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батьківські
компоненти
гібридів

Гібрид соняшнику
Слов’янин
(ВК64АхВК653Б)А
х
ЛВО7В патент

Гібрид соняшнику
Надійний
(678АхВК654Б) х
КЛВ801В патент

Гібрид соняшнику
Байда
ЗЛЛ2294 заявку
не подавали;
ЗЛ95А патент

Гібрид соняшнику
Сула

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)

Автори

Авторське свідоцтво
№ 904
Свідоцтво про
Держреєстрацію
№ 04930
21.02.1998р.
Виключений з Реєстру з
2015 року

Нікітчин Д.І.,
Толмачов В.В.,
Бочковий А.Д.,
Бігун М.С.,
Лебідь З.І.,
Шаповалова Л.Г.,
Шапригіна М.Л.,
Савченко В.Д.

Авторське свідоцтво
№ 0560
Свідоцтво про
Держреєстрацію
№ 04935
26.12.2003р.
Виключений з Реєстру з
2015 року

Чехов А.В.,
Толмачов В.В.,
Гриднєв О.К.,
Гончаров С.В., Бочковий А.Д., Слюсар М.С.,
Головін А.В., Шаповалова Л.Г., Шапригіна
М.Л., Савченко В.Д.,
Бочкарьов М.І.

Авторське свідоцтво
№ 1745, 2003р. Виключений з Реєстру з
2014 року

Авторське свідоцтво
№ 1112, 2001р.
Виключений з Реєстру
з 2011 року

Нікітчин Д.І., Котелюк
О.В., Наконечний В.П.,
Науменко О.А., Рябота
О.М., Щербань С.В.,
Щербань Н.Ф..
Нікітчин Д.І., Драган
Шкоріч, М. М.,
Сініша Йосич,
Рябота О.М.,
Щербань С.В.,
Щербань Н.Ф.

Основні техніко-економічні показники

Ранньостиглий високоврожайний трилінійний високоолеїновий гібрид.
Вегетаційний період – 100 днів. Потенційна урожайність – 3,5-4,0 т/га.
Середня урожайність гібриду – 2,85 т/га Вирізняється високою олійністю – 50-52%. Вміст олеїнової кислоти в олії – до 85%, що наближає
якість соняшникової олії до оливкової і робить гібрид незамінним для
виробництва олії на харчові цілі. Гібрид з високою екологічною пластичністю. Гібрид має імунітет до вовчка, несправжньої борошнистої роси,
толерантний до фомопсису. Густота стояння рослин на товарних посівах
не повинна перевищувати 45-50 тис. шт./га. Рекомендований для вирощування в умовах Степу.
Ранньостиглий високоврожайний трилінійний гібрид соняшнику. Вегетаційний період – 105 днів. При гарному агрофоні має потенційну врожайність 3,5-4,0 т/га. Середня урожайність гібриду 2,9 т/га. Вирізняється стабільно високою олійністю - на рівні 50% (навіть у дуже несприятливих погодних умовах). Гібрид має імунітет проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, іржі, відносно стійкий до фомопсису та білої
гнилі. Густота стояння рослин на товарних посівах – 50-55 тис. шт./га в
зоні Степу, 70 тис. шт./га – в Лісостеповій зоні. Рекомендований для
вирощування в умовах Степу та Лісостепу.
Простий міжлінійний гібрид. Рослини заввишки до 150 см.
Вегетаційний період 100 – 110 днів. Середня урожайність за роки випробування на зоні Степу – 2,05 т/га, в зоні Лісостепу – 1,79 т/га. Максимальна урожайність – 3,5 т./га. Вміст жиру 47,8 – 49,0%, вміст білка –
17,1-18,0%. Маса 1000 насінин 55,0г. Гібрид стійкий проти вилягання,
обсипання; відносно стійкий проти вовчка та перенос позу. Рекомендований для зон Степу та лісостепу.
Простий між лінійний гібрид середньостиглої групи. Вегетаційний період 95-98 днів. Потенційна врожайність – 4,0т\га, середня – 3,02т\га.
Олійність насіння – 50%. Гібрид стійкий проти захворювань та шкідників. Посухостійкий, технологічний, не вилягає. Позитивно реагує на
внесення добрив та вирощування за інтенсивною технологією. Густота
стояння рослин на період збирання – 50 тис.шт./га. Гібрид рекомендований для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України.
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Повна назва/
Відомості про
батьківські
компоненти
гібридів
Гібрид соняшнику
Чумак

