодичною чутливістю більше 75 днів; 
 посухостійкість вище середньої (7 балів); 
 високостійкий до осипання та середньостійкий до проростання зер-

на в колосі; 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зо-

крема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблової іржі 
та борошнистої роси (6 - 8 балів). 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має крупне зерно – 45,0 - 56,8 г. Натура зерна 
складає 785 - 826 г/л. Вміст клейковини – 28,0 - 33,1, білка – 13,5 - 14,2%. 
Загальна оцінка макаронних виробів 4,5 - 5,0 бала.  
 Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос крупний, не-
опушений, яскраво-червоного кольору, щільний, циліндричний. Остюки 
довгі (10 -11 см), зазубрені, жорсткі, чорного кольору. Колоскова луска 
видовжена. Зубець колоскової луски короткий, прямий. Плече округле, 
вузьке. Зернівка напіввидовжена, білого кольору. 
 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні.  
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Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

БЛИСКУЧИЙ 
середньорослий, групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
                          

 Господарські та біологічні характеристики: 
 короткостеблового типу (95 -105 см), дуже стійкий до вилягання;  
 високоврожайний, середній урожай зерна в конкурсному випробу-

ванні становив 70,5 ц/га, що на 12,7% більше сорту Крейсер. У держав-
ному сортовипробуванні степової зони України урожай зерна склав 64,6, 
лісостепової – 83,4 ц/га та перевищив середньопорівняний стандарт в 
Степу та Лісостепу на 6,4 ц/га. 
 середньоранній. Вегетаційний період 266 - 275 днів. Степової та лі-

состепової екогрупи; 
 морозо- і зимостійкість середні (7 - 8 балів), на рівні сорту Алий па-

рус. Має середню стадію яровизації (27 - 29 днів) та  фотоперіодичну чут-
ливість (67 днів); 
 посухостійкість висока (7 - 8 балів); 
 стійкість до поширених хвороб, зокрема септоріозу і різних видів 

сажки 8 - 9 балів, борошнистої роси, бурої і стеблової іржі 5 - 7 балів; 
 має високу стійкість до осипання зерна на корені та середню до йо-

го проростання.  
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна твердої 
пшениці вищого гатунку. По кращим попередникам формує крупне зерно 
43,6 - 52,7 г. Натура зерна становить 798 - 800 г/л. Вміст клейковини 27,4 -
31,3, білка 13,1 - 14,7%. Загальна оцінка макаронних виробів 4,5-5,0 бала. 
 Апробаційні ознаки: різновид – leucurum. Колос остистий, не-
опушений, білого кольору, щільний, циліндричний, середньої довжини (6,5 
-       7,0 см). Остюки довгі, жорсткі, зазубрені, паралельно-розхожі, білого 
кольору. Зубець колоскової луски середній, середньозігнутий. Плече під-
несене, вузьке.  
 Агротехнічні вимоги: сівбу необхідно проводити в стислі строки на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні  по кращих попередниках (чорні та зайняті пари, багаторічні 
й однорічні трави, зернобобові на зелений корм та зерно, а також в умо-
вах зрошення). Оптимальна норма висіву 4,5 - 5,0 млн схожих зерен на 
гектар. Насіння загортається на глибину 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

БУРШТИН 
раннє відновлення весняної вегетації рослин 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 короткостеблового типу (95 - 105 см), досить стійкий до вилягання;  
 високоврожайний – середній урожай зерна в конкурсному випробу-

ванні становив 6,85 т/га, що на 10,4% більше, ніж у сорту Алий парус. У 
державному сортовипробуванні степової зони України урожай зерна 
склав 6,07, лісостепової – 6,01 т/га, що відповідно перевищило середньо-
порівняний стандарт на 16 і 20%; 
 середньоранній. Вегетаційний період 273 - 290 днів. Степової та лі-

состепової екогрупи; 
 морозо- і зимостійкість середні (6 - 7 балів), на рівні сорту Алий па-

рус. Має середню стадію яровизації (22 - 25 днів) та низьку фотоперіоди-
чну чутливість (56 днів); 
 посухостійкість висока (7 - 8 балів); 
 стійкість до поширених хвороб, зокрема септоріозу і різних видів 

сажки 8 - 9 балів, борошнистої роси, бурої і стеблової іржі 5 - 7 балів; 
 високостійкий до осипання зерна в колосі та середньостійкий до йо-

го проростання. 
 

 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна твердої 
пшениці вищого ґатунку. По кращим попередникам формує крупне зерно 
43,1 - 47,2 г. Натура зерна становить 795 - 826 г/л. Вміст клейковини –    
29,4 - 33,9, білка – 13,5 - 16,1%. Загальна оцінка макаронних виробів -   
4,5 - 5,0 бала. 
 
 Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, інтенсивного червоного кольору, щільний, циліндричний, сере-
дньої довжини (6,5 - 7,0 см). Остюки довгі, жорсткі, зазубрені, паралельно-
розхожі, світло-коричневого кольору. Зубець колоскової луски короткий, 
дуже зігнутий. Плече піднесене, вузьке. Кіль широкий, різко виражений. 
 
 Агротехнічні вимоги: сівбу необхідно проводити в стислі строки    
(25 - 30 вересня в степовій зоні та 20 - 25 вересня в лісостеповій) по кра-
щих попередниках (чорні та зайняті пари, багаторічні й однорічні трави, 
зернобобові на зелений корм та зерно, а також в умовах зрошення). Оп-
тимальна норма висіву 4,5 - 5,0 млн схожих зерен на гектар. Насіння за-
гортається на глибину 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ГАВАНЬ 
стійкий до проростання зерна, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та північних районів Степу 
 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на парових та кра-

щих непарових попередниках; 
 високопродуктивний. За роки державного випробування (2009 -    

2011) середня урожайність склала 6,22 т/га, що вище середнього станда-
рту на 0,31 т/га. Максимальна врожайність в станційному випробуванні 
досягала 8,41 т/га (Степ) і 9,54 т/га (Лісостеп). Має крупний, добре озер-
нений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 

Дозріває одночасно з сортом Айсберг одеський; 
 середньорослий (95 - 105 см), стійкість до вилягання вища серед-

ньої; 
 морозо- і зимостійкість середні (6 - 7 балів), на рівні сорту Перлина 

одеська. Вирізняється короткою яровизаційною потребою (20 - 22 дні) та  
фотоперіодичною чутливістю більше 70 днів; 
 посухостійкість вище середньої (7 - 8 балів); 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зо-

крема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблової іржі 
та борошнистої роси (6 - 7 балів). 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середньої крупності зерно (40,6 - 51,7 г) з 
натурою 810 - 828 г/л. Вміст клейковини – 28,4 - 32,9, білка – 13,0 - 14,5%. 
Загальна оцінка макаронних виробів – 4,5 - 5,0 бала.  
 Апробаційні ознаки: різновид leucurum. Колос крупний, неопуше-
ний, білого кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі (10 - 11 см), 
зазубрені, жорсткі, білого кольору. Колоскова луска видовжена. Зубець 
колоскової луски короткий, ледь зігнутий. Плече округле, вузьке. Зернівка 
напіввидовжена, білого кольору. 
 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 5-й 
день від початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожно-
му конкретному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння 5 млн схожих 
зерен на гектар. Глибина загортання насіння 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ГАРДЕМАРИН 
короткостебловий, високостійкий до вилягання 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 короткостеблового типу (90 - 105 см), високостійкий до вилягання; 
 високоврожайний – середній врожай в конкурсному сортовипробу-

ванні склав 6,70 т/га, що на 12,4% більше стандарту. У держсортовипро-
буванні перевищив стандарт в степовій зоні на 6,7, а в лісостеповій – на 
18,9%; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи; 
 середньоранній, вегетаційний період 277 - 290 днів; 
 морозо- і зимостійкість середні та нижчесередні (5 - 7 балів), на рів-

ні сорту Перлина одеська. Має середню стадію яровизації (22 - 25 днів) та 
фотоперіодичну чутливість (79 днів); 
 посухостійкість добра (6 - 7 балів); 
 високостійкий до осипання та середньостійкий до проростання зер-

на в колосі; 
 стійкий до поширених хвороб: борошнистої роси, септоріозу, різних 

видів сажки (8 - 9 балів), бурої та стеблової іржі (6 - 7 балів). 
  
 Якість зерна: повністю відповідає всім вимогам стандарту до зерна 
вищих ґатунків. Натура зерна 795 - 810 г/л, вміст білка в зерні – 13,4 - 
15,7, клейковини – 29,7 - 35,1%. Маса 1000 зерен досягає 39,5 - 47,8 г. 
Загальна якість макаронних виробів складає 4,5 - 5,0 бала. 
  
 Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, червоно-коричневого кольору, щільний, циліндричної форми. 
Остюки довгі, жорсткі, зазубрені, світло-коричневого кольору. Колоскова 
луска видовжена. Плече скошене, вузьке. Зубець короткий, прямий. 
  
 Агротехнічні вимоги: сівбу слід проводити в оптимальні, стислі 
строки (25 - 30 вересня в степовій зоні та 20 - 25 вересня в лісостеповій 
зоні) по кращих попередниках (чорні та зайняті пари, багаторічні й однорі-
чні трави, зернобобові на зелений корм і зерно). Оптимальна норма висі-
ву складає 5,0 млн схожих зерен на гектар. Глибина загортання насіння –
4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ЗОЛОТЕ РУНО 
середньорослий, групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарськi та біологічні характеристики: 
 універсального типу, середньорослий (105 - 115 см), середньої стій-

кості до вилягання;  
 високоврожайний, урожайнiсть на сортодільницях склала 5,53 т/га, 

що на 13% вище, ніж у середньопорівняного стандарту; 
 вiдноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній; 
 морозо- і зимостійкість нижчі середніх (4 - 5 балів). Має короткий 

період яровизації (17 - 19 днів) та середню фотоперіодичну чутливість (98 
днів);  
 посухостійкість висока (7 - 9 балів); 
 високостійкий до осипання та середньостійкий до проростання зер-

на в колосі;  
 вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, зокрема 

септорiозу та різних видів сажки (8 - 9 балiв), бурої, стеблової iржi та бо-
рошнистої роси (5 - 7 балiв). 

 
 Якiсть зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. По кращих попередниках формує досить крупне 
зерно округлої форми та високої якості: натура зерна складає 826 - 841 
г/л, вміст білка – 14,7 - 16,0, клейковини – 34,7 - 38,9%. Ранньовесняне 
внесення 100 кг д. р. азоту забезпечує прибавку за вмістом білка 26% та 
прибавку урожаю зерна – 5,0 ц/га.  
 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид – leucurum. Колос остистий, білий, 
неопушений, щільний, циліндричний, середньої довжини (7 см). Остюки 
жорсткi, зазубренi, білого кольору. Колоскова луска широка, видовжена. 
Зубець колоскової луски середній (3 - 5 мм), клювовидний, ледь відігнутий 
назад і в сторону. Маса 1000 зерен 43 - 48 г.     
 
 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити на 5-й день після поча-
тку оптимальних строків посіву м'якої озимої пшениці по кращих поперед-
никах (чорні і зайняті пари, багаторічні і однорічні трави, зернобобові на 
зерно і зелений корм). Оптимальна норма висіву – 4,5 млн схожих зерен 
на гектар. Глибина загортання насіння – 5 - 7 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

КОНТИНЕНТ 
висока посухостійкість, групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарськi та біологічні характеристики:  
 високоврожайний. Середнiй урожай у конкурсному випробуваннi     

7,9 т/га, що на 9,7% більше, ніж у середнього стандарту; 
 напiвкарликового типу (80 - 90 см), соломина товста, мiцна і дуже 

стiйка до вилягання;  
 вiдноситься до степової та лiсостепової екогрупи. Середньоранній; 
 зимо-, морозостiйкiсть нижчі середніх (5 - 7 балів), на рiвнi сорту 

Перлина одеська. Має яровизаційну потребу 21 - 23 дні, низьку фотопері-
одичну чутливість (55 днів); 
 посухостiйкiсть висока (7 - 9 балів); 
 стійкий до осипання зерна та його проростання в колосі; 
 стiйкий до поширених хвороб: септорiозу та рiзних видiв сажки (8 -    

9 балiв), стеблової та бурої iржі, борошнистої роси (5 - 7 балiв). 
 Якiсть зерна: вiдповiдає всiм вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків. По кращих попередниках формує досить крупне зерно. Натура 
зерна 802 - 810 г/л. Вмiст сирої клейковини 30,1 - 35,3, бiлка – 13,0 -
14,2%. Деформацiя клейковини – 90 - 100 од. ІДК. Загальна оцiнка мака-
ронних виробiв дуже висока (4,5 - 5,0 бала). Ранньовесняне внесення     
100 кг д. р. азотних добрив забезпечує прибавку за вмістом білка 16,7%. 
Індекс оплати урожаєм зерна склав 8,7 ц/га. 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид – hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, червоно-коричневого кольору, короткий, цилiндричної форми. 
Колоскова луска видовжена, вузька. Зубець колоскової луски короткий, 
ледь зiгнутий. Плече округле, вузьке. Остюки довгi, жорсткi, зазубренi, 
свiтло-коричневого кольору. Зернiвка бiла, напiввидовжена, досить круп-
на, маса 1000 зерен – 42,7 - 48,4 г. 
 Агротехнiчнi вимоги: сiвбу слiд проводити в стислi строки на  по-
чатку оптимальних строків сівби м'якої озимої пшениці по кращих попере-
дниках (чорнi та зайнятi пари, багаторiчнi й однорiчнi трави, зернобобовi 
на зерно та зелений корм, а також в умовах зрошення). Оптимальна нор-
ма висiву 5,0 млн схожих зерен на гектар. Глибина загортання насiння –   
4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

КРЕЙСЕР 
середньорослий, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на високих і серед-

ніх агрофонах; 
 високопродуктивний. За роки державного випробування (2008 -    

2010) урожайність в середньому склала 6,32 т/га, що на 0,34 т/га або на 
5,4% вище середнього стандарту. Має крупний, добре озернений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 

Дозріває на 1 - 2 дні раніше стандартного сорту Алий парус; 
 середньорослий (105 - 110 см), стійкість до вилягання добра;  
 морозо- і зимостійкість середні (5 - 7 балів), на рівні сорту Перлина 

одеська. Сорт вирізняється середньою потребою в яровизації (23 - 25 
днів) і також середньою фотоперіодичною чутливістю (>70 днів); 
 посухостійкість середня (5 - 7 балів); 
 високостійкий до осипання та середньостійкий до проростання зер-

на в колосі; 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зо-

крема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблової іржі 
та борошнистої роси (7 - 8 балів). 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середнє за крупністю зерно (40,4 - 45,0 г) з 
натурою 785 - 827 г/л. Вміст клейковини – 28,7 - 34,0, білка – 14,1 - 16,2%. 
Загальна оцінка макаронних виробів 5,0 - 5,5 бала. Серед інших сортів 
твердої пшениці вирізняється комплексом високих технологічних показни-
ків зерна для макаронного та круп'яного виробництва. 
 Апробаційні ознаки: різновид – hordeiforme. Колос остистий, не-
опушений, інтенсивно-червоного кольору, щільний, циліндричний. Остюки 
довгі (11 - 12 см), зазубрені, еластичні, світло-коричневого кольору. Коло-
скова луска видовжена. Зубець колоскової луски середній, плече ледь 
піднесене. Зернівка напіввидовжена, білого кольору. 
 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння 5 млн схожих зерен на 
гектар. Глибина загортання насіння 4 - 6 см.  

 
  

80 81



81 

 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ЛАЙНЕР 
групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Степу та південних районів Лісостепу  
 
Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
                          

 
 Господарськi та біологічні характеристики: 
 універсального типу, середньорослий (85 - 95 см), має високу стій-

кість до вилягання;  
 високоврожайний – середня урожайнiсть на сортодільницях        

57,4 ц/га, що на 6,3% вище стандарту; 
 вiдноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній; 
 морозо- і зимостійкість вищі середніх (6 - 8 балів);  
 посухостійкість висока (7 - 9 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна 

в колосі;  
 вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, зокрема  

септорiозу та різних видів сажки (8 - 9 балiв), бурої, стеблової iржi та бо-
рошнистої роси (7 - 9 балiв). 
 Якiсть зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
гатунків твердої пшениці. По кращих попередниках формує досить крупне 
зерно високої якості: натура зерна складає 800 - 818 г/л, білка 14,4 - 16,3, 
клейковини – 32,7 - 37,9%. 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид leucurum. Колос остистий, білий, 
неопушений, середньої щільності, циліндричний, короткий (5,5 см). Остю-
ки жорсткi, зазубренi, білого кольору. В окремі роки на нижній основі ос-
тюків їх зовнішньої сторони може проявлятися  нитковидний чорний 
окрас. Колоскова луска видовжена. Зубець колоскової луски короткий     
(1 - 2 мм), ледь зігнутий. Маса 1000 зерен – 42,5 - 43,6 г.     
 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити на початку оптималь-
них строків для м'якої пшениці в кожній конкретній зоні по кращих попере-
дниках (чорні та зайняті пари, багаторічні та однорічні трави, зернобобові 
на зерно і зелений корм). Оптимальна норма висіву – 5 млн схожих насі-
нин на гектар. Глибина загортання насіння – 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ЛІНКОР 
групова стійкість до поширених хвороб 

Рекомендований для Степу та південних районів Лісостепу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на парових та кра-

щих непарових попередниках; 
 високопродуктивний. За роки державного випробування (2008 -    

2010) урожайність в середньому склала 6,30 т/га, що на 0,32 т/га або на 
5,1% вище середнього стандарту. Має крупний, добре озернений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 

Дозріває на 2 - 3 дні пізніше стандартного сорту Алий парус; 
 короткостебловий (85 - 95 см), високостійкий до вилягання;  
 морозо- і зимостійкість середні (5-7 балів), на рівні сорту Золоте ру-

но. Вирізняється середньою яровизаційною потребою (23 - 25 днів) і та-
кож середньою фотоперіодичною чутливістю (>65 днів); 
 посухостійкість вище середньої (7 балів); 
 стійкість до осипання висока, до проростання зерна в колосі – сере-

дня; 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зо-

крема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблової іржі 
та борошнистої роси (6 - 8 балів). 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середнє за крупністю зерно – 39,4 - 48,5 г. 
Натура зерна складає 790 - 836 г/л. Вміст клейковини – 29,3 - 35,6, білка – 
14,2 - 16,5%. Загальна оцінка макаронних виробів 5,0 - 5,5 бала. Серед 
інших сортів твердої пшениці вирізняється комплексом високих технологі-
чних показників для макаронного та круп'яного виробництва. 
 Апробаційні ознаки: різновид leucomelan. Колос остистий, не-
опушений, білого кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі (11 - 12 
см), зазубрені, еластичні, чорного кольору. Колоскова луска видовжена. 
Зубець колоскової луски середній, гострий, злегка відігнутий назад. Плече 
піднесене, вузьке. Зернівка напіввидовжена, білого кольору. 
 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 5-й 
день від початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожно-
му конкретному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння – 5 млн схожих 
зерен на гектар. Глибина загортання насіння – 4 - 6 см. 
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Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ПРЕСТИЖНИЙ 
висока посухостійкість 

Рекомендований для Лісостепу та Степу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, універсального використання на парових та кра-

щих непарових попередниках; 
 високопродуктивний. В державному випробуванні (2015 – 2017 рр.) 

максимальна врожайність досягла 8,25 т/га (Степ) і 10,02 т/га (Лісостеп). 
Має крупний, добре озернений колос; 
 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 

Дозріває на 3 - 4 дні раніше стандартного сорту Алий парус; 
 короткостебловий (85 - 95 см), має високу стійкість до вилягання;  
 морозо- і зимостійкість вищі середніх (6 - 7 балів);  
 посухостійкість висока (8 - 9 балів); 
 стійкість до осипання висока, до проростання зерна в колосі –  се-

редня; 
 характеризується стійкістю до поширених хвороб, зокрема септорі-

озу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої іржі та борошнистої роси (5 - 
6 балів). 

 
 Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
гатунків твердої пшениці. Має середнє за крупністю зерно 45,1 - 48,5 г. 
Натура зерна складає 796 - 802 г/л. Вміст клейковини 27,3 - 30,1, білка 
13,6 -14,9%. Загальна оцінка макаронних виробів 4,5 - 5,0 бала.  
 

Апробаційні ознаки: різновид – leucomelan. Колос остистий, не-
опушений, білого кольору, щільний, циліндричний. Остюки довгі (11 -      
12 см), зазубрені, еластичні, чорного кольору. Колоскова луска видовже-
на. Зубець колоскової луски короткий, середньозігнутий. Плече середньої 
ширини, скошене. Зернівка білого кольору, напіввидовжена. 

 
 Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 
зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної 
технології. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння – 5 млн. схожих зерен на 
гектар. Глибина загортання насіння – 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ПРОЗОРИЙ 
групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Лісостепу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, універсального використання на парових та кра-
щих непарових попередниках; 

 високопродуктивний. Середня урожайність за роки конкурсного ви-
пробування (2007 - 2010) склала 6,48 т/га, що вище середнього стан-
дарту на 0,86 т/га, або на 16,2%. Має крупний, добре озернений ко-
лос; 

 відноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній. 
Дозріває одночасно з сортом Айсберг одеський; 

 короткостебловий (90 - 95 см), стійкість до вилягання вище серед-
ньої; 

 морозо- і зимостійкість середні (6 - 7 балів) на рівні сорту Перлина 
одеська. Сорт вирізняється середньою яровизаційною потребою (25 
днів) та  фотоперіодичною чутливістю більше 65 днів; 

 посухостійкість середня (5 - 7 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна в 

колосі; 
 характеризується комплексною стійкістю до поширених хвороб, зок-

рема септоріозу та різних видів сажки (8 - 9 балів), бурої, стеблової 
іржі та борошнистої роси (6 - 7 балів). 
 

Якість зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
ґатунків твердої пшениці. Має середньої крупності зерно (42,2 - 44,3 г). 
Натура зерна складає 782 - 819 г/л. Вміст клейковини 28,0 - 30,7, білка –
13,8 - 14,5%. Загальна оцінка макаронних виробів – 4,5 - 5,0 бала.  

 
Апробаційні ознаки: різновид – leucurum. Колос крупний, не-

опушений, білого кольору, щільний, циліндричний. Плече піднесене, вузь-
ке. Зернівка напіввидовжена, білого кольору. 

