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Різновидність - лютесценс. По групі стиглості - ранній 
сорт. Зимостійкість - добра. 
Сорт відзначається коротшим періодом розвитку до 
фази колосіння і середньо довгим періодом до фази 
достигання. Свою перевагу  скоростиглість  сорт добре 
використовує при ранніх термінах посіву, проте добре 
переносить і більш пізні терміни висіву. 
Норма висіву насіння: 
- 3,0-3,5 млн схожих насінин на гектар при сівбі в першій 
половині агротехнічних термінів,  
- 3,5-4,0 млн схожих насінин на гектар при сівбі в другій 
половині агротехнічних термінів,  
- 4,0-4,5 млн схожих насінин на гектар при сівбі в пізні 
строки та при поганих погодніх умовах. Добру врожай-
ність сорт показує при висіві по добрих попередниках, 
проте не було зафіксовано зниження врожайності і при 
висіві після зернових попередників.  
Передпосівне протруювання рекомендується проводи-
ти сумішшю фунгіцид + інсектицид з додаванням 
стимулятора росту. 
Сорт має середню стійкість до вилягання тому рекомен-
дується застосування регуляторів росту, особливо при 
інтенсивній технології вирощування. Сорт має добрий 
рівень стійкості до хвороб. Середні дози фунгіцидів, при 
наявності звичайної загрози захворювання, є до-
статніми.
Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при 
внесенні повного мінерального живлення. Добрий ефект 
дають повні дози азотних добрив. 
Особливо продуктивне внесення добрив по мерзло-
талому грунту весною. Добре застосовувати розчин 
сечовини, особливо при незначній кількості атмосфер-
них опадів.
Потенційна врожайність сорту до 100 ц/га.

БОГЕМІЯ 
Пшениця озима
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Ранньостиглий сорт озимої пшениці з стабільними 
хл ібопе-карськими властивостями,  по якост і 
відноситься до класу «Е» (1-2 клас). Пшениця є одним із 
лідерів по урожайності у своїй категорії у всіх 
кліматичних зонах вирощування в Чехії. 
Рослина середнього росту (97 см) з високою стійкістю до 
полягання. Сорт відзначається дуже високою 
зимостійкістю і стійкістю до листкових та колоскових 
хвороб (фузаріоз, борошниста роса). 
Сорт дуже добре реагує на інтенсивний спосіб 
вирощування. Добре переносить як ранні так і пізні 
терміни посіву. 
Ідеальною нормою висіву вважається 3,5-4,0 млн/га 
схожих насінин для всіх термінів посіву. Живлення 
азотом - середня норма для пшениці, а також середня 
норма внесення морфорегуляторів складає 1,5-2,0 л/га 
ССС, добре реагує на препарат Модус. 
Фунгіцидний захист орієнтувати на очікувану епідемію 
хвороби. 
Зерно має високу масу 1000 насінин (50 грам), високу 
стабільну натуру, високий вміст білку, високе число 
падіння. 
Основними характеристиками сорту є: 
-  висока стабільність урожаю у всіх кліматичних зонах;
-  висока зимостійкість;
-  висока стійкість до листкових і колоскових хвороб;
-  стійка до полягання;
-  добре переносить пізні строки посіву;
-  висока і стабільна якість зерна.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА 2

Пшениця озима
ЮЛІЯ
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»



Різновидність – лютесценс.
По групі стиглості – середньостиглий сорт.
Зимостійкість – добра.
Норма висіву насіння: 3.0 - 3.5  млн. схожих насінин на 
гектар при сівбі в першій половині агротехнічних 
термінів,  3,5 – 4,0  млн. схожих насінин на гектар при 
сівбі в другій половині агротехнічних термінів,  4,0 – 4,5 
млн. схожих насінин на гектар при сівбі  в пізні строки та 
при поганих  погодніх умовах.
Добру врожайність сорт показує при висіві по добрих 
попередниках, проте не було зафіксовано зниження 
врожайності і при висіві після зернових попередників.  
Передпосівне протруювання рекомендується проводи-
ти сумішшю фунгіцид + інсектицид з додаванням стиму-
лятора росту. Сорт має середню стійкість до вилягання 
тому рекомендується застосування регулято-рів росту, 
особливо при інтенсивній технології вирощу-вання.
Сорт має добрий рівень стійкості до хвороб. Середні 
дози фунгіцидів, при наявності звичайної загрози 
захворювання, є достатніми.
Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при 
внесенні повного мінерального живлення. Добрий ефект 
дають повні дози азотних добрив. Особливо продук-
тивне внесення добрив по мерзлоталому грунту весною. 
Добре застосовувати розчин сечовини, особливо при 
незначній кількості атмосферних опадів.
 Потенційна врожайність сорту понад 100 ц/га.

