Робота методичної комісії
Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин 02 березня 2017 року в
присутності Алейнікова І. М., Башкірової Н. В., Бобось І. М., Горай Г. О., Горобця В. Ф., Гринів С. М.,
Києнко З. Б., Костенко Н. П., Лікар С. П., Матус В. М. Мізерної Н. А., Рубцової О. Л., Ткачик С. О.,
Фурдиги М. М., Цизя О. М. провела своє засідання за
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1. Перегляд персонального складу Методичної комісії.
2. Звіт про виконання плану засідань Методичної комісії за 2016 рік. План засідань Методичної
комісії Українського інституту експертизи сортів рослин у 2017 році.
3. Розгляд проекту Методики проведення експертизи сортів маку східного (Papaver orientale L.)
на відмінність, однорідність та стабільність.
4. Розгляд та схвалення форм показників придатності до поширення в Україні для сортів
наступних ботанічних таксонів: Зернові: жито посівне (озиме) (батьківський компонент) (Secale
сereale L.); Лікарські та декоративні: материнка звичайна (Origanum vulgare L.), ехінацея пурпурова
(Echinacea purpurea (L.)) Moench, сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), мак східний (Papaver orientale
L.); Зернобобові: сочевиця харчова (Lens culinaris Medik.); Кормові: люцерна жовта (серповидна)
(Medicago falcata L.), щучник дернистий (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.)), костриця борозниста
(Festuca rupicola Heuff.) кормового та газонного (декоративного) напряму, костриця різнолиста
(Festuca heterophуlla Lam.), костриця червона мінлива (Festuca rubra var. commutata Gaudin.), пайза
(Echinochloa frumentacea Link), пирій видовжений (Elytrigia elongata (Host) Nevski), чина запашна
(Lathyrus odoratus L.) кормового, декоративного напряму, чина лісова (гібридна) (Lathyrus sylvestris
L.× L. latifolius L.) кормового, декоративного напряму, щавнат (Rumex patientia L. x Rumex
tianshanicum A. Los.) кормового, біоенергетичного та овочевого напряму, щириця (Amaranthus L.)
кормового, біоенергетичного та овочевого напряму, капуста кормова (Brassica subspontanea Lizg.),
топінамбур (Helianthus tuberosus L.) кормового, біоенергетичного напряму, топінсоняшник (Helianthus
tuberosus × H. annuus L.) кормового, біоенергетичного напряму, конюшина відкритозіва (Trifolium
apertum Bobr.), конюшина перевернута (Trifolium resupinatum L.), конюшина багряна (Trifolium
incarnatum L.), конюшина біла (повзуча) (Trifolium repens L.), конюшина гібридна (Trifolium hybridum
L.), конюшина лучна (червона) (Trifolium pratense L.), конюшина олександрійська (Trifolium
alexandrinum L.).
5. Різне.
Схвалено:
1) оновлений персональний склад Методичної комісії;
2) План засідань Методичної комісії Українського інституту експертизи сортів рослин у 2017
році;
3) Методику проведення експертизи сортів маку східного (Papaver orientale L.) на відмінність,
однорідність та стабільність;
4) форми показників придатності для поширення в Україні для сортів наступних ботанічних
таксонів: жита посівного (озимого) (батьківський компонент) (Secale сereale L.), материнки звичайної
(Origanum vulgare L.), ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench), сосни звичайної (Pinus
sylvestris L.), маку східного (Papaver orientale L.), сочевиці харчової (Lens culinaris Medik.), люцерни
жовтої (серповидної) (Medicago falcata L.), щавната (Rumex patientia L. x Rumex tianshanicum A. Los.)
кормового та біоенергетичного напряму, конюшини відкритозівої (Trifolium apertum Bobr.),
конюшини перевернутої (Trifolium resupinatum L.), конюшини багряної (Trifolium incarnatum L.),
конюшини олександрійської (Trifolium alexandrinum L.), конюшини білої (повзучої) (Trifolium repens
L.), конюшини гібридної (Trifolium hybridum L.), конюшини лучної (червоної) (Trifolium pratense L.)

