














Патент Ме: 07403 Заявка Ме: 04112001

Вид:  Котячам'ята "Мереіа ігапзсацсазіса Стоззї. х М.ргапаїйога М.В. Мереіа
лгапесайсазіса Стоз5ї.

Назва сорту Переможець 3

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 21.12.2004

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковийцентр Українськоїакадемії аграрних наук

   

        

 

 

 

 

  

  

м жаканній | Ознака й || Проявлення Код

20 Рослина: б 111 висока з

3 Рослина: малий З

4 пізній 7

-5 Спрорнаіснувеньмуввиткомх РАНО8
6 Стебло: за діаметром й Середнє 5

7 Стебло: антоціанове забарвлення - - - наявне 9.

8 Рослина: залистяність | ди висока 7

9 Листкова пластинка: за довжиною - . довга що 7 -

10. Листкова пластинка: за шириною - широка | | 7

11 Листкова пластинка: забарвлення 1 жовто-зелене 5.

12 Листкова пластинка: опушення середнє 5.

13 Суцвіття: за довжиною | - ди середне 5

14 Квітка: забарвлення . | багато 7

15 міст ефірноїолії середній Ж

16. міст цитронелолу | 00 середній 5.



Патент Ме: 0574 Заявка 2

Вид:

: 04158001

 

Кріп

Назва сорту  Татран

Дата

Власник(и): Приватне мале підприємство " Тирас"

м

 

 

Листи -

Листок:інтенсивність зеленого забарвлення

(Листок: восковийналіт

 

державної реєстрації права: 01012005

Ознака

 

Молодарослина: антоціановезабарв.

. Молодарослина: положеннялистків (стадія 3-5 листків)

Рослина: щільність листків

Рослина: кількість первинних гілочок

 

Рослина: за ви: З

Стебло: головне стебло за довжиною

Стебло: блакитний відтінок -

Стебло: інтенсивність зеленого кольору

Стебло: восковийналіт

Листок: за формою |

Листок: за щільністю

Листок:кінцеві частки за шириною

 

. Листок: за довжиною

Листок: за шириною| |

: блакитне забарвлення   

Головнийзонтик:за діаметром

Головнийзонтик: кількість променів

 

Час появи головного зонтика

Часпочатку цвітіння

Апеїит егамесіеп5 1..

Датапріоритету:

напівпрямостяче

 

 

деередній

29.06.2004

    

щільні |
багато

середня
середнє

середній

відсутній

сильна
незначний |

видовжений

 

.-Помірно щільний

середній
відсутнє

помірна

слабкий

середній

середня кількість

середній

середній

 

"Код

 

п
а
ц
а
м
н

с
и
м
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Патент Ме: 07451 Заявка Ме: 05158001

Вид: Кріп Апеїпит егаувоїесп1,.

Назва сорту ТМ-04/Мор

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и): Приватне мале підприємство " Тираєс"

| Моравосід спол. сро.

 

   

 

  

    

   
  

.1, Молода рослин : антоціановезабарвлення М М

2 Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)

3. Рослина: щільність листків

4 ькість первиннихгілочок

5 зависотою | -

.6 С : головнестебло за довжиною

7. Стебло: діаметр (в середній третині)

8 Стебло: блакитний відтінок -

9 Стебло: інтенсивністьзеленого кольору

10 Стебло: восковий наліт |

11 Листок: за формою

ПА Листок: за щільністю

ІЗ 5 й : кінцеві частки за шириною

14 : за довжиною

15 : за шириної 

с Листок: блакитне забарвлення

Листок: інтенсивність зеленого забарвлення

а Листок: восковийналіт

Головнийзонтик: задіаметром |

Головний зонтик: кількість променів

Час появи головного зонтика |

Час початку цвітіння

з   

ю 9

 

ю
ю ю

 

 

відсутнє

напівпрямостяче

щільні

багато

Середня.
середнє

 

-середній

відсутній

сильна|

незначний

видовжений

 

г помірно щільний

середні

.бередній
середній

відсутнє

помірна

слабкий

середній

середнякількість

середній

середній

Проявлення

 



Патент М: 07452 Заявка Хе: 05158003

Вид: Кріп Апеїит вгауеоієпе 1..

Назва сорту  Ането

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 30.09.2005

Товариствоз обмеженоювідповідальністю "Селма"   
   

    

   
   

 

  
     

    
   

 

 

Ознака | Проявлення

п аб овідутне
2 Ї напівпрямостяче 3

(3 листків 0 ЖД, ПАДАВ, о щільні й М
4 на: кількість первинних гілочок Ли - багато | ї
5 Рослина: за висотою Р довга | о
6 :головнестебло за довжиною - середнє 5
а. діаметр (в середній третині) | пнСВредніЙ 000 5

8 блакитнийвідтінок ій . Ознака не визначена ; о
9 інтенсивність зеленогокольору | помірна Ж.

восковийналіт - т помірний 5
-за формою и що ромбічний 2

: за щільністю - - помірно щільний З
- Листок: кінцеві частки за шириною - 0 - середні й 5.
Листок: за довжиною о .. середній 8
Листок: за шириною - . середній с З

с: блакитне забарвлення| - М ознака не визначена 0
7 Л інтенсивність зеленого забарвлення 2... помірна 5

18 Листок: восковийналіт С іній помірний б
19 Головний зонтик: за діаметром о - середній | 5
20 Головний зонти :кількість променів | середня кількість: 5
21 Час появи головного зонтика ці .. середній
22 Час початку цвітіння 0 - - . середній
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Патент М:

Вид: Кріп

07453 Заявка Же: 05158004

Апеїпит вгауеоіепе 1..

Назва сорту Піккаділлі

Дата державної реєстрації права: 11012007

 

Молода

Молода

 

 Стебло:

Стебло:

-Листок
Листок

Листок:

Листок:

Листок:

Листок:

Листок:

Листок:

 

: головнестеб.

: діаметр (в середній третині)

Ознака

слина: антоціанове забарвлення  

 

 рослина: пол:

: щільність листкі  

  
   

  

за довжиною

 

  
блакитнийвідтінок

інтенсивність зеленого кольору

восковийналіт пи

заформою
за щільністю | П

кінцеві частки зашириною ||

за довжиною
за шириною

блакитне забарвлення дн -

інтенсивність зеленого забарвлення

восковийналіт

Головний зонтик:за діаметром

Головний зонтик:кількість променів

Час появи головного зонтика

Час початку пвітіння

ення листків (стадія 3-5 листків)

1

Дата пріоритету: 30092005

Проявлення

  

 

 

напівпрямостяче

 

багато

д
середнє |

середній |

( ознака не визначена
сильна М -

незначний

(трикутний

щільний

середні
довгий

п широкий
ознака не визначена.

  

сильна

помірний

малий

середнякількість

пізні

пізній

  

   



  Патент Хе: 07454 Заявка М: 06158001

Вид: Кріп Апеїйит етауеоіепз 1.

Назва сорту Кронос

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 19.01.2006

Власник(и): Краковська ХодовляіНасінництво Огродніче "Полав"Сп. зо.о.
м 11111 знака00 м || Проявлення||Код
 

 

    

   

   

  

 

    

 

   
    

1 женслина:антоціанове забар влення 9
2 5

4 Рослина: кількість.первинних гілочок - Ум ш середня кількість | 5
5 Рослина: за висотою - о ПУ . середня | 5
6 Стебло: головнестеблозаідо . середнє 15
7 Ли пса великий 7
8 Стебло: блакитний відтінок - | - - . відсутній - 1
9 стебло: інтенсивністі зеленого кольору 1 ц.р бильна | 7

сильний 7

трикутний | й 1

. о щільний В 7
інцеві частки зашириною о но широкі р 7

а довжиною - он. ДОВГИЙ 7
ашириною | | дн середній 5;
блакитне забарвлення гвідсутнє 1

шсильна | 7

сильний 7;

великий 7
0 Ли - м "багато - У

21 Час появионіаного зонтика | - о середній 5
22 Час початку цвітіння | - 1 . середній 5

12



Патент М: 0557 "Заявка М: 03021003

Вид: Хміль Нитиїця Їприїшз1.

Назва сорту Національний

реєстрації права: 01.01.2005 Дата пріоритету: 19.12.2003

 

Дата державн:

Власник(и): Мельничук Максим Дмитрович

-Заграфова МайяЙосипівна    
   
   
   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    
 

м Ознака п Проявлення Ї КодЗ од.

2 за розміром листкової пластинки великій 7

4 колірверхнього боку листкової пластинки жовтий 1
6 Часпочаткуцвітіння Пи пізній 9

.8 Рослина: за формою веретенолодібна ри - - ознака не визначалась 0

9 Рослина: масаверхівки | дуже низька чшеу а

10 Бічні пагони середньої третини рослини: за довжиною середні пити УАРІНО Й 5

ПП Бічні пагони верхньоїтретини рослини: за довжиною | | середні 5

12 Бічні пагонисередньої третинирослини: залистяність щільна | й 7

13 Бічні пагониу середній третині рослини:кількість шишокна вузлі | середня кількість 5

14Бічні пагони середньої третині рослини: загальна кількість шишок середня кількість 5
.15 Бічні пагониверхньої третини рослини:кількість шишок на вузлі мало 3
16 Час збирання стиглих шишок || ранній 3:

17 велика - 7

їв. Шишки і - г куляста 5
20 Шишки: інтенсивністьзеленого забарвлення | | - й помірна 5

21 Листкова пластинка:зарозміром ці мала З |

22 Листкова пластинка: відношення ширина/)довжина велике 7

23 Листкова пластинка: довжинаверхівки середня 5

13



Патент М: 0558 Заявка Ха: 04021001

Вид: Хміль Нитшиз Іири!ця 1.

Назва сорту Фенікс

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005 Дата пріоритету: 28.01.2004

ЗВласник(и): пп "Запорожський Володимир Іванович"

1 |Ознака
 

   

    

    
  

           
 

 
 

 

 

 

22 Листкова пластинк відношення ширина / довжина ьд середнє
23 Листкова пластинка: довжина верхівки - довга

 

З

78 середній 5
З бі З
еЗ й с би
6 Час початку цій ння - середній 5
8 Рослина: за1 формою веретеноподібна я веретеноподібна 1

- Рослина: масаверхівки - низька ати З
10 Бічні пагони середньої третини рослини:за довжиною | ї ре .. середні | 5
-П Бічні пагони верхньоїтретинирослини:за довжиною нм шсередні | | З
12 Бічні пагонисередньої третини рослини: залистяність ... -- помірна | 5
13. Бічніпагони усередній третині рослини:кількість шишок навузлі

|

середня кількість 5
14 Бічні пагонисередньої третині рослини:загальна кількість шишок середнякількість 5
15. Бічні пагони верхньоїтретини рослини: кількість шишок на вузлі

|

мало || 3
.16 Час збирання стиглих шишок и 1 -ранній 3
17. Шишка: за розміром || Ми середня 5.
18 Шишки: за формою | и Пи .. куляста 5
20 Шишки: інтенсивність зеленого забарвлення з темна 7 -
21 Листкова пластинк: : за розміром о . мала 3

5

7

14

 



 

Патент М: 07301 Заявка Же: 05021005

Вид: (Хміль Нитиіцз ириіця 1,.

Назва сорту Тріумф

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 18.11.2005

Власник(и): Спільне підприємство "Виробниче об'єднання "Агро-Пром-Сервіс "    

 

      

   
  

   
Ми |Ознака | Р | Проявлення

1 Основнийпагін: антоціанове забарвлення - Ми Ми М відсутнєабо дуже! »

(2 Листок: за розміром листкової пластинки| Ми - и середній ти

6 Часпочатку цвітіння М Ли їй

8 Рослина: за формоюверетеноподібна зеретен подібна |

дуже низька -

середні |

середні

зни середньої слини: зал тома
13 Бічні пагони у середній третині рослини: ількість шишокнавузлі середня кількість

14 Бічні пагони середньоїтретині рослини:загальна кількість шишок декілька й

.15. Бічні пагони верхньоїтретини рослини:кількість шишокнавузлі ш,мало |

16 Часзбирання стиглих шишок о ранній

17 Шишка: за розміром 8 и ба лю середня

.18. Шишки: за формою и 0 й дв

20 Шишки: інтенсивністьзеленого забарвлення Ли помірна

22 (Листкова пластинка: відношення ширина / довжина | | велике |

23 Листкова пластинка: довжина верхівки - пого середня

15



07309

 

Патент Ме: Заявка М»: 98076007

Вид: Груша

Назва сорту Бурштинова

Руги5 сопітипіз 1.

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 01.01.1998

Власник(и): Придністровська досліднастанція Інституту садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

м Ознака

1 Дерево: за силою росту

2 Дерево: розгалуження

3. Дерево: за габітусом(формакрони)

48 Однорічний пагін: за формою й

3

6

7

 

Однорічнийлагін: за довжиною міжвузлів

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

форма верхівок вегетативних бруньок

розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

8  Однорічнийпагін:

9. Однорічний пагін:
пагона

10 Однорічний пагін: розмір листкової подушки

П Молодийпагін: антоціановезабарвленняверхівки(у період

інтенсивного росту)

: інтенсивність опушенняверхньоїтретини
 

 

12 Молодийпагі

13 Листкова пластинка

14. Листкова пластинка: за довжиною

15 Листкова пластинка: за шириною

16 Листкова пластинка: відношення довжини до ширини

положення стосовно пагона

17 Листкова пластинка: форма основи

18 Листкова пластинка: форма верхівки(не враховуючикінчика)

19 Листкова пластинка: довжинакінчика

20 Листкова пластинка: надрізикраїв (верхньої половини)

глибинанадрізів країв

22 Листковапластинка: вигин центральної жилки

21 Листкова пластинка:

23  Черешок: за довжиною

24  Прилистки: наявність

25 Прилистки: відстаньвід основи черешка

26  Пагін: розташуванняквіткової бруньки

27 Квіткова брунька: за довжиною

28  Чашолисток: за довжиною

29  Чашолисток: за положенням від

 

 

30 Пелюстка: положеннякраїв пелюстки |||

.31 Прий: : розташування відноснопиляків

32 Квітка: розмір пелюстки

33 Квітка: формапелюстки(за виключенням

34 Квітка: форма основи пелюстки(як для33)

35 Квітка: довжинанігтика

36  Нестиглий плід: колір чашолистків

37 Плі

 

    

 

: за довжиною

 

максимальнийдіаметр

39. Плід: відношення довжинидо діаметра

40 Плід: місце максимального діаметра

41 Плід: за розміром

42. Плід: симетричність (у поздовжньомурозрізі)

43 Плід: профіль боків

44 Плід: основнийколір шкірки

45 Плід: відносне поширення основного кольору

46 Плід: відтінок основного кольору

16

вище(д

Проявлення

середнє

помірне

конусоподібне

прямий

короткі

помірно-коричневий

 

відхилені

середній

відсутнє або дуже слабке

слабка

відхилене

довга

вузька

велике

тупа

тостра

короткий

тупозазублені

мала (мілка)

слабкий

довгий

наявні

мала

головнимчином на
шпорцях

коротка

короткий

притиснутий
відокремлені |

й стовпчик)

 

великий

яйцевидна|

усічена

короткий

зелено-коричневий

короткий

великий

дуже мале

ближче до чашечки

 

великий

злегка асиметричний

опуклий

жовтий

велике

ознака не визначалась
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47

48

49

- Ознака | Проявлення

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо відсутнє абодуже слабке

чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках відсутнє або дуже слабке

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола відсутнє або дуже мале

плодоніжки

 

Плід: довжина плодоніжки коротка

Плід: товщина плодоніжки | . середня

Плід: викривлення плодоніжки помірне

(Плід: положення плодоніжкивідносноверхівки плоду

 

Плід: заглиблення лійки плодоніжки

  

 

  

положення чашолистків(за достигання) розкриті

Плід основа блюдця (як для 55) відсутня

Плід: заглиблення блюдця(якдля55) глибоке

Плід: ширина блюдця (як для 55) 0 середня

Плід: форма зони довкола блюдпя плеската

Плід: структуре оті слабкозерниста

Плід: твердість м'якоті м'яка

Плід: за соковитістю соковитий

Зернятка: за формою яйцеподібні

Час початку цвітіння ранній

Час збиральноїстиглості середній

Код
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Патент М: |06363 Заявка Ж»: 01076001
Вид: Груша Ругиз сопитипібІ,

Назва сорту Райдуга

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006 Дата пріоритету: 21.12.2001

Власник(в)гІнститут помології ім. Л.ГІ. Симиренка Українськоїакадеміїаграрних наук
5 и Ознака й - л - Проявлення|

1Деревоїзаситюроту 00000 З тре
2 Дерево: розгалуження помірнеУ
3...Дерево: за габітусом (форма крони) | Ми М онусоподібне
74 Однорічнийпагін: за формою - хвилястий|||
5  Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів середні
6  Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку помірно-коричневий
7. Однорічнийпагін:кількість сочевичок || | - середнякількість
8 Однорічний пагін: формаверхівок вегетативних бруньок | | гостра0
9. Однорічний пагін: розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

|

слабко відхилені
пагона

10 Однорічнийпагін: розмір листкової подушки середній
1 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період помірне

інтенсивного росту)

 

  

  

 

 
 

 

 

 

    

12 Молодийпагін: інтенсивність опушення верхньої третини помірна
13 Листкова пластинка: положеннястосовнопагона торизонтальне
14 Листкова пластинка: за довжиною середня
15. Листкова пластинка: за шириною середня
16. Листкова пластинка: відношення довжини ло ширини середнє
17 Листковапластинка: формаоснови тупа
18. Листкова пластинка: формаверхівки (не враховуючи кінчика) гостра
19. Листкова пластинка: довжинакінчика середній
20 Листкова пластинка: надрізикраїв (верхньої половини) округлозубчасті
21 Листкова пластинка: глибина надрізів країв помірна
22 Листкова пластинка:вигин центральної жилки слабкий
23  Черешок: за довжиною середній
24  Прилистки:наявність відсутні
25  Прилистки: відстань від основи черешка ознака не визначалась
26  Пагін: розташування квітковоїбруньки головним чином на

- шпорцях
Квіткова брунька: за довжиною середня
Чашолисток:за довжиною середній
Чашолисток: за положеннямвідносно віночка | і оторизонтальний |

30 Пелюстка: положеннякраїв пелюстки | перекриваються
31. Приймочка: розташування відносно пиляків | вище (довгийстовпчик).
32 Квітка:розмір пелюстки - середній
-33 Квітка: форма пелюстки( люченням нігтика) - .

..

Широко-яйцевилна
34 Квітка: форма основи пелюстки (як для 33) усічена
35 Квітка: довжинанігтика короткий
36  Нестиглийплід: колір чашолистків зелений
37 ідізадовжиною

|

| о - - . середній |
38 аксимальнийдіаметр великий
39 ідношення довжинидо діаметра середнє

ісце максимальногодіаметра ближче до чашечки
а розміром великий
симетричність (у поздовжньомурозрізі) симетричний

43 Плід: профіль боків увігнутий
44 Плід: основнийколір шкірки жовто-зелений
45 Плід: відносне поширення основного кольору мале
46 Плід: відтінок основного кольору ознака не визначалась
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м | - Ознака - і  Проявлення Код

47 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо відсутнє або дуже слабке І
чашолистків

48 Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках ознака не визначалась 0
49 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола ознака не визначалась о

плодоніжки М

50 Плід: довжина плодоніжки середня 5

51 Плід: товщин: плодоніжки | середня 5

752 Плід: викривлення плодоніжки слабке 3

53 Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду під кутом | 2

54 Плід: заглиблення лійки плодоніжки відсутнє або дуже мілко 1

55 Плід: положення чашолистків(за достигання) прямі 2

56 Плід основа блюдця (як для 55) ознака не визначалась 0
57. Плід: заглиблення блюдця (як для 55) мілко | 3
58. Плід: ширина блюдця (як для 55) мала 3

59 Плід: форма зони довкола блюдця плеската 1

60 Плід: структура м'якоті слабкозерниста 9

61 Плід: твердість м'якоті м'яка 3

62 ід: за соковитістю соковитий 7

63 Зернятка: за формою яйцеподібні 2

64 Час початку цвітіння середній 5

65 Час збиральноїстиглості середній 5



 

01076002

Руги8 согаттипіз1.

Патент М: 06364 Заявка 2

Вид: Груша

Назва сорту Оксамит

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006 Дата пріоритету: 21.12.2001

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Українськоїакадемії аграрних наук

м Ознака

1. Дерево: засилою росту ще
2 Дерево: розгалуження

3 Дерево: за габітусом (форма крони)

4 Однорічнийпагін: за формою

5 Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів

6 Однорічнийпагін:колір з-під сонячного боку

7
8
8

 

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін: форма верхівок вегетативних бруньок

Однорічнийпагін: розташу-ваннявегетатив-них бруньок стосовно

пагона

10 Однорічнийпагін: розмір листкової подушки

11 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

інтенсивного росту)

12 Молодийпагін: інтенсивність опушення верхньоїтретини

13 Листкова пластинка: положення стосовно пагона

14 Листкова пластинка: за довжиною

15 Листкова пластинка: за шириною

16 Листкова пластинка:

   

ідношення довжини до ширини

17 Листкова пластинка: форма основи

18 Листкова пластинка: формаверхівки(не враховуючикінчика)

: довжина кінчика

: надрізикраїв (верхньої половини)

сткова пластинка: глибинанадрізів країв

19 Листкова пластинк:

 

20 Листкова пластинк:

21 Ли

22 Листкова пластинка: вигин центральної жилки

23  Черешок:за довжиною

2А  Прилистки: наявність

25  Прилистки: відстаньвід основи черешка

26  Пагін: розташуванняквітковоїбруньки

  

27 Кевіткова брунька: за довжиною

28  Чашолисток: за довжиною

29  Чашолисток: за положенням відносно віночка |

30 Пелюстка: положеннякраїв пелюстки

31 Приймочка: розташуваннявідносно пиляків

32 Квітка: розмір пелюстки

33 Квітка: форма пелюстки (за виключенням нігтика)

34 Квітка: форма основи пелюстки(як для 33)

35 Квітка: довжинанігтика

36  Нестиглий плід: колір чашолистків

 

 

37 Плід: за довжиної

38 Плід:

39 Плід: відношення довжинидо діаметра

40 Плід: місце максимального діаметра

41 Плід: за розміром

42 Плід: симетричність (у поздовжньомурозрізі)

43 Плід: профіль боків

44. Плід: основний колір шкірки

45 Плід: відносне поширення основного кольору

46 Плід: відтінок основного кольору

 максимальнийдіаметр

20

Проявлення

середнє - |
помірне.

конусоподібне

хвилястий

середні

помірно-коричневий

середня кількістьня

слабко відхилені

середній

слабке

слабка

обвисле

середня

широка

середнє

тупа

прямокутна

середній

округлозубчасті

помірна

 

слабки:

довгий

відсутні

ознака не визначалась

головним чином на
шпорцях

коротка

середній

горизонтальний

перекриваються

вище (довгий стовпчик)

середній

широко-яйпевидна

усічена

короткий

зелений

середній

 

ознака не визначалась

мале

ближче до чашечки

великий

симетричний

увігнутий

жовто-зелений

помірне

ознака не визначалась
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64

65

Ознака

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо

чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору довкола

ПЛОДОНІЖКИ

Плід: довжина плодоніжки

Плідг товщина плодоніжки

Плід:

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плоду

викривлення плодоніжки

 

  Плід: заглиблення лійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків (за достигання)

Плід основа блюдця (як лля 55)

Плід: заглиблення блюдця (як для 55)

Плід: ширина блюдця (як для 55)

Ллі

Плід: структура м'якоті

 ід: формазони довкола блюдця

Плід: твердістьм'якоті

Плід: за соковитістю

Зернятка: за формою

Час початку цвітіння

Час збиральноїстиглості

2Ї

Проявлення

ознака не визначалась

ознака не визначалась

ознака не визначалась

середня

тонка

слабке

пряме

помірне

розкриті

 

наявна

середнє

мала

плеската

слабкозерниста

м'яка

е соковитий

 

лу:

яйцеподібні

середній

середній

Код
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Патент Заявка Хо: 03076001

Вид: Груша Руги5 сопттипіз 1,.

Назва сорту Пектораль

Дата державної реєстрації права: Дата пріоритету:

Власник(н):

м Ознака

1 Дерево: за силою росту

2 Дерево: розгалуження

3 Дерево:за габітусом (форма крони)

4 Однорічний пагін: за формою
5 Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів

6 Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

7. Однорічний пагін: кількість сочевичок

5 Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок

9 Однорічний пагін: розташу-ваннявегетатив-нихбруньокстосовно
пагона

10. Однорічнийпагін: розмір листкової подушки

П. Молодий пагін: антоціанове забарвленняверхівки(у періол
інтенсивного росту)

12 Молодийпагін: інтенсивність опушення верхньої третини

13 Листкова пластинка: положення стосовно пагона

14 Листкова пластинка: за довжиною

15. Листкова пластинка: за шириною

16. Листкова пластинка: відношення довжини до ширини

17 Листкова пластинка: форма основи

18. Листкова пластинка: форма верхівки(не враховуючикілчика)

19. Листкова пластинка: довжинакінчика

20 Листковапластинка: надрізикраїв (верхньої половини)

21 Листкова пластинка: глибинаналрізів країв

22 Листкова пластинка: вигин центральної жилки

23  Черешок:за довжиною

24  Прилистки: наявність

25  Прилистки:відстань від основи черешка

26  Пагін: розташування квітковоїбруньки

27 Квіткова брунька: за довжиною

28  Чашолисток: за довжиною

29  Чашолисток: за положеннямвідносновіночка

30 Пелюстка: положення країв пелюстки

31 Приймочка: розташуваннявідносно пиляків:

32 Кевітка: розмір пелюстки

33 Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

34 Квітка: форма основи пелюстки(як для33)

35 Квітка: довжина нігтика

36 Нестиглийплід: колір чашолистків

37 Плід: за довжиною

38 Плід: максимальнийдіаметр

39. Плід: відношення довжинидо діаметра

40 Плід: місце максимальногодіаметра

41 Плід: за розміром

42 Плід: симетричність (у поздовжньомурозрізі)

3 Плід: профіль боків

44. Плід: основний колір шкірки

45 Плід: відносне поширення основного кольору

46 Плід: відтінок основного кольору

22

26.11.2003

Проявлення

середнє

помірне

конусоподібне

прямий

короткі

коричнево-пурпуровий

середнякількість

гостра

слабковідхилені

середній

помірне

слабка

горизонтальне

середня

середня

середнє

тупа

прямокутна

середній

тупозазублені

мала (мілка)

слабкий

середній

відсутні

ознака не визначалась

толовнимчиномна довгих
пагонах

коротка

середній

горизонтальний

доторкуються

нарівні
середній

широко-яйцевидна

ознака не визначалась

короткий

зелено-коричневий

середній

середній

середнє

ближче до чашечки

великий

симетричний
увігнутий

жовто-зелений

помірне

рожево-червоний
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47

48

49

Ознака

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо
чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на шічках

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола
плодоніжки

Плід: довжина плодоніжки

Плід

Плід: викривлення плодоні:

  

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плоду

Плід: заглибленнялійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків (за достигання)

Плід основа блюдця (як для 55)

Плід: заглиблення блюдця (як для 55)

Плід: ширина блюдця (як для 55)

  

Плід: форма зони довкола блюдця

п

Плід: твердість м'якоті

  

структура м'якогі

 

Плід: за соковитістю

Зернятка: за формою

Час початку цвітіння

Час збиральноїстиглості

23

Проявлення
відсутнє або дуже слабке

відсутнє або л слабке

 

відсутнє або дуже мале

середня

середня

відсутнє або дуже слабке

пряме
 відсутнє або луже мілко

розкриті
наявна

середнє

середня

плеската

слабкозерниста

м'яка

дуже соковитий

яйцеподібні

середній

пізній

Код

ГУ
ЛК
УЗ

м
і
с
т
о
ш
о

ю
о
а
м
-



Патент М:

Вид:

Назва сорту

Груша

Заявка Ж»: 03076002

Провінціалка
Дата державної реєстрації права:

Ознака

росту

Дерево:за габітусом (форма крони)

  

:заформою

за довжиноюміжвузлів

: колір з-під сонячногобоку

: кількість сочевичок

 : розташу-ваннявегетатив:

г розмір листкової подушки

 

Ругиз соттипіз 1,.

Дата пріоритету:

формаверхівок вегетативних бруньок

их бруньок стосовно

Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у періол

У
Молодийпагін: інтенсивність опушення верхньої третини

 

ка: за довжиною

ка: за шириною

ка: відношення довжинидо

ка: форма основи

ка:
  ка: довжинакінчик

ка:
 ка: глибинанадрізівкраїв 

ка: вигин центральноїжилкі

иною

їсть

Прилистки: відстаньвід основи черешка

Власник(и):

м

1 Дерево: засилою

20 Дерево: розгалуження

3

4. Однорічнийпагін.

5 Однорічний пагін

6. Однорічний пагін

7. Однорічний пагін

8 Однорічнийпагії

9 Однорічнийпагін
пагона

10. Однорічнийпатін:

п

інтенсивного рост

12

ІЗ Листкова

14 Листкова пластині

15 Листкова пластині

16 Листкова пластин

17 Листкова пластин:

18. Листкова пластин:

19. Листковапластині

20 Листкова пластин

21 Листкова пластин

22 Листкова пластин

23  Черешок: за довж

24  Прилистки: наявні

25

26  Пагін: розташуват

 

Квіткова брунька:

їня квіткової бруньки

за довжиною

Чашолисток: за довжиною

: надрізи країв (верхньоїпол!

пластинка: положеннястосовно пагона

 

ширини

формаверхівки(не враховуючи кінчика)

 

и

Чашолисток:за положенням відносновіночка

Пелюєсті

 

ка: положеннякраїв пелюстки
Приймочка: розташування відноснопиляків

Квітка: розмір пел
Квітк:

 

тюстки

Квітка: форма основи пелюстки(як для33)
Квітка: довжинанігт

Нестиглийплід: ке

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

Плі;

Плід!

Плід

Плід

максимальні

відношення

місце макси

за розміром

  

 

 

ка

олір чашолистків
за довжиною

ий діаметр

довжинил0діаметра

мальногодіаметра

відтінок основного кольору

: форма пелюстки (за виключеннямнігтика)

симетричність (у позловжньому розрізі)
профіль боків

основнийколір шкірки
відносне поширення основного кольору

24

26 112003

Проявлення

слабке

сильне

конусоподібне

зигзагоподібний

середні

коричнево-червоний

багато

гостра

притиснуті

великий

помірне

помірна

обвисле

середня

середня

середнс

тупа

гостра

середній

тупозазублені

мала(мілка)

слабкий

ознака не визначалась

 

ознакане визначалась

головнимчиномна довгих
пагонах

середня

короткий
горизонтальний

відокремлені

нижче (короткийстовичик)

середній

округла

ознака не визначалась

ознака не визначалась

зелений

середній

великий

середнє

посередені

великий

симетричний

увігнутий

жовто-зелений

велике

темно-червоний

Код

м
о
н

м
Н
О

 

5

-
г

 

ю

 

5

-
з
а
н
о

а
ч
о



с
о
ч
о
л
д
і

З
з
я
ч
з
т
а
т
о
ю
ю
є
о

 

Ознака

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо
чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола
плодоніжки

  

довжина плодоніжки

Плід: Товщина плодоніжки

Плід: викривлення плодоніжки

Плід: положення плодоніжкивідносноверхівки плоду

Плід:

Плід: положення чашолистків(за достигання)

заглиблення лійки плодоніжки

 

Плід основа блюдця (як для 55)

 

лід: заглиблення блюдця (як

  

Плід: ширина блюдця (як для 5

Плід

Плід: стру

Плід: твердість м'якоті

Плі)

Зернятка: за формою

Час початку цвітіння

форма зони довкола блюдця

 

  тура м'якоті

 

за соковитістю

Час збиральної стиглості

25

Проявлення

помірне

відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже мале

середня

середня

бке

кутом

відсутнє або дуже мілко

  

прямі

наявна

середнє

мала

рельєфна

ознака не визначалась

середня

соковитий

 

яйцеподібні

серед

 

ранній

Код

ю
н

а
с

мл
о

а
ч

3

 



Патент Ма:

Вид:

Назва сорту

Дата

03076003

Руги8 сопатипіз 1,

Заявка Хо:

Груша

Весільна

державної реєстрації права: Дата пріорит

Власник(и):

хе

1
5

з
о

9
а
т

Ознака

Дерево"

Дерево: розгалуження

Дерево:за габітусом (формакрони)

Однорічнийпагін:

за силою росту

за формою

Однорічнийпагін: за довжиноюміжвузлів

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

Однорічний пагін: кількість сочевичок

Однорічний пагін:

Однорічнийпагін:

пагона

формаверхівок вегетативних бру!

 

ок

розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

Однорічний пагін: розмір листкової подушки

Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

інтенсивногоросту)

Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньоїтретини

 

Листкова пластинка: положеннястосовно пагона

Листкова пластинка: за довжиною

Листкова пла:

 

инка: за шириною

Листковапластинка:відношення довжинило ширини

Листкова пластині

 

: форма основи

Листкова пластинка: форма верхівки(не враховуючи кінчика)

Листковапластинка: довжинакінчика

Листкова пластинка: надрізикраїв (верхньої половини)

Листкова пластинка: глибинанадрізів к  
Листкова пластинка: вигин пентральноїжилки
Черешок: за довжиною

Прилистки: наявність

Прилистки: відстань від основи черешка

Пагін: розташуванняквітковоїбруньки  

Квітковабрунька: за довжиною

Чашолисток: за довжиною

Чашолисток: за положеннямвідносновіночка

Пелюстка: положеннякраїв пелюєтки

Приймочка: розташування відноснопиляків

Квітка: розмір пелюстки

Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

Квітка: форма основи пелюстки(як для 33)

Квітка: довжина нігтика

Нестиглийплід: колір чашолистків

Плід: за довжиною

Плід: максимальнийдіаметр

Плід: відношення довжинидо діаметра

Плід: місце максимального діаметра

Плід: за розміром

Плід: симетричність (у поздовжньомурозрізі)

Плід: профіль боків

Плід: основнийколір шкірки

Плід: відносне поширення основного кольору

Плід: відтінок основного кольору

26

 

26.11.2003

Проявлення

слабке

помірне

конусоподібне

прямий

середні

темно-коричневий

серелнякількість

гостра

слабковідхилені

великий
помірне

слабка

горизонтальне

 

грелня

середня

мале

рівна

округла

короткий

чупозазублені

мала(мілка)

слабкий

довгий

відсутні

ознакане визначалась

головним чиномна
шпорцях

довга

середній

притиснутий

доторкуються

вище (довгий стовпчик)

середній

широко-я

 

евидна

ознака не визначалась

короткий

зелено-коричневий

 

середній

середній

середнє

ближче ло чашечки

великий

симетричний

увігнутий
жовтий

помірне

рожево-червоний

Код

чо
ба
е
й

у
а

5;

  

3
2

о
-

з
о
м
а

о
о
о
ю

м
о
т
а
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в
о
н

о
з
о
ш
ю

м
ч
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м

47

 

Ознака

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо
чашолистків

Пп.

па

плодоніжки

Палі

Плід:

х: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках

 

  лавідносне поширення червоно-коричневогокольору ловк

довжина плодоніжки

 

товщина плодоніжки 

Плід: викривлення плодоніжки
Плід: положення плодоніжки відносно верхівкиплоду

Плі;

Плід: положення чашолистків(за лоститання)

Плід основа блюдця (як для 55)

Плід: заглиблення блюдця(як для 55)

Плід: ширина блюдця (як для 55)

форма зони довкола блюдия

Плід: структура м'якоті

 

заглиблення лійки плодоніжки

  

: твердість м'якоті

Плід: за соковитістю

Зернятка" за формою
  Час початку цвітіння

Час збиральної стиглості

217

Проявлення
помірне

 

від абке

 

не або дуже с.

відсутнє або луже мале

середня

середня

слабке

під кутом

мілко

прямі

наявна

мілке

мала

плеската

слабкозерниста

м'яка

чуже соковитий

яйцеполібні

Кол

  

3

о
ч
д
ю

м
о

-

3

9

2

 



Патент М: 06274 Заявка Ме: 04076002

Вид: Груша Ругиз согатипіз 1,.

Назва сорту Уманська ювілейна

 

Дата державної реєстрації права: 01012006 Дата пріоритету: 16.09.2004

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

 

  

  

  

  

  

  

 

м Ознака Проявлення Код

1 Дерево: за силою росту середнє 5

2 Дерево: розгалуження помірне 5

3 Дерево: за габітусом (форма крони) конусополібне 1

4) Однорічний пагін: за формою прямий 1

5 Однорічний пагін: за довжиною міжвузлів середні 5

6 Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку сіро-зелений 1

7. Однорічнийпагін: кількість сочевичок середнякількість

8 Однорічний пагін: формаверхівок вегетативних бруньок гостра І
9. Однорічнийпагін: розташу-ваннявегетатив-них бруньок стосовно слабковідхилені 2

пагона

10. Однорічний пагін: розмір листкової подушки середній 5
Й Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період відсутнє або дуже слабке 1

інтенсивного росту)

12. Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньоїтре помірна 5
13 Листкова пластинка: положеннястосовнопагона горизонтальне 2

14. Листкова пластинка: за довжиною середня 5

15. Листковапластинка: за шириною серелня

16 Листкова пластинка: відношення довжинидо ширини середнє 5

17. Листкова пластинка: форма основи рівна 4

18 Листковапластинка: форма верхівки (не враховуючикінчика) округла 4

19. Листковапластинка: довжинакінчика середній 5

20 Листкова пластинка: надрізикраїв (верхньої овини) округлозубчасті 2

21 Листкова пластинка:глибина надрізів країв мала(мілка) 3

22 Листкова пластинка: вигин центральної жилки слабкий 3

23  Черешок: за довжиною ловгий 7

24  Прилистки: наявність наявні 9

25  Прилистки: відстаньвідоснови черешка мала 3
26  Пагін: розташування квіткової бруньки головнимчиномна 1

шпорцях

27 Квіткова брунька: за довжиною довга У)

28  Чашолисток: за ловжиною ознака не визначалась 0

29 Чашолисток:за положеннямвідносновіночка ознака не визначалась 9

30 Пелюстка: положеннякраїв пелюстки ознака не визначалась о

31 Приймочка: розташування відносно пиляків ознака не визначалась 0

32 Квітка: розмір пелюстки середній 5

33 Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика) ознака не визначалась б

34. Квітка: форма основи пелюстки(як для 33) ознака не визначалась 0

35 Квітка: ловжинанігтика ознака не визначалась 0

36 Нестиглий плід: колір чашолистків ознака не визначалась 0

37 : за довжиною середній 5

38 Плід: максимальний діаметр великий 7

39. Плід: відношення довжинидодіаметра середнє 5

40 Плід: місце максимального діаметра посередені. 1

41 Плід: зарозміром великий "

42. Плід: симетричність (у поздовжньомурозрізі) симетричний і

43 Плід: профіль боків опуклий 3
44. Плід: основний колір шкірки жовтий з

45 Плід: відносне поширення основного кольору велике т

46. Плід: відтінок основного кольору світло-червоний 4

28



- з

Ознака

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору ловколо
чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору ловкола

плодоніжки

Паї,

Плід: товщина плодоніжки

П;

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плолу

 ід: довжина плодоніжки

 

викривлення плодоніжки

Плід: заглибленнялійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків (за достигання)

Плід основа блюдця(як для 55)

Плід: заглиблення блюдця (як для 55)

Плід: ширина блюдця(як для55)

Плід: форма зонидовкола блюдця

Плід: структурам'якоті

 

  

Плід: твердістьм'якоті

Плід: за соковитістю

Зернятка: за формою.

Час початку цвітіння

Час збиральноїстиглості

29

Проявлення
відсутнє або луже слабке

слабке

відсутнє або дуже мале

 

коротка

товста

відсутнє або дуже слабке

пряме

тлибоке

розкриті

наявна

глибоке

велика

злегка ребриста

серелньозерниста

серелня

дуже соковитий

яйцеподібні

 

середній
гуже ранній

 



Патент Ме: Заявка М: 04076003

Вид: Груша Руги5 соттипіз 1..

