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Устимівська дослідна станція рослинництва ІР НААН України

39074, Полтавська обл., Глобинський р-н, п/в Устимівка, вул. Академіка М. І. Вавилова,
15

Директор: Харченко Юрій Вікторович, кандидат с.-г. наук, старший науковий
співробітник

Тел.: (0-5365)24-2-05 – директор

(0-5365)24-7-54 – факс

(0-5365)31-6-44 – бухгалтерія

веб-сайт: http://www.udsr.ucoz.ua

e-mail: udsr@ukr.net
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ДП "ДГ "Елітне" ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН України "

62408, Харківська обл., Харківський район, п/в Зернове, с. Елітне, вул. Насіннєва, 19.

Директор: Орлов Віталій Володимирович

Тел. приймальна (057) 747-74-17

Відділ маркетинга: тел./факс 747-73-71

e-mail: elitne.dpdg@gmail.com

Сайт: elitne.com.ua
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ДП «ДГ „Пантелеймонівське”

IP HAAН України»

62650, Харківська обл., Великобурлуцький район, сел. Червона Хвиля, вул. Центральна,
буд. 13.

Тел./факс (05752) 93-221 .

Директор:

ДП

"ДГ "Аграрне""
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64235, Харківська обл., Балаклійський район, сел. Веселе, вул. Миру, 56

тел./факс (0-249) 649- 35

e-mail: k.oktjabr@ukr.net - бухгалтерія

Орієнтир – інноваційні сорти

Наполеглива робота селекціонерів Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН в
напрямку створення сортів пшениці озимої зимостійкістю не нижче, ніж 7–8 балів та
адаптованих для вирощування як у Лісостеповій, так і у Степовій зонах України, дає
позитивні результати.

У поточному році в ДП «ДГ «Червона хвиля» Великобурлуцького району Харківської
області урожайність пшениці озимої м’якої сорту Досконала, розміщеної на площі 54 га,
склала 7,35 т/га; пшениці озимої м’якої сорту Альянс
(54 га) – 6,32 т/га; пшениці озимої м’якої сорту Розкішна
(56 га) – 6,20 т/га.

Результати випробувань, проведених у 2014 році науковцями Інституту, засвідчили
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конкурентоспроможність інноваційних сортів пшениці озимої м’якої селекції Інституту:
Астет (8,95 т/га), Альянс (9,24 т/га), Розкішна (8,25 т/га), Фермерка (8,73 т/га), Запашна
(9,36 т/га), рівень врожайності яких на 20-25% перевищує визнаний стандартом сорт
Подолянка.

Цього року на демонстраційних полігонах Інституту сільського господарства
Причорномор’я НААН (Одеська обл.) та Асканійської дослідної станції Інституту
зрошувального землеробства НААН (Херсонська обл.) зафіксована врожайність сортів
пшениці озимої м’якої Альянс – відповідно: 5,89 та 5,28 т/га; Розкішна – 5,30 та 5,41 т/га;
Запашна – 6,31 та 5,77 т/га; Дбайлива – 5,98 та 5,76 т/га.

Всі ці дані підтверджують стабільність результатів випробувань, отриманих у 2013
році Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.), де було
зафіксовано врожайність пшениці озимої м’якої сортів: Досконала – 8,76 т/га; Розкішна –
8,84 т/га; Альянс – 7,99 т/га; а також надають впевненості селекціонерам Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН у перспективах обраних шляхів наукового пошуку та
інноваційного провайдингу.

Якість зерна всіх наведених сортів відмінна. За даними лабораторії якості зерна
Інституту експертизи сортів рослин вміст білку складає від 13 до 15,7%; клейковини – від
25 до 33,0%; сила борошна – 280 – 370 о.а.

Базове та сертифіковане насіння наведених та інших сортів пшениці озимої м’якої
пропонується Інститутом для продажу під урожай 2015 року за цінами: Р-2 - 12 500 грн/т;
супереліта – 5 400 грн/т, еліта – 3 400 грн/т, І генерація – 3 000 грн/т.

З питань отримання прайс-листів, уточнення окремих показників насіння та умов
придбання звертатися за тел./факс (057) 392-03-31, (057) 392-12-28.
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