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Гібрид (F1), 
   Рік занесення до 

Державного реєстру  
сортів  рослин України 

 

 

 

Характеристика гібриду 

Ціна за  1 п.о. 
(80 тис. шт.), 
грн. з ПДВ 

(протруйник -
Максим XL 035) 

2016р.  
 

Ранньостиглий, трилінійний гібрид не вибагливий до умов вирощування, стійкий до стресів, вилягання та хвороб. Добре реагує на покращення умов вирощування. Дуже стабільний, ранньостиглий з 
високим потенціалом врожайності. Стійкий до ураження основними хворобами і шкідниками рослин. Стійкий до вилягання, пошкодження основними шкідниками та зараження основними хворобами 
рослин. Відрізняється прискореною вологовіддачею при дозріванні зерна.  Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно. Потенційна врожайність зерна – 100-110 ц/га. 

1 800 

 
2017р.

 

 

Ранньостиглий, трилінійний гібрид невибагливий до умов вирощування, стійкий до стресів, вилягання та хвороб. Добре реагує на покращення умов вирощування. Стабільний, з високим потенціалом 
врожайності для своєї групи стиглості. Невисокорослий посухостійкий гібрид із потужною кореневою системою. Має сухі обгортки при дозріванні і гарно виражену ремонтантність. Гібрид в складних 
гідротермічних умовах "віддає" перевагу формуванню і наливу повноцінного качана, а не нарощуванню вегетативної маси. Відрізняється прискореною вологовіддачею при дозріванні зерна. Стійкий 
до вилягання, пошкодження основними шкідниками та зараження основними хворобами рослин. Гібрид також занесений до Державного реєстру сортів рослин Білорусі у 2017 році, де вже набув 
популярність і дуже користується попитом. Відмінністю від інших гібридів є колір зерна – помаранчево-червоний. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно. 
Потенційна врожайність зерна – 115-125 ц/га. 

Дніпровський 
181 СВ 

2002р. (ФАО 180) 

ОРИГІНАТОР –  ДУ ІСГ СЗ НААНУ   
Ранньостиглий, простий модифікований гібрид. Кращий гібрид для Лісостепу та Полісся. Кращий гібрид для Лісостепу та Полісся. Районований в Україні та Республіці Білорусь. Гібрид зі стабільними 
врожаєм та низькою збиральною вологістю зерна, пластичний. Дуже стійкий до вилягання та ламкості стебла. Має високу стійкість рослин при перестої. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 
Напрям використання – зерно, силос. Урожайність зерна – 100-110 ц/га; урожайність силосу –  420-520 ц/га. 

Кремінь 200 СВ 
2003р. (ФАО 210) 
 

ОРИГІНАТОР –  ТОВ  «НВ АК «СТЕПОВА» і ДУ ІСГ СЗ НААНУ   
Ранньостиглий трилінійний гібрид має високу стабільну урожайність. Посухостійкий, пластичний. Стійкий до вилягання та ламкості стебла. Відрізняється рентабельним насінництвом. Кременистий 
гібрид, який широко використовується для харчових цілей. Районований в Україні та Республіці Білорусь. При перестої можливе часткове вилягання. Гарно реагує на високий агрофон. Зони 
вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно, силос, харчові цілі (крупа). Урожайність зерна – 120-125 ц/га; урожайність силосу – 600-630 ц/га.  

 

2017р.  

Середньоранній трилінійний гібрид характеризується досить високою жаро та посухостійкістю. Добре реагує на покращення умов вирощування. Стабільний за врожаєм. Стійкий до ураження 
основними хворобами та шкідниками. Має добре виражену ремонтантність. Початок здатен формувати до 50-ти зерен в рядку, що в умовах високого агрофону може значно підвищувати 
врожайність даного гібриду. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно. Урожайність зерна – 115-125 ц/га. 

2016р.  
 

Середньоранній, простий модифікований гібрид відрізняється високою комплексною стійкістю до хвороб і вилягання. Особливістю гібрида є широка екологічна пластичність. Стабільно дає високі 
врожаї зерна. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Має високу стійкість рослин при перестої. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно. Урожайність 
зерна – 110-130 ц/га. 

2020р.   

Середньоранній, простий модифікований гібрид. Відмінністю гібрида є  досить висока вологовіддача. Відмінна стійкість до посухи та основних хвороб і шкідників. Добре реагує на покращення умов 

вирощування. Висока стабільність врожаю зерна. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. Напрям використання – зерно. Урожайність зерна – 100-130 ц/га. 

2016р.

 

Середньоранній, трилінійний гібрид з високою стабільною врожайністю в товарних посівах. Має великі, добре виповнені качани. Стійкий до вилягання, та враження основними хворобами та 
шкідниками. Висока стабільність та потенціал врожайності. Гібрид чуйний до хорошого агрофону, високотехнологічний. Один з кращих гібридів для інтенсивного землеробства. Відзначено 
невибагливість до умов вирощування. Гібрид  дуже стійкий до посухи, а посухостійкість і вологовіддача дві складно поєднувані властивості, тому слід враховувати, що програючи кілька відсотків у 
передзбиральній вологості зерна, гібрид гарантовано дасть урожай навіть в найжорсткіші по вологозабезпеченню роки. Даний гібрид набув популярності в лінійці середньоранніх гібридів. 
Дотримуючись оптимальних строків посіву можливо отримати достойні врожаї, більше 100 ц/га в Центральній Україні, не кажучи вже про Південні регіони. Зони вирощування – Степ, Лісостеп, 
Полісся. Напрям використання – зерно, силос. Урожайність зерна – 135-140 ц/га; урожайність силосу – 560-680 ц/га. 

 

 

Вартість насіння, яке буде додатково протруєно Вайбранс 500FS . буде збільшено на 100 грн. за 1 п.о. 
 

 

 

 
 

 

 