 
Агротехнічні вимоги: реалізація високої продуктивності та якості 

зерна досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивною 
технологією. Сівбу необхідно проводити за стислий період (4 - 5 днів) на 
початку оптимальних строків для м'якої озимої пшениці в кожному конкре-
тному регіоні. Оптимальна норма висіву насіння – 5 млн. схожих зерен на 
гектар. Глибина загортання насіння – 4 - 6 см. 
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 Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ШЛЯХЕТНИЙ 
середньорослий, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для Лісостепу та Степу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарськi та біологічні характеристики: 
 універсального типу, середньорослий (95 - 105 см), стійкий до виля-

гання;  
 високоврожайний – урожайнiсть на сортодільницях  степової зони 
досягала 58,9 - 78,9 ц/га, а в Лісостепу 91,2 - 105,0 ц/га, що відповідно 
на 9,6 і 8,5% вище середнього стандарту; 
 вiдноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній; 
 морозо- і зимостійкість вищі середніх (6 - 7 балів);  
 посухостійкість висока (7 - 9 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна 

в колосі;  
 вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, зокрема  

септорiозу та різних видів сажки (8 - 9 балiв), бурої, стеблової iржi та бо-
рошнистої роси (6 - 8 балiв). 
 Якiсть зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
гатунків твердої пшениці. По кращих попередниках формує досить крупне 
зерно високої якості: натура зерна складає 792 - 806 г/л, білка 14,8 - 15,5, 
клейковини 27,7 - 31,9%. 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид – leucurum. Колос остистий, білий, 
неопушений, щільний, циліндричний, середньої довжини (7 см). Остюки 
жорсткi, зазубренi, білого кольору. Колоскова луска широка, видовжена. 
Зубець колоскової луски короткий (1 - 2 мм), середньозігнутий. Маса 1000 
зерен – 43,5 - 47,3 г.     
 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити на початку оптимальних 
строків посіву м'якої озимої пшениці по кращих попередниках (чорні та 
зайняті пари, багаторічні та однорічні трави, зернобобові на зерно і зеле-
ний корм). Оптимальна норма висіву – 4,5 - 5,0 млн схожих зерен на гек-
тар. Глибина загортання насіння – 5 - 7 см. 
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Пшениця тверда (озима)  
(Triticum durum Desf.) 

ЯСКРАВИЙ 
короткостебловий, групова стійкість до хвороб 

Рекомендований для для Степу та південних районів Лісостепу 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
 Господарськi та біологічні характеристики: 
 універсального типу, середньорослий (95 - 105 см), стійкий до виля-

гання;  
 високоврожайний, урожайнiсть на сортодільницях степової зони до-

сягала 68,4 - 83,6 ц/га, а в Лісостепу 75,2 - 92,1 ц/га, що відповідно на 7,6 і 
9,1% вище середнього стандарту; 
 вiдноситься до степової та лісостепової екогрупи. Середньоранній; 
 морозо- і зимостійкість середні (6 - 7 балів);  
 посухостійкість висока (7 - 9 балів); 
 має високу стійкість до осипання та середню до проростання зерна 

в колосі;  
 вирізняється комплексною стійкістю до основних хвороб, зокрема 

септорiозу та різних видів сажки (8 - 9 балiв), бурої, стеблової iржi та бо-
рошнистої роси (6 - 8 балiв). 
 Якiсть зерна: відповідає всім вимогам стандарту до зерна вищих 
гатунків твердої пшениці. По кращих попередниках формує досить крупне 
зерно високої якості: натура зерна складає 798 - 816 г/л, білка – 14,8 - 
16,0, клейковини – 29,7 - 34,4%. 
 Апробацiйнi ознаки: рiзновид – leucomelan. Колос остистий, білий, 
неопушений, щільний, циліндричний, середньої довжини (7 см). Остюки 
жорсткi, зазубренi, чорного кольору. Колоскова луска широка, яйцеподіб-
на. Зубець колоскової луски короткий (1 - 2 мм), ледь зігнутий. Маса 1000 
зерен 45,8 - 55,3 г.     
 Агротехнiчнi вимоги: сівбу слід проводити після початку оптима-
льних строків посіву м'якої озимої пшениці по кращих попередниках (чорні 
та зайняті пари, багаторічні та однорічні трави, зернобобові на зерно і 
зелений корм). Оптимальна норма висіву – 4,5 - 5,0 млн схожих зерен на 
гектар. Глибина загортання насіння – 5 - 7 см. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

АВАТАР 
посухостійкий для умов високоінтенсивного землеробства 

Рекомендований для всіх зон України, цінний 
 

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 у сортовипробуванні інституту середній врожай за два роки до-         
слідження в умовах посухи склав 5,52 т/га, що перевершує націона-
льний стандарт на 0,55 т/га (11%); 

 посухостійкий (8 - 9 балів), високостійкий до вилягання (9 балів), що 
забезпечується коротким (67 - 71 см), міцним стеблом;  

 комплексна стійкість до основних хвороб: борошнистої роси (9 ба-
лів), смугастого гельмінтоспоріозу і сажкових захворювань (9 балів);  

 висока кущистість, вирівнянність стеблостою;  
 середньостиглий, вегетаційний період – 75 - 80 днів; 
  вирівнянність зерна – 95%; 
 екстрактивність – до 80%. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – nutans. Колос дворядний, до-

вжиною 8 - 10 см, середньої щільності (11 члеників на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом’яно-жовтий, веретеноподібної форми. Остюки 
довгі, зазубрені, майже паралельні, тонкі, еластичні, солом’яно-жовті. 
Кінчики остей мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска коротка, 
вузька. Квіткова луска слабкозморшкувата, нервація добре виявлена. 
Перехід квіткової луски в ость поступовий. Основна щетинка зерна довго-
волосяна. Кущ напівпрямий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зер-
но світло-жовте, видовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 50 - 55 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

АДАПТ 
для умов екстремальної посухи 

Рекомендований для Степу, цінний 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 призначений для умов сильної посухи; 
 посухостiйкiсть, жаростійкість та інтенсивність продукційного проце-

су в умовах посухи вищі від усіх сортів ярого ячменю (8 - 9 балів); 
 урожайнiсть у виробничих умовах до 7,0 - 7,5 т/га з прибавками 

врожаю над вихідним сортом Прерiя 0,5 - 0,7 т/га і вище; 
 стiйкий до смужкового гельмiнтоспорiозу (6 - 7 балів), летючої, 

кам`яної сажок (6 - 8 балів), борошнистої роси (4 - 5 балів); 
 стійкий до вилягання (7 - 8 балів); 
 добра озерненiсть колоса (18 - 20 зерен у колосi); 
 зерно велике (маса 1000 зерен 47 - 63 г); 
 скоростиглий; 
 у виробничих умовах України в степовій і лісостеповій зонах за по-

рушених технологій вирощування по весняному обробітку ґрунту давав 
найвищі врожаї.  

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – medicum. Колос дворядний,  

середньої  довжини (8 - 10 см), середньої щiльностi (10 - 11 членикiв на  4 
см колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, звужується до ве-
ршини. Остi довгi, гладенькi, паралельнi, тонкi, еластичнi, солом'яно-
жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, лінійно-ланцетна, без опушення, 
слабозморшкувата, нервацiя добре виявлена. Перехiд квiткової луски в 
ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ прямостя-
чий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Висота рослин 70 - 100 см. 
Зерно велике, світло-жовте, видовжено-овальної  форми. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Вітавакс 200ФФR,Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує  
надійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення доб-
рив обов’язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

А Х І Л Л Е С 
голозерний, дворядний 

Рекомендований для всіх зон України, харчового призначення   
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Напрями технологічного використання – харчовий (хліб, плас-

тівці, крупи, макарони, сухі сніданки), кормовий (свинарство). 
Технологічні особливості: за відповідних технологій зерно без 

плівки легко розмелюється в борошно чи переробляється у крупи або 
пластівці. У зв’язку з високою харчовою цінністю зародка (антиоксиданти) 
та оболонки зерна (вітаміни, мінерали) рекомендується помел у оббивне 
борошно та використання його у чистому вигляді або в суміші з пшенич-
ним у співвідношенні 50 : 50. 

Зерно крупне видовжене, маса 1000 зерен 55 г, легко відокремлю-
ється від колосової луски, вимолочуваність – 95%, біле, скловидне зі  
слабким антоціановим забарвленням, зародок дещо виступає за овал 
зернівки і тому, при інтенсивному обмолоті, може травмуватися, що при-
водить до зниження польової схожості. Має підвищений (1,0 - 2,0%) у 
порівнянні з плівчастим ячменем вміст білка. Продукти із зерна ячменю, 
завдяки високому вмісту некрохмалистих полісахаридів бета-глюканів, є 
прекрасним засобом профілактики коронарної хвороби серця (FDA, 2006).  

Рослина помірно кущиста висотою 80 - 85 см. Посухостійкість дуже 
висока. Невибаглива до рівня родючості ґрунту. Стійкість до полягання 
висока. Колос дворядний, остистий, легко вимолочується, ості гладенькі, 
незазубрені. Ботанічний різновид не визначено. Колос стійкий до осипан-
ня. 

Особливості агротехніки. Норма висіву в межах 4 - 4,5 млн схожих 
насінин на 1 га. Агротехніка вирощування така ж, як рекомендована для 
сортів плівчастого ячменю. У процесі випробувань сорт задовільно пере-
зимовував навіть за температури 12°С в зоні вузла кущіння і без снігового 
покрову. Однак посів під зиму досить ризикований. 

При обмолоті, особливо насіннєвих посівів, необхідне ретельне ре-
гулювання молотильного апарату комбайна з метою мінімального пошко-
дження зародку зернівки. Обмолот краще здійснювати при підвищеній 
вологості зерна 16 - 18%.  
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ВАКУЛА 
шестирядний ячмінь з підвищеною адаптивністю 

до мінливих умов вирощування 
Рекомендований для всіх зон України, цінний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 за даними державного сортовипробування – найврожайніший 
сорт України. Середній врожай в держсортовипробуванні за роки ви-
вчення – 5,0 т/га, максимальний – 9,2 - 9,6 т/га; 
 знижена фотоперiодична чутливiсть, що дозволяє сорту забез-

печувати високий врожай за різних строків настання весни та у рiзних 
широтних зонах; 
 висока посухостiйкiсть (8 - 9 балів) зумовлена генетично контро-

льованим показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислотостiйкостi; 
 групова стiйкiсть до летючої сажки (8 - 9 балів), борошнистої ро-

си (7 - 8 балів), смужкового гельмiнтоспорiозу (8 - 9 балів); 
 стiйкий до вилягання (7 - 8 балів). Середньостиглий; 
 зерно велике, вирiвняне, маса 1000 зерен 44 - 50 г. 

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (7 - 9 см), нещільний (10 - 11 членикiв на 4 см колосо-
вого стрижня), неламкий, слабопониклий, прямокутної форми з перехо-
дом в ромбiчну, солом'яно-жовтий. Остi довгi (14 - 18 см), злегка розлогi, 
тонкi, еластичнi, слабко зазубренi, жовтi, при обмолотi легко вiддiляються. 
Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска тонкозморш-
кувата, нервацiя добре виявлена, з зубчиками,  перехiд в ость поступо-
вий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ прямостоячий, лист 
неопушений, промiжний, зелений. Висота рослин – 70 - 80 см. Зерно ве-
лике, видовжено-овальної форми, світло-жовте, вирiвняне. 

 
Агротехнiка: сорт для інтенсивних технологій вирощування при 

знижених нормах висіву насіння до 120 кг/га. Протруєння насіння препа-
ратами Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує  надій-
ний захист рослин від хвороб та підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов’язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

 
ВОДОГРАЙ 

для інтенсивного землеробства за мінливих умов 
вологозабезпечення 

Рекомендований для Лісостепу та Полісся, цінний   
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 в інституті в посушливих умовах середній врожай за 3 роки стано-

вив 6,91 т/га при врожаї стандарту Галактик 6,45 т/га. У державному сор-
товипробуванні при середньому врожаї 5,08 т/га прибавка врожаю над 
середнім стандартом становила 15,9 - 24,1%; 
 посухостійкий (7 - 8 балів), високостiйкий до вилягання (8 - 9 балів) 

при висоті рослин 70 - 80 см; 
 високостiйкий до борошнистої роси, карликової iржi – 8 - 9 балів, 

стійкий до гельмінтоспоріозу, летючої, чорної та кам’яної сажок – 7 -8 ба-
лів; 
 висока вирiвнянiсть стеблостою; 
 середньостиглий, вегетаційний період – 85 - 87 днів; 
 висока вирівняність зерна – 99%.  

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос середньої дов-

жини (8 - 10 см), середньої  щiльності (10 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, поник-
лий при дозріванні. Остi довгi, зазубренi,  майже паралельні, тонкi,  елас-
тичнi, солом'яно-жовтi. Антоціанове забарвлення кінчиків остей майже 
відсутнє (у Гетьмана, Чудового, Казкового – сильне). Колоскова луска 
тонка, вузька, без опушення, за розміром рівна з зернівкою. Квiткова лус-
ка зморшкувата, нервацiя добре виявлена, перехiд в ость поступовий. 
Основна щетинка зерна довговолосиста. Кущ напівпрямостоячий. Лист 
неопушений, проміжний, темно-зелений. Зерно велике, жовте, тонко-
плiвчасте, ромбічної форми. Маса 1000 зерен  48 - 50 г. Від сорту Галак-
тик відрізняється фіолетовими вушками (у Галактика – білі).  

 
Агротехнiка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує  
надійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення доб-
рив обов’язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

 
ВОЄВОДА 

для умов високоiнтенсивного землеробства 
Рекомендований для всіх зон України, пивоварний   

 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 в сортовипробуванні інституту за 3 роки при середньому врожаї 
5,83 т/га перевершив стандарт на 0,76 т/га; 
 посухостійкий (7 - 9 балів), стiйкий до вилягання (7 - 9 балів), що 
забезпечується коротким (70 - 80 см) мiцним стеблом; 
 високостійкий до всіх листостеблових хвороб (8 - 9 балів), стійкий 
до сажкових захворювань (8 - 9 балів); 
 висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
середньостиглий, вегетаційний період – 75 - 80 днів; 
 вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8 - 12,0%. 

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний,  до-

вгий (10 - 12 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), 
неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, поникає при до-
зріванні. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'-
яно-жовтi. Колоскова луска довга (12 - 13 мм), вузька. Квiткова луска тон-
козморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в ость поступо-
вий. Основна щетинка зерна довговолоса. Кущ напівпрямостоячий. Лист 
неопушений, проміжний, зелений. Зерно солом`яно-жовте, тонкоплiвчас-
те, еліптичної форми. Маса 1000 зерен 48 - 52 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ВСЕСВІТ 
для умов високоiнтенсивного землеробства 

Рекомендований для всіх зон України, пивоварний   
 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 в інституті врожай за 3 роки становив 6,35 т/га, стандарту    Галак-
тик – 5,65 т/га (-0,70 т/га). В державному сортовипробуванні в дуже посу-
шливому 2007 році при середньому врожаї 4,80 т/га прибавка над серед-
нім стандартом становила 0,97 т/га (25,4%), за 3 роки при врожаях 4,44 -   
5,44 т/га перевершив національний стандарт Командор на 0,56 - 0,75 т/га, 
або на 11,4 - 20,3%; 
 посухостійкий (9 балів), стiйкий до вилягання (7 - 9 балів), що за-

безпечується коротким (70 - 80 см), мiцним стеблом; 
 високостійкий до борошнистої роси (8 - 9 балів), карликової iржi     

(9 балів), гельмінтоспоріозу (7 - 9 балів), стійкий до летючої, чорної і 
кам’яної сажок – 8 - 9 балів; 
 висока кущистiсть,  вирiвнянiсть стеблостою; 
 середньостиглий, вегетаційний період – 70 - 80 днів; 
 вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,9 - 12,8%; 
 екстрактивність – до 82 %. 

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний, дов-

гий (9 - 11 см), середньої щiльності (12 членикiв на 4 см колосового стри-
жня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, прямостоя-
чий. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-
жовтi. Колоскова луска мала, вузька, однакової довжини із зернівкою. 
Квiткова луска зморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехiд в 
ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолоса. Кущ напіврозло-
гий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зерно світло-жовте, тонко-
плiвчасте, еліптичної форми. Маса 1000 зерен – 46 - 51 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

 
ГАЛИЧАНИН 

шестирядний, короткостебловий,  
для умов високоінтенсивного землеробства 

Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 
 
 Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 в сортовипробуванні інституту за 3 роки середній врожай - 5,50 т/га, 

перевага над стандартом складала 10 - 17%. 
 сорт короткостебловий, висота рослин 60 - 65 см, стійкий до виляган-

ня (8 балів) та осипання зерна. 
 середньостиглий, вегетаційний період 75 - 78 днів. Дозріває нарівні з 

сортом Вакула; 
 стійкий до смугастого гельмінтоспоріозу (9 балів), стійкість до борош-

нистої роси (7 балів), сажкових хвороб (7 - 8 балів); 
 зерно велике, вирівняне (92 - 96%). 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – ricotense. Колос шестирядний, 

довжина колоса 8 - 10 см, нещільний (9 - 10 члеників на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, пірамідальної форми з переходом у ромбічну, слаб-
копониклий, солом'яно-жовтий. Ості довгі (14 - 18 см), паралельні, тонкі, 
еластичні, жовтого кольору, при обмолоті легко відділяються. Колоскова 
луска мала, вузька, без опушення. Квіткова луска тонкозморшкувата, нер-
вація добре виявлена, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна 
довговолоса. Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. 
Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми. Маса 1000 зерен – 45 - 
50 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Вітавакс 200ФФ, Юнта Квадро або Селест Топ забезпечує 
надійний захист від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив   обо-
в'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

 
ГЕРМЕС 

для умов високоінтенсивного землеробства 
Рекомендований для Лісостепу, пивоварний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 в сортовипробуванні інституту за 3 роки при середньому врожаї      
5,72 т/га перевершив стандарт на 0,63 т/га (14%), а у вкрай посушли-
вому 2015 році перевага зросла до 31%; 

 середньостиглий, вегетаційний період 75 - 81 день. Дозріває на 2 -    
4 дні пізніше сорту Командор при однакових строках колосіння; 

 посухостійкий (7 - 9 балів), стійкий до вилягання (7 - 9 балів), що за-
безпечується міцним стеблом (65 - 75 см); 

 високостійкий до борошнистої роси (8 - 9 балів), гельмінтоспоріозу, за 
роки вивчення не вражався сажковими хворобами; 

 висока кущистість, вирівняність стеблостою; 
 вирівняність зерна – 98%. Вміст білка в умовах посухи – 10,2 - 11,0%, 

екстрактивність – 78 - 80%. 
 
Апробаційні ознаки: різновидність – nutans. Колос дворядний, сере-

дньої довжини – 8 - 10 см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, циліндричної форми, 
при дозріванні напівпроникле. Ості довгі, зазубрені, майже паралельні, 
тонкі, солом'яно-жовтого кольору. Колоскова луска коротка, вузька. Квіт-
кова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, перехід в 
ость поступовий. Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, 
зелений. Зерно солом'яно-жовте, тонкоплівчасте, ромбічної форми. Маса 
1000 зерен – 46 - 50 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Вітавакс 200ФФ, Юнта Квадро або Селест Топ забезпечує 
надійний захист від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив обов'-
язкове. 
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Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

  
ГРААЛЬ 

для умов високоінтенсивного землеробства, посухостійкий 
Рекомендований для Лісостепу та Степу, зерновий 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики: 
   У сортовипробуванні інституту за 3 роки середній врожай -       
5,50 т/га, перевага над стандартом складала 10 - 16%. 
   посухостійкий (9 балів). Відрізняється густим, міцним стеблосто-
єм. Висота рослин – 75 - 77см, стійкий до полягання (9 балів) та 
осипання зерна; 
   середньостиглий, вегетаційний період (74 - 77 днів); 
   високостійкий до борошнистої роси (9 балів), гельмінтоспоріозу  
(7 - 8 балів), за роки вивчення не вражався сажковими хворобами; 
   вирівняність зерна – 94 - 96%. Вміст білка – 11,4%, екстрактив-
ність – 78 - 80%. 
Апробаційні ознаки: різновидність nutans. Колос дворядний, сере-

дньої довжини – 8 - 10см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, пірамідальної форми. 
Ості дуже довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-
жовтого кольору. Колоскова луска вузька, без опушення. Квіткова луска 
слабозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід в ость поступовий. 
Основна щетинка зерна довговолосяна. Безплідні бокові колоски сильно 
розвинуті. Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. 
Зерно велике, жовте, ромбічної форми. Маса 1000 зерен – 48 - 54 г. 

Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 
препаратами Вітавакс 200ФФ, Юнта Квадро або Селест Топ забезпе-
чує надійний захист від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ЕНЕЙ 
посухостійкий, 

для умов високоiнтенсивного землеробства 
Рекомендований для всіх зон України, цінний   

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 в інституті середній врожай за 3 роки становив 6,87 т/га при врожаї 

стандарту Галактик 6,34 т/га. У державному сортовипробуванні за 3  роки 
при середніх врожаях відповідно по зонах 5,57 і 5,45 т/га прибавка вро-
жаю над середнім стандартом становила 1,74 і 1,37 т/га (45,8 - 33,8%); 
 посухостійкий (8,0 - 8,9 бала), високостiйкий до вилягання (8 - 9 ба-

лів),  що забезпечується коротким (70 - 80 см), мiцним стеблом; 
 високостійкий до борошнистої роси (8,9 бала), карликової iржi        

(9 балів), гельмінтоспоріозу (8,4 бала), стійкий до летючої, чорної і 
кам’яної сажок – 8,9 балів; 
 висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
 середньостиглий, вегетаційний період 76 - 86 днів; 
 вирівняність зерна – 98,0%. 
 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний, дов-
гий (8 - 10 см), підвищеної щільності (12 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, напів-
поникний. Остi довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, соло-
м'яно-жовтi. Наявне антоціанове забарвлення кінчиків остюків у зеленому 
стані рослин. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення, однакової 
довжини з зернівкою. Зовнішня квіткова луска грубозморшкувата, з опу-
шенням, забарвлення жилок відсутнє або дуже слабке. Зазубрення внут-
рішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке, 
перехiд в ость поступовий.  Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ 
напіврозлогий. Лист неопушений, проміжний, зелений, вушка мають анто-
ціанове забарвлення (у сорту Галактик вушка білі). Зерно велике, жовте, 
тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 1000 зерен – 50 - 51 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

КОМАНДОР 
для умов високоiнтенсивного землеробства 

Рекомендований для Лісостепу та Полісся, пивоварний   
 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 в інституті середній врожай за 3 роки становив 7,44 т/га при врожаї 
стандарту Галактик 5,73 т/га. Прибавка врожаю – 1,71 т/га. У державному 
сортовипробуванні 2005 року при середньому врожаї 5,51 т/га прибавка 
врожаю над середнім стандартом становила 0,94 т/га (20,3%); 
 посухостійкий (7 балів), високостiйкий до вилягання (8 - 9 балів),  

що забезпечується коротким (65 - 70 см), мiцним стеблом; 
 високостійкий до борошнистої роси (9 балів), карликової iржi (9 ба-

лів), гельмінтоспоріозу (9 балів), стійкий до летючої, чорної і кам’яної   
сажок – 7 балів; 
 висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
 середньостиглий, вегетаційний період 76 - 79 днів; 
 вирівняність зерна – 96%.  

