
Робота Методичної комісії 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин                       

22 грудня 2021 року провела он-лайн засідання, в якому взяли участь: Костенко Н. П., 

Цизь О. М., Горобець В. Ф., Хоменко Т. М., Щербина О. З., Бобось І. М., Рубцова О. Л., 

Кондратенко Т. Є., Гринів С. М., Башкірова Н. В., Бугайов В. Д., Байдюк Т. О.,                    

Король Л. В. за 

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Розгляд проєкту Методики проведення експертизи сортів роду 

первоцвіт (Primula L.) на відмінність, однорідність і стабільність групи декоративних. 

2. Розгляд проєкту Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю. 

3. Розгляд форм Показників для визначення придатності сорту для поширення в 

Україні на ботанічні таксони: паслін сизолистий (Solanum glaucophyllum Desf.) 

технічного напряму використання, первоцвіт (Primula L.) декоративного та 

лікарського напряму використання, пшеницю туранську (яру) (Triticum turgidum L. 

subsp. turanicum (Jakubz.) Á. Löve & D. Löve) зернового напряму використання, 

пшеницю м’яку (озиму) (батьківський компонент) (Triticum aestivum L.), щирицю 

криваву (Amaranthus cruentus L.) овочевого напряму використання, редьку посівну 

лобо (Raphanus sativus L. convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo), шипшину (Rosa L.) 

декоративного і плодового напряму використання. 

4. Обговорення питання щодо проведення кваліфікаційної експертизи клонів на 

відмінність, однорідність та стабільність і придатності до поширення в Україні 

відповідно до документу UPOV TGP 13 та вивченню досвіду країн-членів UPOV. 

 5. Різне. 

 

Схвалено: 

1. Методику проведення експертизи сортів роду первоцвіт (Primula L.) на 

відмінність, однорідність і стабільність групи декоративних.  

2. Методику проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового 

контролю. 

3. Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

пасльону сизолистого (Solanum glaucophyllum Desf.) технічного напряму 

використання, первоцвіту (Primula L.) декоративного та лікарського напряму 

використання, пшениці туранської (ярої) (Triticum turgidum L. subsp. turanicum 

(Jakubz.) Á. Löve & D. Löve) зернового і круп’яного напрямів використання, пшениці 

м’якої (озимої) (Triticum aestivum L.) (батьківський компонент); пшениці м’якої (ярої) 

(Triticum aestivum L.) (батьківський компонент), редьки посівної лобо (Raphanus 

sativus L. convar. lobo Sazon. et Stankev. var. lobo), шипшини (Rosa L.) декоративного і 

плодового напряму використання. 

 

 


