
Робота методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин 19 квітня 2019 

року в присутності Алейнікова І. М., Бобось І. М., Башкірової Н. В., Гринів С. М., Костенко 

Н. П., Лікар С. П., Меженського В. М., Ткачик С. О., Хоменко Т. М., Щербини О. З., 
Васьківської С. В., Таганцової М. М. Соломенко А. І., Рожкова Р. В. провела своє засідання за  

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Обговорення питання щодо внесення змін та доповнень до Методики проведення 

експертизи сортів пшениці твердої (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.) і пшениці 

полби звичайної (Triticum dicoccum Schrank ex Schuebl.) на відмінність, однорідність і 

стабільність. 

 2. Розгляд питання щодо об’єднання Методики проведення експертизи сортів льону 

низького (олійного, кудряшу) (Linum humіlе Mill.) на відмінність, однорідність і стабільність і 

Методики проведення експертизи сортів льону звичайного, довгунця (Linum usitatissimum L.) на 

відмінність, однорідність і стабільність, відповідно до сучасної класифікації видів льону. 

 3. Розгляд проекту Методики з визначення посухостійкості сортів (гібридів) кукурудзи в 

польових умовах (при наявності посухи).  

 4. Розгляд форм Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні: 

костриці несправжньоовечої (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.) газонного (декоративного) 

напряму використання; пшениці картлійської (Triticum turgidum L. subs. carthlicum (Nevski) Á. 

Lӧve & D. Lӧve); тонконогу лучного (Poa pratеnsis L.) газонного (декоративного) напряму 

використання. 

       5. Різне. 

5.1. Розгляд і затвердження українських та латинських назв нових ботанічних таксонів: 

кіноа і батату. 

5.2. Розгляд української та латинської назви ліщини звичайної (Corylus avellana L.) і 

ліщини великої (фундук) (Corylus maxima Mill.) у зв’язку із змінами у сучасній класифікації. 

5.3. Розгляд питання щодо врегулювання згідно сучасної ботанічної класифікації 

українських та латинських назв у Методиці проведення експертизи сортів чорниці і лохини 

(Vaccinium angustifolium Aiton; V. corymbosum L.; V. formosum Andrews; V. myrtilloides Michx.; V. 

myrtillus L.; V. virgatum Aiton; V. simulatum Small) на відмінність, однорідність і стабільність. 

 

Схвалено: 

1) Методику проведення експертизи сортів підвидів Пшениці твердої (Triticum turgidum 

L. subsp. durum (Desf.) Husn.), Пшениці картлійської (Triticum turgidum L. subs. carthlicum 

(Nevski) Á. Lӧve & D. Lӧve), Пшениці польської (Triticum turgidum L. subsp. polonicum (L.) 

Thell.), Пшениці тучної (Triticum turgidum L. subsp. turgidum), Пшениці двозерної (Пшениці 

полби звичайної) (Triticum turgidum  L.  subsp.  dicoccum  (Schrank ex Schübl.) Thell.) (Triticum 

dicoccum Schrank ex Schuebl.) на відмінність, однорідність і стабільність. 

2) Методику з визначення посухостійкості сортів (гібридів) кукурудзи в польових 

умовах (при наявності посухи). 

3) Форми Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

костриці несправжньоовечої (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.) газонного (декоративного) 

напряму використання, пшениці картлійської (Triticum turgidum L. subs. carthlicum (Nevski) Á. 

Lӧve & D. Lӧve), тонконогу лучного (Poa pratеnsis L.) газонного (декоративного) напряму 

використання. 

4) Методику проведення експертизи сортів лохини підроду Vaccinium роду Vaccinium L. 

на відмінність, однорідність і стабільність. 
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