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ЗАПРОШУЄМО
ДО МИРОНІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПШЕНИЦІ 
ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН

 Миронівський інститут пшени-
ці імені В.М. Ремесла Національ-
ної академії аграрних наук України 
– провідна селекційна установа з 

багатою історією. Центральну (Ми-
ронівську) дослідну станцію було 
засновано в 1912 р. за ініціативи ви-
датного вченого, керівника Мережі 
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дослідних полів Товариства цукро-
заводчиків професора сільського 
господарства Соломона Львовича 
Франкфурта. Надзвичайне творче 
піднесення та величезні досягнення 
установи, чиї сорти пшениці просла-
вили Україну на весь світ, пов’язані 
з постаттю академіка Василя Мико-
лайовича Ремесла. За його заслуги 
станцію реорганізовано в 1968 р. в 
науково-дослідний інститут.

 Основні напрями діяльності ін-
ституту – розробка теоретичних 
основ селекції, включаючи методи 
біотехнології; селекція на імунітет та 
дослідження фізіологічних, біохіміч-
них і генетичних основ продуктив-
ності, морозостійкості, посухостій-
кості, а також підвищення якості 
зерна; створення нових високопро-
дуктивних сортів-інновацій зерно-
вих культур; розробка інноваційних, 
екологічно безпечних технологій 
вирощування нових сортів зернових 
колосових культур; виробництво 
добазового та базового насіння.

 За час діяльності Миронівської 
станції та інституту створено понад 
320 сортів дев’ятнадцяти сільсько-
господарських культур, серед яких 
шедеври світової cелекції – сорти 

пшениці озимої Українка 0246 та 
Миронівська 808. Станом на 2021 
р. до Державного реєстру України 
внесено 133 миронівських сорти, 
у тому числі 64 сорти пшениці м’я-
кої озимої 1 сорт пшениці твердої 
озимої, 16 – пшениці м’якої ярої і 6 
– твердої ярої, 7 сортів тритикале 
озимого, 13 сортів ячменю озимого 
та 24 – ярого та 1 сорт проса. 

 З 2014 р. до системи інтистуту 
входить Носівська селекційно-до-
слідна станція МІП ім. В.М. Ремес-
ла НААН заснована ще в 1911 році 
агрономом-дослідником, а пізніше 
доктором с.-г. наук, професором 
Сергієм Пантелеймоновичем 
Кулжинським. За період селекцій-
ної роботи на станції створено і за-
реєстровано понад 100 сортів різ-
них сільськогосподарських культур, 
на 2021 р. до Державного реєстру 
України внесено понад 50 сортів 
Носівської СДС МІП ім. В.М. Ремес-
ла НААН, у тому числі:  пшениці м’я-
кої озимої, пшениці твердої озимої,  
пшениці м’якої ярої, пшениці твер-
дої ярої,  жита озимого, тритикале 
озимого, тритикале ярого, ячменю 
ярого, вівса, конюшини, люцерни, 
цибулі та огірка.
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 До мережі Миронівського ін-
стиутуту пшениці імені В.М. Ремес-
ла НААН входять п’ять дослідних 
господарств, що дозволяє забезпе-
чувати виробників якісним насінням 
у різних областях України: ДП ДГ 
«Еліта» МІП ім. В.М. Ремесла НААН 
(Київська обл.), ДП ДГ «Івківці» МІП 
ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівсь-
ка обл.), ДП ДГ «Правдинське» МІП 
ім. В.М. Ремесла НААН (Сумська 
обл.), ДП ДГ «Проскурівка» МІП ім. 
В.М. Ремесла НААН (Хмельницька 
обл.), ДП ДГ «Затишне» МІП ім. В.М. 
Ремесла НААН (Дніпропетровська 
обл.).

 Посівні площі сортів селекції Ми-
ронівського інституту пшениці імені 
В.М. Ремесла НААН та Носісвької 
СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН в 
Україні займають площу понад 1,5 
млн. га.  Установою щороку укла-
дається понад 150 ліцензійних угод 
на використання сортів. 

 Тому з метою підвищення вро-
жайності, рентабельності, прибут-
ковості і конкурентоспроможності 
аграрних господарств запрошуємо 
до співпраці. 

 Миронівські сорти – запорука 
Вашого врожаю!

З повагою, 
директор інституту, 

член-кореспондент НААН
заслужений працівник сільського

 господарства України

Олександр Демидов 
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ЮВІЛЕЙНА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 
септоріозу листя та фузаріозу колосу; 
середньостійкий до твердої сажки
Натура зерна 790 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,5-14,8 %, сирої клейковини – 
23,8-28,8 %, сила борошна 290-380 о.а., 
об’єм хліба 1200 см3
Поєднує в собі високу врожайність та 
стабільну якість зерна. Борошномельні 
та хлібопекарські властивості відмінні. 
Добре реагує і витримує високі фони 
мінерального живлення. Формує високий 
рівень урожайності в посушливих умовах.

Сумська філія УІЕСР (Сумська обл.) – 10,0 т/га
Черкаська філія УІЕСР (Черкаська обл.) – 9,3 т/га
Філія УІЕСР Вінницький ОДЦЕСР (Вінницька обл.) – 9,3 т/га
Філія УІЕСР Тернопілький ОДЦЕСР (Тернопільська обл.) – 8,9 т/га
Філія УІЕСР Миколаївський ОДЦЕСР (Миколаївська обл.) – 8,1 т/га
Філія УІЕСР Закарпатський ОДЦЕСР (Закарпатська обл.) – 8,0 т/га
Філія УІЕСР Дніпропетровський ОДЦЕСР (Дніпропетровська обл.) – 7,9 т/га
Івано-Франківська філія УІЕСР (Івано-Франківська обл.) – 7,8 т/га
Філія УІЕСР Чернігівський ОДЦЕСР (Чернігівська обл.) – 7,8 т/га
Філія УІЕСР Рівненський ОДЦЕСР (Рівненська обл.) – 7,6 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ФОРТУНА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 30-40 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
короткий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі
Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 

септоріозу листя та фузаріозу колосу; 
середньостійкий до твердої сажки
Натура зерна 940 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,9-14,8 %, сирої клейковини – 
23,6-27,8 %, сила борошна 295-372 о.а., 
об’єм хліба 1120 см3
Сорт високоадаптивний, екологічно 
пластичний, ефективно використовує 
різні ґрунтові і кліматичні умови, має 
добру стійкість до патогенів. Екологічно 
пластичний. Генетичний потенціал 
урожайності та показники якості 
зерна найбільш повно реалізується за 
інтенсивної технології вирощування на 
високих агрофонах та за оптимально-
пізнього строку сівби.

Філія УІЕСР Вінницький ОДЦЕСР (Вінницька обл.) – 10,6 т/га
Сумська філія УІЕСР (Сумська обл.) – 9,8 т/га
Філія УІЕСР Тернопілький ОДЦЕСР (Тернопільська обл.) – 9,5 т/га
Черкаська філія УІЕСР (Черкаська обл.) – 9,5 т/га
Філія УІЕСР Дніпропетровський ОДЦЕСР (Дніпропетровська обл.) – 8,9 т/га
Філія УІЕСР Чернігівський ОДЦЕСР (Чернігівська обл.) – 8,1 т/га
Філія УІЕСР Миколаївський ОДЦЕСР (Миколаївська обл.) – 7,9 т/га
Івано-Франківська філія УІЕСР (Івано-Франківська обл.) – 7,8 т/га
Філія УІЕСР Закарпатський ОДЦЕСР (Закарпатська обл.) – 7,8 т/га
Філія УІЕСР Рівненський ОДЦЕСР (Рівненська обл.) – 6,7 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ЛАДА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 30-40 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
короткий
Стійкий до вилягання
Стійкий до проростання зерна в колосі

Стійкий до фузаріозу колосу, 
борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу 
листя та колосу
Натура зерна 790 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,6-14,2 %, сирої клейковини – 
23,8-27,8 %, сила борошна 285-345 о.а., 
об’єм хліба 960 см3
Висока морозостійкість в порівнянні 
з сучасними сортами. Оптимально 
підходить для ґрунтів з низьким 
рівнем родючості. Борошномельні та 
хлібопекарські властивості відмінні.

Сумська філія УІЕСР (Сумська обл.) – 11,0 т/га
Філія УІЕСР Вінницький ОДЦЕСР (Вінницька обл.) – 9,3 т/га
Черкаська філія УІЕСР (Черкаська обл.) – 8,9 т/га
Філія УІЕСР Дніпропетровський ОДЦЕСР (Дніпропетровська обл.) – 8,7 т/га
Філія УІЕСР Тернопілький ОДЦЕСР (Тернопільська обл.) – 8,6 т/га
Філія УІЕСР Чернігівський ОДЦЕСР (Чернігівська обл.) – 7,7 т/га
Філія УІЕСР Миколаївський ОДЦЕСР (Миколаївська обл.) – 7,3 т/га
Філія УІЕСР Харківський ОДЦЕСР (Харківська обл.) – 7,1 т/га
Івано-Франківська філія УІЕСР (Івано-Франківська обл.) – 7,0 т/га
Волинська філія УІЕСР (Волинська обл.) – 6,8 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ДНІПРЯНКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність лютесценс
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 
септоріозу листя та фузаріозу колосу; 
середньостійкий до твердої сажки
Натура зерна 828 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,8-14,5 %, сирої клейковини – 
24,7-26,6 %, сила борошна 275-366 о.а., 
об’єм хліба до 760 см3
Висока зимостійкість та морозостійкість 
сорту забезпечує високу перезимівлю 
рослин за умов недостатнього снігового 
покриву, частих відлиг взимку та 
зниження температур навесні. Генетична 
складова батьківських компонентів 
проявляються у високих показниках 
якості зерна.

Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 10,2 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 9,7 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 9,5 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 9,0 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 8,9 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 8,1 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 8,0 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 7,6 т/га
Київський Держекспертцентр (Київська обл.) – 7,5 т/га
Нікопольська Держсортостанція (Дніпропетровська обл.) – 7,1 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП АССОЛЬ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до проростання зерна в колосі та 
обсипання 
Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 

септоріозу листя та фузаріозу колосу, 
кореневих гнилей, твердої сажки
Натура зерна 816 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,8-14,7 %, сирої клейковини – 
27,5-28,4 %, сила борошна 270-320 о.а., 
об’єм хліба до 680 см3
Сорт добре реагує на внесення по колосу 
мікроелементів, формуючи при цьому 
високі показники вмісту сирого протеїну 
та сирої клейковини. Міцність зламу 
соломини забезпечую високу стійкість до 
прикореневого та стеблового вилягання, 
завдяки чому сорт не потребує внесення 
регуляторів росту. 

Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,8 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,6 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 8,6 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 8,2 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,0 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 7,8 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 7,4 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 7,4 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 6,8 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 6,4 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ЕСТАФЕТА МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
короткий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі
Стійкий до кореневих гнилей, 

борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу 
листя, фузаріозу колосу та твердої сажки
Натура зерна 824 г/л. Вміст сирого 
протеїну 14,0-14,5 %, сирої клейковини – 
27,7-30,5 %, сила борошна 240-253 о.а., 
об’єм хліба до 680 см3
Сорт позитивно реагує на високі фони 
мінерального та азотного живлення, 
формуючи при цьому високий рівень 
урожайності. Властивість до інтенсивного 
відновлення вегетації навесні та раннє 
підживлення забезпечує формування 
високоозерненого колосу та високої маси 
1000 зерен. 

Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 9,1 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 9,0 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 8,5 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,4 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 7,9 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 7,9 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,9 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 6,7 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 6,4 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 6,2 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ГРАЦІЯ МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність лютесценс
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до бурої іржі, септоріозу листя 
та фузаріозу колосу, борошнистої роси, 
кореневих гнилей; середньостійкий до 
твердої сажки
Натура зерна 821 г/л. Вміст сирого 
протеїну 14,0-15,3 %, сирої клейковини – 
26,2-28,5 %, сила борошна 284-368 о.а., 
об’єм хліба до 720 см3
Висока посухостійкість сорту забезпечує 
стабільне формування високої маси 1000 
зерен та вихід кондиційного насіння. 
За умов інтенсивної технології здатний 
формувати потужну кореневу систему та 
потовщені стебла.

Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 9,1 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,6 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,4 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,3 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 8,0 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 7,5 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 7,2 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 7,0 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 6,8 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 6,5 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ВЕЖА МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Посухостійкість висока
Зимостійкість  висока
Період яровизаційної потреби 50 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі
Стійкий до борошнистої роси, кореневих 

гнилей, бурої іржі, септоріозу листя та 
фузаріозу колосу
Натура зерна 814 г/л. Вміст сирого 
протеїну 14,0-14,9 %, сирої клейковини – 
26,2-30,4 %, сила борошна 240-320 о.а., 
об’єм хліба до 890 см3
Сорт володіє високою посухостійкістю, 
стабільно формує високу продуктивність 
після таких попередників, як соняшник, 
кукурудза та ранньостигла соя. 
Синхронність розвитку стеблостою 
забезпечує високий вихід зернової маси з 
рослини.

Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 9,5 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 9,3 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 8,7 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 8,1 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 8,0 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,0 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 7,5 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 7,4 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 6,9 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,9 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
БАЛАДА МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 
септоріозу листя та фузаріозу колосу; 
середньостійкий до твердої сажки
Натура зерна 828 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,8-14,5 %, сирої клейковини – 
24,7-26,6 %, сила борошна 275-366 о.а., 
об’єм хліба 760-900 см3
Висока продуктивність сорту 
забезпечується за рахунок високої 
адаптивної властивості та екологічної 
пластичності за будь-яких умов 
вирощування. 

Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 9,9 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 9,6 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 9,6 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 9,5 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 8,7 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 8,4 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 8,3 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 8,3 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,2 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 8,0 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ТРУДІВНИЦЯ МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий
Зимостійкість висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Середньостійкий  до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, кореневих 
гнилей, бурої іржі та септоріозу листя; 
середньостійкий до фузаріозу колосу і 
твердої сажки
Натура зерна 780 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,4-14,6 %, сирої клейковини – 
до 32,0 % (І група), сила борошна 240-260 
о.а., об’єм хліба 1200 см3 
Стійкий до відлиг, притертої та льодової 
кірки, весняних заморозків. Рівномірно 
використовує вміст цукру у вузлах 
кущіння протягом зимового спокою.   

Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 10,4 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 9,2 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 9,1 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,4 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 8,1 т/га
Нікопольська Держсортостанція (Дніпропетровська обл.) – 8,0 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 8,0 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 7,9 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 7,8 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 7,4 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП КНЯЖНА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, кореневих 
гнилей, бурої іржі, септоріозу листя та 
фузаріозу колосу; середньостійкий до 
твердої сажки
Натура зерна 829 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,8-15,2 %, сирої клейковини – 
26,7-28,9 %, сила борошна 280-360 о.а., 
об’єм хліба 900-1100 см3
Позитивно реагує на високі фони 
мінерального живлення, формуючи 
потужну кореневу систему та потовщені 
стебла. Формує високий рівень 
урожайності за суворих умов зимівлі.

Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 8,9 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,6 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 8,5 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,4 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,1 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 7,7 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 7,1 т/га
Миргородська Держсортостанція (Полтавська обл.) – 7,0 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 6,9 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 6,9 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ВИШИВАНКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість і морозостійкість висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі
Стійкий до септоріозу листя та фузаріозу 

колосу, кореневих гнилей, бурої іржі; 
середньостійкий до твердої сажки
Стійкий до заселення хлібним жуком
Натура зерна 826 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,1-14,3 %, сирої клейковини – 
26,3-29,1 %, сила борошна 310-340 о.а., 
об’єм хліба 850-1200 см3
Стабільно формує високий рівень 
урожайності по зонах Полісся, Лісостепу 
та Степу. За умов раннього внесення 
азотних добрив сприяє додатковому 
продуктивному кущінню. Стійкий до 
заселення хлібним жуком. Стійкий до 
підгоряння зерна в колосі.

Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 10,9 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 10,1 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 9,5 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 8,7 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,4 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 8,3 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 8,1 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 7,9 т/га
Рівненський Держекспертцентр (Рівненська обл.) – 7,0 т/га
Львівський Держекспертцентр (Львівська обл.) – 6,5 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
МІП ВАЛЕНСІЯ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньо-ранньостиглий 
Зимостійкість  висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання висока
Посухостійкість висока
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі
Стійкий до борошнистої роси, кореневих 

гнилей, бурої іржі, септоріозу листя та 
фузаріозу колосу; середньостійкий до 
твердої сажки
Стійкий до заселення внутрішньо 
стебловими шкідниками
Натура зерна 814 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,2-14,1 %, сирої клейковини – 
24,8-28,6 %, сила борошна 280-320 о.а., 
об’єм хліба 1100 см3
Сорт за умов ґрунтової та повітряної 
посухи здатний формувати високий 
урожай. По усій довжині колоса формує 
однакову крупність зерна. Хлібопекарські 
властивості зерна відміні.

Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 10,0 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 9,5 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 9,0 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 8,0 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 7,9 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 7,1 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 7,0 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 6,6 т/га
Київський Держекспертцентр (Київська обл.) – 6,5 т/га
Нікопольська Держсортостанція (Дніпропетровська обл.) – 6,1 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ГОСПОДИНЯ МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий
Зимостійкість висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 30-40 діб
Фотоперіодична чутливість слабка
Період післязбирального дозрівання 
короткий
Стійкий  до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 

зерна в колосі
Стійкий до борошнистої роси, кореневих 
гнилей, бурої іржі, септоріозу листя, 
фузаріозу колосу і твердої сажки
Маса 1000 зерен до 52,0 г. Натура зерна 
794 г/л. Вміст сирого протеїну 13,5-14,2 
%, сирої клейковини – 27,6-28,5 %, сила 
борошна 200-220 о.а., об’єм хліба 1000 
см3
Сорт з міцною соломиною, що сприяє 
високій стійкості до вилягання. Високий 
вихід кондиційного крупного насіння.