Назва сорту Катюша

Дата державної реєстрації права: Дата пріоритету:

Власник(и):

м Ознака

1 Дерево: за силою росту
Дерево: розгалуження

Дерево:за габітусом (формакрони)

Однорічнийпагін: за формою

Однорічний пагін: за довжиноюміжвузлів

о

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін: формаверхівок вегетативних бруньок

Ф
е
т

л
в

 

Однорічнийпагін: розташу-вання вегетатив-низ
пагона

бруньок стосовно

 

Однорічнийпагін: розмір листкової подушки

1 Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період
інтенсивногоросту)

12. Молодийпагін: інтенсивність опушення верхньоїтретини

13 Листкова г

 

частинка: положення стосовно пагона

  

 

14 Листкова пластинка: за ловжиною

15 Листкова пластинка: за шириною
16 Листковапластинка: відношення и до шир

17 Листкова пластинка: форма основи
18. Листкова пластинка: формаверхівки(не враховуючикінчика)

19. Листковапластинка: довжинакінчика

20 Листковапластинка: налрізикраїв (верхньої половини)

21 Листкова пластинка:глибинанадрізів країв

22 Листкова пластинка: вигин центральної жилки

23  Черешок: за довжиною

24 Прилистки: наявність

25 Прилистки: відстань від основи черешка

26  Пагін: розтатування квітковоїбруньки

27 Квіткова брунька: за довжиною

28  Чашолисток: за довжиною

 

29 Чашолисток: за положеннямвідносновіночка 

Пелюсткі

 

положеннякраїв пелюстки

 

31 Приймочка: розташування відносно пиляків

32 Квітка: розмір пелюстки

33. Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

34 Квітка: форма основипелюстки(як для 33)

35 Квітка: довжина нігтика

36 Нестиглийплід: колір чашолистків

37 Плід: за довжиною

38 Плід: максимальнийдіаметр

39. Плід: відношення довжинило діаметра

40 Плід: місце максимального діаметра

4 Плід: за розміром

42. Плід: симетричність(у поздовжньомурозрізі)

43 |Плід: профіль боків
44 Плід: основний колір шкірки

45 Плід: відносне поширення основногокольору
46 Плід: відтінок основного кольору
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26.11.2004

Проявлення

середнє

помірне

конусоподібне

зитзагополібний

середні

сіро-зелений

середня кількість

гостра

слабко відхилені

малий

слабке

слабка

обви

 

середня

середня

середнє

тупа

тупа

короткий

тупозазублені

помірна

помірний

 

середи

наявні

середня

головним чиномна
шпорцях

 

середня

середній

торі

відокремлені

інтальний

 

нижче (короткийстовпчик)

малий

яйцевидна

серцевидна

короткий

зелено-коричневий

середній

середній

середнє

ближче ло чашечки

великий

симетричний

увігнутий

зелений

помірне
оранжево-червоний

Код

 

3

-
о
ч
а
л

а
з

5

5
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м
о

о
а
О
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д
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а
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м

65

  

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору
чашолистків

  

 

Плід: товщина плодоніжки

Плід: викривлення плодоніжки

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плолу

Плі;

  

п:

Ознака

г заглиблення лійки плодоніжки

: положення чашолистків(за достигання)

Плід основа блюдця (як для 55)

Плід: заглиблення блюдця (якдля 55)

Плід: ширина блюдця(як для 55)

п

 

: структура м'якоті

: твердість м'якоті

: за соковитістю

Зернятка: за формою
Час початку цвітіння
Час збиральноїстиглості

: форма зони довкола блюдия

: відносне поширення червоно-коричневогокольору
до відносне поширення червоно-коричневогокольору

31

/ ловколо

на щічках

іовкола

Проявлення

відсутнє або дуже слабко

відсутиє або дуже слабк

 

відсутнєаболуже мале

середня

товста

слабке

пряме

помірне

прямі

наявна

середнє

серелня

рельєфна

середньозерниста

середня

помірносоковитий

яйцеподібні

пізній

пізній

 

2

н
і



Патент Хо: Заявка Ме: 04076004

Вид: Груша Руги5 соттипіз 1..

Назва сорту  Кандидатка

Дата державної реєстрації права: Дата пріоритету:

Власник(и):

м

1

2

3

  

Ознака

Дерево:за силою росту

Дерево: розгалуження

Дерево:за габітусом(форма крони)

Одлнорічний пагін: за формою

Однорічнийпагін: за довжиноюміжвузлів

Однорічнийпагін:колір з-

 

їд сонячного боку

Однорічний пагін:кількість сочевичок

Однорічний пагін: формаверхівоквегетативних бруньок

Однорічний пагін: розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

пагона

Однорічнийпагін: розмір листкової подушки

Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період

інтенсивного росту)

Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини

Листковапластинка: положення стосовно пагона

Листкова пластинка: за довжиною

Листкова пластинка: за шириною

Листковапластинка: відношення довжини до ширини

Листкова пластинка: форма основи

формавер

Листкова пластинка: довжинакінчика

Листкова пластинк:  івки (не враховуючикінчика)

   Листкова пластинк:  2 : надрізикраїв (верхньоїполовини)

Листковапластинка: глибинанадрізів країв

Листкова пластинка: вигин центральної жилки

  Черешок: за довжиною

Прилистки: наявність

  Прилистки: відстань від основи черешка

Пагін: розташування квітковоїбруньки

Квітковабрунька: за довжиною

Чашолисток: за довжиною

 

Чашолисток: за положеннямвідносно віночка

Пелюстка: положеннякраїв пелюстки

Приймочка: розташування відносно пиляків

Квітка: розмір пелюстки

Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

Квітк:

Квітка: довжинанігтика

 

форма основи пелюстки(як для 33)

Нестиглийплід:к чашолистків

 

Плід: за довжиною

Плід: максимальнийдіаметр

Плід: відношення довжинидодіаметра

Плід: місце максимального діаметра

Плід: за розміром

Плід: симетричність (у позловжньомурозрізі)
Плід: профіль боків

Плід: основний колір шкірки

Палія

Плід: відтінок основного кольору

 

відносне поширення основного кольору
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26.11.2004

Проявлення

середнє

сильне

конусоподібне

прямий
середні

коричнево-червоний

середня кількість

гостра

відхилені

середній

помірне

помірна

обвисле

середня

середня

середнє

тупа

прямокутна

середній

округлозубчасті

мала (мілка)

помірний
середній

відсутні

ознака не визначалась

головним чином на
шпорцях

середня

ознака не визначалась

ознакане визначалась

доторкуються

на рівні

середній

широко-яйцевидна

усічена

середній

зелений

середній

великий

 середнє 

ближче ло чашечки

великий

злегка асиметричний

увігнутий

жовто-зелений

велике

оранжево-червоний

Код

м
а
л

5;

 

чл
-

о
ч
о

м
о
ю

м

 

2

К
У

  

1

з
о



м Ознака Проявлення Код

   

47. Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору ловколо помірне 5
чашолистків

48 Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках відсутнє або луже слабке 1

49. Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола відсутнє або луже мале 1
плодоніжки

50 Плід: довжина плодоніжки середня 5

51 Плід: товщина плодоніжки середня 5

52 Плід: викривлення плодоніжки слабке З

53 Плід; положення плодоніжкивідносноверхівки плоду під кутом 2

54. Плід: заглиблення лійки плодоніжки глибоке 7

55 Плід: положення чашолистків (за достигання) прямі 2

56 Плід основа блюдця (як для 55) наявна 9

57 Плід: заглиблення блюдця(як для 55) середнє

58 Плід: ширина блюдця (як для 55) середня 5

59 Плід: форма зони довкола блюдця плеската ї

60 Плід: структура м'якоті слабкозерниста 3

61 Плід: твердістьм'якоті середня 5

62 Плід: за соковитістю соковитий 7

63 Зернятка: за формою 5
64 Час початку цвітіння 5

65 Час збиральноїстиглості пізній 5

33



Патент М:

Вид:

Назва сорту

Дата державної реєстрашії права:

04076005

Ругиз сопитипіз 1,.

Заявка Міс

Груша

Посмішка

Власник(и):

ж

і

ю
м
о
з

б

7

8

9

 
43

Ознака

Дерево:за силою росту

Дерево: розгалуження

Дерево:за габітусом (формакрони)

Однорічнийпагін: за формою

Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів

Однорічний пагін: колір з-під сонячного боку

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічний пагін: формаверхівок вегетативних бруньок

Однорічнийпагін: розташу-ваннявегетатив-них бруньок стосовно

лагона

Однорічнийпагін: розмір листкової подушки

Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

інтенсивного росту)

Молодийпагі.

Листкова пластинка: положення стосовно пагона

інтенсивність опушення верхньоїтретини

 

Листкова пластинка: за довжиною

Листкова пластинка: за шириною

Листкова пластинка:відношення довжинидо ширини

Листкова пластинка: форма основи
Листкова пластинка: чика)

 

формаверхівки(не враховуючи
Листкова пластинка: довжинакінчика

Листковапластинка: надрізикі чьоїполовини)  

Листковапластинка: глибина надрізів країв

Листкова пластинка:

Черешок:

Прилистки: наявність

вигин центральноїжилки

за довжиною

Прилистки: відстаньвід основи черешка

Пагін: розташуванняквітковоїбруньки

Квіткова брунька: за довжиною

Чашолисток: за довжиною

Чашолисток:за положенням відносновіночка

Пелюстка: положеннякраїв пелюстки

Приймочка: розташуваннявідносно пиляків

Квітка: розмір пелюстки

Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

Квітка: форма основи пелюстки(як для 33)

Квітка: довжина нігтика

Нестиглийплід: колір чашолистків

Пя

Плід: максимальний діаметр

 

: за довжиною

Плід: відношення довжинидодіаметра

Плід

Плід: за розміром

Плід: симетричність(у поздовжньому розрізі)

Плід: профіль боків

Плід: основний колір шкірки

: місце максимальногодіаметра

  

Плід: відносне поширення основного кольору
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Датапріоритету: 26.11.2004

Проявлення

середнє

помірне

конусоподібне

прямий

середні

помірно-коричневий

середнякількість

тостра

відхилені

середній

 

слабка

горизонтальне

довга

середня

середнє

тупа

прямокутна

відсутній або дуже

короткий

відсутні

 

мала (мілка)

сильний

довгий

відсутні

ознака не визначалась

головнимчиномна
шпорцях

довга

середній

відігнутий

перекриваються

нижче(короткий стовпчик)

середній

широко-яйцевидна

усічена

середній

зелено-коричневий

середній

великий

середнє

ближче до чашечки

великий

симетричний
увігнутий

жовто-зелений

помірне

Код
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62

5

64

65

Ознака

Пліл:відтінок основного кольору

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору ловколо
чашолистків

 

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках

 

 
Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору ловкола
плодовіжки

Плід: довжина плодоніжки

 

товщина плодоніжки

  

: викривлення плодоніжки

Плід: положення плолоніжки відносноверхівкип;  У 
Плід: заглиблення лійки плодоніжки

Плі

Плід основа блюдця (як для 55)

 

положення чашолистків(за достигання)  

Плід: заглиблення блюдця(як для 55)

Плід: ширина блюдця(як для55

Плід: формазониловкола блюдця

 

 Плі) а м'якоті

 

струк

 

Плід: тверлість м'якоті

Палі

Зернятка: за формою

Час початку цвітіння

за соковитістю

 

Час збиральноїстиглості

35

Проявлення
оранжево-червоний
відсутнє або луже слабке

відсутнє або луже слабке

 

мале

середня

середня

слабке

під кутом

мілке

розкриті
наявна

середнє

середня

 

леската

слабкозерниста
середня

соковитий

яйпеподібні

середній

середній

    





»

47

48

49

50

51

52
з
54

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору
чашолистків

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору

Ознака

ловколо

на щічках

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольорудовкола
плодоніжки

 

: довжина плодоніжки

Плід: товщина плодоніжки

 

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плоду

: викривлення плодоніжки

Плід: заглиблення лійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків (за достигання)

Плід основа блюдця (як для55)

Плід: заглиблення б: дпя (як для 55)

 

Плід: ширина блюдця (я!

 

ля 55)

Плід: формазонидовкола блюдця

Плід: структура м'якоті

Плід: твердістьм'якоті

 

Плід: за соковитістю

Зернятка: за формою

Час початкуцвітіння

Час збиральноїстиглості

37

Проявлення

слабке

відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже мале

довга

серелня

слабке

пряме

відсутнє або дуже мілке

сходяться разом

наявна

мілке

мала

злегка ребриста

слабкозерниста

м'яка

соковитий

яйцеподібні

середній

ранній

Код
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Патент Хо:

Вид: |Груша
Назва сорту Дитяча

Дата державної реєстра

Власник(и):

Хе

1 Дерево: за силою

ю

Однорічнийпагін:

ч
о

Однорічний пагін:

Однорічнийпагін:

Однорічний пагін

Однорічний пагін:

пагона

10. Однорічний пагін

о
с
т

11 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

інтенсивногорост

12. Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини

13 Листкова пластин:

14. Листковапластині

15 Листкова пластин:

16 Листкова пластині

17 Листкова пластин

 

18. Листкова пластин

19. Листкова пластин:

20 Листкова пластин

21 Листкова пластин

223 Листкова г

23 Черешок: за довжі

24  Прилистки: наявн

 

ластині

Однорічнийпагін:

Заявка М: 04076007

ції права:

Ознака

росту

Дерево: розгалуження

Дерево:за габітусом (формакрони)

: за формою

за довжиноюміжвузлів

: колір з-під сонячного боку

: кількість сочевичок

: формаверхівок вегетативних бруньок

: розташу-ваннявегетатив-них бруньок стосовно

: розмір листкової подушки

гу)

ка: положеннястосовнопагона

ка: за довжиною

ка: за шириною

ка: відношення довжини до ширини

ка: форма основи

к

 

ка: довжина кінчика
 

 

: на;

 

краї

  

ка: глибинанадріз
 ка:

иною

ість

25 Прилистки: відстань від основи черешка

26 Пагін: розташуван

  27 Квіткова брунька:

ння квітковоїбруньки

за довжиною

28 Чашолисток: за довжиною

29 Чашолисток: за положеннямвідносновіночк:

 

31 Приймочк:
30 Пелюстка: положеннякраїв пелюстки

розташуваннявідноснопиляків

32 Квітка: розмір пелюстки

33 Квітка: форма пелюстки(за виключеннямнігтика)

34 Квітка: форма осн

36  Нестиглийплід: к

37 Плід: за довжинок

38 Плід: максимальн

39 Плід: відношення

гови пелюстки(як для 33)

35 Квітка: довжина нігтика

олір чашолистків

о

ий діаметр

довжинилоліаметра

40 Плід: місце максимальногодіаметра

Плід: за розміром1

42 Плід: симетричність (у позловжньому розрізі)4.

43. Плід: профіль боків

34 Пліді основнийколір шкірки
45 Плід: відносне поширення основного кольору

46. Плід: відтінок осн човного кольору

38

Ругиз соттипіз 1..

Дата пріоритету:

: форма верхівки(не враховуючикінчика)

(верхньої половини)

вигинцентральної жилки

26.11.2004

Проявлення

слабке

сильне

конусоподібне

зигзагоподібний

короткі

коричнево-червоний

середнякількість

гостра

слабковідхилені

середній

помірне

помірна
обвисле

середня

середня

велике

тупа

гостра

довгий

тупозазублені

 

мала (мілка)

слабкий

довгий

відсутні

ознака не визначалась

 

головнимчиномна
шпорцях

середня

    

середній

ві,

 

тнутий

відокремлені

вище(довгий стовпчик)

великий

широко-яйцевидна

усічена

середній

зелений

середній

великий

луже мале

близько чашечки

великий

злегка асиметричний
прямий

жовтий

 

омірне
оранжево червоний

о
з

5

 

ч
о
ч
о

ч
о
м

а
змо
п
о

за
ко
на
ьа

м
о
н
а
о

о
а
о



50

3
52
55
54
55
56
57
58
59
60
61
б
з
а
65

Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо
чашолистків
пл

Плід:
плодоніжки

ід: довжина плодоніжки

  

  

  

   

овщина плодоніжки

Ознака

рикривлення плодоніжки

Плід основа блюдця (як для 55)

пі
   

  

  
  

 

: структурам'якоті

: твердість м'якоті

ід: за соковитістю

Зернятка: за формою

Час початку цвітіння

Час збиральноїстиглості

аглиблення блюдця (як для 55)

ід: ширина блюдця (як для 55)

: форма зони довкола блюдця

ідносне поширення червоно-коричневогокольоруна щічках

ідносне поширення червоно-коричневого кольору довкола

положення плодоніжкивідносноверхівки плоду

ід: заглиблення лійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків(за достигання).

39

Проявлення

відсутнє або дужеслабке

слабке

відсутнє або дужемале

середня

середня

слабке

під кутом

помірне

прямі

наявна

тлибоке

середня

злегка ребриста

слабкозерниста

середня

соковитий

яйцеподібні

середній

середній

 

м
о
м
а
м
а
ю
а

о
о
л
ю
т

Код

У



 

  

 

   

     

    

 

  

 

  

 

 

Патент 06275 Заявка Ж»: 05076001

Вид: Груша Ругиз солититіз 1.

Назва сорту  Вересневе Дево

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: 14.01.2005

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

мо | | Ознака Проявлення Код

1 Дерево: за силою росту - - - . середнє 5

2 Дерево: розгалуження помірне | 5 :

3 Дерево: за габітусом(формакрони) і конусоподібне 1

4 Однорічний. пагін: за формою - - прямий | І

5 Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів середні 5

6 Однорічнийпагін:колір з-під сонячного боку коричнево-червоний 5

7. Однорічнийпагін: кількість сочевичок и середнякількість 3

8 Однорічний пагін: формаверхівок вегетативних бруньок гостраРз

9. Однорічнийпагін: розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно слабко відхилені 2

пагона

10. Однорічний пагін: розмір листкової подушки малий 3

П Молодийпагін: антоціановезабарвлення верхівки (у період дуже сильне 9
інтенсивного росту)

12 Молодийпагін:інтенсивність опушення верхньоїтретини слабка 3

13 Листкова пластинка: положення стосовно пагона горизонтальне 2

14 Листкова пластинка:за довжиною середня 5

15. Листкова пластинка: за шириною середня 5

16 Листкова пластинка: відношення довжини до ширини середнє 5

17 Листкова пластинка: форма основи прямокутна й.

18. Листкова пластинка: формаверхівки(не враховуючикінчика) гостра 1

19. Листкова пластинка: довжинакінчика короткий 3

20 Листкова пластинка:надрізи країв (верхньоїполовини) відсутні 1

21 Листкова пластинка:глибинанадрізів країв мала(мілка) 3

22 Листкова пластинка: вигин центральної жилки слабкий 3

23  Черешок: за довжиною середній 5

24  Прилистки:наявність наявні 9

25  Прилистки:відстань від основи черешка мала 3

26 Пагін: розташуванняквіткової бруньки головним чиномна 1

шпорцях

27 Квіткова брунька: за довжиною середня 5

28 Чашолисток: за довжиною середній 5

29 Чашолис аположенням відносновіночка .. притиснутий 1

30  Пелюстка: положеннякраїв пелюстки доторкуються 2

31 Приймочка: розташуваннявідносно пиляків | | | нарівні | 2

32 Квітка: розмір пелюстки середній 5

33 Кевітка: фо пелюстки(за виключеннямнігтика) о щ ; 2

34 Квітка: форма основи пелюстки (як для 33) усічена 3

35 Квітка: довжинанігтика короткий З

36 Нестиглийплід: колір чашолистків червоно-коричневий 4

37 гза довжиною | - середній 5.

38 аксимальний діаметр | | середній 5

39 ідношення довжинидодіаметра велике 7

40 місце максимального діаметра ближче до чашечки 2

41 за розміром середній 5

42 симетричність(у поздовжньомурозрізі) злегка асиметричний 2

43 профільбоків прямий 2

44 усновнийколір шкірки зелений 2

45 Плід: відносне поширення основного кольору помірне 5

46 Плід: відтінок основного кольору оранжево-червоний 2

40



хе Ознака

47 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо

чашолистків

: відносне поширення червоно-коричневого кольору на щічках

: відносне поширення червоно-коричневого кольорудовкола
плодоніжки

50 Плід: довжина плодоніжки

товщинаплодоніжки |

викривлення плодоніжки

положення плодоніжкивідносно верхівки плоду

заглиблення лійки плодоніжки

55 Плід: положення чашолистків (за достигання)

56 Плід основа блюдця (як для 55)

57 Плід: заглиблення блюдця (як для 55)

5 Плід: ширина блюдця (як для 55)

59 Плід: форма зони довкола блюдця

60 Плід: структура м'якоті

 

  

 

   

61 Плід: твердість м'якоті

62 Плід: за соковитістю

63 Зернятка: за формою

64 Час початкуцвітіння

65 Час збиральноїстиглості

4

Проявлення

сильне

сильне

помірне

середня

середня 
помірне

під кутом Й

мілке

сходяться разом

наявна

мілко
мала

злегка ребриста

крупнозерниста

середня

соковитий

вузькоеліптичні

середній

середній

Код

з
а
м
а
а
к
о
н
ю
л
а

м
о
л

а



Патент М: 07312 Заявка Ме: 05076004

Вид: Груша Руги5 сопатипіз 1.

Назва сорту Золотава

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету:

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української
 

академії аграрнихнаук

 

Дерево: розгалуження

Дерево: за габітусом. (формакрони)

   

  

 

  

7 Однорічнийпагін: кількість сочевичок -

8. Однорічнийпагін: формаверхівок вегетативнихх бруньок и

9. Однорічнийпагін: розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

пагона 000 - о

10 Однорічнийпагін: Р мір листкової подушки

11 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

інтенсивного росту).

Молодий пагін: інтенсивність опушення верхньої третини

13 Листкова пластинка: положеннястосовно пагона

- Листкова пластинка:

 
  

: за Довжиної

за шириною

ідношення довжини до ширини

формаоснови

юрма вер:

овжинакінчика

надрізи країв (верхньої половини)

глибинанадрізів країв

 

Листкова пластинка:

Листкова пластинка:

Листкова пластинка:

  

  Листковапластинка:   
   

івки (не враховуючикінчика) 
 

. Листковапластинка:

. Листкова пластинка:

Листкова пластинка:

Листкова пластинка: вигин центральної жилки

|Черешок за довжиною

наявність

  

  
. Прилистки: відстаньвід основи черешка

Пагін: розташуванняквітковоїбруньки

Квітковабрунька: за довжиною 

Чашолисток: за довжиною

. Чашолисток: заположенням відносновіночка

 

  
   

   

ю озташуваннявідносно пиляків |

розмір пелюстки

а: форма пелюстки ба виключенням нігтика)

формаоснови пелюстки (як для 33)

вітка: довжинанігтика

Нестиглийплід: колір чашолистків

Плід: за довжиною

..Плід: максимальнийдіаметр
відношення довжини додіаметра

місце максимального діаметра
за розміром
симетричність (у поздовжньому розрізі)

Плід: профіль боків

Плід: основний колір шкірки

Плід: відносне поширення основного кольору
ло

 

 
 

 

   

  

помірна

. ознака не визначалась

короткий

 

 

   

злегка асиметричний |

  

  

 
 

 

й! Проявлення Код

середнє 0 5

помірно 5
конусоподібне 1

1

середні под

гломірно-коричневий | 3
середня кількість 5

ознака немвивначалась., 0

1

 

середній

помірне 5
  

 

ознака не визначалась

коротка

середня

середнє

а

 

 

відсутні

мала(мілка)

помірний |

короткий |

наявні

 

мала

головнимчиномна
шпорцях

середня
середній

притиснутий |

доторкуються | що
вище (довгий стовпчик) -

середній | -

яйцевидна | -
ознака не визначалась.о

ма
ін

ак
а
а
с
а
н
ш
о
м
і
д
і

 

 

 

 

середній |

коричневий 
середній

м
і
к
м
а
л
і
н
а
ц
о
н
о

  
середнє

. ближче до чашечки

великий

опуклий

жовто-зелений

5
2
7
2
3
3
7велике



Ознака і Проявлення   

 

   

 

    

 

  

  

  

46 Плід: відтінок основного кольору ознака не визначалась | - о
47 Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору довколо відсутнє або дуже слабке 1
зі Защоннаткв М

.48 Плід: ві, хо відсутнє або дужеслабке 1
49 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола відсутнє або дуже мале й 1

плодоніжки

51, товщина плодоніжки Ми - - - - к середня
52 мкривлення плодоніжки. слабке| ти

8 т дніпаараія
54 аглиблення лійки плодоніжки відсутнє або дуже мілко  

ложення чашолистків(за достигання) я розкриті

наявна

    

 

  
  
  

 

 

м
і
н
а

і
а
о
о
о

к
о
о
з

н
а
а
и
л
и

ю а З мілке

Плід: ширина бліодця(як для 55) 0 - мала
59 Плід: форма зони довкола блюдця и - злегка ребриста

60 Плід: структура м'якоті Ко и слабкозерниста |
61 Плід: твердість м'якоті | о цом'яка |
62 Плід: за соковитістю - Ь соковитий
63 Зернятка:за формою її М - - вузькоеліптичні | ти
64 Час початку цвітіння | | дн середній |
65. Час збиральноїстиглості о середній ||
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  Патент М: 07310 Заявка М»: 05076005

Вид: Груша Ругиз сопатипіз 1..

Назва сорту Хотинчанка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету:

"Власник(и):  Придністровська   
Ознака

| Дерево: за силоюу росту

Дерево: розгалуження

Дерево: за габітусом(формакрони)

(Однорічний пагін: за формою ||

Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів.

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін:формаверхівок вегетативних|бруньок

Однорічнийпагін:

пагона

Однорічний пагін: розмір листкової подушки -

11 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки(у період

... інтенсивногоросту)

12 Молодий пагін: інтенсивність опушенняверхньої третини |

13 Листкова пластинка: положення стосовнопагона

14 Листкова пластинка: за довжиною

15 Листкова пластинка: за шириною

16. відношення довжини до ширини

17 Листкова пластинка:форма основи

.18 Листкова пластинка:

.19 Листковапластинка:

20 Листкова пластинка:

21 Листкова пластинка:

22

23

24

25

26

 

    

      
 

 
   

Листкова пластинка:

 

довжинакінчика
надрізи країв (верхньої половини)

глибинанадрізів краї

вигин пентральної жилки
Черешок: за довжиною
Прилистки:наявність о

Прилистки: відстань від основи черешка

Пагін: розташуванняквіткової бруньки

 

 

Листковапластинка:  

27

28

Квіткова брунька: задовжиною | |

задовжиною

за положенням відносно віночка |

Пелюєтка: положення країв пелюстки

Приймочка: розташування відносно пиляків

озмір пелюстки

орма пелюстки(за виключеннямнігтика)

      
30
ЕЙ     

  

 

  

 

132

  

37
38
39.
20
м
щі
в
44
45
46

заа довжиною |

ід: максимальний діаме РАЮ

: відношення довжинидо діаметра

: місце максимальногодіаметра

: за розміром о о

: симетричність (у поздовжньому розрізі).

: профіль боків

: основний колір шкірки

: відносне поширення основного кольору

: відтінок основного кольору

 

    
 

ал

  

розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно

форма верхівки(не враховуючикінчика)

ш середнє

конусоподібне

22.11.2005

 

Проявлення 

  
помірне

 

зигзагоподібний

середні

помірно-коричневий

середня кількість

гостра памені-

 

 

 

відхилені

середній

відсутнє або дуже слабке

слабка

відхилено |

середня

широка

мале |

 

тупа
ггостра
короткий

тупозазублені |

мала (мілка)

с слабкий |

середній

. наявні

мала

головним чином на

з ппорнях.
довга

 

 

 

короткий

притиснутий
відокремлені

вище (довгий стовпчик)|

великий || -

широко-яйцевидна|

 

 

короткий

зелений
довгий

сере;

велике нн

ближче до чашечки |

великий

злегкаасиметричний

увігнутий

жовтий

велике

гознака не визначалась

   

гицтва Українськоїакадемії аграрних наук

Код

 

з
о
н
і

ца
л
о
з
і
л

м
л

 

 

 

 

з
3

1

1

3

М;
- 2.

3

1

7

5.

7

2

7

з

1

4

5

0



м Ознака|
47 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо

чашолистків

 

48 Плід: відноснепоширення червоно-коричневого кольору на щічках відсутнє або дуже слабке

49 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола

о ЛОДОНІЖНИ а
50 Плід: довжинаплодоніжки

51 | товщинаплодоніжки 0

152, ввикривлення плодоніжки -

положення плодоніжкивідносно верхівки плоду|

заглибленнялійкиплодоніжки | тей
положення чашолистків (за достигання) |

лід основа блюдця (як для 55)

  

 

    

 

   

 

 

   

 

   58 Плід: ширина блюдця (як для 55)

59 Плід: форма зони довкола блюдця

60 Плід: структура м'якоті |

61 Плід: твердість м'якоті |

б Плід: за соковитістю

63 Зернятка: за формою

64 Часпочатку цвітіння

 

  

65 Час збиральноїстиглості

45

 

 

мілке

 

наявна

. Злегка ребриста

. слабкозерниста

 

  
відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже мале

помірне

пряме

розкриті

мілке

середня

рН
соковитий

 

вузькоеліптичні |

середній

середній
 

    

  

   

  

     

 

ч
і
л
і



Патент М: 07311 Заявка Ме: 06076001

      

         
     

 

 

 

  

 

 

   

  
 

  

Вид: Груша Руги5 сотититіз 1...

Назва сорту  Платонівська

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помології їм. Л.П. Симиренка Українськоїакадакадемії аграрнихнаук

| Ознака ню, Проявлення ка "Код

Дерево за силоюоросту | й б - С М - о сильне т

Дерево: розгалуження пох іно, 5

Дерево: за габітусом (форма крони) | - о ожонусоподібне 1

" Однорічний лагін: за формою - Кон ... ХВИЛЯСТИЙ 00 ти 1

-Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів РИ середні що В

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку сіро-коричневий 2

.7. Однорічнийпагін: кількістьсочевичок - середнякількість 5

.8. Однорічнийпагін: форма!верхівок:вегетативних бруньок - Гостра | І

9. Однорічнийпагін: розташу-вання вегетатив-них бруньок стосовно відхилені 3
пагона ни

10  Однорічнийпагі! г розмір листкової подушки - середній 5.

11 Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період помірне 5

... інтенсивного росту)| ДН ді |

12 Молодийпагін: інтенсивність опушенняверхньої третини | - помірна. 8

13 Листкова пластинка: положення стосовно пагона С обвисле 7З

14. Листковапластинка: за довжиною М середня 5

15 Листкова пластинка: за шириною - - - . середня 5

16 Листковапластинка: відношення довжини до ширини мале 3

17 Листкова пластинка: форма основи тупа | з

18 Листковапластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика) округла 4

19 Листкова пластинка: довжинакінчика 0 короткий З

і 20 Листкова пластинка:надрізикраїв (верхньоїполовини) .... ,0круглозубчасті 2

.21 Листкова пластинка: глибинаналрізівкраїв 2 мала(мілка). З

22 Листкова пластинка:вигин центральної жилки ...... помірний 5

23 Черешок:задовжиною|| - середній | 5:

14 Прилистки:наявність ДН наявні | і

25  Прилистки:відстаньвід основи черешка середня | 5

26 Пагін: розташуванняквітковоїбруньки толовним чиномна 1

М - шпорцях
27 Квіткова брунька: задовжиною| 0 середня

28 -Чашолисток: за довжиною середній |

.29  Чашолисток: за положенням відносно віночка | | | 2 | 2  Відігнутий
      

30 Пелюстка: положення країв пелюстки и . доторкуються

31  Приймочка: розташування відносно пиляків |

32 Квітка: розмір пелюстки - .. (середній
      

     о
35. Квітка: довжина нігтика| Ли Пи середній

36  Нестиглий плід: колір чашолистків що - зелений
  37

38
39
40
4
42
43
44
45
46

середній

ковка Р уран щ зання РОДНІЙ
ід: відношення довжинидо діаметра - 1. Мало ц

ід: місце максимальногодіаметра . посередені

ід: за розміром що М - великий

: симетричність (у поздовжньомурозрізі) . 2. симетричний

профільбоків опуклий

ід: основний колір шкірки . жовто-зелений

: відносне поширення основного кольору велике |

ід: відтінок основного кольору оранжевий

           
 

 

м
е
ч
а
а
а
а
н
а

н
а

л
і
а
н
л
а
а
л

сл
і

лк



   

 

  

  

  
  

 

   

 

 

 

   
  

 

  
   

 

  

    

ожина0 Проявлення0код
слабке| і

оричневого кольору на щічках слабко | 113

49 Плід: відносне поширення червоно-коричневого кольору довкола відсутнє або дуже мале 1

середня | 18
середня 5

(помірне римчи - С

пряме 1
мілке | 3

розкриті" 3
наявна0 9

для 55) мілке 3

ширина блюдця (як для55) п РОН МЕ
форма зони довкола блюдця б плеската|| 1

структура м'якоті сесія о Рларкозернистя. по. 3
Плід: твердість м'якоті - - о З

62 Плід: за соковитістю || - | дужесоковитий 9

.63. Зернятка: за формою. м - шоОЛІЮТИЧНІ З.
64Часпочатку цвітіння щі - середній 5

65 Час збиральноїстиглості середній 5
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Патент М»: 07308 Заявка М»: 06076002

Вид: Груша Ругиз сопатпипіз 1,.

Назва сорту Яніс

Дата державної реєстрації права: 15012007 Дата пріоритету: 22.06.2006

 
івництва Українськоїакадемії аграрних наукСНИ РР НКРЕ: золи

     
   
 

 

         

 

  

 

| |Проявлення |Код
б середнє шламя їй |

2: . помірне 15

3 конусоподібне м 1

4 н яп м -зигзагоподібний З

5  Однорічнийпагін: за довжиною міжвузлів - середні|| 5

.6. Однорічнийпагін:колір з-під сонячногобоку 2... сіро-зелений і

7. Однорічнийпагін: кількість сочевичок декілька и З

8 Однорічнийпагін форма верхівок вегетативних бруньок -Ї тупа ее аг

9 Однорічнийпагін: розташу-ваннявегетатив-них бруньок стосовно слабко відхилені 75
Й пагона - ексої а

10  Однорічнийпагін:розмір листкової подушки ц 11 малий | . З

т Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період. слабке хе З

   

   

 

  
  

  

    

  
 

   

 

  

 

 

     

(1 іолодийпагін: інтенсивність опушенняверхньоїтретини ознака не визначалась Мч о

13 Листкова пластинка: положення стосовно пагона о .. обвисле || 3

14 Листкова пластинка: за довжиною| ||| щі середня о

15 Листкова пластинка: за шириною| М середня 5

16 Листковапластинка: відношення довжинидо ширини середне - - . 5

17 Листковапіпластинка: форма основи || 2. тупа 3

18 Листковапластинка: формаверхівки (неївраховуючи кінчика) | що цлупа | п 3

19 Листкова пластинка: довжина кінчика | 1... середній | 5.

20 Листковапластинка: надрізикраї (верхньоїполовини) |ди . , округлозубчасті 2

21 Листкова пластинка:глибинанадрізів краї - мала(мілка) 3

.22 Листковапластинка: вигин центральної жилки 1 5

.23  Черешок:задовжиною|0 середній 15

24 Прилистки: наявність ди | наявні 9

25  Прилистки: відстань:зід основиз черешка Пи . мала 3

головним чином на 1
. о шпорцях

27 Квіткова брунька: за| довжиною о . середня

28 Чашолисток: задовжиною | . бередній |

.29 чашолисток: за положенням відносно віночка що притиснутий

відокремлені
. нарівні

. середній

округла
 

усічена 

| жороткий|

шзелено-коричневий

середі
 

    

    

м
е
ч
а
н
о

ПО
і
л

о
о
о
о
н
а
л

ПО
а
н
а
л

лід: максимальний діаметр - о середній
ід: відношення довжинидо діаметра - середнє -

: місце максимальногодіаметра - ближче до чашечки |

ід: за розміром ДИ Що 1. великий

Глід: симетричність (у поздовжньомурозрізі) симетричний

Ілід: профіль боків - увігнутий

ід: основний колір шкірки жовтий

: відносне поширення основного кольору велике

ід: відтінок основного кольору оранжевий
48



Ознака

: відносне поширення червоно-коричневого кольору довколо
чашолистків

ПІ

Плід: відносне поширення червоно-коричневогокольору довкола
плодоніжки

Плід: довжина плодоніжки

Плід: товщина плодоніжки

Плід: викривлення плодоніжки

Плід: положення плодоніжкивідносно верхівки плоду

Плід: заглиблення лійки плодоніжки

Плід: положення чашолистків (за достигання)

Плід основа блюдця (як для 55)

Плі; заглиблення блюдця (як для 55) |

Плід: ширина блюдця (як для 55)

Плід: формазони довкола блюдця

Плід: структурам'якоті

 

  ідносне поширення червоно-коричневогокольору на щічках

  

 

Плід: твердість м'якоті

Плід: за соковитістю

Зернятка: за формою

Час початкуцвітіння

Час збиральноїстиглості

49

Проявлення

ознака не визначалась

відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже мале

середня

середня

помірне

пряме

відсутнє або дуже мілке

розкриті

наявна

середнє
середня

плеската

слабкозерниста

середня

соковитий

вузькоеліптичні

ранній

середній

Код

о
ч

о
ч
і

о
а

с
л
о

а
м



Патент М: 07321 Заявка М»: 06072001

Вид: Алича Ргипиз 4імагісаїа 74Ь.

Назва сорту Тетяна

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Датапріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

01.03.2006

Артемівська досліднастанція розсадництва Інституту садівництва Українськоїакадеміїаграрні

наук

Ознака
    

 

 

| Дерево: за силою росту що

..Дерево:за щільністю крони

Однорічнагілка: положення - о ДН

Однорічнагілка: інтенсивність забарвлення (з-під сонячногобоку,

після видалення кутикули
5. Плодушка: за довжиною

6 Вегетативна брунька: розмір

7 Вегетативна брунька: форма

8 Вегетативна брунька: положення стосовно пагона

9 Листок: положення стосовно пагона

10 Листкова пластинка: форма | |

11 Листкова пластинка: кут кінчика - - її

12 Листковапластинка:інтенсивність зеленого забарвлення

.. верхнього боку р

-1З) Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку.
14 Листкова пластинка: опушення нижнього боку

15 Листкова пластинка: форма краю

16 Черешок: за довжиною

17  Черешок: опущення верхнього боку

18  Черешок: глибинаборозенки

19  Черешок: положення залозок

 

 

 

 

.Жвітконіжка: за довжиною
21. Квітки на однорічних пагонах. -

Квітки: частота траплянняповних квіток (понад 5 пелюсток)

(Квітка: за розміром

Квітка:розміщення пелюсток( квітки з п'ятьма пелюстками).

Чашолисток: за формою.

Пелюстка:за розміром

Пелюстка: за формою

 

       
  

  

 

г за розміром
:за формою | Ли ДИ

положення максимального діаметра

симетрія Квидспереду). рн
ід: форма верхівки

 

основне забарвлення

забарвлення м'якоті

 

соковитість м'якоті

: кислотність

: вміст цукру

Плід; відокремліованістькісточки від м'якоті

Кісточка:за розміром | що - -

Кісточка: загальна формав пофіль (відношення довжина/ширина)

50

 

о ОЕРЕдніЙ осно
відсутнє або дуже слабке

-рчредня:

великий

Проявлення

сильно

помірна

напіввертикальне

помірна. ;

коротка

Маля
овальна |

притиснута
горизонтальний
широкоовальна

гострий
помірна

 

помірна

слабке -

городчастий

 

 

на основілистка і на
черешку

середня

наявні. 
часто

М
доторкуються.
широкоовальний

середня

еліптична  
окрузі -
ближче до середини |

нерівнобока

плеската |

. глибока

помаранчево-жовте

жовте

помірна -

середня
середній

легка

середня
округло-еліптична

 

м
а
н
н
о
ю

юю
м
а
м
а
ю
о

о
Н
о
ч
а

ЇКод

ч
і

ца
и
л

і
ш
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ім

л'
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м
і
н
а

ца
мл
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У.
7 -

9
2,
5 у

і
1 З

 



 

Хе Ознака Проявлення Код

 

45 Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина) видовжена 3
46 Кісточка: вид з основи округло-еліптична 2
47 Кісточка: симетрія в профіль не симетрична 1
48 Кісточка: симетрія (вид зі шва) симетрична 2
49 Кісточка: положення максимальної ширини(видзі шва) ближче до середини 2
50 Кісточка: структура поверхні дрібно-зерниста 1
51 Кісточка: краї спинних швів суцільні 1
52. Кісточка: ширина черевного шва вузький ї З
53 Кісточка:гострота країв тупі 7
54 Кісточка: ширина основи вузька 3
53 Кісточка: кут основи - тупий 7
56 Кісточка: форма верхівки гостра 3
57 Час початкуцвітіння ранній кі
58 Час достигання плодів лізній 7

З



Патент Ме: 07322

Ви;

Назва сорту

Дата державноїреєстрації права:

 

Заявка Ме: 06072002

Алича

Генерал

11.01.2007

Ргипиз дїуагісаіа /4Б.

Дата пріоритету: 01.03.2006

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграри:
ю
н
а

о
з

наук

Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Ознака

Дерево:за силою росту

Дерево:за щільністюкрони

Однорічна гілка: положення

Однорічнагілка: інтенсивністьзабарвлення(з-під сонячногобоку.

після видаленняк

 

тикули

Плолушка:за довжиною

Вегетативнабрунька: розмір

а: форма

Вегетативна брунька: положеннястосовно пагона

Вегетативна брунь

 

Листок: положеннястосовно пагона

Листкова пластинка: форма

Листкова пластинка: кут кінчика

Листковапластинка: інтенсивністьзеленого забарвлення
верхнього боку

Листкова пластинка: глянсуватість верхнього боку

 

Листкова пластинка: опушення нижнього боку

 

Листкова

 

астинка: формакраю
Черешок: за довжиною

Черешок: опушення верхнього боку

Черешок: глибина борозенки

Черешок: положення залозок

Квітконіжка: за довжиною

Квіт

Квітки: частота трапляння повних квіток (понал5 пелюсток)

Квіті

Квіт!

Чашолисток: за формою

 

и на однорічних пагонах

  а: за розміром

 

а: розміщення пелюсток( квіткиз п'ятьма пелюстками)

Пелюсткі

 

за розміром

 

за формою
Пелюсткі

 

г хвилястість краю

Приймочка: положення відносно пиляків

Плід: за розміром

Плід: за формою

Плід: положення максимального діаметра

Плід: симетрія (вид спереду)

Плід:

Плід: глибина лійки плодоніжки

форма верхівки

Плід: основне забарвлення

Плід: забарвлення м'якоті

Плід: щільність м'якоті

Плі,

Пл!

Плід: вміст цукру

: соковитість м'якоті

 

ід: кислотність

 

Плід: відокремлюваність кісточкивід м'якоті

Кісточка: за розміром
сточка: загальна форма в пофіль (відношення довжина/ширина)

52

 

Проявлення

сильне

помірна

напіввертикальне

темна

коротка

луже мала

конічна

притиснута

спрямований догори

іптична

гострий

темна

е:

 

помірна

слабке

городчастий

довгий

відсутнє або дужеслабке

тлибока

наоснові листка і на

черешку

довга

наявні

дужечасто

середня

доторкуються

широкоовальний

середня

оберненошироко-еліптична

слабка

вище

дуже великий

овальна

ближче ло середини

нерівнобока

плеската

глибока

фіолетово-сине
оранжеве

щільна

помірна

середня

середній

лег

середня

округло-еліптична

 

Код

ч
о

ОЇ
о

ня
ню
а

090

 

3

ю
о
з
а
е

а

 

5

ч
о

ч
а
ю
н
о
ю
о

а
а

ч
о

 

5;

о



 

Ознака

Кісточка: видзі шва (відношення довжина/товщина)

Кісточка: вид з основи

Кісточка: симетрія в профіль

Кісточка: симетрія (вид зі шва)

Кісточка: положення максимальної

 

ирини(видзі шва)

 

Кісточка: структура поверхні

зинних швів

 

Кісточка: краї

Кісточка: ширина черевного шва

Кісточка: гострота країв

Кісточка: ширина основи
 Кісточка: кут основи

Кісточка: формаверхівки

Час початку цвітіння

Чає достигання плодів
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Проявлення

видовжена

видовжено-еліптична

не симетрична

симетрична

ближче до середини

зерниста

переривчасті

вузький

середні

широка

тупий

гостра

ранній

пізній

ГУ
о

1
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о

м
а
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Патент Ме 07315 Заявка Хе: 05085002

  

  

   

  

  

Вид: Черешня Ргипиз амійт(1..)1.