Гібрид соняшнику
Гетьман

Соняшник
декоративний
однорічний сорт
Ніжність

Соняшник
декоративний
однорічний сорт
Сонячний
промінь

Соняшник
декоративний
однорічний сорт
Чарівник

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)
Авторське свідоцтво
№1536, 2001р.
Виключений з Реєстру
2010-2011рр.
Авторське свідоцтво
№1533, 2001р.
Виключений з Реєстру
з 2009 року

Автори

Основні техніко-економічні показники

Толмачев В.В., Горбаченко Ф.І., Котелюк
О.В., Накончний В.П.,
Науменко О.А.
Нікітчин Д.І., Котелюк
О.В., Наконечний В.П.,
Науменко О.А., Рябота
О.М., Щербань С.В.,
Горбаченко Ф.І.,
Усатенко Т.В.

Скоростиглий високо олійний гібрид, рекомендований для вирощування
в степовій і лісостеповій зоні України. Стійкість гібриду до полягання 7
балів, стійкість до осипання 8 балів, до хвороб – 5 балів, до посухи 5
балів. Продуктивність гібриду середня.

Свідоцтво про авторство
№ 03114
Рік реєстрації 2003
Виключений з Реєстру
з 2009р.

Ведмедєва К.В.,
Толмачов В.В.,
Бочкарев М.І.,
Толмачова Н.М.

Свідоцтво про авторство
№ 044
Рік реєстрації 2004
Виключений з Реєстру
з 2009р.

Лях В.О.,
Яценко В.В.,

Свідоцтво про авторство
№ 043
Рік реєстрації 2004
Виключений з Реєстру
з 2009р.

Лях В.О.,
Яценко В.В.,
Сорока А.В.

Скоростиглий високо олійний гібрид, рекомендований для вирощування
в степовій і лісостеповій зоні України. Стійкість гібриду до полягання 79 балів, стійкість до осипання 8 балів, до хвороб – 6 балів, до посухи 6
балів.
Придатний для вирощування в якості клубної культури. Висота рослин
біля 130-140см. , період від початку вегетації до цвітіння становить 5560 днів. Рослини мають один досить великий кошик. Його відмінною
декоративністю є дуже ніжне надзвичайне світло-абрикосове забарвлення крайових квіток і яскраво-абрикосове забарвлення самого кошика. Сорт поміхо стійкий.
Сорт створено шляхом міжвидової гібридизації за участю диких видів
соняшнику. Характеризуються незвичайним виглядом суцвіття – своєрідним сонечком з направленими у всі боки промінчиками у вигляді зібраних у зрослу трубочку пелюсток жовто-золотавого кольору. Рослини
329досить невисокі – 0,8-1,0 м. заввишки, мають багато бокових відгалужень і, внаслідок цього, велику кількість кошиків. Характеризується
тривалим строком цвітіння – межах 60 днів.
Сорт створений за допомогою міжвидової гібридизації та одного з методів біотехнології- ембріокультури. Заввишки до 0,50м. утворює кулеподібний кущ, на поверхні якого розташована досить велика кількість
великих суцвіть червоно-коричневого забарвлення. Особливістю сорту є
наявність пелюсток своєрідної форми – так званих напіврозкритих трубочок. На пелюстках помітне чергування кольорів – від світлішого до
більш темного і знову до світлого.
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Повна назва/
Відомості про
батьківські
компоненти
гібридів

Соняшник
декоративний
однорічний гібрид
Малиш

Соняшник
декоративний
однорічний гібрид
Кармен

Соняшник
декоративний
однорічний гібрид Надежда

Соняшник
декоративний
однорічний гібрид
Юліана

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)

Свідоцтво про авторство
№ 03113
Рік реєстрації 2003
Виключений з Реєстру з
2009р.