БАТЕРФЛЯЙ
Пшениця  озима
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Різновидність – лютесценс.
Середньопізній сорт озимої пшениці з високими 
хлібопекарськими властивостями, по якості  
відноситься до класу «А» (2-3 клас). 
Сорт показує стабільно високу врожайність у всіх 
кліматичних зонах вирощування. Потенціал 
урожайності сорту більший за 10 т/га. Рослина середня 
за висотою, біля 99 см, з високою стійкістю до 
полягання. 
Сорт відзначається високою зимостійкістю а також 
доброю стійкістю до листкових та колоскових хвороб. 
Фунгіцидний захист орієнтувати на очікувану епідемію 
хвороби.
Рекомендованою нормою висіву вважається 3,5 - 4,0 
млн/га схожих насінин 
Рослина має добре кущення, оптимальним є 700-750 
пагонів на метр. Маса 1000 насінин у середньому 45 г. 
Вміст білку у зерні – 14,3 %. Зони вирощування - 
Лісостеп, Полісся 
Основними характеристиками сорту є:
- висока стабільність урожаю у всіх кліматичних зонах;     
- висока зимостійкість;                           
- висока стійкість до листкових  і колоскових хвороб; 
- стійка до полягання. 

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА3

Агрономічні характеристики:
Напівпізній сорт озимої пшениці  з високим коефіцієнтом кущення
 •  Велика кількість зерен в колосі з середньо-низькою

масою 1000 насінин
 •  Низька рослина з високою стійкістю до полягання
 •  Дуже добра зимостійкість
 •  Дуже добра стійкість до листкових та колоскових

хвороб (фузаріоз, борошниста роса)  
Дуже урожайна пшениця при високо-технологічному вирощуванні з дуже високою 
стійкістю до хвороб і полягання.
Сорт дуже пластичний і підходить для вирощування в різних кліматичних зонах. 
Можна вирощувати після зернових попередників. Добре переносить пізні терміни 
посіву.
У зв'язку з високою стійкістю до полягання, високим коефіцієнтом кущення  і 
коротким стеблом регулятори росту можна застосовувати з низькою нормою. 
Фунгіцидна обробка проводиться з огляду на інфекційний стан поля. 
Рекомендовано два обробітки :
1. Фаза 29-37 (кінець кущіння)
2. Фаза 51-59 (початок колосіння).

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА 4

Різновидність – лютесценс. По групі стиглості – серед-ньостиглий сорт. Сорт 
відноситься до сильних пшениць, категорія „А”, сорт має високі борошномельні та 
хлібо-пекарські властивості. 
Передпосівне протруювання рекомендується проводити сумішшю фунгіцид + 
інсектицид з додаванням стимулятора росту. При висоті стебла 99 см сорт має 
високу стійкість до вилягання тому застосування середніх доз регуляторів росту є 
достатнім, особливо при інтенсивній технології вирощування. Сорт має високий 
рівень стійкості до листкових та колоскових хвороб, підвищену стійкість до 
фузаріозу колоса. Середні дози фунгіцидів, при наявності звичайної загрози захво-
рювання, є достатніми. 
Сорт має дуже високий рівень зимостійкості. Маса 1000 зерен становить 50 грам. 
Потенційна врожайність до 100 ц/га. 
Сорт дуже швидко розвивається на початку вегетації, тому є придатним для пізніх 
термінів висіву. Можливо висівати по пізніх попередниках: кукурудза, цукровий 
буряк. Норма висіву насіння:   3,0 - 3,5  млн схожих насінин на гектар при сівбі в 
першій половині агротехнічних термінів,  3,5 – 4,0  млн схожих насінин на гектар при 
сівбі в другій половині агро-технічних термінів,  4,0 – 4,5 млн схожих насінин на 
гектар при сівбі в пізні строки та при поганих погодніх умовах. 
Придатний до вирощування по всіх кліматичних зонах та на півдні України. 
Сорт проходить тест на виробництво солоду для пивоварної промисловості.

ШЕРІФ
Пшениця  озима
Оригінатор -  Limagrain 

НОВИНКА

Пшениця  озима
ТУРАНДОТ
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

 
ІЛЮЗІОН
Оригінатор – фірма «СЕЛГЕН, а. с.», 
Чеська Республіка

 Пшениця озима

 МЕГАН
Оригінатор  — фірма “СЕЛГЕН, а.с.”, Чеська Республіка

ДУЖЕ РАННІЙ СОРТ!
Якісні характеристики зерна
Клас якості - „А” (2 клас)
Вміст білка, % - 14,5
Натура - 806
Число падіння - 454
Агрономічні характеристики
Група стиглості - Дуже ранній сорт
Висота рослини - Висока 
Сорт має середню стійкість до вилягання, тому рекомендується застосування 
регулятора росту, особливо при інтенсивній технології вирощування. 
Норма висіву3,2-3,5  млн / га схожих насінин
Сорт має високу стійкість до головних листових хвороб (борошниста роса, 
септоріоз, плямистість, іржа).
Потенційна врожайність становить — 90,0 ц/га.
Даний сорт зареєстрований в Європейському Реєстрі сортів рослин та проходить 
державні випробування і тестування в Україні.