Назва сорту Весняні наспіви

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Українськоїакадеміїаграрних наук

м Ознака Проявлення Код

1 Дерево: тип о нормальний МР З і Я.

2 Дерево: сила росту середня 5

3 Дерево: габітус Р и р | - напівпіднесений й 5

4 Дерево: розгалуження середнє 5.

5 Однорічний пагін: кількість сочевичок мало 3

6 Одкорічнийпагін: розташуваннявегетативних бруньоквідносно виразновідхилені 3
пагона

7. Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки слабке 3

8 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

9. Листкова пластинка: за шириною. ередня 5

10 Листкова пластинка: відношення ширинидо довжини середнє 5

1 Листкова пластинка:інтенсивність зеленого забарвлення помірна 5

верхнього боку

12. Листок за довжиною черешка короткий 3

13 Листок: відношення довжини чеершка до довжини листкової середнє 5

пластинки

14 Черешоклистка: залозки наявні 9
15  Черешоклистка: забарвлення залозок темно-червоні 4

16 Квітка: діаметр вінчика(цілкомвідкритаквітка) середній 5

17 Квітка: форма пелюстоквіночка округла 1

18 Квітка: взаємне розташуваннякраїв пелюстоквіночка дотикаються 2

19. Плід: розмір великий 7

20 Плід: форма серцеподібна 5

21 Плід: закінченнялійки заглиблене 3

22 Плід: забарвлення шкірки темно-червоне 7

23 г розмір сочевичок на шкірці малі 3

24 Плід: кількість сочевичок на шкірці мала 3

25 : забарвлення соку червоний 4

26 забарвлення м'якоті червона 4

27 за пружністю середній 5

28 Плід: кислотність низька 3

29 Плід: умістцукрів середній 5

30 Плід: соковитість середня З

31 Плід: довжина плодоніжки - коротка 23

32 трошарок, що відокремлює плодоніжкувід плоду відсутній І

33 л овщина плодоніжки ПО середня - У

34 Кісточка: за розміром мала 3

35 Кісточка: форма(вид з черевногобоку) широкоеліптична 2

36 Кісточка: розмір відносно плода середня 5

37 Час цвітіння М середній 5
38 Час достигання плодів ранній 3
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07316 Заявка М: 05085003

Вид: Черешня Ргипиз ауішт (1..) 1.

Патент М

Назва сорту  Витівниця

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 05.10.2005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Українськоїакадеміїаграрних наук

 

 
  

  

  

    

Ж Ознака Проявлення Код
1 | Дерево: типо .. нормальний - 1
2 Дерево: сила росту середня 5
3 Дерево:габітус - - о напівпіднесений 5
4 Дерево: розгалуження слабке 3
5 Однорічнийпагін: кількість сочевичок мало З
6 Однорічнийпагін: розташуваннявегетативнихбруньок відносно злегкавідхилені з

пагона

7. Молодий пагін: антоціановс забарвлення верхівки відсутнє або дуже слабке 1
8 Листкова пластинка: за довжиною середня 5
9 Листкова пластинка: за шириною середня 5
10. Листковапластинка:відношення ширини до довжини середнє 5
1 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірна 5

верхнього боку

12. Листок за довжиною черешка короткий 8
13 Листок: відношення довжиничеершка до довжини листкової велике 7

пластинки

14  Черешок листка: залозки наявні 9
15 Черешоклистка:забарвлення залозок жовто-зелені 1
16 Квітка: діаметр вінчика(цілкомвідкрита квітка) середній 5
17 Квітка: форма пелюстоквіночка округла 1
18 Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка дотикаються 2
19 Плід: розмір великий 7
20 Плід: форма округла 3
21 Плід: закінченнялійки заглиблене 3
22 Плід: забарвлення шкірки кіноварно-червоне на ясно- 2

жовтому фоні
23 Плід: розмір сочевичок на шкірці малі 3
24 Плід: кількість сочевичок на шкірці мала 3
25 Плід: забарвлення соку безбарвний 1
26 Плід: забарвлення м'якоті жовта 2
27 Плід: за пружністю пружний 1
28 Плід: кислотність дуже низька 1
29 Плід: уміст цукрів Й - Ли - високий | 7.
30 Плід: соковитість висока й
31 Плід: довжиї одоніжки | - ДИ середня 0000000 5.
32 Плід: прошарок, що відокремлює плолоніжку від плоду 1
33 Плід: товщина плодоніжки середня 5
34 Кісточка: за розміром велика 5;
35 - ц округла срасвубв ЯР
36 Кісточка: розмір відносно плода середня 5
37 Час цвітіння середній 5.
38 Час достигання плодів середній 9:
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Патент М: 07317 Заявка Х»: 05085004

Вид: Черешня Ргипиз амішт (1...) 1.

Назва сорту  Липнева

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 05.102005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

      

  

  

    

М Ознака || | Проявлення Код

І нормальний || ї
2 сильна 7

3 Дерево: габітус о напівпіднесений - 5

4 Дерево: розгалуження середнє 5
5 Однорічнийпагін: кількість сочевичок мало 3
6 Однорічнийпагін: розташуваннявегетативнихбруньоквідносно злегкавідхилені 2

пагона

7. Молодийпагін" антоціановезабарвленняверхівки слабке 3

8 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

9. Листкова пластинка: за шириною середня 5

10. Листкова пластинка: відношення ширинидо довжини велике 7

ПП. Листкова пластинка: інтенсивністьзеленого забарвлення помірна 5
верхнього боку

12 Листок за довжиною черешка довгий 7

13 Листок: відношення довжиничеершка до довжини листкової середнє 5
пластинки

14  Черешок листка: залозки наявні 9

15  Черешок листка: забарвлення залозок жовто-зелені 1
16 Квітка: діаметр вінчика (цілкомвідкрита квітка) середні. 5
7 форма пелюстоквіночка округла 1
18 : взаємне розташуваннякраїв пелюстоквіночка дотикаються 2

19 Плід: розмір середній 5

20 Плід: форма видовжена 4
21 Плід: закінчення лійки заглиблене 3

22 Плід: забарвлення шкірки кіноварно-червоне на ясно- 2
жовтомуфоні

23 Плід: розмір сочевичокна шкірці малі 3

24 Плід: кількість сочевичок на шкірці мала 3

25 Плід: забарвлення соку безбарвний 1
26 Плід: забарвлення м'якоті жовта 2

27 Плід: за пружністю пружний 7

28 Плід: кислотність дуже низька 1

29 Плід: уміст цукрів низький - 3

30 Плід: соковитість середня 5

31 Плід: довжина плодоніжки о довга || - . 7

32. Плід: прошарок, що відокремлює плодоніжкувід плоду ознака не визначалась 0

33 Плід: товщина плодоніжки середня 5.

34 Кісточка: за розміром середня 5

35 Кісточка: форма(вид з черевного боку) вузькоеліптична Пи 1

36 Кісточка: розмір відносно плода середня 5

37 Час цвітіння середній 5

38 Час достигання плодів лужепізній 9
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Патент Хе:

Вид:

Назва сорту

Дата

Власник(и): Нікітський ботанічний сал - Національнийнауковий центр Українськоїакадемії аграрних наук

Кодм»

1

ь
т
о
в
і
»

14

15

16

І7

18

19

20

2

22

37

38

. Дерево: габітус

. Плід: уміст цукрів

073

Черешня

18 Заявка Ж»: 05085005

Ргипиз ауішт (Т...) 1.

Пікова дама

Дата пріоритету:державної реєстрації права: 11012007

Ознака

Дерево! тип

Дерево: сила росту

Дерево: розгалуження

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін: розташування вегетативнихбруньок відносно

пагона

Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки

Листкова пластинка:за довжиною

Листкова пластинка: за шириною

Листковапластинка: відношення ширинидо довжини

Листкова пластинка:інтенсивність зеленогозабарвлення
верхнього боку

Листокза довжиною черешка

Листок: відношення довжини чеерш

пластинки

 

а до довжинилисткової

 

Черешоклистка: залозки

Черешок листка: забарвлення залозок

Квітка: діаметр вінчика(цілком відкрита квітка)

Квітка: форма пелюсток віночка

Квітка: взаємне розташуваннякраїв пелюстоквіночка

Плід: розмір

Плід: форма

 

Плід: закінчення лійки

Ллід: забарвлення шкірки

Плід: розмір сочевичок на шкірці

Плід: кількість сочевичок на шкірці

Плід: забарвлення соку

Плід: забарвлення м'якоті

Пл

Плід: кислотність

 

: за пружністю

 

Плід: соковитість

Плід ли

п; прошарок, що відокремлює плодоніжкувід плолу

Плід: товщина плодоніжки

Кісточка:за розміром

Кісточка: форма(вид з черевного боку)

Кісточка розмір відносно плода

Час цвітіння

Час достигання плодів

довжина плодоніжки
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Проявлення

нормальний

середня

налівпіднесений

середнє
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злегка відхилені
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середня
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дотикаються

великий
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середні

мала
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середній

низька

середній
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Патент М: 07319 Заявка Мо: 05085006

Вид: Черешня Ргипиз ауішт (1...)1.

Назва сорту Призерка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 05102005

Власник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Українськоїакадемії аграрних наук

 

  

  

  
   

    

 

м Ознака Проявлення Код

1 Дерево: тип нормальний 1

2 Дерево: сила росту середня З

3 Дерево: габітус| - ДИ о 1. Пониклий 7

4 Дерево: розгалуження середнє З

5 Однорічнийпагін: кількість сочевичок середня кількість З

6 Однорічнийпагін: розташування вегетативнихбруньоквідносно злегка відхилені 2
пагона

7. Молодий пагін: антоціановезабарвлення верхівки помірне 5

8 Листкова пластинка: за ловжиною середня 5

Листкова пластинка: за шириною середня 5

10 Листкова пластинка: відношення ширинидо довжини середнє 5

11 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темна зі

верхнього боку

12 Листок за довжиноючерешка середній 5

13 Листок: відношення довжини чеершкадо довжинилисткової середнє 5.

пластинки

14  Черешок листка: залозки наявні 9

15  Черешок листка: забарвлення залозок темно-червоні 4

16 Квітка: діаметр вінчика(цілкомвідкритаквітка) середній З

17 Квітка: форма пелюстоквіночка округла Ї

18 Квітка: взаємне розташування країв пелюстоквіночка дотикаються 2

19 Плі, великий 7

20 Плі, округло-плеската 2

21 П. заглиблене 3

22 забарвлення шкірки темно-червоне 7

23 розмір сочевичок на шкірці малі 3

24 ількість сочевичок на шкірці мала 3

25 абарвлення соку червоний 4

26 г забарвлення м'якоті червона 4
27 : за пружністю пружний 7

28 кислотність низька 3

29. уміст цукрів середній 5

30 : соковитість висока Й

31. Плід: довжина плодоніжки що - - середня 5

32 Плід: прошарок, що відокремлюєплодоніжкувід плоду наявний 9

33 Плід: товщина плодоніжки вас - середня 5

34 Кісточка: за розміром середня 5

35 Кісточка: форма(видз черевного боку) вузькоеліптична 1

36 Кісточка: розмір відносно плода середня 5

37 Час цвітіння - ДН - середній а З

38 Час достиганняплодів дуже ранній 1
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Патент Хо: |07320 Заявка Ж

Вид:

05085007

Черешня Ргипиз амішт (1..) 1,.

  

Назва сорту  Услада

Дата

Влаєник(и): Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української
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державної реєстрації права: 11012007

Ознака

Дерево: тип -

Дерево: сила росту

Дерево: габітус

Дерево: розгалуження

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін: розташування вегетативних бруньок відносно
пагона

Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки

Листковапластинка:за довжиною

Листковапластинка: за шириною

Листкова пластинка: відношення ширини до довжини

Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення
верхнього боку

Листок за довжиною черешка

Листок: відношення довжини чеершкадо довжини листкової
пластинки

Черешоклистка: залозки

Черешоклистка:

Квітка: діаметр вінчика(цілкомвідкрита квітка)

Квітка: форма пелюстоквіночк:

Квітка: взаємне розташування країв пелюстоквіночка

Плід: розмір

Плід: форма

Плід: закінчення лійки

Плід: забарвлення шкірки

Плід: розмір сочевичокна шкірці

Плід:кількість сочевичок на шкірці

лід: забарвлення соку

: забарвлення м'якоті

 

абарвлення залозок

  

 

   
: за пружністю

: кислотність

уміст цукрів

Плід: соковитість

ід: довжина плодоніжки Ди

: прошарок, що відокремлюєплодоніжкувід плоду

товщина плодоніжки ||

Кісточка:за розміром

Кісточка: форма(видз черевного боку)

Кісточка: розмір відносно плода

Час цвітіння

  

 

Час достиганняплодів

59

Датапріоритету: 05.10.2005

   адм

Проявлення
нормальний

середня 0

лужепіднесений

середнє

середнякількість

злегка відхилені

сильне

середня

середня

середнє

темна

середній

середнє

наявні

темно-червоні

середній

округла

дотикаються

великий

округла

заглиблене

червоне

малі

середня

рожевий

червона

середній

низька

середній

середня

середня

ознака не визначалась

середня |

середня

широкоеліптична

середня

середній |

дуже ранній

   

аграрних наук

Код

1
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Патент М: 07314 Заявка М»: 06085001

Вид: Черешня Ргилиз ауїшт (1...) 1..

Назва сорту Легенда Мліїва

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут помологіїім. Л.П. Симиренка Українськоїакадемії аграрних наук
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16
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18

19

20

3

22

Ж
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5
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о
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о

с
о
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Ознака

Дерево: тип

(Дерево: сила росту

Дерево: розгалуження

Однорічнийпагін: кількість сочевичок

Однорічнийпагін: розташуваннявегетативних бруньок відносно
пагона

Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки

Листкова пластинка: за довжиною

Листковапластинкі

Листкова пластинка: відношення ширинидо довжини

 

за шириною

Листкова пластинка:інтенсивність зеленого забарвлення
верхнього боку

Листокза довжиною черешка

 

Листок: віл
пластинки

  ношення довжини чеершкадо довжинилисткової

Черешоклистка: залозки

Черешок листка: забарвлення залозок

Квітка: діаметрвінчика (цілком відкритаквітка)

Квітка: форма пелюстоквіночка

Квітка: взаємне розташуваннякраїв пелюсток віночка

Плід: розмір

Плід: форма

Плід: закінченнялій!

Плід: забарвлення шкірки

 

1

Плід: розмір сочевичок на шкірці
 Плід:кількість сочевичок на шкірці

Плід: забарвлення соку

барвлення м'якоті

: за пружністю

 

: кислотність

міст цукрів
 Плід:

Плід: довжина плодоніжки

Плід: прошарок, що відокреу

лід: товщина плодоніжки

соковитість

  тює плодоніжкувід плоду

 

Кісточка: форма(видз черевного боку)

Кісточка: розмір відносно плода

Час цвітіння

Чає достиганняплолів

60

16.02.2006

Проявлення

нормальний

середня

напівпіднесений і;

середнє

мало

злегка відхилені

слабке

довга

середня
середнє

помірна

середній

мале

наявні

жовто-зелені

великий

широко-еліптична

дотикаються

дуже великий

ниркоподібна

плескате

кіноварно-червоне на ясно-
жовтомуфоні

малі

мала

безбарвний

жовта

пружний

низька

середній

висока

середня

наявний

середня

середня

округла

середня

ранній

середній

Код
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ч
і
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н
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07313 Заявка М: 06085002

Вид: Черешня Ргипиз аміши (Т..)1.

Назва сорту Любава

Дата державної ресстрації права: 11.01.2007 Датапріоритету: 24.02.2006

Власник(и): Артемівська досліднастанція розсадництва Інституту садівництва Українськоїакадеміїаграрні
наук

 

   
Дерево: типо |

Дерево:силаросту

Дерево:габітус ди

«Дерево: розгалуження -

Однорічнийпагін: кількість сочевичок -

Однорічнийпагін: розташування вегетативних бруньок відносно
пагона о |
Молодийпагін: антоціанове забарвлення верхівки

Листкова пластинка: за довжиною

Листкова пластинка: за шириною ||
Листковапластинка: відпошення ширини до довжини |

Листкова пластинка:інтенсивність зеленого забарвлення
- верхнього боку

с
и
л
і
о
ї

хо
св
іч
а

ш
о

 

12 Листок за довжиною черешка

13. Листок: відношення довжини чеершкадо довжини листкової
пластинки

14  Черешоклистка: залозки Пи

15 Черешок листка: забарвлення залозок

16 Квітка: діаметр вінчика (цілкомвідкрита квітк

17 Квітка: форма пелюсток |

18 Квітка: взаємне розташування країв пелюсток віночка

19 Плід: і

  

іночка

  

 

  
акінчення лійки

: забарвлення шкірки

23

24
Плід: розмір сочевичок на шкірці

Плід: кількість сочевичокна тикірді

   

2
   

  

 

- Плід: уміст цукрів|

1 ровиун Ми
ЗІ ювжина плодоніжки -

32 прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду

3. Плід: товщина плодоніжки

34 Кісточка: за розміром | -

35 Кісточка: форма(видз черевного боку)

36 Кісточка: розмір відносно плода

37 Час цвітіння

38 Час достигання плодів

61

. Жовта

я Проявлення|

нормальний

середня ай

напівпіднесений

сильне й ер

середнякількість

злегка відхилені |

слабке

довга

середня

велике

 

темна

довгий

мале

наявні

оранжево-жовті

великий

округла

дотикаються

великий |

серцеподібна

заглиблене

кіноварно-червоне на ясно
жовтому фоні

малі

керелня
безбарвний

  
 

середній

. помірна

високий

В исока

середня

наявний

середня

середня

широкосліптична

середня

пізній

пізній

  

9
2
й
1
2
1.

«У

2



 

 

Патент М: 07323 Заявка М»: 06080001

Вид: Слива домашня Ргипиз фотезіїса 1...

Назва сорту  Ненька

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помологіїїх

 

Л.П. Симиренка Української академіїаграрних наук

    

 
 

 

 

 

м, М й Ознака - и Проявлення

- 1. Деревогонла росу 0 - ун Зони олабка о З
2 Дерево: за щільністю крони помірна 5

3Однорічнагілка: положення и 3

43 Однорічнагілка: інтенсивність забарвлення (сонячна сторона; темна З
після видалення кутикули)

5.Плодушка: за довжиною. о о середня | 5
6 Вегетативна брунька: за розміром мала 3

7 Вегетативна брунька: за формою конічна 1

8 Вегетативна брунька: положеннявідносно пагона злегка відхилена 2

9 Листок: положення горизонтальний 5

10 Листкова пластинка: форма широкоовальна 2

11 Листковапластинка: кут кінчика прямий або майже прямий 2

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темна 7

верхнього боку

13 Листкова пластинка: глянцуватість верхнього боку слабка 3

14 Листкова пластинка: опушення знизу слабке 3

15 Листкова пдастинка:надрізаність країв пилчаста 2

16  Черешок: за довжиною середній 5

Ї7  Черешок: опушення верхньої сторони слабке 3

18  Черешок: глибина боріздки мілка 3

19 Черешок: положення залозок на основілисткаі на 2

черешку

20  Черешок: за довжиною середній 5

21 Квітки на однорічних гілочках відсутні 1

22 Квітки: частота квіток з повнимвінчиком ознака не визначалась 0

23 Квітка: за розміром середня 5

24 Квітка: перекриття пелюсток дотичні 5

25 Чашолисток: за формою вузькоеліптичний 2

26 Листок: розмір середній 5

27 Пелюстка: форма обернено-яйцевидна 3

28 Листок: хвилястість краю слабка 3

29  Приймочка: положення відносно пиляків що наодномурівні 5.

30 Плід: за розміром великий 7

31. Плід: загальна форма впрофіль знезом ПЕРИИРЕРЕЕНЕ. о З.
32 Плід: положення максимальногодіаметра ближчедо середини 2

33 Плід: симетрія (вид спереду) наван - Рівнобока| 2
34 Плід: формаверхівки плеската 2

35 Плід: глибиналійки мілка 3

36 Плід: основне покривне забарвлення фіолетово-синє 8

37 Плід: забарвлення м'якуша | || Ми р цжовто | 2.
38 Плід: щільність м'якуша щільний ї

39 Плід: соковитість м'якуша сильна 7

40 Плід: кислотність середня 5

41 Плід: вміст цукру середній 5

42 Плід: прикріплення кісточки до м'якуша вільна 1

43 Кісточка: за розміром середня 5

44 Кісточка: загальна форма у профіль(відношення довжина/ширина)  округло-еліптична 2

45 Кісточка: вид зі шва (відношення довжина/товщина) майжекуляста 2

46 Кісточка: форма,вид з основи округло-еліптична 2

62



»
4
48
49
50
51
52
53
54
89

56

57

58.

Ознака

Кісточка: симетрія у профіль

Кісточка: симетрія, вид зі шва

Кісточка: положення максимальної ширини(видзі шва)

Кісточка:структура бокової поверхні
Кісточка: краї спинних швів

Кісточка: за шириною черевного шва

Кісточка: гостротакраї

Кісточка: за шириною основи

Кісточка: кут основи

Кісточка: форма верхівки

  

Час цвітіння

Строк достигання

63

Проявлення

симетрична

симетрична

ближче до середини

зерниста

суцільні

середній

середні :

середня

прямий або майже прямий

гостра  

Код

з
о
н
ю
м
ю
м
ю
ю

ч
а
л
и
м
м



Патент Ме:

Вид:

06299 Заявка Хо: 04071001
Агрус

Назва сорту Златогор

Дата

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

 

державної реєстрації права: 01.01.2006

Огоззиїагіагесііпага 1.

Дата пріоритету: 16.04.2004

Львівська досліднастанція садівництва Інститутусадівництва Українськоїакадеміїаграрних
наук

Ознака

Рослина: сила росту

Рослина:за щільністю

Рослина: за формою

Рослина: положення однорічного пагона

Рослина: вигин однорічного пагона

Рослина:кількість базальних пагонів

Пагін: наявність колючок

Пагін: кількість поодиноких колючок

Пагін: кількість подвійних колючок

Пагін: кількість потрійних колючок

Пагін: кількість колючок

Пагі

Пагін: кількість щетиноку верхній третині

Молодийпагін: антоціанове забарвлення

Молодийлисток: зелене забарвлення

Молодийлисток: антоціанове забарвлення

Повністю розвинутий листок: розмір пластинки

Повністю розвинутийлисток: кут основи відносно черешка

Повністю розвинутийлисток:глянсуватість верхнього боку

Суцвіття: переважнакількість квіток

Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків

Квітка: антоціанове забарвленнязав'язі

Квітка: опущеннязав'язі

Ягода:за розміром

Ягода: відношення довжина/ширина

Ягода: за формою

Ягода: за кольором

Ягода: восковийналіт

Ягода: опушеність

Ягода: жилкування -

Ягода: товщина шкірки

Ягода: подовження основи

Ягода: довжина плодоніжки

 

кількість колючок уверхній третині

  

- Час розпускання бруньок
Часцвітіння

Час достиганняягід

64

Проявлення

помірна

нещільна

куляста

похилий

слабкий

середня кількість

наявні

середнякількість

відсутні або дуже мало

відсутні або дуже мало

мало

дуже мало

мало

слабке

темне

відсутнє або луже слабке

серед

прямокутний

помірна

 

дві

слабке

відсутнє або дуже слабке

слабке

середня

маленьке
еліпсоподібна

жовто-зелена

слабкий

слабка

помірне

тонка

коротке

середня

. середньо

середній

середньо

Код
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Патент М

Вид:

 

06300 Заявка ХМ: 04071002

Агрус

Назва сорту Карат

Дата

Власник(и): Інститут салівництва Українськоїакадеміїаграрних наук
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За.
35
36

 

державної реєстрації права: 01.01.2006

Стовиіагіагесіїпаїа 1.

дата пріоритету: 16.04.2004

Львівськадосліднастанція садівництва Інституту садівництва Українськоїакадеміїаграрних

наук

Ознака

Рослина:сила росту

Рослина: за щільністю

 

Рослина: за формою

Рослина: положення однорічного пагона

Рослина:вигин однорічного пагона

Рослина:кількість базальнихпагонів

Пагін: наявність колючок

Пагін: кількість поодиноких колючок

ЛПагін: кількість подвійних колючок

кість потрійних колючок

  

кість колючок

ількість колючоку верхній третині

ількість щетинокуверхній третині

Молодийпагін: антоціанове забарвлення

Молодийлисток:зелене забарвлення

Молодийлисток: антоціанове забарвлення

   

Повністю розвинутий листок: розмір пластинки

Повністю розвинутий листок:кут основивідносно черешка

Повністю розвинутийлисток: глянсуватість верхнього боку

Суцвіття: переважнакількість квіток

Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків

Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі

Хвітка: опушеннязав'язі

Ягода: за розміром

Ягода: відношення довжина/пирина

Ягода: за формою

Ягода: за кольором

Ягода: восковийналіт

Ягода: опуше

Ягода: жилкування

 

ть

Ягода: товщина шкірки

Ягода: подовження основи

Ягода: довжина плодоніжки

Час розпускання бруньок

Час цвітіння

Час достигання ягід
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| Проявлення

помірна

помірно щільна

яйцеподібна

прямостоячий

дуже слабкий

середня кількість

наявні

середня кількість

середнякількість

відсутні або дуже мало

середнякількість

середня кількість

мало
помірне

темне

слабке

середній

тупий

помірна

дві

помірне

помірне

слабке

велика
середнє
еліпсоподібна

червона
слабкий

слабка

помірне

тонка
коротке
середня

середньо
середній

рано

Код

о
о
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о
н
о
м
о

ча
з
і

а
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н
д

ю
о
м
о
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м
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   Патент Ю 06302 05071001

Вид: Агрус Сгоззиіагіа гесіїпага1..

Назва сорту Оксамит

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: (03.02.2005

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

    

 

 

  

  

    

 

 

Ознака Проявлення Код

1 Рослина: сила росту помірна г Я

2 Рослина: за щільністю| п помірно щільна З

3: Рослина: заформою яйцеподібна 1

4) Рослина:положенняоднорічного пагона ||| прямостоячий 3

5 Рослина: вигин однорічного пагона слабкий 3

6 Рослина:кількість базальнихпагонів середнякількість З

7. Пагін: наявність колючок наявні 9

8 і ч: кількість поодиноких колючок и середня кількість 5

9 Пагін: кількість подвійних колючок відсутні або дуже мало 1

10  Пагін: кількість потрійних колючок відсутні або дуже мало 1

11 Пагін: кількість колючок середнякількість 5

12  Пагін: кількість колючоку верхній третині мало 3

13  Пагін: кількість щетиноку верхній третині відсутні або дуже мало 1

14. Молодийпагін: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Молодийлисток: зелене забарвлення помірне 5

16 Молодий листок: антоціанове забарвлення помірне 5

17 Повністю розвинутийлисток: розмір пластинки середній 5

18 Повністю розвинутий листок: кут основи відносно черешка прямокутний 3

19. Повністю розвинутий листок: глянсуватість верхнього боку помірна 5

20 Суцвіття: переважнакількістьквіток одна 1

21 Квітка: антопіанове забарвлення чашолистків слабке 3

22 Квітка: антоціановезабарвленнязав'язі забке 3

3 Квітка: опушення зав'язі слабке 3

24 Ягода: за розміром велика 7

25 Ягода: відношення довжина/ширина середнє 5

26 Ягода: за формою еліпсоподібна 3

27 Ягода: за кольором червона 5

28 Ягода: восковийналіт помірний 5

29 Ягода: опушеність відсутня або дуже слабка 1

30 Ягода: жилкування помірне 5

31 Ягода: товщина шкірки тонка 3

Ягода: подовження основи коротке 3

(Ягода: довжинаплодоніжки. р й 5.
Час розпускання бруньок середньо 5

«Зав цвітіння о, шажанннквОРОДНІЙ 5
Час достиганняягід середньо 15  
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06303 05071002

Стоззиіагіагесіїпага1.

Патент Ме: Заявка М:

Вид: Агрус

Назва сорту Славута

Дата державної реєстрації права: 01012006

Власник(и): Інститутсадівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

м - А Ознака

1 Рослина: сила росту |

2 Рослина: за щільністю

3 :за формою

4 положенняоднорічного пагона |

5 Рослина: вигин однорічного пагона

6
7

8

 

 

Рослина:кількість базальних пагонів

наявність колючок

  ількість поодиноких колючок

9  Пагін: кількість подвійних колючок

10  Пагін: кількість потрійних колючок

кількість колючок

  ількість колючок у верхній третині

ількість щетиноку верхній третині

14 Молодийпагін: антоціанове забарвлення

15. Молодийлисток: зелене забарвлення

16 Молодий листок: антоціанове забарвлення

17. Повністю розвинутий листок: розмір пластинки

18 Повністю розвинутийлисток: кут основи відносно черешка

19 Повністю розвинутий листок: глянсуватість верхнього боку

 

20 Суцвіття: переважнакількістьквіток

21 Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків

22 Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі

23 Кевітка: опушеннязав'язі

24 Ягода: за розміром

25 Ягода: відношення довжина/ширина

26 Ягода: за формою

27 Ягода: за кольором

28 Ягода: восковийналіт

29 Ягода: опушеність

 

   
30 жилкування

31 : товщина шкірки

32 : подовження основи

33 ювжина плодоніжки |

34 Час розпускання бруньок

35 Часцвітіння

36 Час достиганняягід
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Датапріоритету:

. поперечноеліпсоїдна

наявні

 

03.02.2005

Проявлення

помірна 

ломірно щільна

 
прямостоячий

ознака не визначалась

середня кількість

  
середня кількість.

мало

мало

середня кількість

мало

відсутні абодуже мало

помірне

помірне

слабке

середній

прямокутний

помірна

одна

помірне

слабке

слабке

велика

середнє
еліпсоподібна

жовта
слабкий

відсутняабо дужеслабка

помірне

середня

середнє

середня.
середньо

середній
середньо

ЗА
а

ма
о
н
л
а

н
а

ма
а
а
л
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л
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Патент М: 06304 Заявка Ме: 05071003

Вид: Агрус Стобзиіагіа гесіпаїа 1.

Назва сорту Княжич

Дата державної реєстрації права: 01012006 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

    

х " 1 Ознака

1 Рослина: сила росту

2 Рослина: за щільністю

3 Рослина: за формою о

(40 (Рослина: положення однорічного пагона

5 Рослина: вигин однорічного пагона

6 Рослина:кількість базальних пагонів

7 наявність колючок
кількість поодиноких колючок

 

їн: кількість подвійних колючок

ін: кількість потрійних колючок

П Пагін:

Пагін:

ЛПагін

кількість колючок

кількість колючокуверхній третині

: кількість щетиноку верхній третині

Молодийпагін: антоціанове забарвлення

Молодийлисток:зелене забарвлення

Молодийлисток: антоціанове забарвлення

Повністю розвинутий листок: розмір пластинки

Повністю розвинутий листок: кут основивідносно черешка

Повністюрозвинутий листок: тлянсуватість верхнього боку

Суцвіття: переважнакількість квіток

Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків

Хвітка: антоціанове забарвленнязав'язі

Квітка: опушення зав'язі

а розміром

: відношення довжина/ширина

:за формою

: за кольором

 

восковийналіт

 

29 Ягода: опушеність

30 Ягода: жилкування

31 Ягода: товщина шкірки

0

1

32 Ягода: подовження основи

3 Ягода: довжина плодоніжки

Час розпускання бруньок

35 Час цвітіння

Час достигання ягід

69

03.02.2005

Проявлення

сильна

щільна

яйцеподібна |

прямостоячий

слабкий

середня кількість

наявні

багато ||
відсутні або дуже мало

відсутні або дуже мало

багато

середнякількість

відсутні або дуже мало

помірне

темне

помірне

середній

прямокутний

сильна

дві

слабке

слабке

слабке

велика

середнє

еліпсоподібна

зелена

слабкий

слабка

сильне

середня

коротке

середня

середньо

середній

середньо

ч
о
м
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Патент М: 07327 Заявка Хо: 06071001

Вид: (Агрус Стозви/атіагесіїпаїаТ..

Назва сорту |Легінь

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помологіїім, Л.П. СимиренкаУкраїнськоїака. ї аграрних наук

  

     
Ознака Проявлення Код

1 Мі С ба 03
2 нещільна Р

З шамани панно нузочогото ПОНОНОВІОНІВ,
4 Рослина: аборою однорічного пагона М б к прямостоячий .
5 Рослина: вигин однорічногопагона Я - дужеслабкий
6 Вослянах кількість базальнихпагонів кілька     

: наявністьколючок - --.. Відсутні

 

     
 

   

  
  
  

 

 

    

    

     

3
з

І я

ЕЙ
1

3

8 кількість поодиноких колючок др відсутні або дуже мало: Е 1
9 : кількість подвійних колючок Ли відсутні або дуже мало 1
10 кількість потрійних колючок - відсутні або дуже мало 1
п кількість колючок дуже мало 1
12 Пагін: кількість колючоку верхній третині - . . дужемало 1
13 Пагін: кількість щетиноку верхній третині відсутні або дуже мало | 1
14 Молодийпагін: антоціанове забарвлення о .. слабко | 3
15 Молодий листок: зелене забарвлення | ї помірне | 15
16 Молодийлисток: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1
17. Повністю розвинутийлисток: розмір пластинки середній 5
18 Повністю розвинутий листок: кут основивідносно черешка гострий 3
19 Повністю розвинутий листок: глянсуватість верхнього боку .помірна 9

.20 Суцвіття: переважнакількість квіток і дві 1 | 2.
: антоціановезабарвлення чашолистків Я ознака не визначалась 0
: антоціанове забарвленнязав'язі - слабке ; 3
: опушеннязав'язі | ДИ відсутнє або дуже слабке 1

: за розміром и ри велика 7
: відношення довжинайширина - - срвелике

|

| -ї
а: за формою Ли еліпсоподібна 2

: за кольором і т - червона 8.
восковий наліт | | 1 - слабкий 3

9 і опушеність | | Пи - відсутняабо дужеслабка аб
30 Ягода: жилкування

|

|| - 0 помірне 5
31 Ягода: товщина шкірки и що середня Сі
32 Ягода: подовження основи о середнє 5

г довжинаплодоніжки| 000 осередня| о
34 Час розпускання бруньок пізно КА

.35. Час цвітіяня » азнеринаннанивавань ов ародоьаря пізній г
736Час достигання ягід ди пізно
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Патент М: 07340 Заявка М: 99077002

Вид: Малина Кибиз іЧавиз1.

Назва сорту Феномен

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 27.01.1999

Власник(и): Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української

ю
м
П
е
|

щ
і

10

Пп

12

15

14

ІЗ

16

17

18

29
20бі

22

23

26

27

28

29

30

31

34

33.
 

 

 

 

аграрних наук

я С М Ознака

Рослина:антоціановезабарвлення дуже молодих пагонів.

Рослина:інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих
пагонів

Рослина:кількість молодих пагонів

Молодіпагони: шипуватість

 

 

Молодіпагони:щільність розташування шипів у центральній

третині

Молодіпагони: колір шипів

Повністю розвинутіпагони: восковийналіт

Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на

пагонах поточногорокувосени. Пагони поточного року:за
довжиною

Тількидля сортів, основне плодоношенняяких відбувається на
пагонах минулого рокувлітку, Пагони в стані спокою: за
довжиною |

Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбуваєтьсяна
пагонах минулого року влітку. Пагонив стані спокою:колір

Листок: рельєфність між жилками

Листок: кількість листочків

Листок: перекриттябічних листочків

Листок: зелений колір верхньої сторони |

Бічний листочок: довжина черешка (нижняпара)

Квітка: за розміром | о

Квітка: антоціановезабарвлення квітконіжки |

Жвітка інтенсивність антоціанового забарвлениквітконіжки

Плодоноєні пагони: за довжиною

 

  
   

 

співвідношення довжина/ширина

а твердістю

тлянсуватість

хильність до утворення квітколожа| |

Період основного плодоношення

 

Тільки лля сортів, основне плодоношення якихвідбувається на
пагонах минулогорокувлітку. Рослина: час розкриттябруньок

Тількидлясортів, основне плодоношення яких відбувається на
пагонах поточного року восени. Час появи пагонів

Час цвітіння на пагонах минулого року

Час достигання на пагонах минулого року

Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року

Час достигання на пагонах поточного рокур и

Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року
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помірна

середнякількість

наявна

нещільно

пурпуровий

помірний

ознака не визначається

 

середні

сіро-коричневий

помірна |

звичайно п'ять

доторкуються

середній

середній

велика | 00

відсутнє

 

  
пурпуровий

великий ||

довжинабільша

помірна

ознака не визначалася 
на пагонах минулогороку,
влітку

  
середній

ознака не визначається

середній

середній

довга рн.

ознака не визначається

ознака не визначається
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Патент Хе: 06369 Заявка М: 03077001

Вид: Малина ВибизіЧаєця 1..

Назва сорту Промінь

Дата державної реєстрації права: 1904.2006 Дата пріоритету:

Власник(и): Національнийаграрнийуніверситет

м Ознака

 

1

20 Рослина: інтенсивність антоціановогозабарвлення дуже молодих
пагонів

Рослина:кількість молодихпагонів

Молодіпагони: шипуватість

Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній

третині

6 Молодіпагони: колір шипів

м
о
в
о

7. Повністю розвинутіпагони: восковий наліт

8 Тільки лля сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на
пагонах поточного року восени. Пагони поточногороку:за
довжиною

9. Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбувається на

пагонах минулогорокувлітку. Пагонив стані спокою: за

довжиною

10. Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбуваєтьсяна

пагонах минулогорокувлітку. Пагонив стані спокою:колір

 

11 Листок: рельєфність між жилками

12) Листок:кількість листочків

13 Листок: перекриття бічних листочків

14. Листок: зеленийколір верхньоїсторони

15. Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара)

16 Квітка: за розміром

7 Квітка: антоціановезабарвлення квітконіжки

18 Квітка інтенсивність антоціанового забарвлениквітконіжки

19. Плодоносні пагони: за довжиною

20 Плід: за кольором

21 Плід: за розміром

22 Плід: співвідношення довжина/ширина

23 Плід: за твердістю

24 Плі,

25 Плід: схильність до утворення квітколожа

26 Період основного плодоношення

: глянсуватість

 

27 Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на

пагонах минулогорокувлітку. Рослина: час розкриття бруньок

28 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на

пагонах поточного рокувосени. Час появипагонів

29 Час цвіті

30 Час достигання на пагонах минулого року

31 Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року

32 Час достигання на пагонах поточного року

33 Тривалість урожайногосезону на пагонах поточного року

 

іння на пагонах минулого року

72

17.11.2003

Проявлення

відсутнє

ознака не визначається

багато

наявна

помірно

від зеленого до коричнево-

зеленого

сильний

ознака не визначається

середні

сіро-коричневий

помірна

звичайно три

доторкуються

середній

дуже короткий

велика

відсутнє

дуже слабка

середні

помірно-червоний

великий

довжинабільша

середній

помірна

помірна |

 

влітку

середній

ознака не визначається

пізній

пізній

середня

ознака не визначається

ознака не визначається

Код

о
п
і
о

Л
Я

Й
04

м
о
м
а

м
і

а
а

і
о
о
ш



 

Патент 2 06368 Заявка Хе: 03077002

Вид: Малина Каибиз іЧаси51.

Назва сорту Осіння

Дата державної реєстрації права: 19.04.2006 Дата пріоритету:

Власник(и): Національнийаграрний університет

м Ознака

Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодихпагонів

2 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих
пагонів

3 Рослина: кількість молодихпагонів

Молоді пагони: шипуватість

Молодіпагони: щільність розташування шипів у центральній
третині

Молодіпагони:колір шипів

7 Повністю розвинутіпагони: восковий наліт

8 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на

пагонах поточногорокувосени. Пагони поточногороку:за
довжиною

 

ьки для сортів, основне плолоношення якихвідбувається на
пагонах минулого рокувлітку. Пагонив стані спокою:
довжиною

 

Тільки длясортів, основне плодоношенняякихвідбувається на

пагонах минулогорокувлітку. Пагонив стані спокою: колір

11 Листок: рельєфність між жилками

12 Листок: кількість листочків

13 Листок: перекриттябічних листочків

14 Листок: зеленийколір верхньої сторони

15 Бічний листочок: довжина черешка (нижняпара)

Квітка:за розміром

Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки

Квітка інтенсивність антоціанового забарвленн квітконіжки

Плодоносніпагони: за довжиною

Плід: за кольором

Плід: за розміром

Плід: співвідношення довжина/ширина

Плід: за твердістю

Плід

Плід:

Період основного плодоношення

  лянсуватість
 схильність до утворенняквітколожа

Тількидлясортів, основне плодоношенняякихвідбувається на

пагонах минулого рокувлітку. Рослина: час розкриття бруньок

Тількидля сортів, основне плодоношення якихвідбувається на

лагонах поточного року восени. Час появи пагонів

Час цвітіння на пагонах минулого року

28

29

30 Час достигання на пагонах минулого року

31

32
33

Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року

Час достиганняна пагонах поточного року

Тривалість урожайногосезону на пагонах поточного року

73

17112003

Проявлення

відсутнє

слабка

середня кількість

наявна

нещільно

пурпуровий
помірний

середні

ознака не визначається

ознака не визначається

помірна

звичайно три

доторкуються

середній

короткий

середня

відсутнє

дуже слабка

середні

пурпуровий

дуже великий

довжинабільша

середній

помірна

помірна

на пагонах поточного року,
восени

ранній

ранній

ранній

ранній

середня

ранній

довга

Код

Р
с
и

Ум
Д
і
т
и

т
л
о
т
о
н
о
м
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Патент М: 07342 Заявка Ме: 05077002

Вид: Малина Кифиз іЧасиз1.