Автори

Ведмедєва К.В.,
Толмачов В.В.,
Бочкарев М.І.,
Толмачова Н.М.

Авторське свідоцтво,
№1369, 2001р.
Виключений з Реєстру з
2009р.

Першина І.М.,
Першин О.Ф.

Авторське свідоцтво,
№1368, 2001р.
Виключений з Реєстру з
2009р.

Першина І.М.,
Першин О.Ф.

Авторське свідоцтво,
№1367, 2001р.
Виключений з Реєстру
з 2009р.

Першина І.М.,
Першин О.Ф.

Основні техніко-економічні показники

Вид клубової та горшкової культури. Висота рослин до 75 см. Для цього
виду характерні висока облистяність і темно-зелене забарвлення листя з
дуже жовтою верхівкою рослини. Період декоративності від початку
вегетації і до завершення цвітіння – більше ніж 90 днів. Під час цвітіння
верхівку рослини прикрашає жовте суцвіття. До цього моменту з-під
листя з'являються бокові пагони з більш дрібними суцвіттями. Основне
забарвлення суцвіть – жовте. При достатньому освітлені рослини цього
виду дуже непогано розвиваються в горщиках, об'ємом від трьох літрів.
У відкритому грунті рослини посухостійкі.
Темна червоно бордова форма. Усі частини рослин, листя та стебла також містять темний пігмент та мають зелено-фіолетове забарвлення.
Ступінь антоціанового забарвлення – відповідає рівню забарвлення найтемніших (і тому найдорожчих) іноземних сортів, таких, як Chianti, Prado Red та Красно Солнышко. Висота рослин – 160-190 см, кількість бокових пагонів – 7-12 шт. завдовжки по 50-70 см. Забарвлення віночка –
інтенсивно бордове, пурпурне. Буває легке висвітлення кінчика пелюсток. Денце чорне. Гібрид Кармен призначений для створення екзотичних букетів.
Рослина заввишки до 140-150 см. З суцільним інтенсивним розгалуженням і тривалим періодом цвітіння – до 60 днів. Кущ у формі щільної
«кулі». На ньому – до 40 дрібних кошиків діаметром 6-10 см. Усі частини рослин пігментовані. Суцвіття дуже яскраві, двокольорові. Темний
колір денця повільно переходить у темно-бордову стрічку, яка займає
приблизно половину пелюстки. Різкий пігментний кордон темного
центру та рожево-лимонних краї пелюстки надає квіткам незвичайну
забарвленість. Рекомендований як клубова, бордюрна культура.
Має лимонні махрові квітки (подібна до хризантеми). Добре розвинене
розгалуження, розмір кошиків до 10-14 см., придатні для настільних букетів. Гібрид має антиалергійний захист – його квіти не мають пилку.
Висота рослин 180-200 см., кількість бокових пагонів – 8-10, їх довжина
– 30-50 см, період від сходів до цвітіння триває 45-47 днів. Додаткового
до «пласкої зірчастої форми» махровості введені «хризантемний» та «
кулястий» типи. У поєднанні з квітками нижнього ярусу (до 90-110 см.)
може використовуватися як клубова культура; його виведено спеціально
для ландшафтного та бордюрного насаджень, хоча він придатний і для
зрізування.
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Соняшник
декоративний
однорічний гібрид
Лунний

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)

Автори

Авторське свідоцтво,
№ 1071, 1999р.
Виключений з Реєстру в
період 2005 – 2007рр.

Першина І.М.,
Прешин О.Ф.,
Нікітин Д.І.,
Мороз В.М.

Авторське свідоцтво,
№ 326, 1996р.
Виключений з Реєстру з
2007 року

Рябота О.М.
Щербань С.В.,
Щербань Н.Ф.,
Кібкало В.О.

Гібрид соняшнику
Запорізький 14

Авторське свідоцтво,
№ 875, 1999р.
Виключений з Реєстру
з 2007 року

Кутіщева Н.М.,
Рябота О.М.,
Щербань С.В.,
Щербань С.В.,
Нікітчин Д.І.