Волинський опорний пункт (Волинська  обл.) – 10,9 т/га
Інститут с.-г. Північного Сходу (Сумська обл.) – 9,7 т/га
Андрушівська Держсортостанція (Житомирська обл.) – 9,2 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 9,1 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 9,0 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,8 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,6 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 7,5 т/га
Городенківська Держсортостанція (Івано-Франківська обл.) – 6,6 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 6,2 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
БЕРЕГИНЯ МИРОНІВСЬКА 

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2016 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий
Зимостійкість висока
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Середньостійкий  до вилягання
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до борошнистої роси, кореневих 
гнилей, бурої іржі та септоріозу листя; 
середньостійкий до фузаріозу колосу і 
твердої сажки
Натура зерна 780 г/л. Вміст сирого 
протеїну 13,4-14,6 %, сирої клейковини – 
до 32,0 % (І група), сила борошна 240-260 
о.а., об’єм хліба 1200 см3 
Оптимально підходить для ґрунтів 
з низьким рівнем родючості. Висока 
густота стеблостою дає можливість 
зменшити норму висіву до 4,5 млн. 
схожих насінин на гектар. 

 

Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 11,3 т/га
СТОВ «Батьківщина» (Чернігівська обл.) – 10,1 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 10,1 т/га
Волинський опорний пункт (Волинська обл.) – 9,1 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 9,0 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 8,9 т/га Андрушівська 
Держсортостанція (Житомирська обл.) – 8,9 т/га
Інститут с.-г. Північного Сходу (Сумська обл.) – 8,8 т/га
ДП ДГ «Івківці» МІП імені В.М. Ремесла (Чернігівська обл.) – 8,7 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,2 т/га 
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ОБЕРІГ МИРОНІВСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р. 
Різновидність еритроспермум
Високопродуктивний
Середньоранній
Зимостійкий
Посухостійкий, жаростійкий 
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість середня 
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання
Стійкий до борошнистої роси, бурої іржі, 

септоріозу листя
Маса 1000 зерен до 51,1 г. Натура зерна 
807 г/л, вміст сирої клейковини 28,2 % , 
вміст сирого протеїну 12,8-13,6 % 
Вирізняється високою пластичністю, 
сталими врожаями у різних кліматичних 
умовах. Добре переносить спеку та 
посуху. Можна вирощувати по всіх 
попередниках, застосовуючи інтенсивні 
технології з внесенням оптимальних доз 
мінеральних добрив 

Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 10,2 т/га
Волинський опорний пункт (Волинська обл.) – 9,1 т/га
Кіровоградська Держсортостанція (Кіровоградська обл.) – 9,0 т/га Андрушівська 
Держсортостанція (Житомирська обл.) – 8,9 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,8 т/га
Інститут с.-г. Північного Сходу (Сумська обл.) – 8,7 т/га
Миколаївський НАУ (Миколаївська обл.) – 7,4 т/га
ДП ДГ «Івківці» МІП імені В.М. Ремесла (Чернігівська обл.) – 7,4 т/га
Черкаська ДСГДС ННЦ «Інституту землеробства» (Черкаська обл.) – 7,0 т/га
Прилуцька Держсортостанція (Чернігівська обл.) – 6,8 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
ЮВІВАТА 60

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2012 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України.
Високоврожайний, максимальна
врожайність до 9 т/га.
Середньостиглий.
Висота рослин 85-95 см.
Зимо- та морозостійкість – високі. 

Стійкість до вилягання, осипання, посухи, 
проростання на пні – висока.
Стійкість до хвороб – вище  середньої. 
Маса 1000 зерен – 50-60 г.
Вміст білка в зерні до 15 %, сирої 
клейковини - близько 30 %. 
Хлібопекарські якості добрі. 
Напрям використання – зерновий.

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,4 т/га.
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА
БОГДАНА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2006 р. 
Різновидність лютесценс
Високоврожайний
Середньостиглий
Морозостійкість висока
Посухостійкість висока
Стійкий до вилягання
Стійкий до обсипання
Середньостійкий проти ураження 
борошнистою росою та бурою 
листковою іржею

Сильна пшениця
Натура зерна 683 г/л, вміст білка 12,9–
14,7%, сирої клейковини – 26,6–32,3%, 
сила борошна 242–365 о.а., об’єм хліба 
830–1110 см3.
Борошномельні та хлібопекарські 
властивості відмінні.
Щоб запобігти виляганню, на високих 
фонах мінерального живлення необхідно 
вносити регулятори росту. 

Інститут с.-г. Північного Сходу (Сумська обл.) – 9,4 т/га
ТОВ «Баришівська зернова компанія» (Черкаська обл.) – 7,5 т/га
Інститут с.-г. степової зони (Дніпропетровська обл.) – 6,8 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ОЗИМА
МІП ЛАКОМКА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р. 
Різновидність лютесценс
Високопродуктивний
Середньостиглий 
Зимостійкість  середня
Посухостійкість висока
Період яровизаційної потреби 40-50 діб
Фотоперіодична чутливість сильна 
Період післязбирального дозрівання 
довгий
Стійкий до вилягання та обламування 
колосу
Стійкий до обсипання та проростання 
зерна в колосі

Стійкий до бурої іржі, борошнистої роси, 
септоріозу листя та фузаріозу колосу, 
твердої сажки
Харчового напрямку
Натура зерна 680 г/л. Вміст сирого 
протеїну 12,6-13,4 %, сирої клейковини – 
22,7-25,6 %, сила борошна 255-316 о.а.
Невибагливий до умов вирощування, 
екологічно пластичний. Має високий 
коефіцієнт кущення. Відмічається 
швидким відростанням на ранніх 
етапах розвитку. Можна вирощувати 
на зрошенні. Ідеально підходить для 
вирощування і умовах надмірного 
зволоження.

Філія УІЕСР Дніпропетровський ОДЦЕСР (Дніпропетровська обл.) – 8,2 т/га
Філія УІЕСР Вінницький ОДЦЕСР (Вінницька обл.) – 8,0 т/га
Філія УІЕСР Миколаївський ОДЦЕСР (Миколаївська обл.) – 7,9 т/га
Філія УІЕСР Тернопілький ОДЦЕСР (Тернопільська обл.) – 6,0 т/га
Сумська філія УІЕСР (Сумська обл.) – 6,0 т/га
Луганська філія УІЕСР (Луганська обл.) – 4,7 т/га
Чернівецька філія УІЕСР (Чернівецька обл.) – 4,6 т/га
Харківська філія УІЕСР (Харківська обл.) – 3,6 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
ПАМ’ЯТІ ПАЦЕКИ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2020 р. 
Рекомендований для вирощування в зоні 
Полісся
Високоврожайний, максимальна
урожайність до 8 т/га
Середньостиглий
Середньорослий
Високозимостійкий, має високу

регенераційну здатність
Стійкий до вилягання та обсипання
Посухостійкий
Стійкість (бал)  проти борошнистої  роси 
– 9 
Маса 1000 зерен – 41-47 г 
Вміст білка – 12,8-13,5 %

Тернопільський Держекспертцентр (Тернопльська обл.) – 8,6 т/га
Чернігівський Держекспертцентр (Чернігівська обл.) – 7,1 т/га
Івано-Франківський Держекспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 6,9 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,4 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
МИРОНОСЕЦЬ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2020 р. 
Рекомендований для вирощування у 
зонах Лісостепу і Полісся
Високоврожайний, максимальна
врожайність до 8,2 т/га
Середньостиглий, середньорослий

Маса 1000 зерен – 36-38 г 
Висока зимостійкість
Стійкий до вилягання та обсипання зерна
Посухостійкий 
Стійкий (бал) проти борошнистої роси – 8 
Вміст білка – 13,1%

Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,2 т/га
Івано-Франківський Держекспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 6,9 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 5,9 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
ЩЕДРЕ НОСІВСЬКЕ  NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації – у сортовипробуванні 
Високоврожайний, короткостебловий 
сорт, 
невибагливий до типу ґрунтів, 
попередників та строків сівби, з високою 
продуктивною кущистістю  та стійкістю 
до хвороб.
Високоврожайний, максимальна
врожайність 10 т/га
Середньостиглий

Висота рослин 75 – 90 см
Продуктивна кущистість – 4-8 стебел.
Зимо- та морозостійкість – високі
Стійкий до посухи та основних хвороб 
Невибагливий до типу ґрунтів, 
попередників
Маса 1000 зерен – 35-45 г і вище
Вміст білка 13,8 – 14,5 %
За якістю зерна сорт відповідає вимогам 
сортів зернового напрямку

Носівська СДС - 10,2 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
МИРОЛАН

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2007 р. 
Рекомендований для вирощування в зоні 
Степу
Високоврожайний, максимальна
урожайність до 9 т/га
Високозимостійкий
Стійкий до вилягання та обсипання зерна

Посухостійкий
Середньорослий
Маса 1000 зерен – 47-51 г 
Середньостиглий
Стійкість (бал) проти борошнистої роси 
– 9, бурої іржі – 9, кореневих гнилей – 9, 
фузаріозу – 9

Харківський Держекспертцентр (Харківська обл.) – 9,7 т/га
Івано-Франківський Держекспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 6,7 т/га
Рівненський Держекспертцентр (Рівненська обл.) – 5,9 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
ОБРІЙ МИРОНІВСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р.
Рекомендований для вирощування у 
Степу, Лісостепу і на Поліссі
Високоврожайний, максимальна 
врожайність 11,2 т/га
Середньостиглий
Високозимостійкий, має високу
регенраційну здатність
Посухостійкий
Солестійкий
Стійкий до проростання зерна в колосі

Стійкість (бал) проти борошнитої роси 
– 9, бурої іржі – 7-8, фузаріозу – 8-9, 
септоріозу – 7
Зернового та фуражного використання. 
Маса 1000 зерен 45-50 г. Вміст білка 
12-15 %. Хлібопекарські якості за 
використання житньої технології 
випікання хліба добрі. Представляє 
інтерес для хлібопекарського і 
кондитерського вткористання, а також 
для спиртової промисловості. 