Назва сорту Космічна

Дата державноїреєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 09.11.2005

Національний аграрний університет

Ознака - | | Проявлення. Код
   

 

   

  

 

 

  

   

 

 

   

 

     

     

 

 
 

 

 

    

       

1. Рослин: антоціаноме забарвлення дужемолодих. пагонів відсутнє ДОР

2 ознака не визначається о

3 ількість ммолодих лагонів |. середня кількість. 5

.4 Молоді пагони: шипуватість відсутня| 1

5 Молоді пагони: щільність розташування пшипів у центральній ознакане визначається 0

«третині я зання
Молодіпагони: колірішипів - р ознакан з визначається Ш 0

Повністю розвинутіпагони: восковий наліт сильний | 7

8 Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбувається на середні 5

пагонах поточного року восени. Пагони поточногороку:за

- довжиною агенти

9 Тільки для сортів, основнеплодоношення яких відбуваєтьсяІна ознака не визначається о

пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою:за
довжиною ці коки

10 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на ознака не визначається о

-пагонах минулого рокувлітку.Пагонивстаніспокою: колір| -
11 Листок: рельєфність між жилками сильна пору 7

12 Листок:кількість листочків інодітри, іноді п'ять| 5

13 Листок: перекриття бічних листочків | дя доторкуються | 5

14 Листок: зелений колір верхньої сторони середній 5

45 гий листочок: довжина черешка(нижняпара) дуже короткий 1

16 Квітка: за розміром || 8 середня 5

17 Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки| - відсутнє 1

18 Квітка інтенсивністьантоціанового забарвленя квквітконіжки .. ознака не визначається 0

.19 Плодоносні пагони: за довжиною || - ... середні | 8

.20 Плід: за кольором - - - -помірно-червоний 3

21 Плід:зарозміром || | с великий | им 7

22 Плід: співвідношеннядовжинаширина довжиназначнобільша 7

23 Плід:за твердістю ||| . Твердий 7

2А Плід: глянсуватість - | . помірна | 5

25 Плід: схильність до утворення квітколожа .. помірна | 5

26 Період основного плодоношення на пагонах поточного року, 9
Ми 0 - р восени

27 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбуваєтьсяна ознака не визначається 0
пагонах минулого рокувлітку. Рослина: часрозкриття бруньок -

28 Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на ранній З
пагонах поточного року восени. Час появи пагонів. -

.29 Часцвітіння на пагонах минулого року г ознака не визначається 0

30 Час достиганняна пагонах минулого року ознака не визначається 0

31 Тривалість урожайногосезону напагонах минулогорої .Ознака не визначається о

32 Час достигання напагонах поточного року | - ранній 3

.33. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточногороку . довга 7

74



Патент М: 07341 Заявка Ме: 05077003

Вид: Малина Киби5 ідасиз 1.

Назва сорту Сяйво

Дата державноїреєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національнийаграрний університет

  

  

  

 

х
о
л
і
і
л
і
і
н
і

л
о
з
!

 

Ж ро взнака Проявлення Код

9 1 Рослин! : антоціанове забарвлення дуже молодихпагонів. . відсутнє| і Р

2 Рослина:інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих ознака не визначається
пагонів Дн - що

3 Рослина:кількість молодих пагонів - 0 - середнякількість

. 4 Молоді пагони: шипуватість що відсутня | |

5 Молодіпагони: щільність розташування шипів у пентральній ознака не визначається

со стретині 000 Р
6 Молоді пагони: колір шипів | ознакане визначається

; Повністю розвинуті пагони: восковийналіт сильний

8 Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбувається на короткі
пагонах поточного рокувосени. Пагони поточного року: за
довжиною | о

9 Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на ознака не визначається

пагонах минулого рокувлітку. Пагонив стані спокою:за
довжиною - ДН й

10 Тількидлясортів, основне плодоношенняяких відбувається на ознака не визначається
. пагонах минулого рокувлітку. Пагонив стані спокою:колір

11 Листок: рельєфністьміж жилками . (помірна

12 Листок:кількість листочків р ., звичайно три

13 Листок: перекриття бічних листочків | - доторкуються

14 Листок: зелений колір верхньої сторони темно-зелений

15. Бічний листочок: довжина черешка (нижня пара) дуже короткий

16 Квітка: за розміром б середня

17 Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє | ці

18 Квіткаінтенсивність антоціанового забарвлениквітконіжки| ознака не визначається|

19. Плодоносніпагони: задовжиною короткі

20 Плід: за кольором - темно-червоний

21 Плід:за розміром | .. середній

22 Плід: співвідношення довжина/ширина Пи однакове

23Плід: за твердістю о середній

24 Плід: глянсуватість || - - .. помірна |

25 Плід: схильність до утворенняквітколожа помірна п

26 Період основного плодоношення на пагонах поточногороку,
ці - восени о

27 Тількидлясортів, основне плодоношенняяких відбувається на ознака не визначається

пагонах минулогороку влітку. Рослина: час розкриття бруньок | |

28 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбуваєтьсяна дуже ранній
пагонах поточного року восени. Час появи пагонів б

29 Час цвітіння на пагонах минулого року п ознакане визначається

30 Час достиганняна патонах минулого року ознака не визначається

Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року | | | | ознака не визначається

Час достигання на пагонах поточного року дужеранній

а
г
ч
і
о
ї
с
і
о

 

. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року довга
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06077001

КифизіЧаси5 1.

Патент Мо: 07339

Вид:

Заявка

 

Малина

Назва сорту Саня

Дата державної реєстрації права: 11012007 Датапріоритет;

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

г. Я ю М цОзнака С т
антоціанове забарвлення дуже молодихпагонів -

 

пагонів

Рослина:кількість молодих пагонів

Молодіпагони: шипуватість -

Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній
третині

6 Молодіпагони: колір шипів ||

7 Повністю розвинуті. пагони: восковийналіт

с
ца

8. Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на
пагонах поточного року восени. Пагони поточногороку:за
довжиною

9 Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на
пагонах минулогорокувлітку. Пагонив стані спокою:за

., (довжиною -
10. Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбуваєтьсяна

пагонах минулого року влітку. Пагони в стані спокою:колір

1, Листок: рельефністьміж жилками

12 Листок:кількість листочків

13. Листок: перекриттябічних листочків

14 Листок: зеленийколір верхньої сторони 0

15 Бічний листочок: довжина черешка(нижня пара)

16 Квітка: за розміром й

17 Квітка: антоціанове забарвлення квітконіжки ю

18 Квітка інтенсивність антоціанового забарвлени квітконіжки

19. Плодоносніпагони: за довжиною |

20 Плі,
21Плі
22 Плі,
23 Плі,

  

а кольором

а розміром

: співвідношення довжина/ширина

  

  

: за твердістю

глянсуватість | -

: схильність до утворення квітколожа

26 Період основного плодоношення
  
27 Тільки для сортів, основне плодоношенняяких відбувається на

пагонах минулого року влітку. Рослина: час розкриття бруньок

28 Тільки для сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на
пагонах поточного року восени. Час появи пагонів

29 Чає цвітіння на пагонах минулого року

30. Час достигання на пагонах минулого року -

31 Триваліс ь) сезону на пагонах минулого року |

32 Час достигання на пагонах поточного року

33. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року
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: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих

 

16.02.2006

Проявлення
 

 

 

середня кількість

наявна

нещільно

спурпурий
- відсутній або дуже слабкий

ознака не визначається

довгі

сіро-коричневий

помірна

інодітри,іноді п'ять

доторкуються

середні

короткий

 

 

середня

наявне

ломірна

середні Ім

помірно-червоний

великий и

довжинабільша

середній

помірна

помірна м

на пагонах минулогороку,
влітку |

середній

ознака не визначається

середній

ранній

Корохкамілянимі -
ознака не визначається

ознака не визначається
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Патент М 07338 Заявка М: 06077002

Вид: Малина ЖифизіЧаєц51,.

Назва сорту Персея

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

  

м | | Ознака

о Р с и і ї арвлення дуже молодих пагонів - 1
2 Рослина:інтенсивність антоціанового забарвленнядуже молодих||

пагонів -

3 Рослина: кількість молодихпагонів

4 Молоді пагони: шипуватість || | -

5. Молоді пагони: щільність розташування шипів у центральній

третині
. 6 Молоді пагони: колір шипів

7. Повністю розвинуті пагони: восковий наліт

ільки для сортів, основне плодоношенняяких відбувається на
пагонах поточного року восени. Пагонипоточного року: за

довжиною

 

9. Тільки для сортів, основне плодоношення якихвідбувається на
пагонах минулого рокувлітку. Пагони в стані спокою:за
довжиною й

Тількидля сортів, основне плодоношенняякихвідбувається на
пагонах минулого року влітку. Пагонив стані спокою:колір

11 Листок: рельєфність між жилками

ГР
13

14

15

16

ї7
18

19

20

21

22

23

24

25

26

Листок:кількість листочків

Листок: перекриття бічних листочків

Листок: зеленийколір верхньої сторони

Бічний листочок: довжиначерешка (нижня пара)

Квітка: за розміром

Хвітка: антоціанове забарвлення квітконіжки

Квітка інтенсивність антоціанового забарвлениквітконіжки

Плодоносні пагони: за довжиною

Плід: за кольором

Плід: за розміром

Плід: співвідношення довжина/ширина

Плід:за твердістю

Плід: глянсуватість

Плід: схильність до утворенняквітколожа

Період основного плодоношення

Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на

пагонах минулогорокувлітку. Рослина: час розкриття бруньок

Тількидля сортів, основне плодоношенняяких відбувається на.
пагонах поточного року восени. Час появи пагонів

Час цвітіння на пагонах минулого року

Час достигання на пагонах минулого року -

Тривалістьурожайного сезону на пагонах минулого року

27

29

30

зі
32

33

 

Час достигання на пагонах поточного року

Тривалість урожайногосезону на пагонах поточного року

71

16.02.2006

Проявлення

наявне

помірна

 

середнякількість

наявна

помірно

пурпуровий |
відсутній або дуже слабкий

ознака не визначається

середні

сіро-коричневий

помірна. г

іноді три, іноді п'ять

доторкуються
темно-зелений

короткий

середня

наявне
сильна

середні -

темно-червоний

великий

довжинабільша

твердий

помірна

помірна |

на пагонах минулого року,
влітку

середній

ознака не визначається

середній

ранній

середня

ознака не визначається

ознака не визначається

Р
с
т
а
м
і
ч
н
і

к
а
ч
а
а
а
л
і

о
Ф
р
і
л
и
ш
в
і
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Патент М 06310 Заявка М: 94082010

Вид: Порічки звичайні Вібез уціваге Пат.

 

Назва сорту Дарниця

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

 

Ознака

1. Рослина: за силою росту

23 Рослина: за щільністю

3 Рослина: за габітусом

4 Рослина: кількістьголовних пагонів

5 Час ррозпукування бруньок

6 Брунька: цвітіння

7 Суцвіття: кількість квіток М

8 Суцвіття: антоціанове забарвленняосі

9 Квітка: за розміром

10 Квітка: форма чашечки

11 Квітка: антоціанове забарвлення чашечки

12 Час початкуцвітіння

13 Молодийлисток: зелений колір

14. Молодий пагін: антоціанове забарвлення(лист пагін)

15 Молодийпагін: опуліення

16 Повністю розвинутийлисток: за розміром

17. Повністю розвинутий листок: зеленийколір з верхнього боку

18. Повністюрозвинутий листок: товщина черешка

19 Час достиганняягід

20 Гроно: за довжиною,(стрижень включно)

21 Гроно: довжина стрижня

22 Ягода: за розміром

23 Ягода: за формою

24 Ягода: за кольором

25 Ягода: за твердістю

01.01.1994

Проявлення

середня |

середня

кустиста

багато

середній

середнє

багато

помірне

середня

блюдцеподібна

помірне

середній

темний

сильне

помірне

середній

темний

середній

середній

довге

довгий

середня

округла

червона

тверда

Код

шо
ом

л
с
л
і
з
м
о
м
л
о
к
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ч
а
а
м

м
м
а
л
о
а
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Патент Ме: 06311 Заявка М: 94082011

Вид: Порічки звичайні Кібез ушіваге Іат.

Назва сорту Самбурська
Дата державної реєстрації права: 01012006 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук

м Ознака

Рослина: засилою росту

Рослина: за щільністю

(Рослина:за габітусом Ли

Рослина: кількість головних пагонів

Час розпукування бруньок

Брунька:цвітіння

Суцвіття: кількість квіток

Суцвіття: антоціанове забарвленняосі

Квітка: за розміром

Квітка: форма чашечки

 

р
а
т
о

в
о
»

ю
!

Квітка: антоціанове забарвлення чашечки

Час початкуцвітіння

Молодийлисток:зелений колір

ю
2
е

5

Молодийпагін: антоціанове забарвлення(листі пагін)

Мол

Повністю розвинутийлисток: за розміром

лір з верхнього боку

вщина черешка

  дий пагін: опушення

З
а
е
с
к

Повністю розвинутий листок: зелений кі

Повністю розвинутийлисток

Час достиганняягід

а довжиною,(стрижень включно)

г довжина стрижня

Ягода: за розміром

23 Ягода: за формою
24 Ягода: за кольором

25 Ягода: за твердістю

  

о

  ю
ю

т
о
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01.01 1994

Проявлення

середня

середня
 

кустиста

середня лькість

середній

середнє

багато

слабке

 

середня

блюдцеподібна

слабке

середній

темний

слабке

помірне

середній

темний

середній

ранній

довге

довгий

велика

округла

червона

тверда

Код

ч
і

ча
о
ч
а
м
я

здо
кл
ен
а

ч
о

ч
а

за
яю
м

за
за
м
а
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Патент М: 07328 Заявка Ма: 06082001

Вид: Порічки звичайні Кібез уціваге Іат.

Назва сорту Ласуня

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 29032006

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадеміїаграрних наук
 

      

   

  

 

  

  

Ознака о зоявлення Код

І Що - меередня з.
2. ї середня 5

3. х 5 зненвнннних - о й 5.
4) Рослина: кількість головних пагонів. - середнякількість - -8
5 Час розпукування бруньок | середній З
6 Брунька: цвітіння - - середнє 5.

8 Суцвіття: антоціанове забарвленняосі слабко | й 3
9. Квітка: за розміром - середня У
10 Квітка: форма чашечки блюдцеподібна 3

211! Квітка: антоціанове забарвлення чашечки й помірне 5.
12 Час початкуивітіння | середній 5
13 Молодий листок: зелений колір | темний 7
14 Молодийпагін: антоціанове забарвлення (листі пагін) помірне 5
15 Молодийпагін: опушення - помірне 5
16 Повністюрозвинутий листок: за розміром 4 середній 5
17 Повністю розвинутий листок: зелений колір з верхнього боку темний 7
18 Повністю розвинутийлисток: товщина черешка - середній 5
19 Час достиганняягід ранній 3
20 Гроно: за довжиною,(стрижень включно) середнє 5
21 Гроно: довжина стрижня середній 5
22 Ягода: за розміром - середня 5
23 Ягода: заформою округла 5
24 Ягода: за кольором - - червона 4
25 Ягода: за твердістю | тверда 7

80



Патент Мо: 06309 Заявка Ж»

Вид:

 

97083002

Смородина чорна Кібез півгит І,

Назва сорту Володимирська

Дата державної реєстрації права: 01012006

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ознака

Кущ: за висотою

Кущ: за шириною

Кущ: відношеннявисоти до ширини

Кущ: кількістьскелетних пагонів |

Брунька: антоціанове забарвлення

Брунька: восковий наліт

Молодийпагін:анти

Листок:інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони.

Листок: блиск верхньої сторони

Листок: формаязичка листкової пластинки

Листок: антоціанове забарвлення черешка

Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку

   

Суцвіття: домінуючакількість квіткових гронз однієї бруньки

Часткиоцвітини:антоціанове забарвлення

Зав'язь: антоціанове забарвлення

Ягода: за розміром

Ягода: форма

Ягода: за твердістю

Ягода: забарвлення

Ягода: маса 100 штук

Час розвиткубруньок (розпукування)

Час початку швітіння

Час достиганняягід

81

Дата пріоритету:

ві,

01.01.1997

Проявлення

високий |

середній

поередне.
середня кількість

слабке

слабкий

відсутнєабо дуже слабке
помірно-зеленийй

помірний

відкрита

слабке

тільки при основі

листкової пластинки

однаабо дві

помірне

відсутнє або дуже слабке

середня

округла

тверда

чорне

 

середня

середній

середній

середній

 

1

5

1

5

5

7

1

5

5

5

-

Код
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а
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м
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Патент М: 06307 Заявка М: 01083001

Вид: Смородина чорна Кібез півтит І.

Назва сорту Радужна

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету: (12.12.2001

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

   
хе Ознака М | ї Проявлення |

ї кудтнисо пвн
Р вузький
3 Кущ: відношення висоти до ширини - Ми. середнє

4 Куш: кількість скелетнихпагонів "(багато

5  Брунька: антоціанове забарвлення помірне

6  Брунька: восковий наліт помірний

а н: антоціанове забарвлення (листокі пагін) |||| | слабке

8 - інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони помірно-зелений й

9 Листок: блиск верхньої сторони слабкий

10. Листок: формаязичкалистковоїпластинки відкрита

11 Листок: антоціанове забарвлення черешка помірне

12. Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку тільки при основі

листкової пластинки

13 Суцвіття: домінуючакількістьквіткових гронз однієї бруньки більше двох 2

14 Частки оцвітини:антоціанове забарвлення помірне 5

15 Зав'язь: антоціанове забарвлення відсутнє або луже слабке 1

16 Ягода: за розміром велика 7

17 Ягода: форма округла 5

18 Ягода: за твердістю тверда 7

19 Ягода: забарвлення чорне 1

20 Ягода: маса 100 штук велика 7

21 Час розвитку бруньок(розпукування) середній З

22 Час початку пвітіння середній 5

23 Чає достигання ягід середній 5

82



01083003

Кібез пієгит І.

Патент М: 06308

Вид: Смородина чорна

Назва сорту Казкова

Заявка Хе:

 

Дата державної реєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету:

Власник(и): Інститут садівництва Українськоїакадемії аграрних наук

м 0 Ознака о ці
1 Кущізавистою 0

2  Кущ:за шириною

3 Кущ:відношення висоти до ширини

4 Кущ:кількість скелетних пагонів.

5 Брунька: антоціанове забарвлення

6 Брунька: восковийналіт

7 Молодийпагін: антоціановезабарвлення ( і

8 Листок: інтенсивністьзеленого забарвлення верхньої сторони
  

9 Листок: блиск верхньої сторони

Листок: форма язичка листкової пластинки

Листок: антоціанове забарвлення черешка

Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку

Суцвіття: домінуючакількістькві ткових гронз однієїбруньки

Часткиоцвітини:антоціанове забарвлення

Зав'язь: антоціанове забарвлення

Ягода: за розміром

Ягода: форма

Ягода:за твердістю

Ягода: забарвлення

Ягода: маса 100 штук

Час розвитку бруньок (розпукування)

Час початкуцвітіння

Час достиганняягід

92

12122001

Проявлення

високий мія ві

середній

середнє |

середня кількість

помірне

помірний

слабке

помірні зелений ||

слабкий

відкрита

слабке

тільки біля основи черешка

більше двох

помірне

слабке

 

велика

округла

тверда

чорне

велика

середній

середній

середній

Код
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Патент Ж: 06305 Заявка М»: 04083001

Вид: Смородина чорна Кібез пієтит 1,

Назва сорту Муза

Дата державноїреєстрації права: 01.01.2006 Дата пріоритету:

 

 

22112004

Власник(и): Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Українськоїакадеміїаграрних наук

Б
с
і
в
і
ч
н
с
с
о
в
і

юю
|

з

П

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22.

23

 

- Кущ: відношення висоти до ширини

Ознака

Кущ:кількість скелетних пагонів

Брунька: антоціанове забарвлення

Брунька: восковийналіт

Молодийпагін: антоціанове забарвлення(листокі пагін) ||

Листок:інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони

Листок:блискверхньої сторони

Листок: формаязичкалисткової пластинки

Листок: антоціанове забарвлення черешка

Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку

Суцвіття: домінуючакількість квіткових гронз однієї бруньки

Частки оцвітини: антоціанове забарвлення

Зав'"язь: антоціанове забарвлення

Ягода:за розміром

Ягода: форма

Ягода: за твердістю

Ягода:забарвлення

Ягода: маса 100 штук

Час розвитку бруньок (розпукування)

Час початкуцвітіння

Час достиганняягід

 

84

пунереднем ж

Проявлення

високий |

середній
  

 

багато

слабке |

помірний

помірне і
с
л
о
ц
а
і

за
їс

ло
цл

іч
а!

 

помірно-зелений

слабкий

дужевідкрита

відсутнє або дужеслабке

ознака не визначена
однаабодві

сильне

помірне

дуже велика

округла

помірна

чорне

велика

середній

середній

середній ч
и
а

нн
п
л

р
а
н

о
н
ю

а



Патент Ме:

Вид:

06306

Смородина чорна

04083002

Кібез півтит 1,.

Заявка Ме:

Назва сорту Мелодія

Дата державної реєстрації права: 01012006 Дата пріоритету: 22.11.2004

Власник(и): Інститут помологіїім. Л.П. Симиренка Українськоїакадемії аграрних наук

  
Ознака

ущ: за висотою

Кущ: за шириною

Кущ: відношення висоти до ширини

Кущ:кількість скелетнихпагонів |

Брунька: антоціанове забарвлення

Брунька:восковийналіт

Молодийпагін: антоціановезабарвлення(листок іпагін) |

Листок:інтенсивністьзеленого забарвлення верхньої сторони

Листок: блиск верхньої сторони

Листок: форма язичкалисткової пластинки

Листок: антоціанове забарвлення черешка

Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку

Суцвіття: домінуюча кількість квіткових гронз однієї бруньки

Частки оцвітини: антоціанове забарвлення

Зав'язь: антоціанове забарвлення

Ягода: за розміром

Ягода: форма

Ягода: за твердістю

Ягода: забарвлення

Ягода: маса 100 штук

Час розвитку бруньок (розпукування)

Час початку цвітіння

Час достигання ягід
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середній

середнє 

Проявлення

середня кількість

слабке

помірний

ложе
помірно-зелений

 

слабкий

відкрита

відсутнє або дуже слабке

рівномірне

однаабо дві

відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже слабке

дуже велика

округла

помірна

чорне

велика

ранній

ранній

ранній

Код
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Патент М: 07337 Заявка Ж: 05083001

Вид: Смородина чорна Кібез півтит 1.

Назва сорту Університетська

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 09.11.2005

Власник(и): Національнийаграрний університет

   
  
  

    

 

  

- Ознака Проявлення | | Код

І завнсотою пнРІЙ 5.
5 за шириною. М М вузький

З відношення висотидо ширини зчерзеоневнавониазвовеесвінйо середнє

4 кількість скелетних пагонів п багато 7

5 інтоціанове забарвлення сильне 7

6 : восковийналіт слабкий 3

7. Молої ін: антоціановезабарвлення (листок ін) | ... (помірне У

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони лемно-зелений 7

9 Листок: блиск верхньої сторони помірний 5

10 Листок: форма язичка листковоїпластинки проста 1

11 Листок: антоціанове забарвлення черешка слабке 8

12 Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку рівномірне 2

13 Суцвіття: домінуючакількістьквітковихгронз однієї бруньки одна або дві | 1

14 Частки оцвітини: антоціанове забарвлення слабке 3

15 Зав'язь: антоціанове забарвлення слабке З

16 Ягода: за розміром велика и 7

17 Ягода: форма округло-видовжена 7

18 Ягода:за твердістю тверда 7

19 Ягода: забарвлення чорне 1

20 Ягола: маса 100 штук середня 5

21 Час розвитку бруньок (розпукування) пізній 7

22 Чає початкуцвітіння пізній 7

23 Час достиганняягід пізній
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Патент М: 07336

Вид: Смородина чорна

Заявка М: 05083002

Кібез підгит 1.

Назва сорту Пам'яті Леоніда Михайлевського

     

Дата державної реєстрації права: 11012007

ЗВласник(и): Національнийаграрнийуніверситет

м - | ..- Ознака  

  
ї

2

З ідношення висоти до ширини

4 Ку ількістьскелетних пагонів

5 Брунька: антоціанове забарвлення

6  Брунька: восковийналіт

т Молодий пагін: антоціанове забарвлення (листокі пагін)

8 Листок: інтенсивністьзеленогозабарвлення верхньої сторони

9 Листок: блиск верхньої сторони

10 Листок: форма язичкалистковоїпластинки

11 Листок: антоціанове забарвлення черешка

12. Листок: розташування антопіановогозабарвлення на черешку

13 Суцвіття: домінуючакількістьквіткових гронз однієї бруньки

14 Частки оцвітини: антоціанове забарвлення

15 Зав'язь: антоціанове забарвлення

16 Ягода: за розміром

17 Ягода: форма

18 Ягода: за твердістю

19. Ягода: забарвлення

20 Ягода: маса 100 штук

21 Час розвитку бруньок (розпукування)

22 Час початку цвітіння

23 Час достигання ягід
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Датапріоритету:

 

 

09.11.2005

 

середній

середній

середнє

середнякількість

відсутнє або дуже слабке

слабкий

 

помірно-зелений

слабкий

проста

відсутнє або дуже слабке

ознака не визначена

одна абодві

відсутнє або дуже слабке

відсутнє або дуже слабке

дуже велика

округло-плеската

помірна

чорне

велика

ранній

дуже ранній

дужеранній

відсутнє або дуже слабке
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Патент М 07335 Заявка М»: 06083001

Вид: Смородина чорна КіБез півгит І.

Назва сорту Консул

Дата державної реєстраціїправа: 11012007 Дата пріоритету: 16.02.2006

Власник(и): Інститут помологіїім. Л.П. Симиренка Українськоїакадемії аграрних наук

м Ознака
   

  
  

 

 

  

  

1 Кущ: за висотою - 3

2 Кущ: за шириною яоо, Ми С середній 5

3 Кущ:ві, ення ві середнє 5

4 Кущ: кількість скелетних пагонів середнякількість і б

5 Брунька: антоціанове забарвлення слабке 3

6 Брунька: восковийналіт слабкий 3

7 Молодийпагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін) слабке 3

8 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхньої сторони| "темно-зелений ||| 7

9 Листок: блиск верхньоїсторони помірний 5

10. Листок: формаязичка листковоїпластинки відкрита З

11 Листок: антоціанове забарвлення черешка слабке З

12. Листок: розташування антоціанового забарвлення на черешку рівномірне 2

13  Супвіття: домінуючакількістьквітковихгронз однієї бруньки однаабо дві 1

14 Частки оцвітини: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Зав'язь: антоціанове забарвлення слабке 3

16 Ягода: за розміром дуже велика 9

17 Ягода: форма округла 5

18 Ягода: за твердістю помірна 5

19 Ягода: забарвлення чорне 1

20 Ягода: маса 100 штук велика 7

21 Час розвитку бруньок(розпукування) ранній 3

22 Час початку цвітіння ранній 3

23 Чає достигання ягід ранній 3.

88



Патент М: |07334

Вид: Смородина чорна
Заявка Ме: 06083003

Кірез піалит 1.
Назва сорту Оріана

 

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: (2903

Власник(и): Інститут салівництва Української акалемії аграрних наук

  

м Ознака Проявлення

1 Кущі за висотою високий

20 Кущі зашириною середній

3 Кущ: відношення висоти до ширини середнє

4 Кущ: ь скелетних пагонів середнякількість

5 Брунька: антоціанове забарвлення помірне

6 Брунька: восковий наліт помірний

7. Молодийпагін: антоціанове забарвлення (листок і пагін) помірне

8 Листок: інтенсивність зеленогозабарвлення верхньої сторони помірно-зелений

 

    

 

9 Листок: блиск верхньоїсторони помірний

10. Листок: форма язичка листкової пластинки відкрита

"1 Листок: антоціанове забарвлення черешка помірне

12. Листок: розташування антоціановогозабарвлення на черешку рівномірне

13 Суцвіття: домінуюча кількістьквітковихгронз однієї бруньки більше двох

14 Часткиоцвітини: антоціанове забарвлення слабке

15 Зав'язь: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке

16 Ягода: за розміром велик:

17 Ягода: форма округло-видовжена

18 Ягода: за твердістю тверда

19. Ягода: забарвлення чорне

20 Ягода: маса 100 штук велика

21 Час розвитку бруньок (розпукування) середній

22 Час початку цвітіння середній

23 Час достиганняягід ранній

89

Код

ч
о

5

 

с
о
ч

що
а
і
ц
а
о
я



Патент М: 07333 Заявка Хо: 06084001

Вид: Суниця ЕтавагіаІ.

Назва сорту Веселка

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и) Інститут садівництва Українські академії аграрних наук

   1

2

3;

14. Листок забарвлення верхнього боку.
5. Листок: форма поперечного перетину
6

  
іодномрозміщення волосків

12 Прилисток: антоціанове забарвлення

13 Вуса: кількість

14 Вуса: антоціанове забарвлення

-15 Вуса: опушення |

16 Суцвіття: положеннявідносно листків:

17 Квітка: розміром р

18 Квітка: розмір чашечкивідносно віночка о

19 Головнаквітка: взаємне положення пелюстоквіночка (обстеження

хвіток з 5 абоб пелюстками) |

20  Пелюстка віночка: відношеннядовжини до ширини

21 Плід: відношення довжини до ширини

 

 

  

22 Плід: розмір.

23 Плід: домінуюча форма

28ДЛ

 

різниця за формоюміжсплодами першого іі другого року.

зонавільнавід зерняток

нерівності на поверхні

  

    

   

 

за кольором.

рівномірність забарвлення

  

  
ід: розташуванняя часток чаїчашечки | .

розмір чашечкиповідношеннюдодіаме: а!пло,
ід: прилягання чашечки до плоду

твердість м'якуша|

колір м'якуша

37 пиц повітряна комірка

 

 

   
 

Час достигання (30 Уо рослин

41 Спосіб плодоношення

 
90

 

сильний

 

виступаючі

 

  

 

29.03.2006

|Проявллення

куляста:
  

середньощільна

сильна

темно-зелене
. сувітнута
-зОнвна,
помірний  
зубчаста

злегка відхилені
помірне

багато

 

помірне |

помірне|
 

на рівнілистків

середня
менша

дотикаються

дещо довшаніж широка|

перважно ширшийніж

 

 

великий ашеольалнінео

округло-широка
помірна | и

середня ці М

відсутні або дужеслабкі 

оранжево-червоний

рівномірне

 

відлеглі

ещо менший

дужеслабке |

помірний ||

оранжево-!червоний

  

відсутня абодуже мала М

 

. не повторюєплодоношення
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и

о
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Патент Х: 07330 Заявка 2 05084003

Вид: Суниця Етавагіа1..

Назва сорту Полка

Дата державної реєстраціїправа: 11012007 Датапріоритету:

Власник(и): Плант Рісерч ІнтернешнаБ.В.
Ознака

1Рослина: форма росту

20 Рослина: щільність

3.Рослина: сила росту

4 Листок: забарвленняверхнього боку

Листок: форма поперечного перетину5

6 Листок: пухирчастість

7 Листок: блиск -

8 Верхівковий листочок: відношення довжинидо ширини

9 Верхівковий листочок: форма основи

Верхівковий листочок: формазазублення країв

Черешок: розміщенняволосків

Прилисток: антоціанове забарвлення

Вуса: кількість

Вуса: антоціанове забарвлення

Вуса: опушення

Суцвіття: положення відносно листків

Квітка: за розміром

Квітка: розмір чашечкивідносновіночка

Головнаквітка: взаємне положення пелюстоквіночка (обстеження
квітокз 5 або 6 пелюстками)

Пелюсткавіночка: відношення довжинидо ширини

21 Плід: відношення довжини до ширини

Плід: розмір

Плід: домінуюча форма

Плід: різниця за формою між плодами першогоі другого року

Плід: зонавільна від зерняток

Плід: нерівності на поверхні

Плід: за кольором

Пиїд: рівномірність забарвлення

   

блиск

ід: розташування зерняток

розташування чашечки | |

ід: розташування часток чашечки

розмір чашечкипо відношенню ло діаметра плоду

прилягання чашечки до плоду

 

3

4 Плід:

Плід:
Плід:

Плід:

Плід: розташування червоногозабарвлення м'якуша

твердість м'якуша

р м'якуша

повітряна комірка

кол  

Час цвітіння (50 9о рослинз першою квіткою)

Час достигання (50 92 рослин зі стиглими плодами)

Спосіб плодоношення
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09.06.2005

Проявлення

куляста |

середньощільна

сильна

зелене

дужеувігнута

сильна

помірний

довший ніж ширший 5

тостра

зубчаста

злегка відхилені

слабке

багато

слабке

помірне
нарівнілистків
середня

однакова

дотикаються

дещо довша ніж широка

дещо ширшийніж довгий

середн

 

округла

помірна

мала

ві;

 

сутні або дужеслабкі

червоний

злегка нерівномірне

сильний

урівень з плодом

виступаюча

відлеглі

дещо менший

дуже слабке

ломірний г
світло-червоний

середня

 

тільки на периферії

ранній

середньогізній

ле повторює плодоношення
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Патент Ме: 07331 Заявка Ме: 05084008

Вид: Суниця Егавагіа 1..

Назва сорту Симфонія

Дата державноїреєстрації прави: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и): МайлифілдРісеч Сервісез Лтд

 

Ознака

1 Рослина: форма росту

23 Рослина: щільність

3 Рослина: сила росту Ли

4. Листок: забарвлення верхнього боку

5 Листок: форма поперечногоперетину

6 Листок: пухирчастість

7. Листок: блиск У -

8 Верхівковий листочок: відношення довжинидо ширини

9. Верхівковий листочок: форма основи

Верхівковий листочок: формазазубленнякраїв

1 Черешок:розміщенняволосків

Прилисток: антоціанове забарвлення

Вуса: кількість

Вуса: антоціанове забарвлення

Вуса: опушення

Суцвіття: положення відноснолистків

7 Квітка: за розміром

Квітка: розмір чашечки відносно віночка

Головнаквітка: взаємне положення пелюстоквіночка (обстеження
квіток з 5 або 6 пелюстками)

Пелюсткавіночка: відношення довжинидо ширини

Плід:

Плід:

Плід:

Плі,

відношення довжини до ширини

розмір

домінуюча форма

г різниця за формою між плодамипершого і другого року

Плід:

Плід:

Плід:

Плід: рівномірність забарвлення

Плід:

: розташування зерняток

ю
м
о
ю
р  

 

о Ж

зонавільнавід зерняток

ю
ю

с
а

нерівності на поверхні

і за кольором

ю
ю

9

 

5 блиск

 

розташування чашечки

 

  
  

  

і
з

ш
о
ю

Ж
ю
ч
и

озташування часток чашечки

озмір чашечкипо відношеннюдо діаметра плоду

прилягання чашечкидопл:

з 5

за

35
36

37

38

39

40

ч

  
: твердість м'якуша

олір м'якуша

повітряна комірка | Ми -

озташування червоного забарвлення м'якуша

Час цвітіння (50 96 рослин з першоюквіткою)

Час достигання(50 Уб рослинзі стиглими плодами)

Спосіб плодоношення 

92

 

дещо більший

 

16122005

Проявлення

кулясто-сплющена

середньощільна

середня

 

дужеувігнута

слабка

помірний |

довший ніж ширший

тупа

зубчаста

сильновідхилені

відсутнє або дуже слабке

середнякількість

помірне

помірне

під листками

середня

більша

перекриваються

ширина дорівнює довжині

дещо довшийніж широкий

дуже великий

конічна

помірна

відсутня або дуже мала

сильні

темно-червоний

рівномірне

сильний

урівеньз плодом

нарівніплоду

відлеглі

 
сильне

помірний

темно-червоний

 

велиКаних спе
на периферіїї в середені

середньопізній

середньопізній

Р 5 в
і
о

ча
а
м
н
а
о

а
а
і
а
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м
а

с
і
м
і

а
о
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о

м
о

о
і
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Патент Ж: 07332 Заявка М: 05084009

Вид: Суниця Егавагіа 1.

Назва сорту Ерос
Дата державної реєстрації права: 11012007

Власник(и): Моосіс Лімітед

Ознака

   

  

 

1

2 на: щільність

3 Рослина: сила росту

4 Листок: забарвленняверхнього боку

5 Листок: форма поперечного перетину

6 Листок: пухирчастість

7. Листок: блиск - -

8  Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини

9. Верхівковий листочок: форма основи

10  Верхівковий листочок: форма зазубленнякраїв

11 Черешок: розміщенняволосків

12 Прилисток:антоціанове забарвлення

13 Вуса: кількість

14 Вуса: аптоціанове забарвлення

15 Вуса: опушення

16 Суцвіття: положення відносно листків

17 Квітка: за розміром

18 Квітка: розмір чашечкивідносно віночка

19 Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка (обстеження
квітокз 5 або б пелюстками)

Пелюсткавіночк:

 

ідношення довжини до ширини

21 Плід: відношення довжинидо ширини

розмір

ід: домінуюча форма

г різниця за формою між плодамипершого і другого року

: зона вільна від зерняток

: нерівності на поверхні

за кольором

г рівномірність забарвлення

блиск

ід: розташування зерняток

розташування чашечки

їд: розташування часток чашечки

розмір чашечкипо відношеннюдо діаметра плоду

: прилягання чашечки до плоду

твердість м'якуша

: колір м'якуша

: повітряна комірка

ід: розташування червоного забарвлення м'якуша

Час цвітіння (50 чо рослин з першою квіткою)

Час достигання (50 95 рослин зі стиглими плодами)

41 Спосіб плодоношення

 93

Дата пріоритету: 16.12.2005

Проявлення

кулясто-сплющена

сер:

сильна

 

лньощільна

 

зелене

дуже увігнута

слабка

слабкий

багато довший ніж ширший

округла

лилчаста

сильновідхилені

слабке

середнякількі:

 

помірне

помірне

на рівні листків

велика

більша

перекриваються

переважно ширша ніж
ловга

ширина дорівнює довжині

великий

конічна

помітна

середня

сильні

червоний

злегка нерівномірне

помірний

урівень з плодом

виступаюча

відхилені

однаковий

уже слабке

помірний

світло-червоний

середня
на перифер

 

в середені

середньопізній

серелньопізній

не повторює плодоношення

Код

о
ю

м
с

о
о
а

а
а

л
о

о
з

а
а

а
о

-
сл
он
аї
ої
і
з

юю
н
т
и
ю
ю



Патент М: 07329 Заявка Ж: 05084010

Вид: Суниця Егавагіа1.

Назва сорту Корона

Дата лержавної реєстрації права: 11.01.2007

Власник(и): ПлантРісерч ІнтернешилБ.В.

М Ознака

1 Рослина: форма росту

20 Рослина: щільність

3 Рослина: сила росту

4 Листок: забарвлення верхнього боку

5 Листок: форма поперечногоперетину

6 Листок: пухирчастість

7. Листок: блиск - -

8 Верхівковий листочок: відношення довжини до ширини

9. Верхівковий листочок: форма основи

Верхівковий листочок: форма зазублення країв

11 Черешок: розміщення волосків

12

13

14

15

16

17

18

19

Прилисток:антоціанове забарвлення

Вуса:кількість

Вуса: антоціанове забарвлення

Вуса: опушення

Суцвіття: положення відноснолистків

Квітка: за розміром

Квітка: розмір чашечки відносновіночка

Головна квітка: взаємне положення пелюсток віночка(обстеження

квіток з 5 або 6 пелюстками)

Пелюсткавіночка: відношення довжини до ширини

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

Плід:

7 Плід:

8 Плід:

9 Плід:

0 Плід

1

2

відношення довжини до ширини

розмір

домінуюча форма

різниця за формоюміж плодамипершогоі другого року

зонавільна від зерняток

нерівності на поверхні

за кольором

рівномірність забарвлення

блиск
 розташуваннязерняток

розташування чашечки || |

розташування часток чашечки

розмір чашечкипо відношентю до діаметра плоду

прилягання чашечкидо плоду

твердість м'якуша

колір м'якуша

Плід: повітряна комірка и т

Плід: розташування червоного забарвлення м'якуша

39 Час цвітіння (50 96 рослин з першоюквіткою)

Час достигання (50 95 рослин зі стиглими плодами)

Плід:

Плід:

3 Плід:

4 Плід:

5 Плід:
Плід:

 

94

Дата пріоритету:

помірний

 

26.12.2005

Проявлення

куляста

середньощільна.
середня |

темно-зелене

злегка увігнута до плескатої

помірна

помірний || і

довший ніж ширший

тупа

пилчаста

сильновідхилені

відсутнє або дуже слабке

середнякількість

помірне

помірне

під листками

середня

однакова

дотикаються

ширина дорівнює довжині

дещо довший ніж широкий

великий

конічна

помірна

відсутня або дуже мала

відсутні або дужеслабкі

червоний

рівномірне

помірний

заглиблені

-заглиблена |

відлеглі

однаковий

сильне

 
червоний

середня| і

тільки на периферії

ранній

ранній

не повторює плодоношення
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Патент М: 07324 Заявка М: 97075002

Вид: Горіх грецький Лівіапегевіа 1..

