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Власне виробництвоВласне виробництвоВласне виробництво



Результати збирання 
демонстраційного полігону з вирощувння 

гібридів соняшнику за технологією захисту 
компанії УКРАВІТ
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Власне виробництвоВласне виробництвоВласне виробництво

●  ДН ПИВИХА (ФАО 180)●  ДН ПИВИХА (ФАО 180)

●  ОРЖИЦЯ 237 МВ (ФАО 230)●  ОРЖИЦЯ 237 МВ (ФАО 230)

●  ДН ХОРТИЦЯ (ФАО 240)●  ДН ХОРТИЦЯ (ФАО 240)

●  ДН ФІЄСТА (ФАО 260)●  ДН ФІЄСТА (ФАО 260)

●  ЛЕЛЕКА МВ (ФАО 260)●  ЛЕЛЕКА МВ (ФАО 260)

●  ДБ ХОТИН (ФАО 280)●  ДБ ХОТИН (ФАО 280)

●  ГАРАНТІЯ МВ (ФАО 290)●  ГАРАНТІЯ МВ (ФАО 290)

●  ДН ДНІПРО (ФАО 300)●  ДН ДНІПРО (ФАО 300)

●  ДН АКВОЗОР (ФАО 320)●  ДН АКВОЗОР (ФАО 320)

●  МОНІКА 350 МВ (ФАО 350)●  МОНІКА 350 МВ (ФАО 350)

●  ДН ПИВИХА (ФАО 180)

●  ОРЖИЦЯ 237 МВ (ФАО 230)

●  ДН ХОРТИЦЯ (ФАО 240)

●  ДН ФІЄСТА (ФАО 260)

●  ЛЕЛЕКА МВ (ФАО 260)

●  ДБ ХОТИН (ФАО 280)

●  ГАРАНТІЯ МВ (ФАО 290)

●  ДН ДНІПРО (ФАО 300)

●  ДН АКВОЗОР (ФАО 320)

●  МОНІКА 350 МВ (ФАО 350)

КУКУРУДЗАКУКУРУДЗАКУКУРУДЗА



Ранньостигла група Ранньостигла група 
(ФАО 150-199)(ФАО 150-199)

Ранньостигла група 
(ФАО 150-199)

 •  Кращий гібрид для Лісостепу та Полісся
 •  Покращена версія гібриду Дніпровський 181 СВ 
 •  Має привабливу архітектоніку рослин 

Занесений до Реєстру сортів з 2013 р.

ДН ПИВИХАДН ПИВИХАДН ПИВИХА

Простий модифікований ранньостиглий 
гібрид (ФАО 180)

Напрям використання – універсальний.
Рослина висотою 220-230 см, стійкість до вилягання і ламкості стебла висока. Качан 
довжиною 20-22 см, циліндричної форми, 14-16 рядів зерен, стрижень червоний. 
Зерно жовто-помаранчеве, округло-довгастої форми, кремнисто-зубовидне.
Маса 1000 зерен 250-270 г.
Гібрид характеризується високою посухостійкістю, 
жаростійкістю та холодостійкістю і стабільною 
врожайністю. Особливості гібрида - висока технологічність 
та рентабельне насінництво. Має високу стійкість рослин 
при перестої. Стійкість до пухирчастої сажки та стеблових 
гнилей висока.
Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.
Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні 
Степу 50-55 тис. шт./га, Лісостепу – 70-80 тис. шт./га, 
Полісся – 80-90 тис. шт./га.
Потенційна врожайність зерна 11,5-12,0 т/га.

Оригінатор:  ДУ Інститут зернових культур НААН України.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)
Середньорання група 
(ФАО 199-299)

ОРЖИЦЯ 237 МВОРЖИЦЯ 237 МВОРЖИЦЯ 237 МВ
•  Характеризується поєднанням високої

врожайності та низької збиральної вологості зерна
•  Районований в Україні та Росії 

Рослина високоросла 250-260 см, не кущиться. Стійка до ламкості стебла. 
Качан довжиною 20-21 см, число рядів зерен на качані 16-18, зерен в ряду 34-36, 

стрижень червоний. Зерно помаранчево -червоне, кремнисто-зубовидне.

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.

Гібрид стійкий до вилягання. Відрізняється швидкою 
втратою вологи при дозріванні. 

Стійкість до ураження головними хворобами висока. 
Стійкий до пошкодження шкідниками.

Простий модифікований 
середньоранній гібрид (ФАО 230)

Занесений до Реєстру сортів з 2010 р.

Зернового напрямку використання.

