ЛГ 30215

ЛГ 30273

ФАО – 220

ФАО – 260

Призначення: зерно, силос

Призначення: зерно, крупа

Група стиглості: середньоранній

Група стиглості: середньоранній

Тип зерна: кременисто-зубоподібний

Тип зерна: кременисто-зубоподібний

(LG 30.215)

• високотолерантний до посушливих умов
• висока адаптивність до сезонних стресових умов
• висока якість зерна з високим виходом крупи
Результати урожайності в Україні

• толерантність до летючої сажки

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 14%)
Рік

Регіон

Урожайність,
ц/га

за
1 Середнє
випробуванням

2015

Полтавська обл.

93

за
2 Середнє
випробуванням

2015

Вінницька обл.

63

за
3 Середнє
випробуванням

2015

Київська обл.

78

Середнє за
4 випробуванням

2015

Черкаська обл.

83

Середнє за
5 випробуванням

2015

Чернігівська обл.

84

6 ФГ «Одарочка»

2016

Вінницька обл.
Вінницький р-н

104

№

Назва компанії

260
(320)

Середня
кількість
зерен в ряду

30

• вологовіддача на рівні зубоподібних конкурентів
• стабільний за різних умов
• швидкий стартовий ріст
• використовується на крупу промисловістю
Польщі і Франції
• швидка вологовіддача й висока продуктивність

Токар Богдан
– Цей гібрид випробовувався в різних ґрунтово-кліматичних
умовах східної Європи. Він дуже добре себе зарекомендував
як гібрид, за типом зерна близький до зубоподібних, а за
вологовіддачею – на рівні з ними. В той же час гібрид має
притаманні для кременисто-зубоподібних форм дуже гарну
холодостійкість.

Агрономічні характеристики:

Агрономічні характеристики:

Середня
висота
рослини
(максимальна),
см

(LG 30.273)

Середня
кількість
рядів у качані

Середня маса
1000 зерен, г

14-16 250

потенціал урожайності зерна
в своїй групі стиглості
швидкість вологовіддачі

9
8

толерантність до пухирчатої сажки
стійкість до полягання

270
(340)

Результати урожайності в Україні
Середня
кількість
зерен в ряду

32

Середня
кількість
рядів у качані

Середня маса
1000 зерен, г

14-16 310

потенціал урожайності зерна
в своїй групі стиглості

9

швидкість вологовіддачі

8

9

толерантність до пухирчатої сажки

8

стійкість до полягання

8

9

толерантність до посухи та інших
стресових факторів

8

толерантність до посухи та інших
стресових факторів

Середня
висота
рослини
(максимальна),
см

9

толерантність до фузаріозу

8

толерантність до фузаріозу

8

енергія початкового росту

8

енергія початкового росту

8

Бали (1 – 9)

Бали (1 – 9)

Рекомендації:

Рекомендації:

• рекомендується для класичних технологій

• добре реагує на внесення добрив

• стабільний результат у посушливих умовах 2015 року

• рекомендуємо для класичних технологій

Рекомендована густота до збирання:

Рекомендована густота до збирання:

• зона достатнього зволоження: 70-85 тис./га

• зона достатнього зволоження: 70-80 тис./га

• зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га

• зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га

• посушлива зона: 50-55 тис./га

• посушлива зона: 50-55 тис./га

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 14%)
№

Назва компанії

1 ФГ «Одарочка»
«Агрокомплекс
2 СТОВ
Степанецьке»

Рік

Регіон

Урожайність,
ц/га

2016

Вінницька обл.
Вінницький р-н

118

2016

Черкаська обл.
Канівський р-н

98

