
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ С. ГАЛИЧАНИН 
Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр      

насіннєзнавства та сортовивчення НААН України. 
Вегетаційний період 75‒78 днів (середньостиглий). Норма висіву  

4,0‒4,7 млн насінин/га. Маса 1000 насінин 45‒50 г. Потенціал продуктивності          
80‒85 ц/га. Висота рослин 60‒65 см.  

Агрономічні характеристики:  
Стійкість до хвороб ‒ 8 балів. Стійкість до вилягання ‒ 8 балів.            

Пластичність ‒ 9 балів. Сила стартового росту ‒ 8 балів. 
Новинка інституту, шестирядний, короткостебловий ячмінь для умов       

високоінтенсивного землеробства. 
Різновидність ricotense, цінний. Колос шестирядний, довжина колосу –        

8-10 см, нещільний (9‒10 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий,           
пірамідальної форми з переходом у ромбічну, слабкопониклий,       
солом'яно-жовтий. Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений.       
Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми. 

В сотовипробуванні установи за 3 роки (в умовах посухи) середній  
врожай – 5,50 т/га, перевага над стандартом складала 10‒17 %. 

Сорт короткостебловий, висота рослин 60-65 см, стійкий до вилягання та          
осипання зерна – 8 балів. Стійкий до смугастого гельмінтоспоріозу – 9 балів,            
стійкість до борошнистої роси – 7 балів, сажкових хвороб – 7‒8 балів. Має             
велике, вирівняне (92‒ 96 %) зерно. 
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. 

Внесення добрив – обов'язкове. 
 

ОВЕС АНТ - цінний за якістю крупи сорт вівса. Оригінатор – Інститут            
сільського господарства Карпатського регіону НААН.  

Створено шляхом індивідуального відбору з гібридної комбінації       
Львівський 1 х Славутич. Сорт володіє високою продуктивністю, якістю зерна,          
стійкістю до хвороб і вилягання, за якістю крупи віднесений до цінних та            
придатний для виготовлення продуктів дієтичного харчування.  

Різновидність – mutica. Рослина за габітусом пряма, найвищий вузол         
стебла не опушений. Листки середні, прямостоячі, світло-зелені, без опу-шення.         
Зернівка – плівчаста, біла, середньоплідна, вузькокінцева, плос-ка. Волоть –         
коротка, безоста, розки-диста, положення гілочок напівпряме. Колоскові  
луски – довгі, яйцеподібної форми з добре вираженою нервацією.  
Сорт середньостиглий, в умовах Львівської області дозріває за 91–115 днів. 

Сорт Ант по урожайності переважає національний стандарт с.        
Чернігівський 27 на 3–5 ц/га. Характеризується високою стійкістю до         
вилягання, низькою плівчастю зерна (24–26 %), не уражується борошнистою         
росою, твердою і летючою сажкою, стійкий до ураження корончастою іржею          
(0–5 %). Вміст основних поживних речовин в зерні сорту Ант (% на абсолютну             
суху речовину): сирий протеїн – 13,1–14,2, білок – 10,7–11,1, жир – 4,0–4,4.            
Технологічні показники якості зерна: натура зерна – 480–520 г/л, маса 1000           
зерен – 33–38 г. 

Висока врожайність сорту Ант формується за рахунок густоти        
продуктивних стебел і він є більш придатним для вирощування в умовах           



надмірного зволоження. На Державному сортовипробуванні в умовах       
Львівської області найвищої врожайності досяг на Старосамбірській ДСС –  
66,3 ц/га, що на 4,5 ц/га більше, ніж у стандартного сорту Чернігівський 27. На              
післяреєстраційному випробуванні Білокам'янської ДСС с. Ант в середньому за         
три роки перевищив стандарт по зерновій продуктивності на 3,9 ц/га, при           
середній врожайності останнього 40,5 ц/га. 

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин України і         
рекомендований для вирощування в зонах Полісся і Лісостепу, свідоцтво про          
авторство на сорт рослин № 06228. 

 
ОВЕС АРТУР – високопродуктивний, високоадаптивний сорт вівса.       

Оригінатор – Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. 
Створений шляхом індивідуального відбору з гібридної популяції Leanda x         

Caxias. Сорт поєднує високу продуктивність з стійкістю до збудників         
корончастої іржі, борошнистої роси та сажкових хворіб. 

Різновидність – mutica. Рослина за габітусом пряма, найвищий вузол         
стебла не опушений. Волоть – коротка, безоста, розкидиста, положення гілочок          
напівпряме. Листок – прямостоячий, широкий, короткий, світло-зелений.       
Зернівка – жовта, середньоплідного типу. Колоскові луски – середні,         
яйцеподібні з добре вираженою нервацією. Сорт середньостиглий, в умовах         
Львівської області дозріває за 93 дні.  

Вміст основних поживних речовин в зерні сорту Артур (% на суху           
речовину): сирий протеїн – 13,9, білок – 11,2. Технологічні показники якості           
зерна: натура зерна – 492 г/л, маса 1000 зерен – 32 г, плівчастість зерна 26,5% .  

Висота рослин 92,9 см, довжина волоті 18,1 см. Стійкість до вилягання 7−9            
балів, до внутрішньостеблових шкідників, борошнистої роси, твердої та        
летючої сажки 9 балів, придатність до механізованого збирання 7– 
9 балів.  

Урожайність сорту Артур за три роки становить 4,72 т/га і переважає           
національний стандарт сорт Чернігівський 27, на 0,64 т/га. Сорт         
характеризується високою пластичністю (bi = 1,29) та достатньою стабільністю         
(Si2 = 0,07). 

Сорт вівса Артур занесений до Державного реєстру сортів рослин         
придатних для поширення в Україні у 2017 р. Рекомендований для          
вирощування в степовій і лісостеповій зонах країни. 

 
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ СОРТ ОРВЕЛ  
Оригінатор – Інститут сільського господарства Карпатського регіону       

НААН. Сорт створено шляхом індивідуального відбору з гібридної комбінації         
Роланд х Азимут. Різновидність – нутанс. Рослина за габітусом пряма. Колос           
дворядний, середньої довжини і щільності, циліндричної форми. Положення        
прапорцевого листка похиле, анто-ціанове забарвлення верхівок остюків вушок        
дуже слабке. Інтенсив-ність антоціанового забарвлення верхівок остюків       
середня, на краях остюків зубчики. Колос дворядний, циліндричний, щільний.         
Положення безплідного колоска від паралельного до ледь відхиленого, форма         
верхівки загострена. Зерно плівчасте, волоски основної щетинки довгі. 



Сорт середньостиглий, високоврожайний (переважає сорт Оболонь і       
Княжий відповідно 0,6, 0,7 т/га), стійкий до вилягання рослин (7‒9 балів),           
стійкий до летючої сажки (9 балів) та інших листостеблових захворювань, має           
добрі фізичні та пивоварні властивості зерна. Маса 1000 зерен 44–45 г, натура            
зерна ‒ 658‒660 г/л, крупність ‒ 96 %, вирівняність ‒ 94 %, вміст білка – 11,9 %,                 
екстрактивність – 77‒78 %, плівчастість – 8,4‒8,5 %. Пройшов апробацію на 24            
сортовипрбувальних станціях України в зонах Полісся, Лісостепу і Степу. 

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин України і         
рекомендований для вирощування в зонах Степу, Лісостепу і Полісся ,          
Свідоцтво № 171468 від 25.10.2017 р. 

 
 

 