Пшениця  озима
НОВИНКА



Виведений методом індивідуального добору.
Різновидність - паралелюм. Підвид - шестирядний.
Рослини заввишки 75 см. Стебло середньої товщини.
Колос  ромбічний,  щільний,  солом'яно  жовтий,  остюки  
довгі, зазубрені, колоскові луски вузенькі та довгі. 
Зернівка еліптична. Маса 1000 насінин до 50,0г. 
Ранньостиглий сорт, вегетаційний період 262 дні.
Зимостійкість - висока. Норма висіву - 3,5 - 4,0 млн/га  
схожих насінин. Вміст білка в зерні - 12,0 - 13,5%.
Сорт інтенсивного типу, має високу продуктивну  
кущистість та весняну регенераційну здатність. Добре 
реагує на весняне підживлення азотом в кількості 30-
60кг/га в діючій речовин. Є необхідною обробка фунгі-
цидом для укріплення стебла. Морфорегуляторів даний 
сорт потребує лише в зоні достатнього зволоження, для 
зменшення стебел можна перед сівбою застосовувати 
добавки, що зумовлюють скорочення стебла.
Даний сорт характеризується високим і стабільним  
врожаєм, високим виходом крупного зерна. Є більш  
раннім ніж сорт ”Луксор” на 2-3 дні. Підвищена стійкість  
проти хвороб. Стійкість проти вилягання вище се-
редньої (4,5 бали ), стійкий проти осипання та посухи.
Строки сівби: у всіх поліських зонах до 15-25.09, а в  
інтенсивних поліських та у лісостепових - 15-30.09, у  
зоні Степу можливе пізніше висівання - 20.09-5.10. Не 
потребує особливих умов щодо агротехніки.
Занесений до Реєстру сортів України з 2000 року. Під час 
державних сортовипробувань даний сорт перевищив за  
врожайністю сорт «Луксор», врожайність становила 
95ц/га.

ЛУРАН
Ячмiнь озимий
Оригінатор  -  Осева ексімпо Прага с.р.о.
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Ранньостиглий шестирядний сорт озимого ячменю, при-
датний для вирощування в усіх кліматичних зонах. Дуже 
добре підходить для посівів в південних регіонах.
Норма висіву - 3,0-4,0 млн схожих насінин на гектар. При 
пізніх термінах висіву норму слід збільшити. Висів 
розпочинається з середини вересня, граничні терміни 
посіву до кінця жовтня. 
Сорт характеризується дуже доброю морозостійкістю. 
Має добру стійкість до стеблових хвороб та фузаріозу 
колоса. 
Рослини середньої висоти - 70-80 см, стебло витончене 
тому необхідне застосування морфо-регуляторів росту 
для зміцнення стебла та покращення якості зерна.

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ5

Ячмiнь озимий
ЛЕСТЕР
Оригінатор  -  Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Ранньостиглий сорт двохрядного озимого ячменю.
Рослина низького росту з дуже великою масою 1000 насінин (60 грам).
Сорт характеризується середньою морозостійкістю.
Основними характеристиками сорту є:
• раннє дозрівання;
• висока стійкість проти полягання;
• висока здатність до кущення;
• відмінні заготівельні та кормові параметри.
Сорт відзначається відмінною стійкістю до хвороб,  (борошниста роса, снігова 
пліснява), стійкістю проти вірусу жовтої карликовості.
Сильною стороною сорту, крім його урожайності та скоростиглості, є також його 
безконкурентно найбільша доля основного зерна, яка досягала в оброблених 
варіантів 98% від усього зібраного урожаю, що робить сорт економічно значно 
вигідним. Високій урожайності сорт завдячує високому коефіцієнту кущення та 
дуже великому розміру зерен.

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ 6

Даний сорт характеризується високим і стабільним врожаєм навіть у 
екстремальних кліматичних умовах, термін посіву середньопізній. Присутня  
висока стійкість до вилягання та до зимових захворювань. Середньорослий сорт 
з середньою щільністю зерна. Кайлін характеризується дуже доброю 
морозостійкістю. 
Рекомендована норма висіву у середні терміни посіву – 2,8-3,2 млн. схожих 
насінин на гектар, у пізні терміни посіву – 3,5 млн. схожих насінин на гектар. При 
інтенсивному культивуванні рекомендується застосовувати регулятор росту.
Термін посіву – середньопізній. Період дозрівання – середньостиглий. Висота 
стебла – 116см. Врожайність – 90  ц/га. Потенційна врожайність – 100 – ц/га. 
Маса 1000 насінин – 45,7 г. Норма висіву – 3,5 млн. схожих насінин/га. Вміст 
білка – 11,3 %. Вегетаційний період – 262 дні.

САНДРА
Ячмiнь озимий
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Ячмiнь озимий

ЛАУРІН
Оригінатор: Заатен Уніон, ФРН

Ячмiнь озимий
КАЙЛІН
Оригінатор  -  Saatzucht Streng - Engelen, ФРН
в Україні сорт представляє фірма «Осева»  

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Середньо-пізній сорт (вегетаційний період + 5 днів після Лурана)
Маса 1000 насінин близько 50 грам.
Сорт характеризується доброю морозостійкістю. 
• Дуже високий потенціал  урожайності навіть при екстремальних кліматичних 
умовах
• Рослини середнього росту з дуже високою стійкістю до вилягання
• Мінімальна різниця в урожайності в кліматично різних роках
• Дуже висока стійкість до основних хвороб озимого ячменю
• Висока об'ємна маса
• Якісне зерно в поєднанні з доброю урожайністю забезпечить високий вихід з 
гектару
• Сорт підходить і до середніх термінів посіву
• Рекомендована норма посіву  2,8 - 3,2 млн. схожих насінин на гектар в 
оптимальні строки висіву, в пізній термін сівби норму необхідно збільшити до  
3,5 млн.
• Рекомендується застосування регулятора росту, особливо при інтенсивній 
технології вирощування.
● Резистентність до Barley Yellow Mosaic Virus



