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РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 

 
Свідоцтво № 276   ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ ОЗИМИЙ (Hordeum vulgare L.) 

Тип колекції: спеціальна ознакова за морозостійкістю та зимостійкістю. 

Кількість зразків у колекції — 64, що походять з 5 країн та згруповані за 9 ознаками і 30 

рівнями їх прояву: морозостійкість, зимостійкість, тривалість періоду яровізації, 
інтенсивність регенерації навесні, висота рослини, стійкість до борошнистої роси, стійкість 

до гельмінтоспоріозу, маса 1000 зерен, урожайність. Заявник: Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Рябчун Н. І., Рябчун В. К., Музафарова В. А., Іллічов 
Ю. Г. Запит №000405. Дата пріоритету 22.10.2018.  
 

Свідоцтво № 274   РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.) 

Тип колекції: ознакова за стійкістю до пірикуляріозу. 

Кількість зразків у колекції — 58, що походять з 8 країн та згруповані за 15 ознаками і 51 

рівнями їх прояву: стійкість до пірикуляріозу, довжина стебла (включно волоть), кількість 
волотей на рослині, кількість колосків на волоті, довжина осі волоті, репродуктивність 

волоті, відношення довжини зернівки до ширини, маса 1000 зерен, пустозерність, 
урожайність, час достигання, плівчастість, тріщинуватість ендосперму, загальний вихід 
крупи, вихід цілого ядра. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Дудченко Т. В., Дудченко 

В. В., Петкевич З. З. Запит №000409. Дата пріоритету 12.11.2018.  
 

Свідоцтво № 282   РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.) 

Тип колекції: ознакова за стійкістю до двокрилих фітофагів. 

Кількість зразків у колекції — 80, що походять з 12 країн та згруповані за 30 ознаками і 93  
рівнями їх прояву: основне забарвлення листя, інтенсивність зеленого й антоціанового 
забарвлення, опушення поверхні пластинки, наявність антоціанового забарвлення вушок, 

забарвлення шийки, форма язичка, забарвлення язичка, розташування пластинки 
прапорцевого листка, товщина стебла, габітус рослини, наявність антоціанового 

забарвлення меживузель стебла, наявніть остюків волоті, колір остюків, висота рослини 
кількість волотей на рослині, кількість колосків на волоті, довжина осі волоті, 

продуктивність, відношення довжини зернівки до ширини, маса 1000 зерен, 
порожньозерність, урожайність, час достигання, плівчастість, тріщинуватість ендосперму, 
загальний вихід крупи, вихід цілого ядра, стійкість до ячмінного мінера, стійкість до 

рисового комарика. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Дудченко Т. В., 
Дудченко В. В., Паламарчук А. В., Петкевич З. З. Запит №000410. Дата пріоритету 

12.11.2018.  
 

Свідоцтво № 278   ЛЮЦЕРНА (Medicago L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції — 64, що походять з 11 країн та згруповані за 23 ознаками і 88 

рівнями їх прояву: форма кореневої системи, форма куща, висота рослини після місяцю 
вегетації навесні, висота рослини через три тижні після першого скошування, висота 

рослини через три тижні після другого скошування, висота рослини після третього 
скошування, довжина найдовшого стебла за повного цвітіння, кількість китиць на стеблі, 

довжина суцвіття, кількість бобів на китиці, форма бобів, кількість насінин в бобі, форма 
насінин, забарвлення насінин, маса 1000 насінин, темп росту рослин на початку бутонізації, 
висота рослин на початку цвітіння, улисненість, кількість укосів, урожайність зеленої маси, 

урожайність абсолютно сухої речовини, частка першого укосу до врожаю за рік, 
урожайність насіння. Заявник: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. 

Автори: Бугайов В. Д., Горенський В. М. Запит №000417. Дата пріоритету 27.11.2018.  
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Свідоцтво № 284   ГРЯСТИЦЯ ЗБІРНА (Dactylis glomerata L.) 

Тип колекції: ознакова за кормовою продуктивністю. 

Кількість зразків у колекції — 62, що походять з 9 країн та згруповані за 15 ознаками і 38 

рівнями їх прояву: плоїдність, ширина листка, тип куща, висота стебла перед укосом, висота 

стебла на 20-й день після скошування, висота стебла в кінці цвітіння, урожайність зеленої 

маси , урожайність сіна, улисненість, урожайність насіння, маса 1000 насінин. Заявник: 

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 

НААН. Автори: Харченко Ю. В., Кочерга В. Я. Запит №000431. Дата пріоритету 

29.10.2019.  
 

Свідоцтво № 280   КОНЮШИНА БІЛА ПОВЗУЧА (Trifolium repens L.) 

Тип колекції: робоча ознакова за врожайністю та скоростиглістю. 

Кількість зразків у колекції — 31, що походять з 5 країн та згруповані за 10 ознаками і 37 

рівнями їх прояву: урожайність зеленої маси, урожайність сухої речовини, урожайність 

насіння, висота рослини, улисненість, час цвітіння, довжина квітконіжки, діаметр суцвіття, 

тривалість вегетаційного періоду, стійкість до борошнистої роси. Заявник: Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН. Автори: Перегрим О. Р., Коник Г. С. 

Запит №000423. Дата пріоритету 07.11.2019.  
 

Свідоцтво № 275   БАВОВНИК ЗВИЧАЙНИЙ (Gossypium hirsutum L.) 

Тип колекції: робоча ознакова за продуктивністю. 

