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Свідоцтво № 286   СОЧЕВИЦЯ ХАРЧОВА (Lens culinaris Medik.) 

Тип колекції: ознакова за харчовою цінністю насіння. 

Кількість зразків у колекції: 160, що походять з 27 країн та згруповані за 17 ознаками і 77 
рівнями їх прояву: різновид, група стиглості, висота рослини, висота прикрвплення 
нижнього бобу, стійкість проти вилягання, придатність до збирання комбайном, крупність 
насінини за масою 1000 шт., урожайність, стійкість до фузаріозу, форма насінини, 
забарвлення насіннєвої оболонки, малюнок насіннєвої оболонки, здатність до побуріння, 
забарвлення сім'ядолей, вміст білка в насінні, розварюваність насіння, смакові властивості. 
Заявник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Божко Т. М., 
Безугла О. М., Кобизєва Л. Н. Запит №000431. Дата пріоритету 29.10.2019.  
 

Свідоцтво № 287   КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА (Phaseolus vulgaris L.) 

Тип колекції: ознакова за цінними господарськими та морфологічними ознаками. 

Кількість зразків у колекції: 163, що походять з 29 країн та згруповані за 27 ознаками і 
111 рівнями їх прояву: напрям використання, група стиглості, стійкість проти вилягання, 
висота рослини у кущових форм, розташування нижнього ярусу бобів над рівнем грунту у 
кущових форм, придатність до прямого комбайнування, придатність до механічного 
обмолоту, крупність насінини за масою 1000 шт., урожайність насіння, стійкість до 
бактеріальних плямистостей, бактеріального в'янення, кореневих гнилей, вірусної мозаїки, 
вміст білка в насінні, розварюваність насіння, антиоксидантна активність, характер росту, 
тип росту рослини, наявність антоціанового забарвлення на рослині, забарвлення листка,  
форма насінини з поздовжнім розрізом, забарвлення насіннєвої оболонки, вираження 
орнаменту насіннєвої оболонки, характер орнаменту насіннєвої оболонки, розмір кавітації. 
Заявник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Автори: Безугла О. М., Кобизєва 
Л. Н. Запит №000401. Дата пріоритету 16.10.2018.  
 
Свідоцтво № 285   ЛЬОН ЗВИЧАЙНИЙ, ДОВГУНЕЦЬ (Linum usitatissimum L.) 

Тип колекції: 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, волокна, загальний вміст волокна, вміст довгого волокна, 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 № 288   ХУРМА СХІДНА (Diospyros kaki Tunb.) 

Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності. 

Кількість зразків у колекції: 21, що походять з 4 країн та згруповані за 27 ознаками і 
93 рівнями їх прояву: габітус дерева, сила росту дерева, довжина однорічного пагона, 
товщина однорічного пагона, забарвлення однорічного пагона, кількість сочевичок 
однорічного пагона; довжина, ширина, форма верхівки листкової пластинки; стать квіток, 
час цвітіння, діаметр віночка жіночої квітки, кількість пелюсток віночка; плід: час 
знімальної стиглості, розмір, основна форма (вид з боку), основна форма в поперечному 
перерізі, форма верхівки в повздовжньому розрізі, дрібні концентричні розтріскування 
навколо верхівки, забарвлення шкірки, рифлення чашечкового кільця, розмір чашечки 
порівняно з діаметром плоду, забарвлення м’якуша, наявність насіння, урожайність, 
морозостійкість. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: Грабовецька О. А. Запит 
№000432. Дата пріоритету 14.11.2019.  


