




























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

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.

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.







Сорт універсального типу для вирощування на різних агрофонах 
(тип сорту Антонівка)

Якість зерна: сильна пшениця. Сила борошна 390-418 о.а. 
Вміст клейковини 25,5-33,1%. Вміст білка 14,2-14,4%.

Загальна оцінка хліба 4,6-5,0 бала. 

Рекомендований  для вирощування на всій території України. 
Високий генетичний потенціал продуктивності поєднується з підвищеною 

пластичністю та витривалістю до біотичних та абіотичних факторів.

Господарські та біологічні характеристики: високоврожайний сорт. У посушливі 
роки державного сортовипробування (2010-2012рр.) максимальна урожайність 

склала 100,4 ц/га, при середній величині різних агроекологічних зонах 
51,7-63,6 ц/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). Високо стійкий до вилягання (9 балів), 
осипання (8балів) та проростання на пні (7-8 балів). Морозо-зимостійкість 

підвищена (7-8 балів), посухо-жаростійкість висока (8-9 балів). Має польову стійкість 
до фітозахворювань (у балах): бурої іржі (5-6), борошнистої роси (5-6), летючої і 

твердої сажки (4-5).

Морфологічні та морфометричні ознаки: висота рослин 86-95 см.
Різновид еритроспермум, колос остистий, циліндричної форми, крупний 11-12 см.

Зернівка червона, видовжена: довжина 7,8-8,9 мм. Маса 1000 зерен 39-45 г.

Агротехнічні вимоги: сорт має високу позитивну реакцію на підвищення 
мінерального азотного живлення (К = 10,4-13,6). 

Ця особливість та винятково висока стійкість до вилягання дозволяє 
при інтенсивній технології та зрошенні досягати 

урожайність 100 ц/га і вище.





Високоінтенсивний сорт шестирядного ячменю (однотипний 
з сортом Вакула, з тими ж унікальними властивостями якості зерна)

Рекомендований  для вирощування в зонах Лісостепу й Полісся. 

Господарські та біологічні характеристики:

Морфологічні та морфометричні ознаки: 
• висота рослин 70-80 см.  

• різновидність ricotense. Колос шестирядний, довгий (8-10 см).  
• кущ прямостоячий, лист неопушений, проміжний, зелений.  

• остi довгi, 16-18 см, паралельні, тонкі, еластичні, жовті,   
при обмолоті легко відділяються.

• зерно велике, видовжено-овальної форми, жовте,   
вирівняне, маса 1000 зерен 47,8-49,9 г.

•  за даними державного сортовипробування 2003-2005 рр. середні врожаї 
в зонах Лісостепу й Полісся становили 50,8- 55,1 ц/га з прибавками 

над середнім стандартом 7,4-9,5 ц/га (17,4-20,9%). 
 знижена фотоперіодична чутливість, що дозволяє сорту забезпечувати • 

високий врожай за різних строків приходу весни й у різних широтних зонах. 
 висока посухостійкість, яка обумовлена генетично контрольованим • 

показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислотостійкості. 
 групова стійкість до летючої і кам'яної сажок, борошнистої роси, • 

смужкового гельмiнтоспорiозу, карликової іржі. 
стiйкий до вилягання, середньостиглий, дозріває на 3-5 дні пізніше •  

Вакули, краще кущиться, має більш довгий колос, тому в умовах достатньої 
вологозабезпеченості дає вищі врожаї з прибавками до 10 ц/га. 

 висока енергія проростання, тонкоплівчастість, невисокий вміст білка • 
дозволяють використовувати сорт у пивоварній промисловості. 
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