ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

ВИСОКОЯКIСНЕ НАСIННЯ
ОЗИМИХ КУЛЬТУР

ТОРРІЛД

Оригінатор –
«Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина»
Внесений до Реєстру сортів рослин України в 2008 році.
Зимостійкий, високоврожайний сорт сильної пшениці
для вирощування в Центральній і Східній Європі.

Різновид: лютесценс.
Висота рослини: 90-95 см.
Стійкість до посухи: середня.
Зерно: стійкий до осипання, в колосі не проростає.
Вміст білка 13%, клейковини – 28%.
Стійкість до хвороб: Характеризується стійкістю до
борошнистої роси та септоріозу, жовтої та бурої іржі.
Морозостійкість: вище середньої.
Генетичний потенціал урожайності: >100ц/га.
Сорт інтенсивного типу вирощування
Рекомендована норма висіву: Звичайна для визначених умов 250-400 зерен/м2. Сорт придатний до
вирощування в зоні Лісостепу та Полісся.
Сроки посіву: від початку до кінця вересня.

•
•
•

стійкий до осипання
стійкий до хвороб
гарна зимостійкість

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

СКАГЕН

Оригінатор –
«Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина»
У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2010 р.,
рекомендований для вирощування в зоні Полісся,
Степу та Лісостепу України.

Різновид: лютесценс.
Висота рослин: середня.
Стійкість до хвороб: високостійкий до борошнистої
роси та септоріозу листя, средньо-стійкий до фузаріозу та бурої іржі.
Морозостійкість: висока.
Стійкість до посухи: висока.
Хлібопекарські якості: сорт характеризується високою якістю зерна.
Генетичний потенціал урожайності: >100ц/га.
Стійкий до вилягання.
Рекомендована норма висіву: звичайна для визначених умов 250 - 400 зерен/м2.
Сроки посіву: від початку до кінця вересня.

•
•
•

міцне стебло з високою стійкістю
до вилягання
висока стійкость до хвороб
висока зимостійкість

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

ІЛІАС

Оригінатор –
«Лімагрейн Адванта Ніделенд Б. В.»

Внесений до Реєстру сортів рослин в 2009 році.
Середньопізній сорт з дуже гарним кущінням.

•
•
•

відмінна якість випічки
дуже гарна морозостійкість
відмінна стійкість до хвороб

Різновид: лютесценс.
Висота рослин: 90-100см.
Характеризується високим коефіцієнтом кущіння.
Стійкість до посухи: висока.
Стійкість до хвороб: високостійкий до борошнистої
роси, фузаріозу та бурої іржі.
Морозостійкість: висока.
Зимостійкість: висока.
Стійкість до вилягання: висока.
Стійкий до осипання та вимивання клейковини.
Хлібопекарські якості: сорт Іліас відноситься до
найкращих сортів продовольчих пшениць, має високі
борошномельні та хлібопекарські якості.
Генетичний потенціал урожайності: 80-90 ц/га.
Рекомендовано вирощувати даний сорт на високих
фонах азотних добрив, не забуваючи про ретарданти.
Рекомендована норма висіву: 4,0-4,5 млн/га схожих
насінин.
Сроки посіву: від початку до кінця вересня.

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

БОГЕМІЯ

Оригінатор – «Selgen, a.s.», Чехія
Внесений до Реєстру сортів рослин України в 2010 році
для вирощування у зоні Полісся та Лісостепу.

•
•
•

відмінна стійкість до хвороб
стійкий до вилягання
чудова зимостійкість

Різновид: лютесценс.
Висота рослин: 95-98см.
Стійкість до посухи: висока.
Стійкість до хвороб: сорт інтенсивного типу. Хороші
результати дає при внесенні повного мінерального
живлення.
Морозостійкість і посухостійкість: висока
Стійкість до вилягання: сорт має середню стійкість
до вилягання, тому рекомендується застосування
регуляторів росту, особливо при інтенсивній технології вирощування.
Хлібопекарські якості: має високі борошномельні та
хлібопекарські властивості.
Генетичний потенціал урожайності: до 100 ц/га
Рекомендована норма висіву: 3,5-4,8 млн/га схожих
насінин.
Сроки посіву: сорт добре зарекомендував себе при
ранніх строках висіву, втім добре переносить і більш
пізні строки сівби.

