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УДК 633.1:633.39                                               Код  UPOV: ERAGR_TEF 

Методика 

проведення експертизи сортів виду Теффа (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter) 

на відмінність, однорідність та стабільність 

 

Загальні рекомендації 

 

1. Предмет Методики  

 Методика стосується всіх сортів виду Теффа (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter) 

 

 2. Необхідний рослинний матеріал – рослини 

 2.1 Компетентний орган визначає скільки, якої якості, коли й куди постачається 

рослинний матеріал для експертизи сорту.  

 

 2.2 Мінімальна кількість насіння має становити 120 г.  

 

 2.3 Насіння має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не пошкодженим 

шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо якості та 

сортових характеристик. 

 

 2.4 Насіння нічим не обробляють. 

 

 3. Метод експертизи  

 3.1 Тривалість експертизи. Експертиза має тривати щонайменше два незалежні 

вегетаційні цикли, за необхідності експертизу продовжують на третій.  

 

 3.2 Місце експертизи. Експертизу проводять у двох закладах експертизи (основному 

та додатковому). 

 

 3.3 Умови проведення експертизи. Експертизу виконують за умов, що забезпечують 

задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сорту. 

Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літерами) 

в другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї. 

 

3.4 План експертизи. Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або 

їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило б обстеженням, які тривають до кінця 

циклу вирощування.  

По кожному сорту щорічно закладають: 

– Ділянки з окремими рослинами (А). Кожне дослідження має включати щонайменше 

60 рослин, розділених на два повторення. Рекомендована схема розміщення рослин 0,45 × 

0,08 м. 

– Рядкові ділянки (В). Кожне дослідження має бути на ділянках довжиною 10-ти 

метрів, розділених на два повторення Щільність посіву має бути 200 рослин на 1 п/м.  

 

 3.5 Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту 

здійснюють методом візуальної оцінки  та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно 

від типу виявлення ознак (якісні – QL, кількісні – QN, псевдоякісні – PQ). Тип виявлення 

ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак. 

_____________________ 
Методику розроблено: Костенко Н. П., к. с.-г. н., Український інститут експертизи сортів рослин, 

                                        Мандровська С. М., к. с.-г. н., Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 

                                        НААН України, 2017 
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 Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці 

ознак:  

 

MG: разове вимірювання групи рослин або частини рослин (наприклад, висота);  

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких 

протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина); 

VG: візуальна разова оцінка групи рослин; 

 VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.  

 

3.6 Кількість рослин/частин рослин. Експертизі підлягає щонайменше 60 рослин на 

ділянках з окремими рослинами і 2000 рослин на рядкових ділянках. 

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин: 

MG: разове вимірювання 60 рослин або 60 частин рослин (наприклад, висота); 

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 60 рослин або 60 частин рослин; 

VG: візуальна разова оцінка 2000 рослин; 

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 60 рослин або 60 частин 

рослин. 

 

 4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності. 

 Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в 

Таблиці ознак, і коди (1–9), необхідні для електронного опрацювання даних.  

Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для 

формування групи подібних сортів. 

 

 4.1 Експертиза на відмінність 

 Сорт відповідає умові відмінності, якщо за виявленням ознак він чітко відрізняється 

від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. 

Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису 

першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів 

методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли неможливо чітко вирізнити сорт-

кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно 

наступного року порівняти в польовому досліді. 

 

 4.2 Експертиза на однорідність  

 Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження 

рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, 

визначеними під час морфологічного опису.  

 Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 0,5 % за рівня 

ймовірності 95 %. У вибірці з 2000 рослин допускається 15 нетипових.  

Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 1% за рівня ймовірності 

95 %. У вибірці з 60 рослин допускається дві нетипові.  

 4.2.1 Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком 

нетиповості встановлюють однорідність сорту. 

 

 4.3 Експертиза на стабільність 

 Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в Описі, 

залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу 

розмноження, наприкінці кожного такого циклу. 

 Зазвичай, коли сорт однорідний, він вважається стабільним. 
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 5. Групування сортів для експертизи на відмінність  
 Сорти групують за найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту. 

Для  групування сортів використовують ознаки,  які, як  відомо з практики, не варіюють або 

дуже слабко варіюють у межах сорту. Ці ознаки можуть бути використані окремо або в 

комбінаціях з іншими.  

 Для групування рекомендовано такі ознаки: 

 – Рослина: за довжиною найдовшого стебла, включаючи волоть (ознака 10); 

 – Рослина: час початку цвітіння (ознака 11); 

 – Зернівка: забарвлення (ознака 19). 

