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РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 

Свідоцтво № 203   ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ (Triticosecale Witt.) 

Тип колекції: ознакова за цінними господарськими ознаками. 

Кількість зразків у колекції: 95, що походять з 8 країн. Зразки представлено одним  видом 

та згруповано за 15 ознаками: зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду, 

інтенсивність відростання навесні, висота рослин, стійкість до снігової плісняви, стійкість 

до септоріозу, стійкість до бурої листкової іржі, стійкість до вилягання, маса 1000 зерен, 

виповненість зерна, урожайність, вміст крохмалю в зерні, загальна хлібопекарська оцінка і 

62 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут рослиництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: 

Рябчун В. К., Сивоконь І. В., Богуславський Р. Л., Герасимов М. В.,  Леонов О. Ю., 

Іванова Н. В. Запит №000292. Дата пріоритету 05.11.2013.  

Свідоцтво № 193   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча сортів кукурудзи за продуктивністю. 

Кількість зразків у колекції: 282, що походять з 29 країн. Зразки представлено одним  видом  

та згруповано за 15 ознаками: група стиглості, продуктивність, довжина качана, кількість 

рядів зерен на качані, кількість зерен на качані, кількість зерен в ряду, маса 1000 зерен, 

кількість качанів на рослині, висота основного стебла, висота прикріплення верхнього 

качана, інтенсивність росту, інтенсивність накопичення сухих речовин, стеблове вилягання, 

ураження пухирчастою сажкою, пошкодження кукурудзяним стебловим метеликом і 65 

рівнями їх прояву. Заявник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Устимівська 

дослідна станція Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Закарпатська державна 

сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН. Автори: Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Харченко Ю. В., 

Вакуленко С. М., Харченко Л. Я., Клымова О. Є., Мисько О. І., Тертишна Н. В., 

Акулова М. А. Запит №000335. Дата пріоритету 16.10.2015. 

Свідоцтво № 197   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча ліній за підвищеною масою 1000 зерен. 

Кількість зразків у колекції: 109, що походять з однієї країни. Зразки представлено одним  

видом та згруповано за 9 ознаками: група стиглості, маса 1000 зерен, продуктивність, 

діаметр качана, кількість рядів зерен на качані, кількість зерен в ряду, кількість зерен на 

качані, маса зерна з качана, ураження пухирчастою сажкою і 37 рівнями їх прояву. Заявник: 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Чернобай Л. М., Сікалова О. В., 

Овсяннікова Н. С., Понуренко С. Г., Китайова С. С. Запит №000061. Дата пріоритету 

18.12.2014. 

Свідоцтво № 198   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча ліній за продуктивністю. 

Кількість зразків у колекції: 99, що походять з однієї країни. Зразки представлено одним  

видом та згруповано за 8 ознаками: група стиглості, продуктивність, довжина качана, 

кількість зерен на качані, маса 1000 зерен, маса зерна з качана, кількість качанів на рослині, 

стійкість до ураження пухирчастою сажкою і 33 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Чернобай Л. М., Сікалова О. В., 

Овсяннікова Н. С., Понуренко С. Г., Китайова С. С., Капустян М. В. Запит №000062. Дата 

пріоритету 18.12.2014.  
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Свідоцтво № 199   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча ліній за багаторядністю качана.  

Кількість зразків у колекції: 135, що походять з однієї країни. Зразки представлено одним  

видом та згруповано за 8 ознаками: група стиглості, кількість рядів зерен на качані, 

продуктивність, маса 1000 зерен, кількість зерен на качані, маса зерна з качана, вихід зерна 

з качана, ураження пухирчастою сажкою і 35 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Чернобай Л. М., Сікалова О. В., 

Овсяннікова Н. С., Понуренко С. Г., Китайова С. С. Запит №000081. Дата пріоритету 

18.12.2014.  

 

Свідоцтво № 200   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: робоча ліній за довжиною качана.  

Кількість зразків у колекції: 84, що походять з однієї країни. Зразки представлено одним  

видом та згруповано за 8 ознаками: група стиглості, довжина качана, продуктивність, маса 

1000 зерен кількість рядів зерен на качані, кількість зерен на качані, маса зерна з качана, 

стійкість до ураження пухирчастою сажкою і 32 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Чернобай Л. М., Сікалова О. В., 

Овсяннікова Н. С., Понуренко С. Г., Китайова С. С., Капустян М. В. Запит №000082. Дата 

пріоритету 18.12.2014.  

 

Свідоцтво № 201   КУКУРУДЗА (Zea mays L.) 

Тип колекції: ознакова ліній за стійкістю до ураження хворобами.  

Кількість зразків у колекції: 94, що походять з однієї країни. Зразки представлено одним  

видом та згруповано за 10 ознаками: стійкість до летючої сажки, пухирчастої сажки, 

стеблових і кореневих гнилей, північного гельмінтоспоріозу, довжина качана, кількість 

зерен на качані, маса 1000 зерен, кількість рядів зерен на качані, качанів на рослині, 

продуктивність і 64 рівнями їх прояву. Заявник: Закарпатська державна 

сільськогосподарська дослідна станція. Автори: Мисько О. І., Матієга О. О., 

Постоєнко Л. П. Запит №000336. Дата пріоритету 20.10.2015.  