ОЗИМА
ПШЕНИЦЯ

ВІТА

Оригінатор –
«Краснодарський НДІСГ ім. П.П. Лук’яненка.»
Занесений до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, з 2007 року.

Різновид: лютесценс.
Висота рослини: 90-95 см.
Стійкість до хвороб: стійкий до стеблової іржі,
середньостійкий до борошнистої роси, середньо-сприйнятливий до бурої та жовтої іржі, септоріозу.
Морозостійкість: вище середньої. Посухостійкий.
Хлібопекарські якості: відповідає якостям «цінних»
пшениць.
Потенційна врожайність: 100 ц/га.
Рекомендовано вирощувати при середніх технологіях, показує високий врожай після попередника
соняшник.
Норма висіву: 4-4,5 млн. схожих насінин на 1 га.
Сорт придатний до вирощування в Степу, Лісостепу
України.
Строки посіву: оптимальні для зони вирощування,
пізні.

• відмінна якість випічки
• дуже гарна морозостійкість
• гарне кущіння

ОЗИМИЙ
ЯЧМІНЬ

ЛУРАН

Оригінатор «Осева Ексімпо Прага с.р.о.,» Чехія
Виведений методом індивідуального добору.
У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2009 року.

Рекомендований для висівання у всіх зонах. Під час
державних сортовипробувань даний сорт показав
урожайність 80 ц/га. Сорт інтенсивного типу, має
високу продуктивну кущистість та весняну регенеративну здатність.
Різновид: палладіум.
Висота рослин: досягає 75 см.
Колос: правильної ромбовидної форми, щільної
структури, солом'яно-жовтий, луски колоска вузькі та
довгі.
Стійкість: висока стійкість до хвороб, стійкість до
вилягання 4,5 бала, до осипання.
Морозостійкість і посухостійкість: висока.
Генетичний потенціал урожайності: 80-90 ц/га.
Рекомендована норма висіву:
3,5-4,3млн.схожих насінин на 1га.
Сроки посіву: 15 вересня-15 жовтня.

•
•
•
•

cередньопізній сорт озимого ячменю
дуже гарна морозостійкість
висока стійкість до хвороб
посухостійкий

ОЗИМИЙ
ЯЧМІНЬ

МАЙБРІД
Оригінатор –
«Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина»

Занесений до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, з 2009 року.

•
•
•
•

високий потенціал кущіння
раннє дозрівання
відмінна стійкість до хвороб
стійкість до вилягання

Високоврожайний, стабільний і високоадаптивний
сорт ячменю.
Різновид: паллідум.
Висота рослин: середня.
Стійкість до посухи: висока.
Стійкість до хвороб: висока стійкість до вірусу
жовтої мозаїки, борошнистої роси, карликової іржі.
Стійкий до ринхоспоріозу.Середня стійкість до крапчастого тіфульозу, сітчастої плямистсті.
Морозостійкість і посухостійкість: висока.
Потенціал врожайністі: > 100 ц/га
Рекомендована норма висіву: сприятливі умови:
270-300 зерен/м2, при погано підготовленому ґрунті:
300-350 зерен/м2.
Сроки посіву: 15 вересня -15 жовтня.

ОЗИМИЙ
ЯЧМІНЬ

СКАРПІЯ

Оригінатор –
«Заатен-Уніон ГмбХ, Німеччина»
Внесений до Реєстру сортів рослин України в 2007 році.
Середньоранній сорт.

•
•
•

дуже морозостійкий сорт
підходить для несприятливих
зон вирощування
висока натура зерна

Вихід колоса / дозрівання: ранній / середньораннє.
Стійкість до посухи: дуже висока.
Стійкість до вилягання: висока.
Стійкість до хвороб: висока стійкість до вірусу
жовтої мозаїки, стійкий до ринхоспоріозу. Середня
стійкість до крапчастого тіфульозу, сітчастої плямистості.
Стійкість до окремих хвороб: Борошниста роса
стійкість - висока. Гельмінтоспоріоз сітчастий ячменю
- висока.
Морозостійкість: висока.
Стійкий до вилягання.
Генетичний потенціал урожайності: >80 ц/га
Термін посіву: 20 вересня - 15 жовтня.

За додатковою інформацією
звертайтесь до представників компанії
Інформація на сайті: www.agroswit.com.ua
тел: +38 (050) 341 41 68; (067) 520 13 69
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ПРЕДСТАВНИК

ТЕЛЕФОН

