Озима м’яка пшениця була і
залишається основною хлібною
культурою як в Україні, так і в
багатьох країнах світу. Її зерно
є джерелом енергії, білків, вітамінів і мінеральних речовин. З
огляду на значні зміни у кліматі
впродовж останніх десятиліть
селекціонери приділяють значну
увагу створенню сортів з високою
адаптивною здатністю до посухи,
умов зимівлі та стійкості до хвороб. Це є запорукою одержання
стабільних урожаїв.
Перевірку пшениці на стійкість
до посухи та спеки природа влаштовує щорічно. Не став винятком
і вегетаційний період 2018/19 р.,
коли на сході та в центральних
лівобережних областях з осені
спостерігався дефіцит вологи у
ґрунті. Це ускладнювало його
підготовку під посів озимини та
зміщувало строки сівби на пізніше. На частині посівів рослини
не отримали достатньо вологи
для хорошого росту та розвитку,
укорінення й формування повноцінної надземної маси. Замість
оптимальної тривалості осінньої
вегетації – 55–60 діб мали до
45 діб. Але завдяки багатосніжній стабільній зимі, дружному
сходженню снігового покриву та
ранньому відновленню весняної
вегетації рослини пшениці отримали можливість продовжити
кущіння, дорозвинути кореневу
систему та сформувати хорошу
фотосинтетичну поверхню до
колосіння. Цьому також сприяли продуктивні опади у квітні
та травні. На добре удобрених і
парових полях навіть почалося
вилягання рослин.
На цьому випробування для озимої пшениці не закінчилися: настала довготривала червнева посуха,
яка припала на період формування
та наливу зерна. Денні температури
повітря понад 30–35°С впродовж
трьох тижнів і відсутність опадів
спричинили зменшення розміру
зернівок та їх недостатню виповненість. Натура зерна склала до
780–800 г/л, а маса 1000 зерен
знизилась – до 35–38 г.
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Озима пшениця Ліль

Озима пшениця Діжон

На правах реклами

пшениця

СТАБІЛЬНО ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЩО ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Озима пшениця Бріон

За таких умов значна роль у
формуванні врожайності пшениці належала генотипу сорту. Це
переконливо простежувалось на
посівах у ТОВ «Агрофірма «Сади
України», розташованому в Кегичівському районі Харківської
області. Багаторічна селекційна
програма агрофірми дала можливість створити сорт універсального
типу Ліль. Його врожайність по
паровому попереднику становила
6,8 т/га, у насінницьких посівах
8,2 т/га, а по гороху – 6,0 т/га.
Сорт різновиду лютесценс (білий
безостий колос із червоним зерном). Рослини висотою 80–90 см.
Зимостійкість висока, критична
температура вимерзання –17,0–
17,5°С на глибині вузла кущіння.
Стійкість до хвороб висока. Вміст
білка в зерні 12,5%, хлібопекарські
властивості хороші – об’єм хліба із
100 г борошна перевищує 500 мл.
Добре проявив себе за посушливих умов новий сорт Діжон, який
сформував на пару урожайність
7,7 т/га, а по зерновій кукурудзі
6,0 т/га. Це інтенсивний сорт
різновиду еритроспермум (білий
остистий колос з червоним зерном). Рослини висотою 75–85 см,
стійкі до хвороб. Зимостійкість
висока, критична температура
вимерзання –17,0°С. Зерно має
дуже високі хлібопекарські властивості: вміст білка 13%, об’єм
хліба із 100 г борошна перевищує
600 мл. За якістю зерна відноситься до І–ІІ класів.
Проявив досить високу посухостійкість і сорт Бріон інтенсивного сортотипу, який сформував
урожайність соняшнику 6,0 т/га.
Різновид сорту – еритроспермум.
За даними попередніх років сорт
має високу пластичність – добре
відкликається на удобрення та
вологозабезпечення. Потенційна
урожайність досягає 10,2 т/га.
Сила борошна досягає 300 од.
альвеографа, вміст білка 13%,
об’єм хліба до 600 мл із 100 г
борошна.
Сорти напівінтенсивного сортотипу Кан і Орлеан по попереднику
соняшник формували урожайність
5,5–5,7 т/га, а по пару в насінницьких посівах – до 7,2 т/га.
Обидва сорти належать до різновиду лютесценс. Висота рослин
100–110 см. Зимостійкість дуже
висока, критична температура
вимерзання –17,5–18,0°С. Сорти

Озима пшениця Кан

Озима пшениця Перспективні лінії

мають зерно хорошої якості, особливо сорт Кан, який вирізняється
стабільною якістю, відноситься до
сильних пшениць із вмістом білка
13,2% та об’ємом хліба 590 мл із
100 г борошна.
Заслуговують на увагу нові розробки селекціонерів агрофірми.
Створені лінії проявляють в умовах
посухи урожайність 8,2–8,5 т/га і
не схильні до вилягання. Створено
нові гібридні комбінації з високою
озерненістю та продуктивністю
колоса.
Результат хліборобської праці
завжди довгоочікуваний і залежить як від вкладених ресурсів
та зусиль, природних умов, так і

від правильно підібраних сортів,
якісно підготовленого насіння.
Насіннєвий завод ТОВ «Агрофірми
«Сади України» з обладнанням
компанії Cimbria гарантує високі
посівні кондиції насіння. Співпрацюймо – і ви завжди будете
мати багато зерна високої якості
та стабільні прибутки.

Будемо раді надати консультації:
Тел.: +38 (098) 777-83-91, (066) 777-83-91
www.sadyukrainy.com.ua
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