Миронівський інститут пшениці (Київська обл.) - 7,0 - 8,0 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ
СЛАВЕТНЕ  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2004 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України
Високоврожайний, максимальна 
врожайність до 9 т/га
Середньостиглий
Висота рослин 100-115 см
Зимо- та морозостійкість – високі

Стійкий до посухи та основних хвороб 
Невибагливий до типу ґрунтів, 
попередників
 Маса 1000 зерен – 50-55 г і вище
Вміст білка 14,5 %
За якістю зерна сорт відповідає вимогам 
сортів зернового напрямку

Маньківська сортодільниці Черкаської області - 8,8   т/га
Волинська  СДС - 9,2 т/га
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ЖИТО ОЗИМЕ
КОБЗА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р.
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України.
Високоврожайний – до 10 т/га
Середньостиглий
Короткостебловий, висота рослин до 110 
см
Висококущистий, при зрідженні 

відростає весною
Стійкий до борошнистої роси, бурої і 
стеблової іржі та проростання на пні.
Крупнозерний, маса 1000 зерен до 60 г
Число падіння більше 220-280
Відмінні борошномельні та 
хлібопекарські якості

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 8,6 т/га.
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ЖИТО ОЗИМЕ
ЖАТВА  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2013 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України.
Високоврожайний – до 10 т/га
Середньостиглий
Короткостебловий, висота рослин до 
110 см 
Висококущистий, при зрідженні 

відростає весною.
Стійкий до вилягання, грибкових 
захворювань і проростання на пні.
Крупнозерний, маса 1000 зерен 52-56 г
Число падіння більше 220-260
Відмінні борошномельні та 
хлібопекарські якості

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 8,4 т/га.
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ЖИТО ОЗИМЕ
ЗАБАВА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2010 р.
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України.
Високоврожайний – до 9,6 т/га
Середньостиглий
Короткостебловий, висота рослин 
105-110 см
Стійкий до вилягання, снігової плісняви, 
грибкових захворювань і проростання 
на пні

Має підвищену продуктивну кущистість 
та потужну регенераційну здатність 
весною
Крупнозерний, маса 1000 зерен 45-52 г
Число падіння більше 220-280
Вміст білка в зерні 11,8-12,6 %
Відмінні борошномельні та 
хлібопекарські якості

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 8,0 т/га.
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ЖИТО ОЗИМЕ
ХЛІБНЕ  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2007 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу, Степу та Поліссі України.
Високоврожайний – до 9,8 т/га
Середньостиглий
Короткостебловий, висота рослин 
100-110 см

Стійкий до вилягання, снігової плісняви, 
грибкових захворювань і проростання на 
пні
Крупнозерний, маса 1000 зерен до 50 г
Число падіння більше 220
Відмінні хлібопекарські якості 

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,6 т/га.
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ЖИТО ОЗИМЕ
СИНТЕТИК 38     

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2006 р.
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу, Степу та Поліссі України
Високоврожайний – до 10 т/га
Середньостиглий. 
Короткостебловий, висота рослин 
100-110 см

Стійкий до вилягання, снігової плісняви, 
грибкових захворювань і проростання на 
пні
Крупнозерний, маса 1000 зерен понад 
50г
Число падіння більше 235
Відмінні хлібопекарські якості 

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,6 т/га.
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ЖИТО ОЗИМЕ
ДОЗОР  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2005 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу та Поліссі України
Високоврожайний – до 9,6 т/га
Середньостиглий. 
Короткостебловий, висота рослин до 
110см

Стійкий до вилягання, грибкових 
захворювань і проростання на пні.
Крупнозерний, маса 1000 зерен до 50 г
Число падіння більше 230
Відмінні хлібопекарські якості 

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,8 т/га.
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
МІП СТАТУС NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р.
Різновидність паллідум
Середньостиглий (тривалість вегетації 
242–252 діб)
Зимостійкість вища за середню
Висока стійкість до вилягання – 8–9 балів
Стійкість до обсипання  – 9 балів

Посухостійкий
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя і карликової іржі – 
6-8 балів
Зернового використання. 
Маса 1000 зерен 48–50 г

Генетичний потенціал врожайності понад 10,5 т/га.
У роки конкурсного випробування (2014–2016 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 0,73 т/га. 
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Івано-Франківська філія УІЕСР – 8,57 т/га
Львівська філія УІЕСР – 8,49 т/га
Сумська філія УІЕСР – 8,27 т/га
Тернопільська філія УІЕСР – 8,12 т/га
Філія УІЕСР Миколаївський ОДЦЕСР – 7,48 т/га
Вінницька філія УІЕСР – 7,47 т/га 
Волинська філія УІЕСР – 7,29 т/га
Дніпропетровська філія УІЕСР – 7,06 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
МІП ДАРІЙ NEW!  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність паллідум
Середньостиглий (тривалість вегетації 
240–250 діб)
Зимостійкість вища за середню
Висока стійкість до вилягання – 8–9 балів
Стійкість до обсипання  – 9 балів

Посухостійкий
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя і карликової іржі – 
6-8 балів
Зернового використання. 
Маса 1000 зерен 49–51 г

Генетичний потенціал врожайності понад 10,5 т/га.
У роки конкурсного випробування (2013–2015 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 0,57 т/га. 

Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Філія УІЕСР Сумський ОДЦЕСР – 9,15 т/га
Філія УІЕСР Вінницький ОДЦЕСР – 8,21 т/га
Філія УІЕСР Дніпропетровський ОДЦЕСР – 7,53 т/га
Філія УІЕСР Тернопільський ОДЦЕСР – 7,31 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
МІП ГЛАДІАТОР

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність паллідум
Середньостиглий (тривалість вегетації 
242–258 діб)
Зимостійкість вища за середню
Стійкість до вилягання – 7–8 балів
Стійкість до обсипання  – 9 балів

Посухостійкий
Стійкість, бал: борошнистої роси – 6, 
плямистостей листя, карликової іржі – 
6-7
Зернового використання. 
Маса 1000 зерен 47–50 г

Генетичний потенціал врожайності понад 9,5 т/га.
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,38 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,30 т/га
Миколаївський Держекспертцентр (Миколаївська обл.) – 7,38 т/га
Дніпропетровський Держекспертцентр (Дніпропетровська обл.) – 7,05 т/га
Івано-Франківський Держеспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 7,01 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
МІП ОСКАР

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність паллідум
Середньопізній (тривалість вегетації 
255–270 діб)
Зимостійкість середня
Стійкість до вилягання – 6-8 балів
Стійкість до обсипання  – 9 балів

Посухостійкий
Стійкість, бал:  борошнистої роси – 6, 
плямистостей листя, карликової іржі – 
6-7
Зернового використання. 
Маса 1000 зерен 44–48 г

Генетичний потенціал врожайності понад 9,5 т/га.
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,52 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,02 т/га
Миколаївський Держекспертцентр (Миколаївська обл.) – 8,25 т/га
Дніпропетровський Держекспертцентр (Дніпропетровська обл.) – 7,36 т/га
Івано-Франківський Держеспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 7,24 т/га
Кіровоградський Держекспертцентр (Кіровоградська обл.) – 6,41 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
МІП ЯСОН

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність паллідум
Різновидність паллідум
Середньостиглий (тривалість вегетації 
245–260 діб)
Зимостійкість вища за середню
Стійкість до вилягання – 6-8 балів

Стійкість до обсипання  – 9 балів
Посухостійкий
Стійкість, бал: борошнистої роси – 6, 
плямистостей листя, карликової іржі – 
6-7 
Зернового використання. 