Маса 1000 зерен 280 г.

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні 
Степу 50-55 тис. шт./га, Лісостепу 75-80 тис. шт./га, 

Полісся 80-85 тис. шт./га.
Потенційна врожайність зерна 11,0-12,0 т/га.

Оригінатор:  ДУ Інститут зернових культур НААН України.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)

Середньорання група 
(ФАО 199-299)

Оригінатор: ДУ Інститут зернових культур НААН України.
Занесений до Реєстру сортів з 2016 р.
Зернового напрямку використання.

ДН ХОРТИЦЯДН ХОРТИЦЯДН ХОРТИЦЯ

Простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 240)

Рослина високоросла 230-240 см, не кущиться. Висота кріплення
нижнього качана 100-110 см. Качан циліндричної форми, довжиною 21-23 см, кількість рядів 
зерен на качані 14-16, стрижень червоний. Зерно світло-жовто-помаранчеве, зубоподібне.
Маса 1000 зерен 260-270 г.
Вихід зерна 83-84%.

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.

 •  Висока холодостійкість
 •  Високорентабельне насінництво
 •  Зерно інтенсивно втрачає вологу при дозріванні

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами і шкідниками, але погано 
витримує тривалий перестій і тому не придатний для зимового збирання. Характеризується 
дуже інтенсивною вологовіддачею зерном і добре реагує на покращання умов вирощування.
Холодостійкість гібрида добра, але посухостійкість та жаростійкість середня, особливо 
небезпечні високі температури повітря на завершальних етапах 
вегетації.

Густота стояння рослин в зоні Степу 55-60, Лісостепу – 80, 
Полісся – 90-100 тис. шт./га.
Середня врожайність в екологічному випробуванні ДУ ІЗК НААН 
в 12 пунктах України у 2013 р. була 8,51 т/га, а в 2014 р. – 7,33 т/га 
при вологості зерна 20,2 та 16,6 відповідно за роками.
У 2013 р. максимальна врожайність відмічена 
в Інституті землеробства НААН України 
(м. Чабани) – 11,77 т/га.
Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)
Середньорання група 
(ФАО 199-299)

Оригінатор: ДУ Інститут зернових культур НААН України.
Занесений до Реєстру сортів з 2017 р.

Напрям використання – зерно.

ДН ФІЄСТАДН ФІЄСТАДН ФІЄСТА

Простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 260)

Рослина високоросла 240-250 см, не кущиться. Качан кріпиться на висоті 90-100 см. 
Качан довжиною 23-24 см, циліндричної форми, число рядів зерен 16, стрижень червоний. 

Зерно жовто-помаранчеве, зубоподібне, округлої форми.
Маса 1000 зерен 300-320 г.

Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся.

 •  Стійкий до вилягання
•  Стійкий до посухи та жари

•  Зерно інтенсивно віддає вологу

Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре реагує на 
покращання умов вирощування, має добру стійкість до вилягання і враження головними 

хворобами та шкідниками. Відрізняється доброю стійкістю до посухи та жари.

Рекомендована передзбиральна густота рослин 
в зоні Степу 50-55, Лісостепу 80-85, Полісся 85-90 тис. шт./га.

Середня врожайність зерна в 12 пунктах екологічного 
випробування у 2013 р. склала 9,00 т/га, у 2014 р. – 8,22 т/га при 

вологості зерна при збиранні 21,4 та 17,2% відповідно за роками. 
В порівнянні зі стандартом Солонянський 298 СВ перевага 

за врожайністю гібрида ДН Фієста у 2013 р. була 0,26 т/га 
у 2014 р. - 0,96 т/га при збиральній вологості зерна 

на 1-2% нижче. В екологічному випробуванні 2013 р. 
у 5 пунктах врожайність зерна гібриду складала понад 10 т/га.

Максимальна врожайність зерна відмічена 
у 2014 р. – 12,24 т/га в Інституті землеробства 

НААН (м. Чабани).

Вихід зерна 80-82%.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)

Середньорання група 
(ФАО 199-299)

 •  Характеризується поєднанням високої врожайності 
та низької збиральної вологості зерна.

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН та ТОВ АПК "Маїс".

ЛЕЛЕКА МВЛЕЛЕКА МВЛЕЛЕКА МВ

Простий міжлінійний 
середньоранній гібрид (ФАО 260)

Занесений до Реєстру сортів рослин України в 2007 році.

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп, Полісся.
Потенційна врожайність зеленої маси 46,0-48,0 т /га.
Різновид зубовидний (ssp. Indentata).