Гібрид соняшнику
Зустріч

Авторське свідоцтво,
№ 325, 1996р.
Виключений з Реєстру
з 2005 року

Гібрид соняшнику
Запорізький 9

Рябота О.М.
Щербань С.В.
Кириченко В.В.
Гуменюк А.Д.
Бондаренко Л.В.

Основні техніко-економічні показники

Декоративний соняшник (Геліантус), має яскраво-лимонний вінчик на
фоні вугільно-чорного денця викликає звичайні асоціації холодного місячного сяйва на фоні чорного нічного неба. Рослини з подвійним пухнастим вінчиком і загостреними пелюстками, висотою 1,5 – 1,8 м. із суцільним розгалуженням, з максимально довгим (80-100см.) і рівними
боковими стеблами. Рекомендується сіяти дрібними окремими купами
або у вигляді суцільного високого паркану. У букетах особливо ефектне поєднання разом із звичайними жовтими сортами. Різні кольори суцвіття відтінюють і підкреслюють неповторність і оригінальність кожної
рослини. Зрізаними квіти стоять 10-12 днів.
Генетичний потенціал продуктивності рослин – 2,7 -3,5т/га, олійність
насіння – 48-50%. Гібрид стійкий проти несправжньої борошнистої роси, вовчка, толерантний до білої й сірої гнилі, стійкий проти обсипання і
соняшникової вогнівки. Оптимальна густота стояння рослин на товарних посівах – 50-52 тисячі на один гектар. Пристосований до механізованого обробітку за інтенсивною технологією
Скоростиглий між лінійний гібрид соняшнику з вегетаційним періодом
85-92 дні. Висота рослин – 140-160см, стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси, толерантний до білої й сірої гнилі, стійкий проти обсипання. Продуктивність гібрида – 2,8-3,3т\га. Оптимальна густота
стояння рослин на товарних посівах до збирання – 50-52 тисячі на один
гектар. Придатний до механізованого обробітку. Рекомендується для
лісостепової зони України.
Середньоранній гібрид з вегетаційним періодом 95-105 днів. Стебло висотою 150-170см, діаметр кошика – до 24 см. Маса 1000 насінин – 6570г.Вміст олії в насінні 47-50%. Стійкий проти несправжньої борошнистої роси, вовчка, іржі і соняшникової молі, толерантний до білої і сірої
гнилі. Посухостійкий, не обсипається при перестоюванні. Густота рослин – 45-47 тисяч на одному гектарі. Середня врожайність 3,25 т/га, максимальна зареєстрована – 4,23т/га. Придатний до механізованого вирощування за інтенсивною технологією. Рекомендовано для вирощування в степовій і на півдні лісостепової зони.
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Соя
Лара

Соя
Седміца

Соя
Срібна

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)

Автори

Авторське свідоцтво
№ 05151,
Свідоцтво.
про Держреєстрацію
№ 07403 від
01.01.2005р.
Виключений з Реєстру з
2016 року.

Григорчук Н.Ф.,
Чехов А.В.,
Хрустич М.,
Міладінович Є.

Авторське свідоцтво №
05152,
Свідоцтво. про
Держреєстрацію
№ 07403 від
01.01.2005р. Виключений з Реєстру з 2015 року.

Григорчук Н.Ф.,
Чехов А.В.,
Хрустич М.,
Міладінович Є,
Відіч М.

Свідоцтво про авторство
№ 03109
Занесений до Реєстру з
2003року
Виключений з Реєстру з
2014 року

Григорчук Н.Ф.,
Якубенко О.В.,
Кравченко В.В.,
Чехов А.В.

