
Рекомендовано

для регіонів 

з нестабільним зволоженням

та посушливими явищами



Група стиглості

Висота рослини

Колос безостий (невеликі рудименти)
Довжина колоса 7-9 см  з 14-18 колосками
Вміст білка від середнього до високого (13-14 %)

Хлібопекарські якості добре - A2

Стійкість до хвороб 

Зимостійкість

Технологія

Строки посіву від раннього до оптимального

Густота посіву 4,0-4,2 млн схожих насінин/га

ФЕЛІКС
Раннє збирання врожаю

• Ультраранньостиглий сорт, у якого  
 налив та дозрівання зерна відбувається
 раніше, дозволяючи максимально 
 ефективно використовувати навесні
 вологу до настання посушливих умов
• Економічний ефект завдяки високій
 якості зерна та ранньому збиранню
• Гарна стійкість до проростання зерна 
 в колосі

рання пізня

уражується стійкий

низька висока

низькозатратна інтенсивна

низька високасередня

Група стиглості

Висота рослини

Колос безостий
Довжина колоса 10-14 см  з 16-20 колосками
Вміст білка від середнього до високого (12-14 %)

Хлібопекарські якості добрі - A

Стійкість до хвороб 

Зимостійкість

Технологія

Строки посіву від оптимального до пізнього

Густота посіву 3,5-3,7 млн схожих насінин/га

ТРУБЛІОН
Максимальні можливості

• Адаптивний до різних технологій,
 рекомендований до всіх зон
 вирощування озимої пшениці
• Максимально показує на всіх типах
 грунтів
• Висока врожайність у стресових умовах
• Висока стійкість до основних хвороб
 листка

рання пізня

уражується стійкий

низька висока

низькозатратна інтенсивна

низька високасередня

Група стиглості

Висота рослини

Колос безостий
Довжина колоса 9-10 см  з 16-20 колосками
Вміст білка від середнього до високого (12-14 %)

Хлібопекарські якості добрі - A/Е

Стійкість до хвороб 

Зимостійкість

Технологія

Строки посіву від оптимального до пізнього

Густота посіву 3,5-3,7 млн схожих насінин/га

АТЛОН
Стабільно високий урожай

• Інтенсивний середньоранній сорт,
 рекомендований до всіх зон
 вирощування озимої пшениці
• Висока продуктивність та стійкий
 до вилягання
• Високий вміст білка з хорошою якістю
 клейковини

рання пізня

уражується стійкий

низька висока

низькозатратна інтенсивна

низька високасередня

Група стиглості

Висота рослини

Колос безостий

Довжина колоса 8-9 см  з 14-18 колосками

Вміст білка від середнього до високого (12-14 %)

Хлібопекарські якості добрі - A2, 1

Стійкість до хвороб 

Зимостійкість

Технологія

Строки посіву від раннього до оптимального

Густота посіву 4,0-4,2 млн схожих насінин/га

КАТАРІНА
Відмінна посухостійкість

• Ранньостиглий сорт з досить
 швидкими темпами росту:
 при проростанні та при весняному 
 відновленні вегетації
• Відмінні результати в посушливих
 умовах вирощування
• Сорт напівкарликового типу, з перевагами 
основної продукції над побічною
• Хороша стійкість до хвороб колоса

рання пізня

уражується стійкий

низька висока

низькозатратна інтенсивна

низька високасередня

Група стиглості

Висота рослини

Колос остистий

Довжина колоса 10-12 см  з 18-20 колосками

Вміст білка від середнього до високого (12-14 %)

Хлібопекарські якості добрі - A

Стійкість до хвороб 

Зимостійкість

Технологія

Строки посіву від раннього до пізнього

Густота посіву 3,2-3,7 млн схожих насінин/га

ЦЕНТУРІОН
Перевершує очікування

• Стабільна врожайність, досягнення
 максимальної ефективності
 в посушливих умовах
• Остиста форма з високим коефіцієнтом
 кущення та хорошою стійкістю до осипання
• Відзначається надзвичайною посухо-
 та жаростійкістю 
• Пластичний до строків посіву

рання пізня

уражується стійкий

низька висока

низькозатратна інтенсивна

низька високасередня

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ
ПОЛІГОНАХ, УКРАЇНА, 2018 р.

Розташування демонстраційних полігонів ФЕЛІКС КАТАРІНА АТЛОН ТРУБЛІОН
ПАП «Агропродсервіс», Тернопільська обл., с. Настасів 11,41 10,76 9,63 –

Астарта НДЦ, Вінницька  обл., м. Хмільник 4,26 4,33 4,82 –

Астарта НДЦ, Хмельницька  обл., м. Волочиськ 5,00 4,59 4,77 –

Агро-Форте, Хмельницька обл., смт Меджибіж 6,00 6,00 6,50 –

ТОВ «Арчі», Вінницька обл., с. Михайлин 9,26 9,48 9,04 7,96

Кернел, Черкаська обл., Чорна Кам’янка – 5,70 4,73 5,34

ТОВ «Поділлялатінвест», Вінницька обл., смт Тиврів 6,93 7,78 7,99 –

ТОВ «Сєдна», Черкаська обл., м. Умань 9,74 10,49 9,76 9,16

МАУ, Миколаївська обл., м. Миколаїв 4,28 4,38 5,11 4,70

Агроцентр-ЛТД, Кіровоградська обл., с. Трепівка 5,70 6,50 6,00 6,40

ІСГ Степу, Кіровоградська обл., с. Созонівка 8,06 8,20 8,60 8,60

ТОВ АК «Степова», Дн-вська обл., смт Синельникове 6,80 6,50 7,50 7,70



ОЗИМА ПШЕНИЦЯ – НОВІ СОРТИ
ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ УМОВ

СОРТ ГРУПА
СТИГЛОСТІ ЯКІСТЬ ТИП

КОЛОСА

ВИСОТА 
РОСЛИНИ, 

см
ТЕХНОЛОГІЯ

FELIX / ФЕЛІКС УЛЬТРАРАННЯ A БЕЗОСТИЙ 60-70 НАПІВ-
ІНТЕНСИВНА

KATARINA / КАТАРІНА РАННЬОСТИГЛА A БЕЗОСТИЙ 50-60 НАПІВ-
ІНТЕНСИВНА

ATHLON / АТЛОН СЕРЕДНЬОРАННЯ Е-A БЕЗОСТИЙ 70-85 ІНТЕНСИВНА

 TRUBLION / ТРУБЛІОН СЕРЕДНЬОРАННЯ A БЕЗОСТИЙ 70-85 ІНТЕНСИВНА

CENTURION / ЦЕНТУРІОН СЕРЕДНЬО-
СТИГЛА A ОСТИСТИЙ 75-90

НАПІВ-
ІНТЕНСИВНА/
ІНТЕНСИВНА