Вміст сухої речовини в зеленій масі 32-35%. Вміст білка в зерні 9,8-10,2%.
Вміст крохмалю 74,6%. Висота рослини 250-280 см. 
Висота прикріплення качана 90-95 см. 
Стрижень качана червоний. Кількість листків 16-17. 
Довжина качана 25-26 см. Рядів зерен –16-18.
Вихід зерна 84-86%. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-14,0 т/га.
Рекомендована густота до збирання 60-62 тис. шт./га,  
Лісостеп і Полісся 65- 68 тис. шт./га. 
Вологість при збиранні 19-23%.
Напрям використання-зерно, силос.

Маса 1000 зерен - 280-290 г.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)
Середньорання група 
(ФАО 199-299)

ДБ ХОТИНДБ ХОТИНДБ ХОТИН

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2015 року.

Гібрид добре реагує на поліпшення умов вирощування, 
непогано переносить посуху, відзначається високою 

стабільністю врожаю зерна за роками.

Простий модифікований середньоранній 
гібрид (ФАО 280)

Маса 1000 зерен 280-300 грам.

Зона вирощування - Степ, Лісостеп, Полісся.
Рекомендована передзбиральна 

густота в зоні Степу - 50-55 тис. шт./га, 
Лісостепу - 75-80 тис. шт./га, Полісся - 90 тис. шт./га.

•   Добре реагує на покращання умов вирощування
•   Добре переносить посуху 

•   Висока стабільність врожаю зерна за роками 

Напрямок використання - зерно.
Рослина висотою 230-240 см, висота прикріплення качана 85-95 см, 

не кущиться; стійкий до вилягання. Качан довжиною 22-24 см, 
кількість рядів зерен 16-18, стрижень червоний. Зерно жовто-помаранчеве, 

іноді виявляються червоні смуги, зубовидне.

Урожайність зерна становить в зоні Степу 8,0-9,0 т/га, 
Лісостепу 11,6-12,3 т/га.

Оригінатор:  ДУ Інститут зернових культур НААН України.



Середньорання група Середньорання група 
(ФАО 199-299)(ФАО 199-299)

Середньорання група 
(ФАО 199-299)

ГАРАНТІЯ МВГАРАНТІЯ МВГАРАНТІЯ МВ

Простий міжлінійний середньоранній гібрид (ФАО 290) 

 •  Середньоранній гібрид екстенсивного типу з високими
показниками врожайності, зі швидким початковим ростом 
та стійкий до стресових факторів.

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.
Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2010 року.
Рекомендовані зони вирощування Степ, Лісостеп.
Різновидність зубоподібний (ssp. Indentata).

Потенційна врожайність зерна 10,5–11,0 т/га.

Рослина висотою 230–250 см. Висота прикріплення качана 98–100 см.
Кількість листків 16. Качан довжиною 22–24 см. Рядів зерен 16–18. 
Вихід зерна 84–85 %.
Стрижень качана червоний або білий.
Маса 1000 зерен 300–310 г.
Початковий ріст швидкий. Холодостійкість висока. Посухостійкість висока. 
Стійкість до вилягання висока. Стійкість до летючої сажки висока.
Стійкість до пухирчастої сажки висока. Стійкість до стеблових 
гнилей висока. Стійкість до кукурудзяного метелика висока.

Рекомендована густота до збирання для Лісостепу 
60–62 тис. шт./га та для Полісся 65–68 тис. шт./га. 
Збиральна вологість 27–28 %.
Потенційна врожайність зеленої маси 43,0–45,0 т/га. 
Вміст сухої речовини в зеленій масі 30–32 %. 
Вміст білка в зерні 10,0 %. 
Вміст крохмалю 74,2 %.



Середньостигла група Середньостигла група 
(ФАО 299-399)(ФАО 299-399)
Середньостигла група 
(ФАО 299-399)

ДН ДНІПРОДН ДНІПРОДН ДНІПРО

Оригінатор: ДУ Інститут зернових культур НААН України.
Занесений до Реєстру сортів з 2015 р.

Напрям використання – зерно.

Простий модифікований середньостиглий гібрид (ФАО 300)

Рослина висотою 240-250 см, не кущиться. Висота прикріплення качана 90-100 см.
Качан довжиною 23-24 см, циліндричної форми, кількість рядів зерен

16, зерен в ряду 40-43, стрижень червоний. Зерно жовто-помаранчеве, зубоподібне.
Маса 1000 зерен 310-320 г.

