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РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 
 

Свідоцтво № 269   ЖИТО ПОСІВНЕ ОЗИМЕ (Secale cereale L.) 

Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 

Кількість зразків у колекції: 65, що походять з 5 країн. Зразки представлені одним  видом та 

згруповані за 31 ознакою і 146 рівнями їх прояву: плоїдність, колір алейронового шару, 

колеоптиле: інтенсивність антоціанового забарвлення, довжина; прапорцевий листок: довжина 

піхви, довжина пластинки, восковий наліт на піхві; час початку колосіння, габітус куша, 

підпрапорцевий листок: довжина пластини, ширина пластинки , колос: сизий наліт, довжина без 

остюків, щільність, положення в просторі; соломина: опушення під колосом, відстань між верхнім 

вузлом та колосом; рослина: висота разом із колосом; зернівка: довжина, ширина, товщина, 

відношення довжини до ширини, відношення розміру зародка до розміру зернівки, форма, 

забарвлення, крупність, виповненість, маса 1000 зерен, забарвлення у фенолі; тип розвитку. 

Заявник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Ярош А. В., Рябчун В. К., 

Єгоров Д. К., Богуславський Р. Л., Скороходов М. Ю., Жемойда В. Л. Запит №000400. Дата 

пріоритету 12.10.2018.  

 

Свідоцтво № 272   ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ ОЗИМИЙ (Hordeum vulgare L.)  

Тип колекції: робоча ознакова за цінними господарськими ознаками. 

Кількість зразків у колекції: 36, що походять з 18 країн. Зразки представлені одним  видом, 

одним підвидом, двома різновидами та згруповані за 10 ознаками і 53 рівнями їх прояву: 

стійкість до борошнистої роси, смугастої плямистості, темно-бурої плямистості, до 

карликової іржі, проти вилягання, висота рослини, урожайність, період сходи – колосіння, 

маса 1000 зерен, зимостійкість. Заявник: Миронівський інститут пшениці імені В.М. 

Ремесла НААН. Автори: Гудзенко В.М., Поліщук Т.П., Демидов О.А., Лисенко А.А., 

Музафарова В.А., Рябчун В.К., Задорожна О.А.  Запит №000415. Дата пріоритету 

19.11.2018.  

 

Свідоцтво № 270   КУКУРУДЗА (Zea mays L.)  

Тип колекції: робоча ліній кукурудзи – джерел продуктивності та її складових з високою 

комбінаційною здатністю. 

Кількість зразків у колекції: 75, що походять з 14 країн. Зразки представлені одним  видом, 

трьома підвидами та згруповані за 11 ознаками і 42 рівнями їх прояву: продуктивність, 

кількість зерен на качані, маса 1000 зерен, інтенсивність накопичення сухих речовин у 

зерні, довжина качана, кількість рядів зерен на качані, висота рослини, висота прикріплення 

качана, кількість діб від сходів до повної стиглості зерна, ушкодження кукурудзяним 

метеликом, ураження пухирчастою сажкою. Заявник: Інститут рослинництва ім. В. Я. 

Юр'єва НААН. Автори: Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М., Тертишна Н. В., Рябчун В. К., 

Бібель Ю. О.  Запит №000403. Дата пріоритету 17.10.2018.  

 

Свідоцтво № 273   ЛЬОН (Linum L.): 

Тип колекції: навчальна. 

Кількість зразків у колекції: 117, що походять з 22 країн. Зразки представлені 12 видами, 

двома різновидами та згруповані за 14 ознаками і 59 рівнями їх прояву: висота рослини, 

група стиглості, урожайність соломи, насіння, волокна, загальний вміст волокна, вміст 

довгого волокна, форма квітки, розмір віночка квітки, забарвлення пелюсток, пиляків, 

приймочок, насіння. Заявник: Інститут луб'яних культур НААН. Автори: Кривошеєва 

Л. М., Кандиба Н. М., Чучвага В. І., Вировець В. Г. Запит №000412. Дата пріоритету 

15.11.2018.  


