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Свідоцтво № 306 ПШЕНИЦЯ М'ЯКА ЯРА (Triticum aestivum L.)
Тип колекції: ознакова за показниками якості зерна.
Кількість зразків у колекції: 98, що походять з 6 країн і згруповані за 13 ознаками і 45 рівнями
їх прояву: урожайність, довжина колоса, кількість зерен з колоса, маса зерна з колоса, маса 1000
зернин, вміст білка в зерні, вміст сирої клейковини, седиментація, якість клейковини,
склоподібність, P/L, натура зерна, об'єм хліба. Заявник: Миронівський інститут пшениці
ім. В. М. Ремесла НААН. Автори: Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Рябчун
В. К., Падалка О. І., Музафарова В. А., Задорожна О. А. Запит №000413. Дата пріоритету
19.11.2018.
Свідоцтво № 304 КУКУРУДЗА (Zea mays L.)
Тип колекції: робоча самозапилених ліній з цінними господарськими ознаками, адаптованих до
умов Закарпаття.
Кількість зразків у колекції: 106, що походять з однієї країни і згруповані за 13 ознаками і 56
рівнями їх прояву: холодостійкість, посухостійкість, довжина качана, кількість зернин на
качані, маса 1000 зернин, кількість рядів зернин на качані, кількість качанів на рослині,
продуктивність зерна рослини, стійкість до враження летючою сажкою, пухирчастою сажкою,
північним гельмінтоспоріозом, ураження кореневими та стебловими гнилями, ушкодження
кукурудзяним стебловим метеликом. Заявник: Закарпатська державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН. Автори: Мисько О. І., Матієга О. О. Запит №000466. Дата пріоритету
25.11.2020.
Свідоцтво № 308 РИС ПОСІВНИЙ (Oryza sativa L.)
Тип колекції: ознакова робоча за основними господарськими ознаками.
Кількість зразків у колекції: 56, що походять з 11 країн і згруповані за 23 ознаками і 82 рівнями
їх прояву: діаметр стебла в межах першого меживузля, висота рослини, кількість волотей на
рослині, кількість колосків на волоті, вісь за довжиною волоті, продуктивність волоті, маса
1000 розвинених зернин, пустозерність, урожайність, час достигання, плівчастість,
тріщинуватість ендосперму, загальний вихід крупи, вихід цілого ядра, форма зернини,
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 №000460. Дата
пріоритету 19.11.2020.
Свідоцтво № 309 ТИМОФІЇВКА ЛУЧНА (Phleum pratense L.)
Тип колекції: ознакова за врожайністю.
Кількість зразків у колекції: 37, що походять з двох країн і згруповані за 18 ознаками і 62
рівнями їх прояву: урожайність зеленої маси, урожайність сухої речовини, урожайність насіння,
маса 1000 насінин, вміст протеїну, висота рослини, залистяність рослини, кількість
генеративних стебел, маса листків з куща, довжина волоті, кількість насінин у волоті, маса
насіння з волоті, маса насіння з куща, зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду,
стійкість до іржі. Заявник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН.
Автори: Павлів Д. Ю., Перегрим О. Р., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як М. М., Коник Г. С. Запит
№000456. Дата пріоритету 29.10.2020.
Свідоцтво № 310 ПАЖИТНИЦЯ БАГАТОРІЧНА (Lolium perenne L.)
Тип колекції: ознакова за врожайністю та її структурними елементами.
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Кількість зразків у колекції: 41, що походять з трьох країн і згруповані за 15 ознаками і 56
рівнями їх прояву: урожайність зеленої маси, урожайність сухої речовини, урожайність насіння,
маса 1000 насінин, вміст протеїну в сухій речовині, висота рослини, добовий приріст рослини,
залистяність, довжина колоса, кількість насінин в колосі, маса насіння з колоса, кількість
генеративних стебел, зимостійкість, тривалість вегетаційного періоду, початок цвітіння-повна
стиглість. Заявник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. Автори:
Іванців Р. Є., Коник Г. С., Байструк-Глодан Л. З., Хом'як М. М.
Запит №000455. Дата пріоритету 29.10.2020.
Свідоцтво № 312 ГОРОШОК ПОСІВНИЙ ОЗИМИЙ (Vicia satіva L.)
Тип колекції: ознакова.
Кількість зразків у колекції: 42, що походять з 10 країн і згруповані за 19 ознаками і 90
рівнями їх прояву: висота стебла, залистяність, стійкість проти вилягання, стійкість проти
розстріскування бобів, зимостійкість, посухостійкість, стійкість до борошнистої роси,
стійкість до кореневих гнилей, стійкість до аскохітозу, період відновлення вегетаціїдостигання, період цвітіння-достигання, вегетаційний період, продуктивність насінняз
рослини, маса 1000 насінин, вміст білка у зеленій масі, кількість квіток на квітконосі,
кількість галузок на висоті 10 см, маса зеленої маси 1 рослини, забарвлення насіннєвої
оболонки. Заявник: Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім.
М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Автори:
Барилко М. Г., Захаренко В. А., Калашнік О. П. Запит №000469. Дата пріоритету
12.01.2021.
Свідоцтво № 305 ПОМІДОР ЇСТІВНИЙ (Solanum lycopersicum L.)
Тип колекції: спеціальна для закритого грунту.
Кількість зразків у колекції: 27, що походять з однієї країни і згруповані за 9 ознаками і 33
рівнями їх прояву: група стиглості,тип розвитку рослини, урожайність, маса плоду, форма
плоду, забарвлення плоду, вміст вітаміну С, вміст сухої розчинної речовини, стійкість
проти ранньої сухої плямистості. Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва НААН.
Автори: Митенко І. М., Крутько Р. В., Стриженко С. М. Запит №000463. Дата пріоритету
24.11.2020.
Свідоцтво № 307 ГРУША ЗВИЧАЙНА (Pyrus communis L.)
Тип колекції: навчальна.
Кількість зразків у колекції: 26, що походять з семи країн і згруповані за 14 ознаками і 45
рівнями їх прояву: сила росту дерева, форма крони, час початку квітування, час споживчої
стиглості, розмір плоду, смак плоду, структура м'якуша, твердість м'якуша, основний колір
шкірки, форма плоду, скороплідність, посухостійкість, зимостійкість, рівень урожайності.
Заявник: Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва НААН.
Автори: Гаврилець Н. І., Микичук О. І. Запит №000462. Дата пріоритету 24.11.2020.
Свідоцтво № 311 УНАБІ СПРАВЖНІЙ (ЗІЗІФУС) (Ziziphus jujube Mill.)
Тип колекції: ознакова за ознаками відмінності.
Кількість зразків у колекції: 18, що походять з п’яти країн і згруповані за 24 ознаками і 66
рівнями їх прояву: сила росту, габітус, колючки, час розпускання вегетативних бруньок, час
повного цвітіння, кількість суцвіть, кількість плодів, довжина листкової пластинки, ширина
листкової пластинки, форма листкової пластинки, форма верхівки листкової пластинки,
діаметр віночка, розмір плоду, основна форма плоду (вид збоку), форма верхівки плоду в
поздовженому розрізі, положення максимального діаметру плоду, основне забарвлення
плоду, забарвлення м'якуша, кислотність плоду, соковитість плоду, розмір кісточки.
Заявник: Інститут рису НААН. Колекціонер: Грабовецька О.А. Запит №000467. Дата
пріоритету 10.12.2020.
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