Соломина - середньої товщини, міцна. Рослина серед-
ньоросла - до 80 см, сорт стійкий до вилягання. Сорт 
відноситься до напівранніх по строках дозрівання. Сорт 
інтенсивного типу, вимагає ранніх термінів посіву.
Оптимальним терміном є березень місяць. Можна 
використовувати для висіву ”лютневі вікна”. Пізні 
терміни посіву (друга половина квітня) призводить до 
зниження врожаю.
Норма висіву насіння - 4,5 - 5,0 млн/га схожих насінин. На 
бідніших грунтах або при пізніх термінах посіву норма 
висіву становить - 5,5-6,0 млн/га схожих насінин.
Потенційна врожайність становить - 70,0 - 80,0 цнт/га.
Відзначається високою стійкістю до хвороб, але за 
складних погодніх умов рекомендується проводити 
повний фунгіцидний захист. 
По хлібопекарських властивостях відноситься до класу 
”А” (2 клас). 
Вміст білка - 12,9%, клейковини - 28%. Відноситься до 
продовольчих пшениць.
Даний сорт може використовуватись, як дворучка та 
висіватись пізно осінню (перед настанням заморозків) в 
регіонах,  де зимою є достатній сніговий покрив.

СЕПТІМА
Пшениця яра
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Кущ - напівпрямий. Соломина середньої товщини, 
міцна. Висота стебла в середньому 80-90 см. Колос – 
білий, циліндричний. Сорт відноситься до ранніх по 
термінах дозрівання. Сорт інтенсивного типу, вимагає 
ранніх термінів посіву. 
Кращим попередником є бобові культури, багаторічні 
трави та більшість просапних культур.
Стійкість до вилягання - висока. Сорт не осипається, 
стійкий до засухи.
Відзначається доброю стійкістю до листкових хвороб 
(плісняви, ржавчина) та високою стійкістю до хвороб 
колоса, але за складних погодніх умов рекомендується 
проводити повний фунгіцидний захист.
Потенційна врожайність становить 70,0 – 80,0 ц/га.
По хлібопекарських властивостях відноситься до класу 

,«А» (2 клас), вязкість муки висока.
Вміст білка 12,9%, клейковини – 28%. 

ПШЕНИЦЯ ЯРА7

Пшениця яра
КІТРІ
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

ПШЕНИЦЯ ЯРА 8

Сорт інтенсивного типу, вимагає середньо ранніх та напів-
пізніх термінів посіву.
Пшениця - безоста. Висота стебла в середньому 90-96 см.
Маса 1000 насінин - 42,0 грами. Норма висіву 4,0 - 5,5  
мільйона схожих насінин на гектар в залежності від строків 
посіву.       
По терміну дозрівання - середньостигла.
Стійкість до вилягання - висока. Сорт не осипається, стій-кий 
до засухи.
Відзначається доброю стійкістю до листкових хвороб 
(плісняви, ржавчина) та високою стійкістю до хвороб колоса, 
але за складних погодніх умов рекомендується проводити 
повний фунгіцидний захист.
Потенційна врожайність становить 100,0 ц/га.

АСТРІД
Пшениця яра
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Сорт характеризується  дуже високим потенціалом 
врожайності .
Потенційна врожайність становить 80-90 ц/га.
Сорт відноситься до середньоранніх по строках дозрівання.
Рослина середнього росту з доброю стійкістю до вилягання.
Висока маса 1000 насінин 55 грам
Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб.
По хлібопекарських властивостях відноситься до 2 класу .
Вміст білка 12-14%, клейковини — 28 %.
Сорт зареєстрований в Європейському Реєстрі сортів 
рослин. 
До Українського реєстру сорт занесений в 2020 р.

Пшениця яра

ТОКАТА
Оригінатор - фірма “СЕЛГЕН, а.с.”, Чеська Республіка



Виведений  методом схрещування. Різновидність - 
нутанс. Форма  куща - прямостояча. Колос - дворядний,  
середньої щільності, солом'яно - жовтий. Зернівка  -  
еліптична, виповнена,  жовта, велика.  Маса 1000 
насінин - досягає 46,2 г. Сорт - напівпізний. Стебло - 
низькоросле, висотою - 66 см, міцне, стійкість до 
вилягання - висока. Характери-зується  хорошим  
кущенням. 
За даними заявника, рекомендується висівати за 100% 
господарської  придатності - 3,5 - 4,5 млн/га насінин. 
Сорт  інтенсивного  типу.  Добре  реагує  на  внесення 
повного  мінерального живлення.  Для  досягнення  
найвищої  якості  солоду  рекомендується  висівати  
після   коренеплодів.
Якщо  ж  пивоварні  характеристики  не являються  
домінуючими,  то можна  висівати  і  після  злакових та 
збільшувати норму внесення азотних добрив для 
отримання максимального врожаю. Пивоварні  якості  
відмінні. Високий  та стабільний  врожай. 
Відзначається  високою  стійкістю  до  хвороб,  але за 
сприятливих умов для розвитку хвороб потребує 
фунгіцидного захисту та профілактики грибкових 
хвороб.  Відноситься  до найперспек-тивніших  сортів 
ячменю пивоварного напрямку з високою 
екстрактивністю - 83%, стабільним  вмістом  білку. 
Рекомендований  для  вирощування  у зонах  Полісся, 
Лісостепу  та  Степу.

