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РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 
 

Свідоцтво № 131   НУТ ЗВИЧАЙНИЙ (Cicer arietinum L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції: 262, що походять з  34 країн. Зразки представлені одним  

видом  та згруповані за 14 ознаками і 49 рівнями їх прояву: напрямок використання, група 

стиглості, форма куща, довжина стебла, висота прикріплення нижнього боба, стійкість до 

вилягання, стійкість до фузаріозу, стійкість до аскохітозу, переважаюча стійкість бобів на 

плодоносі,маса 1000 насінин, маса насінин з однієї рослини, урожайність, вміст білку в 

насінині, розварюваність насіння. 

Заявник: Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН. Автори: Безугла О. М., 

Кобизєва Л. Н. Запит №265. Дата пріоритету 14.06.2012. 
 

Свідоцтво № 132   БУРЯК СТОЛОВИЙ (Beta vulgaris L. ssp.vulgarisvar. conditiva Alef.) 

Тип колекції: робочаознакова за господарсько-ціннимиознаками. 

Кількість зразків у колекції: 48, що походять з  11країн. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 13 ознаками і 40 рівнями їх прояву: тип супліддя, заглибеність коренеплоду 

у ґрунті, форма поздовженого розрізу, довжина коренеплода, колір шкірки коренеплоду, 

основне забарвлення м'якушу, прояв кілець коренеплоду, урожайність, товарність, вміст 

бетаніну, стійкість до церкоспорозу, білої гнилі, сірої гнилі. 

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Автори: Шабетя В. В., Шабетя О. 

М., Андрющенко В. Б., Удовиченко С. М., Малахов С. В. Запит №197. Дата пріоритету 

23.09.2010. 

 

Свідоцтво № 133   ЦИБУЛЯ ГОРОДНЯ (РІПЧАСТА) (Allium cepa L.) 

Тип колекції: Робоча ознакова за морфологічними і господарсько-цінними ознаками. 

Кількість зразків у колекції: 42, що походять з  10 країн. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 7 ознаками і 40 рівнями їх прояву: розмір цибулини, форма у поздовжньому 

розрізі, основний колір сухої шкірки, вміст сухої речовини в цибулині, час збиральної 

стиглості за весняного висіву, урожайність, стійкість до пероноспорозу. 

Заявник: Інститутовочівництва і баштанництва НААН. Автори: Шабетя В. В., Шабетя О. 

М., Андрющенко В. Б., Удовиченко С. М., Малахов С. В. Запит №197. Дата пріоритету 

23.09.2010. 

 

Свідоцтво № 134   ГОРОШОК ЯРИЙ (ВИКА ЯРА) (Vicia sativa L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції: 90, що походять з  13 країн. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 13 ознаками і 23 рівнями їх прояву: тривалість періоду сходи-цвітіння, 

тривалість вегетації, облистяність, висота рослини, висота прикріплення нижнього боба, 

кількість бобів на одну рослину, кількість насіння на одну рослину, маса насіння з однієї 

рослини, маса 1000 насінин, вміст сирого протеїну в кормовій масі,стійкість до фузаріозу, 

урожай насіння, урожай повітряно-сухої маси. 

Заявник: Полтавський інститут агропромислового виробництваім. М.І. Вавілова НААН. 

Автори: Колісник І. В., Барилко М. Г., Курінний М. С., Москалець К. С. Запит №227. Дата 

пріоритету 18.11.2010. 

 

Свідоцтво № 135   ЛЬОН-ДОВГУНЕЦЬ (Linum usitatissimum L. f. elongata) 

Тип колекції: Ознакова за урожайністю волокна та насіння. 

 Кількість зразків у колекції: 107, що походять з  17 країн. Зразки представлені одним  

видом  та згруповані за 9 ознаками і 43 рівнями їх прояву: урожайність соломи, урожайність 
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наісіння, урожайність волокна, вміст волокна, гнучкість чесаного волокна, розривне 

навантаження чесаного волокна, номер тіпаного волокна, стійкість до фузаріозу, стійкість 

до антракнозу. 

Заявник:Дослідна станція луб'яних культур Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН. Автори: Кривошеєва Л. М., Чучвага В. І. Запит №256. Дата пріоритету 

22.11.2011. 

 

Свідоцтво № 136   СОЯ КУЛЬТУРНА (Glycine max (L.) Merr.) 

Тип колекції: робоча ознакова за поєднанням вмісту білку та олії в зерні в умовах зрошення 

півдня України. 