 •  Ремонтантний
•  Висока стійкість до вилягання
•  Стабільно висока врожайність

Гібрид характеризується помірним стартовим ростом, прекрасно реагує
на покращення умов розвитку; має добру стійкість до посухи та високих позитивних 

температур повітря. Стійкий до враження пухирчастої і пильної сажки, 
кукурудзяного метелика, добре витримує тривалий перестій посіву. Висока стійкість 

до вилягання (9 балів) зумовлює можливість пізнього 
збирання без значних втрат врожаю. Відрізняється стабільно 

високою врожайністю зерна, за реакцією на умови 
вирощування визначається як середньо пластичним 

генотипом.
Зона вирощування – Степ.

Рекомендована передзбиральна густота рослин 
в зоні Степу 55-60 тис. шт./га.

Потенційна врожайність зерна – 13,5 т/га, 
збиральна вологість зерна на 2,2-0,5% нижча, 

ніж у гібрида Солонянський 298 СВ.



Середньостигла група Середньостигла група 
(ФАО 299-399)(ФАО 299-399)

Середньостигла група 
(ФАО 299-399)



Середньостигла група Середньостигла група 
(ФАО 299-399)(ФАО 299-399)
Середньостигла група 
(ФАО 299-399)

МОНІКА 350 МВМОНІКА 350 МВМОНІКА 350 МВ

Оригінатор: ДУ Інститут зернових культур НААН України.
Занесений до Реєстру сортів з 2006 р.
Напрям використання – зерно, силос.

Простий міжлінійний середньостиглий 
гібрид (ФАО 350)

Рослина високоросла 250-290 см, слабо кущиться, не полягає. Качан кріпиться 
на висоті 100-120 см. Качан довжиною 19-21 см, число рядів зерен 16-18, 

зерен в ряду 38-40, стрижень червоний. Зерно жовте, зубоподібне.

Маса 1000 зерен 320-360 г.

 •  Високоврожайний гібрид, що здобув широке розповсюдження 
особливо в Степу України

•  Національний стандарт в офіційному сортовипробуванні
•  В лісостеповій зоні добре зарекомендував себе як силосний гібрид

Гібрид стійкий до вилягання, ураження головними хворобами 
та пошкодження шкідниками. Жаростійкий та посухостійкий. 

Добре реагує на покращання умов вирощування.

Зона вирощування – Степ, Лісостеп.

Рекомендована передзбиральна густота рослин 
в Степу 40-45, Лісостепу 55-60 тис. шт./га.

Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га, 
силосу 48,0-76,0 т/га.



СОНЯШНИК СОНЯШНИК 
ІмпортІмпорт

СОНЯШНИК 
Імпорт

 DIVNA / ДІВНА
MAGURA / МАГУРА

VALIN / ВАЛІН



Sun�ower DIVNA /Sun�ower DIVNA /
 Соняшник ДІВНА Соняшник ДІВНА
Sun�ower DIVNA /
 Соняшник ДІВНА

Оригінатор: «NEXERA SEED» Агровізйон Тогумкулук Сан ве Тікарет
Лтд. Шті., Туреччина

Вегетаційний період 103-107 днів
Висота рослини 160-170 см

Вміст олії 46-51%
Толерантний до фомопсису

Дуже високий рівень автофертільності
Слабо стійкий до вовчка

Положення кошика - напівнахилений
Високий потенціал врожайності

Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси [PL 8]

Середньоранній гібрид, призначений для виробничої системи Clear�eld®
Відмінний потенціал врожайності і дуже висока толерантність до посухи

Агрономічні характеристики:

Рекомендована густота на момент збирання:
Достатнє зволоження - 52-57 тис. рослин / га

Недостатнє зволоження - 47-52 тис.рослин / га
Рекомендації:

Високопродуктивний, посухостійкий гібрид
інтенсивного типу. Дуже чутливий до високого рівня 

мінерального живлення.

Стійкий до технології Clear�eldСтійкий до технології Clear�eldСтійкий до технології Clear�eld



Sunf lower MAGURA / Sunf lower MAGURA / 
Соняшник МАГУРАСоняшник МАГУРА
Sunf lower MAGURA / 
Соняшник МАГУРА
Оригінатор: «NEXERA SEED» Агровізйон Тогумкулук Сан ве Тікарет
Лтд. Шті., Туреччина

Вегетаційний період 90-97 днів
Висота рослини 175-185 см
Вміст олії в насінні 48 - 52%
Високопродуктивний для своєї групи стиглості
Стійкий до вилягання
Гарний розвиток на початкових стадіях росту
Положення кошика - повністю нахилений
Дуже раннє цвітіння і дозрівання
Толерантний до вовчка [раси A-H]

Ранній високопродуктивний гібрид з максимальною стійкістю до вовчка [A-H].
Швидке дозрівання і висихання кошиків.