Маса 1000 зерен 46–50 г
Генетичний потенціал врожайності понад 10,5 т/га.
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 10,13 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 8,44 т/га
Миколаївський Держекспертцентр (Миколаївська обл.) – 8,37 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
АТЛАНТ МИРОНІВСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р. 
Рекомендований для вирощування у 
Степу та Лісостепу
Різновидність нутанс
Перший вітчизняний зареєстрований 
сорт ячменю озимого дворядного 
підвиду
Середньоранній (тривалість вегетації 
240–255 діб)

Зимостійкість середня
Посухостійкий
Підвищена стійкість до вилягання – 8-9 
балів
Стійкість до обсипання висока – 9 балів
Дуже крупнозерний – маса 1000 зерен 
52,0-56,0 г 
Зернового використання. 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН – 8,85 т/га 
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 7,53 т/га
Миколаївський НАУ (Миколаївська обл.) – 7,01 т/га
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ
ПАЛАДІН МИРОНІВСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р.
Рекомендований для вирощування у 
Степу, Лісостепу та Поліссі
Різновидність паллідум
Середньостиглий (тривалість вегетації 
250–260 діб)
Зимостійкість висока
Стійкість до вилягання – 6-8 балів

Стійкість до обсипання  – 9 балів
Посухостійкий
Стійкість, бал: до борошнистої роси – 6, 
плямистостей листя, карликової іржі – 
6-8 
Зернового використання. 
Маса 1000 зерен 45–48 г

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН – 9,01 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 8,88 т/га
Волинський опорний пункт МІП (Волинська обл.) – 7,90 т/га
Миколаївський НАУ (Миколаївська обл.) – 7,26 т/га
Миколаївський Держекспертцентр (Миколаївська обл.) – 7,25 т/га
Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Черкаська обл.) – 7,09 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
МІП ВІЗЕРУНОК NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р. 
Різновидність еритроспермум
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу та Степу 
України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 6,16 т/га), середня 
врожайність за 4 роки у конкурсному 
випробуванні 5,27 т/га
Середньоранньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий (до 
95 см)
Стійкий до посухи та обсипання

Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, септоріозом листя, фузаріозом 
колоса, середньостійкий проти бурої 
листкової іржі, септоріозу листя та 
твердої сажки 
Маса 1000 зерен 41,3 г. Натура зерна 
765 г/л, склоподібність 97 %, вміст сирої 
клейковини  27,5 %, білка – 14,2 %, 
седиментація – 51 мл, сила борошна 188 
о.а. 
Належить до групи цінних пшениць

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 5,27 т/га 
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
МІП ОЛЕКСАНДРА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р.
Різновидність еритроспермум
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу та Поліссі 
України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 6,96 т/га), середня 
врожайність за 4 роки у конкурсному 
випробуванні 5,47 т/га
Середньоранньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий (до 
85 см)
Стійкий до посухи та обсипання

Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, септоріозом листя, кореневими 
гнилями та фузаріозом колоса, 
середньостійкий проти бурої листкової 
іржі та твердої сажки 
Маса 1000 зерен 44,4 г. Натура зерна 
791 г/л, склоподібність 98 %, вміст сирої 
клейковини  28,3 %, білка – 14,3 %, 
седиментація – 59 мл, сила борошна 425 
о.а. 
Належить до групи сильних пшениць

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 5,47 т/га 
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
МІП СВІТЛАНА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність лютесценс
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу та Поліссі 
України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 6,72 т/га), середня 
врожайність за 4 роки у конкурсному 
випробуванні 5,10 т/га
Середньоранньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий (до 
95 см)

Стійкий до посухи та обсипання
Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, септоріозом листя, 
середньостійкий проти бурої листкової 
іржі та фузаріозу колоса
Маса 1000 зерен 41,4 г. Натура зерна 
754 г/л, склоподібність 96 %, вміст 
сирої клейковини  29,1 %, білка – 14,1 
%, седиментація – 56 мл, сила борошна 
320о.а. 
Належить до групи цінних пшениць

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) – 5,10 т/
га Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 6,92 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
БОЖЕНА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність лютесценс
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 6,78 т/га), перевага над 
стандартом Елегія миронівська 0,55 т/га
Середньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий
Стійкий до посухи та обсипання
Стійкий до проростання зерна на пні

Стійкий проти ураження борошнистою 
росою та септоріозом листя, твердою 
сажкою, середньостійкий проти бурої 
листкової іржі, кореневих гнилей
Маса 1000 зерен 42,0 г. Натура зерна 
755 г/л, склоподібність 90 %, вміст сирої 
клейковини до 29,0 %, білка – 14,2 %, 
седиментація – 60 мл, сила борошна 
377о.а. 
Належить до групи цінних пшениць

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) – 5,03 т/
га Львівський НАУ – 6,60 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,99 т/га
АФ «Колос» (Київська обл.) – 5,00 т/га 
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
ОКСАМИТ МИРОНІВСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність лютесценс.
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу, Степу та 
Поліссі України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 6,87 т/га), середня 
врожайність за 4 роки у конкурсному 
випробуванні 5,10 т/га
Середньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий.

Стійкий до посухи та обсипання
Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, септоріозом листя, кореневими 
гнилями та бурої листковою іржею
Маса 1000 зерен 42,5 г. Натура зерна 
779 г/л, склоподібність 90 %, вміст 
клейковини до 26,5 %, білка – 14,3 %, 
седиментація – 60 мл, сила борошна 399 
о.а. 
Належить до групи цінних пшениць.

Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 6,20 т/га
Львівський НАУ – 6,76 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,91 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
ДУБРАВКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність лютесценс
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу, Степу та 
Поліссі України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 7,36 т/га), середня 
врожайність за 4 роки у конкурсному 
випробуванні 5,25 т/га
Середньоранньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий (до 
85 см)

Стійкий до посухи та обсипання
Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, септоріозом листя, фузаріозом 
колоса, середньостійкий проти бурої 
листкової іржі
«Сильна» пшениця. Маса 1000 зерен 40,4 
г. Натура зерна 744 г/л, склоподібність 
93 %, вміст сирої клейковини до 28,5,0 
%, білка – 14,5 %, седиментація – 67 мл, 
сила борошна 361 о.а. 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) – 5,25 т/
га Львівський НАУ – 6,12 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,85 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
МІП ЗЛАТА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність лютесценс
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу та Степу 
України.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 7,28 т/га)
Середньостиглий 
Стійкий до вилягання, низькорослий 
(до 85 см)
Стійкий до посухи та обсипання

Стійкий до проростання зерна на пні
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, кореневими гнилями, 
твердою сажкою, фузаріозом колоса; 
середньостійкий проти септоріозу листя 
та бурої листкової іржі
«Сильна» пшениця. Маса 1000 зерен 
44,5 г. Натура зерна 780-810 г/л, 
склоподібність 95 %, вміст сирої 
клейковини до 33 %, білка – 15,8 %, сила 
борошна 335 о.а. 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) – 6,34 т/
га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 7,28 т/га
Тернопільський Держекспертцентр – 6,19 т/га
СТОВ «Перемога» (Київська обл.) – 6,00 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,20 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
ПРОВІНЦІАЛКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2016 р.
Сорт інтенсивного типу, рекомендований 
для вирощування у Лісостепу та Поліссі 
України.
Високоврожайний – у різні роки у 
виробництві та сортовипробуванні 
забезпечував  урожай від 7,26 до 
7,55 т/га 
Середньостиглий
Висота рослин 105-110 см, стійкість до 
вилягання на рівні 6,5-7,5 балів
Стійкий до осипання та проростання 
зерна на пні

Має високу посухо- та жаростійкість на 
рівні 8-9 балів
Характеризується стійкістю до 
борошнистої роси, твердої, летючої 
сажки, бурої іржі, жовтої іржі та 
септоріозу
Вміст клейковини – 30,3-35,1 %, вміст 
білка - 14,9-15,7 %, вихід борошна – 75 %, 
об’єм хліба -  1170-1250 см3
Один із кращих сортів за величиною і 
стабільністю показників якості зерна
Маса 1000 зерен – 40,7-42,4 г 

Належить до групи цінних пшениць
Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 6,5 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 4,44 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
ПАНЯНКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2015 р. 
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу, Поліссі та Степу
Сорт універсального типу
Різновидність лютесценс
Високоврожайний 
(максимальна врожайність 6,96 т/га)
Середньостиглий
Стійкий до вилягання та обсипання 

Середньорослий (85-95 см)
Стійкий проти борошнистої роси, 
септоріозу листя, бурої листкової іржі, 
кореневих гнилей та сажкових хвороб 
Маса 1000 зерен 44,6 г. Натура зерна 
765-801 г/л, склоподібність 94 %, вміст 
сирої клейковини 32-39 %, білка – 15 %, 
сила борошна 221-305 о.а. 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 5,71 т/га
Волинський опорний пункт Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 
(Волинська обл.) – 6,96 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 6,26 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 5,38 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,22 т/га
Первомайська Держсортостанція (Миколаївська обл.) – 5,20 т/га
Вінницький Держекспертцентр – 5,93 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
СІМКОДА МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2013 р.
Різновидність лютесценс. 
Інтенсивного типу
Високоврожайний 
(максимальна врожайність 8,03 т/га).
Низькорослий (83-85 см).
Середньостиглий
Посухостійкість висока (9 балів)
Стійкий до вилягання та обсипання 
Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, середньостійкий проти септоріозу 
листя, бурої листкової іржі. 