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний, дов-

гий (8 - 10 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), не-
ламкий, солом'яно-жовтий, пірамідальної форми. Остi довгi, зазубренi, 
майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. Колоскова луска 
довга (12 - 13 мм), вузька. Квiткова луска тонкозморшкувата, без опушен-
ня, нерви гладенькі, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна 
довговолосяна. Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, 
зелений. Зерно солом'яно-жовте, тонкоплiвчасте, еліптичної форми. Маса 
1000 зерен – 48 - 50 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

МОУРАВІ 
для умов високоінтенсивного землеробства 

Рекомендований для всіх зон України, пивоварний   
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
                          

 
Господарські та біологічні характеристики: 
 

 занесений до Державного реєстру за результатами дворічних да-
них. За 3 роки сортовипробування в СГІ-НЦНС середня продуктив-
ність становила 6,84 т/га, перевага над стандартом (сорт  Коман-
дор) – 14 - 20%; 
 максимальний урожай сорту зафіксовано в 2017 році на рівні 
9,41 т/га; 
 середньостиглий, вегетаційний період (72 - 75 днів ); 
 вирізняється густим, міцним стеблостоєм. Висота рослин  – 72 -  
75 см, стійкий до вилягання  та осипання зерна; 
 високостійкий (8 - 9 балів) до борошнистої роси та смугастого ге-
льмінтоспоріозу; 
 зерно велике, вирівняне – 94 - 96%. Вміст білка – 10,5%, екст-
рактивність – 78 - 80%. 
 

Апробаційні ознаки: різновидність –  nutans. Колос дворяд-
ний, довгий – 10 - 12 см, нещільний (11 - 12 члеників на 4 см колосо-
вого стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. 
Остюки довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні, солом'яно-
жовтого кольору. Колоскова луска довга, вузька, без опушення. Квіт-
кова луска  слабкозморшкувата, нервація добре виявлена, перехід у 
остюк поступовий. Основна щетинка зерна довговолосняна. Кущ  
прямостоячий. Лист  неопушений, проміжний, зелений. Зерно велике, 
жовте, видовженоеліптичної форми. Маса 1000 зерен 48 - 54 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння на-

сіння Юнта Квадро чи Селест Топ забезпечує надійний захист рослин 
від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив обов’язкове. 
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Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

НАДІЙНИЙ 
для умов високоінтенсивного землеробства, посухостійкий 

Рекомендований для для Лісостепу, цінний 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

у державному сортовипробуванні за 3 роки перевершив національний 
стандарт Командор на 0,53 - 0,77 т/га; 
середньостиглий, вегетаційний період – 77 - 82 дні. Дозріває на 3 - 4 дні 
пізніше сорту Командор. Довго зберігає надземну масу зеленою; 
урожай зерна в конкурсному сортовипробуванні інституту склав 6,5 - 8,3 
т/га; 
посухостійкість –  на рівні 7 - 8 балів, стійкість до вилягання – 8 - 9 балів; 
висота рослини – 75 - 80 см; 
стійкий до борошнистої роси (7 - 8 балів), карликової іржі (9 балів), 
гельмінтоспоріозу (7 - 8 балів), середньостійкий до сажкових захво-
рювань; 
вирівняність зерна – 95%. Вміст білка в умовах посухи – 12,5 - 13,8%;   
маса 1000 зерен – 47 - 50 г. 

Апробаційні ознаки: різновидність – nutans. Колос дворядний, дов-
гий (10 - 11см), нещільний (11 - 12 члеників на 4 см колосового стрижня) 
неламкий, пірамідальної форми соломʼяно-жовтий. Остюки середньої 
довжини, з помірним антоціановим забарвленням кінчиків, середньої за-
зубреності, мало розлогі, тонкі еластичні. Колоскова луска тонка, вузька 
без опушення однакової довжини із зернівкою, зморшкувата, нервація 
виражена, не зазубрена, перехід в остюк поступовий.  Зазубрення 
внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке. 
Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ розлогий. Лист неопушений, 
зелений, з слабким восковим нальотом під час кущіння.  

Зерно крупне, жовте, видовженої форми. 
Агротехніка. Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

та внесення добрив обов’язкове.  
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

 
СВЯТОВИТ 

для умов високоінтенсивного землеробства 
Рекомендований для всіх зон України, пивоварний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 занесений до Держреєстру за дворічними даними. У сортовипробу-
ванні інституту за 3 роки середній врожай - 5,61 т/га, перевага над 
стандартом склала 11 - 18%; 

 посухостійкий (9 балів). Вирізняється густим, міцним стеблостоєм. 
Висота рослин – 77 см, стійкий до полягання (9 балів) та осипання 
зерна; 

 середньостиглий, вегетаційний період (74 - 77 днів); 
 високостійкий до борошнистої роси (9 балів), гельмінтоспоріозу (7 - 9 

балів), за роки вивчення не вражався сажковими хворобами; 
 вирівняність зерна – 94 - 96%. Вміст білка – 11,4%, екстрактивність – 

78 - 80%. 
 
Апробаційні ознаки: різновидність – nutans. Колос дворядний, сере-

дньої довжини – 8 - 10см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, циліндричної форми. 
Ості довгі, зазубрені, паралельні, тонкі, еластичні солом'яно-жовтого ко-
льору. Колоскова луска вузька, без опушення. Квіткова луска слабозмор-
шкувата, нервація добре виявлена, перехід в ость поступовий. Основна 
щетинка зерна довговолосяна. Безплідні бокові колоски слабко розвинуті. 
Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зерно велике, 
жовте, ромбічної форми. Маса 1000 зерен 48 - 54 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Вітавакс 200ФФ, Юнта Квадро або Селест Топ забезпечує 
надійний захист від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив обо-
в'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

СВЯТОГОР 
для умов високоiнтенсивного землеробства 

Рекомендований для всіх зон України, пивоварний   
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 у державному сортовипробуванні за 2 роки при врожаях 4,80 -      
5,64 т/га перевершив національний стандарт Командор на 0,68 - 1,11 т/га, 
або на 15,1 - 23,1%; 
 посухостійкий (7 - 9 балів), стiйкий до вилягання (7 - 9 балів), що за-

безпечується коротким (68 - 74 см), мiцним стеблом; 
 високостійкий до борошнистої роси (8 - 9 балів), карликової iржi        

(9 балів), гельмінтоспоріозу (7 - 9 балів), стійкий до сажкових захворювань 
(8 - 9 балів); 
 висока кущистiсть, вирiвнянiсть стеблостою; 
 середньостиглий, вегетаційний період – 70 - 80 днів; 

 вирівняність зерна – 97%. Вміст білка в умовах посухи 11,8 - 12,4%, 
коли пивоварні сорти накопичують білка більше, ніж кормові; 
 екстрактивність – 82%. Науково-виробнича асоціація «Нива Оболо-

ні» визнала Святогор кращим пивоварним сортом України. 
 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний, дов-

гий (10 - 11 см), нещiльний (10 членикiв на 4 см колосового стрижня), не-
ламкий, солом'яно-жовтий, веретеноподібної форми, напівпрямий. Остi 
довгi, зазубренi, майже паралельні, тонкi, еластичнi, солом'яно-жовтi. 
Кінчики остей мають антоціанове забарвлення. Колоскова луска коротка, 
вузька. Квiткова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви гладенькі,  
перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ 
напівпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, темно-зелений. Зерно 
світло-жовте, тонкоплiвчасте, подовжено-овальної форми. Маса 1000 
зерен – 45 - 47 г.  

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує на-
дійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

СТАЛКЕР 
для умов екстремальної посухи 

Рекомендований для Степу, цінний 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 урожайнiсть у виробничих умовах до 7,0 - 8,0 т/га з прибавками 
врожаю над поширеними сортами Одеський 151 i Прерiя 0,5 - 0,8 т/га; 
 висока посухостiйкiсть (9 балів) зумовлена генетично контрольова-

ним показником СОД-s2, посухо-, соле- та кислотостiйкостi, який дає пе-
ревагу над iншими сортами в умовах екстремальної посухи; 
 стiйкiсть до поширених листостеблових захворювань на рівні 5 -        

6 балів, до летючої і кам`яної сажок – 6 - 8 балів; 
 добра озерненiсть колоса (16 - 26 зерен у колосi); 
 зерно велике (маса 1000 зерен 50 - 55 г); 
 скоростиглий; 
 у виробничих умовах в Україні в степовій і лісостеповій зонах за по-

рушених технологій вирощування по весняному обробітку ґрунту давав 
найвищі врожаї серед зернових колосових культур – до 5,1 - 5,3 т/га. Ра-
зом з сортом Адапт є кращим сортом країни для несприятливих умов ви-
рощування. 

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – nutans. Колос дворядний,  се-

редньої  довжини (7 - 9 см), пiдвищеної щiльностi (11 - 12 членикiв на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, звужується до вершини, солом'яно-
жовтий. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, еластичнi, солом'яно-
жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска сла-
бозморшкувата, нервацiя добре виявлена. Перехiд квiткової луски в ость 
поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ напiврозлогий. 
Лист без опушення, вузький, темно-зелений. Висота рослин – 75 - 100 см. 
Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує  
надійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення доб-
рив обов'язкове. 
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Ячмінь звичайний (ярий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ТАМАНГО 
для умов високоінтенсивного землеробства, посухостійкий 

Рекомендований для Полісся та Лісостепу, зерновий 
 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
   у сортовипробуванні інституту за 3 роки при середньому врожаї 
5,61 т/га  перевершив стандарт на 0,60 т/га (15%), а у вкрай посуш-
ливому 2018 році перевага зросла до 29 %. Максимальний врожай 
отримали у 2016 році – 7,8 т/га; 
   середньостиглий, вегетаційний період 76 - 80 днів. Дозріває на       
2 дні пізніше сорту Аватар при однакових строках колосіння. Довго 
зберігає надземну масу зеленою; 
   посухостійкий (9 балів), висока жаростійкість; 
   стійкий до сітчастого гельміноспоріозу (9 балів), високостійкий 
до борошнистої роси (8 балів), сажкових захворювань (8 балів); 
   висока кущистість, вирівняність стеблостою. Стійкий до виля-
гання (9 балів), що забезпечується (75 - 80 см) міцним стеблом, та 
осипання зерна. Відмінно придатний до механізованого збирання.  
 вирівняність зерна – 98%. Вміст білка в умовах посухи – 10,2 -
11,0%. 

Апробаційні ознаки: різновидність – nutans. Колос дворядний, 
довгий – 10 - 12 см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см коло-
сового стрижня), неламкий, солом'яно-жовтий, пірамідальної форми, 
при дозріванні – напівпониклий. Ості довгі, зазубрені, майже парале-
льні, тонкі, солом'яно-жовтого кольору. Колоскова луска коротка, вузь-
ка. Квіткова луска тонкозморшкувата, без опушення, нерви гладенькі, 
перехід в ость поступовий. Кущ напівпрямостоячий. Лист неопушений, 
проміжний, зелений. Зерно солом'яно-жовте, тонкоплівчасте, видов-
жено-ромбічної форми. Маса 1000 зерен – 49 - 51 г. 

Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 
препаратами Вітавакс 200ФФ, Юнта Квадро або Селест Топ забезпе-
чує надійний захист від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив 
обов'язкове.                 
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 Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

АБОРИГЕН 
озимий-дворучка 

Рекомендований для Степу, цінний 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 сорт-дворучка з пiдвищеною адаптивнiстю до умов південних ре-
гiонiв України; 
 добре кущиться за пiзнiх сходів восени i ранньою весною; 
 врожайність в конкурсному сортовипробуванні інституту 6,5 -        

9,2 т/га, що на 0,3 - 0,5 т/га вище найбільш продуктивного сорту Основа. В 
державному сортовипробуванні прибавка врожаю над середнім стандар-
том становила 1,89 т/га (43,5%) при врожаї 6,30 т/га; 
 практично не вилягає (8 - 9 балів), посухостійкий (7 - 8 балів), сере-

дньостиглий. Дозріває на 3 - 5 днів раніше сорту Основа; 
 зимо-, морозостiйкість вищі середніх (6 - 7 балів); 
 стійкість до чорної та кам’яної сажок досить висока (7 - 8 балів); 
 у роки епіфітотій може уражатися смужковим гельмінтоспоріозом    

(3 - 4 бали) і потребує захисту фунгіцидами.  
 

Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – pallidum. Колос шестирядний, 
середньої довжини (7 - 8 см), нещiльний (13 членикiв на 4 см колосового 
стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у верхнiй частинi в 
ромбiчну, свiтло-жовтий. Остi довгi, зазубренi, трохи розлогi, тонкi, елас-
тичнi, жовтi. Колоскова луска довга, вузька, без опушення. Квiткова луска 
зморшкувата, нервацiя досить виявлена, нерви слабо зазубренi, перехiд в 
ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ напiвпря-
мостоячий. Лист неопушений, темно-зелений, промiжний, з слабким вос-
ковим нальотом пiд час кущiння. Висота рослин 90 - 95 см. Зерно велике 
для озимого ячменю, жовте, видовженої форми. Маса 1000    зерен – 42,9 
- 45,9 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ для захисту від 
кореневих гнилей та внесення добрив обов’язкове. 
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 Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

БУРЕВІЙ 
типово озимий,  

для високоінтенсивного землеробства 
Рекомендований для всіх зон України, цінний 

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 сорт типово озимий;  
 зимо-, морозостійкість доволі високі (7 - 8), на рівні сорту Зимовий; 
 середня урожайність у конкурсному сортовипробуванні інституту за 

три роки становила 7,63 - 8,74 т/га, з прибавкою над середнім стандартом 
1,36 - 1,51 т/га, або 12,9 - 17,3%; 
 висока стійкість до вилягання (8 - 9 балів); 
 висота рослин – 90 - 98 см (на 5 - 8 см вище сорту Трудівник); 
 посухостійкість – 7 - 8 балів; 
 висока стійкість до видів сажки (9 балів), стійкий до борошнистої 

роси (7 - 8 балів); 
 середньоскоростиглий, дозріває на 2 - 3 дні пізніше сорту Достой-

ний. 
 

Апробаційні ознаки: різновид – pallidum. Колос шестирядний, се-
редньої довжини (6 - 8 см), нещільний (11 - 12 члеників на 4 см колосово-
го стрижня), неламкий, прямокутної форми, з переходом у верхній частині 
в ромбічну, жовтий. Остюки довгі, зазубрені, трохи розлогі, тонкі, еластич-
ні, жовті, під час наливу зерна кінчики мають антоціанове забарвлення. 
Колоскова луска вузька, довга, без опушення. Квіткова луска зморшкува-
та, виражена нервація, слабо зазубрена, перехід в остюк поступовий. 
Основна щетинка зернівки повстяна. Кущ напівпрямостоячий. Лист без 
опушення, проміжний, зелений, з середньовираженим восковим нальотом 
під час кущіння, колос прямостоячий. Зерно велике, жовте, трохи видов-
женої форми. Маса 1000 зерен – 44,2 - 47,5 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Юнта Квадро і Селест Топ обов'язкове для запобігання роз-
витку кореневих гнилей та інших листостеблових захворювань, внесення 
добрив обов'язкове.  
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Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ВАЛЬКІРІЯ 
озимий-дворучка, 

для високоінтенсивного виробництва 
Рекомендований для всіх зон України, цінний 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
тип розвитку – альтернативний (дворучка); 
 критична від’ємна температура у вузлі кущіння – -13˚С; 
за роки державного сортовипробування по лісостеповій зоні середнє 

перевищення над стандартом склало 10,8%, у Вінницькій області у 2016 
році при врожайності у 105,5 ц/га перевищення над стандартом склало 
38,9%; 
відрізняється густим щільним стеблостоєм. Висота рослин – 80 см, 

посухостійкість – 8 балів, стійкість до осипання – 8 балів; 
середньоранній (252 - 256 діб), дозріває на 1 - 2 дні пізніше сорту До-

стойний; 
імунний до сажкових захворювань, стійкість до борошнистої роси –      

6 балів, до гельмінтоспоріозу – 5 балів; 
 вміст білка – 11,5%. 

 
Апробаційні ознаки: різновидність – pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини 7 - 8 см, середньої щільності (11 - 12 члеників на 4 см 
колосового стрижня), неламкий, солом’яно-жовтий, циліндричної форми з 
переходом у верхній частині у ромбічну. Ості довгі, зазубрені, трохи роз-
логі, еластичні, жовті. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіт-
кова луска зморшкувата, нервація достатньо виявлена, перехід у ость 
поступовий. Основна щетинка зерна має коротке опушення. Кущ на-
півпрямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений, зі слабким вос-
ковим нальотом під час кущіння. Зернівка середня, жовта, видовженої 
форми. Маса 1000 зерен – 37,8 - 39,5 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Юнта Квадро і Селест Топ обов'язкове для запобігання роз-
витку кореневих гнилей та інших листостеблових захворювань, внесення 
добрив обов'язкове. 
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 Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

ДЕВ’ЯТИЙ  ВАЛ 
озимий-дворучка 

Рекомендований для всіх зон України, цінний 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Виведений від схрещування лінії 96-82-119 х Зимовий. Батьківська     

форма 96-82-119 створена на основі унікального ярого сорту Вакула. Від 
сорту Вакула передано велике зерно – 47,1 - 49,4 г, здатність до підвище-
ного кущіння і здатність давати високі врожаї в умовах недостатньої воло-
гозабезпеченості. 

  
           Господарські та біологічні ознаки сорту: 

 тип розвитку – дворучка; 
 зимо-, морозостійкість високі (7 - 8 балів), на рівні стандарту сорту 

Достойний; 
 високоінтенсивний, з потенційною врожайністю за роки вивчення 

9,0 - 10,5 т/га, з прибавками до національного стандарту 0,7 -       
1,7 т/га. У виробничому сортовипробуванні Волинської області при 
врожаї 7,2 т/га перевершив всі поширені сорти від 2,0 т/га і вище; 

 посухостійкість – 8 - 9 балів; 
 висота рослин – 115 - 125 см; 
 стійкий до вилягання (8 - 9 балів); 
 стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу –   

7 -8 балів; 
 стійкість до сажкових захворювань генетично зумовлена; 
 середньостиглий, достигає на 2 - 3 дні пізніше сорту Достойний. 

 
Апробаційні ознаки: різновид – pallidum. Колос шестирядний, дов-

гий (9 - 11см), нещільний (11 - 12 члеників на 4 см колосового стрижня) 
неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у верхній частині в 
ромбічну, солом’яно-жовтий. Ості довгі, з інтенсивним антоціановим заба-
рвленням, слабо зазубрені, малорозлогі, тонкі еластичні. Колоскова луска 
тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація мало 
виражена, нерви слабко зазубрені, перехід в ость поступовий. Основна 
щетинка зерна повстяна. Кущ напіврозлогий. Лист неопушений, зелений, 
з слабким восковим нальотом під час кущіння. Зерно крупне, жовте, видо-
вженої форми. 

 
Агротехніка. Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

та внесення добрив обов’язкове.  
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 Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

ДОСТОЙНИЙ 
озимий-дворучка 

Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 сорт-дворучка з пiдвищеною адаптивнiстю до умов пiвденних ре-
гiонiв України; 
 можливiсть висiву в лютневi вiкна; 
 добре кущиться за пiзнiх сходів восени i ранньої весни; 
 середня урожайнiсть у конкурсному сортовипробуванні інституту за 

три роки була 9,9 т/га, що на 0,88 т/га вище сорту Основа; 
 посухостійкий (7 - 8 балів),стiйкий до вилягання (7 - 8 балів); 
 зимо-, морозостiйкість 7 балів; 
 стійкість до борошнистої роси, чорної і кам’яної сажок досить    ви-

сока – 7 - 8 балів, передана від донора CІ 13664; 
 скоростиглий, дозріває на 5 - 7 днів раніше сорту Основа. 

 
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть – pallidum. Колос шестирядний, 

середньої довжини (6 - 8 см), нещільний (10 - 11 членикiв на 4 см колосо-
вого стрижня), неламкий, прямокутної форми з переходом у верхнiй час-
тинi в ромбiчну, солом’яно-жовтий. Остi довгi, слабко зазубренi, трохи 
розлогi, тонкi, еластичнi, жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, без опу-
шення. Квiткова луска зморшкувата, нервацiя  досить виявлена,  нерви 
зазубренi, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстяна. 
Кущ напiврозлогий. Лист неопушений, промiжний, зелений, зі слабким 
восковим нальотом пiд час кущiння. Висота рослин 100 - 105 см. Зерно 
велике як для озимого ячменю, жовте, видовженої форми. Маса 1000 
зерен – 42 - 43 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ та внесення 
добрив обов’язкове.  
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 Ячмінь звичайний (озимий)  
(Hordeum vulgare L.) 

 

СНІГОВА КОРОЛЕВА 
озимий-дворучка 

Рекомендований для всіх зон України, цінний 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

  високоінтенсивний, з потенційною врожайністю за роки сортови-
пробування у СГІ-НЦНС на рівні 9 - 10 т/га, надбавка до націона-
льного стандарту, сорт Достойний, в умовах СГІ-НЦНС склала 
5,4%; 

 зимо-, морозостійкість високі (7 - 8 балів), на рівні стандарту сорту 
Достойний; 

  посухостійкість  на рівні (6 - 7 балів); 
  короткостебловий (90 - 95 см); 
  стійкий до вилягання (8 - 9 балів); 
  стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу       

(7 - 8 балів); 
  носій генетичної стійкості до сажкових захворювань; 
  середньостиглий, достигає на 3 - 4 дні пізніше сорту Достойний.  

 
Апробаційні ознаки: різновид – pallidum. Колос шестирядний, се-

редньої довжини (6 - 8 см), нещільний (11 - 12 члеників на 4 см колосово-
го стрижня) неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у вер-
хній частині в ромбічну соломʼяно-жовтий. Ості довгі, жовті, слабо зазуб-
рені, мало розлогі, тонкі еластичні. Колоскова луска тонка, вузька без 
опушення. Квіткова луска зморшкувата, нервація виражена слабко, слаб-
ко зазубрені, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстя-
на. Кущ напіврозлогий. Лист неопушений, зелений, з слабким восковим 
нальотом під час кущіння. Висота рослини 90 - 95 см. Зерно середнього 
розміру, жовте, видовженої форми. Маса 1000 зерен 44 г. 

 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Юнта Квадро і Селест Топ обов'язкове для запобігання роз-
витку кореневих гнилей та інших листостеблових захворювань, внесення 
добрив обов'язкове. 
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 Нут звичайний  
(Cicer arietinum L.) 

 

БУДЖАК 
крупнонасінний, толерантний до хвороб 

Рекомендований для Степу, цінний 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоврожайний сорт, середня урожайність за роки випробування 
склала 1,87 т/га. У 2002, 2004 і 2005 роках урожайність була найвищою 
серед усіх досліджуваних сортів і перевищувала 2,1 т/га; 
 крупнонасінний сорт, маса 1000 насінин сягає 420 г; 
 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 93 - 98 діб, за-

цвітає на 30 - 33 добу після появи сходів; 
 толерантний до фузаріозу та аскохітозу; 
 посухостійкість висока; 
 форма куща напівстиснута, сорт стійкий до вилягання. 

Якість насіння: у насінні накопичується до 29% білка і до 7% олії. 
Має добрі смакові якості та швидко розварюється. 

Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського підвиду 
(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип Кabuli, різновидність іспаніко-
флавесценс, субрізновидність пірокарпум (hispanico-flavescens subvar. 
pirocarpum G. Pop.). Висота рослин 55 - 60 см, прикріплення нижнього 
бобу – 22 - 24 см. Антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло, листя та 
прилистки зелені. Листя без воскового нальоту, розміром 0,5  1,1 см, 
край листочків пильчастий. Квітки поодинокі, білого кольору, великі. Боби 
крупні, розміром 1,2  2,3 см, овальної форми, при дозріванні солом’яно-
жовті. Насіння світло-жовте, крупне, маса 1000 насінин  415 - 420 г. Форма 
насіння проміжна, поверхня морщиниста. 

Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Основою 
агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирівнювання 
поля, ранньовесняне боронування та передпосівна культивація. Норма 
висіву насіння за суцільного способу сівби – 600, стрічкового – 500, широ-
корядного – 400 тис. схожих насінин/га. При стрічковому та широкорядно-
му способах сівби рекомендується проведення двох-трьох міжрядних 
обробітків. За інтенсивної технології вирощування можливе використання 
до появи сходів нуту гербіцидів Парадокс (0,2 - 0,25 л/га) або Фабіан    
(0,1 кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка насіння Нітрагіном (бульбо-
чкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 150 кг/га азоту, 35% якого 
залишається з пожнивними рештками та корінням у ґрунті), що сприяє 
збільшенню урожаю нуту на 0,15 - 0,30 т/га та на 0,30 - 0,45 т/га наступної 
культури. 
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 Нут звичайний  
(Cicer arietinum L.) 

 

ОДИСЕЙ 
крупнонасінний, толерантний до хвороб 

Рекомендований для Степу та Південного Лісостепу, цінний 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоврожайний сорт, середня урожайність за роки випробування 
склала 2,2 т/га; 
 крупнонасінний сорт, маса 1000 насінин сягає 420 - 430 г; 
 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 90 - 95 діб; 
 толерантний до фузаріозу та аскохітозу; 
 посухостійкість висока; 
 форма куща напівстиснута, сорт стійкий до вилягання та обламу-

вання гілок 2-го порядку. 
Якість насіння: у насінні накопичується до 28 - 29% білка і до 7% 

олії. Має добрі смакові якості та швидко розварюється. 
 
Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського підвиду 

(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип Кabuli, різновидність іспаніко-
флавесценс, субрізновидність пірокарпум (hispanico-flavescens subvar. 
pirocarpum G. Pop.). Висота рослин 60 - 70 см, прикріплення нижнього 
бобу – 22 - 24 см. Антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло, листя та 
прилистки зелені. Листя без воскового нальоту, розміром 0,5  1,1 см, 
край листочків пильчастий. Квітки поодинокі, білого кольору, великі. Боби 
крупні, розміром 1,2  2,3 см, овальної форми, при дозріванні солом’яно-
жовті. Насіння світло-жовте, проміжної форми, поверхня морщиниста. 

 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Основою 

агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирівнювання 
поля, ранньовесняне боронування та передпосівна культивація. Норма 
висіву насіння за суцільного способу сівби – 600, стрічкового – 500, широ-
корядного – 400 тис. схожих насінин/га. За інтенсивної технології вирощу-
вання можливе використання до появи сходів нуту гербіцидів Парадокс 
(0,2 - 0,25 л/га) або Фабіан (0,1 кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка 
насіння Нітрагіном (бульбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 
150 кг/га азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15 - 0,30 т/га та на 
0,30 - 0,45 т/га наступної культури. 
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 Нут звичайний  
(Cicer arietinum L.) 

 

СКАРБ 
крупнонасінний, толерантний до хвороб 

Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 високоврожайний, середня урожайність за роки випробування скла-
ла 2,25 т/га; 
 крупнонасінний, маса 1000 насінин сягає 420 - 430 г; 
 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 88 - 93 діб; 
 толерантний до фузаріозу та аскохітозу; 
 посухостійкість висока; 
 форма куща напівстиснута, сорт стійкий до вилягання та обламу-

вання гілок 2-го порядку. 
  

Якість насіння: у насінні накопичується до 30% білка і до 7% олії. 
Має добрі смакові якості та швидко розварюється. 

 
Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського підвиду 

(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип Кabuli, різновидність іспаніко-
флавесценс, субрізновидність пірокарпум (hispanico-flavescens subvar. 
pirocarpum G. Pop.). Форма куща напівстисла, висота рослин 55 - 65 см, 
прикріплення нижнього бобу – 22 - 24 см. Антоціанове забарвлення відсу-
тнє. Стебло, листя та прилистки зелені. Листя без воскового нальоту, 
розміром 0,6  1,1 см, край листочків пильчастий. Квітки поодинокі, білого 
кольору, великі. Боби крупні, розміром 1,2  2,3 см, овальної форми, при 
дозріванні солом’яно-жовті. Насіння світло-жовте, проміжної форми, по-
верхня морщиниста. 

 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Основою 

агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирівнювання 
поля, ранньовесняне боронування та передпосівна культивація. Норма 
висіву насіння за суцільного способу сівби – 600, стрічкового – 500, широ-
корядного – 400 тис. схожих насінин/га. За інтенсивної технології вирощу-
вання можливе використання до появи сходів нуту гербіцидів Парадокс 
(0,2 - 0,25 л/га) або Фабіан (0,1 кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка 
насіння Нітрагіном (бульбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 
150 кг/га азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15 - 0,30 т/га та на 
0,30 - 0,45 т/га наступної культури. 
  

114 

 Нут звичайний  
(Cicer arietinum L.) 

 

ТРІУМФ 
крупнонасінний, толерантний до хвороб 

Рекомендований для Степу та Південного Лісостепу, цінний 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
  
 Господарські та біологічні характеристики: 
 середня урожайність за роки випробування склала 1,69 т/га (при   

1,44 т/га у національного стандарту). У 2005 році зібрали 2,12 т/га насіння; 
 формує крупне насіння; 
 середньостиглий, з тривалістю вегетаційного періоду 94 - 98 діб. 

Зацвітає на 30 - 35 добу після появи сходів;  
 толерантний до фузаріозу та аскохітозу; 
 посухостійкість висока; 
 висота рослин 55 - 60 см, висота прикріплення нижнього бобу           

20 - 22 см. Форма куща напівстиснута;  
 стійкий до вилягання. 
 

 Якість насіння: в насінні накопичується до 28,9% білка і 7,3% олії. 
Має добрі харчові якості, швидко розварюється. 
 Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського підвиду 
(subsp. mediterraneum. G. Pop.), тип Кabuli, різновидність hispanico-
flavescens subvar. pirocarpum G. Pop (іспаніко-флавесценс, субрізновид-
ність пірокарпум). Стебло, листя та прилистки світло-зелені. Листя без 
воскового нальоту, розміром 0,4  1,1 см, край листочків пильчастий. Квіт-
ки поодинокі, білі, великі. Боби крупні, розміром 1,2  2,3 см, овальної 
форми, при дозріванні солом’яно-жовті. Насіння світло-жовте, крупне. 
Маса 1000 насінин 410 - 415 г. Форма насіння проміжна, поверхня морщи-
ниста. 
 
 Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Основою 
агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирівнювання 
поля, ранньовесняне боронування та передпосівна культивація. Норма 
висіву насіння за суцільного способу сівби – 600, стрічкового – 500, широ-
корядного – 400 тис. схожих насінин/га. За інтенсивної технології вирощу-
вання можливе використання до появи сходів нуту гербіцидів Парадокс 
(0,2 - 0,25 л/га) або Фабіан (0,1 кг/га). Обов’язкова передпосівна обробка 
насіння Нітрагіном (бульбочкові бактерії препарату зв’язують із повітря до 
150 кг/га азоту, 35% якого залишається з пожнивними рештками та корін-
ням у ґрунті), що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15 - 0,30 т/га та на 
0,30 - 0,45 т/га наступної культури. 
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Нут звичайний  
(Cicer arietinum L.)  

ЯРИНА 
перший у світі сорт проміжного типу із крупним насінням,  

високорослий, толерантний до хвороб  
Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
  

Господарські та біологічні характеристики: 
 перший у світі сорт нуту, який за своїми характеристиками стоїть між 

Desi та Kabuli типом; 
 високоврожайний, середня урожайність за роки випробування в Степу 

склала 2,7, Ліостепу – 3,2 т/га, потенціал – понад 5 т/га; 
 крупнонасінний, маса 1000 насінин сягає 390 - 410 г; 
 середньоранньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 82 - 85 діб; 
 найбільш толерантний до фузаріозу та аскохітозу серед усіх сучасних 

сортів нуту, занесених до Реєстру України (8 - 9 балів); 
 посухостійкість висока (9 балів); 
 високорослий, висота прикріплення нижнього бобу – 22 - 25 см, висота  

рослин – 55 - 65 см; 
 форма куща напівстиснута, стійкий до вилягання та обламування гілок 

2-го порядку. 
Якість насіння: у насінні накопичується до 28% білка і до 11% олії. 

Має добрі смакові якості та швидко розварюється. 
Апробаційні ознаки: відноситься до середземноморського підвиду 

(subsp. mediterraneum. G. Pop.), різновидність турціко-астанеум, субрізно-
видність розеллум (turcico-astaneum subvar. rosellum G. Pop.). Висота ро-
слин 65 - 70 см. Антоціанове забарвлення слабке. Стебло, листя та при-
листки темно-зелені із невеликим антоціановим забарвленням. Листя без 
воскового нальоту, розміром 0,6 -1,0 см, край листочків пильчастий. Квітки 
поодинокі, світло-рожевого кольору, великі. Боби крупні, розміром 1,2 -

ної форми, при дозріванні темно-солом’яно-жовті із неве-
ликим антоціаном. Насіння світло-коричневе (при зберіганні темніє), про-
міжної форми, поверхня зморшкувата, можливе розтріскування насіннєвої 
оболонки. 

Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Основою 
агротехніки є якісний основний обробіток ґрунту восени, вирівнювання 
поля, ранньовесняне боронування та передпосівна культивація. Норма 
висіву насіння за суцільного способу сівби – 600, стрічкового – 500, широ-
корядного – 400 тис. схожих насінин/га. Стрічковий або широкорядний 
способи сівби є пріоритетними. За інтенсивної технології вирощування 
можливе використання до появи сходів нуту гербіцидів Рейсер (2,5 -      
3,0 л/га), Зенкор (0,5 - 0,7 л/га). Обов’язкова передпосівна обробка насін-
ня Нітрагіном, що сприяє збільшенню урожаю нуту на 0,15 - 0,30 т/га та на 
0,30 - 0,45 т/га наступної культури. 

116 

 

Горох посівний  
(Pisum sativum L.) 

 

ДАРУНОК СТЕПУ 
безлисточковий,з ознакою стійкості  

до осипання, високий рівень посухостійкості 
Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Господарські та біологічні характеристики: 
 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 70 - 75 

днів; 
 стійкість до вилягання висока (8 балів), придатний до прямого 

комбайнування;  
 напівкарликовий сорт, висота рослин – 50 - 60 см; 
 маса 1000 насінин  – 240 - 250 г;  
 високопродуктивний – середній урожай в державному сортови-

пробуванні за 2016 - 2017 рр. у лісостеповій зоні України склав 
32,2 ц/га, в Поліссі – 24,5 ц/га.  У сортовипробуваннях СГІ 
(Одеська область) врожайність сорту за роки вивчення 
змінювалась від 1,50 до 3,00 т/га; 

 вміст білка в насінні – 20 - 23 %; 
 стійкість до хвороб – на рівні кращих стандартів; 
 розварюваність та смакові якості добрі. 

 
Апробаційні ознаки: типово безлисточковий з простим стеблом 

і добре розвиненими вусиками та прилистками. Черешок листа довгий, 
забарвлення прилистка зелене, з середньою плямистістю та з наявним 
восковим нальотом, без антоціанового забарвлення в основі прилист-
ка. Суцвіття – двоквіткова китиця, довжина квітконіжки середня. Парус 
квітки білий, середньої ширини, з піднесеною формою основи та слаб-
кою хвилястістю. Верхівка верхнього чашолистика загострена. Біб се-
редніх розмірів (55 - 60 х 11 - 12 мм), пергаментний, вигин боба від-
сутній або дуже слабкий з загостреною верхівкою, зелений. Кількість 
насінин у бобі – 5 - 8 шт. Насінина сферична, гладенька, матова. 
Сім’ядолі жовті, насіннєва шкірка напівпрозора, тонка. Насіннєвий руб-
чик не відрізняється від насіннєвої шкірки. 

 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Опти-

мальна норма висіву – 1,2 - 1,4 млн. схожих насінин на гектар.  
Для боротьби з бур’янами рекомендується використання гербіцидів. 
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Горох посівний  
(Pisum sativum L.) 

 

КРУЇЗ 
типово безлисточковий,  

з високим рівнем посухостійкості 
Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
        Технологічний із звичайним типом насінин, добір із гібридної популя-
ції Гарант х Рената.  

Господарські та біологічні характеристики: 
високоврожайний, технологічний сорт з високим рівнем посухостій-

кості; 
середня врожайність за роки вивчення дорівнювала 1,53 - 3,55 т/га; 
середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 75 - 80 днів; 
стійкість до вилягання висока (7 балів), придатний до прямого ком-

байнування; 
стійкість до хвороб на рівні кращих стандартів; 
маса 1000 насінин  210 - 240 г; 
вміст сирого протеїну 20 - 23 %;  
розварюваність та смакові якості добрі. 

 
Апробаційні ознаки: вид Pisum sativum L., ssp. sativum, «вусатого» 

типу, вирізняється товстим головним стеблом і добре розвиненими вуси-
ками та прилистниками. Черешок  листа  довгий, забарвлення прилистка  
зелене, з незначною плямистістю та восковим нальотом.  

Суцвіття – триквіткова китиця. Парус квітки білий, середньої шири-
ни, з піднесеною формою основи та слабкою хвилястістю. Верхівка верх-
нього чашолистика  з подовженим загостренням.  

Біб середніх розмірів (65 - 70 х 12 - 13 мм), пергаментний, з тупою 
верхівкою, зелений. Кількість насінин у бобі  5 - 10.  

Насінина сферична, гладенька, матова. Сім’ядолі  жовті, насіннєва 
шкірка напівпрозора, тонка.  

 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Оптималь-

на норма висіву складає 1,3 - 1,4 млн схожих насінин на гектар. Для боро-
тьби з бур’янами рекомендується використання гербіцидів Пульсар (0,8 -         
1,0 л/га), Парадокс (0,3 - 0,35 л/га), Базагран (3,0 л/га). 
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Горох посівний  
(Pisum sativum L.) 

 

ПРИСТАНЬ 
безлисточковий, з ознакою стійкості  

до осипання, високий рівень посухостійкості 
Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 70 - 75 днів; 
 стійкість до вилягання висока (8 балів), придатний до прямого 

комбайнування; 
 напівкарликовий сорт, висота рослин 60 - 80 см; 
 маса 1000 насінин – 220 - 250 г;  
 високопродуктивний – середній урожай в державному сортови-

пробуванні за 2016 - 2017 рр. у лісостеповій зоні України склав 
32,6 ц/га, в Поліссі – 23,7 ц/га. У сортовипробуваннях СГІ-НЦНС 
(Одеська область) врожайність сорту за роки вивчення 
змінювалась від 1,50 до 4,00 т/га; 

 вміст білка в насінні – 20 - 23 %; 
 стійкість до хвороб – на рівні кращих стандартів; 
 розварюваність та смакові якості добрі. 

 
Апробаційні ознаки: типово безлисточковий, з простим стеб-

лом і добре розвиненими вусиками та прилистками. Черешок листа 
довгий, забарвлення прилистка  зелене, з незначною плямистістю та 
восковим нальотом, без антоціанового забарвлення в основі прилист-
ка. Суцвіття – двоквіткова китиця, довжина квітконіжки середня. Парус 
квітки білий, середньої ширини, з піднесеною формою основи та слаб-
кою хвилястістю. Верхівка верхнього чашолистика загострена. Біб се-
редніх розмірів (50 - 60 х 11 - 12 мм), пергаментний, вигин бобу від-
сутній або дуже слабкий, з загостреною верхівкою, зелений. Кількість 
насінин у бобі – 5 - 8 шт. Насінина сферична, гладенька, матова. 
Сім’ядолі жовті, насіннєва шкірка напівпрозора, тонка. Насіннєвий руб-
чик не відрізняється від насіннєвої шкірки. 
 

Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Опти-
мальна норма висіву – 1,2 - 1,4 млн. схожих насінин на гектар.  

Для боротьби з бур’янами рекомендується використання гербіцидів. 
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 Горох посівний  
(Pisum sativum L.) 

 

 
СВІТ 

«вусатого» типу, з високим рівнем посухостійкості 
Рекомендований для Степу та Лісостепу, цінний 

 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) Селекційна станція Горна Стреда (Словаччина) 

 
Сорт створений за спільною селекційною програмою. Виділяється 

високою продуктивністю та придатністю до однофазного збирання. Виве-
дений методом індивідуального добору з гібридної комбінації Нефрит  
Рамір. 

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду  – 82 - 85 днів; 
 висота рослин – 62 - 65 см, стійкість до вилягання висока;  
 маса 1000 насінин – 230-250 г;  
 високопродуктивний – середній урожай в державному сортовипро-

буванні за 2003 - 2004 роки в лісостеповій зоні України склав 3,52, в    
степовій – 3,32, в Поліссі – 3,62 т/га. У 2004 році в екологічному випробу-
ванні Селекційно-генетичного інституту зібрали 3,80 і 4,76 т/га насіння при 
густоті стояння 1,2 і 1,4 млн рослин/га відповідно;  
 вміст білка в насінні – 23 - 26%;  
 у польових умовах стійкий до пероноспорозу, антракнозу, аскохітозу 

та кореневих гнилей. 
 
Апробаційні ознаки: вид Pisum sativum L., ssp. sativum, «вусатого» 

типу, вирізняється товстим головним стеблом і добре розвиненими вуси-
ками та прилистниками. Квітки білого кольору, зрілі боби трохи вигнуті, 
розміром 7  1,3 см. Кількість насінин у бобі – 6 - 7. Насіння сферичної 
форми, гладеньке, жовте. Забарвлення в основі прилистників відсутнє.  

 
Агротехнічні вимоги: звичайні для зони вирощування. Оптималь-

на норма висіву складає 1,3 - 1,4 млн схожих насінин на гектар. Для боро-
тьби з бур’янами рекомендується використання гербіцидів Пульсар (0,8 -         
1,0 л/га), Парадокс (0,3 - 0,35 л/га), Базагран (3,0 л/га). 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 

ДІАЛОГ 300 
ФАО 280. Один із перших зареєстрованих в Україні гібридів 
кукурудзи, створених з використанням інноваційних молеку-

лярно-маркерних технологій 
Рекомендований для Лісостепу,  

на зерно та силос 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

У Реєстрі сортів рослин України з 2015 року. 
Господарські та біологічні характеристики: 

простий модифікований, середньоранній (ФАО 280), вегетаційний 
період – 112 - 114 днів; 

середня врожайність зерна в Степовій зоні становила 6,95 т/га, у Лі-
состеповій – 9,88 т/га.  

Потенційна врожайність – 13 - 14 т/га; 
жаро-, посухостійкість високі (8,5 балів); 
стійкий до ламкості стебла та вилягання (8 - 9 балів); 
батьківська (чоловіча) лінія отримана з використанням  добору за 

ДНК-маркерами; 
високотехнологічний у насінництві та товарному виробництві; 
насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного від-

новлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин – 235 - 250 см, висота при-

кріплення качанів – 85 - 90 см. Листків на головному стеблі – 15 - 16. Ка-
чани великі (240 - 290 г), конусо-циліндричної форми, кількість рядів  зе-
рен – 16 - 17. Стрижні качанів слабо забарвлені. Зерно жовтого кольору, 
зубовидної форми. Маса 1000 зерен – 270 - 280 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 
силос у зоні Степу та Лісостепу України. Забезпечує високу віддачу при 
внесенні оптимальних доз мінеральних добрив. Рекомендована густота 
стояння рослин перед збиранням у південному та центральному Степу –
35 - 40, північному – 45 - 50, та в Лісостепу – 60 - 70 тисяч на гектарі. 

Переваги: Діалог – це високоадаптивний гібрид з потенціалом про-
дуктивності понад 13 тон зерна з гектару, забезпечує сталі врожаї у спри-
ятливих і несприятливих умовах. Зоною переважного вирощування є цен-
тральний та північний Степ і Лісостеп. Вигідний у насінництві: материнсь-
ка форма високоврожайна. Крім того, вона має оранжеве кременисте 
зерно, тому при збиранні ділянок гібридизації її легко можна відокремити 
від зубовидних качанів батька.  

 Належить до когорти двох перших в Україні  гібридів кукурудзи, 
отриманих з використанням інноваційних ДНК-технологій. 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

ДИНАСТІЯ 
ФАО 190 

ранньостиглий гібрид  
Рекомендований для Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
У Реєстрі сортів рослин України з 2015 року.  

 
Господарські та біологічні характеристики: 
 

трилінійний, ранньостиглий, вегетаційний період – 100 - 105 днів; 
середня врожайність зерна  в Степу становила 6,96, у Лісостепу –

8,04 т/га.   Відомий максимальний урожай зерна – 12,8 т/га (Вінницька 
обл., 2013 р.); 

жаро-, посухостійкість високі (8,5 бал.); 
стійкість до коренево-стеблових гнилей (9 бал.) та пухирчастої саж-

ки (8,3 бал.) високі; 
високостійкий до ламкості стебла (9 бал.) і вилягання (9 бал.); 
рентабельний у насінництві та високотехнологічний у товарному ви-

робництві; 
материнська форма вирізняється високою насіннєвою продуктивніс-

тю на ділянках гібридизації. Насінництво ведеться на стерильній основі М-
типу за схемою повного відновлення фертильності пилку. 
 

Апробаційні ознаки: рослина висока, у Степу – 210 - 215 см, у Лі-
состепу – 230 - 240 см. Висота кріплення качана – 80 - 85 см. Качани ве-
ликі (220-230 г), конусо-циліндричної форми, кількість рядів зерен – 14 - 
16. Луски стрижнів качанів незабарвлені. Зерно жовте, зубового типу. 
Маса 1000 зерен  250 - 260 г. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування на зерно і 

силос у степовій та лісостеповій зонах. Оптимальна густота стояння рос-
лин перед збиранням у південному Степу – 45 - 50, північному – 55 - 60, 
Лісостепу – 65 - 70 тис./га. 

 
Особливості гібриду: вирізняється широкою екологічною пластич-

ністю. Дає стабільно високі врожаї зерна в Степу і Лісостепу. Добре реа-
гує на внесення мінеральних добрив. Рекомендується не допускати над-
мірно загущені і забур’янені посіви. 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 

КОБЗА МВ 
ФАО 350. Середньостиглий гібрид 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 

У Реєстрі сортів рослин України з 2005 року. 
 

          Господарські та біологічні характеристики: 
 
середньостиглий, трилінійний (ФАО 350). Вегетаційний період –   

122 - 125 днів; 
високостійкий до основних  хвороб і вилягання; 
вирізняється підвищеною посухостійкістю та адаптивністю; 
висока насіннєва продуктивність материнської форми; 
середня врожайність зерна в зоні Степу – 7,5 т/га. Зафіксований ма-

ксимальний врожай зерна – 13,1 т/га (Устинівка, Харківська обл., 2005 р.); 
насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного від-

новлення. 
 