Агрономічні характеристики:

Рекомендована густота на момент збирання:
Достатнє зволоження - 50-55 тис.рослин / га
Недостатнє зволоження - 45-50 тис.рослин/ га
Рекомендації:
Гібрид може бути рекомендований для самих північних 
регіонів, де можливо обробіток соняшнику. Раннє 
дозрівання дозволяє реалізовувати товарний соняшник 
за вищою ціною, яка, як правило, складається на початку 
сезону. Гібрид успішно себе зарекомендував 
на територіях з агресивними расами вовчка.



Sunf lower VALIN /Sunf lower VALIN /
 Соняшник ВАЛІН Соняшник ВАЛІН
Sunf lower VALIN /
 Соняшник ВАЛІН

Оригінатор: «NEXERA SEED» Агровізйон Тогумкулук Сан ве Тікарет
Лтд. Шті., Туреччина

Вегетаційний період 96-100 днів
Висота рослини 150-160 см

Вміст олії 46 - 52%
Форма кошики - опукла

Положення кошика - нахилений
Високий потенціал врожайності

Толерантний до хвороб стебла та листового апарату
Дуже раннє дозрівання і цвітіння

Стійкий до вилягання

Класичний гібрид з відмінною пластичністю до умов
навколишнього середовища.

Висока стійкість до стресових умов.

Агрономічні характеристики:

Рекомендована густота на момент збирання:
Достатнє зволоження - 50-55 тис.рослин / га

Недостатнє зволоження - 45-50 тис.рослин/ га



ОЗИМА ПШЕНИЦЯОЗИМА ПШЕНИЦЯОЗИМА ПШЕНИЦЯ

ОЗИМІ ТА ЯРІ ОЗИМІ ТА ЯРІ 
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ОЗИМІ ТА ЯРІ 
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

●   БОГДАНА●   БОГДАНА
●   ДАРИНКА КИЇВСЬКА●   ДАРИНКА КИЇВСЬКА
●   ЛІРА ОДЕСЬКА●   ЛІРА ОДЕСЬКА
●   ПОДОЛЯНКА●   ПОДОЛЯНКА
●   СОЛОМІЯ●   СОЛОМІЯ

●   БОГДАНА
●   ДАРИНКА КИЇВСЬКА
●   ЛІРА ОДЕСЬКА
●   ПОДОЛЯНКА
●   СОЛОМІЯ
ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬОЗИМИЙ ЯЧМІНЬОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ
●   СЕЛЕНА СТАР●   СЕЛЕНА СТАР●   СЕЛЕНА СТАР

ЯРИЙ ЯЧМІНЬЯРИЙ ЯЧМІНЬЯРИЙ ЯЧМІНЬ
●   ГЕЛІОС●   ГЕЛІОС●   ГЕЛІОС



БОГДАНАБОГДАНАБОГДАНА
Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН.

Занесений до реєстру сортів рослин України на 2006 рік для вирощування у
поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

Біологічні ознаки: сорт середньостебловий, інтенсивного типу, середньостиглий.
Стійкий до вилягання. Морозостійкість висока. Посухостійкий. Середньостійкий до

ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до осипання зерна.

Господарські ознаки: сорт максимально адаптований до посушливих умов
вирощування, високоурожайний, інтенсивного типу. За даними оригінатора 

(ІФРГ НАН України), за роки конкурсного випробування (2003-2005рр.) середній 
урожай Богдани становив 79,5 ц/га, що на 13,8 ц/га перевищувало урожайність 

національного стандарту. Урожай зерна в державному сортовивченні 2004 року 
в 42 сортодослідах становив 53,9 – 95,5 ц/га. Урожай зерна в державному 

сортовивченні 2005 року в 22 сортодослідах становив 50,2–98,2 ц/га.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. 
Зерно Богдани містить 12,9–14,7% білка, 26,6–32,3% сирої клейковини, 

сила борошна 242–365 о.а., об’єм хліба із 100 г борошна 830–1110 мл, 
загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2–5,0 бала. 

Відноситься до сильних пшениць.

За останні роки урожай сорту в дослідному господарстві 
Інституту становив 84,8–102,0 ц/га.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з
внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. На високих фонах 

мінерального живлення для запобігання виляганню, необхідно вносити ретарданти. 
Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити 

також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, 
фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур. З метою отримання 

високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими 
туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10–15 кг на га 

у фазі колосіння – молочна стиглість.