«Сильна» пшениця. Маса 1000 зерен 43,1 
г. Натура зерна 764-809 г/л, загальна 
склоподібність 94 %, вміст сирого 
протеїну 16,9%, сирої клейковини – 30,0-
36,0%, сила борошна 288-350 о.а., об’єм 
хліба 750 см3, показник седиментації 75 
мл. 
На високому фоні мінерального 
живлення найбільш оптимально поєднує 
високі врожаї з відмінною якістю зерна.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 6,19 т/га
Волинський опорний пункт МІП ім. В.М. Ремесла (Волинська обл.) – 8,03 т/га
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська область) – 6,02 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 7,37 т/га
Верхняцька ДСС ІКБ і ЦБ (Черкаська обл.) – 7,00 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 6,06 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 5,76 т/га
СТОВ «Перемога» с.Малополовецьке (Фастівський район, Київська обл.) – 6,21 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
СТРУНА МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2008 р. 
Різновидність еритроспермум. 
Сорт інтенсивного типу.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 8,33 т/га).
Середньоранній. 
Стійкий до вилягання, посухи та 
обсипання
Низькорослий (80-85 см).
Стійкий проти ураження борошнистою 

росою та сажковими хворобами, 
середньостійкий проти септоріозу 
листя, толерантний до ураження бурою 
листковою іржею.
«Цінна» пшениця. Маса 1000 зерен 
47,0-48,8 г. Натура зерна 765–808 г/л, 
склоподібність 95 %, вміст клейковини до 
29 %, білка – близько 14 %, сила борошна 
229-318 о.а. 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 6,51 т/га
Волинський опорний пункт МІП імені В.М. Ремесла (Волинська обл.) – 8,33 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 7,87 т/га
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська область) – 7,93 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 7,23 т/га
СТОВ «Перемога» с.Малополовецьке (Фастівський район, Київська обл.) – 6,20 т/га
ХмельницькаДСГДС ІКСГ Поділля (Хмельницька обл.) – 6,50 т/га
Агрофірма «Колос» (Сквирський район, Київська обл.) – 6,20 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 5,85 т/га
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ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ЯРА 
ЕЛЕГІЯ МИРОНІВСЬКА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2004 р.
Різновидність суберитроспермум.
Сорт інтенсивного типу
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 7,26 т/га) 
Середньоранній. 
Стійкий до вилягання, середньорослий 
(90-100 см).
Стійкий до посухи та обсипання.

Стійкий проти ураження бурою 
листковою іржею та борошнистою 
росою, середньостійкий проти септоріозу 
листя.
«Сильна» пшениця. Маса 1000 зерен 
44,0-51,5 г. Натура зерна 787 г/л, 
склоподібність 92 %, вміст сирої 
клейковини 29-35 %, білка – 15,7 %, сила 
борошна 390 о.а. 

ДП «Оранта» ТВО НВПМ «Антарія», (Житомирська обл.) – 7,09 т/га
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська область) – 5,87 т/га
Волинський опорний пункт МІП імені В.М. Ремесла (Волинська обл.) – 7,26 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 6,86 т/га
Верхняцька ДСС ІКБ і ЦБ (Черкаська обл.) – 6,15 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Черкаська обл.) – 6,00 т/га
Агрофірма «Колос» (Київська обл.) – 6,20 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
МІП МАГДАЛЕНА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність леукомелан.
Сорт інтенсивного типу.
Високоврожайний, середня врожайність 
у конкурсному випробуванні 5,36 т/га 
(максимальна врожайність 8,01 т/га)
Середньоранній 
Стійкий до вилягання, посухи та 
обсипання 
Низькорослий (95-100 см), стебло міцне.

Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, бурою листковою іржею, 
септоріозом, фузаріозом колоса; 
середньостійкий проти кореневих гнилей
Маса 1000 зерен 47,4 г, натура зерна 
817 г/л, склоподібність 97 %, вміст 
клейковини 33,0-28,5 %, білка – 15,2 %. 
Напрямок використання – макаронна і 
кондитерська промисловість.
Висока якість макаронних виробів.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 5,36 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
МІП РАЙДУЖНА NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність меланопус.
Сорт інтенсивного типу.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 8,01 т/га)
Середньостиглий 
Стійкий до вилягання, посухи та 
обсипання 
Низькорослий (75-80 см), стебло міцне.

Стійкий проти ураження борошнистою 
росою, бурою листковою іржею, 
твердою сажкою; середньостійкий проти 
септоріозу листя та кореневих гнилей
Маса 1000 зерен 49,0 г, натура зерна 
784-831 г/л, склоподібність 97 %, вміст 
клейковини 33,0-36,0 %, білка – 15,1 %. 
Напрямок використання – макаронна і 
кондитерська промисловість.
Висока якість макаронних виробів.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 5,87 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 8,01 т/га
СТОВ «Перемога» с.Малополовецьке (Фастівський район, Київська обл.) – 5,00 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 5,60 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
ДІАНА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2015 р. 
Різновидність леукурум. 
Сорт напівінтенсивного типу.
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 7,50 т/га).
Середньостиглий 
Низькорослий (75-85 см).
Стійкий до вилягання, посухи та 

обсипання 
Стійкий проти борошнистої роси, бурої 
листкової іржі, септоріозу листя та 
фузаріозу колоса
Натура зерна 800-842 г/л, склоподібність 
98-99 %, вміст сирої клейковини 31,0-
36,0 %, білка – 15,6 %. Маса 1000 зерен 
43,5 г. Висока якість макаронних виробів.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 4,92 т/га
Волинський опорний пункт МІП імені В.М. Ремесла (Волинська обл.) – 7,50 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) – 4,93 
т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 5,97 т/га
Верхняцька ДСС ІКБ і ЦБ (Черкаська обл.) – 6,65 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 5,33 т/га
СТОВ «Перемога» с.Малополовецьке (Фастівський район, Київська обл.) – 5,00 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
ТЕРА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2014 р.
Рекомендований для вирощування у 
Лісостепу України
Врожайність  до 6,0 т/га
Середньостиглий
Стійкий до вилягання, осипання та 
проростання на пні 
Вирізняється високою пластичністю, 
посухостійкістю (7 – 9 балів) та сталими 

урожаями по роках
Вміст сирої клейковини до 32,3 – 37,5 %, 
білка – більше 15,7 – 17,9 %
Загальна оцінка макаронних виробів 8,2 
– 8,7 балів
Напрямок використання – макаронна і 
кондитерська промисловість

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 5,5 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) 
– 4,40 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
ЖІЗЕЛЬ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2008 р. 
Різновидність гордеіформе. 
Сорт напівінтенсивного типу.
Високоврожайний 
(максимальна врожайність 6,90 т/га).
Ранньостиглий.
Середньостійкий до вилягання. 
Середньорослий (108-113 см).
Стійкий до посухи та обсипання
Стійкість (бал) проти борошнистої роси 

– 8, бурої листкової іржі – 8, септоріозу 
листя – 7 
Маса 1000 зерен до 50 г. Натура зерна 
781-796 г/л, склоподібність 97-99%, вміст 
сирої клейковини до 33 %, білка 
– до 16,2 %. 
Напрямок використання – макаронна і 
кондитерська промисловість. Загальна 
оцінка якості макаронів 4,2 бала за 
п’ятибальною шкалою.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 3,97 т/га
Волинський опорний пункт Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 
(Волинська обл.) – 6,90 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 5,69 т/га
Верхняцька ДСС ІКБ і ЦБ (Черкаська обл.) – 5,50 т/га
Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 5,80 т/га
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ПШЕНИЦЯ ТВЕРДА ЯРА
ІЗОЛЬДА

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2004 р.
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу та Поліссі 
Різновидність леукурум
Сорт універсального типу
Високоврожайний (максимальна 
врожайність 7,26 т/га) 
Середньостиглий 
Середньостійкий до вилягання 
Середньорослий (95-115 см)
Стійкий до посухи та обсипання 

Стійкість (бал) проти ураження бурою 
листковою іржею – 8, борошнистою 
росою – 8 
Маса 1000 зерен 45,0-50,0 г. Натура 
зерна 800-829 г/л, склоподібність 98%, 
вміст сирої клейковини 36,0–39,0%, білка 
– 16,6%. 
Напрямок використання – макаронна і 
кондитерська промисловість

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська область) 
– 4,76 т/га
Волинський опорний пункт Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 
(Волинська обл.) – 7,26 т/га
Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 5,80 т/га
Верхняцька ДСС ІКБ і ЦБ (Черкаська обл.) – 6,50 т/га
ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (Сумська обл.) – 4,95 
т/га Черкаська ДСГДС  ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 4,28 т/га
СТОВ «Перемога» с.Малополовецьке (Фастівський район, Київська обл.) – 5,07 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ
ВУЙКО NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Сорт середньостиглий, посухостійкий. 
Вирощується як за звичайної так і за 
інтенсивної технології.  Використовується 
в кондитеській, харчовій та спиртовій 
промисловості 
та на корм тваринам.
Рекомендований для вирощування в усіх 
зонах України

Урожайність до 7,5 т/га
Середньостиглий
Стійкий до посухи, осипання, вилягання, 
проростання зерна в колосі
Маса 1000 насінин 38,0 – 45,0 г
Вміст білка 13,9 – 14,2 %, сирої 
клейковини – 27,6 – 29,4 %
Напрямок використання  - зерновий та 
кормовий

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,0 т/га
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ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ
ЛАНДАР

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2012 р.
Рекомендований для вирощування на 
Поліссі України
Урожайність до 7 т/га
Середньостиглий
Стійкий до посухи, осипання, вилягання, 

проростання зерна в колосі
Маса 1000 насінин 43,6 г
Вміст білка 13,9 – 15,1 %, сирої 
клейковини – 27,4 – 29,6 %
Напрямок використання  - зерновий та 
кормовий

