
Робота методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин 25 вересня        

2019 року в присутності Алейнікова І. М., Башкірової Н. В., Києнко З. Б., Костенко Н. П.,            

Лікар С. П., Меженського В. М., Рубцової О. Л., Ткачик С. О., Цизя О. М. провела засідання за  

 

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 
1. Розгляд проекту Методики проведення експертизи сортів виду Кіноа (Chenopodium quinoa 

Willd.) на відмінність, однорідність і стабільність. 

2. Розгляд форм Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні для 

сортів грястиці збірної (Dactylis glomerata L.), костриці велетенської (Festuca gigantea (L.) Vill.), 

костриці овечої (Festuca ovina L.), костриці червоної (Festuca rubra L.), костриці шорстколистої 

(Festuca brevipila R. Tracey), ламкоколосника ситникового (Psathyrostachys juncea (Fisch.) 

Nevski), пажитниці вестервольдської (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum), тимофіївки 

лучної (Phleum pratense L.), конюшини багряної (інкарнатної) (Trifolium incarnatum L.), 

конюшини білої (повзучої) (Trifolium repens L.), конюшини відкритозівої (Trifolium apertum 

Bobr.), конюшини гібридної (Trifolium hybridum L.), конюшини лучної (червону) (Trifolium 

pratense L.), конюшини олександрійської (Trifolium  alexandrinum  L.), конюшини перевернутої 

(Trifolium resupinatum L.), мітлиці велетенської (Agrostis gigantea Roth.), мітлиці пагононосної 

(Agrostis stolonifera L.), мітлиці тонкої (Agrostis capillaris L.), райграсу високого (Arrhenatherum 

elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl) газонного (декоративного) напряму використання та 

кіноа (Chenopodium quinoa Willd.). 

5. Різне. 

 

Схвалено: 

1) Методику проведення експертизи сортів лободи кіноа (Chenopodium quinoa Willd.) на 

відмінність, однорідність і стабільність. 

2) Форми Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

лободи кіноа (Chenopodium quinoa Willd.) (зернового напряму використання); грястиці збірної 

(Dactylis glomerata L.), костриці велетенської (Festuca gigantea (L.) Vill.), костриці овечої 

(Festuca ovina L.), костриці червоної (Festuca rubra L.), костриці шорстколистої (Festuca 

brevipila R. Tracey), ламкоколосника ситникового (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski), 

пажитниці вестервольдської (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum), тимофіївки лучної 

(Phleum pratense L.), конюшини багряної (інкарнатної) (Trifolium incarnatum L.), конюшини 

білої (повзучої) (Trifolium repens L.), конюшини відкритозівої (Trifolium apertum Bobr.), 

конюшини гібридної (Trifolium hybridum L.), конюшини лучної (червону) (Trifolium pratense L.), 

конюшини олександрійської (Trifolium  alexandrinum  L.), конюшини перевернутої (Trifolium 

resupinatum L.), мітлиці велетенської (Agrostis gigantea Roth.), мітлиці пагононосної (Agrostis 

stolonifera L.), мітлиці тонкої (Agrostis capillaris L.), райграсу високого (Arrhenatherum elatius 

(L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl) газонного (декоративного) напряму використання. 

 