Норма висіву насіння 4,5–5,5 млн схожих зерен 
на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.



ДАРИНКА КИЇВСЬКАДАРИНКА КИЇВСЬКАДАРИНКА КИЇВСЬКА
Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.

Занесений до реєстру сортів рослин України на 2016 рік для вирощування 
у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

Біологічні ознаки: сорт високорослий, інтенсивного типу, середньостиглий. 
Має високі морозо- та зимостійкість. Посухостійкість висока. Стійкий до ураження 
борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до осипання 
та проростання зерна.

Господарські ознаки: сорт високоврожайний, інтенсивного типу. За даними 
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України за 3 роки конкурсного
випробування (2014-2016 рр.) середній урожай сорту Даринка Київська становив 
107,5 ц/га ізабезпечив надбавку зерна до національного стандарту 
(сорт Єдність) 20,8 ц/га.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі. Зерно сорту 
Даринка Київська містить 13,5–14,5 % білка, 29,1–29,8 % сирої клейковини, 
сила борошна 270–275 о.а., об’єм хліба із 100 г борошна 1010–1050 мл. 
Сильна пшениця.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією 
з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального 
живлення для запобігання виляганню необхідно вносити ретарданти. 
Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також 
захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, 
фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур.

Різновидність лютесценс.

Максимальний урожай сорту Даринка Київська становив 116,3 ц/га (2015р.).
Урожайність сорту у Державному сортовивченні у 2016р. в зоні Степу становила 
59,9 ц/га, в зоні Лісостепу – 72,2 ц/га, Полісся –63,5 ц/га.

З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення 
сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом 
N10–15 кг д.р. на га у фазі колосіння-молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,5–6,0 млн схожих зерен 
на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення.



ЛІРА ОДЕСЬКАЛІРА ОДЕСЬКАЛІРА ОДЕСЬКА
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства 

та сортовивчення; ПрАТ «Селена».

Рекомендований для усіх зон України.

Господарські та біологічні характеристики: універсального типу для різних агрофонів 
(тип сорту Антонівка); високоврожайний. У посушливі роки (2010-2012 рр.) у державному 

сортовипробуванні максимальна урожайність склала 10,04 т/га, при середній 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 забезпечує високу стійкість до вилягання (9 балів). Стійкий до осипання 

(8 балів) та проростання на пні (7-8 балів);  морозо-, зимостійкість підвищені (7-8 балів), 
посухо-, жаростійкість висока (8-9 балів); польова стійкість до захворювань (у балах): 

бурої іржі – 5-6, борошнистої роси – 5-6, летючої і твердої сажки – 4-5.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум.

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.

Якість зерна: за даними лабораторії якості зерна Інституту експертизи сортів рослин 
України сорт Ліра Одеська вирізняється підвищеними показниками 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. Сильна пшениця.

Колос білий, циліндричної форми, середньої щільності (20-22 колоски на 100 мм стрижня), 
крупний (110-112 мм). Остюки середньої довжини (68-89 мм), зазубрені. 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 зігнутий, довжина 3,2-5,1 мм. Кіль наявний, язичок короткий. 

Зернівка червона: довжина 7,8-8,9 мм, ширина 3,1-3,6 мм, товщина 2,8-3,7 мм.



ПОДОЛЯНКАПОДОЛЯНКАПОДОЛЯНКА
Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут
пшениці ім. В. М. Ремесла НААН.
Занесений до реєстру сортів рослин України на 2003 рік для вирощування у
поліській, лісостеповій та степовій зонах України на богарі та зрошенні.
Біологічні ознаки: сорт середньостебловий, інтенсивного типу, середньостиглий. 
Має високі зимо-, посухостійкість, стійкість до осипання зерна, навіть за перестою, 
середньостійкий до вилягання та ураження борошнистою росою, бурою листковою 
іржею, кореневими гнилями.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості відмінні. Зерно Подолянки
містить 13,5–14,7 % білка, 28,7–31,5% сирої клейковини, сила борошна 320–410 о.а., об’єм
хліба із 100 г борошна 1100–1210 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2–5,0
бала. Віднесений до сильних пшениць. При належній агротехніці генетика сорту забезпечує
отримання високоякісного зерна.
Господарські ознаки: головна ознака сорту – дуже висока виробнича надійність.
Сорт максимально адаптований до посушливих умов вирощування, високопродуктивний,
інтенсивного типу використання. Забезпечує отримання високих та стабільних по роках
урожаїв на різних фонах мінерального живлення. Невибагливий до умов вирощування,
попередників і строків сівби, має високу екологічну пластичність. Сорт Подолянка як менш
вибагливий до умов вирощування має також вагомі переваги над іншими сортами 
по середніх та задовільних попередниках та на середньому й бідному агрофонах.
Характеризується доброю регенераційною здатністю, інтенсивним початком відростання і
швидким приростом вегетативної маси, витривалістю до весняних похолодань, має високу
кущистість, густий стеблостій, добре заглушує бур’яни.

