
Робота Методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин 10 червня 2021 року 

провела он-лайн засідання, в якому взяли участь: Горобець В. Ф., Гринів С. М., Києнко З. Б., 

Костенко Н. П., Лікар С. П., Хоменко Т. М., Цизь О. М., Щербина О. З. за 

 

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Внесення змін до Методики проведення експертизи сортів тритикале (Triticosecale Witt.) 

на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і 

стабільність, відповідно до документу UPOV TG 121/4 від 20.05 2020.  

 2. Внесення змін до Методики проведення експертизи сортів жита посівного (Secale cereale 

L.) на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і 

стабільність, відповідно до документу UPOV TG 58/7 від 17.12.2020. 

 3. Внесення змін до Методики 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 Schübl.) на відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на 

відмінність, однорідність і стабільність, а саме, включення до неї пшениці туранської (Triticum 

turgidum L. subsp. turanicum (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve). 

 4. Розгляд Методичних рекомендацій з визначення типу крохмалю в насіннєвому матеріалі 

зернових і круп'яних культур (якісний метод).  

   

 

Схвалено: 

1) Методику проведення експертизи сортів тритикале (Triticosecale Witt.) на відмінність, 

однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність. 

2) Методику проведення експертизи сортів жита посівного (Secale cereale L.) на 

відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність 

3) 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 

Schübl.), Пшениці туранської (Triticum turgidum L. subsp. turanicum (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve) на 

відмінність, однорідність і стабільність групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність.  

4) Методичні рекомендації з визначення типу крохмалю в насіннєвому матеріалі зернових і 

круп'яних культур (якісний метод). 

 

 

 