Назва сорту Рудківський

Дата державноїреєстрашії права: 11012007 Дата пріоритету: 0101 1997

Власник(и): Придніспровська досліднастаннія Інституту садівництва Українські

 

М» Ознака Проявлення

1 Дерево: за силою росту сильне

2 Дерево:габітус розлогий
3 Дерево: щільність розміщення гілок середня щільеість

4 Дерево: розміщення генеративних бруньок

(плолоні
скупчені

5 Річний пагін: за кольором світло-к

6 Листок: форма бічних листочків еліптичн

7 Квітка: кількість чоловічихсуцвіть багато

5 Горіх: за розміром великий

9 Горіх: форма у повздовжньомуперерізі через шо

10. Горіх: форма у повздовжньомуперерізі перпендикулярно до шва

  

 

  

 

 

   

  

 

переважноу вехнійчастині
видовженихпагонів на
гілкахвікувід 2 років

ошення у
их)

оричневий
а

широко-трапецієвидна

широко-трапецієвидна

Й Горіх: форма у поперечномуперерізі округла

12. Горіх коефіцієнт округлості низький

13 Горіх: форма основи(у перерізі перпендикулярно до шва) зрізана

14 Горіх: форма верхівки (як лля 13) округла

15 Горіх: помітність апікальногокінчика помірна

їо Горіх: положення "сідельня" на шві у верхній 2/3

Ї7 Горіх: помітністьсідельця на шві помірна

18 Горіх: ширина "сідельця"на шві помірне

Горіх: глибина боріздкивздовж "сілельця" на шві пеглибока

Горіх: структура поверхні шкаралупи слабко боріздчаста

Горіх: товщина шкаралупи тонка

Горіх: мінністьз'єднання двох половинок шкаралупи слабка

23 Горіх: товщина первинноїі вторинної роз"єдуючих перет тонкі

24 Ядро: легкість вилаленнязі шкаралупі: лет

25 Ядро: за інтенсивністю основного кольору світле

26 Ядро: за розміром велике

27 Ядро: відсоткове відношення ло загальноїмасигоріха середнє

28 Час достигання ранній

29 Час листопаду середній

30 Листок: здатність до обпалання обпадає

31 Оплодень:здатність до обладання повністю обпадає

32 Час розпукування вегетативних бруньок ранній

33 Час цвітіння чоловічихквіток

4 Час цвітіння жіночих квіток

5 Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими

95

діж дуже раннімі раннім

між пізнім і дужепізнім

раніше (протендрійний)

академіїаграрних наук
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Патент Ме:

Вид:

Назва сорту

Дата

Власник(и

м

1

2

3
4

лержавної реєстрації права:

07326

Горіх грецький

97075005

Лівіаптедіа 1,

Заявка Мо:

Чернівецький 2

пог 2007

 

Придністровська 1

 

Ознака

Деревод: за силоюросту

Дерево:габітус

Дерево:щільність розміщеннягілок

Дерево: розміщення генерагивних бруньок

Річнийпагін: за кольором

Листок: форма бічнихлисточків

ількість чоловічих суцвіть

 

Горіх: за розміром
  Горіх: форма у повздовжньомуперерізі через шов

: форма у повздовжньомуперерізі пер    Горі
Горіх: форма у поперечномуперерізі

Горіх коефіцієнт округлості

Горіх: форма основи(у перерізі

улярно дошва

 перпендикулярнодо шва)

  

 

Горіх: форма верхівки(як для 13)

Горіх: помітність апікального кінчика

Горіх: положення "сідельця" на шві

 

Горіх: помітністьсідельця на шві

Горіх: ширина"сідельця" на шві

 

Горіх: глибина боріздкивздовж "сідельця" на

Горі

Горі
Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи

 

« структура поверхні пкаралупи

 

івщина шкаралупи

Горіх: товщина первинноїі вторинної роз'єдуючих перетинок

Ядро: легкість видалення зі шкаралупи

Ядро:за інтенсивністю основного кольору

Ядро:за розміром

Ядро: відсоткове відношення до загальноїмасигоріха

Час достигання

Час листопаду

Листок:здатність до обладання

Оплодень: здатність до обладання

Чає розпукуваннявегетативних бруньок

Час цвітіння чоловічих квіток

Час цвітіння жіночих квіток

Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими

97

Дата пріоритет

 

оторі997

Проявлення

середньоїсили

напівпрямий
середня щільеїсть

переважноу вехній частині
видовженихпагонів на
гілкахвікувід 2 років

(плодоношенняу

скупчених )

світло-коричневий
еліптична

середнякількість

середній

яйцевилна

яйцевидна

стиснута

низький

клиновидна

округла

помірна

за всією довжиною

слабка

вузьке

неглибока

сла

 

о боріздчаста

гонка

слабка

тонкі

легке

світле

середнє

серелнє

міжраннімі серелнім

середній

обладає

повністю обпалає

між раннімі середнім

між серелнімі пізнім
дуже ранцій

пізніше (протогенічний)

ослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Код
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Патент М: |08647 Заявка М»: 05443001
Вид: Азіміна трилопатева

Назва сорту  Мічурінка

Дата

Власник(и;

державної реєстрації права: 01072008

 

Українськоїа!

 

Ознака

 

Дерево:

Дерево:за габітусом

Однорічнийпагін: за довжиною

за силою росту

Однорічний пагін: за товщиною
 Однорічнийпагін: за довжиною м

Однорічнийпагі

Однорічний пагін: форма бруньки(видзбоку)

іжвузлів

 

: колір з-під сонячного боку

Листковапластинка: за довжиною

Листкова пластинка: за шириною

Листковапластинка: форма

Листкова пластинка: форма основи

Листкова пластинка: формаверхівки

Жіночаквітка: діаметр віночка

Жіночаквітка: кількість пі

Плід: за розміром

Плід: за основною формою (видзбоку)

Плід: за основною формою у поперечному розтині

 

сток

  

Плід: формаверхівкиу поздовжньому розтині

Плі

Плід, плодоніжка: за товщиною

плодоніжка: за довжиною

 

Плід: забарвлення м'якоті

Насінина: за розміром

Насінина: за формою(видзбоку)

Насінина: за кольором

Час повногоцвітіння (7590 відкрито)

Час розкриття вегетативних бруньок

Час споживчоїстиглості

98

Дата пріоритету:

Азітіпаїгіїоба(1..) Бипаї

22.03.2005

Проявлення

середнє

прямостояче

середній

середній

середні

червоно-коричневий

 

округла

довга

широка

оберненояйцевидна

широкозагострена

гостра

великий

понад чотири

великий

вузькоеліптичний

округлий

округла

коротка

середня

жовте

середня

напів!

 

яста

коричнева

середній

 

пізній

середній

Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське"Нікітського ботанічного салу
леміїаграрнихнаук - Національного наукового центру

Код
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Патент Мо

Вид:

 

08648 Заявка М: 05443002

Азіміна трилопатева

Назва сорту Новокаховчанка

Дата державної реєстрації права: 0107200к Лата пріоритету:

Азітіпа їгіїоба(1..) рипаї

22 03 2005

Власник(и): Державне підприємство дослілне госиоларство "Новокаховське"Нікітського ботанічногосалу

Українськоїакалеміїаграрних наук - Національногонаукового центру

-
о

5

 

Ознака

Дерево:за силою росту

Дерево:за габітусом

Однорічнийпагії

 

за довжиною

Однорічний пагін: за товщиною

Однорічний пагін: за довжиноюміжвузлів

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного бок

 

Однорічнийпагін: форма бруньки(вил збоку)

Листкова пластинка: за довжиною

Листкова пластинка: за шириною

Листкова пластинка: форма

Листкова пластинка: форма основи

Лис

 

ова пластинка: форма верхівки

Жіночаквітка: діаметр віночка

Жіночаквітка: кількість пелюсток

Плід: за розміром

Плід: за основною формою(видзбоку)

Плід: за основною формою у поперечному розтині

Плід: форма верхівкиу поздовжньому розтині

 

лід, плодоніжка: за ловжиною

Плія, плодоніжка: за товщиною

Паї

Насінина: за розміром

: забарвлення м'якоті

 

Насінина: за формою(видзбоку)

Насінина: за кольором

Час повногоцвітіння (7395 відкрито)

Чає розкриття вегетативних бруньок

Час споживчоїстиглості

99

Проявлення

середнє

прямостояче

серелній

середній

середні

червоно-коричневий

округла

довга

широка

оберненояйцевилна

широкозагострена

тостра

великий

понад чотири

великий

вузькосліптичний

округлий

тупа

коротка

середня

жовте

середня

напівкуляста

коричнева

середній

пізній

серелній

Код

ю
ч
о

о
а

а
а

ю
т
ю
м
о

-



Патент Ж»: 08646 Заявка Хо: 07443001

Вид: Азіміна трилопатева

Назва сорту Плодівчанка

Дата державної реєстрації права: 01 072005 Дата пріоритету:

АвітіпаІтіїоба (1..) Ррипа!

22.03.2007

Власник(и): Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське" Нікітського ботанічногосалу

20

Української академіїаграрних наук

 

Ознака

Дерево:за силою росту

Дерево:за габітусом

Однорічний пагін: за довжиною

Однорічнийпагін: за говщиною

Однорічнийпе

Однорічнийпагін: колір з-під сонячного боку

 

їн: за довжиною міжвузлів

Однорічнийпагін: форма бруньки(видзбоку)

Листкова пластинка: за довжиною.

 

Листкова пластинка: за шириною

Листкова пластинка: форма

  Листкова пластинка: форма основи

: форма верхівки

Жіноча квітка: діаметр віночка

Листкова пластинкі  

 

Жіночаквітка: кількість пелюсток

па

Плід: за основною формою(видзбоку)

 

за розміром

Плід: за основною формою у поперечномурозтині

Плід: форма верхівки у поздовжньому розтині

Плід

Плід, плолоніжка:за товщиною

плодоніжка: за довжиною

 

Плід: забарвлення м'якоті

Насі

Насінина:за формою(видзбоку)

 

тина: за розміром

Насінина:за кольором

іння (759відкрито)

Чає розкриття вегетативнихбруньок

 

Час повногоцві

Час споживчоїстиглості

100

Національного наукового центру

Проявлення

середнє

напіврозлоге

середній
серелній

середні

червоно-коричневий

трикутна

довга

середня

яйпевидна

тупа

тостра

великий

понад чотири

великий

вузькосліптичний
неправильно-округлий

округла

коротка

середня

жовто-оливкове

середня

напівкуляста

коричнева

середній

середі
 й

 

середній
жд 5

з
т

о
т

о
о

3

 



Патент Ж: 07302 Заявка Ме: 05086006
Вид: Яблуня (підщепа) Май МІЙ.

Назвасорту КДА

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 04.11.2005

Власник(и): Краснокутськийнауково- дослідний центр садівництваІнституту садівництва Української

академії

 

          
середньої силиРослина: за силою

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

   

 

 

 

  

 

 

   

  
  

   

 

2: Рослина:кількістьгілок о р | - С | багато | чи

3 Рослина:за габітусом ДИ - розлога ||| в

4 Рослина: формаросту пагонів хвилястіта зигзагоподібні 5

13 Пагін: опушення верхньої половини пагона | | кб слабке 3.
6  Пагін: лискучість (глянцуватість)кори | | відсутня абодуже слабка ї

7 Пагін: за товщиноюсередньоїчастини і середній 5

8 Пагін: довжина міжвузлів у середній частині тониПН короткі 3

9 Однорічнийпагін: кількість сочевичок келаунуазаньнаой РОЙ середня кількість 5

10 -Однорічний пагін:розмір сочевичок о малі З

11 Однорічнийпагін: форма сочевичок | широко-еліптичні и 2

Ю ЛПагін: переважаючийколір на підсонячній стороні ше червоно-коричневий зоб

Із. Пагінрозмір брунькових виступів | і малі. ої
14 Пагін: форма верхівкибруньки | - | округла. 3.

15  Пагін розташування бруньок відносно осі | . притиснуті до стебла б

16  Пагін: розмірпідбрунькового виступу на пагоні 221111 Малий -З

.17 Пагін: колір верхівки, що росте - зеленуватий 232

18 Листок, що розгортається: антоціанове забарвлення пластинки наявне 9

19. Листок, що розгортається:відтінок антоціановеого забарвлення бронзовий 1

пластинки 0000000 - |
.20 (Листоковаплапластинка: положення відносно пагона В горизонтальне 5

21 Листкова пластинка: за довжиною 0 ДН коротка 3

22 Листкова пластинка: за шириною . широка 7

23 Листковапластинка: відношення довжинидоширини мале З

24 Листкова пластинка: профіль (у поперечному перерізі) прямий| 2

25 Листковапластинка: за довжиною кінчика|| | середній || 5

26 Листкова пластинка: форманадрізів краї округло-зубчаста 1

27 Листкова пластинка: опушеність нижньої сторони М помірна 5

28 Листковапластинка:антоціанове забарвлення жилок слабке | М 3

29 Черешок листка:за ді ю середній 5

Лі : ві, 5

31 Прилисток: за розміром .. малий | 3

32 Час початку розпукування бруньок .. ранній 3
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Патент М: 07303 Заявка М»: 05086007

Вид: Яблуня (підщепа) Машз МІЙ.

Назва сорту КД5

Дата державної реєстра:

Власник(и): Краснокутський науково- дослідний центр садівництваІнституту садівництва Української
академіїаграрних на!

 

права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 04.11.2005  

Ознака | у. Проявлення | Код
   

  

 

      
  

 

 

 

   

 

  

"|Рослина: за силою росту- 5

2 Рослина:кількість гілок 5
3 Рослина: загабітусом - 1

4 у хвилястіітазигзагоподібні | 2
8 ушення вини пагої слабке пес 3
6  лискучість(глянцуватість)кори 5 відсутняабодужеслабка 1

- 7 затовщинаюі середньоїчастини. середній 15

я Сі
багато є 7

і З.

3

2

з 3
округла 2 

 

 

.. притиснутідостебла й 1

. |малий З

є зеленуватий а 19

- відсутнє 1
"Листок, що розгортається: відтінокантоціановсого забарвлення ознака не визначена о
пластинки С

20 Листокова пластинка: положеннявідносно пагона г напіввисхідне "Я і
21 Листкова пластинк: елегантною 

  
ч
а
ч
а
н
а
ч
а
л
а

з

 

27Листкова пластині а: опу!  їсть нижньоїсторони

     
 

      

28 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення зжилок слабке

291Черешок листка: за довжиною || Пи середній 3
0 Листок відношення довжини пластинки до довжини!черешка

|

/ |середнє 5
"31 -Прилисток: зарозміром ди | М | Смалий й 3

3

 

32 Час початку розпукування бруньок. | -2.. 0... ранні
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Патент М: 07388 Заявка М»: 57073002

Вид: Виноград справжній Мігів міпібега 1,.

Назва сорту Одеський чорний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1957

Власник(и): Національний науковийцентр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українськоїакадемії аграрних наук

Ознака
    

13 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 У5 бруньокна50 У» рослин)

 

 

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

1.  
: форма: верхівки (ступінь відкритості)

Молодий пагін тустота прилеглих ВОЛОСКІВ| на верхівці

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на |
. верхів:

6 Лише для неплодоносних сорті молодийпагін:густота
відхилених волосків на верхівці

7 Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки

 

     

 

      

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньому боці пластинки)

9 Молодий листок:густота прямих волосків нажилках (визначається

із нижнього боку пластинки) |

положення в просторі |
колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

19І
п
      

 

олір вентрального (без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногио, боку вузлів

.. (якдля 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як

. дляї2)
15  Пагін: густотаі відхиленихволосківна міжвузлях

16 | кількість послідовних вусиків

3 ювжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

 

 

  

19 -Розвинений листок:Зіза розміром пластинки

20 Розвинений листок: формапластинки що

21 -Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

22  Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

23. Розвинений листок: кількість лопатей

24  Розвинений листок:
... листка) М и о -

25  Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів | -

(26 Розвинений листок

     
глибина листкових вирізів (між лопатями

 

        
розташування|лопатейбіля черешка

27 Розвиненийлисток: обмеженість лопатей біля черешка жилками

28 Розвинений листок: довжина зубців.

29 Розвиненийлисток: відношення довжина!шириназубця

30  Розвинений листок: формазубців

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення толовних жилок на
Й ньому боці пластинки

32  Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилками З.

нижнього боку пластинки

33  Розвинений листок:густота прямих золосків нажилках з нижнього

. боку пластинки
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пізній

плямами

широковідкри

відсутня

середні

звередне.
.обидва боки випуклі |

Проявлення 

ознака не визначається

. повністю відкрита |

помірні
  

відсутнє або дуже слабко |

ознака не визначається

зеленийіз антоціановими

 

ознака не визначалась

 

рідкі

напівпохиле

зеленийіз червоними
штрихами (смугами) |

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дуже рідкі

менше трьох

середні ПРИ

добрерозвинуті тичинкиі
. добре розвинута маточка

середній |

нирковидна

загорнутий назовні

слабка

зр
неглибокі

 

відкрите

  

 

 

 

 

відсутнє або дужеслабке

рідкі

рідкі

 

Код

7

  

З

ч
о
з
і

і
с
м
ї
а
а

   







о
о -

и
о
з
н
а

- Ознака

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початокдостиганняягід

Гроно: за розміром(без ніжки)

Гроно: за щільністю

Гроно: довжинаніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода:твердість м'якоті

Ягода: соковитістьм'якоті

Ягода: особливийаромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

трохи коротший

пізній

середнє

щільне

середня

середня

кругла

жовто-зелений

ознака не визначалась

тонка |

відсутнє або дуже слабке

м'яка

луже соковита

відсутній

повноцінне

жовтувато-коричневе

борозенчаста

Код

я
ю

ю
оо

-
о
в
о
м
і
ч
о
м

а
м-
а

ю
-



07391

Виноград справжній

Патент М: Заявка М:

Вид:

61073004

Мітіз уіпіїега 1.

Назва сорту Одеський ранній

 

Дата державної реєстрації прав: 11.01.2007 Дата пріоритету:

 

01011961

Власник(и): Національний науковий пентр "Інститут виноградарства і виноробстваім. В.С Таїрова"
Українськоїакалеміїаграрних наук

Ознака

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 9 бруньокна 50 90 рослин)

20 Лише для неплодоноснихсорті

р
3. Молодий пагін: формаверхівки(ступінь відкритості).

4 Молодийпагінгустота прилеглих волосків на верхівці

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на
верхівці

6 Лише для неплолоноснихсортів: молодийпагін:густота
відхилених волосків на верхівці

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками
(визначається на нижі у боці пластинки)

9. Молодий листок:густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижнього боку пластинки)

 

ас розгортання бруньок(як для

 

  положенняв просторі

п колір дорсального (добре освітленого)боку міжвузлів.

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

бокуміжвузлів

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів

(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

 

16  Пагін: кількість послідовних вусиків

17 Пагі

18 Квітка: статеві органи

ловжинавусиків

 

19. Розвинений листок: за розміром пластинки

20 Розвинений листок: форма пластинки

21 Розвинений листок: форма профілюу поперечномуперерізі

22 Розвинений листок: пухирчастістьверхнього боку пластинки

23  Розвинений листок: кількість лопатей

24. Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхні.

вирізів

26 Розвиненийлисток: розташування лопатей біля черешка

    

листкових

27. Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками

28  Розвинений листок: довжиназубців -

ідношення довжина/шириназубця

 

29 Розвинений листо

 

30. Розвинений листок: форма зубців

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

верхньомубоці пластинки | ДИ що

32. Розвиненийлисток: густота прилеглихволосків між жилкамиз
вижнього боку пластинки

33. Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки |

34. Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною

жилкою
     

 

Проявлення

дужеранній

ознака не визначається

повністю відкрита

густі

помірне

ознака не визначається

жовто-зелений

відсутні або дужерідкі

густі

напівпохиле

червоний
ознака не визначалась

ознака не визначається

ознака не визначається

ознака не визначалась

менше трьох

середні

добре розвинуті тичинкиі

добре розвинутаматочка

середній

округла

рівний
слабка

п'ять

глибокі

закрите

слабко перекриваються

ознака не визначалась

середні

середнє

обидвабоки прямолінійні

слабке

відсутніабо дужерідкі

відсутніабо дуже рідкі

однакові

Код

Ум

0

оо
ш
о
м

а
т
о

ю
л
о
т

л
о

м



Лише

Гроно:

Гроно

Гроно

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягола:

Ознака

для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

: за розміром(без ніжки)

: за щільністю

: довжина ніжки

за розміром

за формою (виглядзбоку)

колір шкірки (безвоскового нальоту)

відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

товщина шкірки

антоціанове забарвленням'якоті

 

твердість м'якоті
 

соковитість м'якоті

особливий аромат

наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перері:зу пагону
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Проявлення

ранній

середнє

середнє

середня

середня

кругла

жовто-зелений

порівняно легко

тонка

відсутнє або дуже слабке

тверда би

дужесоковита

мускатний

повноцінне

жовтувато-коричневе

ребриста

ч
н

З

5

5

4

1
5

З

1

2

З

2

3

2

 



Патент М: |07396 Заявка Ме: 65073001

Вид: Виноград справжній МИНі8 уіпіїега 1.

Назва сорту Дністровський рожевий

Дата державної реєстрації права: 11012007 Датапріоритет

 

1 01011965

Власник(и): Національний науковийцентр "Інститут виноградарстваі виноробства ім. В.Є. Гаїрова"
Українськоїакадемії аграрних наук

   

  

 

м Ознака Проявлення Код
1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок пізній 7

(розгорнулось50 9 бруньокна50 9 рослин)

23 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0
В

3. Молодий пагін: формаверхівки (ступінь відкритості) ознака не визначалась 0
4. Молодийпагінгустота прилеглих волосків на верхівці помірні 5
5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на слабке | і З

верхівці

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0
відхилених волосків на верхівці

7 Молодий листок: колір верхнього бокупластинки винно-червоний 5
8 Молодийлисток: густота прилеглихволосків між жилками відсутніабо дуже рідкі 1

(визначається на нижньому боці пластинки) -

9 Молодий листок: густота прямихволосків на жилках (визначається рідкі 3
із нижнього бокупластинки)

10. Пагін: положенняв просторі напівпохиле 7
11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів червони 3
12  Пагін: колір вентрального(без прямого попадання денного світла) червоний 3

боку міжвузлів

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознакане визначається о
(як для 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0
для 12)

15  Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях ознака не визначалась 0

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків менше трьох 1
17 Пагін: довжинавусиків середні 5
18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3

добре розвинута маточка
19. Розвинений листок: за розміром пластинки середній 5

20. Розвинений листок: форма пластинки округла 4

21 Розвиненийлисток: форма профілю у поперечномуперерізі М-подібний 2

22 Розвинений листок:пухирчастість верхнього бокупластинки слабка 3
23  Розвиненийлисток:кількість лопатей Й - три С 2
24. Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями неглибокі 3

листка)

25  Розвинений листок: розташуваннялопатей верхніх листкових відкрите і
вирізів

26 Розвинений листок: розташуваннялопатей біля черешка широковідкрите 2

27  Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня 1
28 Розвинений листок: довжина зубців | - - - короткі | 3

29  Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця мале 3
30. Розвинений листок: формазубів обидвабоки прямолінійні 2

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке і
.. верхньомубоціпластинки ці ди - | Ли
32. Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз ознака не визначалась 0

нижнього боку пластинки

33. Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутніабо дужерідкі 1
боку пластинки

г34. Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняно із головною однакові
жилкою
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Ме Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Гроно: за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно:

Ягода:за розміром

 

довжина ніжки

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Яго,

Ягола: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

 

: колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода:твердість м'якоті
 

Ягода:соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону

по

Проявлення

пізній

середнє

щільне

середня

серелня

кругла

рожевий

важко

тонка

відсутнє або дужеслабке

ознака не визначалась

соковита

відсутній

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

Код

ч
о

4
ю
в
о
т

 

ч
о

з
о

ю
і
о

-



 

Патент М: 07381 Заявка) 68073001

Вид: Виноград справжній Мігів міпікега1..

Назва сорту Восток

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 01011968

Власник(и): Національний науковий центр "Тиститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є. Таїрова"
Українськоїакалеміїаграрних наук

м Ознака

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 96 бруньокна 5090 рослин)

20 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для

р
3 Молодий пагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

4. Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота
відхиленихволосків на верхівці

7. Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки)

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижнього боку пластинки)

10. Пагін: положення в просторі

Й Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)
боку міжвузлів

3 Лише для неплодоноснихсортів:кі

(як для 11)

4. Лише для неплодоноснихсортів:колір дорсального бокувузлів (як
для 12)

15  Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях

16. Пагін: кількістьпослі

17 Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

 

лір дорсального боку вузлів

внихвусиків

 

Розвинений листок:

й листок: форма пластинки

-Розвинениї форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвиненийлисток: кількість лопатей

за розміром пластинки

  

листок:

 

24 Розвинений листок:

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

26 Розвиненийлисто

27 Розвинений листо

глибина листковихвирізів ( між лопатями

розташування лопатейбіля черешка -
: обмеженістьлопатейбіля черешка жилками

28 Розвинений листок: довжиназубців

29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубля

30 Розвинений листок: формазубців

 

 

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на
верхньомубоціпластинки

32 Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз
нижнього боку пластинки|

33 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

її

 

Проявлення

середній

ознака не визначається

ознака не визначалась

рідкі

слабке

ознака не визначається

зеленийіз антоціановими

плямами

відсутні або дужерідкі

відсутніабо дужерідкі

напівпохиле

ознака не визначалась

ознака не визначалась

ознака не визначається

ознака не визначається

ознака не визначалась

менше трьох

ознака не визначалась

добре розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка

середній

округла

згорнутий всередину

помірна

п'ять

глибокі

закрите

широко відкрите

відсутня

середні

серелиє

обидвабокипрямолінійні

відсутнє або дуже слабке

ознака не визначалась

рідкі

Код

і
з
о

о
о
о
о

-
ю

с
о
н
і
ю

м
о



45
46
47
48
49
50

Ознака

Розвинений листок: ловжина черешкапорівняно із головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Гроно:за розміром (без ніжки)

Гроно:за щільністю

 

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

и (легкість відривання)

 

Ягода: відокремлюваністьвід плодоні

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'якоті

Ягода: тверлість м'якоті

Ягода:соковитістьм'якоті

Ягола: особливий аромат

Ягола: наявність насіння

Здерев'"янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу пагону

 

122:

Проявлення

однакові

середній

велике

середнє

середня

велика

овальна

рожевий

важко

тонка

відсутнє або дужеслабке

дужетверда

соковита

мускатний

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

Код

-
мл

ч
а
ї
ч
а

що
на

на
а

н
е
о

ю»
а



  

Патент М»: 07394 Заявка Ме: 68073002

Вид: Виноград справжній Мійз міпібега 1,.

Назвасорту Український85

Дата державноїреєстранії права: |1012007 Дата пріоритети

Власник(и): Національнийнауковий центр "Інститут винограларстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українськ:

Р Ознака

академіїаграрних наук

 

13 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 92 бруньокна 50 90 рослин)

23 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для
т

3. Молодий пагін: форма верхівки(ступінь відкритості)

4 Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на
верхівці

6 Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота

відхилених волосків на верхівці

7. Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

8 Молодийлисток: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

9. Молодий листок: густота прямих волосків на жилках(визначається
із нижнього боку пластинки)

10. Пагін: положення впросторі

ПП Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного сві
боку міжвузлів

ла)

 

 
  3. Лише для неплодоноснихсортів: кол

(як для 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсальногобоку вузлів (як
для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків па міжвузлях

р дорсального бокувузлів

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків

17  Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

19. Розвинений листок: за розміром пластинки

20 Розвиненийлисток: форма пластинки

21 Розвинений листок: форма профілюу поперечномуперерізі

22 Розвинений листок:пухирчастість верхнього боку пластинки

3. Розвиненийлисток: кількість лопатей |2;

24. Розвинений листок: глибиналистковихвирізів ( між лопатями
листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатейверхніх листкових
вирізів

26 Розвинений листок: розташуваннялопатейбіля черешка

27 Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками

28 Розвинений листо: 2 Ли

29  Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця

30 Розвинений листок:формазубців

31 Розвинений листок:антоціанове забарвленняголовних жилокна

.. верхньомубоці пластинки -

2. Розвинений листок: густота прилеглихволосків
нижньогобоку пластинки

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

34. Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною

ніткою б аю рзани

 

довжиназубців

 

їж жилками з-   

 

 

91.01.1968

Проявлення

дужеранній

ознака не визначається

ознака не визначалась

відсутні або луже рідкі

слабке

ознакане визначається

жовто-зелений

відсутні або дуже рідкі

відсутніабо дуже рідкі

напівпохиле

ознака нев!    ачалась

ознака не визначалась

ознака не визначається

ознака не визначається

ознака не визначалась

менше трьох

ознака не визначалась

добре розвинутітичинкиі
добре розвинута маточка

середній

округла

загорнутий назовні

відсутнєабо дуже слабка

п'ять

 

глибокі

закрите

широковідкрите

відсутня

серелні

середнє

обидвабоки випуклі

ознака не визначалась

 
ознака не визначалась

відсутніабо дуже рідкі

трохи довший

Код

з
о
в
а
м
о
-

пи

5

3

0

 



| Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід.

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

Ягоді

Ягода: товщина шкірки

Ягод:

Ягода:твердість м'якоті

 

відокремлюваність від плолоніжки(легкість відривання)

: антоціанове забарвлення м'якоті

 

Ягода:соковитість м'якоті

Ягоді

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення (без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

собливий аромат
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Проявлення

дуже ранній

середнє

середнє

коротка

середня

овальна

рожевий | |

порівняно легко

тонка

відсутнє або дуже слабке

 

дуже тверл:

соковита

відсутній

повноцінне

жовтувато-коричневе

борозенчаста

Код

ю
ю
м
о
м

н
а
ч

ша
ля
иі

05
ю

з
ГУ



Патент М: 07390 Заявка М: 68073004

Вид: Виноград справжній

 

із міпіївга 1.

Назва сорту Мускат таїровський

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 0101.1968

Власпик(и): Національнийнауковийцентр "Інститут винограларстваі виноробстваім. В.ЄТаїрова"
Української академії аграрних наук

хм Ознака Проявлення

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок луже ранній

(розгорнулось50 95 бруньокна50 9о рослин)

20 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

17)
3 Молодийпагін: формаверхівки(ступіньвідкритості) повністю відкрита

4 Молодий пагінгустота прилеглих волосків на верхівці| 2, рідкі

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на слабке
верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота ознака не визначається

відхилених волосків наверхівці

7. Молодий листок:колір верхнього бокупластинки жовто-зелений

8 Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками помірні

(визначається на нижньомубоці пластинки)

9 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається ознака не визначалась

із нижнього боку пластинки)

10. Пагін: положення просторі напівпряме

1 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зелений із червоними

штрихами (смугами)

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зеленийіз червоними

 

  
 

 

боку міжвузлів штрихами(смугами)

13. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається
(як для 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як ознака не визначається
для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях ознака не визначалась

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків менше трьох

17  Пагін: довжинавусиків середні

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинки і

добре розвинута маточка

19. Розвинений листок: за розміром пластинки середній

20 Розвиненийлисток: формапластинки округла

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі | || згорнутий всередину

2 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки помірна |

23 Розвиненийлисток:кількість лопатей три

24 Розвинений листок:глибина листковихвирізів ( між лопатями глибокі
листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових закрите

вирізів

26  Розвинений листок: розташування лопатейбіля черешка широковідкрите

  

27 Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня

28 Розвиненийлисток: довжиназубців середні

29  Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця середнє

30 Розвиненийлисток: формазубців | - ....1 обидва боки випуклі

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилокна відсутнє або дуже слабке

верхньому боці пластинки

32  Розвинений листок:густота прилеглихволосків між жилкамиз відсутні або дужерідкі

нижнього боку пластинки | ли ДН ПЕР -

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутні або дужерідкі

боку пластинки
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ягода:

Ознака

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною
жилкою

Лише для плодоносних сортів: початок достиганняягід

Гроно: за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(виглядзбоку)

Ягода:колір шкірки(без воскового нальоту)

відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвленням'якоті

Ягода:твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

трохи довший

дуже ранній

середнє

середнє

коротка

середня

овальна

фіолетово-червоний

порівняно легко

тонка

відсутнє або дуже слабке

дужетверда

соковита

мускатний

повноцінне

червонувато-коричневе

борозенчаста

Код

ч
о
с
т
і

ю
ю

о
н
о
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Патент Ж: 07380 Заявка М»: 70073001

Вид: Виноград справжній Мікіз міпіїега1..

Назва сорту Голубок

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1970

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"

с)
«Молодий пагін: формаверхівки(ступіньвідкритості)

 

із
16
7
18

б.
31
2
23
з

25

 

 

 

 

Українськоїакадем:

    

 

  

 

 

5 незаконно |Проявлення| |Код
Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок ранній НА 18
(розгорнулось5095 бруньокна 50 96. лин) 000 гдріваюном г п

Лишедля неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

 

 

Молодийпагінгустота прилеглих волосків на верхівці М р
Молодийпагін: антоціанове забарвлення. прилеглих волосків на помірне 5
верхівці |
Лишедля неплодоносних сорті
відхилених волосків на верхівці|| бат ана взяли яю б -
Молодийлисток:колірверхнього боку пластинки -. 2... ОЗНака не визначалась 0
Молодийлисток: густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дуже рідкі 1

ачається на нижньомубоці пластинки) - о ПА
Молодийлисток: тустота прямих волосків на жилках (визначається помірні 5

із нижнього боку пластинки)

    
юлодийпагін: густота ознака не визначається 0

 

 

  

        

  
Пагін: положенняв просторі ознака не визначалась - 0
Пагін: колір дорсального

  
освітленого) боку міжвузлів ознака не визначалась 0 

 

  

 

  

 

 

  

        

  

 

    
 

 

Пагін: колір вентрального (без прямого поладання денного світла) зелений із червоними 2
.боку міжвузлів - штрихами(смугами).
Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається о

ХякдияП).... чзезнаєуву азанава попановеаальсо нн ми
Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0
для 12) о її .
Пагін: густота відхилених волосків науга міжвузлях відсутні або дужерідкі В
Пагін: кількість послідовних вусик! р М М - менше трьох 1

Пагін: довжинавусиків що 0 . середні - У
Квітка:статеві органи добре розвинуті тичинки і З

Ми - ДИ її . добре розвинута маточка
Розвиненийлисток: за розміромпластинки - - середні 5

"округла. о 28

- У-подібний | 2
Розвиненийднтою пухирчастість верхнього боку ірека помірна 5

Розвинений листок: кількість лопатей - при 2
Розвинений листок:глибина листкових вирізів (між лопатями дуже неглибокі (мілкі 1
листка) т р -
Розвиненийлисток: розташуваннялопатей верхніх листкових відкрите 1

- вирізів 0 ди о Ди
Розвиненийлисток:к: розташування лопатейбіля черешка | широковідкрите 2

обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня 1

: довжиназубців 2... | Короткі З:

Розвиненийлисток: відношення довжинайпирина зубця 1.мале - 3
Розвиненийлисток: формазубців . обидва боки прямолінійні 2
Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилокна відсутнє або дуже слабке 1
в боці пластинки

нижньогобокупластинки

 

         
4Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз відсутніабо дужерідкі

Розвиненийлисток: тустота прямих волосків на жилках з нижнього помірні
бокупластинки

  

Розвинений листок: довжина черешкапорівняно із головною трохи коротший 2
жилкою
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Ознака Проявлення ||
    

  

 

. Лишедля плодоносних сорті : початок достигання ягід ранній -

36 Гроно: за розміром (без ніжки) | - | середнє

37 Гроно: за щільністю | середнє

38 Гроно: довжинаніжки середня

 

  42 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання) -

43 Ягода: товщина шкірки я ш середня|

У антодіановс забарвлення м'якоті о ..  дужесильне |

вердість м'якоті

 

   

 

 

м'яка

о ДУЖЕ СОКОВИТІ х
інший, ніж вище

      

 

онежевальниананоєи де ен ПЕРЕДВХОВН з ПОН
48 Ягода: наявність насіння повноцінне 3

(49 Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту) | || червонувато-коричнево| 4

(50 Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста 3

перерізу пагону
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Патент М: 07377 Заявка ХМ: 70073002

Вид: Виноград справжній Минів міпіега 1.

Назва сорту Золотистий устойчивий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1970.

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
|Українськоїакадемії аграрних наук

     
 

 

     

оо Ознака

ТО Лише для плодоносних сортів: часчасрозгортаннябруньок - середній паці
- Срозгорнулось 50У» бруньокна 50 Мо рослин) || 5 ко ке

2 (Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для | ознака не визначається о

8||Молодий пагін: форма верхівки(ступінь відкритості): - . ознака не визначалась | 0

Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці| отусті та К 7

  
    

  

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на | помірне о 5.

а вОРкІВЦІ м а й
6  Лище для неплодоносних. сортів: молодий пагін: густота ознака не визначається і о

відхилених волосків на верхівці 4 г Я

7 Молодийлисток: колір верхнього боку пластанки зелений із антоціановими 2

 

ямами
   

8 Молодий.листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутні або;дуже рідкі 1

(визначається на нижньому боці пластинки)||| -

9 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається ознака не визначалась 0
із нижньогобоку пластинки)

  
-Пагін положення в просторі напівпряме | 3   

 

  

 

   

 

      

. Пагін: колірдорсального (добре освітленого) боку міжвузлів ознака не визначалась. 20
Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) ознака не визначалась 9 -

боку міжвузлів - - -

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається 0

Дякадлю 1) Ми ри м м
14 Лише для неплодоноснихсортів колір,дорсального боку.вузлів (як ознака не визначається 0

ознака не визи: 0

менше трьох 1

п : - - о - .. Ознака нне визначалась о 0

Квітка: статеві органи добрерозвинуті тичинкиі 3
о ДН Мдобре розвинута маточка

19. Розвиненийлисток: за розміромпластинки | - великий - У

20. Розвиненийлисток: форма пластинки - округла - 4

21. Розвинений листок:4 соНОТИ м 3.
.22 Р. н лис ухнього боку плас ... слабка 3

23 Розвинений листок:кількість лопатей три. - о 2

24 Розвинений листок: глибина листкових вирізів Сміж лопатями дуженеглибокі(мілкі) 1

знака) занненанная за - м
25  Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1

вирізів

 

26 Розвиненийлисток розташування лопатей білячерешка - широко відкрите |          

 

 

27 Розвинений листок:обмеженість лопатей біля черешкажилками відсутня | 1

28 Розвинений листок: довжина зубців | середні зно З

29  Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця | середнє 5

"30 Розвиненийлисток: форма зубців ..... 0бидвабоки прямолінійні 2 

  
31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на ознака не визначалась 0

. верхньомубоці пластинки
  

32  Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз ознака не визначалась 0

.. нижнього боку пластинки Р -

33 Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках знижнього рідкі 3

у боку пластинки
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Ознака у -Проявлення | Код  | Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною трохи коротший 2
жилкою з

35 Лише для плодоносних сортів: початок достиганняягід .. пізній

36 Гроно: за розміром(без ніжки) а Ли середнє

37 Гроно: за щільністю середнє 
  

    

  

  

довжинаніжки Ми що 0 довга    

 

   

а розміром | ц середня

: за формою (вигляд збоку) Ли злою, 227 оноВУЦЛВІ Па азоим

: колірі ірки (безвосковогональоту) си з жовто-зелений    

 

: відокремлюваність від плодоніжки(легкі порівняно ле!

  
  

 

 

  
    

 

товщина шкірки закис РИН ія . тонка З
4 Я! антоціанове забарвлення м'якоті | я зи пово з відсутнє або дуже слабке |1

Ягода:твердість м'якоті -.|пверда | 2
і оковитість м'якоті о о .. соковита - 2
. Ягода: особливий аромат . ЗИ - Пи о й (7 відсутні | АД з і-го
Ягода: наявність насіння || р ДН повноцінне М 3

- Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (безнальоту) | темно-коричневе 3
Здерев'"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного ребриста 2

 

слерерізу пагону|
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Патент М: 07379

Вид: Виноград справжній Миуіпіега 1.

Назва сорту Овідіопольський

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и): Національнийнауковий центр "Інститутвиноградарстваі виноробстваім, В.

хе

І

і
з
о

10

п

15

16

17

18

 

Заявка Ме: 72073001

Українськоїакадеміїаграрних наук

Ознака

Лише для плодоносних сортів: чає розгортання бруньок

(розгорнулось509» бруньокна50 9о рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

»
Молодийпагін: формаверхівки (ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці -

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота
відхиленихволосків на верхівці

 

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток:густота прямих волосків на
із нижнього бокупластинки)

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добре освітленого) бокуміжвузлів

 

килках(визначається

Пагін: колір вентрального(без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів
(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсальногобокувузлів (як
для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

Пагін: кількість послідовнихвусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітк:

 

статеві органи

Розвиненийлисток: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок:

 

гухирчастість верхньогобоку пластинки

 

Розвиненийлисток: кількість лопатей

Розвиненийлисток:глибина листкових вирізів ( між лопатями
листка)

Розвинений листок: розташування лопатейверхніх листкових
вирізів

Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка -

Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвинений листок: довжиназубців

Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

Розвинений листок: формазубців ди щі

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилокна
верхньомубоці пластинки

Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз
нижньогобоку пластинки

Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

  

01011972

7. Гаїрова"

Проявлення Код

середній Я

ознака не визначається 0

напіввідкрита 3

- відсутні або дужерідкі 1

слабке 3

ознака не визначається 0

жовто-зелений 1

ознака не визначалась 0

відсутні або дужерідкі 1

похиле 9

зеленийіз червоними 2

штрихами(смугами)

зелений 1

ознака не визначається 0

ознака не визначається о

відсутніабо дужерідкі 1

менше трьох і
довгі 7

добре розвинуті тичинки | |3
добре розвинута маточка

середні 5

нирковидна 5

М-подібний 2

відсутнє або дужеслабкі

три   

 

 

середні

відкрите І

широковідкрите 2

відсутня 1

короткі 3
середнє 5

обидва боки випуклі 3

відсутнє або дуже слабке 1

відсутні або дужерідкі 1

рідкі 3



48

Ознака

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною

жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно:довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода:колір шкірки (без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(лег

 

ть відривання)
Ягода: товщина шкірки й

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті |

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Злерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу пагону

Проявлення

трохи довший

пізній

середнє

середнє

довга

середня

кругла

жовто-зелений

ознака пе визначалась

середня

відсутнє або дуже слабке

м'яка

дужесоковита

відсутній

повноцінне

червонувато-коричневе

ребриста

ж
а
н
і
о
і
а

-
ю

в



 

Патент М 07395 Заявка Ме: 74073001

Вид: Виноград справжній Мітів уіпіїста 1.