Урожай зерна в Державному сортовивченні у 52 сортодослідах становив 60,0–96,0 ц/га. 
За останні роки урожай сорту в дослідному господарстві Інституту становив 75,2–109,0 ц/га.

Різновидність лютесценс.

За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) у роки конкурсного випробування середній 
урожай Подолянки становив 66,7 ц/га, що на 8,2 ц/га перевищувало урожайність 
національного стандарту.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням 
оптимальних доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення для 
запобігання виляганню, необхідно вносити ретарданти. Для забезпечення отримання високих 
урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо 
після викидання колосу, фунгіцидами типу альто супер, фалькон чи фолікур. З метою 
отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими 
туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10–15 кг на га у фазі колосіння
– молочна стиглість.
Норма висіву насіння 4,5–5,5 млн схожих зерен 
на 1 га залежно від зони, вологозабезпечення,
попередника та строків посіву.



СОЛОМІЯСОЛОМІЯСОЛОМІЯ
Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.

Занесений до реєстру сортів рослин України на 2016 рік для вирощування 
у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

Біологічні ознаки: короткостебловий, середньоранній, вегетаційний 
період 278-282 дні. Стійкий до вилягання. Зимостійкість вища середньої, 

посухостійкий. Стійкий до ураження борошнистою росою та ураження бурою 
листковою іржею. Стійкий до проростання зерна в колосі та обсипання.

Різновидність - еритроспермум.
Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості відмінні. 

Зерно сорту Соломія містить 14,0-15,0 % білка, 28,5-33,1% сирої клейковини, 
сила борошна 327-391 о.а., об’єм хліба із 100 г борошна 1150-1280 мл, загальна 
оцінка хлібопекарських якостей 8,2-8,4 балів. Віднесений до сильних пшениць. 

При належній агротехніці генетика сорту забезпечує отримання 
високоякісного зерна.

Господарські ознаки: сорт високоврожайний, інтенсивного типу.
Згідно з даними оригінатора (ІФРГ НАН України), у роки конкурсного 

випробування урожайність сорту Соломія становила 99,2 ц/га, що на 7,9 ц/га 
перевищує врожайність національного стандарту. Максимальний врожай 

отримано в конкурсному випробуванні 2015 року 108,5 ц/га, що перевищує 
національний стандарт на 12,2 ц/га.

Середня врожайність сорту Соломія в зоні Степу за роки Державного 
випробування становила 55,3 ц/га, в зоні Лісостепу – 66,5 ц/га, 

Полісся – 59,0 ц/га, що на 2,1-3,6 ц/га перевищує національний стандарт.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з
внесенням оптимальних та високих доз мінеральних добрив. 

Специфічним для мінерального живлення сорту є необхідність ранньовесняного 
підживлення по мерзлоталому ґрунті та внесення добрив на бідних ґрунтах з осені 

(до чи після посіву). З метою одержання високоякісного зерна необхідно 
передбачити внесення високих доз азотних добрив, у тому числі проводити третє 

підживлення після викидання колоса та обприскування посівів від
шкідників і хвороб, особливо після викидання колосу.

Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн. схожих зерен на 1 га. 
Оптимальними попередниками є зайнятий пар, 

однорічні трави та горох. Сіяти в другій 
половині оптимальних строків.



Ячмінь озимий Ячмінь озимий 
СЕЛЕНА СТАРСЕЛЕНА СТАР

  

Ячмінь озимий 
СЕЛЕНА СТАР

 
Оригінатор: ЗАТ «Селена», м.Одеса.

Занесений до Державного реєстру сортів рослин 
України з 2006 року.

Господарські ознаки:  Сорт типово озимий. Зимо-, морозостійкість 
досить висока (7 балів), на рівні сорту Манас.

Колос шестирядний, середньої довжини (6-8 см), нещільний (13 члеників 
на 4 см колосового стрижня), неламкий, прямокутної форми 
з переходом у верхній частині в ромбічну, світло- жовтий.

