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Сорти пшениці озимої 

Білоцерківська  напівкарликова 

Сорт напівкарликовий, висота рослин 71-80 

см, колос остистий. Ранньостиглий. 

Зимостійкий – від 4,3 до 4,7 бала. 

Посухостійкість висока. Стійкий до 

проростання на пні. Стійкий до вилягання. 

борошнистої роси, фузаріозу колоса та до 

кореневих гнилей. Високопродуктивний – 

96,5 ц/га. Цінний за хлібопекарськими 

якостями – 4,3 бала. Норма висіву – 6 млн. 

схожих насінин на гектар. 

 

Ясочка 

Рослина середньої висоти – до 104 см. Колос 

остистий. Середньостиглий. Зимостійкість 

сорту – 8,7- 8,9 бала. Посухостійкість висока. 

Досить стійкий до вилягання. Має підвищену 

стійкість до бурої іржі, борошнистої роси, 

середньо стійкий до септоріозу, досить 

резистентний до фузаріозу колосу і кореневих 

гнилей. Стійкість до осипання – 8,1-8,2 бала. 

Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. Маса 1000 

зерен – 45,6 – 46,6 г. Високопродуктивний. 

Урожайність – 85,3 ц/га. За хлібопекарськими 

якостями сорт віднесений до цінних пшениць. 

Норма висіву – 5,5-6,0 схожих насінин на 1 

га. 

 

Олеся 

Колос остистий, висота рослини – 77 см. 

Середньоранній. Зимостійкість вище 

середньої. Посухостійкість висока. До бурої 

іржі сорт резистентний. Високопродуктивний. 

Врожайність сорту – висока, 93 ц/га. 

Хлібопекарські якості високі, сорт віднесено 

до цінних пшениць – 4,1 бала. Норма висіву 

5,0-5,5 млн. схожих насінин на га. 

Перлина лісостепу 

Колос безостий з кільовими зубцями. Рослина 

середньої висоти – 88-100 см з міцним 

стеблом. Сернедньостиглий. Зимостійкість – 

4,4- 4,7 бала. Посухостійкість підвищена – 4,5 

бала. Резистентний до бурої іржі. Сорт досить 

стійкий до вилягання та осипання. 

Високопродуктивний – 80,2 ц/га. За 

хлібопекарськими якостями сорт віднесений 

до цінних пшениць. Норма висіву – 5,5 млн 

схожих насінин на га. 

Елегія 

Колос безостий. Рослини середньої висоти – 

95-105 см. Середньостиглий. Морозостійкість 

підвищена. Посухостійкість вище середнього 

– 8,4 бала. Стійкість до вилягання 8,0 бала. До 

бурої іржі, борошнистої роси та фузаріозу 

колосу має підвищену резистентність, досить 

стійкий до звичайної кореневої гнилі. 

Високопродуктивний. Хлібопекарські якості 

добрі та відмінні. Норма висіву – 5-5,5 млн. 

схожих насінин на 1 га. 

 

Либідь 

Колос безостий. Рослина середньої висоти – 

93-105 см. Сорт середньостиглий. 

Зимостійкість підвищена. До бурої іржі, 

борощнистої роси, септоріозу сорт має 

підвищену резистентність, до фузаріозу 

колоса і кореневих гнилей – на рівні 

стандартних сортів. Середньорослий має 

підвищену стійкість до вилягання. 

Високопродуктивний. Врожайність – 91,3 

ц/га. За хлібопекарськими якостями сорт 

віднесено до сильних пшениць. Норма висіву 

– 5,5-6,0 млн. схожих насінин на 1 га. 
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Царівна 

Висота рослини середня – 94-104 см. Колос 

остистий. Середньоранній. Зимостійкість 

підвищена. Середньорослий, стійкість до 

вилягання – 8,8 бали. Досить резистентний до 

основних хвороб, стійкість до борошнистої 

роси – 8,9, до фузаріозу колосу – 8,2, 

септоріозу – 8,4, ступінь ураження 

кореневими гнилями – 11,7 %, бурою іржею – 

3,5 %. Високопродуктивний. Урожайність – 

83,1 ц/га. Сорт має підвищену 

посухостійкість. За хлібопекарськими 

якостями, сорт віднесений до сильних 

пшениць. Норма висіву – 5,5-6,0 млн схожих 

насінин на 1 га. 

 

Лісова пісня 

Колос остистий. Середньоранній. 

Зимостійкість підвищена. Короткостебловий 

– висота рослини 83-88 см, стійкість до 

вилягання 8,5 балів. Посухостійкість – 9 

балів. Резистентний до листкових хвороб і до 

фузаріозу колоса. Високопродуктивний. 

Врожайність – 78,3 ц/га. За хлібопекарськими 

якостями сорт віднесено до сильних пшениць. 

 

Романтика 

Колос остистий. Середньоранній. 

Зимостійкість підвищена – 8,6 бала. Висота 

рослини – 89-104 см. Стійкість до вилягання 

підвищена – 9,0 балів. Резистентний до 

ураження борошнистою росою, бурою іржею 

та септоріозом. Середньостійкий до фузаріозу 

колоса та кореневих гнилей. Сорт 

високопродуктивний – 70,0- 85, 0 ц/га. Сорт 

відноситься до сильних пшениць – 4,5 – 4,6 

бала. Норма висіву – 5,5-6,0 схожих насінин 

на 1 га. 

 

 Відрада

Сорт середньостиглий. Зимостійкість 

підвищена 8,5-9,0 бала. Середньостійкий до 

вилягання 6,9-7,3 бала. Стійкість до осипання 

8,2- 9,0 бала. До листкових хвороб та 

фузаріозу колоса середньо резистентний. 

Високопродуктивний. Пшениця сильна, 

відмінний поліпшувач. Норма висіву – 4,5-5,0 

млн схожих насінин на 1 га. 

 

Щедра нива 

Середньоранній. Зимостійкість підвищена – 

8,6. Висота рослин 85-88 см. Стійкість до 

вилягання підвищена - 9,0 бала. Резистентний 

до ураження борошнистою росою, бурою 

іржею та септоріозом. Стійкий до фузаріозу 

колоса та кореневих гнилей. Сорт 

високопродуктивний. Врожайність сорту 

висока – 93,7 ц/га. Сорт відноситься до 

сильних пшениць. Норма висіву – 4,5-5,0 млн 

схожих насінин на 1 га. 

 

Чародійка Білоцерківська 

Середньостиглий. Зимостійкість підвищена – 

8,5 бала. Висота рослин 100-115см. Стійкість 

до вилягання – 9,0 балів. Резистентний до 

ураження борошнистою росою, бурою іржею 

та септріозом. Має підвищену стійкість до 

фузаріозу колоса – 9,0 балів та кореневих 

гнилей – 9 балів. Має підвищену 

посухостійкість – 8,4 бала, стійкий до 

осипання – 8,9 балів Сорт високопро-

дуктивний. Хлібопекарські якості - високі. 

 