 

Свідоцтво № 195   ГРЕЧКА ЇСТІВНА (Fagopyrum esculentum Moench.)  

Тип колекції: серцевинна.  

Кількість зразків у колекції: 121, що походять з 6 країн. Зразки представлено одним  видом 
та згруповано за 90 ознаками: плоїдність, тип росту, рослина за габітусом, типом 
галуження, рівень галуження, облистяність, кількість суцвіть на рослині, забарвлення 
сходів, форма сім'ядоль, довжина сім'ядолі, ширина сім'ядолі, довжина гіпокотиля, довжина 
стебла, товщина та довжина нижнього міжвузля, форма та забарвлення стебла, довжина 
зони галуження, довжина зони плодоутворення, висота прикріплення нижнього пагона, 
висота прикріплення першого продуктивного суцвіття, кількість міжвузль на стеблі, 
наявність фасціації, ступінь вираження вузлів, забарвлення вузлів, наявність придаткових 
коренів, кількість вузлів в зоні галуження стебла, форма листка, поверхня та забарвлення 
листкової пластинки, довжина листка, ширина листка, товщина листка (біля основи), 
положення листкової пластинки відносно вертикальної осі, інтенсивність жилкування та 
забарвлення жилок листкової пластинки, ступінь опушення жилок (нижній бік), довжина 
черешка листкової пластинки, колір черешка, наявність виростів на черешку, положення 
черешка відносно стебла (кут відхилення), форма верхівкового суцвіття (індетермінантні 
форми), кількість елементарних суцвіть у китиці (детермінантні форми), колір черешка 
суцвіття, довжина квітконсу на головному стеблі (детермінантні форми), ступінь нахилу 
суцвіття (детермінантні форми), форма бокового суцвіття, довжина китиці, форма китиці, 
щільність китиці, колір квітки, діаметр квітки, форма листочків оцвітини, розташування 
листочків оцвітини, тип квітки, відвідуваність комахами, аромат, тип плоду, форма плоду, 
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форма верхівки плоду, форма ребер плоду, форма граней плоду, основа плоду, забарвлення 
плоду (при достиганні), наявність малюнку, характер малюнку, наявність воскового 
нальоту, довжина плоду, максимальна ширина плоду, колір насіннєвої оболонки, довжина 
плодоніжки, товщина плодоніжки, група стиглості, дружність достигання, посухостійкість, 
жаровитривалість, стійкість до осипання плодів, стійкість до вилягання, крупність насіння – 
маса 1000 насінин, плівчастість, вирівняність, обрушуваність, вміст білка в зерні, 
нектаропродуктивність, продуктивність рослини, кількість зерен на рослині, урожайність і 
380 рівнями їх прояву. Заявник: Устимівська дослідна станція Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Тригуб О. В. Запит №000138. Дата пріоритету 03.11.2015.  

Свідоцтво № 196   РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L. subsp.indica, subsp.japonica) 

Тип колекції: робоча за технологічними властивостями. 

Кількість зразків у колекції: 56, що походять з 13 країн. Зразки представлено 13 
різновидностями: gilanica, fortuna, narmica, maldexica, italica, nigroapiculata, nerovialonica, 
nigroviolacea, subvulgaris, nigropurpurea, melanoceros, vulgaris, Wightiana та згруповано за 5 
ознаками: загальний вихід крупи, плівчастість (indica), плівчастість (japonica), вихід цілого 
ядра (indica), вихід цілого ядра (japonica), індекс зерна, продуктивність і 35 рівнями їх 
прояву. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Петкевич З. З., Шпак Д. В., 
Паламарчук Д. П. Запит №000339. Дата пріоритету 23.10.2015.  

Свідоцтво № 204   САФЛОР КРАСИЛЬНИЙ (Carthamus tinctorius L.) 

Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 

Кількість зразків у колекції: 25, що походять з 4 країн. Зразки представлено одним  видом 
та згруповано за 24 ознаками: час цвітіння, рослина: висота місця прикріплення першого 
пагона, висота розміщення суцвіть, довжина найдовшого первинного пагона, кількість 
колючок на верхньому стебловому листі, колір язичкових квіток, шостий листок: за 
довжиною пластинки, за шириною пластинки, кількість колючок, суцвіття: довжина 
середнього приквітка, ширина середнього приквітка, відношення довжина/ширина 
приквітка, кількість колючок на середньому приквітку, форма листочків обгортки, язичкова 
квітка: зміна кольору, сім'янка: маса 1000 насінин, за розміром, вміст олії, діаметр кошика, 
кількість кошиків, продуктивність, кількість пагонів першого порядку, кількість листків, 
колір листя і 71 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут олійних культур НААН. Автори: Леус 
Т. В., Ведмедева К. В. Запит №000282. Дата пріоритету 21.11.2012.  