Апробаційні ознаки: висота рослини – 210 - 230 см, висота прикрі-
плення качанів – 70 - 82 см, листків на головному стеблі – 18 - 19. Качани 
великі (280 - 290 г), слабко конусовидні, кількість рядів зерен  14 - 16. 
Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, напівзубовидної форми, 
маса 1000 зерен – 300 - 310 г. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування на зерно і 

силос у Степу і Лісостепу. Оптимальна густота стояння рослин у півден-
ному і центральному Степу – 30 - 35, північному – 40 - 45 і в Лісостепу – 
50 - 60 тисяч на гектарі. 

 
Переваги:  один з найбільш екологічно стабільних гібридів, що за-

безпечує високі й сталі урожаї зерна в степовій і лісостеповій зонах Украї-
ни. Характеризується підвищеною посухостійкістю і генетично обумовле-
ною здатністю швидко втрачати вологість при дозріванні зерна. Це дозво-
ляє вирощувати гібрид на зерно і силос за енергозберігаючою технологі-
єю.     
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Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 

ЛАГУНА 216 
ФАО 260 

гібрид, створений за   спільною програмою з ДУ «Інститут  
зернових культур НААН» 

Рекомендований для Лісостепу та Степу  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, 
ДУ Інститут зернових культур НААН 
 

У Реєстрі сортів рослин України з 2019 року. 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

середньоранній, простий модифікований (ФАО 260), вегетаційний 
період складає 110 - 112 днів; 

високопродуктивний. Середня врожайність зерна за роки випробу-
вання у Степу становила 6 - 6,5 т/га, у сприятливих умовах Лісостепу мак-
симальний  урожай зерна склав 11,5 т/га;   

характеризується високою груповою стійкістю до інфекційних хво-
роб; 

стійкий до ламкості і вилягання стебла (9 бал.); 
посухостійкість висока (8,5-9 бал.); 
високотехнологічний при товарному виробництві і у насінництві. Ма-

теринська форма гібриду високопродуктивна, забезпечує урожайність 
гібридного насіння у сприятливих умовах до 2,5 - 3 т/га; 

Апробаційні ознаки: висота рослин  220 - 230 см, висота прикріп-
лення качанів – 75 - 80 см. Листків на головному стеблі – 15 - 16. Качани 
крупні (250 - 260 г), циліндричної форми, кількість рядів зерен – 16 - 18. У 
сприятливих умовах утворює по 1 - 2 повноцінних качана. Стрижні качанів 
забарвлені. Зерно жовтого кольору, проміжного типу. Маса 1000 зерен 
235 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 
силос у зоні Лісостепу. Але дає високі і сталі врожаї й  в Степу. Гібрид не 
вибагливий до умов вирощування і вирізняється екологічною пластичніс-
тю. Добре реагує на оптимальні дози мінеральних добрив. Рекомендова-
на густота стояння рослин: південний та центральний Степ – 40 - 45 
тис./га, північний Степ – 50 - 55 тис./га, Лісостеп – 60 - 65 тис./га. 

Переваги:  гібридів посухостійкий і екологічно пластичний, тому за-
безпечує сталі врожаї у зоні Степу і Лісостепу. Вигідний у насінництві: 
материнська форма високоврожайна, насінництво ведеться на стерильній 
основі за схемою повного відновлення фертильності. 
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Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

ЛЕДІ ПІВДНЯ 
ФАО 280 

Рекомендований для Степу і Лісостепу  
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
У Реєстрі сортів рослин України з 2016 року. 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

середньоранній трилінійний (ФАО 280), вегетаційний період складає 
109 - 110 днів; 

високопродуктивний. Середня врожайність за роки випробування 
становила 7,2 - 7,5 т/га. У сприятливих умовах (Вінницька обл., 2011 р.) 
урожай зерна становив 13,2 т/га, що свідчить про високий потенціал про-
дуктивності гібриду;  

характеризується підвищеною холодостійкістю, груповою стійкістю 
до інфекційних хвороб (8,5 - 9 бал.); 

стійкий до ламкості і вилягання стебла (9 бал.); 
вихід зерна складає 81 %; 
високотехнологічний при товарному виробництві і у насінництві. Ма-

теринська форма гібриду високоросла, високопродуктивна, забезпечує 
урожайність гібридного насіння у сприятливих умовах до 2,5 - 3 т/га; 

насінництво ведеться на стерильній основі М-типу за схемою повно-
го відновлення фертильності. 

 
Апробаційні ознаки: висота рослин в Степу – 205 - 210, у Лісосте-

пу – 235 - 240 см, висота прикріплення качанів – 80 - 85 см. Листків на 
головному стеблі – 15 - 16. Качани великі (220 - 240 г), слабко конусоподі-
бної форми, кількість рядів зерен – 16-18. Стрижні качанів помірно забар-
влені. Зерно жовтого кольору, проміжного типу. Маса 1000 зерен – 250-
260 г. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 

силос у зоні Степу та Лісостепу. Гібрид невибагливий до умов вирощу-
вання і вирізняється високою екологічною пластичністю. Добре реагує на 
оптимальні дози мінеральних добрив. Рекомендована густота стояння 
рослин: південний та центральний Степ – 35 - 40 тис./га, північний Степ – 
45 - 50 тис./га, Лісостеп – 55 - 70 тис./га. 

 
Переваги: гібрид вирізняється високою екологічною стабільністю і 

дає високі врожаї зерна в зонах Степу і Лісостепу. Вигідний у насінництві: 
материнська форма високоврожайна. Крім того, вирізняється підвищеною 
холодостійкістю, що дає можливість висівати його в більш ранні строки. 

 

124 125



125 

 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

НОВАЦІЯ 
ФАО 390 

середньостиглий гібрид    
Рекомендований для Степу і Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

У Реєстрі сортів рослин України з 2006 року. 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
середньостиглий простий (ФАО 390). Вегетаційний період в зоні 

Степу 125 -127 днів; 
високоврожайний, середня врожайність зерна на сортодільницях 

степової зони – 7,2 т/га, що на 0,8 т/га або на 12,5 % більше ніж у стан-
дарту, у Лісостепу – 9,4 т/га, що на 0,8 т/га або на 10,3 % більше ніж у 
стандарту. Зафіксований максимальний врожай зерна 16,9 т/га, а силос-
ної маси – 68,1 т/га (Інститут кормів НААН, 2004, 2011 рр.); 

високостійкий до основних інфекційних хвороб і ламкості стебла; 
високі жаро-  і  посухостійкість; 
стійкий до стеблового та кореневого вилягання; 
високотехнологічний у виробництві товарного зерна за рахунок ви-

сокої вирівняності основних морфологічних показників рослини і качана, 
вихід зерна – 79 - 80%; 

насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного від-
новлення. 

Апробаційні ознаки: висота рослини – 213 - 215 см, висота прикрі-
плення качанів – 70 - 80 см, листків на головному стеблі – 16 - 18. Качани 
великі (260 - 280 г), конусо-циліндричної форми, кількість рядів зерен –  
16 - 18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого кольору, зубоподібної 
форми, маса 1000 зерен – 280 - 300 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування на зерно і 
силос в Степу і Лісостепу. Дає високі прибавки врожаю зерна при внесені 
оптимальних доз добрив. Оптимальна густота стояння рослин у півден-
ному та центральному Степу – 30 - 32, північному Степу – 35-40 і в Лісо-
степу – 50 - 55 тисяч на гектарі. 

Переваги: один з найкращих середньостиглих гібридів в Україні. 
Особливо привабливий для господарств Степу і Лісостепу, оскільки вдало 
поєднує високий потенціал продуктивності зерна з високою посухостійкіс-
тю, екологічною стабільністю та вирівняністю основних господарських 
ознак – розміру качана, висоти рослин, висоти кріплення качана. 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 
 

ОДЕСЬКИЙ 385 МВ 
ФАО 380. Середньостиглий гібрид 

Рекомендований для Степу і Лісостепу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року.  

 
Господарські та біологічні характеристики: 

середньостиглий, простий модифікований (ФАО 380), вегетаційний 
період – 118 - 120 днів; 

на півдні Степу середня врожайність – 7,5 - 8,0 т/га, на півночі  Сте-
пу – 9,4 - 10,0 т/га. У Лісостепу урожайність зерна гібриду досягає  рекор-
дного рівня – 15,3 т/га, а  силосної маси – 69,0 - 70,0 т/га (дані Інститут 
кормів НААН, 2005, 2014 рр.) 

відзначається високими посухо- та жаростійкістю (9 бал.), широкою  
адаптивністю; 

стійкий до коренево-стеблових гнилей, пухирчастої сажки; 
стійкий до вилягання (9 бал.); 
насінництво ведеться на стерльніий основі за схемою повного від-

новлення фертильності. 
Апробаційні ознаки: висота рослин – 210 - 220 см, висота прикріп-

лення качанів – 70 - 75 см. Листків на стеблі – 17 - 18. Качани великі (240 - 
260 г), слабо конусоподібної форми, кількість рядів зерен – 16 - 18.   
Стрижні качанів червоні. Зерно жовте, напівкрем’янисте. Маса 1000  зе-
рен – 250 - 270 г. 

 
Агротехнічніка: рекомендується для вирощування на зерно і силос 

у Степу та Лісостепу. Оптимальна густота  стояння рослин на суходолі 
південного Степу – 32 - 35, на  Півночі – 38 - 40, у Лісостепу – 50 - 55  ти-
сяч на гектарі. Негативно реагує на надмірне загущення посіву. 

 
Переваги:  один з небагатьох гібридів, який поєднує генетичний по-

тенціал високої продуктивності та потужну адаптивну здатність – високі 
рівні жаро- та посухостійкості. У фазі повної стиглості листя та стебло 
гібрида частково залишаються зеленими, що робить його особливо при-
датним для силосування.  
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

ПАЛЬМІРА 
ФАО 180 

ранньостиглий гібрид кукурудзи  
Рекомендований для Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
У Реєстрі сортів рослин України з 2016 року.  

 
Господарські та біологічні характеристики: 

трилінійний гібрид, ранньостиглий (ФАО 180), вегетаційний період –
99 - 103 днів; 

середня врожайність зерна  в Степу за 2 роки державного випробу-
вання  становила 6,06, у Лісостепу – 8,19 т/га. Відомий максимальний 
урожай зерна – 12,1 т/га (Черкаська обл., 2012 р.); 

жаро-, посухостійкість висока (8,5 бал.); 
стійкість до коренево-стеблових гнилей (9 бал.) та пухирчастої саж-

ки (8,3 бал.) високі; 
високостійкий до ламкості стебла (9 бал.) і вилягання (9 бал.); 
вирізняється швидкою втратою вологи при дозріванні та низькою 

збиральною вологістю зерна;  
рентабельний у насінництві та високотехнологічний у товарному ви-

робництві; 
материнська форма вирізняється високою насіннєвою продуктивніс-

тю на ділянках гібридизації. Насінництво ведеться на стерильній основі М-
типу за схемою повного відновлення фертильності пилку. 

Апробаційні ознаки: рослина висока, у Степу 180 - 195 см, у Лісо-
степу 235 - 240 см. Висота кріплення качана – 80 - 85 см. Качани великі  
(225 - 240 г), циліндричної форми, кількість рядів зерен – 14 - 16. Луски 
стрижнів качанів забарвлені помірно. Зерно жовте, зубового типу. Маса 
1000 зерен – 250 - 260 г. 

Агротехніка. рекомендується для вирощування на зерно і силос у 
степовій та лісостеповій зонах. Оптимальна густота стояння рослин перед 
збиранням у південному Степу – 45 - 50, північному – 55 - 60, Лісостепу – 
65 - 70 тис./га. 

Особливості гібриду: вирізняється швидкою втратою вологи при 
дозріванні: збиральна вологість при збиранні може становити 13,5 –    
14,5 %. Характеризується широкою екологічною пластичністю: дає стабі-
льно високі врожаї зерна в Степу і Лісостепу. Добре реагує на внесення 
мінеральних добрив. Погано переносить надмірно загущені і забур’янені 
посіви. 
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Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 

ПАРУС 226 
ФАО 260 

створений з використанням інновацийних молекулярно-
маркерних технологій. Середньоранний 

Рекомендований для Лісостепу та Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

У Реєстрі сортів рослин України з 2019 року. 
 
Господарські та біологічні характеристики: 

середньоранній (ФАО 260), простий, вегетаційний період складає 
110 - 111 днів; 

високий рівень адаптивності та стабільності за врожайністю; 
вирізняється високим потенціалом продуктивності. Середня вро-

жайність зерна за роки випробування у Степу становила 7 - 7,5 т/га, в 
умовах Лісостепу його врожайність сягала 13,2 - 14 т/га;  

характеризується високою груповою стійкістю до інфекційних хво-
роб; 

стійкий до ламкості і вилягання стебла (9 бал.); 
посухостійкий (8,5 бал.); 
високотехнологічний при товарному виробництві. Материнська    

форма гібриду забезпечує урожайність гібридного насіння у сприятливих 
умовах до 2 - 2,5 т/га. 

 
Апробаційні ознаки: висота рослин  240 - 250 см, висота прикріп-

лення качанів – 80 - 85 см. Листків на головному стеблі – 15 - 16. Качани 
великі (250 - 260 г), конусоподібної форми, кількість рядів зерен – 16 - 18. 
Стрижні качанів забарвлені. Зерно жовтого кольору, зубоподібної форми. 
Маса 1000 зерен – 260 г. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 

силос у зоні Степу та Лісостепу. Гібрид особливо не вибагливий до умов 
вирощування. Добре реагує на оптимальні дози мінеральних добрив. Ре-
комендована густота стояння рослин: південний та центральний Степ – 
35 - 40 тис./га, північний Степ – 45 - 50 тис./га, Лісостеп  – 55 - 60 тис./га. 

 
Переваги: один з небагатьох  гібридів, який вирізняється дуже на-

дійною екологічною стабільністю і дає високі врожаї зерна як у зоні Степу, 
так і Лісостепу. Насінництво ведеться на стерильній основі за схемою 
повного відновлення фертильності. 
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Кукурудза восковидна  
(Zea mays ceratina Kulesh) 

ФІНІШ 350 ВК  
ФАО 350 

гібрид восковидної кукурудзи  
Рекомендований для Лісостепу та Степу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
У Реєстрі сортів рослин України з 2018 року. 
Господарські та біологічні характеристики: 
У крохмалі зерна відсутня амілоза, на 100 % складається з амілопе-

ктину. Таке зерно є цінною сировиною для виробництва біоетанолу і хар-
чового спирту, для кондитерської, харчової промисловості та фармацев-
тичного виробництва; 

середньостиглий простий (ФАО 350). Вегетаційний період в зоні 
Степу – 120 -125 днів; 

високоврожайний, середня врожайність зерна на сортодільницях 
степової зони – 6,9 т/га, що на 0,6 т/га або на 8,5 % більше ніж у серед-
нього стандарту. У Лісостепу середня врожайність склала 9,1 т/га або на 
0,5 т/га вище стандарту. Зафіксований максимальний врожай зерна –  
12,9 т/га (Інститут зрошуваного землеробства НААН,  2017 р.); 

високостійкий до основних інфекційних хвороб і ламкості стебла; 
високі жаро- і  посухостійкість; 
стійкий до стеблового та кореневого вилягання; 
високотехнологічний у виробництві товарного зерна за рахунок ви-

сокої вирівняності основних морфологічних показників рослини і качана, 
вихід зерна – 80 - 80%; 

насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного від-
новлення. 

Апробаційні ознаки: висота рослини – 213 - 215 см, висота прикріплення 
качанів –  70 - 75 см, листків на головному стеблі – 16 - 118. Качани великі (260 - 
280 г), конусо-циліндричної форми, кількість рядів зерен –16 - 18. Стрижні качанів 
червоні. Зерно восковидного типу, зубоподібної форми, маса 1000 зерен – 280 - 
290 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендується для вирощування на зерно і силос в 
Степу і Лісостепу. Дає високі прибавки врожаю зерна при внесені оптимальних 
доз добрив. Оптимальна густота стояння рослин у південному та центральному 
Степу – 30 - 32, північному – 35 - 40 і в Лісостепу – 50-55 тисяч на гектарі. 

 
Переваги: один з найкращих середньостиглих гібридів спеціального приз-

начення. Не має рівних за потужністю потенціала продуктивності серед гібридів 
восковидної кукурудзи в Україні. Особливо привабливий для господарств Степу і 
Лісостепу, оскільки вдало поєднує високий потенціал продуктивності зерна з висо-
кою посухостійкістю, екологічною стабільністю та вирівняністю основних госпо-
дарських ознак – розміру качана, висоти рослин, висоти кріплення качана. Крох-
маль зерна гібриду, що складається виключно з амілопектину, може широко вико-
ристовуватись у харчовій промисловості як натуральний загущувач, емульгатор, 
важливий компонент дитячого, дієтичного та лікувального харчування. 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

 
 

ФЛАГМАН 
ФАО 370. Середньостиглий гібрид 

Рекомендований для Лісостепу 
  

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена» 

У Реєстрі сортів рослин України з 2008 року. 
 
Господарські та біологічні характеристики: 
потрійний міжлінійний, середньостиглий (ФАО 370), вегетаційний 

період  –  123 - 125 днів; 
високоврожайний, середня врожайність зерна у державному сорто-

випробуванні склала 7,8 т/га, гарантована прибавка до стандарту –        
1,1 т/га або 17,1 %. Потенційна врожайність зерна – 12-13 т/га; 

високо посухостійкий (8,9 бали); 
вирізняється груповою стійкістю до основних хвороб (9,0 балів) та 

вилягання (9,0 балів); 
на ділянках гібридизації материнська форма має високу насіннєву 

продуктивність (до 4 - 5 т/га) ; 
насінництво ведеться на стерильній основі за схемою повного від-

новлення фертильності. 
 
Апробаційні ознаки: висота рослин у сприятливих умовах – 220 -

225 см, висота прикріплення качанів – 80 - 85 см. Листків на головному 
стеблі – 16 - 17. Качани великі (200 - 220 г), конусо-циліндричної форми, 
кількість рядів зерен – 16 - 18. Стрижні качанів червоні. Зерно жовтого 
кольору, зубоподібної форми. Маса 1000 зерен – 290 - 300 г. 

 
Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 

силос у зоні Степу та Лісостепу. Максимальний урожай формує у Лісосте-
повій зоні при вирощуванні за інтенсивною технологією із внесенням оп-
тимальних доз добрив. Рекомендована густота стояння рослин перед 
збиранням  для Степу – 35 - 40, Лісостепу – 50 - 60 тисяч на гектарі. 

 
Переваги: один з найкращих гібридів за продуктивністю, посухос-

тійкістю та екологічною стабільністю. Вирізняється низькою збиральною 
вологістю зерна, високою комплексною стійкістю до хвороб і  вилягання та 
високорентабельним насінництвом. На товарних посівах при збиранні 
врожаю листя гібриду довго залишаються зеленими, тому він може вигід-
но використовуватися для посівів на зерно та силос. 
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 Кукурудза звичайна  
(Zea mays L.) 

ШХУНА 
ФАО 260 

середньоранній гібрид    
Рекомендований для Степу і Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

У Реєстрі сортів рослин України з 2017 року. 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 
середньоранній трилінійний (ФАО 260), вегетаційний період складає 

107 - 108 днів; 
високопродуктивний. Середня врожайність за роки випробування 

становила 7,2 - 7,3 т/га. У сприятливих умовах (Вінницька обл., 2014 р.) 
урожай зерна становив 12,9 т/га, що свідчить про високий потенціал про-
дуктивності гібриду;  

характеризується груповою стійкістю до інфекційних хвороб (8,5 - 9 
бал.); 

стійкий до ламкості і вилягання стебла (9 бал.); 
вихід зерна складає 82 %; 
зерно швидко втрачає вологу при дозріванні; 
високотехнологічний при товарному виробництві і у насінництві. Ма-

теринська форма гібриду високоросла, високопродуктивна, забезпечує 
урожайність гібридного насіння у сприятливих умовах до 2,8 - 3 т/га; 

насінництво ведеться на стерильній основі М-типу за схемою повно-
го відновлення фертильності. 

Апробаційні ознаки: висота рослин в Степу   200 - 210, у  Лісосте-
пу – 240 - 250 см, висота прикріплення качанів – 85 - 90 см. Листків на 
головному стеблі – 15 - 16. Качани великі (250 - 260 г), слабко циліндрич-
ної форми, кількість рядів зерен – 16 - 18. Стрижні качанів помірно забар-
влені. Зерно жовтого кольору, проміжного типу. Маса 1000 зерен – 260-
265 г. 

Агротехнічні вимоги: рекомендований для вирощування на зерно і 
силос у зоні Степу та Лісостепу. Гібрид невибагливий до умов вирощу-
вання і вирізняється високою екологічною пластичністю. Добре реагує на 
оптимальні дози мінеральних добрив. Рекомендована густота стояння 
рослин: південний та центральний Степ – 35 - 40 тис./га, північний Степ – 
45 - 50 тис./га, Лісостеп – 55 - 70 тис./га. 

Переваги: вирізняється екологічною стабільністю і дає високі вро-
жаї зерна в Степу і Лісостепу. Вигідний у насінництві: материнська форма 
високоврожайна. Крім того, вирізняється швидкою втратою вологи при 
дозріванні зерна, що дає можливість вирощувати гібрид за енергозбері-
гаючою технологією. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

АРЦИЗ 
високоурожайний, високоадаптивний 

трилінійний гібрид інтенсивного типу 
олійного напряму використання  

Рекомендований для Степу і Лісостепу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
           Господарські та біологічні характеристики:  

трилінійний міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму 
використання; 

потенційна урожайність – 3,7 - 4,2 т/га, олійність – 51 - 52%, луш-
пинність – 20 - 22%, збір олії – 1,8 - 2,3 т/га; 

 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
 стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730); 
середньоранній, з вегетаційним періодом 102 - 105 діб; 
високотехнологічний, адаптивний до різноманітних умов вирощу-

вання, слабко осипається при перестої, посухостійкий.  
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика складає   
150 -160 см, повна висота – 160 - 170 см, їх відношення – 0,85 - 0,94. Ко-
шик тонкий, опуклий, слабкопониклий, діаметром 18 - 22 см. Маса 1000 
сім’янок – 55 - 65 г, об'ємна маса –  480 - 500 г/л.  

 
Агротехнічні вимоги 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в один строк. Для забезпечення ефективного запилення не-
обхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї.  
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

 
БАЗАЛЬТ 

високоурожайний, високотехнологічний  
простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу 

олійного напряму використання 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) ПрАТ «Селена». 

 
         Господарські та біологічні характеристики:  

простий міжлінійний гібрид інтенсивного олійного напряму викорис-
тання; 

середньоранній, з вегетаційним періодом 105 - 110 днів; 
потенційна урожайність – 3,8 - 4,7 т/га, олійність – 51 - 53%, лушпин-

ність – 20 - 25%, збір олії – 1,5 - 2,1 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і визріванням, 

вирівняний по висоті рослин, слабко осипається при перестої, посухостій-
кий; 

стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     

170 см, повна висота – 170 - 180 см, їх відношення – 0,88 - 0,90. Кошик 
тонкий,  злегка випуклий, слабопониклий, діаметром 18 - 22 см. Маса 
1000 сім’янок – 50 - 70 г, об'ємна маса – 485 - 510 г/л. 
 