 

Назва сорту Одеськийсувенір

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритет

 

01.01 1974

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваїм. В.Є. Таїрова"
Української академії аграрних наук

Ж Ознака

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 92 бруньокна50 90 рослин)

20 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

р
3. Молодийпагін: формаверхівки(ступіньвідкритості)

4 Молодийпагін тустота прилеглихволосків на верхівці МИ

5 Молодийпагін: антоціановезабарвлення прилеглихволосків на
верхівці

6 Лише для неплолоноснихсортів: молодийпагін: густота

відхиленихволосків наверхівці

7 Молодий листок: колір верхнього бокупластинки

між жилками  8 Молодий листок: густота прилеглихволоскі

(визначається на нижньому боці пластинки)

9. Молодий листок: густота прямих волосків на жилках(визначається
із нижнього бокупластинки)

10  Пагін: положення в просторі

ПП Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)
боку міжвузлів

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів
(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як

для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків

17  Пагін: довжина вусиків

18 Квітка: статеві органи

19. Розвинений листок:за розміром пластинки

20 Розвинений листок: форма пластинки

21. Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

22  Розвиненийлисток: пухирчастість верхньогобоку пластинки

23 Розвинений листок: кі

24. Розвинений листок:глибина листкових вирізів ( між лопатями
листка)

 ількість лопатей

 

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових
вирізів

6 Розвинени!

27 Розвинений

  сток:розташуваннялопатейбіля черешка -

листок: обмеженістьлопатейбіля черешка жилками

28 Розвинений листок: довжиназубців

29  Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця

30 Розвинений листок: формазубців

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на
верхньомубоці пластинки

32. Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки и -

33. Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

 
 

  

123

Проявлення

 

середній

ознака не визначається 0

повністю відкрита 5

густі 7

сильне 7

відсутніабо дуже рідкі 1

зеленийіз антоціановими 2
плямами

ознака не визначалась 0

густі 7

напівпряме 3.

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась 9

ознакане визначається 0

ознака не визначається 0

ознака не визначалась 0

менше трьох 1

короткі 3

добре розвинуті тичинкиі 3

добре розвинута маточка

середній 5

п'ятикутна 3

згорнутий всередину 3

слабка 3

п'ять 3

глибокі

закрите 2

широковідкрите 2

відсутня 1

довгі 7

велике й

обидва бокивилуклі З

ознака не визначалась 0

1відсутні або дуже рідкі

рідкі
 

  

 



 

Ознака

Розвинений листок: довжина черешкапорівняно із головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід.

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода: за формою (виглядзбоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

 

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев"янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

Проявлення

значно коротший

середній

середнє

нещільне

коротка

велика

яйцеподібна

чорно-синій

важко

відсутнє або дуже слабке

дуже тверда

соковита

мускатний
повноцінне

червонувато-коричневе

борозенчаста

Код

б
л
я

Зк
з
н
о
с
т
о
ч
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з
і
ю
ю



Патент Ме: 07376 Заявка Хо: 74073008

Вид: Виноград справжній Мітів уіпіКега1..

Назва сорту Леся

Дата державноїреєсграції права: 11012007 Дата пріорите

 

01011974

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробства ім. В.Є. Таїрова"
Українськоїакадеміїаграрних наук

Ж Ознака Проявлення

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок ранній

(розгорнулось50 96 бруньокна50 95 рослин)

23 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

р

 

3 Молодий пагін: формаверхівки(ступіньвідкритості) широковідкрита

4 Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці помірні

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на відсутнє або дуже слабке

верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота ознака не визначається

відхиленихволосків на верхівці

7 Молодий листок:колір верхнього бокупластинки жовто-зелений

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між ознака не визначалась
(визначається на нижньомубоці пластинки)

9 Молодий листок:густота прямих волосків на жилках (визначається відсутні або дуже рідкі

із нижнього боку пластинки)

10. Пагін: положення в просторі папівпохиле

їП Пагін: колір дорсального (лобре освітленого) бокуміжвузлів ознака не визначалась

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) ознака не визначалась

  

боку міжвузлів

13. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів ознакане визначається

(як для 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається

для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях ознака не визначалась

16  Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох

17  Пагін: довжинавусиків середні

18 Квітка: статеві органи добре розвинутітичинкиі

добре розвинута маточка

19. Розвинений листок:за розміром пластинки середній

20 Розвинений листок: форма пластинки округла

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі У-подібний

22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки помірна

23  Розвиненийлисток:кількість лопатей три

24. Розвинений листок:глибина листковихвирізів ( між лопатями дуже неглибокі (мілкі)

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите
вирізів

26  Розвиненийлисток: розташування лопатей біля черешка широковідкрите

27  Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня

28 Розвинений листок: довжина зубців тн - середні -

29  Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця середнє

30 Розвинений листок: формазубців обидва боки випуклі

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на ознака не визначалась

... верхньому боці пластинки | Пт г

32  Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки

33  Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках знижнього помірні

боку пластинки

34 Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною однакові

о АКилкою

ознака не визначалась
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Ознака

Лишедля плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Гроно: за розміром(без ніжки)

Гроно:

Гроно: довжина ніжки

  а щільністю

: за розміром

за формою (вигляд збоку)

колір шкірки(без воскового нальоту) |

Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(леткість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода:антоціановезабарвленням'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягола: соковитість м'якоті

Ягода: особливийаромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)

Здерев'янілийпагі

перерізу пагону

 

ельсф поверхні та форма поперечного

 

126

Проявлення

ранній

середнє

середнє

середня

середня

овальна

рожевий
важко

середня

відсутнє або дуже слабке

дужетверда

соковита

мускатний

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста
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46

47

48

49

Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Гроно:за розміром (без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Яго, а розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки(без восковогональоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвленням'якоті

 

   

Ягода:твердість м'якоті

Ягода:соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'"янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу пагону

Проявлення

середній
середнє

середнє

середня

середня

овальна

жовто-зелений

порівняно легко

середня

відсутнє або дуже слабке

м'яка

дуже соковита

відсутній

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

Код

м
о
м
о

з
і
з
о
в
с
о
ю
і
ю

д
и
в
а

о



Патент Ме: 07371 Заявка М: 77073014

Вид Виноград справжній Мітів міпіїега 1.

Назва сорту Поларок Магарача

Дата державної реєстрації права: 11012007 Датапріоритету:

Власник(и): Національний інститут виногралуі вина "Магарач" Українсько:

М

І

 

-
в

 

10

и

12

15

16

17

18

ю
ю
ю
ю

З
К
а

 

 

 

Ознака

Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 9о бруньокна 5095 рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

т

Молодийпагін: форма верхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагінгустота прилеглихволосків на верхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на
верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота
відхилених волосків на верхівці

Молодий листок:колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижнього боку пластинки)

 

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) бокуміжвузлів

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

бокуміжвузлів

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів

(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як

для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

Пагін: кількість послідовнихвусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

Розвинений листок: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

форма профілю у поперечномуперерізі

пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвинений листок:

Розвинений листок:

Розвинений листок:кількість лопатей

Розвинений листок:

листка)

Розвинений листок:
вирізів

Розвинений листок:

глибиналистковихвирізів ( між лопатями

розташування лопатейверхніх листкових

розташування лопатей біля черешка

Розвиненийлисток: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвинений листок: довжиназубців

Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця

 

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилокна
верхньому боціпластинки || ДН -

Розвиненийлисток: тустота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки

Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною

жилкою І 29

01.01.1977

 

Проявлення

середній

ознака не визначається

напіввідкрита
 

відсутніабо дуже рідкі

помірне

ознака не визначається

світлий мідно-червоний

відсутніабодужерідкі

відсутніабо ду:

 

е рідкі

напівпряме |

червоний

зеленийіз червоними

штрихами(смугами).

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутніабо дуже рідкі

менше трьох

короткі

добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

середній

округ

хвилястий

слабка

п'ять о що

уже неглибокі (мілкі)

 

відкрите

наполовину
перекриваються

відсутня

короткі

мале |

обидва боки випуклі

помірне

 

відсутніабо дуже рідкі

відсутні або дуже рідкі

 

трохи коротший

кадемії аграрних наук

Код

-
бик

ж
а
б
а

м
м
о

б
ца

а
-

а
н
а

ГИ

  



Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початокдостиганняягід

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

(без воскового нальоту)

 

Ягода:колір шкірк 2

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'якоті

Ягода: твердістьм'якоті

 

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу пагону

130

Проявлення

середній

середнє
щільне

середня
середня
кругла

жовто-зелений
порівняно легко

середня
відсутнєабо дужеслабке

о
дужесоковита

відсутній

повноцінне

жовтувато-коричневс
борозенчаста

Код

з
о
н
о
н
ь
о

ю
м
н
о

ги



Патент М

 

07375 Заявка Мі: 79073002

Вид: Виноград справжній мінів міпіїета 1.

Назва сорту Ланка

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1979

Власник(и): Національнийнауковийцентр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"

| Українськоїакадеміїаграрних наук |||

м Ознака Проявлення 5

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок РИ середній

.. Фрозгорнулось50 96 бруньокна50 9рослин)

2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознакане визначається | о

9

 

  
 

 

орм   
 

    

3. Молодийт 0
4 Молодий пагін густота прилеглих волосків. -

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на відсутнє або дуже слабке 1

верхівці - а 5

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін:густота ознака не визначається 0

відхилених волосків на верхівці Й аб -

7. Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений и 1

8 Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками ознака не визначалась 0

.. (визначається на нижньомубоціпластинки) - - . -

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається ознака не визначалась 0
із нижнього боку пластинки)

  

   

 

   

   
 

   

 

          
  

 

      

 

10  Пагін: положення в просторі| рнапівпряме . дб

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів - -ознака не визначалась о

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) ознака не визначалась о

боку міжвузлів 0 -

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається о

РУДВк 1) - а
14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0

о є
15 Пагін: тустота відхилених волосків на міжвузлях ознака не визначалась о

16 Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох 1

17 Пагін: довжина вусиків . бередні || 5

18 Квітка: статеві органи добрерозвинутітичинкиі 3
оесоноЙ С паном 0 добре розвинута маточка|

19  Розвинений листок: за розміром пластинки 0 - . середній зб

20 Розвиненийлисток: форма пластинки округа | 4

21 Розвиненийлисток: форма профілю у поперечномуперерізі згорнутий всередину 3.

22  Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки слабка 3

.23 Розвинений листок:кількість лопатей й аб

24 Розвинений листок:глибиналисткових вирізів (мміж лопатями неглибокі 3

листка) ето
25 Розвинений листок: розташування лопатейверхніх листкових відкрите 1

ДА сПЛ - Й енцнавцйя
26  Розвинений листок: розташуваннялопатей біля черешка | широковідкрите 2

27 Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня ую

.28 Розвинений листок: довжиназубців 1111 довгі | 7

29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця велике | т

30 Розвинений листок: формазубців . обидва боки прямолінійні 2

31 Розвинений листок: антоціанове забарвленнягоголовних жилок на ознака не визначалась о

.. , верхньому боціпластинки || - ПА - 0
32 Розвиненийлисток:густота прилеглихволосків між жилкамиз відсутніабо дужерідкі 1

нижнього боку пластинки - М - ДН
33  Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутні або дужерідкі 1

боку їпластинки нн -

34 Розвиненийлисток: довжина черешка порівняноіз головною трохи коротший 2
жилкою

  

     

ІЗ



 

о
о т
я

з
Зі

39

40

Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту) Я

Ягода: відокремліованість від плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода:соковитістьм'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'"янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону

Проявлення

середній

середнє

середнє

середня

велика

яйцеподібна

жовто-зелений

порівняно легко

тонка

відсутнє або дужеслабке

дуже тверда

соковита

відсутній

ловнопінне

жовтувато-коричневе

ребриста

Код

ч
о
л
о

ю
і
н
о
ф
є
з

м
а
г
а
а
а

а
н
а
у



 

Патент М: 07392 Заявка 79073003

Вид: Виноград справжній мів міпіїега І..

Назва сорту Мускат жемчужний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 01.01.1979

Власник(и): Національний науковийцеятр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українськоїакадеміїаграрнихнаук 

  

Ознака и Проявлення і Код

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок дужеранній СІ
(розгорнулось50 У5 бруньокна 50 96 рослин) ж; м

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

5
3 Молодийпагін: формат

М
     повністю відкрита

  
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на відсутнє або дуже слабке 1

.. верхівці | "м ожи б
6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0

відхилених волосків на верхівці хх
  

- 7. Молодий листок: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений втіх 1

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками помірні 5

(визначається на нижньомубоці пластинки)
Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається. відсутні або дуже рідкі 1

із нижньогобокупластинки)

 

       

  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

| 19 Пагіноїположенняв просторі «пряме 4

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зелений із червоними 2

й що штрихами (смугами) |

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений із червоними 2
боку міжвузлів - - штрихами (смугами) |

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається 0
.. (якдля 11) | - - и -
14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0

для 12) ДН - | - | |

15 Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях и . рідкі 3

16 Пагін: кількість послідовних вусиків меншетрьох 1

117. Пагін: довжинавусиків| короткі нан З

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3

- во добре розвинута маточка

19  Розвинений листок: за розміромпластинки | | - 1. Малий
  

 

     
      

 

  
        

  

     

20 Розвинений листок: форма пластинки округла

.21 Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі згорнутий всередину

.22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки | | || помірна

23  Розвиненийлисток: кількість лопатей (п'ять

24 Розвинений листок: глибиналисткових вирізів ( між лопатями тлибокі

листка) о - -

25  Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових закрите 2
вирізів

26 Розвинений листок: розташування лопатей біляг черешка . закрите | 5

27 Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками | ., відсутня 1

28  Розвинений листок: довжина зубців - г середні | | 5

29 Розвиненийлисток: відношення довжина/ширина зубця | середнє 5

.30 Розвиненийлисток: формазубців обидва боки випуклі 3.

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке 1

верхньомубоці пластинки

32 Розвинений листок: густота прилеглих|волосків між жилкамиз відсутніабо дуже рідкі 1

нижнього боку пластинки |

   

      
33  Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього "помірні 5

боку пластинки 

133



і 0 Ознака|

Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно їз головною

жилкою

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід

36 Гроно: за розміром (без ніжки)

37 Гроно: за щільністю

138. Гроно: і

  

     

 

    

   
   

   

г за розміром
: за формою (вигляд збоку)

: колір шкірки(без восковогональоту)

і: товщина шкірки|| -

з: антоціанове забарвлення м'якоті

: твердість м'якоті

: соковитість м'якоті

особливий аромат. й

48 Ягода: наявність насіння -

49  Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)

50  Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу пагону

 

  

   

134

відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

.-ПОВНОЦІ.

однакові

дуже ранній

середнє

середнє

моередня |

 

  
дуже тверда

геоковита

 

мускатний . й

 

жовтувато-коричневе
ребриста

 

Проявлення

  



Пате!

Вид:

Назв

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету:

нт М: 07389 Заявка Ме: 79073005
Виноград справжній Мініз уіпіїега 1.

асорту Рубін таїровський

01.01.1979

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"

м

їє

 

ю
п
12

15.
26
ї
18

19.
20

21
22
23
24

25

Пагі
. Пагін: колір дорсал:

  

Української академ!

 

грарних наук
й Ознака а

Лише для плодоносних сорті час розгортання бруньок

(розгорнулось50 У0 Фрунвокня350 9 рослин)

     

 

   

Молодийпагінстусани рилеглих волосків на верхівці
Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці ||
Лише для неплодоносних сорті

відхилених волосків на верхівці

Молодий листок: колір верхнього боку пластинки
Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки) ||

Молодийлисток: густота прямих волосків на жилкахх (визначається

із нижньогобоку пластинки)

: положенняв просторі і

о (добре освітленого) боку міжвузлів |

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)
бокуміжвузлів -

Лишедля неплодоносних сортів:колір дорсального боку вузлів

(як для11).
Лише для неплодоносних сорті!

для 12)

     

молодийпагін: густота

 

 

 

     

  
   

: колір дорсального боку вузлів (як

 

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях 

ЛПагін: кількість послідовних вусиків 

-Пагін: довжинавусиків

Квітк:

 

татеві органи

 

Розвинений листок: за розміром пластинки

Розвиненийлисток: форма пластинки

 

-Розвиненийлисток: форма профілюу поперечному перерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвиненийлисток:кількість лопатей
  

Розвиненийлисто!

 

глибина листкових вирізів Сміж лопатями

о листка)
Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

26

 

21.
28

 

8
30

Зі

 

32:

33

34
жилкою

Розвиненийлисток: розташування лопатейбіля черешка

Розвиненийлисток: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвиненийлисток: довжиназубців

Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця

Розвиненийлисток: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення гоголовних жилок на

 

       

 

Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз
нижньогобоку пластинки

Розвиненийлисток: тустота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

Розвинений листок: довжиначерешкапорівняноіз головною
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рідкі

при

середні

 

 
пізній

ознака не визначається

закрита

помірні

слабке
 

ознака не визначається

жовто-:оозелений

 

відсутні або дуже рідкі

  

 

напівпохиле

ознака не визначалась

зелений
  

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні абодужерідкі

меншетрьох

середні | -

добре розвинуті тичинкиі

 

добре розвинута маточка

середній

округла

хвилястий |

відсутнєабодуже слабка

 

неглибокі

відкрите

широковідкрите

відсутня

   
середнє
обидвабоки випуклі

відсутнє або дуже слабке

відсутні або дужерідкі

рідкі

однакові

     

н
а
з
л
і
л
і
ю

По

 



 

  

  

  

 

мо Ознака опр | |Проявлення

35 Лише для плодоноснихсортів:початок достиганняягід пізній

36 Гроно:зарозміром (без ніжки) | середнє

37 Гроно: за щільністю 0 . середнє

: довжина ніжки| є довга |

за розміром нен енровоніяня я середня
: за формою (вигляд збоку) | - и кругла -

: і і з воскового альоту) чорно-синій  
 

: відокремлюваністьвід плодоніжки (легкість відривання) порівняно легко|

і: товщина шкірки середня |

: антоціанове забарвлення м'якоті що слабке|

твердість м" якоті - м'яка

соковитість м'якоті

 

   
дуже соковита |

  

особливийаромат | відсутні

48 Ягода: наявність насіння | | пе повноцінне | -

49 Здерев'янілий. пагін: основне забарвлення (без нальоту) жовтувато-коричневе

50  Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста
перерізу пагону

136

  



07374

Виноград справжній

Патент Ме:

Вид:

Назва сорту Антей магарацький

п.012007

Заявка Ме: 80073001

Мійв уіпібега Ї..

Дата державної реєстрації права: Дата пріоритету: 01.01.1980

Власник(и): Національні ій інститут винограду і вина "Магарач" Української академіїаграрних наук

Ознака   
1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось5096 бруньокна 50 9о рослин) |

Лишедля неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для

т
Молодий пагін: формау верхівки (ступіньвідк| ритості) |

. Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на
верхівці |

Лише для неплодоносних сортів:

відхилених волосківна верхівці

(Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками

(визначаєтьсяна нижньомубоціпластинки)

Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається
го боку

Пагін: по. лож нняВ просторі -

Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів.

 

 

 

 

молодийпагін: густота

 

 

    
10

п

"Пагін: колір вентрального (без прямого попаданняденного світла)
боку міжвузлів

Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів
(як для 11)

Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вуз ів (як
для 12) |

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

 

 

  
ількість послідовних вусиків

 

З овжина вусиків

Квітка: статеві органи

 

за розміромпластинки

форма пластинки ||

форма профілю у поперечному перерізі

пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвинений листок

Розвинений листок;

Розвиненийлисток:

Розвинений листок

Розвиненийлисток:

 

   

 

 

 

кількість лопатей
   

Розвинений листок

листка)

Розвиненийлисток:
вирізів и

«Розвинений листок:
27 Розвинений листок:

28 Розвинений листок

.29 Розв Й

30 " Розвинений листок:

31

глибина листкових вирізів. ( міжлопатями

  : розташування лопатей верхніх листкових

26 розташування лопатейбіля черешка

обмеженістьлопатей біля черешка жилками

З довжина. зубців

З шен: вжина/ши)

форма зубців

Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на
верхньому боціпластинки

Розвиненийлисток:густота прилеглих волосків між жилками з

-нижньогобоку пластинки енеренаюня
Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки |

Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняноіз головною
жилкою

 

         

 

    за

33
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тлибокі

  

   

Проявлення

й середній

ознака не визначається

  

тусті
слабке

ознакане визначається

 

світлиймідно-червоний

тусті

помірні

  за
зелений із червоними
штрихами(смугами)

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

рідкі

меншетрьох
короткі г

добре розвинуті тичинки і

добре розвинута маточка

середній | ти

зокругла;

  
лопаті слабко
перекриваються

слабковідкрите

відсутня

короткі

реднє
обидва боки випуклі її
  

слабке

рідкі

тусті

  
значно коротший

 

 

 

Код.

о
а
и
з
н
а
ц

м
а
з
і
м
л

 

п

 



     

   

         

Лишедля плодо ос

Гроно:за розміром(без ніжки)

- Гроно:за щільністю

Гроно: довжин:

Ягода: зарозміром
. Ягода; за формою (вигляд збоку)

угів: початок достигання ягід

 

 

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

ердістьм'які

 

Ягода: особливий аромат

48 Ягода: наявність насіння

49 Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(безнальоту) 5

50  Здерев''янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

- слерерізу пагону

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту) аа,

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)
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., чорно-синій

(середнє ||

середнє

середня
середня

овальна

 

порівняно легко

середня

відсутнє або дуже слабке

яка
 

 

соковита

інший, ніж вище

перераховані

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

 

   

з
м
о



  

Патент М 07358 Заявка Ж»: 81073004

Вид: Виноград справжній Мій міпібегаІ.

Назва сорту Данко

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Датапріоритету:

 

Власник(и Національний інститутшвиноградуі вина"М"Магарач"Українські ї академіїаграрнихнаук
 

Ознака

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок.

. розгорнулось 50 У5 бруньокна 50 У» рослин).

2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для

т б 0

. 3 Молодийпагін:форма верхівки(ступінь відкритості)

Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці и

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на і

. верхівці

6 Лише для інеплодоносних сортів: молодий пагін: тустота

відхилених волоскі верхівці

7. Молодийлисток: колір верхнього бокуїпластинки

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньому боці пластинки) Й

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижньогобокутпластинки)|

10  Пагін: положення в просторі

 

    

   

 

  

    

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

... боку міжвузлів

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів

(як для 11) 0

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлівяк

Аля 12) и Ли Що

15 Пагін: густота відхилених волосків наміжвузлях

16 Пагін: кількість послідовних вусиків

17 Пагін: довжина вусиків

18 Квітка:

 

  
  татеві органи

19 Розвинений листок: за розміромпластинки

29 Розвинений листок:

21 Розвинений листок:

22  Розвиненийлисток:

«З

 
форма пластинки

форма профілю у поперечному перерізі

пухирчастість верхньогобоку пластинки

   

 

   

 

 

24 Розвинений листок: глибина листкових вирізів ( між лопатями

листка) г

25 Розвинений листо : розташування лопатей верхніх листкових

вирізів | - -

26  Розвинений листок:розташування лопатей білячерешка

2 Розвиненийлисток: бмеженість лопатей біля черешка жилками 

   

28 Розвиненийлисток: довжиназубців

29 Розвинений листо ідношення довжина/ширина зубця

30 Розвинений листок: формазубців

31 Розвинений листок:
верхньому боці пластинки

    

  

  
32 Розвинений листо! густота прилеглихвволосків міжжилкамиз

нижнього боку пластинки

33  Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

34 Розвинений листок: довжина черешка порівняно. івголовною

жилкою

   

таб

 

 

-напівпряме

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)

 

п'ять

 

 
.. обидва бокиївипуклі

інтоціанове забарвлення головних жилокна

 

09.10.1996

--Прожвавння
середній

 

ознака не визначається

напіввідкрита

помірні

сильне

 

ознака не визначається

темний мідно-червоний

помірні

помірні

 

зелений із червоними

штрихами(смугами)

зелений із червоними
штрихами(смугами)

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутніабодужерідкі

менше трьох

короткі 0

добре розвинутітітичинкиі
добрерозвинута маточка

середній

п'ятикутна

рівний

слабка

 

  

  
дуженеглибокі(мілкі)

відкрите

широко відкрите

відсутня

середні

середнє
   

відсутнє або дуже слабке

 

| відсутні або дужерідкі |

відсутні або дуже рідкі

 

однакові

ФКод

  

1

1

3

3

 

жа
їч
а

Гоа
ін
аі
ца

мл

1

 



м | Ознака | | -Проявлення ||| Код

 

35 Лише дляплодоносних сортів: початок достиганняїня ягід. що пізній 7
36 Гроно: за розміром (без ніжки) середнє 5
37 Гроно: за щільністю Що - щільне
38 Гроно: довжина ніжки - - середня

.39 Ягода: за розміром - - середня   
  

   

 

40 Ягода: за формою(вигляд збоку) кругла
2 і чорно-синій |

(порівняно легко їй
середня жену ев

відсутнє або дуже слабке

  
    

47 Ягода: особливийаромат. - відсутній
явність насіння - . повноцінне М

ий пагін: основне забарвлення без нальоту). .... Червонувато-коричневе 4
50 Здерев! янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного | борозенчаста 3

перерізу пагону
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Патент М: 07352 Заявка Ме: 82073001

  

  

   

 

      

   

       
 

  

  

  
  

Вид: Виноград справжній МіНі8 уіпібега1,.

Назва сорту  Спартанець Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 31.12.1981

Власник(и): Національний інститут виноградуі вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук

на я пи прави НОЯ
1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок. ше середній Ми нЕчина С

(розгорнулось50 95 бруньокна 50 96 рослин) Й пи
2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

ю
-3Молодийпагін: ормаверхівки і дк Р напіввідкрита

4 Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці ли густі й а

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на сильне

верхівці и - -

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0
відХИЛенихволосків на верхівці

7. Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки світлий мідно-червоний 3
8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками густі 7

(визначається на нижньомубоці пластинки) »
9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається помірні З

ші НИЖНЬОГО боку пластинки)| знаеринннюв нанні ваннояниа
10 іоложення в просторі - напівпряме и
п колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зеленийіз червоними

г штрихами (смугами)

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) |щзелений із червоними 2,
- боку міжвузлів - штрихами(смугами) |

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається 0
(як для 11) -

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як червоний 3
для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях рідкі 3
16 Пагін:кількість послідовних вусиків менше трьох - і
17 Пагін: довжинавусиків С дужекороткі і
18 Квітка: статеві органи добре розвинутітичинкиЇ 3

й добре розвинута маточка -

19  Розвиненийлисток:за розміром пластинки середній 5

20 Розвинений листок: форма пластинки - округла. 4

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі У-подібний 2

22  Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки слабка 3.
23  Розвиненийлисток: кількість лопатей ДАМО лять (0000 3
24 Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями середні 5

листка) -

25 Розвинений листок: розташуваннялопатей верхніх листкових закрите 2
вирізів

Розвинений листок! розташування лопатей біля черешка широковідкрите 2

Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками відсутня 1
Розвиненийлисток: довжиназубців довгі 7

Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця | | | | середнє о

Розвинений листок: формазубців одинбік увігнутий, другий 4

- -- випуклий -

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилокна відсутнє або дуже слабке 1

верхньому боці пластинки г паї БОРНА УЛИАРИНО

(32) Розвинений листок: тустота прилеглих волосків між жилкамиз помірні

нижньогобоку пластинки |

33 Розвинений листок: тустота прямихволосків на жилках знижнього відсутні або дужерідкі 1
боку пластинки
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37

38
39
40
4

48

49

50

Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняноіз головною.
жилкою

Лишедля плодоноснихсортів: початок достигання ягід

Гроно:

Гроно:

«Гроно:
Ягода:

Ягода:

Ягода:

 

Ягода:

Здерев!

: соковитість м'якоті

: особливий аромат

"янілий паг

за розміром(без ніжки)

за щільністю

довжина ніжки
за розміром

за формою(виглядзбоку)

колір шкірки(без воскового нальоту)

відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання) |

ї товщина шкірки

: антоціановезабарвлення м'якоті

: твердість м'якоті

 

наявність насіння

  

перерізу пагону

Ознака

Здерев'"янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

г рельєф поверхні та форма поперечного
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Проявлення

трохи довший

середній

середнє

середнє

коротка

середня

широко-еліптична

 

 

жовто-зелений

порівняно легко |
середня

відсутнє або дуже слабке

м'яка

соковита

інший, ніж вище

перераховані

повноцінне

темно-коричневе
борозенчаста

ч
а
ю
н
і
н
а

а
л
і
а
м
ч
о

о
з



Патент М»: 07378 Заявка Ж»: 82073003

Вид: Виноград справжній МИгіз уіпівега 1..

Назва сорту Мускат одеський

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 08.01.1983

АВласник(и): Національний науковийцентр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.ЄТаїрова"

 

10

11

15

16

17

18

  

 

Лише для плодоноснихсортії

 

Розвиненийлисток:

"Українськоїакадеміїаграрних наук
  

  

ас розгортання бруньок
(розгорнулось50 95 бруньокна 50 Ус рослину

Лишедля неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

5
Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на
верхівці

Лише для неплодоносних сортів: молодийпагі:

відхиленихволосків на верхівці

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток: густота прямих волосків ка жилкахах (визначається

із нижнього боку пластинки)

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добреосвітленого)бокуміжвузлів

 

 

 

: густота

 

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)
боку міжвузлів - |

Лишедля неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузл
(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як
для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на

Пагін:

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

їв

 

 
 

   іжвузлях

 

кількість послідовних вусиків 

 

Розвиненийлисток:за розміром пластинки

формапластинки -

: формапрофілю у поперечномуперерізі |

ухирчастістьверхнього боку пластинки

кількість лопатей М

глибина листковихвирізів ( між лопатями

Розвиненийлисток:

 

Розвиненийлисток:

 

Розвиненийлистої

листка)

Розвинений листок:

вирізів

 

розташування лопатей верхніх листкових

розташуваннялопатей біля черешка

обмеженість лопатей біля черешка жилками

довжиназубців

відношення довжина/ширина зубця

форма зубців

   
Розвинений листок:

Розвиненийлисток:;

Розвиненийлисток:

Розвиненийлисток:
 

 

Розвиненийлисток:
верхньомубоці пластинки

Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз
нижнього боку пластинки

Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

  

 

 

 

антоціанове забарвлення:толовнихжилокна

 

   

Проявлення Код

средній 5

ознака не визначається 0

напіввідкрита кі

ідкі 3

помірне 5

ознака не визначається 0

жовто-зелений 1

відсутні або дуже рідкі ї

 

  відсутні або дуже рідкі

напівпохиле 7

зелений із червоними 7

штрихами (смугами)

зеленийіз червоними Я
штрихами(смугами)

 

ознака не визначається 0

ознака не визначається 0

відсутніабо дужерідкі

менше трьох

н
і
ю

середні

-добрерозвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка
середній

серцевидна

згорнутий всередину
слабка |
  

п'ять
середні м

о
з
з
а
н
о
с

відкрите 1

шзакрите -
ознака не визначалась

середні

середнє
обидві іпрямоліні ні

відсутнє або луже слабке

ч
і
с
т
і
д
і
т

 

        
відсутніабо дужерідкі 1

ознакане визначалась 0
  



   

     

  

  

  

 

    

  

   

 

  

       

М |Ознака М Проявлення " Код

34 Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз головною трохи коротший Ніл о
жилкою

Лише для плодоносних сортів: лочаток достиганняягід середній 5

Гроно:за розміром(без ніжки) середнє 5

Гроно:за щільністю нещільне 3

, Гроно: довжина ніжки ДИ ин середня| 3.

за розміром середня 5

: за формою (вигляд збоку) Ю р кругла 4

: колір шкірки (без воскового нальоту) жовто-зелений 1

а : відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання) порівняно легко | 2

г товщинашкірки - | ї Ь середня їй Те

: антоціанове забарвленням'якоті р ж ознака не визначалась о

а: твердість м'якоті і м'яка 1

ть м'якоті оду 3
особливийаромат | мускатний з р

Ягода: наявність насіння повноцінне || 3

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту) жовтувато-коричневе 2

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста З
перерізу пагону

   



Патент

 

07372 Заявка М»: 82073012

Вид: Виноград справжній Миців міпіїега 1...

Назва сорту Аврора Магарача

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: (21.12.1982

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач"Українськоїакадемії аграрних наук

  

  

 

    

 

Ж оцо анал Ознака Й | Проявлення Код
1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок | середній 15

(розгорнулось50 95 бруньокна 50 96 рослин) "

2 Лишедля неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0
г М що і -
Молодийпагін: формаверхівки (ступінь відкритості)| ...... повністю відкрита

4 Молодийпагінгустота прилеглихволосків ча верхівці йпомірні| лена: 5
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на відсутнє або дуже слабке 1

з вержавці зазна о а наве р
6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0

відхилених волосків на верхівці | - |
|. Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки рови .. світлий мідно-червоний З

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутніабо дужерідкі М
(визначається на нижньомубоці пластинки) | - й |

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається відсутні або дуже рідкі 1
1. нижнього боку пластинки) | 111110 що
10  Пагін: положення в просторі - напівпряме -
1 Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів || зелений 1
12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) (зелений 1

боку міжвузлів - - - -
13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається о

(як для 11) -

14. Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0
для 12) |

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях | -відсутніабо лужерідкі 1
16  Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох - 1
17 Пагін: довжинавусиків короткі 3
18 Квітка: статеві органи добре розвинутітичинкиі 3

| | | добре розвинута маточка
.19  Розвиненийлисток: за розміромпластинки | середній
20 Розвинений листок: форма пластинки округла

21 Розвинений листок: форма профілюупоперечномуперерізі і У-подібний

22 Розвинений листок: пухирчастістьверхнього боку пластинки слабка

23 Розвинений листок: кількіс (л'ять      24 Розвинений листок: дуже неглибокі(мілкі)

 

     

- листка) Ли - | -

25. Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1
вирізів - - з

26 Розвиненийлисток:розташування лопатей біля черешка широковідкрите 2
27 Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками відсутня о і
28  Розвинений листок: довжиназубців - короткі 3.
29 Розвиненийлисток: відношення довжинаирина зубця мале 3
30 Розвинений листок: форма зубців одинбік увігнутий, другий 4

о - її -- випуклий 2

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке 1
верхньомубоці пластинки |

  

    

32 Розвиненийлисток: тустота прилеглих волосків міжжилками з | відсутні або дуже рідкі
нижнього боку пластинки и - -

33 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках знижнього відсутні або дуже рідкі 1

боку пластинки б ненеоруваннвнановананннк й нано
(34 Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною однакові З

жилкою

Да сл



  

  

     

   

  

Ж - б Ознака Проявлення Код

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід | середній 5

36 Гроно:за розміром(без ніжки) середнє 5

37 Гроно: за щільністю | її середнє -

38 Гроно: довжина ніжки - середня 5

39 Ягода: зарозміром || | середня З

40 Ягода: за формою(виглядзбоку) - овальна 3.

і їр шкірки(без вос ї с й 1

я о з ідокремлюваність ві до порівняно легко - 2

43 Ягода: товщина шкірки - середня | - 5

44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті М і відсутнє або дуже слабке | | І

46 Ягода: соковитість м'якоті дя С дуже соковита 3

47 Ягода: особливий аромат інший,ніж вище 5

- ох з перераховані
48 Ягода: наявність насіння повноцінне

49  Здерев'"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту) | червонувато-коричневе | |

50  Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста З

перерізу пагону
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Патент М: 07353 Заявка Хе: 83073001

Вид: Виноград справжній Мініуіпійега 1.

Назва сорту  Рислінг Магарача

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 1611984

Власник(и): Національний|інститут виноградуі вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук

 

М ПИ М Ознака

1 лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

. Срозгорнулось50 96 бруньокна50 У» рослин)

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

р
. 3. Молодийпагін: форма. верхівки. (ступінь відкритості)

4. Молодий пагін густота прилеглих волосків на верхівці |

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці ||
6 Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: тустота

відхилених волосків на верхівці з

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

      

 

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

ї (визначається на нижньому боці пластинки)

9 Молодийлисток:густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижньогобокупластинки)

10 Пагін: положення в просторі

п пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів
 

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла).
... боку міжвузлів - |

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів
- (якдля 11)

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)
15 Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків

17  Пагін: довжина вусиків

18 Квітка: статеві органи

 

  

19. Розвинений листок: за розміромпластинки

20  Розвинений листок: форма пластинки

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі ||

22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

.23  Розвинений листок: кількість лопатей

24  Розвинений листок: либина листкових вирізів (між лопатями

листка)

25  Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів . .

26  Розвиненийлисток: розташуваннялопатей біля черешка

(27. Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками.
28  Розвиненийлисток: довжиназубців

29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця

30  Розвинений листок: формазубців

  

   

 

    

 

    

 

31 Розвинений листок: антоціанове забарвленняголовних жилок на

- верхньомубоці пластинки М

32  Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки

33  Розвиненийлисток:густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки | іду але 

 

 

Проявлення

середній

ознака не визначається

повністю відкрита

рідкі | Ли

відсутнє або дуже слабке

  

ознака не визначається

зелений із антоціановими
плямами
відсутні або дуже рідкі

відсутні або луже рідкі

пряме |

зеленийіз червоними
штрихами (смугами)

зеленийіз червоними

штрихами(смугами)

ознака не визначається

 

ознака не визначається

відсутні або дужерідкі

менше трьох

короткі

добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

середній

округла |

. М-подібний

слабка

три 0 .

дуже неглибокі(мілкі)

відкрите

широковідкрите

заяння.
середні

середнє
один бік увігнутий, другий

- випуклий

відсутнє або дуже слабке

 

відсутні або дужерідкі

рідкі

 

1

1

3

3
м
а
п
а
з
а
м

с
і
д
ю

їн
з
і



 

ме і ОЗНАК
34 Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною

жилкою

35. Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

36 Гроно:за розміром (без ніжки)

: за щільністю

довжинаніжки

за розміром г

: за формою (вигляд збоку)| пон

: колір шкірки (без воскового нальоту)

відокремлюваністьвід плодоніжки(легкістьвіді

: товщина шкірки Щ

нтоціанове забарвлення м'якоті

: твердість м'якоті

: соковитість м'яко

: особливий аромат

  
   

  
  
  

 

  
  

 

  

 

 

  

48 Ягода: наявність насіння - -

49 Здерев'янілийпагін: основне забарвлення (без нальоту)

50. Здерев"янілийпагін: рельсф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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коротка

 

порівнянолеї

 

Проявлення Код

трохи коротший 2

середній | - 5

сереляс
середнє

 

середня

широко-еліптична

 

  
середня

відсутнє або дуже слабке

м'яка

5

5

З

5

3.

жовто-зелений 1

2

5.

1

1

3

  інший, ніж вище

перераховані

повноцінне 3

жовтувато-коричневе 2

борозенчаста З



Патент М: 07366 Заявка Мо: 84073003

Вид: Виноград справжній Мінів міпіїега 1..

Назва сорту Таїр

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 01.01.1984

Власник(и): Національнийнауковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Т:аїрова"

Українськоїакадемії аграрних наук

Ознака
  

1. Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок
(розгорнулось50 92 бруньокна 50 96 рослин)

 

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

5 м ,
3 Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

.4. Молодийпагін густота прилеглих волосків на ве хівці -

7 5 Молодийпагін: антоціанове забарвленняприлеглихволосків на
верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагі
відхиленихволосків наверхівці

Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

 

густота

(визначається на нижньомубоці пластинки) |

       Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках(визначається
із нижнього боку пластинки).

10 Пагін: положення в просторі

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів
 

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

... боку міжвузлів о

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів

.. (якдля 11) - ди

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобокувузлів (як
- для 12)

.15. Пагін:густота відхилених волосків на міжвузлях

16 Пагін: кількість послідовнихвусиків

17 Пагін: довжина вусиків

18 Квітка: статеві органи

 

 

19  Розвинений листок: за розміром пластинки

20 Розвинений листок: форма пластинки 

   

  

: формапрофілю у поперечному перерізі|

  

'озвинений листи
 

пухирчастість верхнього боку пластинки
 

23

 

ількість лопатей

  

24. Розвинений листок:глибиналисткових вирізів ( між лопатями
- листка) -

25 Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових

. вирізів

26 Розвинений листок: розтап вання лопатейбілячерешка

обмеженість лопатей біля черешка жилками

 

   
27 Розвинений листок:

28 Розвинений листок:

29 Розвинений листок:

30  Розвинений листок:

31 Розвиненийлисток:
. верхньомубоці пластинки - |

32  Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз
...., нИЖНЬОГО боку пластинки

33 Розвиненийлистої густота прямих вволосків на жилках з нижнього

боку пластинки

довжиназубців

відношення довжина/нириназубця
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широковідкрите

антоціановезабарвлення головних жилокна

 

Проявлення

середній
  

ознака не визначається

напіввідкрита

відсутні або дуже

ознака не визначалась

 

ознака не визначається

жовто-зелений

відсутніабо дуже рідкі

ознакане визначалась

напівпряме

зеленийіз червоними
штрихами(смугами)

зелений

ознака не визначається

ознакане визначається

ознака не визначалась

 

менше трьох

довгі

добре розвинуті тичинкиі

добрерозвинута маточка

великий

округла

.згорнутий гвсередину |

- слабка.
 

три

неглибокі

відкрите

  
відсутня

довгі |

середнє

 

слабке

відсутніабо дужерідкі

відсутні або дуже рідкі

  

 

Код

 

і
ч
!

ча
а
о
з
ь
а

 



Ознака Проявлення Код

 

      

 

 

    

 

Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз головною трохи коротший 2
жилкою -

35 Лише для плодоносних сортів: початок достиганняягід пізній її

36 Гроно: за розміром (без ніжки) | дуже велике 9

37 Гроно: за щільністю - нещільне 3

.38 Гроно! довжина ніжки ці Пи оо, середня 5

39 Ягода зарозміром.а С / тб | дуже велика й и 9

40 Ягода: за формою(вигляд збоку) яйцеподібна и 6

41 Ягода: колір шкірки (безвоскового нальоту) - чорно-синій 6

42 Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки (легкість відривання) ||важко|1

44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті | відсутнєабо дуже слабке 1

45 Ягода: твердість м'якоті г тверда 9

46 Ягода: соковитість м'якоті у соковита 2

47 Ягода: особливий аромат || ...2. відсутній 1

48 "Ягода: наявність насіння і: й - шт повноцінно || 38

49 Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту) темно-коричневе " З

50  Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного ознака не визначалась о
перерізу пагопу
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Патент М»: 07359 Заявка М: 85073004

Вид: Виноград справжній міціміпійсга1..