Зерно велике, як для озимого ячменю, жовте, видовженої 
форми. Маса 1000 зерен 45,5-47,6 г. З сортів озимого 
ячменю зерно найкрупніше.

Ості довгі, слабо зазубрені, трохи розлогі, тонкі, еластичні, жовті, під час наливу 
зерна кінчики антоціаново забарвлені. Колоскова луска довга, вузька, без опушення. 
Квіткова луска зморшкувата, нервація добре виявлена, нерви слабо зазубрені, 
перехід в ость поступовий. Основна щетинка зерна повстяна. Кущ напіврозлогий. 
Лист неопушений, проміжний, зелений, зі слабким восковим нальотом 
під час кущіння.

Рекомендований для усіх зон вирощування. 
Добре адаптований до посушливих умов півдня України.
Зернового напрямку використання.

Урожай зерна в конкурсному сортовипробуванні склав 75-111 ц/га.

Досить посухостійкий, середньостійкий до вилягання (6-7 балів), високорослий 
(100-110 см). Стійкість до чорної та кам'яної сажки досить висока (7-8 балів), 
передана від сорту Джау Кабутак; до листостеблових хвороб - 5-6 балів.

Добре кущиться та добре відростає весною при ушкодженні листового апарату 
морозами. Ранньостиглий, ще більш скоростиглий на 1-2 дні від сорту Манас.

Апробаційні ознаки: різновидність pallidum.

Агротехніка: звичайна для зони вирощування.



Ячмінь ярий ГЕЛІОСЯчмінь ярий ГЕЛІОСЯчмінь ярий ГЕЛІОС
Оригінатор: ЗАТ «Селена», м.Одеса. 

Сорт внесений до Реєстру сортів рослин України з 2006 р., рекомендований 
для вирощування в зоні Степу, Лісостепу та Полісся. 

Однотипний з сортом Вакула, універсального призначення. Сорт Геліос виведений методом 
схрещування. Має хороші зернові якості, дозріває на 3-5 днів пізніше сорту Вакула, 

краще кущиться, має довший колос, тому в умовах достатнього вологозабезпечення 
дає більш високий урожай. Відрізняється зниженою фотоперіодичною чутливістю, 

що дозволяє сорту забезпечувати стабільний врожай за різних строків приходу 
весни й у різних широтних зонах. Висока посухостійкість обумовлена генетично 

контрольованим показником СОД-з2 посухо-, соле- і кислотостійкості. 

Сорт інтенсивного типу, середньостиглий. Період вегетації - 90-93 дні. 
Напрямок використання - зерновий. 

Загальна характеристика сорту: 

Сорт характеризується: (по 10 бальній системі) 
високою продуктивністю (7-9 балів) 

посухостійкістю (7-9 балів) 
стійкістю до вилягання (7-9 балів) 

високою стійкістю до осипання (9 балів) 
груповою стійкістю до летючої і кам'яної сажки, карликової іржі, борошнистої роси, 

і гельминтоспориозу 
чутливий на внесення добрив 

(внесення аміачної селітри 180-200 кг / га збільшує врожайність на 10-15 ц / га) 
Норма висіву: 180-200 кг / га (100% схожих насінин 4,0-4,5 млн / га). 

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Запізнення при посіві на 5-10 днів призводить 
до недобору врожаю на 4-6 ц / га. 

Різновид «ricotense». 

Сорт призначений для інтенсивних технологій вирощування 
зі зниженими нормами висіву насіння. 

кущ прямостоячий, висота рослини 70-80 см, лист неопушений, зелений; 
початок колосіння - ранній; колос має більше 2-х рядів (шестирядний), напівпрямий, 

довгий (8-10 см), неламкий, нещільний (9-10 члеників на 4 см колосового стрижня), 
має середню довжину першого сегмента; колір колоса солом'яно-жовтий, форма пірамідальна 
з переходом в ромбічну; ості довгі (16-18 см) паралельні, тонкі, еластичні, кінчики остей злегка 

зазубрені, без антоціанового забарвлення, при обмолоті легко відділяються; 
зерно велике, подовжено-овальної форми, жовте, вирівняне; 

Маса 1000 насінин - 47,8-49,9 г.
Агрономічна характеристика: 

Потенційна врожайність: 
Середній урожай в державному сортовипробуванні 

в 2003-2005 р. склав 50,8-55,1 ц / га, з прибавками 
над середнім стандартом до 20%. 

Потенційна врожайність сорту - 89 ц / га.
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