Кількість зразків у колекції — 102, що походять з 13 країн та згруповані за 24 ознаками і 76 

рівнями їх прояву: строк достигання, висота закладання першої симподії, висота куща, 

розмір коробочки, кількість сформованих коробочок на рослині, кількість відкритих 

коробочок на рослині, продуктивність сирцю, вміст волокна, продуктивність волокна, 

довжина волокна, форма рослини, щільність листків, тип цвітіння, інтенсивнісить зеленого 

кольору листка, розмір листка, колір пелюсток квітки, маса 1000 насінин, форма коробочки, 

рельєфність верхівки коробочки, ряботина поверхні коробочки, відкритість коробочки, 

щільність опушення насіння, тонкість волокна, забарвлення волокна. Заявник: Інститут 

зрошуваного землеробства НААН. Автори: Боровик В. О., Вожегова Р. А., Клубук В. В., 

Рубцов Д. К. Запит №000418. Дата пріоритету 27.11.2018.  
 

Свідоцтво № 277   ТЮТЮН СПРАВЖНІЙ (Nicotiana tabacum L.) 

Тип колекції: робоча за морфологічними ознаками. 

Кількість зразків у колекції — 64, що походять з 5 країн та згруповані за 9 ознаками і 30 

рівнями їх прояву: форма рослини, висота із суцвіттям, товщина стебла, кількість листків, 

форма листкової пластинки, кут відхилення листка від стебла, колір листка, довжина 

листкової пластинки, ширина листкової пластинки, група стиглості листя, урожайність 

сировини, товарність (вихід І – ІІ сорту), форма суцвіття, колір віночка квітки, щільність 

суцвіття, довжина суцвіття, ширина суцвіття, продуктивність рослини, маса 1000 насінин, 

строк достигання насіння. Заявник: Дослідна станція тютюнництва Національного 

наукового центру "Інститут землеробства" НААН. Автори: Моргун А. В., Труш С. Г., 

Моргун В. І., Леонова К. П., Молодчана О. М. Запит №000428. Дата пріоритету 09.10.2019.  

 

Свідоцтво № 285   ЛЬОН ЗВИЧАЙНИЙ, ДОВГУНЕЦЬ  

(Linum usitatissimum var. usitatissimum L.) 

Тип колекції: ознакова за ознакова за врожайністю та якістю волокна доповнена. 

Кількість зразків у колекції — 147, що походять з 15 країн та згруповані за 13 ознаками і 59 

рівнями їх прояву: загальна висота рослини, група стиглості, урожайність соломи, 

урожайність насіння, урожайність волокна, загальний вміст волокна, вміст довгого волокна, 
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гнучкість чесаного волокна, розривне навантаження чесаного волокна, довжина жмені 

тіпаного волокна, стійкість до фузаріозу, стійкість до антракнозу, стійкість проти 

вилягання. Заявник: Інститут луб'яних культур НААН. Автори: Кривошеєва Л. М., Чучвага 

В. І. Запит №000436. Дата пріоритету 25.11.2019.  
 

Свідоцтво № 279   ЧЕРЕШНЯ (Prunus avium L.) 

Тип колекції: ознакова за якістю плодів. 

Кількість зразків у колекції — 72, що походять з 7 країн та згруповані за 20 ознаками і 82 

рівнями їх прояву: маса плоду, форма плоду, довжина плодоніжки, забарвлення шкірочки,  

товщина шкірочки, забарвлення м'якуша, забарвлення соку, щільність м'якуша, вміст сухих 

розчинних речовин, суми цукрів, титрованої кислоти, вітаміну С, фенольних сполук, 

соковитість плоду, маса кісточки, частка маси кісточки від маси плоду, дегустаційна оцінка 

плоду, строк достигання плодів, урожайність, розтріскування плодів. Заявник: 

Мелітопольська дослідна станція садівництва ім. М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва 

НААН. Автори: Долгова С. В., Толстолік Л. М. Запит №000422. Дата пріоритету 

18.12.2018.  
 

Свідоцтво № 281   ПОРІЧКИ (Ribes rubrum L.) 

Тип колекції: спеціальна за морфологічнми і господарськими ознаками. 

Кількість зразків у колекції — 12, що походять з України та згруповані за 24 ознаками і 87 

рівнями їх прояву: сила росту рослини, щільність розміщення пагонів, габітус рослини. 

кількість головних пагонів, наявність антоціанового забарвлення молодого пагона, 

інтенсивність антоціанового забарвлення молодого листка, кількість квіток у суцвітті, 

довжина плодового грона з плодоніжкою, довжина плодоніжки, щільність розміщення ягід, 

маса, забарвлення, смакові якості ягід, час розпускання бруньок, час початку цвітіння, час 

початку достигання, урожайність, польова стійкість до борошнистої роси, вміст цукрів, 

вміст кислот, суми сухих розчинних речовин, вітаміну С,  пектину, дегустаційна оцінка 

желе. Заявник: Інститут садівництва НААН. Авторка: Терещенко Я. Ю. Запит №000424. 

Дата пріоритету 10.05.2019.  
 

Свідоцтво № 283   АҐРУС ВІДХИЛЕНИЙ (Grossularia reclinata (L.) Mill.) 

Тип колекції: спеціальна за придатністю до механізованого збирання. 

Кількість зразків у колекції — 23, що походять з 3 країн та згруповані за 9 ознаками і 26 

рівнями їх прояву: зусилля відриву ягоди від грона, зусилля для роздушування ягоди, 

одночасність достигання ягід, придатність форми куща для механізованого збирання,  

розташування маси врожаю в доступній для механізованого збирання зоні, урожайність, 

маса ягоди, ступінь обсипання ягід після достигання, триваліть збиральної стиглості. 

Заявник: Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка НААН. Автор: Чепурний В. Г. 

Запит №000435. Дата пріоритету 25.11.2019.  
 

 

 

 

 