Основні техніко-економічні показники

Вегетаційний період – 95-110 днів. Висота рослин – 90-110 см.
Висота прикріплення нижніх бобів – 15-18 см. Урожайність сорту у
Степовій зоні–2,5 т/га, у зоні Лісостепу – 2,6 т/га, у зоні Полісся – 2,7
т/га. Маса 1000 шт. насінин – 160 г. Вміст олії у насінні – 18-23%, білка
– 37-40%. Стійкий до вилягання та розтріскування бобів. Слабо уражується бактеріальними та вірусними хворобами. Посухостійкий. Високотехнологічний. Сорт інтенсивного типу. Відрізняється підвищеною насіннєвою продуктивністю. Адаптований до умов вирощування. Добре
реагує на зрошення. Рекомендується для вирощування у Степовій та
Лісостеповій зонах України.
Вегетаційний період – 100-120 дн. Висота рослин – 90-110 см. Висота
прикріплення нижніх бобів – 15-18 см. Урожайність у Степовій зоні –
2,2 т/га, у зоні Лісостепу та Полісся – 2,3 т/га. Маса 1000 шт. насінин –
158-160 г. Вміст олії у насінні – 18-23%, білка – 37-40%. Стійкий до вилягання та розтріскування бобів. Слабо уражується бактеріальними та
вірусними хворобами. Високотехнологічний. Пластичний. Витривалий
до недостатнього зволоження та підвищеної температури повітря. Придатний для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.
Сорт харчового використання, середньо пізньостиглої групи. Вегетаційний період – 130 днів. Рослина заввишки 93 см, прикріплення нижніх бобів – 13 см. Форма куща розлога, облисяність середня. Суцвіття –
китиця з 5-7 дрібними білими квітками. Боби широкі слабо вигнуті із
загостреним кінчиком, світлокоричневі або жовті, опушення бобів густе
світлокоричневе, майже біле. Насіння жовте видовжене, велике, рубчик
коричневий вузький короткий. Маса 1000 шт. насінин – 202 г. У насінні
міститься 39,2% білка, 22,4% олії. Середня урожайність 1,0 – 2,0 т/га.
Сорт стійкий проти вилягання рослин і розтріскування бобів. Бактеріальними і вірусними хворобами уражується слабо. Пошкоджується шкідниками (акацієвою вогнівкою) до 15%. Вологість насіння при збиранні
повинна становити до 14%. При потребі слід застосовувати штучне сушіння.
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Льон низький
Славний
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Льон
крупноквітковий
Марс
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великоквітковий
(декоративний)
Зорепад
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(декоративний)
Рум' янець
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Льон
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Аврора

Відомості про сорт рослин (Державна реєстрація,
рік зняття з Реєстру)

Патент № 06315
01.01.2006р.,
Свідоцтво про
Держреєстрацію
№ 06024 01.01.2006р.
Виключений з Реєстру з
2014 року

Авторське свідоцтво
№ 1371, 2001р.
Виключений з Реєстру з
2009 року.

Свідоцтво про авторство
№ 045
Рік реєстрації 2004
Виключений з Реєстру з
2009 року
Свідоцтво про авторство
№ 0379
Рік реєстрації 2003
Виключений з Реєстру з
2009 року
Свідоцтво про авторство
№ 0378
Рік реєстрації 2003
Виключений з Реєстру
з 2009 року

Автори

Міщенко Л.Ю.,
Лях В.О.

Лях В.О.,
Міщенко Л.Ю.

Лагрон В.А.,
Лях В.О.

Міщенко Л.Ю.,
Лях В.О.

Лагрон В.А.,
Лях В.О.