 Кількість зразків у колекції: 256, що походять з  22 країн. Зразки представлені одним  

видом  та згруповані за 20 ознаками і 25 рівнями їх прояву: вегетаційний період сходи-повна 

стиглість, довжина стебла, наявність фасції стебла, колір стебла після дозрівання, високе 

прикріплення нижнього боба над рівнем ґрунту, забарвлення квітки, колір боба при 

повному дозріванні, основний колір насіння, колір рубчика насіння, наявність рубчика на 

вічку насінини,маса 1000 насінин, стійкість до вилягання, стійкість до розтріскування бобів 

після дозрівання, посухостійкість, урожайність насіння, стійкість до бактеріального опіку, 

пероноспорозу, вірусної мозаїки, вміст олії в сухій речовині, вміст сирого білку на суху 

речовину. 

Заявник:Інститут зрошуваного землеробства НААН. Автори: Вожегова Р. А., Кобизєва Л. 

Н., Клубук В. В., Боровик В. О., Барнчук В. А., Осіній М. Л., Тертишний О. В. Запит №274. 

Дата пріоритету 12.11.2012. 

 

Свідоцтво № 137   ТЮТЮН СПРАВЖНІЙ (Nicotiana tabacum L.) 

Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 

 Кількість зразків у колекції: 291, що походять з  11країн. Зразки представлені одним  

видом  та згруповані за 20 ознаками і 25 рівнями їх прояву: форма рослини, висота 

головного стебла, забарвлення  головного стебла, кількість листів на рослині, схильність до 

утворення бічних пагонів на рослині, тип листа, кут відхилення листа від стебла, довжина 

листкової пластинки завийнятком вушок, шириналитскової пластинки, 

відношеннядовж/шир листа, ширина пластинки біля основи, ф лист пласт,+форма кінч 

листа, пухирчастість лист пласт,розвиток вушок листа, колір листкової пластинки, колір 

середньої жилки з нижнього боку листа, час цвітіння, довжина квітки, діаметр трубки 

квітки, розмір віночка, прояв загострення пелюсток віночка,колір віночка,наявність 

тичинок, довжина маточки віночка, довжинатичиноксуцвіття за формою, розташування 

суцвіття стосовно верхнього листа, щільність суцвіття, форма плоду,група стиглості, 

витривалість до перестоювання листя на стеблі, продуктивність, товарна якість, стійкість до 

стовбуру,стійкість до УВК, до бронзовості томатів, вміст нікотину,матеріальність, 

вологоємність. 

Заявник:Закарпатський інститут агропромислового виробництва НААН. Автори: Савіна О. 

І., Матієга О. О., Василів Т. В., Корсак В. В., Шейдик К. А. Запит №205. Дата пріоритету 

20.09.2010. 

 

Свідоцтво № 138   ТЮТЮН СПРАВЖНІЙ (Nicotiana tabacum L.) 

Тип колекції: ознакова сигарної групи за морфологічними ознаками. 

 Кількість зразків у колекції: 27, що походять з  1 країни. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 13 ознаками і 32рівнями їх прояву: колір сирого листа, колір сухого листа, 

відношення довжини/ширини листа, ширина пластини біля основи, форма пластинки листа, 

форма кінчика листа, наявність пухиорчатості пластинки листа, наявність хвилястості по 

краю листа, симетрія листа, товщина середньої жилки листа, розмір бокових жилок, 

стійкість до вірусубронзовості томатів, стовбуру тютюну. 
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Заявник: Закарпатський інститут агропромислового виробництва НААН. Автори: Савіна О. 

І., Матієга О. О., Василів Т. В., Корсак В. В., Шейдик К. А. Запит №206. Дата пріоритету 

20.09.2010. 

 

Свідоцтво № 139   ЯБЛУНЯ ДОМАШНЯ (Malus domestica Borkh.) 

Тип колекції: робоча ознакова за скороплідністю. 

Кількість зразків у колекції: 32, що походять з  13 країн. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 14 ознаками і 51 рівнем  їх прояву: скороплідність, висота дерева, тип 

плодоношення, урожайність, стабільність плодоношення, середня маса плоду, покривне 

забарвлення плоду, кількість сечовичок плоду, заїржавлення лійки плоду, група стиглості, 

стійкість проти парші, борошнистої роси,зимостійкість. 

Заявник: Інститут садівництва НААН. Автори: Кондратенко Т. Є. Запит №268. Дата 

пріоритету 01.10.2012. 

 

Свідоцтво № 140   РИС  ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.) 

Тип колекції: навчальна. 

Кількість зразків у колекції: 54, що походять з  13 країн. Зразки представлені одним  видом  

та згруповані за 4 ознаками і 20 рівнем  їх прояву: висота рослини, довжина волоті, число 

зерн у волоті, продуктивність. 

Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Петкевич З. З., Шпак Д. В., Шпак Т. М., 

Петренко Т. М. Запит №278. Дата пріоритету 12.110.2012. 

 