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 6,5 т/га.
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МАРІАН NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2020 р. 
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу та Поліссі України
Різновидність – нутанс
Максимальна врожайність 8,0 т/га
Середньостиглий (вегетаційний період 
81-89 діб)
Низькорослий (68-73 см)
Посухостійкий – 7-8 балів

Стійкість до вилягання 7-8 балів
Стійкість до осипання 7-8 балів
Комплексна польова стійкість проти 
борошнистої роси та плямистості листя 
8-9 балів
Зернокормового використання
Вміст білка 12,8-13,6 %
Маса 1000 зерен 45,1-52,3 г

Носівська селекційно-дослідна станція – 8,0 т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП ШАРМ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р.
Різновидність нутанс
Середньоранній (період «сходи-
колосіння» – 55-58 діб)
Посухостійкий (перевищує аналоги за 
врожайністю у посушливі роки на 0,7-1,5 
т/га)
Середньонизький – 65-70 см
Висока стійкість до вилягання – 8-9 балів
Стійкість до обсипання – 9 балів
Висока стійкість проти борошнистої роси 
– 9 балів (контрольована генами mlo11)

Стійкість до плямистостей листя і 
карликової іржі – 6-8 балів
Високі пивоварні якості. Якісні показники 
готового солоду: уміст загального 
білка – 10,5 %, розчинний білок – 5,8 %, 
волога – 4,2 %, екстрактивність – 82,5 %, 
розчинний азот – 1008 мг/л, крихкість 
99,3 %, скловидність – 0,1 %, діастатична 
сила – 332 од. W-K, λ-амінний азот – 178 
мг/дм3.
Маса 1000 зерен 48,5-50,2 г

Генетичний потенціал врожайності понад 9,0 т/га.
У роки конкурсного випробування (2016–2018 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 0,89 т/га. 
На державній кваліфікаційній експертизі УІЕСР переважав умовний стандарт за 
врожайністю в умовах Степу на 0,61 т/га, Лісостепу – на 1,09 т/га, Полісся 
– на 0,67 т/га.
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП ЗАХИСНИК NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2019 р. 
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 58-60 діб)
Посухостійкий (перевищує аналоги за 
врожайністю у посушливі роки на 
0,5-1,0 т/га)
Середньорослий – 75-80 см

Стійкість до вилягання – 7-8 балів
Стійкість до обсипання – 9 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,8–12,1 %. 
Дуже крупнозерний. Маса 1000 зерен 
59,8–55,7 г

Генетичний потенціал врожайності понад 9,0 т/га.
У роки конкурсного випробування (2016–2018 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 1,33 т/га. 
На державній кваліфікаційній експертизі УІЕСР переважав умовний стандарт за 
врожайністю в умовах Степу на 0,57 т/га, Лісостепу – на 0,88 т/га, Полісся 
– на 0,73 т/га.
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП ВДЯЧНИЙ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р.
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 55-58 діб)
Середньонизький – 70-75 см
Посухостійкий – 8 балів
Стійкість до вилягання – 7-8 балів

Стійкість до обсипання – 9 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,5–11,5 % 
Маса 1000 зерен 49,3-50,2 г

Генетичний потенціал врожайності понад 8,9 т/га.
У роки конкурсного випробування (2014–2016 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 0,43 т/га. 
На державній кваліфікаційній експертизі УІЕСР переважав умовний стандарт за 
врожайністю в умовах Степу на 0,37 т/га, Лісостепу – на 1,77 т/га, Полісся 
– на 0,83 т/га.
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП МИРОСЛАВ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 58-60 діб)
Середньорослий – 85-90 см
Посухостійкий – 8-9 балів
Стійкість до вилягання – 6-7 балів

Стійкість до обсипання – 9 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,9–12,3 %. 
Маса 1000 зерен 46,8-50,2 г

Генетичний потенціал врожайності понад 8,7 т/га.
У роки конкурсного випробування (2014–2016 рр.) за врожайністю перевищував 
стандарт на 0,84 т/га. 
На державній кваліфікаційній експертизі УІЕСР переважав умовний стандарт за 
врожайністю в умовах Степу на 0,34 т/га, Лісостепу – на 2,26 т/га, Полісся 
– на 0,76 т/га.
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
ДАР НОСІВЩИНИ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р.
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу та Поліссі України
Різновидність – нутанс
Максимальна врожайність 8,42 т/га
Середньостиглий (вегетаційний період 
84-98 діб)
Середньорослий (70-85 см)
Посухостійкий – 8,0-8,5 балів

Стійкість до вилягання 7,8-8,5 балів
Стійкість до осипання 8,3-9,0 балів
Комплексна польова стійкість проти 
борошнистої роси та плямистості листя 
7,6-8,8 балів
Зернового використання
Вміст білка 12,1-13,3 %
Маса 1000 зерен 49,5-55,8 г

Тернопільський ОДЦЕСР – 8,42 т/га
Вінницький ОДЦЕСР – 7,78 т/га
Тернопільський ОДЦЕСР – 7,19 т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП БОГУН

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 58-60 діб)
Середньорослий – 75-85 см
Посухостійкий – 8-9 балів
Стійкість до вилягання – 7-8 балів
Стійкість до обсипання – 9 балів

Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,8–12,1 %. 
Дуже крупнозерний. Маса 1000 зерен 
49,4-52,4 г

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська обл.) – 8,45 т/га
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 6,92 т/га
Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.) – 6,66 т/га
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 6,58 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,10 т/га
Хмельницький Держекспертцентр (Хмельницька обл.) – 5,96 т/га
Кіровоградська ДСГДС НААН (Кіровоградська обл.) – 5,68 т/га
Івано-Франківський Держекспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 5,63 т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП АЗАРТ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 54-57 діб)
Середньонизький – 70-75 см
Стійкість до вилягання – 8-9 балів

Стійкість до обсипання – 9 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,1–11,3 % 
Маса 1000 зерен 48,6-50,7 г

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська обл.) – 8,80 т/га
Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.) – 6,82 т/га
Кіровоградська ДСГДС НААН (Кіровоградська обл.) – 5,65 т/га
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 7,38 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 7,07 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 5,63 т/га
Хмельницький Держекспертцентр (Хмельницька обл.) – 5,62 т/га
Івано-Франківський Держекспертцентр (Івано-Франківська обл.) – 5,43 т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП МИРНИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р. 
Зернового використання
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 54-56 діб)
Середньорослий – 75-85 см 
Посухостійкий – 8-9 балів
Підвищена стійкість до вилягання – 8-9 

балів 
Стійкість до обсипання – 9 балів 
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів. 
Висока крупність зерна – маса 1000 зерен 
50,0-55,6 г

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська обл.) – 8,70 т/га
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 7,44 т/га
Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.) – 7,08 т/га
Хмельницька ДСДС ІКСГП НААН (Хмельницька обл.) – 7,00 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 6,10 т/га
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Вінницький Держекспертцентр (Вінницька обл.) – 6,96 т/га
Кіровоградська ДСГДС НААН (Кіровоградська обл.) – 6,77 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,35т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
МІП САЛЮТ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2017 р.
Різновидність нутанс
Середньостиглий (період «сходи-
колосіння» – 56-58 діб)
Середньорослий – 72-83 см
Стійкість до вилягання – 7-8 балів

Стійкість до обсипання – 9 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистостей листя  і карликової іржі – 
6-8 балів
Вміст білка 10,5–11,5 %
Маса 1000 зерен 48,4-50,3 г

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (Київська обл.) – 8,30 т/га
Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН (Чернігівська обл.) – 6,89 т/га
Кіровоградська ДСГДС НААН (Кіровоградська обл.) – 5,78 т/га 
Урожайність на державній кваліфікаційній експертизі:
Тернопільський Держекспертцентр (Тернопільська обл.) – 6,83 т/га
Сумський Держекспертцентр (Сумська обл.) – 6,75 т/га
Маньківська Держсортостанція (Черкаська обл.) – 6,54 т/га
Хмельницька ДСДС ІКСГП НААН (Хмельницька обл.) – 6,42 т/га



74

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
ІМІДЖ 

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2011 р. 
Рекомендований для вирощування в 
Степу та Поліссі України
Різновидність – нутанс.
Максимальна врожайність 8,0 т/га
Середньостиглий (вегетаційний період 
86-96 діб), інтенсивного типу
Середньорослий (61-80 см)

Стійкий до вилягання, осипання, посухи 
та основних захворювань
Вміст білка 11,0-11,9 %
Крупнозерний, маса 1000 зерен 
51,0-56,0 г
Придатний до використання в харчовій 
промисловості та як зернофураж

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,5 т/га



75

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
ГОСЯ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2009 р.
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу та Поліссі України
Різновидність – нутанс
Максимальна врожайність 8,0 т/га
Середньостиглий (вегетаційний період 
85-95 діб)
Середньорослий (80-108 см)

Стійкий до вилягання, осипання та посухи
Вміст білка 11,0-11,9 %
Крупнозерний, маса 1000 зерен 
50,0-58,0 г
Придатний до використання в 
пивоварній та харчовій промисловості, як 
зернофураж