Агротехнічні вимоги 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти на 8 - 10 днів раніше за материнську форму. 
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Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

БАР’ЄР 
високоурожайний, високотехнологічний 

 трилінійний гібрид стійкий до гербіцидів сульфонілсичо-
винної групи олійного напряму використання 

 
Рекомендований для Степу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

трилінійний гібрид лінолевого типу;  
потенційна урожайність – 4,00 - 4,15 т/га, олійність –  50,3 %, луш-

пинність – 22 - 24%, збір  олії –  1,80 - 1,85 т/га; 
середньостиглий, з вегетаційним періодом 112 - 115 днів;  
стійкий до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої роси;  
високотехнологічний, з рівномірним цвітінням і визріванням, слабко 

осипається при перестої, посухостійкий.  
 

Апробаційні ознаки:  висота стебла – 165 - 175 см.  Кошик тонкий, 
слабко пониклий, діаметром 22 - 24 см. Маса 1000 сім’янок – 58,0 - 62,0 г.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в зо-

нах достатнього зволоження – 55 тис., недостатнього зволоження –        
50 тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в два строки. Материнський компонент висівають на  5 - 8  днів після 
висіву батьківської лінії.  
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
БАСТІОН 

високоурожайний, високотехнологічний трилінійний гібрид 
стійкий до гербіцидів сульфонфлсичовинної групи олійного 

напряму використання 
Рекомендований для Степу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

трилінійний гібрид інтенсивного типу олійного напрямку використан-
ня; 

потенційна урожайність – 3,83 - 4,00 т/га, олійність – 50,1, лушпин-
ність – 24 - 25%, збір олії –  1,9 - 2,0 т/га; 

середньоранній, з вегетаційним періодом 110 - 115 днів;  
стійкий до вовчка (рас А - Е) та несправжньої борошнистої роси;  
високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і визріванням, 

слабо осипається при перестої, посухостійкий.  
 

Апробаційні ознаки:  висота стебла – 170 - 175 см.  Кошик тонкий, 
слабко пониклий, діаметром 20 - 22 см. Маса 1000 сім’янок  – 58,5 - 61,5 г.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в зо-

нах достатнього зволоження – 55 тис., недостатнього зволоження – 50 
тис./га. Насіння батьківських форм на ділянках гібридизації слід висівати в 
два строки. Материнський компонент висівають на  5 - 8  днів після висіву 
батьківської лінії. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
БОЛГРАД 

середньоранній трилінійний гібрид інтенсивного типу  
олійного напряму використання 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики: 
 

ранньостиглий, з вегетаційним періодом 109 - 112 днів; 
потенційна урожайність – 3,70 - 4,35 т/га, олійність – 51,7%,  луш-

пинність – 20 - 21%, збір олії – 1,5 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий;  
стійкий  до вовчка (раси А-Е) та несправжньої борошнистої роси. 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 165 -     

172 см. Кошик  випуклої форми, слабкопониклий, діаметром 19 - 21 см. 
Маса 1000 сім’янок – 53 - 57 г.  

 
Агротехнічні вимоги:рекомендована густота стояння рослин в зо-

нах достатнього зволоження – 55 - 60 тис., недостатнього зволоження – 
50 -   55 тис. рослин/га. Насіння батьківської форми на ділянках гібриди-
зації слід висівати в один строк. Для забезпечення ефективного запилен-
ня необхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
 

ВІВАТ 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу 
олійного напряму використання 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання; 

середньоранній, з вегетаційним періодом 108 - 110 днів; 
потенційна урожайність – 3,7 - 4,3 т/га, олійність – 50,5 %, лушпин-

ність – 22 - 23%, збір олії – 1,5 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий;  
стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     

170 см. Кошик  випуклої форми, слабкопониклий, діаметром 19 - 20 см. 
Маса 1000 сім’янок – 67 - 70 г.  

 
Агротехнічні вимоги 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в один строк. Для забезпечення ефективного запилення не-
обхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї.  
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

ГУСЛЯР 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу  
олійного напряму використання  

Рекомендований для Степу і Лісостепу 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН 

 
           Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання; 

потенційна урожайність – 4,3 - 5,2 т/га, олійність – 51 - 53%, луш-
пинність – 20 - 24%, збір олії – 1,8 - 2,3 т/га; 

 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
 стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730); 
середньостиглий, з вегетаційним періодом 112 - 115 діб; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, слабко осипається при перестої, по-
сухостійкий.  
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика складає   
150 -160 см, повна висота – 160 - 170 см, їхнє відношення – 0,85 - 0,94. 
Кошик тонкий, опуклий, слабкопониклий, діаметром 18 - 22 см. Маса 1000 
сім’янок – 55 - 70 г, об'ємна маса –  480 - 500 г/л.  

 
Агротехнічні вимоги 
 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти на 7-10 днів раніше за материнську форму.  
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Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
 

ДРАЙВ 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу 
олійного напряму використання  

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчен-
ня; 2) Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН 
 
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання; 

потенційна урожайність – 4,5 - 5,1 т/га, олійність – 50 - 52%, луш-
пинність – 20 - 24%, збір олії – 1,8 - 2,3 т/га; 

стійкий до вовчка   (раси  А – Е) та несправжньої борошнистої роси; 
середньостиглий, з вегетаційним періодом 112 - 115 діб; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, слабко осипається при перестої, по-
сухостійкий.  
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика складає   
150 -160 см, повна висота – 160 - 170 см, їх відношення – 0,85 - 0,94. Ко-
шик тонкий, опуклий, слабкопониклий, діаметром 18 - 22 см. Маса 1000 
сім’янок – 55 - 70 г, об'ємна маса –  480 - 500 г/л.  

 
Агротехнічні вимоги:рекомендована густота стояння рослин у зо-

нах достатнього зволоження – 55 - 60 тис., недостатнього зволоження – 
50 - 55 тис. рослин/га. Насіння батьківської форми на ділянках гібридиза-
ції слід висівати на 7 - 10 днів раніше за материнську форму. 
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Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

ІНГУЛ 
високоурожайний, високотехнологічний 

 трилінійний гібрид стійкий до гербіцидів сульфонілсичо-
винної групи         олійного напрямку використання 

 
Рекомендований для Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

середньостиглий, з вегетаційним періодом 108 - 115 днів; 
потенційна урожайність – 3,7 - 4,87 т/га, олійність – 50,7%, лушпин-

ність – 20 - 22%, збір олії – 1,5 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням і визріванням, 

вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий;  
стійкий  до вовчка (раси А - Е) та несправжньої борошнистої роси 

(раса 730). 
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 - 170 
см. Кошик  випуклої форми, слабко пониклий, діаметром 19 - 20 см. Маса 
1000 сім’янок – 57,5 -  59,0 г.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в зо-

нах достатнього зволоження – 55 - 60 тис., недостатнього зволоження – 
50 - 55 тис. рослин/га. Насіння батьківської форми на ділянках гібридиза-
ції слід висівати в один строк. Для забезпечення ефективного запилення 
необхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

КАДЕТ 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид олеїнового типу 
Рекомендований для Лісостепу 

Оригінатори: 1)Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                        2) Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 
простий міжлінійний гібрид олеїнового типу; 
потенційна урожайність – 39,6 т/га, олійність 48,8%, лушпин-

ність – 22-23%, збір олії –1,7 - 1,8 т/га; 
середньоранній, з вегетаційним періодом 108 - 110 днів;         
високий вміст олеїнової кислоти в олії (79%);   
стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730); 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визрі-

ванням, вирівняний по висоті рослин, слабко осипається при перестої, 
посухостійкий.  

 
Апробаційні ознаки:  висота стебла – 160 - 170 см. Кошик випуклої 

форми, слабкопониклий, діаметром 20 - 22 см. Маса 1000 сім’янок – 65,5 - 
69,0 г.  

 
Агротехнічні вимоги 
 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в один строк. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

ОРЕОЛ 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу 
олійного напряму використання 

з підвищеним вмістом олеїнової кислоти в олії 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

 
         Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання, з підвищеним вмістом олеїнової кислоти в олії; 

ранньостиглий, з вегетаційним періодом 102 - 105 днів; 
потенційна урожайність – 4,1 - 4,2 т/га, олійність – 50,9%, лушпин-

ність – 22 - 23%, збір олії – 1,7 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, слабко осипається при перестої, по-
сухостійкий; 

 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
 стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     

170 см. Кошик  випуклої форми, слабопониклий, діаметром 19 - 20 см. 
Маса 1000 сім’янок – 65 - 68 г.  

 
Агротехнічні вимоги 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в один строк. Для забезпечення високого вмісту олеїнової ки-
слоти в олії необхідно вирощувати цей гібрид на відстані від лі-
нолевих – 1500 м.  

 
 
 
 
 
 

142 143



143 

 

Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
 

ПІРС 
високоурожайний, середньостиглий 

простий міжлінійний гібрид  
інтенсивного типу олійного напряму використання   

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 
 
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 
ранньостиглий, з вегетаційним періодом 120 - 125 діб; 
потенційна урожайність – 3,3 - 4,8 т/га, олійність – 48 - 50%, луш-

пинність – 22 - 23 %, збір олії – 1,5 -2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий;  
стійкий  до вовчка (раси А-F) та несправжньої борошнистої роси ра-

си 730. 
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 166 -     
171 см. Кошик випуклої форми, слабкопониклий, діаметром 19 - 20 см. 
Маса 1000 сім’янок – 66 - 70 г.  

 
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин у зо-

нах достатнього зволоження – 55 - 60 тис., недостатнього зволоження – 
50 -   55 тис. рослин/га. Насіння батьківської форми на ділянках гібриди-
зації слід висівати в один строк. Для забезпечення ефективного запилен-
ня необхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 
 

СЕЛЯНИН 
 

високоурожайний, високотехнологічний 
простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу  

олійного напряму використання 
Рекомендований для Степу 

Оригінатори:1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                       2) ПрАТ «Селена». 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму 
використання; 

 середньостиглий, з вегетаційним періодом 110 - 115 днів; 
 потенційна урожайність – 3,8 - 4,3 т/га, олійність – 52 - 53%, луш-

пинність – 21 - 23%, збір олії – 1,7 - 2,0 т/га; 
 високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, слабко осипається при перес-
тої, посухостійкий; 

 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
 стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 155 -     

165 см, повна висота – 165 - 175 см, їхне відношення – 0,88 - 095. Кошик 
тонкий, опуклий, слабкопониклий, діаметром 21 - 23 см. Маса 1000  
сім’янок – 60 - 80 г, об'ємна маса – 520 - 550 г/л. 
 

Агротехнічні вимоги 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти на 8 - 10 днів раніше за материнську форму. 
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

СЛАВСОН 
високоурожайний, високотехнологічний 

простий міжлінійний гібрид олеїнового типу 
Рекомендований для Лісостепу 

Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

 
          Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання; 

ранньостиглий, з вегетаційним періодом 97 - 102 дні; 
потенційна урожайність – 3,8 - 4,1 т/га, олійність – 49%, лушпин- 

ність – 22 - 23%, збір олії – 1,5 - 2,1 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний по висоті рослин, слабко осипається при перестої, посу-
хостійкий; 

 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     

170 см. Кошик  випуклої форми, слабкопониклий, діаметром 21 - 22 см. 
Маса 1000 сім’янок – 60 - 70 г.  

 
Агротехнічні вимоги 
 
рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти після появи сходів материнської лінії.  
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 Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

ЧАРОДІЙ 
високоурожайний простий міжлінійний гібрид  

інтенсивного типу олійного напряму використання  
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;  
                         2) Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН 

 
           Господарські та біологічні характеристики: 
 

ранньостиглий, з вегетаційним періодом 105 - 108 діб; 
потенційна урожайність – 3,50 - 4,35 т/га, олійність – 49 - 51%, луш-

пинність – 22 - 23 %, збір олії – 1,5 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий; 
 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е); 
стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 
 

Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     
170 см. Кошик  випуклої форми, слабко пониклий, діаметром 19 - 20 см. 
Маса 1000 сім’янок – 62 - 68 г.  

 
Агротехнічні вимоги 
 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в два строки. Для забезпечення ефективного запилення не-
обхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї.  
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Соняшник однорічний  
(Helianthus annuus L.) 

 

 
ЮВІЛЕЙ  СГІ  100 

високоурожайний, високотехнологічний  
простий міжлінійний гібрид, інтенсивного типу 

олійного напряму використання 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
         Господарські та біологічні характеристики:  
 

простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напряму ви-
користання; 

середньоранній, з вегетаційним періодом 106 - 109 днів; 
потенційна урожайність – 3,8 - 4,33  т/га, олійність – 50 - 52 %, луш-

пинність – 22 - 23%, збір олії – 1,5 - 2,0 т/га; 
високотехнологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріван-

ням, вирівняний за висотою рослин, посухо-, жаростійкий;  
 стійкий  до вовчка (раси A, B, C, D, Е, F); 
 стійкий до несправжньої борошнистої роси (раса 730). 

 
Апробаційні ознаки: висота стебла до нахилу кошика – 160 -     

172 см. Кошик  випуклої форми, слабкопониклий, діаметром 19 - 20 см. 
Маса 1000 сім’янок – 67 - 70 г. 

 
Агротехнічні вимоги 
 
– рекомендована густота стояння рослин:  

Степ – 55 - 60 тис. рослин/га; 
Лісостеп – 50 - 55 тис. рослин/га.  
 

– насіння батьківської форми на ділянках гібридизації слід висіва-
ти в один строк. Для забезпечення ефективного запилення не-
обхідно виставляти на 1 га – 3 бджолосім’ї.  
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Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

АВРОРА 
високоадаптивний, посухостійкий, стійкий до хвороб,  

високобілковий     
Рекомендований для Лісостепу та Полісся 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 

 сорт універсального використання, придатний для вирощування 
як при зрошенні, так і на суходолі; 

 високопродуктивний, урожай насіння під час державного сортови-
пробування у 2018 р. у Харківському ОДЦЕСР становив 3,47 т/га, 
у Чернівецькому ОДЦЕСР – 3,26 т/га, а у Вінницькому ОДЦЕСР – 
3,23 т/га; 

 відноситься до середньостиглої групи, тривалість вегетаційного 
періоду – 111 - 130 діб; 

 стійкий до посухи, вилягання та осипання насіння; 
 придатний для механізованого збирання врожаю, висота при-

кріплення нижніх бобів становить 13 - 22 см; 
 вміст білка в насінні 40 - 43%, олії – 19 - 21%; 
 у польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохітозу, пероноспоро-

зу, септоріозу та бактеріозу (8 - 9 балів). 
 

Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду, 
апробаційна група – agr. rubra Kors. Тип росту проміжний, висота рос-
лин 70 - 110 см, залежно від зони вирощування. Колір гіпокотиля під 
час появи примордіальних листків фіолетовий. Рослини мають рудува-
то-коричневе опушення стебла і стулок бобів, колір квіток фіолетовий. 
Боби коричневі, прямі, насіння жовте, округло-випуклої форми, се-
реднього розміру. Рубчик сірий без вічка. Маса 1000 насінин – 120 - 
150 г. 

 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тра-

диційною, мінімальною та нульовою технологією як на суходолі, так і 
при зрошенні. У день сівби рекомендується обробка насіння препара-
том бульбочкових бактерій. Строки сівби звичайні для регіону виро-
щування (при оптимальній температурі ґрунту 120С). Спосіб сівби ши-
рокорядний, з шириною міжрядь 45 см, або рядковий. Норма висіву 
складає 550 - 600 тисяч схожих насінин/га.  
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 Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

АРИАДНА 
високобілковий, насіння придатне для використання  

на харчові та кормові цілі  
Рекомендований для Степу 

  
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  

 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, добре реагує на поліпшення умов вирощуван-
ня; 

 високопродуктивний, урожай насіння складає 2,4 - 2,6 т/га в су-
ходільних умовах, при зрошенні – 3,5 - 3,6 т/га; 

 відноситься до ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного 
періоду – 110 - 115 діб; 

 стійкий до вилягання та осипання насіння; 
 високотехнологічний, висота прикріплення нижніх бобів – 15 -     

18 см; 
 вміст білка в насінні – 40 - 43%, олії – 20 - 21%; 
 товарне насіння придатне для використання на харчові та кормові 

цілі; 
 у польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохітозу, пероноспоро-

зу та септоріозу. 
 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду апро-

баційної групи україніка. Рослини середньорослі, висотою 80 - 90 см, де-
термінантного типу росту. Колір гіпокотиля під час появи примордіальних 
листків фіолетовий. Опушення стебла та стулок бобів у фазі повного до-
зрівання жовто-коричневе, забарвлення квіток фіолетове. Насіння оваль-
не, жовте зі світло-коричневим рубчиком, без вічка, маса 1000 насінин – 
140 - 170 г. Боби прямі, крупні. 

Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тра-
диційною, мінімальною та нульовою технологією як на суходолі, так і при 
зрошенні. У день сівби рекомендується обробка насіння препаратом 
бульбочкових бактерій. Сівба проводиться в останній декаді квітня. 
Спосіб сівби широкорядний з міжрядям 45 см або рядковий. Норма висіву 
в степовій зоні складає 500 - 550, у лісостеповій – 550 - 600 тисяч схожих 
насінин/га.  
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 Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

 
ВАСИЛЬКІВСЬКА 

висока азотфіксувальна здатність 
Рекомендований для всіх зон України 

 
Оригінатори: 1) Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчен-
ня;  
                        2) Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН";  
                        3) Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

 
Господарськi та біологічні характеристики:  

 високопродуктивний. В Інгулецькій сортовипробувальній станції Ми-
колаївської області в 2001 р. зібрали 2,96 т/га насіння, в 2002 р. –         
3,02 т/га. В 2002 р. у Крижопільській сортовипробувальній станції Вінниць-
кої області урожайність склала 3,25 т/га; 
 відноситься до надскоростиглої групи. Тривалість вегетаційного пе-

ріоду 95 - 115 днів. Придатний для вирощування у всіх ґрунтово-
кліматичних зонах країни;  
 технологічний у вирощуванні, стійкий до вилягання. Висота прикріп-

лення нижніх бобів від поверхні ґрунту складає 14 - 17 см;  
 стійкий до посухи та розтріскування бобів;  
 у польових умовах стійкий до аскохітозу, пероноспорозу і септоріо-

зу;  
 вирізняється високою азотфіксувальною здатністю.  

 
Якість насіння: вміст білка в насінні 38 - 39%, олії – 21 - 22%. 
 
Апробаційні ознаки: підвид маньчжурський, апробаційна група 

copдiдa. Рослини напівдетермінантного типу росту, заввишки 80 - 90 см. 
Кущ стиснутий, опушення стебел і стулок бобів руде. Підсім’ядольне колі-
но з чітко вираженою антоціановою пігментацією. Форма листків овальна,  
розмір середній. Колір квіток фіолетовий. Боби бурі, великі, зігнутої фор-
ми, багатонасінні. Насіння видовженої форми, жовте, блискуче, без пігме-
нтації. Рубчик великий, темно-коричневий, без вічка. Маса 1000 насінин 
170-200 г. 

 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за інтенсивною 

технологією. Норма висіву 600 - 650 тис. схожих насінин/га, оптимальна 
ширина міжрядь 45 см. Перед сівбою насіння обов'язково необхідно об-
робити бактеріальним добривом. Під основний обробіток вносити 50 -    
60 кг/га фосфору. 
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Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

ЕВРІДІКА 
високобілковий, посухостійкий,  

зернового напряму використання   
Рекомендований для Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 

 інтенсивного типу, добре реагує на поліпшення умов вирощування; 
 високопродуктивний, урожай насіння під час державного сортовипро-

бування у 2017 р. у Чернівецькому ОДЦЕСР становив 3,13 т/га, а у 
Вінницькому ОДЦЕСР – 3,04 т/га. За урожаєм зерна перевищує сорт-
стандарт Ятрань на 0,3 т/га (44% в умовах Одеської області); 

 придатний для вирощування як на суходолі, так і при зрошенні; 
 відноситься до середньоранньої групи стиглості, тривалість вегета-

ційного періоду – 121 - 130 діб у зоні Лісостепу та 110 - 115 діб у Степу; 
 стійкий до посухи, вилягання та осипання насіння; 
 придатний для механізованого збирання врожаю, висота прикріплення 

нижніх бобів становить 12 - 20 см; 
 вміст білка в насінні 40 - 44%, олії – 19 - 20%; 
 у польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохітозу, пероноспорозу та 

бактеріозу (8 - 9 балів). 
 

Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду апроба-
ційна група – agr. sordidoidea Mikh. Тип росту проміжний, висота рослин 
58 -77 см, залежно від зони вирощування. Кущ напівстиснутий, стебло 
середньої товщини. Рослини мають руде опушення стебла і стулок бобів, 
колір квіток – фіолетовий. Боби коричневі, прямі, насіння жовте, округло-
випуклої форми, середнього розміру. Рубчик коричневий з білим вічком. 
Маса 1000 насінин – 120 - 160 г. 

 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тра-

диційною, мінімальною та нульовою технологією як на суходолі, так і при 
зрошенні. У день сівби рекомендується обробка насіння препаратом 
бульбочкових бактерій. Строки сівби звичайні для регіону вирощування. 
Спосіб сівби широкорядний з міжрядям 45 см, або рядковий. Норма висіву 
в степовій зоні складає 500 - 550, у лісостеповій – 550 - 600 тисяч схожих 
насінин/га.  
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Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

ОРФЕЙ 
високобілковий,стійкий до хвороб,  

з підвищеною азотфіксувальною здатністю   
Рекомендований для Лісостепу  

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики: 
 сорт інтенсивного типу, добре реагує на поліпшення умов виро-

щування; 
 високопродуктивний, урожай насіння під час державного сортови-

пробування у 2017 р. у Вінницькому ОДЦЕСР становив 3,28 т/га. 
За урожаєм зерна перевищує сорт-стандарт Ятрань на 35,3%; 

 придатний для вирощування як на суходолі, так і при зрошенні; 
 відноситься до ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного 

періоду – 111 - 120 діб;  
 стійкий до посухи, розтріскування бобів та осипання насіння; 
 придатний для механізованого збирання врожаю, висота при-

кріплення нижніх бобів становить 12 - 16 см; 
 вміст білка в насінні – 40 - 43%, олії – 19 - 20%; 
 у польових умовах стійкий до фузаріозу, аскохітозу, пероноспоро-

зу та бактеріозу (8 - 9 балів). 
 

Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду, апро-
баційна група – agr. sordidoidea Mikh. Тип росту проміжний, висота рослин 
57-73 см, залежно від зони вирощування. Кущ прямий, стебло середньої 
товщини. Колір гіпокотиля під час появи примордіальних листків фіолето-
вий.  Рослини мають руде опушення стебла і стулок бобів, колір квіток – 
фіолетовий. Боби коричневі, прямі, насіння жовте, округло-випуклої фор-
ми, середнього розміру. Рубчик коричневий з білим вічком. Маса 1000 
насінин 120 - 150 г. 

