АДАПТОВАНІ СОРТИ УКРАЇНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ –
ЦЕ ЗАВЖДИ СТАБІЛЬНИЙ ПРИБУТОК

ПШЕНИЦЯ

Озимая пшеница Брион

Озимая пшеница Верден

Озимая пшеница Кан
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В Україні йдуть до завершення
жнива – 2018 озимих зернових
культур. Як і попередні періоди
формування врожаю вони були
для аграріїв досить тривожними.
Посуха далася взнаки при формуванні продуктивного стеблестою,
його густоти та вирівняності у
центральних, східних та південних
регіонах. У критичні періоди перед
колосінням і цвітінням, під час
формування зерна та його наливу
рослинам необхідно було більше
вологи. Разом з цим правильний
підбір попередників і забезпечення
технології вирощування значно
зменшили негативну дію посухи.
Дуже відповідальним виявився
і завершальний етап – збір урожаю. Проведений організовано і
в стислі строки він дав можливість намолотити якісне зерно,
запобігти втратам – стіканню та
проростанню зерна на пні.
Саме так проведені жнива у ТОВ
АФ «Сади України» Кегичівського району Харківської області.
Створені в агрофірмі сорти Ліль,
Кан, Верден, Турі, Бріон, Лаваль
проявили високу стійкість до
посухи та забезпечили навіть в
такий несприятливий рік хорошу
врожайність.
На порівняльному посіві в 2018
році до трійки лідерів по врожайності ввійшли сорти Верден – 7,2
т/га, Ліль – 7,1 т/га, Бріон – 6,3
т/га. Врожайність інших сортів:
Кан – 6,4 т/га, Орлеан – 6,1 т/га.
Ліль. Со рт універсального сортотипу, різновид – лютесценс.
Посухостійкість підвищена, зимостійкість висока, температура
вимерзання – 17,5°С. Висота 85
см. Високостійкий до хвороб. Потенційна врожайність до 11 т/га.
Вміст білка 12,5%, об’єм хліба 500
мл із 100 г борошна.
Кан. Сорт напівінтенсивного
сортотипу, різновид – лютесценс.
Зимостійкість висока, критична
температура вимерзання – 17,5–
18,0°С. Висота 105 см. Колос
крупний, добре озернений. Потенційна врожайність до 10 т/га.
Якість зерна відповідає вимогам

до сильних пшениць. Вміст білка – 13,2%, об’єм хліба 590 мл із
100 г борошна.
Верден. Сорт універсального
сортотипу, різновид – еритроспермум. Зимостійкість висока. Висота
85 см. Потенційна врожайність до
10 т/га. Якість зерна відповідає
вимогам до сильних пшениць.
Вміст білка – 13,5%, об’єм хліба
660 г із 100 г борошна.
Турі. Сорт універсального сортотипу, різновид – еритроспермум.
Зимостійкість висока. Висота 80
см, висока стійкість до вилягання. Посухостійкість підвищена,
зимостійкість висока. Відмінна
риса даного сорту – стабільно
показує високий урожай, використовуючи практично весь свій
потенціал, як на слабкому так і на
сильному агрофонах. Потенційна
врожайність до 10 т/га. Вміст
білка 13,0%, об›єм хліба 600 мл
із 100 г борошна
Бріон. Сорт інтенсивного сортотипу, різновид – еритроспермум.
Зимостійкість висока, критична
температура вимерзання – 17,5–
18,0°С. Висота 80 см, висока стійкість до вилягання. Потенційна
врожайність до 10 т/га. Якість
зерна відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 13,0%,
сила борошна 300 о.а., об’єм хліба
600 мл із 100 г борошна.
Лаваль* – новий інтенсивний
сорт (*сорт проходить держвипробування). Сорт інтенсивного
сортотипу, різновид – лютесценс.
Посухостійкість підвищена, зимостійкість висока, температура
вимерзання – 17,0°С. Висота 80
см, високостійкий до вилягання та
хвороб. Потенційна врожайність до
11 т/га. Вміст білка 12,7%, об’єм
хліба 510 мл із 100 г борошна.
Орлеан. Сорт напівінтенсивного
сортотипу, різновид – лютесценс.
Посухостійкість підвищена, зимостійкість висока. Висота 100–110
см. Потенційна врожайність до 9
т/га. Вміст білка 13–14%, об’єм
хліба 700 мл із 100 г борошна.
Серед нових селекційних розробок хорошою посухостійкістю
виділились лінії БДС–1 з урожайністю 7,42 т/га, ДЄС–2 з
урожайністю 7,20 – 7,24 т/га,
ЛОС–244 – 7,23 т/га. Важливо,
що при таких рівнях урожайності
новинки селекції агрофірми забезпечують формування зерна ІІ–ІІІ
класу якості.

Озимая пшеница Брион

Озимая пшеница Лиль

Цього року для підтримки аграріїв введена держпрограма по
частковій компенсації вартості
насіння сільськогосподарських
рослин вітчизняної селекції. Під
цю програму фермери можуть
отримати кошти на розвиток
свого господарства.
Добре адаптовані сорти агрофірми «Сади України» – запорука
вагомих та стабільних урожаїв та
прибутків.

БУДЕМО РАДІ
НАДАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ:
Тел.: +38 (098) 777-83-91,
+38 (066) 777-83-91
www.sadyukrainy.com.ua
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