 

 5.1 Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами 

рекомендовано висаджувати сорти-еталони. 

  6. Умовні позначення 
  (*) – ознаки, позначені зірочкою, завжди залучають до Методик з експертизи на ВОС 

усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки 

або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;  

 (+) – вказує на те, що до цієї ознаки надано пояснення або ілюстрації після Таблиці 

ознак; 

 Спостереження ведуться на:  А – ділянки з окремими рослинами; 

                                                              В – рядкові ділянки. 
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7. Таблиця ознак сортів виду Теффа 

Ознаки 
Ступені 

виявлення ознак 
Коди Сорти-еталони 

1 2 3 4 5 

1. 

(+) 

QN 

Рослина: за висотою (стебло і 

волоть)  

VG, В, 4  

низька 3  

середня 5  

висока 7  

2. 

(*) 

(+) 

QN 

Рослина: час появи волоті 

MS/MG 

А/В 

2-3 

дуже ранній 1  

ранній 3  

середній 5  

пізній 7  

дуже пізній 9  

3. 

(+) 

QN 

Рослина: габітус  

VS 

А, 3 

напівпрямий 3  

проміжний 5  

напіврозлогий 7  

4. 

(+) 

QN 

Рослина: інтенсивність кущення 

VS 

А, 3 

слабка 3  

помірна 5  

сильна 7  

5. 

QL 

Рослина: здатність до формування 

купини  

VG, В, 1 

відсутня 1  

наявна 9  

6. 

(+) 

QN 

Прапорцевий листок: за довжиною  

MS 

А, 3 

короткий 3  

середній 5  

довгий 7  

7. 

(+) 

QN 

Прапорцевий листок: за шириною  

MS 

А, 3 

вузький 3  

середній 5  

широкий 7  

8. 

(+) 

QN 

Стебло: кількість вузлів 

MS 

А, 4 

мала 3  

середня  5  

велика 7  

9. 

(*) 

(+) 

QN 

Стебло: за довжиною верхнього 

міжвузля 

MS/MG 

А/В, 5-6 

коротке 3  

середнє 5  

довге 7  

10. 

(+) 

QN 

Рослина: за довжиною найдовшого 

стебла, включаючи волоть  

МS 

А, 5-6 

коротка 3  

середня 5  

довга 7  

11. 

(*) 

(+) 

QN 

 

Рослина: час початку цвітіння 

MS/VG 

А/В 

4 

дуже ранній 1  

ранній 3  

середній 5  

пізній 7  

дуже пізній 9  
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1 2 3 4 5 

12. 

(*) 

(+) 

QL 

Суцвіття (багатоколоскова волоть): 

положення у просторі 

VG 

А, 4-5 

злегка похиле 1  

помірно поникле 2  

сильно поникле 3  

13. 

(*) 

(+) 

QN 

Волоть: головна вісь за довжиною  

MS 

А, 5 

коротка 3  

середня 5  

довга 7  

14. 

(+) 

QN 

Колос: за довжиною (у середній 

третині волоті) 

MS, А, 5 

короткий 3  

середній 5  

довгий 7  

15. 

(+) 

QN 

Волоть: кількість колосів у суцвітті 

MS 

А, 5 

мала 3  

середня 5  

велика 7  

16. 

(*) 

(+) 

QN 

Колос: кількість простих колосків 

MS  

А, 5 

мала 3  

середня 5  

велика 7  

17. 

(+) 

QL 

Колоскова луска: антоціанове 

забарвлення  

MS/VG, А/В, 5-6 

відсутнє 1  

наявне 9  

18. 

(*) 

(+) 

QN 

Колосок: кількість зернівок 

MS  

А, 6 

мала 3  

середня 5  

велика 7  

19. 

(*) 

(+) 

PQ 

Зернівка: забарвлення  

VG 

7 

жовтувато-біле 1 Hagaiz 

червонувато-

коричневе 

2 Tseddia 

 

 

Загальний вигляд рослини 
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8. Пояснення до Таблиці ознак сортів виду Теффа 

8.1 Коди фаз росту й розвитку рослин теффа, у які рекомендовано робити 

обстеження 

Коди Назви фаз росту і розвитку 

1 Кущення 

2 Початок появи волоті 

3 Сформовані суцвіття 

4 Цвітіння 

5 Фаза молочної стиглості 

6 Фаза воскової стиглості 

7 Повна стиглість 

 

8.2 Пояснення до окремих ознак 

До 1. Рослина: за висотою (стебло і волоть), см.             

