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РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 
 

Свідоцтво № 293   РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.) 

Тип колекції: ознакова за технологічними властивостями зерна. 

Кількість зразків у колекції 56, що походять з 11 країн і згруповані за 23 ознаками та 88 

рівнями їх прояву: діаметр стебла в межах першого меживузля, висота рослини, кількість 

волотей на рослині, довжина осі волоті, продуктивність волоті, маса 1000 зернин, 

пустозерність, урожайність, час достигання, плівчастість, тріщинуватість ендосперму, 

загальний вихід крупи, вихід цілого ядра, відношення довжини зернівки до ширини, 

агрономічна стабільність, мексиканський індекс, фіно-скандинавський індекс, щільність 

волоті, індекс перспективності, індекс Гальченка. Заявник: Інститут рису НААН. Автори: 

Петкевич З. З., Паламарчук Д. П., Шпак Д. В., Шпак Т. М., Мельніченко Г. В. Запит 

№000433. Дата пріоритету 14.11.2019.  
 

Свідоцтво № 299   СОЯ КУЛЬТУРНА (Glycine max (L.) Merr.) 

Тип колекції: навчальна. 

Кількість зразків у колекції 58, що походять з 8 країн і згруповані за 16 ознаками та 83 

рівнями їх прояву: довжина стебла, висота прикріплення ніжнього бобу, колір стебла після 

достигання, наявність фасціації стебла, забарвлення квітки, колір бобу при повному 

достиганні, наявність основного кольору насіння, колір рубчика, тривалість періоду 

вегетації, стійкість до вилягання, стійкість до розтріскування бобів після достигання, 

стійкість до посухи, урожайність насіння, маса 1000 насінин, стійкість до вірусної мозаїки, 

вміст олії в насінні, історія селекції. Заявник: Інститут зрошуваного землеробства НААН. 

Автори: Вожегова Р. А., Боровик В. О., Клубук В. В., Рубцов Д. К. Запит №000419. Дата 

пріоритету 27.11.2018.  
 

Свідоцтво № 297   НУТ ЗВИЧАЙНИЙ (Cicer arietinum L.) 

Тип колекції: робоча за комплексною стійкістю до хвороб та шкідників. 

Кількість зразків у колекції 32, що походять з 10 країн і згруповані за 11 ознаками та 40 

рівнями їх прояву: стійкість до фузаріозу, аскохітозу, акацієвої вогнівки, продуктивність 

рослини, маса 1000 насінин, урожайність насіння, форма куща, довжина стебла, висота 

прикріплення нижнього бобу, група стиглості. Заявник: Відділ охорони та раціонального 

використання земель ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського 

НААН". Автори: Хромяк В. М., Кринична Н. В. Запит №000434. Дата пріоритету 

22.11.2019.  
 

Свідоцтво № 296   КОНОПЛІ ПОСІВНІ (Cannabis sativa L.) 

Тип колекції: ознакова за високим вмістом непсихотропних компонетів. 

Кількість зразків у колекції 38, що походять з 4 країн і згруповані за 6 ознаками та 26 

рівнями їх прояву: вміст канабідіолу, тетрагідроканабінолу, канабігеролу, урожайність 

насіння, урожайність стебел, вегетаційний період Заявник: Інститут луб'яних культур 

НААН. Автори: Лайко І. М., Кириченко Г. І., Міщенко С. В., Вировець В. Г. Запит 

№000442. Дата пріоритету 01.04.2020.  
 

Свідоцтво № 291   РИЦИНА ЗВИЧАЙНА (Ricinus communis L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції 228, що походять з 34 країн і згруповані за 27 ознаками та 103 

рівнями їх прояву: висота рослини, забарвлення стебла, воскова осуга стебла, висота 

штамба, кількість вузлів до центрального грона на стеблі, кількість грон другого порядку, 
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розмір коробочки, забарвлення коробочки, характер розтріскування коробочки, 

шипуватість коробочки, форма грона, щільність грона, довжина продуктивної частини 

грона, розмір насінини, забарвлення насінини, розмір корункули насінини, тривалість 

вегетації рослини, антоціанове забарвлення молодого листя, довжина черешка, довжина та 

ширина листкової пластинки, кількість лопастей листкової пластинки, довжина суцвіття, 

колір маточки перед запиленням жіночої квітки, урожайність, маса 1000 насінин, олійність. 

Заявник: Інститут олійних культур НААН. Автори: Ведмедєва К. В., Ковязіна М. Ю., 

Одинець С. І., Махова Т. В. Запит №000445. Дата пріоритету 10.09.2020.  
 

Свідоцтво № 298   БАВОВНИК ЗВИЧАЙНИЙ (Gossypium hirsutum L.) 

Тип колекції: робоча ознакова за продуктивністю. 