СЄБАСТЬЯН
Ячмiнь ярий
Оригінатор  - Сейет Плантефоредлінг І/С Данія 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Сорт характеризується високою врожайністю у всіх 
зонах вирощування.
Дуже висока крупність зерна  (96 % зерна вище 2,5 
мм).
Сорт відзначається дуже доброю стійкістю до хвороб 
(особливо до борошнистої роси).
Рослина з великою масою 1000 насінин (52 грами).
Якісні характеристики:
- відмінні пивоварні якості — ефективність солоду — 
92,2 %;
- дуже високий екстракт солоду — 84 %; (сорт з 
високою екстрактивністю )
- остаточне згасання — 83,2 %;
- вміст бета — глюкану в суслі 64 мг/л.
Потенційна врожайність становить — 80,0 - 90,0  ц/га.
Даний сорт зареєстрований в Європейському Реєстрі 
сортів рослин та проходить державні випробування і 
тестування в Україні.

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ9

Ячмiнь ярий
СПІТФАЄР

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ 10

Маса 1000 насінин - досягає 50 г . 
Сорт - середньостиглий. 
Стебло висотою -  70 см, соломина міцна,  стійкість  до  
вилягання - висока. 
Характеризується  хорошим  кущенням. 
За даними заявника,  рекомендується висівати  3,5 - 4,0  
млн/ га. 
Сорт інтенсивного типу. Добре реагує на внесення 
повного інерального живлення. Для досягнення най-
вищої якості солоду рекомендується висівати після 
коренеплодів. 
Якщо ж пивоварні характеристики не являються 
домінуючими, то можна висівати і після злакових. 
Пивоварні якості відмінні. 
Високий та стабільний врожай. В 2015 році на території 
Чеської республіки, в різних зонах вирощування було 
отримано урожайність від 82,0 до 91,3 ц/га. 
Відзначається високою стійкістю до хвороб, але за 
сприятливих умов для розвитку хвороб потребує 
фунгіцидного захисту. 
Відноситься до найперспективніших сортів ячменю 
пивовар-ного  напрямку з високою екстрактивністю - 
83%, стабільним вмістом  білку на рівні 11%. 
Сорт Францін рекомендується для виготовлення кращих 
сортів пива в категорії «Чеське пиво».

ФРАНЦИН
Ячмiнь ярий

Новий сорт ярого ячменю, напівпізній по групі 
стиглості.
Сорт характеризується високою врожайністю у всіх 
зонах вирощування.
Сорт відзначається дуже доброю стійкістю до хвороб.
 Якісні характеристики:
• відмінні пивоварні якості — ефективність солоду — 
92,3 %;
• дуже високий екстракт солоду — 84 %; (сорт з 
високою екстрактивністю )
• остаточне згасання — 83,1 %;
• вміст бета — глюкану в суслі 64 мг/л
Потенційна врожайність становить — 80,0 - 90,0  ц/га.
Даний сорт зареєстрований в Європейському Реєстрі 
сортів рослин та проходить державні випробування і 
тестування в Україні.

Ячмiнь ярий
ПРОСПЕКТ

Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Оригінатор — фірма “СЕЛГЕН, а.с.”, 
Чеська Республіка

Оригінатор — фірма Сейет Плантефоредлінг 
І/С, Данія

НОВИНКА

НОВИНКА



БЕНЕФІТ
Рiпак озимий
Оригінатор  -  «Осева Ексімпо Прага с.р.о.», Чехія

Новий високоврожайний літній сорт озимого ріпаку, який сміло конкурує з найбільш 
продаваними гібридами. Винятковий потенціал цього лінійного сорту свідчить про результат 
- 5,44 т/га, що є середнім значенням по усіх місцевостях. Характеризується дуже низькою 
компактною висотою стебла (133 см - на рівні напівкарликових сортів). Відзначається 
високим вмістом олії - 48% і вище.
Дуже скоростиглий сорт ріпаку (один з найбільш ранніх сортів). Стебло сильно розгалу-
жується - на рівні гібридів. Стебло міцне, за рахунок чого сорт дуже стійкий до вилягання. 
Рослини добре переносять морози та різкі перепади температур повітря. Має високу стійкіть 
до таких хвороб, як: сіра гниль, склеротиноз, альтернаріоз, вертицильозне в’янення. 
Характеризується відмінною стійкістю до хвороб (біла гниль, суха гниль, сіра гниль).
Придатний для висівання в усіх зонах вирощування. 
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Рiпак озимий
РЕСКАТОР
Оригінатор  -  «Осева Ексімпо Прага с.р.о.», Чехія

