
Робота методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин 06 червня 2017 року в 

присутності Гринів С. М., Києнко З. Б., Кондратенко Т. Є., Костенко Н. П., Курочки Н. В.,       

Лікар С. П., Лещук Н. В., Матус В. М., Мізерної Н. А., Меженського В. М., Свинарчук О. В., 

Ткачик С. О., Хоменко Т. М., Цизя О. М., запрошених: Парія М. Ф. – директора ТОВ «ВНІС»; 

Соломенка А. І. – нач. відділу реєстрації та захисту прав на сорти рослин ТОВ «ВНІС»;         

Куліша О. Ю. – біотехнолога ТОВ «ВНІС» провела своє засідання за  

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 

1. Перегляд персонального складу Методичної комісії. 

2. Розгляд та схвалення розроблених форм Показників для визначення придатності сорту 

для поширення в Україні наступних ботанічних таксонів:  

Кормові: 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; щириця (Amaranthus L.) кормового, 

зернового та декоративного напряму використання; капуста кормова (Brassica subspontanea Lizg.); 

топінамбур (Helianthus tuberosus L.) кормового, біоенергетичного напряму; топінсоняшник 

(Helianthus tuberosus × H. annuus L.) кормового, біоенергетичного напряму; турнепс (Brassica rapa 

L. var. silvestris (Lam.) Briggs.);  

Зернові: кукурудза гілкувата (Zea mays ramose);  

Зернобобові: чина посівна (Lathyrus sativus L.).  

3. Перегляд форм Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

плодових культур: яблуня домашня (Malus domestica Borkh.), суниця садова (Fragaria ananassa 

Duch.) з врахуванням внесених змін.         

4. Розгляд питання щодо внесення змін до латинських назв у Методику проведення 

експертизи сортів житняку гребінчастого (Agropyron pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv., ж. пустельного 

(A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult.), ж. сибірського (A. sibiricum (Willd.) P.Beauv.), ж. 

черепичного (A. imbricatum Roem. et Schult.) на відмінність, однорідність та стабільність.    

5. Різне. 

 

Схвалено: 

1. переобрання заступника Голови Методичної комісії та оновлений персональний склад 

Методичної комісії; 

2. форми показників придатності для поширення в Україні для сортів наступних ботанічних 

таксонів: щучника дернистого (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.), костриці борознистої (Festuca 

rupicola Heuff.) кормового та газонного (декоративного) напряму, костриці різнолистої (Festuca 

heterophуlla Lam.) газонного (декоративного) напряму використання, костриці червоної мінливої 

(Festuca rubra var. commutata Gaudin.) газонного (декоративного) напряму використання, пайзи 

(Echinochloa frumentacea Link), пирію видовженого (Elytrigia elongata (Host) Nevski), чини 

запашної (Lathyrus odoratus L.), чини лісової (гібридної) (Lathyrus sylvestris L.× L. latifolius L.), 

капусти кормової (Brassica subspontanea Lizg.), щириці (Amaranthus L.) кормового, зернового та 

декоративного напряму використання, топінамбура (Helianthus tuberosus L.) кормового, 

біоенергетичного напряму використання, топінсоняшника (Helianthus tuberosus × H. annuus L.) 

кормового, біоенергетичного напряму використання, чини посівної (Lathyrus sativus L.), яблуні 

домашньої (Malus domestica Borkh.), суниці садової (Fragaria ananassa Duch.). 


