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Наша селекційна стратегія - розробка сортів зернових культур 
для функціональних харчових продуктів.

Ми орієнтуємося на кольорову (фіолетову, синю та чорну) 
зернову пшеницю та голозерний ячмінь. Наші різнокольорові 
сорти зерна містять пігменти, які називаються антоціанінами, які 
є переважаючими компонентами біофлавоноїдів рослин.

Антоціани в нашій кольоровій пшениці та ячмені такі ж, як і в 
популярних фруктах, таких як чорниця, лохина, шовковиця 
тощо, які мають подібну або однакову користь для здоров’я.

Антоціани відомі як потужні рослинні антиоксиданти і широко 
визнані такими, що здатні знижувати кров’яний тиск, 
покращувати гостроту зору, зменшувати проліферацію ракових 
клітин, пригнічувати утворення пухлин, запобігати цукровому 
діабету, знижувати ризик серцево-судинних захворювань, 
модулювати когнітивні та моторні функці�, а також виявляють 
-запальна та антибактеріальна активність.

Ячмінь визнаний найкориснішим зерном у світі. Його 
унікальна клітковина під назвою бета-глюкан здатна знижувати 
рівень холестерину у пацієнтів з гіперхолестеринемією, а також 
може знижувати рівень цукру в крові та рівень інсуліну для 
профілактики цукрового діабету II типу. Здається, що ячмінь 
уповільнює спорожнення шлунка може допомогти підтримувати 
стабільний рівень цукру в крові та створити відчуття насичення, 
допомагає знижувати апетит і контролювати вагу.

Перевага ячменю без оболонки полягає в тому, що його можна 

вживати у вигляді цільного зерна, оскільки він є особливо 
багатим джерелом необхідних мінералів, таких як молібден, 
марганець і селен, мідь, вітамін В1, хром, фосфор, магній і ніацин. 
Ячмінь є чемпіоном серед зернових культур, які містять токол 
(токоферол і токотрієнол) у поєднанні з лігнанами, групою 
потужних антиоксидантів, які знижують ризик раку та 
серцево-судинних захворювань.



Ми розробляємо барвистий (фіолетовий, синій і чорний) голозерний ячмінь, що 
поєднує користь для здоров’я його цільного зерна та антоціанів. 

Ячмінь голозерний природно руйнує шкаралупу (антихарчова сполука) під час 
збирання, залишаючи висівки та зародки недоторканими, збільшуючи поживний профіль. 
Зерно голозерного ячменю можна легко перетворити на крупу, борошно, пластівці або снеки без 
втрати своїх поживних властивостей.

Ми вже розробили
для продовольчого ринку:

фіолетове зерно озимої пшениці - 
ЧОРНОБРОВА (хліб цільнозерновий, 
пластівці, крупи, снеки кінцевого 
використання)

2 фіолетове зерно озимої пшениці - 
БІЛБЕРІ (цільнозерновий хліб, 
пластівці, крупи, снеки кінцевого 
використання)

3
ячмінь голозерний голубозерний 
- ІНДІГО

4
жовте зерно голозерного озимого 
ячміню – ТУР

1 нове фіолетове 
зерно  озимої 
спелти 

2 нове синє
зерно озимої 
пшениці 

3 нове синє 
зерно озимої 
спелти

4
нове чорне
зерно ярого 
голозерного ячменю

5
нове синє
зерно голозерного 
ячменю

Ми запропонуємо на продовольчий ринок
наступного (або найближчого) року:

1



У стані розвитку:

1
нове чорне 
зерно озимої 
пшениці

2
нове темно-синє 
зерно озимої
пшениці 

3
нове темно-синє
зерно озимого 
голозерного
 ячменю 

4
новий чорний 
озимий 
голозерний 
ячмінь

5
новий чорний
ярий голозерний 
ячмінь з наднизьким 
вмістом клейковини

6
новий синій ярий 
ячмінь з наднизьким 
вмістом  клейковини

7
новий чорний 
озимий 
голозерний 
ячмінь з 
наднизьким вмістом 
клейковини

8
новий озимий 
голозерний 
ячмінь з наднизьким 
вмістом клейковини

10
новий ячмінь з 
високим вмістом 
бета-глюкану 
восковий блакитний 
ярий/озимий 
голозерний ячмінь

11
новий ярий/озимий 
голозерний ячмінь 
з низьким вмістом 
крохмалю, високим 
вмістом амілози, 
високим вмістом 
надзвичайно 
поживної речовини 
бета-глюкану (синє, 
чорне зерно) 

9
новий восковий 
чорний ярий/озимий 
ячмінь з високим 
вмістом бета-глюкану