СОЯ 12

Агроекологічна характеристика:
Середньо - ранній сорт, маса 1000 насінин 6,0 г і більше. Низький габітус рослин, сорт має 
високу зимостійкість. Високоврожайний сорт, під час випробувань на сортостанціях урожай у 
середньому склав 4,95 тонн/га. Сорт має високу стійкість к поляганню (за невисокої густини), 
стійкий до хвороб.
Вміст олії в сухому насінні (%) - 46,7. Вміст GSL (мікро-моль/г насіння за 9% волог. тa 46% олії 
в сухому насінні) - 16,54. Вміст ерукової кислоти (%) - 0,06.
Агротехнічні рекомендації:
Висівати в період агротехнічного строку посіву (норма складає 600 - 650 тис. схожих 
насінин/га), цей сорт можна висівати і пізніше. Оптимальною густиною навесні є 30 - 50 
рослин/м кВ. Сорт пластичний, добре адаптується по зонах вирощування. Рекомендована 
загальна норма азоту 140 - 170 кг/га д.р.

КОРТЕС
Рiпак озимий
Оригінатор  -  «Осева Ексімпо Прага с.р.о.», Чехія

Урожайність 105 % в порівнянні зі стандартними сортами. Високий вихід олії.
1-ий дигаплоїдний сорт вітчизняної селекції.
Властивості:
Рослини середньої висоти - до 150 см. Пророслі паростки дуже добре переносять зимівлю.
Добра стійкість проти полягання завдяки дуже твердим стеблам. Більша маса тисячі насінин 
- 5,08 гр. Пізніше та довге цвітіння - гарантія доброї соляризації. Дозрівання в середніх та 
пізніших термінах. Відсутні реальні загрози дякуючи відмінному здоров'ю. Середня стійкість 
проти ураження: цвіллю сірою, почорнінням стебла, склеротиновою гниллю, вертицильоз-
ним в'яненням, почорніння ріпаку. Вміст ерукової кислоти в насінні є мінімальним. Низький 
вміст глюкозинолатів. Вміст олії в насінні 47,65 %. Наявність жирних кислот в олії 
стандартна. Вміст N-речовин в насінні від низького і до середньо-високого.
Рекомендації щодо вирощування:
Сорт підходить для вирощування у всіх сільськогосподарських областях. Рекомендується 
проводити посів у звичайних агротехнічних термінах. Дуже добре реагує на інтенсивне 
внесення добрив. На майбутній сезон буде підготовлено достатньо посівного матеріалу з 
національних внутрішніх резервів.

Рiпак озимий
ОРЕКС
Оригінатор  -  Селекційна станція: «OSEVA PRO s.r.o.»

Агроекологічна характеристика:
Середньоранній сорт, маса 1000 насінин 4 - 4,5г. Низький габітус рослин -140см (це дає 
економію  добрив, вологи, пального). Дуже добра зимостійкість, дає стабільно високий 
урожай у всіх агровиробничих зонах ріпаку. Повільно наростає восени (тому можна висівати 
у першу половину агротехнічного строку). Добра стійкість до полягання (за умови невисокої 
густини), добра стійкість до хвороб. Навесні відростає швидко.
Вміст олії в сухому насінні (%) - 46,10). Вміст GSL (мікро-моль/г насіння за 9% волог. тa 46% 
олії в сухому насінні) - 16,84. Вміст ерукової кислоти (%) - 0,09.
Агротехнічні рекомендації:
Висів під час агротехнічного терміну, краще у першу його половину (норма висіву складає  
650 - 700 тис. схожих насінин/га). Оптимальною густиною навесні є 50 - 55 рослин/м. кв. Сорт 
добре адаптується по зонах вирощування, в тому числі в прохолодних умовах затяжної 
весни. Рекомендована доза азоту 140 - 170 кг/га д.р., за умов інтенсивного вирощування 
радимо навесні обробляти морфорегуляторами або фунгіцидами.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
Моравія - постійно високий врожай та 
гарна якість зерна.
Особливості: 
- урожай високий і стабільний
- рослина низькоросла, стійка до полягання
- добре витримує загущенні посіви
- легко збирається
- ідеальний для родючих та удобрених грунтів
- дуже висока якість зерна, колір ядра - жовтий.
Норми висіву та густота рослин:
При ширині міжрядь 18 см: 110 кг/га - 638000 насінин/га (11 насінин/м).
При ширині міжрядь 35 см: 105 кг/га - 610000 насінин (19,6 насінин/м).
Днів до повної стиглості:
в зоні, де сума активних температур менше 14-27°С - 135 днів
в зоні, де сума активних температур більше 14-27°С - 122 дні.
Вміст протеїну - 41%, висота рослин - 100-115 см, висота прикріплен-
ня першого бобу - 2 (12) см, потенціал врожайності - 40-45 ц/га, маса 
1000 насінин - 215-225гр, рекомендовані зони вирощування - Полісся, 
Лісостеп, Степ (зрошування).