       

                                                            
 

Низька  – до 100 середня – 100-160, висока – понад 160.  

 

До 2. Рослина: час появи волоті, діб від появи сходів. 

Дуже ранній – до 40, ранній 41-50, середній – 51-60, пізній – 61-70, дуже пізній – понад 70. 

 

До 3. Рослина: габітус. 

Габітус оцінюють візуально за кутом, утвореним листками і пагонами між уявною 

вертикальною віссю. 

 
                      3                                   5                                         7 

            Напівпрямий                 проміжний                     напіврозлогий  
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До 4. Рослина: інтенсивність кущення.  

Визначають за кількістю стебел у одному кущі, шт. 

Слабка – до 5, помірна – 5-10, сильна – понад 10. 

 

До 6. Прапорцевий листок: за довжиною, см. 

Короткий – до 40, середній – 40-50, довгий – понад 50. 

 

До 7. Прапорцевий листок: за шириною, мм. 

Вузький – до 4, середній – 4-5, широкий – понад 5. 

 

До 8. Стебло: кількість вузлів, шт. 

Мала – до 5, середня – 5-6, велика – понад 6. 

 

До 9. Стебло: за довжиною верхнього міжвузля, см. 

Коротке – 10-15, середнє – 15-20, довге – 20-25. 

 

До 10. Рослина: за довжиною найдовшого стебла, включаючи волоть, см. 

Коротка – до 135, середня – 136-180, довга – понад 180. 

 

До 11. Рослина: час початку цвітіння, діб від появи сходів. 

Дуже ранній до 50, ранній 51-60, середній – 61-75, пізній – 76-90, дуже пізній – понад 90. 

 

До 12. Суцвіття (багатоколоскова волоть): положення у просторі. 

До 13. Волоть: головна вісь за довжиною, см. 

Обстежують волоть головного стебла. 

Коротка – до 35, середня – 35-45, довга – понад 45. 

                                 

                              3                                                       5                                               7 

                 Злегка похиле                                помірно поникле                        сильно поникле 

                      

До 14. Колос: за довжиною (у середній третині волоті), см. 

Короткий – до 20, середній – 20-25, довгий – понад 25. 

 

До 15. Волоть: кількість колосів у суцвітті, шт. 

Мала – до 28, середня – 28-35, велика – понад 35. 
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До 16. Колос: кількість простих колосків, шт.  

Підраховують у середній третині волоті. 

Мала – до 10, середня – 10-16, велика – понад 16. 

 

До 17. Колоскова луска: антоціанове забарвлення.  

 

            
1 9 

                              Відсутнє                                                                   наявне 

 

До 18. Колосок: кількість зернівок, шт. 

Мала – 4, середня – 4-7, велика – 8. 

 

До 19. Зернівка: забарвлення. 

 

                                    
                                     1                                                             2 

                       Жовтувато-біле                                 червонувато-коричневе 
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10. Технічна анкета   

 

ТЕХНІЧНА АНКЕТА Сторінка {1} з {3} Номер посилання: 

 

 

Дата подання заявки: 

(не заповнюється заявником) 

ТЕХНІЧНА АНКЕТА 

заповнюється разом із заявкою на права селекціонера на сорт рослини 

1. Предмет Технічної анкети   

1.1  Ботанічна назва Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter  

1.2 Загальноприйнята назва       Тефф  

2. Заявник   

Ім’я   

Адреса 

 

  

Телефон  №   

Факс  №   

E-mail адреса   

Селекціонер (якщо він не заявник)   

3. Назва сорту 

 

  

#4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту 

4.1 Схема селекції 

(інформація стосовно схеми селекції) 

Сорти отримані в результаті: 

4.1.1 Схрещування 

         (а) контрольоване схрещування                                            

         (вкажіть батьківські сорти) 

         (b) частково відоме схрещування                                          

         (вкажіть відомий(і) сорт(и)) 

         (с) невідоме схрещування 

4.1.2 Мутація 

         (зазначте батьківський сорт)     

4.1.3 Виявлено та поліпшено                                                          

         (зазначте, де й коли відкрито та як розвинуто) 

4.1.4 Інше                                                                                      

         (зазначте деталі) 

 

4.2 Метод розмноження сорту 

(інформація стосовно методу розмноження сорту) 

4.2.1 Тип матеріалу 

           (а) лінія                                                                

                 (і)  чоловіча фертильна лінія                                                                  

                 (іі) чоловіча стерильна лінія   

           (b) гібрид 

           (с)  інше 

                (зазначте деталі) 

4.2.2  Інше                                                                                        

         (зазначте деталі) 

 

 

 

 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

     

 

 

 

 

 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

 

[   ] 
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ТЕХНІЧНА АНКЕТА Сторінка {2} з {3}  

5. 5. Ознаки сорту мають бути позначені (номер у дужках стосується  відповідної ознаки в 

Методиках; просимо виділити найвідповідніший код). 