Основні техніко-економічні показники

Сорт льону олійного Славний створено методом індивідуально добору з
гібридної комбінації між крупно насіннєвим зразком МР-485 та сортом
Авангард. Висота рослин – 60 см, тривалість вегетаційного періоду – 8590 днів. Квітка – біла, відкрита. Насіння жовте, маса 1000 насінин – 9,510,г. Вміст олії в насінні – 48,5-49,0%. Середня врожайність насіння –
23,5-25,3 ц/га. Відрізняється високим вмістом ліноленової кислоти, тому
пропонується для технічного використання олії. Має характерні відмітні
ознаки – білий колір віночку та жовте насіння. Посухостійкий, стійкий
проти вилягання рослин та ураження хворобами. Рекомендується длдя
вирощування в степовій та лісостеповій зонах України.
Великоквітковий (до 4см в діаметрі), застосовується як в групових, так і
в поодиноких насадженнях. Придатний також для зрізування. Рослина з
прямим розгалуженим стеблом висотою до 60 см. Має від 5 до 15 бокових стебел з 10-20 квітками на кожному з них. Великі квітки зібрані в
волотєподібні суцвіття. Віночок яскраво-червоний з темним центром та
з двома білими смугами в нижній частині кожної з пелюсток. Цвіте рясно і довго, з червня до вересня. Світлолюбива, посухостійка рослина.
Рекомендований для вирощування в усіх зонах України.
Сорт створений методом хімічного мутагенезу на базі однолітнього виду льону Linum grandiflorum Desf. Квітки зірчастої форми, великі, 3-4 см
у діаметрі. Віночок темно-червоний з більш темним центром. Цвіте рясно й довго, з червня до вересня. Світлолюбний, посухостійкий. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України.
Квітки мають світло-рожевий колір пелюсток віночка та темно-рожевий
центр. Вони цвітуть з червня до вересня. Як і інші сорти великоквіткового льону Linum grandiflorum рекомендований для застосування у групових насадженнях на газонах і для оформлення рабаток.
Сорт одержано методом хімічного мутагенезу із червоно квіткової форми Linum grandiflorum. Характеризується великими квітками абрикосового забарвлення з червоно-коричневим центром. За основними ознаками співпадає із сортом Марс.
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Авторське свідоцтво №
1370, 2001р.
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Ріпак ярий
Титан

Авторське свідоцтво
№ 860, 1999р
Виключений з Реєстру з
2007 року
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Кунжут
Надія

29

Гірчиця
Сарептська
Тавричанка 15

Авторське свідоцтво
№ 1263
Свідоцтво про
Держреєстрацію
№ 04951 від 26.02.2000р
Виключений з Реєстру
з 2015 року

Авторське свідоцтво
№ 872, 1999р
Виключений з Реєстру
в період з 2005 –
2008рр.

Автори

Лях В.О.,
Міщенко Л.Ю.

Комарова І.Б.,
Нікітчин Д.І.,
Мороз В.М.

Нікітчин Д.І.,
Мінковський А.Є,
Поляков О.І.,
Нікітенко О.В.,
Аксьонов І.В.

Комарова І.Б.,
Нікітчин Д.І.,
Мороз В.М

Основні техніко-економічні показники

Рослини мають прямостоячі стебла до 60 см заввишки, розгалужені. Листки лінійно-ланцетні. Квітки на тонких квітко-ніжках у китицеподібних завійках, зібраних у китице видне суцвіття. Квітконіжки нахилені в
один бік. Білі квітки діаметром до 2 см. В кінці періоду цвітіння віночок
може мати блідно-блакитний колір. Сорт рекомендується для групових
насаджень при оформленні квітників в усіх зонах України.
Високоврожайний сорт ярого ріпаку. Рослини заввишки 102 см, стебло
округле, товщиною 12мм, розгалужене, має 5-6 гілок першого порядку.
Маса 1000 шт. насінин – 3,0-3,2 г. Вміст олії в насінні -44-46%, глюкозинолатів – 18-25 мкмоль/г, ерукова кислота відсутня. Середня врожайність сорту становить 1,93-2,80 т/га. Сорт стійкий проти вилягання рослин та обсипання насіння, середньо стійкий проти хвороб і шкідників.
Технологічний, придатний до механізованого вирощування. Рекомендується для вирощування у степовій зоні.
Вегетаційний період становить 100 днів. Рослини заввишки 95 см. Плід
– видовжена багатонасінна коробочка. Кількість коробочок на рослині
досягає 80 шт. Урожайність сорту – близько 1,1 – 1,4 т\га. Олійність 55,5%, маса 1000шт. насінин – 2,6г. Сорт стійкий проти бактеріозу і фузаріозу, здатний витримувати перепади середньодобових температур
повітря, придатний до механізованого збирання. Посів насіння проводять в першій або другій декадах травня. Норма висіву – 8-10 кг/га.
Спосіб посіву – широкорядний, з міжряддям 45 см. Густота стояння рослин перед збиранням становить 100-120 тис. шт./га. Догляд за посівами
звичайний, як за просапними. Збирання врожаю починається при побурінні нижніх коробочок. Сорт рекомендується для вирощування у степовій зоні України.
Однорічна трав'яниста рослина заввишки 145-155 см. Тривалість вегетаційного періоду становить 90-95 днів. Плід – стручок. Насіння дрібне,
кулясте. Урожайність насіння – 25 ц\га, олійність насіння – 41,5%. Вміст
ерукової кислоти в олії – 7,8%, ефірної (алілової) олії 0,9%. Маса 1000
шт. насінин –4,5-5,0г. Сорт стійкий проти вилягання рослин та обсипання насіння, середньо стійкий проти хвороб і шкідників. Технологічний.
Придатний до механічного вирощування. Збирання урожаю проводять
пр. повній стиглості насіння, коли воно і у нижніх, і у верхніх стручках
стане твердим. Рекомендується для вирощування в степовій та лісостеповій зонах України.
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Гірчиця
Сарептська
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Авторське свідоцтво
№ 957, 2000р.
Виключений з Реєстру з
2007 року