Свідоцтво № 191   ГОРОШОК ПОСІВНИЙ ЯРИЙ (Vicia satіva L.) 

Тип колекції: навчальна. 

Кількість зразків у колекції: 102, що походять з 14 країн. Зразки представлено одним  видом  
та згруповано за 10 ознаками: тривалість вегетації, періоду сходи - цвітіння, висота 
рослини, висота прикріплення нижнього боба, кількість бобів на одну рослину, насінин на 
одну рослину, маса насіння з однієї рослини, маса 1000 насінин, вміст строго протеїну, 
урожайність і 30 рівнями їх прояву. Заявник: Полтавська державна сільськогосподарська 
дослідна станція ім. М. І. Вавілова Інституту свинарства і агропромислового виробництва 
НААН. Автори: Барилко М. Г., Захаренко В. А. Запит №000346. Дата пріоритету 
19.11.2015. 

Свідоцтво № 205   АБРИКОС ЗВИЧАЙНИЙ (Prunus armeniaca L.) 

Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 

Кількість зразків у колекції: 47, що походять з 5 країн. Зразки представлено одним  видом 

та згруповано за 13 ознаками: дерево за формою крони, силою росту, щільністю крони, 

урожай з дерева, урожайність, однорічний пагін: інтенсивність забарвлення, листкова 

пластинка: форма, інтенсивність зеленого забарвлення, час початку цвітіння, строк 
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достигання плодів, форма плоду, плід: основне забарвлення, забарвлення м'якоті, зростання 

кісточки із м'якоттю, середня маса плоду, кісточка: форма, гіркота висушеного ядра і 49 

рівнями їх прояву. Заявник: Інститут помології ім. Л. П. Симиренка НААН. Автори: 

Галич О. В. Запит №000275. Дата пріоритету 19.11.2012.  

Свідоцтво № 192   ГРУША ЗВИЧАЙНА (Pyrus communis L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції: 53, що походять з 10 країн. Зразки представлено одним  видом  

та згруповано за 14 ознаками: форма крони дерева, дерево за силою росту, сила росту дерева, 

форма однорічного пагона, положення листкової пластинки стосовно пагона, розмір пелюстки 

квітки, час початку цвітіння, час збиральної стиглості, розмір плоду, структура м'якоті плоду, 

забарвлення плоду, ступінь ураження плоду, посухостійкість, зимостійкість, урожайність і 40 

рівнями їх прояву. Заявник: Інститут помології ім. Л. П. Симиренка НААН. Автори: Юрик Л. С. 

Запит №000355. Дата пріоритету 15.11.2015.  

Свідоцтво № 202   СМОРОДИНА ЧОРНА (Ribes nigrum L.) 

Тип колекції: спеціальна за придатністю до механізованого збирання. 

Кількість зразків у колекції: 31, що походять з 4 країн. Зразки представлено одним  видом 

та згруповано за 10 ознаками: зусилля відрива ягід від грона, зусилля для роздушування 

ягід, дружність достигання ягід, придатність форми куща для механізованого збирання, 

розташування маси врожаю в доступній для механізованого збирання зоні на висоті від 0,3 

м до 1,8 м від поверхні ґрунту, рівень урожайності, середня маса ягід, ступінь осипання ягід 

після достигання, тривалість збиральної стиглості і 30 рівнями їх прояву. Заявник: Інститут 

помології ім. Л. П. Симиренка НААН. Автори: Кучер М. Ф. Запит №000325. Дата 

пріоритету 09.12.2014.  

Свідоцтво № 206   ЯБЛУНЯ ДОМАШНЯ (Malus domestica Borkh.) 

Тип колекції: серцевинна. 

Кількість зразків у колекції: 533 що походять з 27 країн. Зразки представлено одним  видом 

та згруповано за 15 ознаками: дерево:сила росту, тип, габітус (для сортів з розгалуженим 

типом), листкова пластинка:інтенсивність зеленого забарвлення, квітка:переважаюче 

забарвлення у стадії пуп'янка, плід: за розміром, основна форма, основне забарвлення, 

відтінок покривного забарвлення, час початку цвітіння, час збирання врожаю, 

зимостійкість, стійкість до парші, борошнистої роси і 69 рівнями їх прояву. Заявник: 

Інститут помології ім. Л. П. Симиренка НААН. Автори: Волошина В. В., Гоменюк В. І. 

Запит №000304. Дата пріоритету 17.12.2013.  

Свідоцтво № 194   ЧЕБРЕЦЬ (Thymus L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції: 25 що походять з однієї країни. Зразки представлено п‟ятьма  

видами та згруповано за 10 ознаками: висота плодючих пагонів, довжина суцвіття, 

тривалість цвітіння, нектаропродуктивність, вміст фруктози в нектарі, стійкість до сисних 

комах, посухостійкість, морозостійкість, вміст ефірної олії в сировині (від повітряно-сухої 

маси трави), вміст тимолу в ефірній олії і 39 рівнями їх прояву.  Заявник: Дослідна станція 

лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН. Автори: 

Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л. Запит №000320. Дата пріоритету 21.11.2014.  