Назва сорту  Тавквері Магарача

Дата державної реєстрації права: 11012607 Дата пріоритету: 17111985

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук
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Ж - а Ознака | Проявлення Код

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок середній ли 8
(розгорнулось50 96 бруньокна 50 У рослину

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

5 : -
. 3. Молодий пагін: формаверхівки(ступіньвідкритості) . напіввідкрита 3

4 Молодийпагін густота прилеглих волосківнаверхівці рідкі 3

5 Молодий пагін: антоціановезабарвлення прилеглихволосків на сильне 7
верхівці

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0

відхиленихволосків на верхівці

7. Молодий листок: колір верхнього боку пластинки винно-червоний 5

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дужерідкі 1

(визначається на нижньомубоці пластинки) Ми ДН

9 Молодий листок:густота прямих волосків на жилках (визначається відсутні або дужерідкі 1

ногоООКУ-ПЛаСТИНКН то прорив
10 Пагін: положення в просторі || напівпряме | 3 |

11 Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів червоний || З.

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений із червоними 2

боку міжвузлів - штрихами (смугами) -

13 Лише для неплодоносняхсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається 0
(як для 11) 00 ди

14. Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0
- для 12) о С

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях відсутні або дужерідкі І

16  Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох 1

17 Пагін: довжинавусиків короткі 3

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинки і 3

| добре розвинута маточка

19. Розвиненийлисток: за розміром пластинки середній 5

20  Розвинений листок: форма пластинки округла 4

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі У-подібний 2

22  Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки слабка 3

23 Розвинений листок: кількістьлопатей| р лять 0 Ли 3

24  Розвинений листок: глибина листкових вирізів ( між лопатями неглибокі 3

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових закрите 2

вирізів |

Розвиненийлисток: розташування лопатейбіля черешка слабко перекриваються 6

Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками. відсутня 1
Розвиненийлисток: довжиназубців короткі 3

Розвиненийлисток:відношення довжина/шириназубця мале - 3

Розвиненийлисток: формазубців обидва бокивипуклі 3

Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на слабке З

знана БОРАННОМУ СОЦІ ПЛАСТИНКИ. асо оаканиваакноох |
32  Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз відсутні або дужерідкі

нижнього боку пластинки
33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках знижнього відсутні або дужерідкі 1

боку пластинки - о о -

34. Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною однакові 3
жилкою о

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід пізній 7



 

  
  

 

   

 

  

м | Ознака 00 | Проявлення

36 Гроно: за розміром (без ніжки). Пи середнє учіланкія

37 Гроно: за щільністю середнє

38 Гроно: довжина ніжки коротка

39 Ягода: за розміром середня

40 Ягода: за формою (вигляд збоку) - кругла 4

41 Ягода: колір шкірки(без воскового нальоту) | чорно-синій б

42 Ягода: відокремл пюваність від плодоніжки(легкість відривання) порівнянолегко 2

Р Пра" ПО
44 Ягода:антоціанове забарвлення м'якоті ..... відсутнє або дужеслабке 1

45 Ягода: твердість м'якоті | ум м'яка аг" 1

.46 Ягода:соковитість м'якоті | НЕО РЕ Аа М овита 2
47 Ягода: особливий аромат М | інший, ніж вище 5

- перераховані

48 Ягода: наявність насіння | ен 1.11. повноцінне || 3:

49 Здерев'янілий лагін: основне забарвлення (без нальоту) темно-коричневе ЗЙ

50  Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста З
перерізу пагону



  Патент М: 07367 Заявка Хо: 90073003

Вид: Виноград справжній Мінів міпівега 1,.

Назва сорту (Айваз

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: (08.10.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українськоїакадеміїаграрних наук

м | Ознака і Проявлення

: час розгортання бруньок ранній

 

  13 Лише для плодоноснихсорті

(розгорнулось 50 Уб бруньокна50 9о рослину

   

 

 

2) Лише для неплодоноснихсортів: час розгортаннябруньок(як для ознака не визначається 0

1) Й г

3. Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості) г широковідкрита

Во р ..рідкі ве
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на ознака не визначалась

зБУРНВЦІ - оку зі - к
6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0

відхилених волосківна верхівці Й я З я

Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки о світлий мідно-червоні 3

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками ознака не визначалась 0
(визначається на нижньомубоці пластинки) 

    

  

  

  

      

 

 

79 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається| помірні

10 Пагін: положення в просторі - М пряме | п 1

11 Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів червоний 3

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений із червоними 2
. боку міжвузлів | штрихами(смугами)

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається 0
(як для 11) Й |

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається.

для 12) р -
15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях і і ознака не визначалась 0

16 Лагін: кількість послідовних вусиків - - менше трьох ДН

17Пагін: довжинавусиків довгі Й

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі з

Й | - С . . добре розвинута маточка

19 Розвинений листок: за розміром пластинки | | середній | | 5

20 Розвинений листок: формапластинки |. гнирковидна 5

21 Розвинений листок: формапрофілюу поперечномуперерізі У-подібн: - 2

22  Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки - відсутнє або дуже слабка 1

23 Розвинений листок:кількість лопатей - С 2

(24 Розвинений листок: глибина листкових вирізів ( між лопатями 73

листка) і | С

25 Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових відкрите І

ВВ з - з
26  Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка широко відкрите 2

27 Розвиненийлисток: обмеженістьлопатейбіля черешка жилками ознака не визначалась о

28. Розвиненийлисток: довжиназубців о ЖОроткі З
29Розвиненийлисток: відношення довжина/ширина зубця середнє | - 5

30 Розвинений листок: формазубців .. Обидва боки прямолінійні 2

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на помірне 5
верхньомубоціпластинки
 

  

32 Розвинений листо густота прилеглихволосків між жилками з | помірні

нижнього боку пластинки | ці

33  Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього ознака не визначалась 0
боку пластинки | - и

34 Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняно із головною ознака не визначалась 0
ЖИЛКОЇ

    

153



м т Ознака 0

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід

36 Гроно:за розміром (без ніжки)

37 Гроно:за щільністю

38 Гроно: довжина ніжки

39 Ягода: за розміром -

40 Ягода: за формою Квигляд збоку) Ли

5 і і 4 го нальоту)  
  

   

  

 

 

: товщина шкірки

інтоціановезабарвлення м'якоті

звердість м'якоті

 

  

 

     

Ягода: особливийаромат

48 Ягода: наявність насіння

49  Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

50  Здерев'янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного
. перерізу пагону
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о мо. чорно-синій

ід плодоніжки(легкість відривання)

уже звер,

Проявлення

рані потер. пипор

велике

середнє

середня

велика

овальна

важко б,

середня

слабке

 

соковита

відсутній

повноцінне | Ли

червонувато-коричневе

ознака не визначалась

  

|

її
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Патент М: |07393 Заявка Х»: 90073004

 

Вид: Виноград справжній мив міпіЖега1,.

Назва сорту Аркадія

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету:

Власник(и): Національнийнауковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.ЄТаїрова"
Української

 

адемії аграрних наук

Ознака    
ї Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 95 бруньокна5096 рослин) -

2) Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

р
8 Молодий пагін:форма верхівки (ступінь відкритості)

4 Молодийпагін густота прилеглих волосків нав: що

75 Молодийпагін: антоціанове забарвлення. прилеглих волосків на
верхівці -

6 Лише для неплодоносних сор'
відхилених ВОЛОСКІВ на верхівці

. Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками

- Квизначається на нижньомубоціпластинки)

     

молодийпагін: густота

 

 

9 Молодийлисток: густота прямихволосків на жилках (визначаєтіься
.. Із нижньогобоку пластинки)

10  Пагін: положення в просторі - Ли

11 Пагін: колір льного(добре освітленого)боку міжвузлів

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попаданняденногосвітла)

бокуміжвузлів С

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів

(акдля 1). -
14. Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)
тустотавідхиленихволосків на міжвузлях

ількість послідовних вусиків

довжина вусиків

  

о
16.

17

18 Квітка: статеві органи

 

   

19  Розвиненийлисток: за розміром пластинки

20  Розвинений листок:форма пластинки

(21 Розвиненийлисток: форма профілю у поперечномуперерізі

22 Розвинений листок: пухирчастість верхньогобоку пластинки

23 Розвиненийлисток: кількість лопатей |

й глибиналисткових вирізів (мміж лопатями
    

24 Розвиненийлисток:
листка) РА -

25  Розвиненийлисток: розташуваннялопатей верхніх листкових
вирізів

Розвиненийлисток:

Розвиненийлисток:

 

  

   

   

 

розташування лопатей біля черешка |

обмеженість лопатей біля черешкажилками

Розвинений листок: довжина зубців |

-Розвиненийлисток: відношення довжина/ширина зубця

Розвинений листок: формазубців Пи

Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на

оРУньому зання занаажннавнанння
32 Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижньогобоку пластинки -

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

34 Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз головною
жилкою
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ранній

 

08.10.1990

Проявлення
 

ознака не визначається

повністю відкрита

 

слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

ознакане визначалась

 

помірні

напівпряме

ознакане визначалась

ознака не визначалась

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дуже рідкі

менше трьох

ознака не визначалась

добрерозвинутітичинкиі
добре розвинута маточка

середній

п'ятикутна

хвилястий

слабка

 

неглибокі

закрите

широковідкрите

відсутня

середні 

середнє

обидвабокивипуклі

відсутнє або дужеслабке

 

відсутні або дужерідкі

 

відсутніабо дуже рідкі

трохи коротший

  

   

0

оа
їо
з

ц
а
ї
и
о
с
и

ю



Ж Ознака

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід.

36 Гроно:за розміром(без ніжки)

37 Гроно: за щільністю

Гроно: довжина ніжки

39 Ягода: за розміром

: за формою(вигляд збоку)

колір шкірки(безвоскового нальоту)  

 

    

   

: товщина шкірки | рееів

: антоціанове забарвлення м'якоті

: твердість м'якоті

: соковитість м'якоті

: особливий аромат

48 Ягода: наявність насіння - о

49. Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

50. Здерев"янілий пагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону
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жовто-зелени!

: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

«дужелнерда.

Проявлення

дуже ранній |
велике

нещільне

середня
велика я

яйцеподібна

 

порівнянолегко

тонка

відсутнє або дужеслабке

соковита

відсутній |

повноцінне|

жовтувато-коричневе

борозенчаста |

м
о
л
о
с

з
а
а
а

| Код

 

ом

5

й

2

з





  

    

 

  

      

Ознака Проявлення |Код

Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною ознака не визначалась 0
жилкою

35 Лише для плодоносних сортів: початок достиганняягід пізній 7

36 Гроно:за розміром (без ніжки) Ми велике 7

37 Гроно: за щільністю - нещільне 3

.38 Грон довжина ніжки. Довга пої

39 Ягода: за розміром | НИ - велика 1

40 Ягода: за формою (вигляд збоку) | | м сабо ЛВ тупо-яйцеподібна З

41 Ягода: колір шкірки (безвоскового нальоту) .. (чорно-синій 6

42Ягода: відок) емлюваність від плодоніжки(легкість відривання) | важко | | 8 і.
44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті ее баран слабке 3

45 Ягода: твердість м'якоті | ни тверда 9

46 Ягода: соковитість м'якоті ан п авенои соковита 2

3, «Ягода: особливий аромат. М - нини о ВІДСУТНІЙ І.
48 Ягода: наявність насіння о Ли и М и - повноцінне З

49. Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту) жовтувато-коричневе 2

50. Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного ознака не визначалась 0
. перерізу пагону
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Патент М: 07355 Заявка М»: 90073008

Вид: Виноград справжній Міків уіпібега 1.

Назва сорту Гранатовий Магарача

Дата пріоритету:Дата державної реєстрації права: 11012007

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук 

ж и Ознака

11 Лише для плодоноснихсортів: час розгортаннябруньок.
(розгорнулось509 бруньокна50 96 рослин)

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для

 

 

5 | Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на
гверхівці |

6  Лишедля неплодоносних сортів: молодийпагін: густота

відхилених волосків на верхівці -

7 Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньомубоціпластинки)

9 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається
із нижньогобоку пластинки)

положення в просторі
11 Пайін колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

  

    

   
13 Лишедля неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів

... (якдля11)

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як

х для 2)
15  Пагін: густотавідхилених волосків на міжвузлях

16 Пагін: кількість послідовних вусиків

17 Пагін: довжина вусиків

18 Квітка: статеві органи

 

 

 

19. Розвинений листок:за розміром пластинки

20Розвиненийлисток: форма пластинки

21 Розвиненийлисток: форма профілю у поперечному перерізі

-Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

23Розвинений листок: кількість лопатей

24 Розвинений листок: глибиналисткових вирізів ( міжлопатями

й листка). щі -

25  Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

 

  
   

В розташування лопатей біля черешка

обмеженість лопатей біля черешкажилками

с довжиназубців.

29  Розвинений листок: відношення довжинайширина зубця |

30  Розвинений листок: формазубців - -

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвленняголовних жилок на
верхньому|боці:пластинки -

(32 Розвиненийлисток: густота прилеглихвволосків між жилкамиз
нижнього бокупластинки

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилкахз нижнього

.... боку пластинки

34 Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняно із головною.
жилкою

35 Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід
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26  Розвинений листок:  
.27 Розвинений листо:
    
28 Розвинений листо!

    

 

 

 

середній

 

 

18.12.1990

Проявлення

ознака не визначається

  овністю відкр:

помірні

відсутнє або дуже слабке

 

 

ознака не визначається

світлий мідно-червоний

помірні

помірні

 

горизонтальне |

червоний

зеленийіз червоними
ли (смугами)

ознака не визначається

 

ознака не визначається

відсутні або дуже рідкі |

менше трьох

середні
добре розвинуті тичинки і
добре розвинута маточка

середній

округла .

загорнутий назовні.
відсутнє або дуже слабка

п "ять

 

глибокі

відкрите

широковідкрите

відсутня

короткі

мале

обидвабокивипуклі

помірне

 

відсутні або дужерідкі

густі

трохи коротший

ранній

  

1

ї
і.

3

2

з
з
3
5

 



З о оОзнаки
З; розміром (безніжки) зі :

г за щільністю

: довжина ніжки

:за розміром.

за формою (вигляд збоку) -

х колір шкірки (без воскового нальоту) |

 

товщина шкірки з

: антоціанове забарвленням'якоті

: твердість м'якоті

 

   : особливий аромат

48 Ягода: наявність насіння Ли НИ зоодав
49  Здерев"янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)
 

відокремлюваність відплодоніжки(легкість відривання).

 

50. Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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- Проявлення

середнє || їв
середнє
коротка

середня ||
лупо-яйцеподібна

-чорно-синій

порівнянолегко РР

середня.
сильне

м'яка

соковита |
інший, ніж вище
перераховані

«повноцінне|
червонувато-коричневе

борозенчаста

Код
5

з
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м
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Патент Ме: 07343 Заявка М»: 92073004

Вид: Виноград справжній Міів уіпіега 1.

Назва сорту Буковинка

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 18.11.1993

Власник(и): Товариство з обмеженоювідповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

ж

1

ю
с
ь
о

10

и

12

15

16

І7

18

19

20

21

22

23

24

Ознака

Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок
(розгорнулось50 95 бруньокна 50 95 рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

т
Молодийпагі

Молодийпагінгустота прилеглих волосківнаверхівці

Молодийпагії

верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота
відхиленихволосків на верхівці

: колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки)

 

рормаверхівки(ступінь відкритості)

 

інтоціанове забарвлення прилеглихволосків на  

Молодийлистої

 

Молодийлисток:густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижнього боку пластинки)

Пагін: положення в просторі
па

Пагін: колір вентрального(без прямого попаданняденногосвітла)
боку міжвузлів
Лише для неплодоноснихсортів:колір дорсального бокувузлів

(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсальногобокувузлів (як
для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

 їн: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

Пагін: кількість послідовних вусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

Розвинений  листок: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхньогобоку пластинки

Розвиненийлисток:кількість лопатей

Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями

листка)

Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

Розвинений листок: розташуваннялопатейбіля черешка

Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвинений листок: довжиназубців

Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

верхньому боці пластинки -

Розвиненийлисток:густота прилеглихволосків між жилкамиз
нижнього боку пластинки

Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початокдостигання ягід
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Проявлення

лізній

ознака не визначається

напіввідкрита

помірні

слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

рідкі

рідкі

пряме

червоний

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дужерідкі

менше трьох

середні

добре розвинутітичинкиі

добре розвин

середні

маточка

  

п'ятикутна

згорнутий всередину

відсутнє або дужеслабка

п'ять

тлибокі

лопаті слабко
перекриваються

сильно перекриваються

відсутня

середні

середнє

обидва бокипрямолінійні

слабке

рідкі

рілкі

трохи коротший

середній

Код

-

 

З
м
а

м
л
и
н
а

а
ю

-
ю

рУя



м

 

- Ознака

Гроно:за розміром (без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода: за формою (виглядзбоку)

года: колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкістьвідривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону  

162

Проявлення
середнє
щільне

коротка
середня
кругла

жовто-зелений

дужелегко
ознака не визначалась

відсутнє або дуже слабке

м'яка

соковита

мускатний

повноцінне

червонувато-коричневе
гладенька

щ
о

мо
а

ю
ю

з
о
в
о



Патент Мо 07348 Заявка Хе: 92073005

Вид: Виноград справжній

 

Мійів міліїега 1.

Назва сорту Рубін Голодриги

 

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

м - Ознака

1 Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 95 бруньокна50 9о рослин)

2) Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для

р
3 Молодийпагін: фс е

4. Молодийпагінгустота прилеглих волосків на верхівці

5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота
відхилених волосків на верхівці

   си (ступінь відкритості)

 

а вер

7 Молодий листок:колір верхнього боку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоціпластинки)

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках(визначається

із нижнього боку пластинки)

10 Пагін: положення в просторі

ПП Пагін: колір дорсального (добре освітленого) бокуміжвузлів

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попаданняденногосвітла)

боку міжвузлів

 

13. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів
(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовних вусиків

17  Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

19. Розвинений листок:

 

а розміром пластинки

20. Розвинений листок: форма пластинки

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

22  Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

23 Розвиненийлисток:кількість лопатей -

24. Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями

листка)

25 Розвинений листо:
вирізів

26. Розвинений листок: розташуваннялопатейбіля черешка

27 Розвиненийлисток: обмеженість лопатейбіля черешка жилками

28  Розвинений листок: довжиназубців

29. Розвинений листок: відношення довжина/лириназубня

30. Розвинений листок: формазубців

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних

верхньомубоці пластинки

  розташування лопатей верхніх листкових

 

илок на

 

миз2. Розвиненийлисток: густота прилеглихволосків між жилі
нижнього боку пластинки

Розаиненийлисток: густота прямих волосків на жилкахз нижнього
боку пластинки

34. Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною

жилкою

- с Лише для плодоноснихсортів: початок лостивран ягід

Датапріоритету:

 

18.11.1993

Проявлення

пізній

ознака не визначається

слабко відкрита

тусті

 

слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

помірні

помірні

напівпряме

зелений

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутніабо дужерідкі

менше трьох

середні

добре розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка

середній

п'ятикутна

рівний

відсутиє або дуже слабка

п'ять

 

дуже нег

відкрите

слабко відкрите

відсутня

короткі

середнє

обидва боки прямолінійні

відсутнє або дуже слабке

 

помірні

помірні

однакові

пізній

Код

7

ю
Г
Р
Д
У

о

г
КУ

н
а
б

б



48

49

50

Ознака

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою (вигляд збоку)

Ягола:колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'яко

Ягода:твердість м'якоті

Ягода:соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)

рельєфповерхні та форма поперечногоЗдерев'янілий пагі:

перерізу нагону

  

164

Проявлення

серелнє

середнє

серелня

середня

кругла

чорно-синій

порівняно легко

тонка

відсутнє або дуже слабке

м'яка

соковита

 

інший, ніж вище
перераховані

повноцінне

жовтувато-коричневе

ребриста

Код

с
л

т
і
ю
з
о
в

о
ш
і
ю
с
о
в
л
о

ю
ю



Патент Ме:

Ви;

 

07350

Виноград справжній

Заявка Ж»: 92073016

Миміпіїега 1.

Назва сорту Рісус

Дата державної реєстрації права:

Власник(и): Товариство з обмеженоювідповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

ло

1

о
в
і

2
з
,

Ж
11.01.2007

Ознака

Лише для плодоноснихсорті з часрозгортання бруньок

(розгорнулось50 92 бруньокна50 96 рослин)

Лишедля неплолоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

р
Молодийпагін: формаверхівки (ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглих волосків: на верхівці
  

Молодийп

верхівці

гін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

  

Лишедля неплодоноснихсортів: молодийпагії
звідхиленихволосків наверхівці

тустота

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

 

Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається
із нижнього боку пластинки)

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (лобре освітленого)боку міжвузлів

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку ву

(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)

Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях

 

Пагін: кількістьпослідовних вусиків
Пагін: довжинавусиків

 

Квітка: статеві органи

Розвинений листок:за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвиненийлисток: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки
 

Розвинений листок: кількість лопатей

 

Розвинений листок:глибиналистковихвирізів. ( між лопатями
листка)

Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових
вирізів

Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка

Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвинений листок: довжиназубців

Розвинени

 

листок: відношення ловжина/шириназубця

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на
верхньомубоці пластинки

Розвиненийлисток: густота придеглих волосків між жилкамиз

нижньогобоку пластинки

Розвинений листок:густота прямихволосків на жилках з нижнього
боку

 

стинки

Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною
жилкою

165

Датапріоритету: 11.05.1993

Проявлення

середній

ознака не визначається

-напіввідкрита

відсутні або дужерідкі

відсутнє або дуже слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

відсутні або дуже рідкі

відсутні або дуже рідкі

напівпряме
 

зелений

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутніабо дужерідкі

 

меншетрьох

середні

добре розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка

середній

округла

рівний

відсутнє або дуже слабка

п'ять

луже неглибокі (мілкі)

відкрите

напіввідкрите

відсутня

короткі

дуже мале

одинбік увігнутий, другий
випуклий

відсутиє або дуже слабке

відсутні або дуже рідкі

відсутні або дужерідкі

значно коротший

Код

л
ь
н
і

мо
о

з
о
н
а



Ознака

Лишедля плодоноснихсортів: початокдостигання ягід

Гроно:

Гроно:

Гроно:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягод

Ягода:

  

Ягода:

Здерев!

Здерев!

за розміром(без ніжки)

за щільністю

довжина ніжки

за розміром

а формою(виглядзбоку)

 

колір шкірки(без воскового нальоту) |

відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

товщина шкірки

антоціановезабарвлення м'якоті

твердість м'якоті

соковитість м'якоті

особливий аромат

наявність насіння

"янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

166

Проявлення

середній

середнє

щільне

коротка

середня

кругла

жовто-зелений

важко

середня

відсутнє або лужеслабке

м'яка

соковита |

інший, ніж вище

перераховані

повноцінне

жовтувато-коричневе

ребриста

Код

ч
а
н
м
н
і
р
а

-о
м

о



Патент М

 

07361 Заявка Ме:

Виноград справжній

94073006

МНів міпійега 1..

Назва сорту  Цитронний Магарача

Дата державної реєстрації права:

Власник(и): Національний інститут виногі

х

1

ю
м
н
і
»

10

п

з
і
»

ю
Ж
ю

 

З
- З

11.01.2007

 

 

Ознака

Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок
(розгорнулось50 90 бруньокна50 9о рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортаннябруньок(як для

»
Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглих волосків наверхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на

верхівці

 

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота

відхиленихволосків на верхівці

Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток:густота прямих волосків на жилках (визначається

із нижнього бокупластинки)

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

ЛПагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

боку міжвузлів

Лище для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів

(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

Пагін: кількість послідовних вусиків

Пагін: довжина вусиків

Квітка:статеві органи

Розвинений листок: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвинений листок: кількість лопатей 

Розвинений листок:глибина листковихвирізів ( між лопатями
листка)

Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів
Розвиненийлисток: розташуваннялопатейбіля черешка

Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками
Розвиненийлисток: довжиназубців

Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

верхньому боці пластинки ||

Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилками з
нижнього боку пластинки

Розвиненийлисток:густота прямихволосків на жилках з нижнього

боку пластинки

167

Датапріоритету: 13.12.1989

адуі вина "Магарач" Українськоїакадеміїаграрних наук

Проявлення

середній

ознака не визначається

повністю відкрита

рідкі

сильне

ознака не визначається

винно-червоний

відсутніабо дужерідкі

відсутні або дужерідкі

напівпряме

зелений із червоними

штрихами(смугами)

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутніабо дуже рідкі

менше трьох

короткі

 

добрерозвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

середн

 

округла

рівний

слабка

п'ять

неглибокі

відкрите

закрите

відсутня

середні

мале

одинбік увігнутий, другий

- випуклий

відсутнє або дуже слабке

відсутні або дужерідкі

відсутніабо дуже рідкі

 

5
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а
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40
м
42
45
44
45
46
47
48
49
59

Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняноіз головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів:

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода: за формою(вигляд збоку)

 

початокдостиганняягід

Ягола: колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода:твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілийпагі

Здерев'янілийпагі:
перерізу пагону

  

: основне забарвлення (без нальоту)

г рельєф поверхні та форма поперечного
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Проявлення

трохи довший

середній

середиє

середнє

середня

середня

широко-еліптична

жовто-зелений

порівняно легко

середня

відсутнє або дуже слабке

м'яка

дуже соковита

мускатний

повноцінне

жовтувато-коричневе

борозенчаста

Код

ч
о

по
іо

з'
я

не
ц
і
а
д
і

А
ю

ГУ



Патент М: 07356 Заявка Мі: 94073012

Вид: Виноград справжній Міків уіпіїега 1.

Назва сорту  Інтервітіс Магарача

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 11.11.1988

Власник(и): Національнийінститут виноградуі вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук

м

с
о
в
і

10

п

12

15

16

І7

І8

19

20

21

22

23

24

на Ознака

Лише для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок
(розгорнулось50 96 бруньокна50 96 рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для

т
Молодийпагі! |

Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на

верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота

відхиленихволосківна верхівці

 

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоціпластинки)

Молодийлисток:густота прямихволосків на жилках(визначається

із нижнього бокупластинки)

Пагін: положення в просторі

Пагін: колір лорсального (добреосвітленого)бокуміжвузлів

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла)

боку міжвузлів

Лише для неплодоноснихсорті:
(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсальногобокувузлів (як

для 12)

Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

  

: колір дорсального бокувузлів

Пагін: кількість послідовних вусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

 

Розвинений листок: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвинений листок: кількість лопатей | |

Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями

листка)

Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка

 

Розвинений листок: довжиназубців

Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

г верхньому боці пластинки

Розвиненийлисток:густота прилеглих волосків між жилками з

нижнього боку пластинки

Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною
жилкою

Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід
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Проявлення

середній
 

ознака не визначається

 

рідкі

відсутнєабо дуже слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

відсутні або дужерід

 

відсутні або дужерід

  

напівпряме

зелений

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дуже рідкі

менше трьох

короткі

добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

 

  середні

округла

У-подібний

слабка

три

неглибокі

відкрите

широковідкрите

відсутня

короткі

мале
обидвабокивипуклі

відсутнє або дуже слабке

відсутніабо дужерідкі

відсутні або дужерідкі

трохи коротший

середній

ю
в
о
л
о
о
о

о
ч
о

н
ю

ГУ
-



36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4
48
49

Ознака

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягола: за формою(виглядзбоку)

Ягода:колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки -

Ягода: антоціановезабарвленням'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода: сок:

Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

ість м'якоті

  

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

велике

нещільне

середня

велика

широко-еліптична

чорно-синій

порівняно л

середня

 

го 

відсутнє або дуже слабке

тверда

соковита

відсутній

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

Код

ч
о
м
а

я
ч
і
ю
с

ю
ю
'
-

П
Р
Е
,
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Патент Ме 07351 Заявка Хе: 97073001

Вид: Виноград справжній

Назва сорту Геркулес

Дата державної реєстрації права: 11012007

 

Миуіпіега 1..

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач" краненной академії аграрнихнаук

м р Ознака|| |

"1Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок
.. фрозгорнулось 50 96 бруньокна 50 96 рослин) |

2) Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для

0 азнанНоЯ
.3. Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

4 Молодийпагін густота прилеглих волосківнаверхівці |
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на

. верхівці
6 Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота

- відхилених волосків

Молодийлисток: колір верхнь

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

. (визначається нанижньомубоці пластинки)

9. Молодий листок:густота прямих волосків на жилках Квизначаєтіться

із нижнього боку пластинки)

  

  
 

 

  

 

 

  

: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів ||

13 Лише для неплодоноснихсортів:колір дорсального бокувузлів

(як для 11).

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів (як

| дляі2) |
15. Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях
16 Пагін:кількість послідовних вусиків.

17 Пагін: довжина вусиків

18 Квітка: статеві органи

 

   
 

 

 

(19 Розвинений листок: за розміромпластинки

.20 Розвинений листок: форма пластинки

21 Розвинений листок:форма профілю у поперечномуперерізі

22 Розвинений листок: пухирчастістьверхнього боку пластинки

23 Розвиненийлисток:кількість лопатей

24  Розвинений листок: глибина листкових вирізів ( між лопатями

ЯК оппідленрлеию ная з
25  Розвинений листок: розташування лопатейверхніх листкових

... вирізів |

26 Розвинений листок: розташування лопатей біля"черешка

27 Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками

28. Розвинений листок: довжина зубців. -
29 Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

.30.. .Розвиненийлисток: формазубців.
31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

... верхньомубоціпластинки
32  Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз.

нижнього бокупластинки

33  Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього

боку пластинки

34 Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною

жилкою

  

 

  

   
     

   
  

       

    
 

 

         

71

Дата пріоритету:

 

 

 

апівпряме.

. відсутні або дуже рідкі

 

 

 

09.10.1996

| Проявлення|

середній

ознака не визначається

 

повністю відкрита

. відсутні абодужерідкі 

відсутнє або дуже слабке

 

відсутні або дуже рідкі

відсутні або дужерідкі

зеленийіз червоними

штрихами(смугами)

зелений

 

ознака не визначається

ознака не визначається

 

меншетрьох

довгі

добре!розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка 

 

п'ятикутна

хвилястий|

ЮК
сім

дужеглибокі

лопаті слабко

перекриваються
широко відкрите

відсутня
 

 

середні

середнє

 

обидва боки випуклі "І

відсутнє або дуже слабке

 

відсутні або дуже рідкі С

 

трохи коротший
  

  

 

  

 

м
і
в
м

Уч
-
о
ї

  

Я
5.
3

1

  



Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початокдостиганняягі,

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно: за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

Ягода:за формою (вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкі

Ягода: товщина шкірки

Ягода:антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода:твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

 

  

 

сть відривання)

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

172

тверда

Троявлення

пізній

велике

середнє
середня
велика

еліптична

рожевий

важко
середня

відсутнє або дуже слабке

 

соковита

відсутній

повноцінне

темно-коричневе

борозенчаста



97073003   Патент Ме 07383 Заявка Ме

Вид: Виноград справжній

Назва сорту  Альмінський

Миів міпіїега 1..

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 09.10.1996

власноюзнацієНаціональнийінститутвинограду і вина "Магарач"Української академії аграрних наук ||

Ознака 3 Проявлення

роз середній | мир» м

 

     

 

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортаннябруньок.

(розгорнулось50 90 орунеокаЗ50 Ус рослин)    

 

  

ознака не визначається 0

 

повністю відкрита
   

4 Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на

верхівці

 

відсутнє або дуже слабке |1

 

Лишедля неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота.
-відхи. енихволосків наверхівці М
  

Молодий листок: колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками
 

(визначаєтьсяна нижньомубоці пластинки)

 

із

 

да 
16

"т
18

19

201
31

22

24

 

25
- вирізів

 

 

Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається
із нижньогобоку пластинки)

Пагін положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

    
 

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)
бокуміжвузлів ||

Лишедля неплодоносних сортів: колір дорсального бокувузлів
(як для 11)

Лишедля неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як
для 12) (0

Пагін: тустота відхилених волосків на міжвузлях

ЛПагін:кількість послідовних вусиків

Пагін: довжина вусиків
Квітка: статеві органи

 

 

   
 

 

 

 

Розвинений "листок: за розміром!пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілюу поперечному перерізі
Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

 

 

 

Розвиненийлисток:кількість лопатей

Розвинений листок:глибиналисткових вирізіів (мміж лопатями |
листка) 000000

Розвиненийлисток: розташування лопатейверхні

    

  

Розвинений листо!

 

би

з

б

34

 

бойнний листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

верхньому боці пластинки

 

Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз
нижньогобоку пластинки

Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках знижнього
боку пластинки

Розвиненийлисток: довжина черешка!порівняноіз головною
жилкою
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г-відсутиї або дуже рідкі|

  

 

середнє

    

  

 

ознака не визначається 0

жовточзелений 1

відсутні або дуже рідкі 1

рідкі 3

напівпряме| 3

зеленийіз червоними 2
штрихами (смугами) и

зелений 1

ознака не визначається о

ознака не визначається о

 

 

менше трьох

дуже довгі |
добре розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка

великий

п'ятикутна С

згорнутий всередину|

відсутнє або дужеслабка

п'ять

середні

о
ю

н
і
ю

 

сл
іч
а

н
а
м
а

ца
а

відкрите 1

широковідкрите

відсутня

довгі

 

   
обидва бокивипуклі

відсутнє або дуже слабке.

 

відсутні або дуже рідкі

помірні " 5

 

однакові 3



  

  

 

Ознака Проявлення Код

2Лише; тоносні гів: початок достигання ягід .. середні.

36 Гроно:за розміром (без ніжки) М середнє

  

5
37 Гроно: за щільністю середнє 5Р яоТЕ ; НЄ кеите 5

середня | 5

бчорно-синій

 

порівнян!

середня намнсної

нє або дуже слабке

 

44 Я інтоціанове забарвлення м'якоті

.45 Ягода: твердість м'якоті     
  

  

  

  

46 Ягода: соковитість м'якоті соковита8 МАИДОРОМ

47 Ягода: особливий аромат 00 смукатний нан
48 Ягода: наявність насіння | о й (повноцінне тн . З
.49. Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту) | .... Темно-коричневе З .
50. Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного "борозенчаста | З

перерізу пагону ||
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Патент Мо: 07345 Заявка М»: 97073006

Вид: Виноград справжній Миців уіпібега 1.

 

Назва сорту Мускат Голодриги

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 12.11.1997

Власник(и) Товариствозобмеженоювідповідальністю, Науково-впроваджувальнафірма "Ампелос"
 

Ж Ознака Проявлення
 

1 Лише,дляпплодоносних сортів: час розгортання бруньок середній

(розгорнулось50 9 бруньокна50 96 рослин)

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

р

     
.3. Молодийпагін: формаверхівки(ступіньвідкритості) напіввідкрит:

4 Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці. відсутні або дуже рідкі |

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на відсутнєабо дуже слабке
верхівці

 

6 Лише для неплодоносних сортії молодийпагін: густота ознака не визначається
відхилених волосківнаверхівці

  
7. Молодий листок: колір верхнього бокупластинки жовто-зелений|

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дуже рідкі
(визначається на нижньому боці пластинки)    

9 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається відсутні або дуже рідкі

із нижнього боку пластинки). 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

(19 пагіїїн: положення в просторі 0 С ди | пряме
Пп Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів зелений

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений
боку міжвузлів т о дн

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокув:вузлів ознака не визначається
(як для 11) Пи ДИ

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсальногобоку вузлів (як (ознакане визначається
для 12) 0 М

15 Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях .. відсутні або дужерідкі

16 Пагін: кількість послідовних вусиків| аанаяцим менше трьох

27 Пагін: довжина вусиків | середні |

18 Квітка: статеві органи добре розвинутітичинкиі

ДН | - 0 . добре розвинута маточка

19. Розвинений листок: за розміром пластинки | 0 середній

20  Розвинений листок: форма пластинки округла |

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі загорнутий назовні

22 Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки відсутнєабо дужеслабка

23  Розвинений листок: кількість лопатей п'ять

 

    

  

24 Розвинений листок: глибиналисткових вирізів (мміж лопатями 8 дуже неглибокі!(мілкі) |

листка) 0 о

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите

вирізів М з з
.26 Розвинений листок: розташування лопатейбілячерешка широко відкрите

й бі.       

 

  
Розвинений бі черешка жилками| відсутня

: довжиназубців короткі

: відношення довжина/ширина зубця середнє |

листок: формазубців

       

 

29 Розвиненийлистої

30 Розвинениї

   

бидва боки прямолінійні   
31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилокна. відсутнє або дуже слабке

верхньомубоці пластинки |      
32 Розвинений листок: густота прилеглих|волосків між жилкамиз відсутні або дуже рідкі

нижнього боку пластинки

33  Розвиненийлисток:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутніабо лужерідкі

боку пластинки

34 Розвинений листок: довжина черешкапорівняно із головною трохи коротший

жилкою
35 Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід ранній

чяс

  

ЧКод

5

  

ю



  

 

   , кірки воскового наль
Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки

   

 

  

 

18 | Ягода: наявність насіння і С

.49  Здерев'янілийпагін: основне забарвлення (безнальоту)|

50  Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
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середнє

овальна

тонка

відсутнєабо дуже слабке

 

середня

велика -

жовто-зелений

пор

 

іні

 

м
дужесоковита
мускатний

повноцінне дн

жовтувато-коричневе

ребриста

    



 

Патент М»: 07349 Заявка Хе: 97073007

Вид: Виноград справжній Мійів міпіега І.

Назва сорту Лівадійський чорний

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 12.11.1997

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю, Науково-звпроваджувальнафірма "Ампелос"
 

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок середній
(розгорнулось50 95 бруньокна 509 рослин).

  

 

 

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

1 ЛИРРИНИКИ аіееннвннаннобио
3 Молодий пагін: формаверхівки (ступінь відкритості) 0 . слабко відкрита
 

 

. Молодий пагін густота прилеглих волосківна верхівці помірні
5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на помірне

верхівці |
6 Лишедля неплодоносних сорті

відхиленихволосків наверхівці

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки
Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дуже рідкі

(визначається на нижньомубоці пластинки) - 1

9 Молодий листок:густота прямих волосків на жилках (визначається ознака не визначалась

із нижнього боку пластинки)

 

 

молодийпагін: густота ознака не визначається

 

     

 

 

   

710 Пагін: положенняв просторі С М тю г пряме

По Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів - червоний |

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денногосвітла) зеленийіз червоними

боку міжвузлів | штрихами(смугами) |

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається

. (якдля 11) -

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається

12).

15 Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовних вусиків | | менше трьох

17 Пагін: довжина вусиків ...1.середні

    
 

 
 

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

19 Розвинений листок:за розміром пластинки | и середній

20 Розвиненийлисток: форма пластинки серцевидна

21 Ро винений листок: форма профілю у поперечному перерізі рівний

22 Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинкі слабка
23 Розвинений ок: і п'ять.

  

  

     

 

  

 

  

  
 

     

24  Розвиненийлисток: глибина листкових вирізів є між лопатями|- неглибокі
листка) - ДН

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите

гвирізів п
26. Розвинений|листок: розташуваннялопатей біля черешкасе ... широковідкрите |

27 - Розвинений листо: обмеженість лопатейбіля че! ешка жилками

28 Розвинений листок: довжиназубців . короткі

.29 Розвиненийлисток: відношення довжина/ширина зубця | велике

30 Розвинений листок:формазубців обидва боки випуклі   
31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке
... (верхньомубоці пластинки - СИ

32. Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз відсутніабо дуже рідкі
нижнього боку пластинки о

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутніабо дужерідкі

боку пластинк

    

  

34 Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною трохи коротший
жилкою -

35 Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід середній
197

Ознака Проявлення

 

 

відсутні або дуже рідкі

 

ч
і
м

 

!ЇКод

5

  

ча
з
м
а
н
і
с

ма
аз
ч
а
о
з
н
а
П
о



 

  

М при о Ознака

Гроно: за розміром (без ніжки) зро

Гроно:за щільністю |

Гроно: довжина ніжки

Ягода: зарозміром й

Ягода: заформою (вигляд збоку) ди

Ягода: колір шкірки(без воскового нальоту)

  
Ягода: товщинашкірки
Ягода: антоціанове забарвленням'якоті

Ягода: твердість м'якоті

оковитість м'якоті

  

особливий аромат

о наявність насіння Ли

Здерев'янілийлагін: основне забарвлення (без нальоту)

Здерев'"янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону

178

 

 

-  Проявлення
цеерелнс о
середнє

середня

середня

овальна

чорно-синій |

порівняно легко.
зна. ної

відсутнє або дуже слабке

м'яка

соковита

о мускатний
повноцінне

жовтувато-коричнево|

гладенька

   

 



Патент М: 07346 Заявка М»: 97073008

Вид: Виноград справжній Мінів міпібега 1,.

Назва сорту Гурзуфський розовий

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007

 
 

м їз Ознака |

1 Лише для плодоносних сортів: часрозгортання бруньок м

....  розгорнулось50 96 бруньокна50 90 рослин) | У

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для
1) -

3. Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості).

Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці -

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на
верхівці о п - о -

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота
відхиленихволосків на верхівці

  

 

 

 

   
 

8 Молодийлисток: тустота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки).

9 Молодий листок:густота прямих волосків на жилках: (визначається
із нижнього боку пластинки)
     0
11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку!міжвузлів.