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,6 т/га
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ГОЛОЗЕРНИЙ
НАТАІР NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2021 р. 
Рекомендований для вирощування в  
Лісостепу та Поліссі України
Різновидність – нудум
Максимальна врожайність 7,2 т/га
Середньопізній (вегетаційний період 86-
98 днів)
Низькорослий (60-70 см)
Посухостійкий – 8,3-9,0 балів

Стійкість до вилягання 8,5-9,0 балів
Стійкість до осипання 8,5-9,0 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистості листя 7,8-9,0 балів
Зернохарчового та кормового 
призначення
Вміст білка 13,7-14,5 %
Маса 1000 зерен 45,0-52,8 г

Носівська селекційно-дослідна станція – 7,2 т/га



77

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ
НОВАТОР НОСІВСЬКИЙ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р.
Рекомендований для вирощування в  
Лісостепу України
Різновидність – нудум
Максимальна врожайність 7,2 т/га
Середньостиглий (вегетаційний період 
86-92 днів)
Середньорослий (73-86 см)
Посухостійкий – 8,0-8,5 балів

Стійкість до вилягання 7-8 балів
Стійкість до осипання 8,4-8,7 балів
Стійкість проти борошнистої роси, 
плямистості листя 7,4-8,9 балів
Зернокормового та харчового 
призначення
Вміст білка 13,8-15,3 %
Маса 1000 зерен 47,6-53,1 г

Носівська селекційно-дослідна станція – 7,2 т/га
Вінницький ОДЦЕСР – 6,69 т/га
Тернопільський ОДЦЕСР – 6,58 т/га
Хмельницький ОДЦЕСР – 6,31 т/га



78

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ГОЛОЗЕРНИЙ
КОЗАЦЬКИЙ 

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2010 р. 
Рекомендований для вирощування в 
Лісостепу та Поліссі України
Різновидність – нудум
Максимальна врожайність 7,0 т/га
Середньостиглий, інтенсивного типу
Короткостебловий (50-80 см)
Стійкий до вилягання та осипання

Вміст білка 14,5-17,0 %, натура зерна 800 
г/л
Крупнозерний, маса 1000 зерен 
50,0-55,0 г
Придатний до використання в харчовій,
 комбікормовій промисловості, як цінний 
зернофураж

Носівська СДС (Чернігівська обл.) - 5,6-6,5 т/га



79

ОВЕС
ЗУБР NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р.
Сорт зерно-фуражного використання, 
придатний для вирощування за високих 
норм азотних добрив.
Короткостебловий, стійкий до вилягання 
та грибкових захворювань. 
Стійкий до повітряної та ґрунтової посухи
Різновидність – aurea
Середньостиглий сорт, вегетаційний 
період 85 – 100 днів 
Стебло висотою 80-100 см, середньої 
товщини, стійке до вилягання

Зернівка добре виповнена, маса 1000 
зерен 34-38 г
Плівчастість 24,0 – 26,1 %, 
натура  - 460-490 г/л, 
вирівняність зерна  - 65-75 %  
Вміст білка в зерні 12,8-13,6 %
Посухостійкість, бал 9,0 висока
Стеблова іржа, бал   9,0 висока
Корончата іржа, бал  9,0 висока
Волоть стисла, озернена

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,4 т/га
ПП Еліт-Стар (Волинська обл.) – 7,8 т/га



80

ОВЕС
ЛЕГІНЬ НОСІВСЬКИЙ NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2018 р. 
Сорт зерно-продовольчого використання, 
розкриває високий потенціал 
урожайності 
за інтенсивної технології вирощування.
Толерантний до посухи та сажкових 
хвороб.  
Один з кращих сортів за крупністю зерна.
Різновидність – aurea
Середньостиглий сорт, вегетаційний 
період 85 – 100 днів
Стебло висотою 100-120 см, середньої 

товщини, стійке до вилягання
Зернівка добре виповнена, маса 1000 
зерен 40-44 г
Плівчастість 25,5 – 26,6 %, 
натура  - 490-520 г/л, 
вирівняність зерна  - 85-90 %  
Вміст білка в зерні 12,7-13,5 %
Посухостійкість, бал 9,0 висока
Стеблова іржа, бал   9,0 висока
Корончата іржа, бал  8,8 висока
Волоть стисла, озернена

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,4 т/га



81

ОВЕС
СВІТАНОК

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2016 р.
Сорт універсального використання 
(зелена маса, зерно продовольчої якості), 
добре реагує на внесення добрив, 
хороші результати урожайності в 
посушливих умовах, 
імунний до сажкових хвороб.
Різновидність – aurea
Середньостиглий сорт, вегетаційний 
період 85 – 100 днів
Стебло висотою 100-130 см, середньої 
товщини, стійке до вилягання

Зернівка добре виповнена, маса 1000 
зерен 38-42 г
Плівчастість 25,0 – 27,0 %, 
натура  - 490-520 г/л, 
вирівняність зерна  - 85-90 %  
Вміст білка в зерні 12,6-14,1 %
Посухостійкість, бал 7,0 – 7,7 вище 
середньої
Стеблова іржа, бал   9,0 висока
Корончата іржа, бал  8,2 – 9,0 висока
Волоть одногрива, пряма, озернена

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,0 т/га
СТОВ Перемога (Київська обл.) – 7,0 т/га



82

ОВЕС
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2007 р. 
Сорт зерно-продовольчого використання, 
придатний для вирощування як на 
високих агрофонах при інтенсивній 
технології, так і на низьких та середніх 
при звичайній агротехніці.
Різновидність mutica
Середньостиглий
Стійкий до осипання, посухи та основних 
хвороб

Маса 1000 насінин 38 – 40 г
Натурна вага – 460 – 490 г/л
Плівчастість 24-26 %
Вміст білка 10,0 – 12,0 %
Посухостійкість, бал 9,0 висока
Стеблова іржа, бал   9,0 висока
Корончата іржа, бал  9,0 висока
Волоть розкидиста, озернена

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 7,0 т/га
Прилуцька сортодільниця (Чернігівська обл.) – 6,9 т/га
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ОВЕС
НЕПТУН

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2005 р.
Сорт зерно-продовольчого та фуражного 
напрямку використання, придатний для 
вирощування на низьких та середніх 
агрофонах. 
Вирізняється посухо-жаростійкістю та 
імунністю до сажкових хвороб.
Різновидність mutica
Середньостиглий

Стійкий до вилягання, осипання, посухи
Натурна вага – 460 – 490 г/л
Маса 1000 насінин 33-38 г
Плівчастість 25-27 %
Вміст білка 10,0-12,0 %
Посухостійкість, бал 9,0 висока
Стеблова іржа, бал   9,0 висока
Корончата іржа, бал  9,0 висока
Волоть розкидиста, озернена

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 6,0 т/га
СТОВ Перемога (Київська обл.) – 7,0 т/га 
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ОВЕС  ГОЛОЗЕРНИЙ
ТЕМБР NEW!

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2016 р. 
Сорт зерно-продовольчого використання, 
найвища крупність зерна. Холодостійкий, 
високо толерантний до посушливих 
умов. 
Пластичний до умов вирощування та 
технологій.  
Один з кращих за смаковими якостями.
Різновидність – inermis
Сорт середньостиглий

Довжина стебла 110-130 см. 
Волоть довжиною 17-24 см, розлога, 
озернена
Вирівняність зерна – 85%
Маса 1000 зерен – 28-30 г
Вміст білка 13,6 – 14,5 %
Вміст плівчастих зерен – до 2,0 %
Посухостійкість, бал 6,2 – 7,0 середня
Стеблова іржа, бал   7,0 – 7,5 середня
Корончата іржа, бал  7,0 – 7,7 середня

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 6,3 т/га
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ОВЕС  ГОЛОЗЕРНИЙ
СКАРБ УКРАЇНИ  

Рівень врожайності сорту:

Рік реєстрації 2011 р.
Сорт зерно-продовольчого та фуражного 
використання, 
високий вихід білку та кормових 
одиниць. 
Толерантний до основних грибкових 
хвороб, 
придатний для вирощування на піщаних 
ґрунтах.
Різновидність – inermis
Сорт середньостиглий

Довжина стебла 100-120 см. Волоть 
довжиною 18-25 см
натура  - 590-640 г/л, 
вирівняність зерна  - 65-75 %  
Вміст білка 14,2 – 15,5 %
Посухостійкість, бал 6,6 – 7,8 середня
Стеблова іржа, бал   7,7 – 8,0 висока
Корончата іржа, бал  7,9 – 8,2 висока
Волоть розлога, озернена
Маса 1000 зерен  24 – 28 г
Вміст плівчастих зерен – 1,5-3,5 %

Носівська СДС (Чернігівська обл.) – 5,2 т/га
Прилуцька сортодільниця (Чернігівська обл.) – 4,9 т/га
Вінницький ДЦЕСР – 3,7 т/га
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ДЛЯ НОТАТОК





МИРОНІВСЬКІ СОРТИ –
ЗАПОРУКА ВАШОГО ВРОЖАЮ !

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

www.mip.com.ua

с. Центральне, Миронівський ТГ,
Обухівський р-н., Київська область, 08853

Тел.: (04574) 74-1-35

E-mail: office@mip.com.ua, mwheats@ukr.net

МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ
ІМЕНІ В. М. РЕМЕСЛА НААН


