УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
НАКАЗ
Київ
«28» лютого 2019 р.

№ 70-ОД

Про затвердження Додатку
до форми №1
З метою забезпечення проведення детального аналізу результатів досліджень з
кваліфікаційної експертизи на придатність сорту до поширення в Україні та
підготовки якісних Експертних висновків про результати кваліфікаційної експертизи
на придатність сорту до поширення (ПСП)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму звіту «Про проведення досліджень з кваліфікаційної
експертизи на придатність сорту до поширення в Україні» (Додаток до форми № 1)
(додається).
2. Керівникам Філій УІЕСР забезпечити підготовку та надання Додатку до
форми № 1 до УІЕСР у терміни, визначені для форми № 1.
3. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є. М.) забезпечити
розміщення наказу на веб-сайті УІЕСР.
4. Відділу кадрів та діловодства (Коморна О. М.) забезпечити ознайомлення з
наказом заступників директора (Ткачик С. О., Києнко З. Б.), керівників відділів:
експертизи на придатність до поширення (Хоменко Т. М.), науково-технічної
інформації (Стариченко Є. М.), керівників філій УІЕСР.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Ткачик С. О.
Директор

С. І. Мельник

Додаток до форми №1

Звіт
про проведення досліджень з кваліфікаційної експертизи
на придатність сорту до поширення в Україні
в _______ році

Назва ботанічного таксону ______________________________________________________________
Назва, код пункту досліджень____________________________________________________________
Область_______________________________________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІД
ґрунтова відміна _______________________________________________
№ Кількість Облікова Кількість
Метод
Фактиз/п сортів
площа повторень закладання**
чна
органічділянки*,
густота
них,
2
м
стояння сидерарослин,
ти
тис/га

Внесено добрив всього
азотних
фосфорних калійних
кг/га діючої речовини

рН

ступінь
засолення,
бал

*таблиця складається за одним сортом кожної групи стиглості;
** метод закладання: 1 – рендомізований, 2- систематичний.

Попередник ________________________________________________________________________________________
Порушення методики, відхилення від прийнятої технології та систем добрив, причини загибелі сортів, причини різниці
урожайності за повтореннями (якщо такі мали місце)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Результати та дата останнього агрохімічного обстеження __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДУ
№
з/п

Роботи, виконані від збирання
попередника до закінчення всіх робіт
у досліді

Дата

Внесені добрива (кг д. р.
на га) та засоби захисту

Знаряддя, машини та
апаратура

№
з/п

3. ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Дати

Назва
сорту
назва фази

назва фази

назва фази

назва фази

назва фази

назва фази

назва фази

Тривалість
періоду
вегетації,
діб

Сортові
домішки, %

4. УМОВИ ВЕГЕТАЦІЇ СОРТІВ ЗА ПЕРІОДАМИ РОЗВИТКУ

№ Кількість
з/п
сортів

Період
розвитку
№* тривалість
діб

Температура повітря, ºС

Сума опадів, мм

за звітний період
середня
звітний
мin, max середнє багаторічна період
значення

середня
багаторічна

І блок сортів (за групою стиглості)
1
2
3
4
5
6
ІІ блок сортів (за групою стиглості)
1
2
3
4
5
6
ІІІ блок сортів (за групою стиглості)
1
2

Кількість
діб з
опадами

Кількість Запас
діб з
вологи
віднов 0-30
сною
см
вологістю шарі
менше
грунту
30%

3
4
5
6
ІІІ блок сортів (за групою стиглості)
1
2
3
4
5
6
ІV блок сортів (за групою стиглості)
1
2
3
4
5
6
V блок сортів (за групою стиглості)
1
2
3
4
5
6
*1,2,3, 4,5,6 – періоди розвитку певного ботанічного таксону, наприклад, 1-від посіву до повних сходів, від повних сходів до
появи першої пари справжніх листків і т. д.

ВИСНОВКИ ПО ДОСЛІДУ
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Директор пункту досліджень__________________

Відповідальний спеціаліст_________________