 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за тра-

диційною, мінімальною та нульовою технологією як на суходолі, так і при 
зрошенні. У день сівби рекомендується обробка насіння препаратом 
бульбочкових бактерій. Строки сівби звичайні для регіону вирощування. 
Спосіб сівби широкорядний з міжрядям 45 см, або рядковий. Норма висіву 
складає 550 - 600 тисяч схожих насінин/га.  
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 Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

 

 
СИМФОНІЯ 

високостійкій до хвороб 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  

 
Господарські та біологічні характеристики: 

універсального використання, придатний для вирощування як при 
зрошенні, так і в суходільних умовах. Урожай насіння за умов поливу пе-
ревищує 4,0 т/га, на суходолі – 3,5 - 3,8 т/га. у 2011 р. у полтавському де-
ржекспертцентрі зібрали 3,6 т/га, на Кельменецькій сортостанції –        3,8 
т/га. 

відноситься до скоростиглої групи, тривалість вегетаційного періоду 
складає 110 - 115 діб; 

виділяється підвищеною посухостійкістю, не вилягає; 
високотехнологічний, висота прикріплення нижніх бобів складає 12 -

14 см, не вилягає, боби не розтріскуються, насіння не висипається; 
має підвищену азотфіксувальну здатність; 
уміст білка в насінні – 39 - 40%, олії – 20 - 21%; 
високостійкий до аскохітозу, пероноспорозу, бактеріозу, септоріозу 

та фузаріозу (9 балів); 
рекомендується для вирощування в степовій та лісостеповій зонах 

України. 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду апроба-

ційної групи україніка. Рослини середньорослі, висотою 80 - 90 см,  про-
міжного типу росту, колір гіпокотиля на час появи примордіальних листків 
фіолетовий. Опушення стебел та стулок бобів жовто-коричневе, забарв-
лення квіток – фіолетове. Насіння жовте зі світло-коричневим рубчиком та 
білим вічком. Кущ стиснутий. Маса 1000 насінин – 140 - 150 г. Боби за 
формою прямі, насіння овальне. Стебло середньої товщини, середній 
листочок овальний, крупний, із округленою верхівкою. 

Агротехнічні вимоги:  рекомендується вирощувати за традицій-
ною, мінімальною та нульовою технологіями, як на зрошуваних землях, 
так і за умов суходолу. У день сівби обов’язкова обробка виробничим 
препаратом бульбочкових бактерій. Сіяти можна як звичайним рядковим 
способом, так і широкорядним з міжрядям 45 см. Норма висіву в степовій   
зоні – 500 - 550, у лісостеповій – 550 - 600 тисяч схожих насінин/га. Гли-
бина загортання насіння – 3 - 4 см.  
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 Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

 
 

СЯЙВО 
підвищена адаптивність 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  

 високопродуктивний, урожай насіння в суходільних умовах –  2,8 -  
3,0 т/га, при зрошенні – 3,2 - 3,5 т/га; 
 відноситься до ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного  пері-

оду – 110 - 115 днів; 
 виділяється підвищеною адаптивністю, посухостійкий; 
 технологічний, висота прикріплення нижніх бобів від поверхні   ґрун-

ту – 18 - 20 см. Не вилягає, стійкий до розтріскування бобів і осипання 
насіння; 
 характеризується підвищеною азотфіксувальною здатністю; 
 у польових умовах не уражується аскохітозом, пероноспорозом, се-

пторіозом, фузаріозом і сірою гниллю; 
 рекомендується для вирощування в Степу і в південній частині Лі-

состепу. 
 
Якість насіння: вміст білка – 38 - 39%, олії – 21 - 22%. 
 
Апробаційні ознаки: відноситься до слов’янського підвиду апроба-

ційної групи україніка. Рослини середньорослі, висотою 70 - 90 см, промі-
жного типу росту. Підсім’ядольне коліно паростків з чітким антоціановим 
забарвленням. Опушення гілок і стулок бобів густе, жовто-коричневе. 
Стебло середньої товщини, середній листочок овальний, з заокругленою 
верхівкою. Квітки фіолетового забарвлення, боби – світло-коричневі, ко-
роткі, вузькі, за формою прямі. Насіння овальної форми, жовте, маса 1000 
насінин – 160 - 180 г. Рубчик великий, овальний, чорний, з білим вічком. 

 
Агротехнічні вимоги: придатний для вирощування за традиційною, 

мінімальною та нульовою технологією як на суходолі, так і при зрошенні. 
У день сівби обов’язкова обробка насіння препаратом бульбочкових бак-
терій. Строки сівби звичайні для регіону вирощування. Спосіб сівби широ-
корядний, з шириною міжрядь 45 см, або рядковий. Норма висіву в степо-
вій зоні 500 - 550, у лісостеповій – 550 - 600 тисяч схожих насінин/га. 
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 Соя культурна  
(Glycine max (L.) Merr.) 

 

 
ФЕНІКС 

висока азофіксувальна здатність 
Рекомендований для всіх зон України 

 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
        Господарські та біологічні характеристики:  
придатний для використання як при зрошенні, так і за суходільних 

умов. Урожай насіння на поливних землях 4,0 - 4,3 т/га, на  суходолі – 3,4 
-3,5 т/га; 
ранньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 115 - 118 діб; 
стійкий до вилягання, виділяється підвищеною адаптивністю до умов 

з нестійким зволоженням; 
характеризується високим рівнем технологічності, висота прикріп-

лення нижніх бобів від поверхні ґрунту – 15 - 18 см, дружно дозріває, боби 
не розтріскуються, насіння не осипається; 
вирізняється високою азотфіксувальною здатністю; 
білковість насіння – 37 - 39%, олійність – 20 - 21%; 
високостійкий до аскохітозу, пероноспорозу, бактеріозу, септоріозу та 

фузаріозу (9 балів); 
придатний до вирощування в степовій та лісостеповій зонах. 

Апробаційні ознаки:  відноситься до слов’янського підвиду апро-
баційної групи україніка. Високорослий, довжина головного стебла в лісо-
степовій зоні – 100 - 110 см, в степовій – 90 - 100 см. Кущ стиснутий, рос-
лини незакінченого типу росту. Колір гіпокотиля під час появи примордіа-
льних листків фіолетовий. Опушення стебел та стулок бобів у фазі повно-
го дозрівання жовто-коричневе, забарвлення квіток фіолетове. Насіння 
жовте зі світло-коричневим рубчиком, без вічка. Маса 1000 насінин 140 - 
150 г. За формою боби прямі, опушені, насіння овальне.  

Агротехнічні вимоги: вирощується за традиційною, мінімальною 
та нульовою технологіями, як при зрошенні, так і на суходолі. У день сівби 
обов’язкова обробка виробничим препаратом бульбочкових бактерій. 
Сівба звичайним рядковим способом або широкорядним при ширині між-
рядь 45 см. Норма висіву в степовій зоні – 500 - 550, у лісостеповій – 550 -
600 тисяч схожих насінин/га. Глибина загортання насіння – 3 - 4 см.  
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 Люцерна посівна  
(Medicago sativa L.) 

 
 

ЄВА 
активний ріст у осінній період при невисоких  
температурах і зменшеній тривалості дня 

Рекомендований для Лісостепу та Полісся 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарськi та біологічні характеристики:  

 інтенсивного типу. Висока врожайність зеленої маси і насіння. За 
рахунок скороченого періоду спокою вирізняється активним ростом у 
осінній період при невисоких температурах і зменшеній тривалості дня. 
При достатній вологозабезпеченості у цей період формує додатковий 
укіс, що суттєво підвищує загальний урожай фуражу протягом сезону; 
 у конкурсному сортовипробуванні інституту середня врожайність 

сухої речовини склала 8,75 т/га, насіння – 0,35 т/га, що перевищило стан-
дарт, відповідно, на 1,36 т/га (18,4%) та 0,11 т/га (45,1%). У державному 
сортовипробуванні середня урожайність сухої речовини становила    
11,32 т/га, максимальна – 15,5 т/га, насіння – 0,29 т/га; 
 середньостиглий. Від весняного відростання до дозрівання    насін-

ня – 122 - 125 днів; 
 вміст білка до 20,0%; 
 зимостійкість та посухостійкість вище середньої;  
 доволі стійкий до ураження кореневими гнилями. Жовтою та бурою 

плямистостями листя уражується слабко. 
Апробаційні ознаки: кущ прямостоячий, кущистість середня. Доб-

ра облистяність (49 - 57%). Висота рослин у першому укосі на початку  
цвітіння – 90 - 110 см. Листя слабоопушене, зворотнояйцевидної форми. 
Суцвіття – головчаста китиця, середньої довжини (3 - 4 см). Забарвлення 
квіток світло-фіолетове, фіолетове, бузкове, блакитне, світло-рожеве. 
Боби звернуті в 3,0 - 4,5 оберти, середні, при дозріванні коричневі.  

Агротехнічні вимоги: для одержання високих і стабільних урожаїв 
насіння рекомендуються широкорядні посіви (міжряддя – 70 см, норма 
висіву – 2,0 - 2,5 кг/га) з формуванням густоти травостою 250 тис. рос-
лин/га. У фазі 2 - 3 справжніх трійчастих листочків сходи для боротьби з 
однорічними дводольними та злаковими бур’янами можна обробляти 
гербіцидом Пульсар (0,8 - 1,0 л/га). Кращий спосіб збирання насіннєвих 
посівів – пряме комбайнування з попереднім штучним підсушуванням 
травостою десикантом Реглон Супер. 
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 Люцерна мінлива  
(Medicago х varia Martyn) 

 
 

ЛАСКА 
за рахунок скороченого періоду спокою  
при достатньому вологозабезпечені  

формує додатковий укіс 
Рекомендований для Степу та Лісостепу 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, характеризується високою урожайністю сухої ре-
човини та насіння. Має скорочений період спокою і за рахунок цієї ознаки 
відрізняється активним ростом рослин в осінній період при невисоких 
температурах і скороченій тривалості дня. При достатній вологозабезпе-
ченості у цей період формує додатковий укіс, що суттєво підвищує зага-
льний урожай фуражу протягом одного сезону; 
 за 4 роки конкурсного сортовипробування середня урожайність су-

хої речовини склала 11,2 т/га, насіння – 0,3 т/га, що перевищує стандарт 
відповідно на 1,92 т/га (20,7%) та 0,05 т/га (19,4%). У 2006 році сорт Ласка 
в умовах суходолу дав 4 укоси і сформував рекордний урожай зеленої    
маси – 76,7 т/га, сухої речовини – 21,3 т/га і насіння – 0,43 т/га; 
 зимо- і посухостійкість високі – 9 балів; 
 стійкий до бурої і жовтої плямистості та кореневої гнилі. Ураження 

рослин не перевищує відповідно 8 - 10%, 12 - 14% і 15 - 30%; 
 сорт середньостиглий – від весняного відростання до дозрівання 

насіння – 121 - 124 дні. Інтенсивно відростає навесні та після укосів; 
 облистяність висока – 51 - 53%, вміст білка – 18,3%. 

Апробаційні ознаки: різновидність – синьогібридна. Кущ напівпря-
мостоячий, кущистість середня, висота рослин на початку цвітіння першо-
го укосу – 90 - 115 см. Суцвіття – головчаста китиця середньої довжини  
(3 - 4 см). Забарвлення квіток фіолетове, світлофіолетове, бузкове, бла-
китне. Дуже рідкісно зустрічаються рослини з темними синьо-
фіолетовими, зі змішаними, білими або кремовими квітками. Боби серед-
нього розміру, закручені у 3,0 - 4,5 оберти. 

Агротехнічні вимоги: строки сівби з ранньої весни до 15 серпня. 
Глибина загортання насіння – 2 - 3 см. Для знищення однорічних дводо-
льних і злакових бур’янів по сходах у фазі 1 - 3 трійчастих листочків за-
стосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75 - 1,0 л/га. Кращий спосіб збиран-
ня насіннєвих посівів – пряме комбайнування з попереднім штучним під-
сушуванням травостою десикантом Реглон Супер. 
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 Люцерна мінлива  
(Medicago х varia Martyn) 

 
 

ЛЮБА 
високоінтенсивний, з високими зимо- і посухостійкістю 

Рекомендований для всіх зон України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, характеризується високою урожайністю сухої ре-
човини та насіння. За 4 роки конкурсного сортовипробування середня 
урожайність сухої речовини склала 7,04 т/га, насіння – 0,22 т/га, що пере-
вищувало стандарт відповідно на 0,76 т/га (12,1%) та 0,03 т/га (18,3%); 
 зимо- і посухостійкість високі – 9 балів; 
 стійкий до бурої плямистості (11%) і кореневої гнилі (15-30%); 
 середньостиглий. Від весняного відростання до дозрівання    насін-

ня –122 - 125 днів; 
 облистяність висока – 51,5 - 57,8%, вміст білка у листостебловій    

масі – 17,7 - 19,1% у перерахунку на суху речовину. 
Апробаційні ознаки: кущ напівпрямостоячий, кущистість добра, 

висота рослин на початку цвітіння першого укосу – 90 - 110 см. Стебла 
неопушені, листя від середнього до крупного розміру зворотнояйцеподіб-
не та подовжено-еліпсовидне, м’яке. Суцвіття – циліндрична або головча-
ста китиця середньої щільності. Забарвлення квіток фіолетове, світло-
фіолетове, бузкове, блакитне, із змішаним забарвленням квіток, білими і 
кремовими квітками. Боби середнього розміру, закручені у 2,0 - 4,0 обер-
ти. 

Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів і формування 
високопродуктивного травостою поле повинно бути очищене від багаторі-
чних бур’янів і вирівняне з осені. Передпосівний обробіток ґрунту найкра-
ще проводити боронами Радченка. Строки сівби – з ранньої весни до     
15 серпня. Глибина загортання насіння – 2 - 3 см. Обов’язкове післяпосів-
не коткування гладкими або кільчасто-зубчастими котками. Непридатні 
для післяпосівного коткування люцерни кільчасто-шпорові котки. Для 
знищення однорічних дводольних і злакових бур’янів по сходах у фазі      
1 - 3 трійчастих листочків застосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75 -    
1,0 л/га. Фуражні посіви закладають суцільним способом з нормою висіву 
10 - 20 кг/га, а насіннєві – широкорядним (міжряддя 70 см) і нормою висіву 
2,0 - 2,5 кг/га з наступним формуванням густоти 150 - 250 тис. рослин     
на  1 га.  
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 Люцерна мінлива  
(Medicago х varia Martyn) 

 

НАСОЛОДА 
інтенсивного типу 

Рекомендований для всіх зон України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  

інтенсивного типу, з високою урожайністю сухої речовини та насіння. 
Має скорочений період спокою і за рахунок цього відрізняється активним 
ростом в осінній період. При достатній вологозабезпеченності формує 
додатковий укіс, що суттєво підвищує урожай фуражу протягом сезону; 

за 4 роки конкурсного сортовипробування середня урожайність сухої 
речовини склала 12,0 т/га, насіння – 0,32 т/га; 

зимо- і посухостійкість високі – 9 балів; 
стійкість до бурої і жовтої плямистості та кореневої гнилі високі; 
сорт середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання 

до дозрівання насіння – 121 - 124 дні. Інтенсивно відростає навесні та 
після укосів; 

облистяність висока – 55 - 58%, вміст білка – до 18,0%.  
 
Апробаційні ознаки: різновидність – синьогібридна. Кущ напівпря-

мостоячий, кущистість середня, висота рослин на початку цвітіння першо-
го укосу – 95 - 120 см. Суцвіття – головчаста китиця, середньої довжини 
(3 - 4 см). Забарвлення квіток фіолетове, світло-фіолетове, бузкове, бла-
китне, дуже рідко зустрічаються рослини з темними синьо-фіолетовими, зі 
змішаними, білими або кремовими квітками. Боби середнього розміру, 
закручені у 3,0 - 4,5 оберта.  

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів і формування 

високопродуктивного травостою поле слід очищати від багаторічних бур'-
янів і вирівнювати з осені. Фуражні посіви закладають суцільним способом 
(норма висіву 10 - 20 кг/гa), а насіннєві – широкорядним  (міжряддя 70 або 
45 см), з нормою висіву 2,0 - 2,5 кг/га і наступним формуванням густоти 
150 - 250 тис. рослин/га. Хімічні засоби захисту від шкідників на насіннє-
вих посівах застосовувати до початку цвітіння та у фазу зелених бобів. 
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 Люцерна мінлива  
(Medicago х varia Martyn) 

 

НІЖНІСТЬ 
інтенсивного типу, для всіх зон України  

Рекомендований для всіх зон України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики:  
інтенсивного типу, з високою урожайністю сухої речовини та насіння; 
вирізняється ніжною структурою зеленої маси при збиранні у фазу 

бутонізації – початок цвітіння; 
має скорочений період спокою і за рахунок цього відрізняється акти-

вним ростом в осінній період. При достатній вологозабезпеченності фор-
мує додатковий укіс, що суттєво підвищує урожай фуражу протягом сезо-
ну; 

за 4 роки конкурсного сортовипробування середня урожайність сухої 
речовини склала 11,5 т/га, насіння – 0,3 т/га. У 2012 і 2014 роках сорт Ні-
жність на суходолі дав 4 укоси і сформував урожай зеленої маси 75,0 і 
77,0 т/га, насіння – 0,44 і 0,43 т/га відповідно; 

зимо- і посухостійкість високі – 9 балів; 
стійкість до бурої і жовтої плямистості та кореневої гнилі високі; 
сорт середньостиглий, тривалість періоду від весняного відростання 

до дозрівання насіння – 119 - 123 дні. Інтенсивно відростає навесні та 
після укосів; 

облистяність висока – 57 - 60%, вміст білка – до 18,3%.  
Апробаційні ознаки: різновидність – синьогібридна. Кущ напівпря-

мостоячий, кущистість середня, висота рослин на початку цвітіння першо-
го укосу – 95 - 120 см. Суцвіття – головчаста китиця, середньої довжини 
(3 - 4 см). Забарвлення квіток фіолетове, світло-фіолетове, бузкове, бла-
китне, дуже рідко зустрічаються рослини з темними синьо-фіолетовими, зі 
змішаними білими або кремовими квітками. Боби середнього розміру, 
закручені у 3,0 - 4,5 оберта.  

Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів і формування 
високопродуктивного травостою поле слід очищати від багаторічних бур'-
янів і вирівнювати з осені. Фуражні посіви закладають суцільним способом 
(норма висіву 10 - 20 кг/гa), а насіннєві – широкорядним  (міжряддя 70 або 
45 см), з нормою висіву 2,0 - 2,5 кг/га і наступним формуванням густоти 
150 - 250 тис. рослин/га.  
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 Еспарцет закавказький  
(Onobrychis transcaucasica Grossh.) 

 
 

АДАМ 
двоукісний, інтенсивного типу  

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
  

Господарські та біологічні характеристики: 
 інтенсивного типу, висока врожайність зеленої та сухої маси, добра 

насіннєва продуктивність. В середньому за рік за два цикли конкурсного 
сортовипробування (4 роки) перевершив стандарт (сорт Южноукраїнсь-
кий) за урожаєм зеленої маси на 3,91 т/га (21,3%), сіна – 1,60 т/га (35,9%), 
насіння – 0,05 т/га (5,1%); 
 посухостійкість і зимостійкість високі – 9 балів; 
 стійкість до кореневої гнилі – від середньої до високої; 
 середньостиглий, ярого типу розвитку, двоукісний. На суходолі при 

достатньому вологозабезпеченні формує два повноцінних укоси; 
 можливе вирощування на одному місці до трьох років; 
 високий збір білка з одиниці площі, перевершує за цією ознакою 

стандарт на 0,16 т/га (26,5%). 
Апробаційні ознаки: рослина висока, пряма, розгалуження слабке. 

Листок довгий, широкий, еліптичний. Суцвіття – циліндрична китиця з 
дещо звуженою основою та притупленою верхівкою на початку цвітіння, 
майже рівномірної ширини по всій довжині. Китиця нещільна, з одночасно 
розкритими 3 - 4 квітками. Перед розкриттям квітки розташовані під гост-
рим кутом до осі китиці, а після розпускання відгинаються під прямим 
кутом. Боби середнього розміру з короткими зубчиками. 

Агротехнічні вимоги: допустимі строки сівби – з ранньої весни до    
15 серпня. Глибина загортання насіння – 2 - 3 см. Обов’язкове післяпосів-
не коткування гладкими або кільчасто-зубчастими котками. Фуражні посі-
ви закладають суцільним способом з нормою висіву 4 - 5 млн/га схожого 
насіння (80 - 100 кг/га). Насіннєві посіви – теж суцільним способом, але із 
зменшеною нормою висіву – 2,5 - 3,0 млн/га (50 - 60 кг/га). Для знищення 
однорічних дводольних і злакових бур’янів по сходах у фазі 2 - 5 трійчас-
тих листочків застосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75 - 1,0 л/га. До 
скошування фуражних посівів приступають наприкінці бутонізації. Насін-
нєві посіви збирають роздільним способом при побурінні близько 50% 
бобів або прямим комбайнуванням з попередньою обробкою десикантом 
Реглон Супер. Запізнення із скошуванням насіннєвих посівів та збирання 
у спекотний час дня призводить до осипання більшої частини найціннішо-
го насіння. 
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 Еспарцет закавказький  
(Onobrychis transcaucasica Grossh.) 

 
 

БЛИСК 
інтенсивного типу, довготривалого використання 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики: 

 інтенсивного типу, з високою урожайністю зеленої маси, сіна та на-
сіння. В середньому за рік з трьох циклів конкурсного сортовипробування  
(6 років) перевершив стандарт (сорт Южноукраїнський) за урожаєм зеле-
ної маси на 5,37 т/га (27,8%), сіна – 1,53 т/га і насіння на 0,14 т/га (13,0%); 
 зимостійкість і посухостійкість високі – 9 балів; 
 стійкість до кореневої гнилі середня; 
 середньостиглий, одноукісний. У вологі роки після першого укосу  

формує добру отаву; 
 можливе успішне вирощування на одному місці протягом трьох ро-

ків; 
 підвищений збір білка з одиниці площі. Перевага над стандартом за 

цим показником складає 0,24 т/га (39,6%). 
Апробаційні ознаки: рослина висока, пряма, розгалуження слабке. 

Листок довгий, широкий, еліптичний. Суцвіття – циліндрична китиця з 
дещо звуженою основою та притупленою верхівкою на початку цвітіння, 
майже рівномірної ширини по всій довжині. Китиця нещільна, з одночасно 
розкритими 3 - 4 квітками. Перед розкриттям квітки розташовані під гост-
рим кутом до осі китиці, а після розпускання – відгинаються під прямим 
кутом. Боби середнього розміру з короткими зубчиками. 