Соя
МОРАВІЯ
Оригінатор  -  Семенсес Прогрейн Інк.
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

БОГЕМІАНС
Соя
Оригінатор  -  Семенсес Прогрейн Інк.
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Супер-ранній сорт сої з високою врожайністю та 
високим вмістом протеїну.
Особливості:
- відноситься до рано дозріваючих сортів
- чудовий замінник сорту ОАЦ-Віжіон
- енергійно формує біомасу
- краща стійкість до полягання
- добре витримує загущенні посіви
- сорт витримує пізні посіви, після скошування трав на зелений корм 
або після збирання овочевого горошку.
Норми висіву та густота рослин:
в зоні достатнього зволоження: 700000 насінин/га.
В посушливих регіонах: 800000 насінин/га.
Днів до повної стиглості:
- в зоні, де сума активних температур менше 14-27°С - 108 днів
- в зоні, де сума активних температур більше 14-27°С - 99 днів. 
Форма рослин - напівкущова, колір ядра - не справжній жовтий, вміст 
протеїну - 40%, висота рослин - 100 - 120 см, стійкість до полягання - 
3,5, висота прикріплення першого бобу - 3 (12) см, стійкість бобу до 
розтріскування - 3,5, потенціал врожайності - 40-45 ц/га, маса 1000 
насінин - 215-225 гр, рекомендовані зони вирощування - Полісся, 
Лісостеп, Степ (зрошування).

Середньостиглий сорт, вегетаційний період  становить 140 днів.
• Високоврожайний 
• Висока маса 1000 насінин – 207 грам
• Висота рослини  – 84 см
• Стійкість до полягання  –– 8,5 [за 9-ти бальною шкалою]
• Вміст протеїну   – 41,0 (%)
 Цей сорт придатний для вирощування у всіх зонах поширення сої в 
Україні, але в північних регіонах може збиратись пізніше. 

Соя
ТЕРСІЯ
Оригінатор  -  Семенсес Прогрейн Інк.
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

НОВИНКА
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Високоурожайний, середньостиглий сорт жовто-зерного гороху. 
Потенційна врожайність становить до 60 ц/га, при досить великій зернівці, 
маса 1000 зерен становить 283 грами. 
Сорт інтенсивного, прямостоячого типу, стійкий до вилягання не дивлячись 
на те що його висота становить 104 см і він є найвищим в лінійці горохів 
фірми «Селген а. с.». Досить стійкий до осипання. Придатний до прямого 
комбайнування. 
Сорт відноситься до найбільш стійких сортів проти комплексу кореневих та 
стеблових хвороб. Стійкість до переноспорозу дуже висока. 
Гербіцидний та інсектицидний захист сорту тради-ційний для даної 
культури. Сорт не вибагливий до попередника, може висіватись після 
зернових та кукурудзи. Посів краще проводити в ранні строки, агро-техніка 
вирощування оптимальна для кожної зони вирощування. 
Норма висіву 1,2 – 1,5 млн схожих насінин на гектар. Збір врожаю краще 
проводити за вологості зерна 17-18% (для меншого пошкодження зерна). 
Сорт призначений для продовольчого та кормового вико-ристання.

ГАМБІТ
Горох
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Властивості:
• зеленозерний сорт
• рослина середньої висоти з дуже доброю стійкістю до полягання
• сорт характеризується високою стійкістю до хвороб
• не рекомендується вирощування на дуже легких піщаних грунтах
• має пізніший початок цвітіння
• сорт придатний до сівби в пізні терміни
• норма висіву — 0,9-1,0 млн/га схожих насінин
• високий потенціал врожайності у всіх кліматичних областях.
• найбільш однорідне забарвлення серед зеленозерних горохів
• насіння злегка циліндричної форми (добре вирівняне по своїх розмірах)
• маса 1000 насінин на рівні 280 — 300 грам

ПОСЕЙДОН
Горох

Оригінатор — фірма “СЕЛГЕН, а.с.”, Чеська Республіка

Насінина  сферичної форми, жовтого кольору. Стебло за довжиною 
середнє, з середньою кількістю вузлів. Листок помірно-зеленого кольору. 
Вторинні листочки листка відсутні. Прилисток добре розви-нутий, 
середнього розміру з наявним восковим нальотом та плямистістю. Кількість 
бобів на рослині 10 -11штук. Насінин у бобі 5-7, максимально  8 штук. Маса 
1000 насінин - 240-270 грам. Середньостиглий, дозріває за 110-115 діб. 
Стійкий до осипання та вилягання. 
Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого комбайнування. 
Норма висіву 1,1 - 1,2 млн схожих насінин. Рекомендований для поширення 
в зонах Полісся, Лісостепу та Степу. Агротехніка  загальноприйнята для 
зони вирощування. Смакові якості та розварюваність добрі. Вміст білка 22,7 
-  24,2%. Аскохітозом та кореневими гнилями уражається слабо. 
Високоврожайний сорт. Потенційна урожайність  65,0 ц/га. Збирання 
врожаю рекомендується проводити за вологості зерна 14-16 %.