Кількість зразків у колекції 102, що походять з 13 країн і згруповані за 24 ознаками та 77 

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

розмір коробочки, кількість сформованих коробочок на рослині, урожай сирцю з однієї 

рослини, вміст волокна, урожай волокна рослини, довжина волокна, форма рослини, 

щільність листків, тип цвітіння, інтенсивність зеленого кольору листків, розмір листка, 

колір пелюсток, маса 1000 насінин, форма коробочки, рельєфність верхівки коробочки, 

ряботиння поверхні, відкритість коробочки, щільність опушення насіння, тонкість волокна, 

колір 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 № 290   ДИНЯ ЗВИЧАЙНА (Cucumis melo L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції 56, що походять з 11 країн і згруповані за 35 ознаками та 153 

рівнями їх прояву: довжина сім'ядолі, довжина головного стебла, товщина стебла, довжина 

меживузля, розмір листка, довжина черешка листка, поздовжній діаметр кулястого плоду, 

поздовжній діаметр видовженого плоду, поверхня плоду, форма плоду, колір та малюнок 

кори, колір малюнку, наявність сітки на плоді, товщина кори плоду та м'якуша, розмір 

насіннєвої камери та насіннєвої порожнини плоду, колір та консистенція м'якуша, середня 

маса плоду, довжина насінини, ширина насінини, маса 1000 насінин, холодостійкість, 

жаростійкість, група стиглості, продуктивність, вміст сухої розчинної речовини, час 

цвітіння чоловічих та жіночих квіток, час достигання, термін зберігання плоду, стійкість до 

борошнистої роси, колоній попелиці. Заявник: Південна державна сільськогосподарська 

дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації НААН. Автори: Бритік О. А., 

Холодняк О. Г., Павлова І. Л.. Запит №000444. Дата пріоритету 28.07.2020.  
 

Свідоцтво № 295   ЯБЛУНЯ ДОМАШНЯ (Malus domestica Borkh.) 

Тип колекції: ознакова за якістю плодів. 

Кількість зразків у колекції 84, що походять з 17 країн і згруповані за 12 ознаками та 51 

рівнями їх прояву: розмір, форма, поверхня плоду, основне забарвлення шкірочки, 

інтенсивність покривного забарвлення, колір покривного забарвлення, характер покривного 

забарвлення, кількість сочевичок, забарвлення м'якуша, характеристика смаку, соковитість 

м'якуша, консистенція м'якуша Заявник: Мелітопольська дослідна станція садівництва 

ім. М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН. Автори: Красуля Т. І. Запит №000437. 

Дата пріоритету 25.11.2019.  
 

Свідоцтво № 292   ОБЛІПИХА КРУШИНОВИДНА (Hippophae rhamnoides L.) 

Тип колекції: робоча. 

Кількість зразків у колекції 16, що походять з однієї країни і згруповані за 44 ознаками та 

99 рівнями їх прояву: стать рослини, життєва форма, сила росту рослини, стан гілок, 
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щільність крони, розташування суцвіть, товщина однорічного пагона, кількість колючок від 

середньої частини до верхівки, довжина колючок, форма листкової пластинки та її розмір, 

хвилястість краю, забарвлення верхнього боку листкової пластинки, інтенсивність зеленого 

забарвлення верхнього боку, опушення нижнього боку листкової пластинки, розмір і форма 

плоду, забарвлення шкірки, опушення плоду, довжина плодоніжки, маса одного плоду, 

середня маса 100 плодів, вміст цукрів, вміст вітаміну С, вміст сухої розчинної речовини, 

вміст титрованих органічних кислот, вміст каротину, вміст фенольних сполук, дегустаційна 

оцінка, смак, транспортабельність, зимостійкість, морозостійкість, посухостійкість, 

стійкість до ендомікозу плодів, фузаріозного в'янення та обліпихової мухи, вік настання 

максимального плодоношення, цикл плодоношення, урожай з куща в 6 – 7 річному віці, 

урожайність у 6 – 7 річному віці, час початку цвітіння, цикл плодоношення. Заявник: 

Інститут садівництва НААН. Автори: Москалець В. В., Гриник І. В., Москалець Т. З., 

Москалець З. В. Запит №000443. Дата пріоритету 15.07.2020.  
 

Свідоцтво № 294   ВИНОГРАД (Vitis L.) 

Тип колекції: ознакова кишмишного типу. 

Кількість зразків у колекції 35, що походять з 12 країни і згруповані за 15 ознаками та 57 

рівнями їх прояву: строк достигання ягід, сила росту пагонів, форма ягоди, форма грона, 

середня маса одного грона, забарвлення ягід, урожайність, товарність, стійкість до мільдбю, 

оїдіуму, гнилі ягід, дегустаційна оцінка ягід, вміст цукрів у соці ягід, зимостійкість, 

безнасіннєвість. Заявник: Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова НААН. 

Автори: Ковальова І. А., Герус Л. В., Джуманазарова С. П., Скрипник В. В., Федоренко 

М. Г., Салій О. В. Запит №000440. Дата пріоритету 21.01.2020.  

 

Свідоцтво № 300   ЛЮЦЕРНА (Medicago L.) 

Тип колекції: ознакова. 

Кількість зразків у колекції 113, що походять з 37 країн і згруповані за 17 ознаками та 85 

рівнями їх прояву: форма кореневої системи в орному шарі, фора куша, висота навесні після 

початку відростання другого року вегетації, висота рослини через три тижні після першого, 

другого та третього скошування, довжина найдовшого стебла за повного цвітіння, кількість 

китиць на стеблі, довжина суцвіття, кількість бобів на китиці, форма бобів, кількість 

насінин у бобі, форма насінин, забарвлення насінин, темп росту рослин до початку 

бутонізації, висота рослин на початку цвітіння, залистяність, кількість укосів, урожайність 

зеленої маси, урожайність абсолютно сухої речовини, частка першого укосу до врожаю за 

рік, урожайність насіння. Заявник: Полтавська державна сільськогосподарська дослідна 

станція ім. М. І. Вавілова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. 

Автори: Марініч Л. Г., Барилко М. Г. Запит №000411. Дата пріоритету 15.11.2018.  

 

 

 

 


