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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 
– ЦЕ КЛЮЧ ДО ВАШОГО УСПІХУ!

Компанія «Штрубе» - це німецько-французьке інноваційне підприємство, яке займається селекцією та 
насінництвом рослин з використанням власного генетичного ресурсу. Компанію засновано у 1877 році, наразі 
Штрубе має власні представництва у 35-ти країнах світу. Головний офіс знаходиться в Зеллінген (Німеччина). 
Як частина французької групи компаній «Делапланк» та компанії «Зует», Штрубе постійно розширює свою 
лінійку продукції. У дочірньому дослідницькому центрі «Штрубе Резерч» створюються нові сорти та гібриди з 
врахуванням індивідуальних умов вирощування та селекції, найсучасніші наукові напрацювання 
випробовуються на практиці.

Зосередженість на інноваціях, випробовуванні нових сортів і гібридів у різних регіонах з мінливим кліматом та 
різноманітними якостями дає можливість клієнту обрати продукт, який максимально відповідає його 
потребам. До того ж клієнти отримують повний агрономічний супровід, адже спеціалісти Штрубе мають як 
науковий, так і практичний досвід. 

Сучасний світ, кліматичні умови та потреби споживачів невпинно змінюються, а тому головним завданням 
компанії є забезпечення економічно вигідної та екологічно чистої лінійки продукції. Ми розвиваємося разом із 
нашими клієнтами, і ключовим фактором для ефективного розвитку є селекція, орієнтована на результат. 

Оскільки наслідки глобальної зміни клімату стають все відчутнішими, спеціалісти компанії миттєво реагують 
на нові виклики, задовольняючи потреби клієнтів у якісному насінні. 

Без сумніву, рослини повинні мати високу продуктивність в складних умовах. Тому наша компанія забезпечує 
правильне використання добрив, розширений спектр засобів захисту рослин та постійне пристосування до 
кліматичних змін.

В асортименті «Штрубе» представлено різні сорти озимої та ярої пшениці, а також пшениці дворучки.

Наша озима пшениця має високі якісні показники та унікальні властивості: високу стійкість до основних 
хвороб – борошнистої роси, септоріозів листя і колосу, бурої іржі, фузаріозу колоса. Наші сорти мають високу 
стійкість до проростання «на корені» у випадку затяжних опадів у період дозрівання.

Яра пшениця від компанії «Штрубе» ідеально підходить для весняного посіву, висока якість насіння забезпечує 
ранню появу сходів та рівномірний ріст і розвиток рослин, що забезпечує повну реалізацію потенціалу 
продуктивності сортів. 

За несприятливих погодних умов або при пізньому дозріванні попередніх культур, висів озимої пшениці стає 
неможливим. У таких випадках пшениця дворучка стає вирішенням проблеми, адже має широке «вікно» 
висіву. Вона поєднує в собі морозостійкість та високий потенціал врожайності озимої пшениці з якістю та 
швидкістю проростання ярої пшениці. Вдале поєднання цих якостей забезпечує велике «вікно» висіву, адже 
немає потреби у яровизації.

Насіння Штрубе – це продукція високої якості, яка є запорукою гарантованих високих 
врожаїв. Потужні сорти пшениці повністю відповідають запитам та потребам наших 
клієнтів, а також сприяють економічному успіху аграріїв. 
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САЛАСАР

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тип розвитку озима

середня

середньо - пізній

середньо - пізній

650-750

38-42

40-45 

До 11,0

Висота рослин

Строк колосіння

Стиглість(строк дозрівання)

Кількість колосків, шт./м2

Кількість зерен в колосі, шт.

Маса 1000 насінин, г

Потенціал продуктивності, т/га 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Уміст сирого протеїну

Коефіцієнт седиментації 

Число падіння

Вихід борошна

Об’ємний вихід хліба

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Борошниста роса

Жовта іржа

Бура іржа

Переноспороз

Септоріоз листя

Септоріоз колосу

Фузаріоз колосу

Посухостійкість

Зимостійкість

ГУСТОТА РЕКОМЕНДОВАНА, МЛН. ЗЕРЕН/ГА

Ранній (15-25.09)

Оптимальний (25.09 – 05.10)

Пізній (05-15.10)

Строк сівби

•             Комерційний сорт для вирощування в Румунії, Угорщині, 
Південному Сході Європи та Україні;

•              Характеризується високою інтенсивністю кущіння, 
стійкістю до вилягання та середньою висотою рослини

•             Характеризується високим числом падіння та середнім 
вмістом протеїну

•             Висока стійкість до основних хвороб листків і колоса 

•              Має високу зимостійкість та посухостійкість

3,00 – 3,50

3,50 – 4,00

4,50 – 5,50

15.09 – 15.10
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ШТРУ 093736с4

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тип розвитку Яра

середня 

безостий 

середній 

середній 

560 - 590 

до 30 

до 50  

8,0 - 9,0 

Висота рослин 

Колос 

Строк Колосіння 

Строк Дозрівання 

Кількість колосків, шт./м² 

Кількість зерен у колосі, шт 

Маса 1000 насінин, г 

Потенціал врожайності, т/га

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Уміст сирого протеїну

Коефіцієнт седиментації 

Число падіння

Вихід борошна

Об’ємний вихід хліба

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Борошниста роса

Жовта іржа

Бура іржа

Переноспороз

Септоріоз листя

Септоріоз колосу

Фузаріоз колосу

Посухостійкість

Зимостійкість

ГУСТОТА ТА СТРОКИ ПОСІВУ

Норма висіву  (опт. строки)

Строки посіву

•             Для весняного посіву   

•             Висока стабільна врожайність   

•             Висока стійкість до хвороб  

•             Високий бал кущення   

4,0 -4,5 млн. сх. зерен/га

01.04 - 15.04
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ПС ПЕТРА

МОРФОБІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тип розвитку Яра

вище середньої 

остиста форма 

середньо-ранній 

середній 

550 - 570 

до 30 

до 50  

8,0 - 8,5

Висота рослин 

Колос 

Строк Колосіння 

Строк Дозрівання 

Кількість колосків, шт./м² 

Кількість зерен у колосі, шт 

Маса 1000 насінин, г 

Потенціал врожайності, т/га

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Уміст сирого протеїну

Коефіцієнт седиментації 

Число падіння

Вихід борошна

Об’ємний вихід хліба

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Борошниста роса

Жовта іржа

Бура іржа

Переноспороз

Септоріоз листя

Септоріоз колосу

Фузаріоз колосу

Посухостійкість

Зимостійкість

•             Висока стійкість до хвороб   

•             Для весняного посіву   

•             Висока стабільна врожайність   

•             Добре реагує на внесення регуляторів росту рослин

ГУСТОТА ТА СТРОКИ ПОСІВУ

Норма висіву  (опт. строки)

Строки посіву

4,0 -4,5 млн. сх. зерен/га

01.04 - 15.04

НОВИНКАNEW

NEW
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