Агротехнічні вимоги: допустимі строки сівби –  з ранньої весни до    
15 серпня. Глибина загортання насіння – 2 - 3 см. Обов’язкове післяпосів-
не коткування гладкими або кільчасто-зубчастими котками. Фуражні посі-
ви закладають суцільним способом з нормою висіву 4 - 5 млн/га схожого 
насіння (80 - 100 кг/га). Насіннєві посіви – теж суцільним способом, але із 
зменшеною нормою висіву – 2,5 - 3,0 млн/га (50 - 60 кг/га). Для знищення 
однорічних дводольних і злакових бур’янів по сходах у фазі 2 - 5 трійчас-
тих листочків застосовують гербіцид Пульсар у дозі 0,75 - 1,0 л/га. Зби-
рання слід проводити тільки у ранішні або нічні години, коли травостій 
вологий, що сприяє зменшенню втрат урожаю. Запізнення із скошуванням 
насіннєвих посівів та збирання у спекотний час дня призводить до оси-
пання більшої частини самого найціннішого насіння. 

  

162 163



163 

 Сорго звичайне (двокольорове)  
(Sorghum bicolor L.) 

 
 

ОДЕСЬКИЙ 205 
зерновий 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

 Господарськi та біологічні характеристики:  
 
 синтетичний сорт зернового сорго;  
 високоврожайний (7,5 - 8,5 т/га в оптимальних богарних умовах). 

Забезпечує збір сухої речовини на рівні гібридів;  
 ранньостиглий, з вегетаційним періодом 110 днів;  
 високопосухостійкий; 
 жаростійкий; 
 солевитривалий; 
 стійкий до вилягання; 
 слабко уражується сажкою; 
 придатний до механізованого збирання. Рекомендується для одер-

жання високоякісного концентрованого корму. 
 

Якість зерна: містить 13,5 - 13,6% білка, 70 - 72% крохмалю, 3,0 -
3,2% жиру. Лізину в білку – 3,2 - 3,4%. 

 
Апробаційні ознаки: належить до кафрського сорго. Низькорослий 

(120 - 125 см), стебла товсті (25 - 30 мм), гілкування відсутнє, серцевина 
напівсуха. Листя широке, з темно-сірою жилкою. Волоть прямостояча, 
овальна, середньостиснута, з короткою ніжкою (10 - 12 см), рожево-
червоного кольору. Колоскова луска рожевого кольору, тонкошкіра, остю-
ки відсутні. Зернівки крупні, червоного кольору, наполовину відкриті. Маса 
1000 насінин – 26-28 г. 

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує до-

бре вирівняного поля та висіву насіння у вологий ґрунт на глибину 5 - 6 см 
з обов’язковим прикочуванням. Оптимальна густота стояння рослин на 
півдні України в богарних умовах – 75 - 80 тис./га, в середній смузі та на   
зрошенні – 100 - 120 тис./га (на час збирання врожаю). 
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 Сорго звичайне (двокольорове)  
(Sorghum bicolor L.) 

 

СТЕПОВИЙ  
кормовий 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарськi та біологічні характеристики:  
 
 синтетичний сорт;  
 високоврожайний (8,0 - 8,5 т/га в оптимальних богарних умовах). 

Забезпечує збір сухої речовини на рівні гібридів;  
 ранньостиглий, з вегетаційним періодом 110 днів;  
 високопосухостійкий; 
 жаростійкий; 
 солевитривалий; 
 стійкий до вилягання; 
 слабко уражується сажкою; 
 добре придатний до механізованого збирання. Рекомендується 

для одержання високоякісного концентрованого корму. 
 

Якість зерна: містить 13,0 - 13,2% білка, 70 - 72% крохмалю,        
3,0 -3,2% жиру.  

 
Апробаційні ознаки: належить до кафрського сорго. Низькорослий 

(100 - 105 см), стебла товсті (20 - 25 мм), гілкування відсутнє, серцевина 
напівсуха. Листя широке, з темно-сірою жилкою. Волоть прямостояча, 
овальна, середньостиснута, з короткою ніжкою (10 - 15 см), червоного 
кольору. Колоскова луска рожевого кольору, тонкошкіра, остюки відсутні. 
Зернівки червоного кольору, наполовину відкриті. Маса 1000 насінин –   
25 - 28 г. 

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує до-

бре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5 - 6 
см. Оптимальна густота стояння рослин на півдні України в богарних умо-
вах 80 -100 тис./га, в середній смузі 100 - 120 тис./га. 
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 Сорго цукрове  
(Sorghum saccharatum (L.) Moench) 

 
 
 

АФОНЯ F1 
на силос та зелену масу  

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 
отриманий від схрещування стерильної лінії сорго зернового з сор-

го цукровим; 
придатний для поукісного та пожнивного посіву; 
високоврожайний. На богарі забезпечує 30 - 40 т/га зеленої маси; 
характеризується значною часткою зерна в урожаї (до 25%) та ви-

соким вмістом сухих речовин; 
середньостиглий, з вегетаційним періодом до початку молочно-

воскової стиглості зерна 90 днів; 
холодостійкий в період проростання насіння; 
стійкий до вилягання, придатний для механізованого збирання; 
не уражується хворобами, слабо ушкоджується попелицею; 
характеризується економічно вигідним насінництвом. 

 
Апробаційні ознаки: високорослий (240 - 270 см), з середньою 

облистяністю (11 - 12 листків на стебло). Кущистість – 2 - 3 стебла на 
рослину. Стебла товсті (20 - 30 мм), з сухою серцевиною. Волоть се-
редня (завдовжки близько 20 см), прямостояча, еліпсовидної форми, 
червоно-коричневого кольору. Довжина ніжки – 10 - 15 см. Зернівки се-
редні, на 3/4 закриті лускою з великими остюками, на 1/2 скловидні, з 
малим зародком та антоціановим забарвленням скловидного ендо-
сперму. 

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує 

вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5 - 6 см. 
Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота (при виро-
щуванні на фураж) для півдня України – 75 - 80 тисяч рослин/га, для  
Лісостепу і Полісся – 100-120 тис. рослин/га (на час збирання врожаю).  
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 Сорго цукрове  
(Sorghum saccharatum (L.) Moench) 

ВЕРБЛЮД F1 
для біоенергетичних цілей та на фураж 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Отриманий від схрещування стерильної лінії Одк4305А (сорго цук-
рового) та запилювача Буйвол (сорго віничне). Стерильний гібрид. 

  Господарські та біологічні характеристики: 
 урожай зеленої маси – 45 - 60 т/га (15 - 20 т/га сухої речовини); 
 вміст розчинних вуглеводів в соку стебел – 18 - 20 %; 
 урожай волотей з зерном в фазу воскової стиглості зерна – від-

сутній; 
 висота головного стебла – 250 - 350 см; 
 продуктивна кущистість – 2,5 – 3,0; 
 днів до технологічного збирання зеленої маси – від 70 діб і до за-

морозків; 
 стійкість до вилягання – 9 балів; 
 стійкість до засухи  – 9 балів; 
 стійкість до бактеріозу – 9 балів. 

 
Апробаційні ознаки: гібрид першого покоління, високорослий   

(250 - 350 см), стебла середньооблистяні (12 - 13 листків на стебло), тов-
сті (20 - 25 мм), серцевина соковита. Кущистість – 2 - 3 стебла на рослину. 
Волоть обернуто-конусоподібної форми, дуже нещільна, коричневого 
кольору, безоста. Волоть стерильна і зерна не утворює, але в разі запи-
лення – зернівка середня, на 75 - 100% закрита лускою, коричнева. 
 

Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує   
добре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5 -   
6 см. Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота при ви-
рощуванні на фураж для півдня України до 100 - 120 тисяч рослин/га, для 
Лісостепу і Полісся – 120 - 150 тисяч рослин/га (на час збирання врожаю). 
Посіви для одержання солодкого соку повинні мати меншу густоту на 15 -
20%. 
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 Сорго цукрове  
(Sorghum saccharatum (L.) Moench) 

ЗУБР F1 
для біоенергетичних цілей та на фураж 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Міжвидовий гібрид технічного та фуражного напряму використання 
зеленої маси, отриманий від схрещування стерильних ліній сорго цукро-
вого з сорго віничним. 

 
Господарські та біологічні характеристики:  

 рекомендуються вирощувати для отримання солодкого соку та про-
дуктів його переробки (сироп, спирт тощо), біогазу та твердого па-
лива (пелети, брикети тощо), а також на силос і зелену масу; 

 високоврожайний, у богарних умовах забезпечує 50 - 60 т/га листо-
стеблової маси, а при зрошенні  та сприятливих умовах – до        
150 т/га (15 - 25 т/га сухих речовин); 

 вміст розчинних вуглеводів у соку стебел – 15 - 18%. 
 середньостиглий, з періодом до технологічної стиглості – 90 -       

100 днів; 
 високорослий (250 – 380 см),  середня облистяність (12-13 листків 

на стебло). Кущистість – 3 - 4 стебла на рослину. Стебла товсті    
(20 -25 мм), серцевина соковита; 

 холодостійкий в період проростання насіння; 
 стійкий до вилягання при тривалому  перестої на корені, добре при-

датний для механізованого збирання; 
 не уражується хворобами, слабо пошкоджується попелицею. 

Апробаційні ознаки: гібрид першого покоління, високорослий   
(270 - 420 см), стебла середньооблистяні (12 - 13 листків на стебло), тов-
сті (20 -25 мм), серцевина соковита. Кущистість – 2 - 5 стебел на рослину. 
Волоть обернуто-конусоподібної форми, дуже нещільна, коричневого 
кольору, безоста. Зернівка середня, на 75 - 100% закрита лускою, корич-
нева. Маса 1000 насінин – 25 - 30 г.  

Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує   
добре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5 -   
6 см. Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота при ви-
рощуванні на фураж для півдня України до 100 тисяч рослин/га, для Лісо-
степу і Полісся – 120 - 150 тисяч рослин/га (на час збирання врожаю). 
Посіви для одержання солодкого соку повинні мати меншу густоту на 15 -
20%. 
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 Сорго цукрове  
(Sorghum saccharatum (L.) Moench) 

МАМОНТ F1 
для біоенергетичних цілей та на фураж 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 

Господарські та біологічні характеристики:  
 рекомендується для вирощування на силос і зелену масу, а також 

для отримання солодкого соку та продуктів його переробки (си-
роп, спирт тощо) та твердого палива (пеллети, брикети тощо); 

 високоврожайний, у богарних умовах забезпечує 50 - 60 т/га лис-
тостеблової маси, а при зрошенні  та сприятливих умовах – до 
150 т/га (15 - 25 т/га сухих речовин); 

 вміст розчинних вуглеводів в соку стебел – 15 - 18%; 
 максимальний урожай 258 т/га отримали в 2016 р. на зрошенні, в 

дослідах ТОВ «Сорго Україні» в умовах Маріуполя, Донецької обл. 
вміст сухих речовин в соку стебел складав майже 20%. 

 середньостиглий, з періодом до технологічної стиглості – 90 -   
100 днів; 

 високорослий (250 - 380 см),  середня облистяність (12 - 13 лист-
ків на стебло). Кущистість – 3 - 4 стебла на рослину. Стебла товсті   
(20 - 25 мм), сердцевина соковита; 

 холодостійкий в період проростання насіння; 
 стійкий до вилягання при тривалому перестої на корені, придат-

ний для механізованого збирання; 
 не уражується хворобами, слабко ушкоджується попелицею; 
 характеризується економічно вигідним насінництвом. 

Апробаційні ознаки: гібрид першого покоління, високорослий   
(270 - 420 см), стебла середньооблистяні (12 - 13 листків на стебло), тов-
сті (20 - 25 мм), серцевина соковита. Кущистість – 2 - 5 стебел на рослину. 
Волоть обернуто-конусоподібної форми, дуже нещільна, коричневого 
кольору, безоста. Зернівки середні, на 75 - 100% закриті лусками, корич-
неві. Маса 1000 насінин – 25 - 30 г.  

Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує доб-
ре вирівняного поля та висіву насіння у вологий грунт на глибину 5 - 6 см. 
Кращий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота при вирощу-
ванні на фураж для півдня України до 100 тисяч рослин/га, для Лісостепу і 
Полісся – 120 - 150 тисяч рослин/га (на час збирання врожаю). Посіви для 
одержання солодкого соку повинні мати меншу густоту на 15 - 20%. 
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 Сорго цукрове  
(Sorghum saccharatum (L.) Moench) 

 
ФАВОРИТ 

на силос, зелену масу, 
біоенергетичного напряму використання 

Рекомендований для Степу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 високоврожайний. На богарі забезпечує 40 - 60 т/га листостеблової 
маси, а на зрошенні – до 80 - 90 т/га; 
 вміст розчинних вуглеводів у соку стебел – 13-15%; 
 середньостиглий, з вегетаційним періодом до початку молочно-

воскової стиглості зерна – 90 - 100 днів; 
 холодостійкий у період проростання насіння; 
 стійкий до вилягання, придатний для механізованого збирання; 
 не уражується хворобами, слабко ушкоджується попелицею; 
 характеризується економічно вигідним насінництвом. 
 

Апробаційні ознаки: високорослий (240 - 270 см), з середньою об-
листяністю (12 - 13 листків на стебло). Кущистість – 3 - 4 стебла на рос-
лину. Стебла товсті (20 - 30 мм), з соковитою серцевиною. Волоть серед-
ня (завдовжки близько 20 см), прямостояча, еліпсовидної форми, від чер-
воно-чорного до чорного кольору. Довжина ніжки – 10 - 15 см. Зернівки 
середні, на 3/4 закриті лускою з малими остюками, на 3/4 скловидні, з 
малим зародком та антоціановим забарвленням скловидного ендосперму. 

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує ви-

рівняного поля та висіву насіння у вологий ґрунт на глибину 5 - 6 см. Кра-
щий спосіб сівби – широкорядний. Оптимальна густота (при вирощуванні 
на фураж) для півдня України – 75 - 80 тисяч рослин/га, для Лісостепу і 
Полісся – 100 - 120 тис. рослин/га (на час збирання врожаю).  
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 Сориз  
(Sorghum oryzoidum) 

 

ГЕЛІОС  
для харчоконцентратного використання  

Рекомендований для південних областей України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики: 
 

 високопродуктивний та технологічний у вирощуванні синтетичний 
сорт  харчоконцентратного призначення; 

 в оптимальних умовах забезпечує збір продовольчого зерна 50 - 55 
ц/га при потенційній врожайності 92 ц/га; 

 рослини середньорослі (115 - 125 см), тонкостеблові, облистяність 
помірна (12 шт. на головному стеблі). Гілкування відсутнє, серцеви-
на стебла соковита з вмістом розчинних вуглеводів 10 - 12%;  

 середньостиглий – вегетаційний період  105 - 110 днів; 
 високопосухостійкий, жаростійкий; 
 стійкий до вилягання; 
 не уражується сажкою та слабко пошкоджується попелицею. 

Якість зерна:  зерно містить 13,6 - 13,8% білка, 70 - 72% крохмалю, 
3,5 - 3,6% жиру. Скловидність ендосперму 90 - 95%, твердість 28 – 30  
стандартних одиниць. Вихід крупи – 85%. Крупа яскраво-жовтого кольору, 
богата на білково-вітамінний комплекс та цінні мінеральні речовини, при-
датна для одержання різних екструдованих продуктів для дитячого харчу-
вання.  

Апробаційні ознаки:   волоть овально-пірамідальна, середньозжа-
та, довжиною 20 - 24 см та діаметром 16 - 18 см, світло-жовтого кольору. 
Довжина ніжки волоті – 15 - 16 см. Колоскові луски світло-жовтого кольо-
ру, тонкошкірі, остюки відсутні. Зернівки світло-жовтого кольору, на 2/3 
відкриті, при обмолоті голі. Маса 1000 насінин – 40 - 42 г. 

Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує ви-
рівняного поля та посіву у вологий грунт на глибину 5 - 6 см  прогрітий  не 
нижче 10 - 12оС з обов’язковим  прикочуванням посівів. Оптимальна гус-
тота  (при ширині міжрядь 70 см)  для півдня України  в богарних умовах – 
60 - 80 тис. рослин/га. 
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 Сориз  
(Sorghum oryzoidum) 

КВАРЦ 
для харчоконцентратного використання 

Рекомендований для Степу 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 синтетичний сорт соризу харчоконцентратного напряму викорис-
тання;  
 високотехнологічний та урожайний, з потенціалом продуктивності 

зерна 8,5 - 9,0 т/га. В оптимальних виробничих умовах забезпечує збір 
сухого зерна 5,5 - 6,0 т/га; 
 скоростиглий, з вегетаційним періодом 100 - 105 днів, що дозволяє 

використовувати його як попередник під озимі культури. Рослини серед-
ньорослі (135 - 145 см), з товщиною стебла 15 - 18 мм та соковитою сер-
цевиною. Кущистість 2 - 3 стебла, облистяність рослин середня. Гілку-
вання відсутнє; 
 високопосухостійкий та жаростійкий, стійкий до вилягання; 
 не уражується сажкою та слабко ушкоджується попелицею.  

Якість зерна: містить 13,6 - 13,8% білка, 68 - 70% крохмалю,         
3,4 - 3,5% жиру. Скловидність ендосперму – 95 - 100%, твердість – 30 -  
32 стандартних одиниць. Вихід крупи – 85 - 87%, ядро яскраво-жовтого 
кольору. Крупа багата на білково-вітамінний комплекс та цінні мінеральні 
речовини, має високу екструдивну здатність і може використовуватися як 
посилювач цього показника різних компонентів екструдування. За спеціа-
льною технологією з неї можна виробляти різні види макаронів. 

Апробаційні ознаки: стебло та листові пластинки темно-зеленого 
кольору. Середня жилка листка жовто-зелена. Волоть вузькоовальної 
форми, помірно стиснута, світло-коричнева, довжиною 22 - 24 см та діа-
метром 14 - 15 см. Довжина ніжки – 5 - 7 см. Колоскова луска світло-
коричнева, тонкошкіра, остюки відсутні. Зернівки овально-еліптичної фо-
рми, світло-оранжевого кольору, на 2/3 відкриті, по обмолоту голі. Маса 
1000 насінин – 32 - 33 г. Забарвлення ендосперму жовте. 

Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує до-
бре вирівняного поля та висіву насіння на глибину 5 - 6 см у прогрітий, не 
нижче 120С, ґрунт з обов’язковим прикочуванням. Оптимальна густота 
(при ширині міжрядь 70 см) для півдня України 70 - 80 тис. рослин/га, для 
середньої смуги – 90 - 100 тис./га. Кращим страховим гербіцидом є Діа-
лен-супер, який застосовується у фазі 3 - 5 листочків. 

Особливості сорту: розмножується за типом звичайних сортів. Ви-
різняється високим темпом росту в початковий період. Добре вписується 
в рисові сівозміни. Дає зерно янтарного типу. 
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 Сориз  
(Sorghum oryzoidum) 

ОКТАН 
для виробництва біоетанолу  

Рекомендований для всіх соргосіючих областей України 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 У Реєстрі сортів рослин України з 2016 р. 

 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 перший синтетичний сорт технічного призначення з потенціалом 
продуктивності 9,5 - 10,0 т/га зерна, придатного для виробництва біоета-
нолу в якості палива та на харчові цілі. В оптимальних виробничих умовах 
забезпечує збір сухого зерна 6,5 - 7,0 т/га і вихід 100% біоетанолу (450 -
470 літрів з 1 тони продукції); 
 середньостиглий, з вегетаційним періодом 115 - 120 днів. Низько-

рослий (90 - 100 см), з товщиною стебла 22 - 25 мм та напівсухою серце-
виною. Добре облистяний. Кущистість – 2 - 3 стебла на рослину. Гілку-
вання відсутнє; 
 посухостійкий та жаростійкий, стійкий до вилягання; 
 не уражується сажкою та слабко пошкоджується попелицею.  

Якість зерна: містить 12,2 - 12,4% білка, 73,5 - 74% високоякісного 
крохмалю, 3,1 - 3,2% жиру. Зерно напівскловидне, твердість – 20 - 22   
стандартних одиниць. Ядро світло-жовтого кольору. Крім високого виходу 
біоетанолу забезпечує вихід 40 - 45% високобілкового шроту. Зерно не 
призначене для виробництва круп. 

Апробаційні ознаки: стебло та листові пластинки яскраво-зелені. 
Листя широке, середня жилка тьмяно-жовта. Волоть крупна, напіврозлога, 
з укороченим стрижнем, слабко зжата, світло-жовта, довжиною 25 - 27 см 
та діаметром 16 - 18 см. Довжина ніжки 6 - 8 см. Колоскові луски со-
лом’яно-жовті, тонкошкірі, остюки відсутні. Зернівки овально-еліптичної 
форми, середньої крупності, світло-жовтого кольору, наполовину відкриті, 
при обмолоті голі. Маса 1000 насінин – 33 - 34 г. Забарвлення ендосперму 
світло-жовте. 

Агротехнічні вимоги: для одержання дружніх сходів потребує доб-
ре вирівняного поля та висіву насіння у прогрітий не нижче 120 С грунт на 
глибину 5 - 6 см, з обов’язковим прикочуванням. Оптимальна густота (при 
ширині міжрядь 70 см) для півдня України 60 - 70 тис. рослин/га, для се-
редньої смуги – 80 тис./га. Кращим страховим гербіцидом є Діален-супер, 
який застосовується у фазі 3 - 6 листочків. 

Особливості сорту: сорт має високий рівень самовідновлюючого 
гетерозису і за врожайністю не поступається гібридам зернового сорго. 
Розмножується за типом звичайних сортів. Характеризується високою 
стабільністю продуктивності. 
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 Сорго суданське  
(Sorghum sudanense (Piper.) Stapf) 

 
 

ОДЕСЬКЕ 221 
суданська трава на зелену масу та сіно 

Рекомендований для Степу та Лісостепу 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення  
 
Господарські та біологічні характеристики:  
 

 сорт суданської трави, для вирощування на зелену масу та сіно; 
 високоврожайний, з рівним травостоєм. Середній урожай сухої речо-

вини у богарних умовах – 9,12 - 13,90 т/га. Вміст білка – 6,8 - 9,6%. 
Максимальний урожай сухої речовини (18,0 т/га) отримано в Дніпро-
петровській області; 

 середньостиглий, з вегетаційним періодом до збирання на зелену 
масу та сіно 45 - 60 днів. До повної стиглості зерна – 110 - 120 днів; 
 характеризується економічно вигідним насінництвом. Середній уро-

жай насіння – 1,84 - 1,96 т/га; 
 посухостійкий, з високою енергією відростання; 
 холодостійкий в період проростання насіння; 
 стійкий до вилягання, придатний для механізованого збирання; 
 стійкий до ураження хворобами, слабко ушкоджується попелицею. 
 

Апробаційні ознаки: рослини заввишки 150 - 180 см, з середньою 
кущистістю (12 - 15 стебел на кущ), доброю, рівномірною облистяністю   
(30 - 36%). Серцевина стебла соковита. Листки широколінійної форми, 
середньої цупкості. Волоть помірної щільності, напівстиснута. Насіння 
овально-ромбовидної форми, верхівка насіння повністю закрита лускою. 
Маса 1000 насінин – 14 - 17 г. 

 
Агротехнічні вимоги: для одержання дружних сходів потребує ви-

рівняного поля та висіву насіння у вологий ґрунт на глибину 5 - 6 см. Кра-
щий спосіб сівби на кормові цілі – суцільний. Оптимальна густота для 
півдня України – 900 - 1000 рослин/га. 
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