Мороз В.М.,
Нікітчин Д.І.

31

Рицина
декоративна
Серенада

Авторське свідоцтво №
1372, 2001р.
Виключений з Реєстру з
2009 року

Лях В.О.,
Войтович О.М.

32

Рицина
Хортицька 7

Авторське свідоцтво
№ 1383, 2001р.
Виключений з Реєстру
з 2007 року

Лупінос Т.М.,
Підкуйченко Г.В.,
Нікітчин Д.І.,
Одинець С.І.

33

Рицина
декоративна
Осіння рапсодія

Авторське свідоцтво
№1655, 2002р
Виключений з Реєстру з
2007 року

Лях В.О.,
Войтович О.М.,
Сорока А.І.

Основні техніко-економічні показники

Тривалість вегетаційного періоду 85-90 днів. Стебло міцне, висота рослин 140-145 см. Плід – стручок, насіння дрібне. Маса 1000 шт. насінин –
4,5-5,0г. Урожайність становить 23ц\га. Вміст олії в насінні – 40-41%.
Вміст ерукової кислоти в олії – 4,5%, ефірної (алілової) олії – 0,8-0,9%.
Сорт стійкий проти вилягання рослин та обсипання насіння, середньо
стійкий проти хвороб та шкідників. Технологічний. Придатний до механізованого вирощування. Рекомендується для вирощування в поліській,
лісостеповій та степовій зонах.
Гілляста, висотою до 1,8 м. рослина. Стеблоі листки вкриті інтенсивним
восковим нальотом, мають темно-фіолетове забарвлення. Бузкового кольору кулеподібні шипуваті коробочки утворюють конічної форми китиці довжиною до 30 см. Зберігає декоративний вигляд до заморозків.
Сорт середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду 110-125 днів.
Висота рослин – 110-130см. Гіллястий. Має щільну китицю з коробочками, що розтріскуються при дозріванні. Потенціал урожайності на півдні України становить 14-16 ц/га. Олійність -54-57%. Вміст рицинолевої
кислоти в олії насіння – 90-94%. Маса 1000 шт. насінин – 265-295г. Сорт
стійкий проти фузаріозного в'янення, призначений для вирощування у
фермерських та інших господарствах без застосування збиральної техніки. Рекомендується для вирощування в південних районах України.
Декоративно-листяний однорічник, рекомендується для невеликих груп,
поодиноких насаджень, озеленення стін, як фон для гарно квітучих рослин. Досить міцна, гілляста (діаметр куща 1,0-1,2м.) рослина до 1,5 м .
заввишки. Стебло і листки мають зелене забарвлення. На всіх частинах
рослини присутній восковий наліт. Суцвіття (китиці) – конічної форми,
великі, довжина центральної китиці іноді досягає 60см., кулеподібні і
рясно шипуваті коробочки, що досить щільно розташовані на китиці,
мають лимонне забарвлення, яке довго зберігається.

Заявник

329

329

329

329