ЕСО
Горох
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Сорт зеленозерного гороху, без листкового (прямостоячого) типу.
По періоду достигання  -  середньостиглий, вегетаційний період становить 
110 – 115 діб. Середня кількість зерен в бобі    6 – 7 штук . Маса 1000 
зерен 280 – 295 грам.
Вміст білка  -  23,4 %.
Сорт Імпульс показує стабільно високі урожаї, до 56 ц/га (потенційна 
врожайність до 70 ц/га), з високою якістю зерна.
Сорт відзначається високою посухостійкістю, високою стійкістю до 
вилягання рослин та до осипання зерна. Стійкий до аскохітозу, антракнозу 
та кореневих гнилей.
Норма висіву – 0,9 – 1,0 мільйона схожих насінин на гектар.
Рекомендований для поширення в зонах Полісся, Лісостепу, Степу.

ІМПУЛЬС
Горох
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

Високоврожайний зимовий сорт 
зеленозерного гороху.
• ранній до середньораннього сорту типу 
semi-leafless
• рослини високі з відмінною стійкістю до 
вилягання
• зелені круглі горошини з малою масою 
тисячі насінин (184 грам), високий колірний 
баланс насіння
• сорт відзначається високими показниками 
врожайності як у випробуваннях УКЗУЗ, так і 
на практиці (в Чеській Республіці)
• дуже хороша стійкість до основних хвороб
• дуже швидкий початковий ріст  рослин – 
8,9 балів
• терміни посіву краще проводити після 10 
жовтня, ідеально після 25 жовтня
• можливий посів і в дуже ранній період 
весною, якщо грунт дозволяє (навіть у 
лютому «лютневі вікна»).

Даний сорт зареєстрований в 
Європейському Реєстрі сортів рослин та 
проходить державні випробування і 
тестування в Україні.

Горох зимуючий

АВІРОН
Оригінатор  -  «Florimond Desprez», Франція

Результати випробувань у
центральному контрольно-
випробувальному сільсько-
господарському інституті в

2015 – 2016 роках

FDP-03

AVIRON
FDP 04505-03

BALLTRAP

Урожайність, %

Парша гороху, 9-1

Коричнева плямистість, 9-1

Сіра горохова цвіль, 9-1

Комплекс кореневих хвороб, 9-1

Горохова цвіль, 9-1

Стан після зими, 9-1

Зимування, 9-1

Початок цвітіння, дні

Зрілість насіння, дні

Полягання при вегетації, 9-1

Полягання перед урожайною, 9-1

Довжина рослин, см

Маса тисячі насінин, g

Колір

112,4

8,0

7,1

7,1

7,7

6,6

8,2

7,3

204

251

7,8

6,4

79

184

зел.

108,7

7,3

6,5

6,3

7,1

5,5

7,2

8,7

205

253

7,1

5,2

76

187

жов.

БАЛЛТРАП
Горох зимуючий
Оригінатор  -  «Florimond Desprez», Франція

НОВИНКИ

• Висока морозостійкість
• Озимий сорт також з можливістю 
весняного посіву
•  Стабільна врожайність у всіх областях
• Середньоранній ранній сорт типу semi-
leafless
•  Рослини середньої висоти
•  Відмінна стійкість до полягання
• Жовті округлі горошини з малою масою 
тисячі зерен (187 грам)
• Винятковий врожайний потенціал у 
випробуваннях, проведених центральним 
к о н т р о л ь н о - в и п р о б у в а л ь н и м 
сільськогосподарським інститутом та на 
практиці
•   Стійкий проти усіх ризикових хвороб
• Швидкий початковий ріст основних 
рослин - 8,0 балів
• Цільовою групою є зимуючі рослини 
висотою до 4 см
• Можливий посів i в дуже ранній період 
весною, якщо ґрунт дозволяє.

АВАТАР
Горох

Оригінатор — фірма “СЕЛГЕН, а.с.”, Чеська Республіка

• По групі стиглості — середньоранній сорт.
• Жовтозерний сорт.
• Сорт вирощується як на зернові цілі, так і на 
фураж (корм).
• Рослина високого росту — 123 см.
• Залишок азоту після збирання врожаю від 
середнього до високого.
• Насіння злегка еліптичної форми, жовтого 
кольору. Вирівняне з хорошою масою.
• Маса 1000 насінин на рівні 240-250 гр.
• Низька активність інгібітора тропсину.
• Високий вміст білка.
• Високий урожай зерна та маса, придатна 
також для виробництва кормів.
• Найнижча активність інгібітора трипсину.
• Підходить для посушливих умов 
вирощування.

• жовтозерних сорт.
• середньоранній сорт типу напівбезлистих.
• рослина середньої висоти  (79 см) з дуже 
доброю стійкістю до полягання
• сорт характеризується високою стійкістю 
до хвороб
• високий потенціал врожайності у всіх 
кліматичних областях (+ 1% до сорту Есо).
• вміст білка – 22,7 – 24,2 %
• маса 1000 насінин на рівні 220 грам.
• норма висіву — 1,0 – 1,2  млн/га схожих 
насінин.
• Рекомендований до вирощування в усіх  
кліматичних зонах Полісся, Лісостеп, Степ.

САКСОН
Горох
Оригінатор  - Селген а.с., Чехія. 
в Україні сорт представляє фірма «Осева»

НОВИНКИ

НОВИНКА