Ознаки та ступені їх виявлення Сорти-еталони Коди 

5.1 

(10) 

Рослина: за довжиною 

найдовшого стебла, 

включаючи волоть 

коротка  3 [   ] 

середня  5 [   ] 

довга  7 [   ] 

5.2 

(11) 

Рослина: час початку 

цвітіння 

 

дуже ранній  1 [   ] 

ранній  3 [   ] 

середній  5 [   ] 

пізній  7 [   ] 

дуже пізній  9 [   ] 

5.3 

(19) 

Зернівка: забарвлення 

(після достигання) 

жовтувато-біле  1 [   ] 

червонувато-

коричневе 

 2 [   ] 

6. Подібні сорти та відмітності між ними 

Просимо використовувати цю таблицю та рядок  коментарів для надання інформації 

щодо того, як Ваш сорт-кандидат відрізняється від сорту (чи сортів), які, на Ваш погляд, 

є найподібнішими. Ця інформація може допомогти установі  провести свою експертизу 

на відмінність  ефективнішим методом. 

ТЕХНІЧНА АНКЕТА Сторінка {3} з {3}  

Назва(и) сорту(ів), 

подібного(их) до 

Вашого сорту-

кандидата 

Ознака(и), за якою(ими) 

Ваш сорт-кандидат 

відрізняється від 

подібного(их) сорту(ів) 

Опишіть виявлення 

ознак(и) 

подібного(их) 
сорту(ів) 

Опишіть виявлення 

ознак(и) Вашого 

сорту-кандидата 

 

 

 

   

Коментарі: 

 

 
#7.  Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту 

7.1 Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти вирізнити сорт, крім інформації, 

що представлена в розділах 5 та 6? 

           Так [  ]                                              Ні [  ] 

           (Якщо «так», просимо надати деталі) 

7.2 Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи? 

           Так [  ]                                              Ні [  ] 

           (Якщо «так», просимо надати деталі) 

7.1 Інша інформація 

         (використання сорту)          (фотографія)  

8. Дозвіл на використання  

         (a) Чи потребує сорт попереднього дозволу на використання за законодавством 

стосовно охорони довкілля, здоров’я людей та тварин? 

         Так [  ]                                              Ні [  ] 

         (b)  Чи було одержано такий дозвіл? 

         Так [  ]                                              Ні [  ] 

         Якщо відповідь на пункт (b) є позитивною, просимо надати копію дозволу. 
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9. Інформація щодо рослинного матеріалу, що має проходити експертизу чи представлений 

для експертизи. 

9.1 Виявлення ознаки або кількох ознак сорту може перебувати під впливом таких чинників, 

як шкідники чи хвороби, хімічне оброблення (наприклад, ростовими речовинами або 

пестицидами), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз 

розвитку рослини  тощо. 

9.2 Рослинний матеріал не обробляють нічим, що може вплинути на виявлення ознак сорту, 

поки компетентний орган не дозволить або не запропонує зробити це. Якщо рослинний 

матеріал зазнав такого оброблення, про нього має бути надано повну інформацію. Просимо 

вказати нижче, чи Вам відомо, що рослинний матеріал, який підлягає експертизі, зазнав 

впливу: 

(a)  мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма        

(b)  хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) 

(c)  культури тканини                                    

(d)  інших чинників                     

Так  [   ] 

Так  [   ] 

Так  [   ] 

Так  [   ] 

Ні  [   ] 

Ні  [   ] 

Ні  [   ] 

Ні  [   ] 

        Просимо надати детальну інформацію щодо пунктів, де ви вказали  „так” 

(випробування на наявність вірусу чи інших патогенів) 

10. При цьому я заявляю, що, наскільки мені відомо, інформація, наведена у цій формі, є 

достовірною: 

        Ім’я заявника  

        Підпис  Дата  

 
# Повноважні органи можуть дозволити залучити певну інформацію до конфіденційного 

розділу Технічної анкети. 