 

- ) уміння о Ми ди С

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів

(якдля П) 00000000

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобоку вузлів (як
для 12)

.15 Пагін: густота| відхилених волосків!на міжвузлях

16  Пагін:кількість послідовних вусиків

17 Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

  
 

19 Розвинений листок: зарозміром пластинки

20  Розвинений листок: форма пластинки М -

21 Розвинений листок: форма профілюу поперечному перерізі

22 Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки

.23 Розвинений листок:кількість лопатей | и

24 Розвинений листок: глибиналисткових вирізів С між. лопатями

листка) о -

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів Ми -

26 Розвиненийлілисток:с розташування лопатейбіля черешка

27 Розвиненийлисток: обмеженість лопатейбіля черешка жилками

28 Розвинений листок: довжиназубців о і

.29 Розвинений листок: відношення довжина!ширина зубця |

30  Розвинений листок: формазубців

31 Розвинений листок: антоціановезабарвлення головних жилок на
верхньому боці пластинки

32 Розвинений листок: густота прилеглих волосківміж жилкамиз

нижнього боку пластинки

 

 

    

 

 

 

  
 

  

  

33 Розвинений листок: густота прямихволосків на жилках з нижнього
- боку пластинки

34  Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняно із головною
жилкою
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Дата пріоритету:

 

 

 

пряме

 

ія

12.11.1997

Власник(и): Товариствоз обмеженою відповідальністю, Науково-впроваджувальнафірма Ампелос"
 

| Проявлення

середній
 
 

ознака не визначається

закрите
відсутні або дужерідкі |

відсутнє або дуже слабке

 

ознака не визначається

жовто-зелений

рідкі

рідкі

зелений із червоними

штрихами (смугами) Лі

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дужерідкі

. менше трьох

середні

добрерозвинутітичинкиі
добре розвинута маточка

середній

округла |

рівний

слабка

 

 

  
дуже неглибокі (мілкі)

відкрите

слабко відкрите

цвідсутня |
короткі

дужемале
 

відсутнє або дуже слабке

 

рідкі

 

трохи довший

обидва боки випуклі |

     



 

    

   

  

м | Ознака . Проявлення Код

35 Лише для плодоносних.сортів початокдостигання ягід ранній | ний ННЯ

36 Гроно: за розміром (без ніжки) || - - ознака не визначалась

37 Гроно:за щільністю | 5 середнє

38 Гроно: довжина ніжки довга |

39. да: за розміром середня  
за формою (вигляд збоку)

     
 

 

41 без воскового альоту ний

" 42Ягода: відокремлюваністьвід плодоніжки (легкістьвідривання) М порівняно легко|

43 Ягода: товщина шкірки .. середня | | і.

44) Ягода: антоціанове забарвленням'якоті || : відсутнєабо дуже слабке

45 Ягода: твердість м'якоті тверда |

    
  

46 Ягода: соковитість м'якоті | ... ознака не визначалась

47 Ягода: особливий аромат - мускатний

48 Ягода: наявність насіння повноцінне

49  Здерев'янілийпагі: ювне забарвлення (безнальоту) | жовтувато-коричневе

50  Здерев"янілийпагін: рельєф поверхніта форма поперечного ребриста

перерізу пагону

 

ю
ю

м
і
ю
в
і
ю
н
і
ю
м
і
н
а
м
л
і
і
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мо | Ознака Проявлення Код

 

  

 

     

 

    

  

 

35 Лише дляплодоносних сортів: початок достигання ягід середні й 5

36 Гроно:за розміром (без ніжки) середнє 5

37 Гроно: за щільністю ч нещільне 3

38. Гроно: довжина ніжки їх .. коротка 3

39 Ягода: за розміром - Ли - ..., Середня У

40 Ягода; за формою (вигляд збоку) р еліптична | 2

41 Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту) ||| Кб течі чорно-синій || 6

42 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання) порівняно легко чи 2

43 Ягода: товщина шкірки середня | 5
44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті - помірне 9

твердість м'якоті | 3 А пеоме 2

з соковитість м'якоті . соковита 2

47 Ягода: особливийаромат. ідсутній .1

48 Ягода: наявність насіння | м .., повноцінне 3

49  Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту) | червонувато-коричневе 4

50. Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста З
перерізу пагону

182



Патент М: 07354 Заявка Х»: 97073010

Вид: Виноград справжній Мійуіпікега 1.

Назва сорту Ялтинськийбезнасінний

Дата державноїреєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 20.11.1997

Власник(и): Національний інститут винограду і вина "Магарач" Українськоїакадеміїаграрних наук

 

 

 

 
 

м Ознака Проявлення Код

1 Лише для плодоноснихсортів:час розгортання бруньок середній Ми 5;

(розгорнулось509» бруньокна50 9с рослин)

2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

р
3 Молодий пагін: формаверхівки(ступінь відкритості)| ловністю відкрита | 8,

4 Молодийпагін густота прилеглих волосків на верхівці рідкі З

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на відсутнє або дуже слабке 1

верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодий пагін: густота ознака не визначається 0

відхиленихволосків на верхівці

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений 1

8 Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дужерідкі 1

(визначасться на нижньомубоціпластинки)

9 Молодийлисток:густота прямих волосків на жилках (визначається відсутніабо дуже рідкі 1

.. Їзнижньогобоку пластинки) й - - и ДИ ди о

10 Пагін: положенняв просторі напівпряме 3
11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зеленийіз червоними 9

штрихами(смугами)

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений із червоними 2

боку міжвузлів штрихами(смугами)

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається о

(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 9

для 12)

15  Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях відсутні або дужерідкі 1

16  Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох 1

17  Пагін: довжинавусиків довгі 7

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі З

добре розвинута маточка

19 Розвинений листок: за розміром пластинки великий ї
20  Розвинений листок: форма пластинки п'ятикутна 3

21  Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі згорнутий всередину з

22. Розвинений листок:пухирчастість верхнього боку пластинки відсутнє або дуже слабка 1

23 Розвинений листок:кількість лопатей сім -..4

24 Розвинений листок:глибина листковихвирізів ( між лопатями глибокі 7

листка)

26  Розвиненийлисток: розташування лопатейбіля черешка - слабко перекриваються | 6

26  Розвинений листок: розташуваннялопатейбіля черешка слабко перекриваються 6

27 Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня | 1

28  Розвинений листок: довжиназубців короткі 3

29 Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця мале 3

30 Розвинений листок: формазубців обидва бокивипуклі З

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке І

верхньомубоці пластинки

 

32. Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз відсутніабо лужер!

нижнього боку пластинки

 

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього помірні

боку пластинки

34. Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною трохи довший 4

жилкою

35 Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід середній 5
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Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного

: товщина шкірки

: особливий аромат

Ознака

: за розміром (без ніжки)

: за щільністю

: довжина ніжки

: за розміром

: за формою (виглядзбоку)

: колір шкірки (без воскового нальоту)

: антоціанове забарвлення м'якоті

 

наявність насіння

перерізу пагону

 

  

  

184

порівняно легко

 

Проявлення

середнє
нещільне

середня
дрібна

широко-еліптична

фіолетово-червоний

 
середня

відсутнє або дужеслабке

м'яка

соковита
відсутній

рудиментарне

жовтувато-коричневе
борозенчаста

 

Код
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о
о
а
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а
л
ю
л
а
а
л
а



Патент М

Вид:

00073001

 

07347 Заявка Ж:

Виноград справжній

 

Мій уіпіїега 1.

Назва сорту Олег

Дата державної реєстраціїправ:

Власник(п):
м

10

п

15

16

17

18

19

20

31

22

23

24

Лишедля плодоносних сортів: час розгортання бруньок

 

Дата пріоритет

 

11.01.2007

 
 

Ознака

(розгорнулось 50 9» бруньокна50 96 рослин)

Лишедля неплодоноснихсорті:

т -

Молодийпагін: формаверхівки (ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглихволосків наверхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на
верхівці

Лише для неплодоносних сортів: молодий пагін: густота

відхилених волосків на верхівці

Молодийлисток:колір верхнього боку пластинки

Молодийлисток: густота прилеглихволосків між жилками

(визначається на нижньому боці пластинки)

Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається
із нижнього боку пластинки).

 

: час розгортання бруньок (як для

Пагін: положенняв просторі

ЛПагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів

Пагін: колір вентрального (без прямого попаданняденногосвітла)
боку міжвузлів

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів
(як для 11)

Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як
для 12)

Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях

Пагін: кількість послідовнихвусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

Розвинений листок:за розміром пластинки

Розвивенийлисток: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілюу поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхньогобокупластинки

Розвинений листок:кількістьлопатей

Розвинений листок:

листка)

Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка

Розвинений листок:обмеженістьлопатей біля черешка жилками

 

глибина листковихвирізів ( між лопатями

Розвинений листок: довжиназубців г С

Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

Розвиненийлисток: формазубців

Розвинений листок: антоціановезабарвлення головних жилок на
верхньомубоці пластинки

Розвиненийлисток: густота прилеглихволосків між жилкамиз
нижнього боку пластинки

Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною.

жилкою -

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід
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рзакрите

 

30.10.2000

Товариство з обмеженоювідповідальністю, Науково-впроваджувальна фірма "Ампелос"

Ми Проявлення

середній

ознака не визначається

слабко відкрита

відсутніабо дужерідкі

відсутнє або дуже слабке

 

ознака не визначається

жовто-зелений

відсутніабо дужерідкі

відсутні або дуже рідкі

пряме

зеленийіз червоними

штрихами(смугами)

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або

менше трьох

короткі

добре розвинуті тичинкиі
добре розвинута маточка

жерідкі

 

середній

серцевидна

згорнутий всередину

слабка

п'ять

середні

відсутня

короткі

середнє

обидва боки випуклі

відсутнє або дужеслабке

відсутні або дужерідкі

відсутні або дуже рідкі

однакові

дуже ранній

ранній

Код

м
а
с
а

пе
ні

че
а

о
н
а

о
з

м
і
ч
н
і

сл
-

КУ
-



Ознака

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягола:за формою(виглядзбоку)

Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

Ягод: си(легкість відривання)

Ягола: товщина шкірки

  відокремлюваністьвід плодоні

Ягола: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягола: твердість м'якоті

Ягола:с

 

ковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Злерев'янілийпагін: рельєфповерхніта форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

мале

щільне

коротка

середня

кругла

рожевий
зажко

середня

відсутнє або

тверда

соковита

дужеслабке  

мускатний

повноцінне

темно-коричневе

ребриста

Код

ч
а

ю
ю

ю
з
м
і
н
ю
о
о

о
о

ю





м

34

48

49

50

Ознака

Розвинений листок: довжина черешкапорівняно із головною

жилкою

Лишедля плодоноснихсортів: початок достиганняягі

Гроно: за розміром (без ніжки)

 

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода:за формою(вигляд збоку)

Ягода:колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягода: відокремлюваністьвідплодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода: соковитістьм'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

однакові

середній

ознака не визначалась

середнє

середня

велика

овальна

чорно-синій

порівняно легко

середня

відсутнє або дуже слабке

тверда

соковита

інший, ніж вище
перераховані

повноцінне

жовтувато-коричневе

гладенька

Код

л
о

ч
о
ї

ю
с

ю
з
м
і
ю
о



Патент М: 07360 Заявка М: 00073003

Вид: Виноград справжній МИуіпіїега 1..

Назва сорту (Ассоль

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 30.02000

Власник(и): Національний інститут виноградуі вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук

мо 000 Ознака || | р Проявлення

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок о середній

(розгорнулось50 96 бруньокна50 9о рослин)

2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

г
3. Молодийпагін: формаверхівки(ступіньвідкритості)

 

 

 

повністю відкрита 

 

4. Молодийпагінгустота прилеглихволосків наверхівці відсутніабо дужерідкі
5 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на відсутнє або дуже слабке

верхівці я

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота ознака не визначається
відхилених волосків на верхівці

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками відсутніабо дужерідкі
(визначається на нижньомубоці пластинки)

9. Молодий листок:густота прямихволосків на жилках (визначається (відсутніабо дуже рідкі
із нижнього боку пластинки) | Я

10 Пагін: положення в просторі напівпряме

ПО Пагін: колір дорсального (добре освітленого)боку міжвузлів зеленийіз червоними
штрихами(смугами)

  

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) (зелений
боку міжвузлів

 

  

13. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається
(як для 11)

14 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається
для12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях відсутніабо дужерідкі

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків менше трьох

17 Пагін: довжинавусиків дужедовгі

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка
19. Розвинений листок:за розміром пластинки середній

20  Розвинений листок: форма пластинки п'ятикутна

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі рівний

22 Розвинений листок: пухирчастістьверхнього боку пластинки відсутнє або дуже слабка

23 Розвинений листок:кількість лопатей п три

24  Розвинений листок:глибина листковихвирізів ( між лопатями середні
листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите
вирізів

26 Розвинений листок: розташуваннялопатей біля черешка широковідкрите

27  Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня

28 Розвинений листок: довжиназубців середні

29 Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця - - середнє
 

30 Розвиненийлисток: формазубців поєднаннязубцівіз обома
прямолінійнимибоками та

обома випуклими

31  Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке
верхньому боці пластинки

32 Розвинений листок: густота прилеглихволосків між жилкамиз відсутні або дуже рідкі
нижнього боку пластинки

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутніабо дуже рідкі
боку пластинки
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Код

ю
з

ку
н
ю

у
в
і

і
а

с
о
л
о
н
о
ю

-



Ознака

Розвинений листок: довжиначерешкапорівняноіз головною
жилкою

Лише для плодоноснихсортів: початок достиганняягід

Гроно: за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

Гроно: довжина ніжки

Ягода:за розміром

: за формою (виглядзбоку)

Ягода: колір шкірки(без воскового нальоту)

Ягод

 

Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

Ягода: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвлення м'якоті

Ягода: твердість м'якоті

Ягода:соковитість м'якоті

"Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення (без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу паго  
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Проявлення

трохи коротший

ранній

середнє

середнє

середня

середня

еліптична

чорно-синій

порівняно легко

середня

вілсутнє або дуже слабке

тверда

соковита

відсутній

ловноцінне

темно-коричневе

борозенчаста

Код

л
і
ц
м
а

ч
н
і

о
на
л
о
ю

а
ГУ

-



Патент Мі: 07385 Заявка М»: 00073005

Вид: Виноград справжній Миніз міпіїега 1..

Назва сорту Чорнаопіана

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 06.11.2000

Власник(и): Національнийінститут виноградуі вина "Магарач" Українськоїакадеміїаграрних наук

 

 

м Ознака | Проявлення Код

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок пізній | алі Сб ху
(розгорнулось50 95 бруньокна50 90 рослин)

2 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається 0

5
3. Молодий пагін: формаверхівки(ступінь відкритості) повністю відкрита 5

4 Молодий пагін густота прилеглихволосків наверхівці й рідкі ; 3

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на відсутнє або дуже слабке 1

верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодий пагін: густота відсутні або дужерідкі 1

відхиленихволосків наверхівці

7 Молодий листок:колір верхньогобоку пластинки жовто-зелений 1

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутніабо дуже рідкі 1

(визначається на нижньомубоці пластинки)

9 Молодий листок:густота прямихволосків на жилках (визначається відсутніабо дуже рідкі 1

.. із нижнього боку пластинки) - ДИ пн и

10 Пагін: положенняв просторі напівпряме З

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого)боку міжвузлів зелений із червоними 2

штрихами(смугами)

  

 

 

 

  

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений ї

боку міжвузлів

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається 0

(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як ознака не визначається о

для 12)

15  Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях відсутніабо дужерідкі 1

16. Пагін: кількість послідовнихвусиків менше трьох 1

17 Пагін: довжинавусиків середні 5

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3

добре розвинута маточка

19. Розвинений листок:за розміром пластинки середній 5

20  Розвиненийлисток: форма пластинки п'ятикутна 3

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі рівний 1

22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки помірна 5

23 Розвиненийлисток: кількість лопатей и п'ять 3

24  Розвинений листок:глибина листкових вирізів ( між лопатями глибокі 7

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1

вирізів

26  Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка широковідкрите 2

27  Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками відсутня 1

28  Розвинений листок: довжиназубців середні 5

29  Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця - середнє - 5

30 Розвинений листок: формазубців обилва боки випуклі 3

31 Розвиненийлисток: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке і

верхньому боці пластинки - -

32. Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз рідкі 3

нижньогобоку пластинки

33 Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутні або лу: ї

боку пластинки Ли М - | -

34. Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз головною. однакові 3

жилкою
191
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Ознака

Лише для плодоноснихсортів: початок достигання ягід

Гроно:

Гроно:

Гроно:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода
Ягода:

Ягода:

за розміром (без ніжки)

за щільністю

довжина ніжки

за розміром

за формою(вигляд збоку)

колір шкірки (без воскового нальоту .

відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)

антоціанове забарвлення м'якоті

твердість м'якоті

соковитість

особливийаромат

наявність насіння

 

м'якоті

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізупагону

192

Проявлення

пізній

середнє

щільне

довга

середня

еліптична

чорно-синій

зажко

відсутне або дуже слабке

тверда

не соковита

мускатний

повноцінне

темно-коричневе

ребриста

Код
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а
ч
а
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ю
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ю
н
о
ю
н
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Патент М: 07384 Заявка М: 00073006

Ви, Виноград справжній МИй8 міпіїегаІ.

Назва сорту  Анателикон

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

Власник(и): Національнийінститут виногралу і вина "Магарач"Українськоїакаде:

о

ю
ч
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п
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Ознака

Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок Й

(розгорнулось50 95 бруньокна50 9о рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

г
Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці
 

Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на
верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодий пагін: густота
відхилених волосків на верхівці

Молодийлисток: колір верхнього бокупластинки

Молодийлисток: густота прилеглих волосків між жилками
(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток:густота прямих волосків на жилках(визначається
із нижньогобоку пластинки)

Пагін: положенняв просторі

Пагін: колір;

 

орсального (добреосвітленого) боку міжвузлів

пагін: колір вентрального(без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів

(як для 11)

Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів (як

для 12)

Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях
   Пагін: кількістьпос:

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

тідовних вусиків

Розвинений листок:за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілюу поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвинений листок:кількість лопатей -

Розвинений листок: глибиналистковихвирізів ( між лопатями
листка)

Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових

вирізів

Розвиненийлисток: розташування лопатей біля черешка

Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками

Розвинений листок: довжиназубців

Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

Розвинений листок: форма зубців

Розвинений листок:антоціанове забарвлення головних жилок на

верхньомубоці пластинки г

Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього бокупластинки

Розвинений листок:густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

Розвинений листок: довжина черешкапорівняно із головною

жилкою
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06.11.2000

 

 

 

Проявлення

пізній

ознака не визначається

повністю відкрита

рідкі

відсутнє або дуже слабке

 

відсутніабо дужерідкі

жовто-зелений

відсутніабо дужерідкі

відсутніабо дуже рідкі

напівпряме

зеленийіз червоними

штрихами(смугами)

зелений

ознака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дужерідкі

менше трьох

середні

добре розвинуті тичинкиі

добре розвинута маточка

середн

п'ятикутна

рівний

помірна

п'ять

тлибокі

 

й

відкрите

широковідкрите

відсутня

середні

середнє |

обилва боки випуклі

відсутнє або дужеслабке

рідкі

відсутні або луже рідкі

однакові

ї аграрних наук |

Код
1
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Ознака

Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід

Гроно:за розміром(без ніжки)

Гроно:за щільністю

довжина ніжки

Ягода: за розміром

Ягода: за формою (вигляд збоку)

Ягода: колір шкірки(безвоскового нальоту)

 

Грон!

Ягода:відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

Ягода:

Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

 

говщина шкірки

Ягода: твердість м'якоті

Ягода: соковитість м'якоті

Ягода: особливий аромат

Ягода: наявність насіння

Здерев'янілий пагі

Здерев'"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

основне забарвлення(без нальоту)
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Проявлення

пізній

середнє

щільне

середня

дрібна

еліптична

чорно-синій

важко

товста

відсутнє або дуже слабке

м'яка

не соковита

інший, ніж вище

перераховані

повноцінне

темно-коричневе

ребриста

м
о
ч
а
м
о
а

ю

6

 

ю»
о



Вид:

Патент М: 07397 Заявка Х»: 00073009

Виноград справжній Мийіз уіпіїега 1,

Назва сорту Гарант

державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:Дата

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробстваім. В.Є Таїрова"

м

1

ю

З

 

10

п

 

Українськоїакадеміїаграрних наук

Ознака

Лишедля плодоноснихсортів: час розгортання бруньок

(розгорнулось50 96 бруньокна 50 96 рослин)

Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок(як для

5
Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглихволосківна верхівці

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на

верхівці

Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота

відхилених волосків на верхівці

Молодийлисток: колір верхньогобоку пластинки

Молодийлисток:густота прилеглихволосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки)

Молодийлисток:густота прямихволосків на жилках (визначається

із нижнього бокупластинки)

Лагін: положення в просторі

Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

Лишедля неплодоносних сорті

(як для 11)

Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобокувузлів (як

для 12)

ЛПагін: густота відхилених волосків на міжвузлях

 

колір дорсального бокувузлів

Пагін: кількість послідовних вусиків

Пагін: довжинавусиків

Квітка: статеві органи

Розвиненийлисток: за розміром пластинки

Розвинений листок: форма пластинки

Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі

Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки

Розвиненийлисток:кількість лопатей

Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями

листка)

Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових
вирізів г що

Розвинений листок: розташування лопатейбіля черешка

Розвиненийлисток: обмеженість лопатейбіля черешка жилками

. Розвиненийлисток: довжиназубців

Розвиненийлисток: відношення довжина/ширина зубця

Розвинений листок: формазубців

Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на
верхньому боці пластинки -

Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки

Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки

195

12122000

Проявлення

середній

ознака не визначається

слабко відкрита

відсутні або дужерідкі

відсутнє або дуже слабке

ознака не визначається

зеленийіз антоціановими
плямами

відсутні або дужерідкі

відсутні або дуже рідкі

напівпряме

зелений із червоними

штрихами (смугами)

зелений із червоними

титрихами(смугами)

ізнака не визначається

ознака не визначається

відсутні або дуже рідкі

менше трьох

середні

добре розвинуті тичинки і

добре розвинута маточка

серелній

нирковидна

хвилястий

слабка

п'ять

середні

відкрите

  

закрите
відсутня

середні

середнє

обидва боки випуклі

відсутнє або дуже слабке

 

відсутні або дуже рідкі

відсутніабо дуже рідкі

 

Код
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ДБН є
Розвиненийлисток: довжина черешкапорівняно із головною

жилкою

35 Лише для плодоноснихсортів: початокдостигання ягід

36 Гроно: за розміром (без ніжки)

37 Гроно: за щільністю

38 Гроно: довжина ніжки

39 "Ягода: за розміром о

40 Ягода: за формою (вигляд збоку)

41 Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)

42 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

43 Ягода: товщина шкірки

44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті

45 Ягода: твердість у

46 Ягода: соковитість м'якоті

4 Ягода: особливий аромат

 

"якоті

   

49  Здерев"янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту)

50. Здерев'янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

однакові

середній

велике

середнє
середня

велика

 

овальна

чорно-синій

порівнянолегко

середня

відсутнє або дужеслабке

тверда

соковита

інший, ніж вище
перераховані

повноцінне

жовтувато-коричневе

глаленька

Код

м
о
ю
н
л
ю
м

з
а
л
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м
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Патент М: 07357 Заявка Ме: 01073008

   

 

 

  

    

 

 
 

Вид: Виноград справжній Мийів уіпіега1..

Назва сорту Бордо

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 19.11.2001

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач" Українськоїакадемії аграрних наук

Хе Ознака Проявлення Код

1 Лище для плодоноснихсортів: час розгортання бруньок пізній 7

(розгорнулось50 90 бруньокна50 9 рослин)

20 Лише для неплодоноснихсортів: чає розгортання бруньок (як для ознака не визначається о

10
3 Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості) р 3.

4 Молодий пагін густота прилеглихволосків на верхівці рідкі З

5 Молодий пагін: антоціановезабарвлення прилеглихволосків на слабке 3
верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодий пагін: густота відсутні або дужерідкі 1

відхиленихволосків на верхівці

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений 1

8 Молодий листок: густота прилеглихволосків між жилками рідкі 3

(визначається на нижньому боці пластинки)

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається густі 7

.. їз нижнього бокупластинки) і пр що - и

10  Пагін: положення в просторі напівпряме 3

11 Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлів зелений 1

12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений із червоними 2
бокуміжвузлів штрихами(смугами)

13. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається 0

(як для 11)

14. Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0

для 12)
15  Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях ознака не визначалась 0

16 Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох 1

17  Пагін: довжинавусиків середні 5

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3
добре розвинута маточка

19. Розвиненийлисток: за розміром пластинки середній З

20 Розвинений листок: формапластинки округла 4

Розвинений листок: форма профілюупоперечному перерізі рівний і

22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки слабка 3

23 Розвиненийлисток:кількість лопатей - п'ять | 3

24 Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями глибокі 7

листка)

25 Розвиненийлисток:розташуваннялопатей верхніх листкових лопаті слабко 3

вирізів перекриваються

26  Розвинений листок: розташуваннялопатей біля черешка широковідкрите 2

27 Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня 1

28 Розвинений листок: довжиназубців середні З

29 Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця середнє 5

30 Розвинений листок: формазубців обидва бокивипуклі 3

31 Розвинений листок: антоціановезабарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке 1

верхньомубоці пластинки - |

32 Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз рідкі 3

нижньогобоку пластинки

33  Розвиненийлисток: густота прямихволосків на жилках з нижнього відсутні або дужерідкі І

бокупластинки

34. Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною трохи коротший 2

жилкою

35 Лише для плодоноснихсортів: початокдостиганняягід пізній 7
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36
з
38
39
40
4

2
43
44
45
46
3
48
49
50

 

Ознака

: за розміром (без ніжки)

: за щільністю

довжина ніжки

: за розміром

за формою(виглял збоку)

: колір шкірки(без воскового нальоту)

: відокремлюваністьвід плодоніжки(легкість відривання)

: товщина шкірки

Ягода: антоціановезабарвленням'якоті

 

Ягода: твердість м'якоті

Ягода:соковитість м'якоті |

Ягода: особливий аромат

Ягода:наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону
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Проявлення

середнє

середнє

середня

середня

кругла

чорно-синій

порівняно легко

середня

відсутнєабо дужеслабке

м'яка

дуже соковита

відсутній

повноцінне

жовтувато-коричневе

гладенька

Код

т
о
т

м
о
н
о
с
о
м
и

жі
В
В



Патент М: 07387 Заявка Же: 01073009

Вид: Виноград справжній Миуіпібега 1.

Назва сорту Гвіене

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 19112001

Власник(и): Національнийінститут винограду і вина "Магарач" Українськоїакадеміїаграрних наук

   

 

  

  

м Ознака Проявлення Код

1 Лише для плодоноснихсортів:час розгортання бруньок 7
(розгорнулось50 90 бруньокна 50 9 рослин)

20 Лише для неплодоноснихсортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається о

р
3. Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості) - напіввідкрита З
(4 Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці | рідкі | 18
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на сильне

верхівці

6 Лише для неплодоноснихсортів: молодийпагін: густота відсутні або дуже рідкі 1
відхиленихволосків на верхівці

7. Молодий листок: колір верхнього бокупластинки зелений із антоціановими 2
плямами

8 Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками ознака не визначалась 0
(визначається на нижньомубоці пластинки)

9. Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається (густі 7
їз нижнього боку пластинки)

10  Пагін: положення в просторі напівпряме З
1 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зелений 1
12  Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зеленийіз червоними 2

боку міжвузлів штрихами(смугами)
13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів ознака не визначається 0

(як для 11)

14 Лише для неплолоноснихсортів: колір дорсального боку вузлів (як ознака не визначається 0
для 12)

15  Пагін: густота відхиленихволосків на міжвузлях ознака не визначалась 0

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків менше трьох 1

17 Пагін: довжинавусиків середні 5
18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3

лобре розвинута маточка
Розвинений листок: за розміром пластинки середній 5

20 Розвинений листок: форма пластинки округла 4

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі рівний і
22 Розвинений листок:пухирчастість верхнього боку пластинки відсутнє або дуже слабка 1

23  Розвиненийлисток: кількість лопатей | | 21 п'ять ці 3
24 Розвинений листок: глибина листковихвирізів ( між лопатями дужеглибокі 9

листка)

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових лопаті слабко 3
вирізів перекриваються

Розвиненийлисток: розташування лопатейбіля черешка широковідкрите 2
27  Розвинений листок: обмеженість лопатей біля черешка жилками відсутня 1
28  Розвинений листок: довжиназубців довгі с

.29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця | середнє - 23

30 Розвинений листок: форма зубців обидвабоки випуклі 3
31. Розвинений листок:антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дуже слабке 1

о веРХНЬОМУбоціпластинки ри
32. Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз рідкі 3

нижнього боку пластинки | он

33 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього (відсутні або дужерідкі 1
боку пластинки | - пи тий ни. т -

34 Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною трохи коротший

 

жилкою
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43
44
45
46
4
48
49
50

 

Ознака

Лише для плодоносних сортів: початок достигання ягід

Гроно:

Гроно:

Гроно:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода:

Ягода

 

за розміром (без ніжки)

за щільністю

довжинаніжки

за розміром

за формою(виглядзбоку)

колір шкірки(без воскового нальоту) кп

відокремлюваністьвід плодоніжки (легкість відривання)

товщина шкірки

антоціанове забарвлення м'якоті

: твердість м'якоті

Ягода: сок я

Ягода:

Ягода:

соковитість м'якоті

особливийаромат

наявність насіння

Здерев'янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев'янілий пагін: рельєф поверхніта форма поперечного
перерізу пагону

4 Проявлення

пізній ЙДУ

середнє

середнє

середня

середня

кругла

чорно-синій

порівняно легко

середня

відсутнє або дужеслабке

м'яка

дужесоковита

відсутній

повноцінне

червонувато-коричневе

ребриста

Код

о
і
а

ю
і
т
о
в

кої
же

ла
в
н
а

мо
а
й



Патент Хе: 07362 Заявка Ж: 05073002

Вид: Виноград справжній Міців уіпіїегаІ..

Назва сорту Етюд

Дата державної реєстрації права: 11012007 Датапріоритету:

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарства| 8!

|Українськоїакадемії аграрних наук |

ж Же бо знака ||

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок

. (розгорнулось50 У» бруньокна 50 Уб рослин)

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок(як для

5
3 Молодийпапагі! : формаверхівки (ступінь відкритості)

 

   

 

1 Молодий пагін тустота прилеглихволосків наверхівці зано М

75 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на:

гверхівці

6 Лише для неплодоносних сортії
відхилених|волосків на верхівці

7 Молодийлисток: колір верхньогобоку пластинки

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками

(визначається на нижньомубоці пластинки)

9 Молодий листок: густота прямихволосків на жилках (визначається

із нижнього боку пластинки)

15 п.
11 Пагін: колір дорсального (добреосвітленого) боку міжвузлі

 

 

молодий пагін: густота

 

 

г положення в просторі 

 

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)

боку міжвузлів

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку:вузлів

- Хякдля 11)

14 Лише для неплодоносних сорті і
для) 000

15  Пагін: густота відхилених волосківна міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовнихвусиків

 

   
олір дорсальногобокувузлів (як

17  Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

(19Розвинений листок: за розміром пластинки

(20Розвинений листо! форма пластинки | 0

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі

22 Розвинений листок:пухирчастість верхнього боку пластинки

23. Розвинений листої

   

кількість лопатей

тлибина листковихвирізів ( між лопатями
    
24 Розвиненийлисто!

г -слистка) ри
25  Розвинений листок: розташуваннялопатей верхніх листкових

вирізів

26  Розвинений листок: розташуваннялопатейбіля черешка

27Розвинений листок: оБмезненістьйлопатей біля черешка жилками

28 Розви! сток: М - -

29 | Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця

30 Розвинений листок: формазубців

з1 розвинений, листок: антоціанове забарвлення головних жилок на

 

      
 

    
32 Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз

. нижнього боку пластинки 

33  Розвиненийлисток:густота прямих вволосків на жилках з нижнього

боку пластинки

34 Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз головною
жилкою
   

 

14.11.2005

иноробстваім. В.Є.Таїрова"

 

При  
  

 

пізній

ознака не визначається 0

. повністю відкрита 5
ознака не визначалась

слабке 3

ознака не визначається 0

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась 0

ака не визначалась 0

 

   

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась о
ознака не визначалась 0

ознака не визначається о

ознакане визначається б

. ознака не визначалась 0

меншетрвою 1
середні | 5

добре розвинуті тичинкиі 3

добре розвинута маточка

середній 5.

округла 4

ознакане визначалась 0

помірна 5

В аненнненанно 2
ознака не визначалась о

ознака не визначалась о

дуже широковідкрите 1
ознака не визначалась 0

  

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась о

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась 0

ознака не визначалась 0

ознакане визначалась 0

   



  

 

 

Лише для плодоносних сорті!

«Гроно:за розмі

 

зом (без ніжки)

: за щільністю

довжина

за розкаром. ...
за формою (вигляд збоку)

  

їжки 

да: товщина шкірки | дай

а: антоціанове забарвлення м'якоті

таєрдієть м'якоті
соковитість м'якоті

г особливийаромат

: наявність насіння

Здерев'"янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного
перерізу пагону

колір шкірки(без воскового нальоту) - С

відокремлюваність від плодоніжки(легкість відривання)

   
велике

ознака не визначалась

 

м'яка

--Проявлення|
 

пізній

о
ч
і
!

середня

крута 00
жовто-зелений|

порівнянолегко г

середня ги зії

ознака не визначалась |

  

  
соковита

повноцінне

жовтувато-коричневе

ознака не визначалась
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Патент М: 07368 Заявка Хе: 05073003

Вид: Виноград справжній Мінів міпійега 1..

Назва сорту Елегант

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"

Української академії аграрних наук

 

 

Ознака і Проявлення      
   

       

    

Лишедля плодоносних сортів: ччас розгортання бруньок ранній
(розгорнулось50 б бруньокна 50 96 рослин) 00000000

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається | | 0

48 форма верхівки! (ступінь відкритості) о М слабко відкрита. йти.

4 Молодийпагін густота прилеглихволосків на верхівці || Ли густі - нні ЩО

5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на відсутнє або дуже слабке || 1
гверхівці | мой

6 Лише для неплодоносних сортів: молодий ппагін: густота ознака не визначається о

відхилених волосків на верхівці С й

7 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки жовто-зелений 1

8 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками відсутніабо дуже рідкі 1
(визначається на нижньому боці пластинки)

 

  

   
9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках (визначається. помірні 5

із нижньогобокупластинки)
   

  

 

 

 

  

   

  

        

   
          

10Пагін: положення в просторі | | напівпря ле М Ми 23

11 Пагін: еосвівітленого) боку!міжвузлів червоний 3

12 пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) ознака не визначалась 0
... боку міжвузлів | и

13 Лише для неплодоносних сортів: колір. дорсального боку!вузлів ознака не визначається 0
-. (якдля 11)

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів (як  ознакане визначається - 0

годля 9)
.15. Пагін: густота відхилених волосків на міжвузлях помірні 5

.161 кількість послідовнихвусиків ДН менше трьох і

17 Пагін: довжина вусиків довгі Щі 7

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинки і 3
й - ни й добре розвинута маточка

19 Розвинений листок: за розміром пластинки великий ої

20 Розвинений листок: формапластинки .. округла 4

21 Розвинений листок: форма профілю у поперечному перерізі Пи згорнутий всереддину | -.

22 Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки слабка 3

23 Розвиненийлисток: кількість лопатей три | - 2

24 Розвиненийлисток: глибиналисткових вирізів (міміж лопатями дуже неглибокі(мілкі) 1

листка) | п п

25 Розвиненийлисток: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1

вирізів хання М " з
Розвинений листок: розташування лопатейбіля черешка широковідкрите 2

і ззвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками наявна 9

Розвинений листок: довжиназубців - середні о

Розвинений листок відношення довжина/шириназубця середнє | 5.

Розвиненийлисток: формазубців обидвабоки випуклі 3

Розвинений листок: антоціанове забарв.лення головних жилок на сильне 7

      

 

  

б.

"32 Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз. помірні 5

- нижнього боку пластинки -

33 Розвинений листок:густота прямихволосків на жилках знижнього ознака не визначалась о

боку пасТИНКи. - о нн -
34 Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною трохи коротший Д 

жилкою
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| Ми Проявлення Код

лочаток достиганняягід - ранній З

 

    

 

   

   

 

  

 

  

    
 

 

зміри середнє 5

: за щільністю о - 0 середнє 5.
, ина ніжки и що коротка В

за розміром || ект ми середня 5
і за формою (вигляд збоку) | - о шкругла | 4
колір шкірки(без воскового нальоту) унннноой и 6
відокремлюваність від плодоніжки (легкіс відривання). -дуже легко й 3

: товщина шкірки Й тонка 3
а: антоціанове забарвленням'якоті г слабке - 3

твердість м'якоті ДА ксжнаів ниісцьно носій ВСЯКА, 1
соковитість м якоті о ана С дуже соковита й л 4

: особливий аромат М . відсутній ли 1
48 Ягода: наявність насіння повноцінне 3
49 Здерев'янілий пагін: основне забарвлення (без нальоту) іно-коричневе 3.

1г рельєф поверхні та форма поперечного гладенька

 

50 Здерев'янілийпагі
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Патент Ме: |07369 Заявка Хе: 05073004
Вид: Виноград справжній Міпів міпійега 1.

Назва сорту Добриня

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету:

|

14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українсько: академії аграрнихнаук
  

 

    

 

      

м: Ки - МИ - Проявлення
і Лише дл;для плодоносних сортів: чассрозгортаннябруньок ознака не визначалась | о

-.. Срозгорнулось 50 Уо бруньокна50 Уо рослин). и о ці |
2) Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для середній 5

3 Молодий пагін формаверхівки (ступінь відкритості) 2 - Закрита | 1
4 Молодийпагін густота прилеглих волосків наверхівці - відсутні або і 1
5 Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волоскія на відсутнєабо дуже слабке |

верхівці
 

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: тустота й відсутніабо дужерідкі ЕР
-.  відхилених волосківна верхівці і
7 Молодийлисток: колір верхнього боку ппластинки | -

|

Жовто-зелений 1
8 Молодийлисток: густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дуже рідкі 1

(визначаєтьс: вижн боціплі інки)

9 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках
із нижнього боку пластинки)

 

    

 

   
 

(визначається відсутні або дуже рідкі
   

   

 

   

 

10  Пагін: положення в просторі С о пряме г М т а
11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів червоний - дао.
12. Пагін: колір вентрального(без прямого поладання денного світла) ознака не визначалась 0
пбоку міжвузлів Ми -
13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів червоний 3

(як для 11) р й Ли Ли
14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобокувузлів (як

|

зелений 1
для 12) - | -

15 г густота відхилених волосків на міжвузлях || -.... 03Нака не визначалась 0
16 ількість послідовнихвусиків П . . Менше трьох 1
17 ювжинавусиків | ознака не визначалась 0
18 Квітка: статеві органи відхилені тичинки і добре 4

розвинута маточка

с : за розміром пластинки | - великий
20 Розвинений листок: формапластинки 0 о .. округла

звиненийлисток: форма профілю у поперечному перерізі згорнутий всередину
озвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки відсутнє або дуже слабка |

 

 
  

   
 

   
       

     

 

       

23 Розвиненийлисток: кількість лопатей | . п'ять Ми
24! Розвиненийлисток. глибина листкових вирізів ( між лопатями | середні

листка) - и -
25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1

вирізів - -

26  Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка| широковідкрите 2
27 Розвиненийлисток: обмеженість лопатейбіля черепка жилками ознака не визначалась 0

- 28. Розвиненийлисток: довжина зубців .... середні а
29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця середнє 5
30 Розвинений листок: орі в й обидва боки випуклі 3
31 Розвиненийлілисток: антоціанове забарвлення головних жилок на відсутнє або дужеслабке 1

верхньомубоці пластинки р щ ди
- СР Розвинений листок: густота прилеглих волосків міжяжилками з ознака не визначалась 19)

-нижнього боку пластинки - Й -
33. Розвиненийлисток: густота прямих волосків на жилках з нижнього ознака не визначалась 0

боку пластинки 1 -
34 Розвиненийлисток: довжина черешка порівняно із головною трохи коротший 2

жі

 

      

1205



Код

 

35 Лише для плодоносних сортів: початок достиганняягід

36 Гроно: за розміром(без ніжки)

  

37 Гроно:за щільністю С дн | гознака не визначалась ||
38 Гроно: довжина ніжки, - шо. ОЗНАкане визначалась
39 Ягода: за розміром || г - .....  ОЗНака не визначалась
40 Ягода: за формою (вигляд збоку) що . Ознака не визначалась

 

Ягода: колір шкірки(без воскового нальоту) | Ж       

   

 

   

  

0 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання) - ознака не визначалась. 0 |
43 Ягода: товщина шкірки || . ознака не визначалась | о
44 Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті М ознака не визначалась 0

.45 Ягода: твердість м'якоті | ака не визначалась б
46 Ягода: соковитість м'якоті ознака не визначались || || 0.
47 Ягода: особливий аромат ревеню ознака не визначалась о
48 Ягода: наявність насіння | | ... ознакане визначалась 0
49  Здерев'янілийпагії г основне забарвлення (без нальоту) - жовтувато-коричневе 2
50. Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного борозенчаста 3

- перерізу пагону
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  Патент Мо 07363 Заявка М»: 05073005

Вид: Виноград справжній Миів міпіїега1,.

Назва сорту  Кардишах

Дата державної реєстрації права: 11012007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національнийнауковий центр "Інститут виноградарстваі виноробства ім. В.Є Таїрова"
Українськоїакадемі їаграрних наук

ж Ознака

1 Лише для плодоносних сортів: час розгортання бруньок|
(розгорнулось50 У»бруньокна 50 90 рослин)

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для

3 Молодийпагін: формаверхівки(ступінь відкритості)

Молодийпагін густота прилеглих волосківна верхівці що

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглихволосків на

верхівці ||

6 Лише для неплодоносних. сорті
відхиленихволосків на верхівці бі

Молодий листок:колір верхнього боку пластинки -

8 Молодийлисток:густота прилеглих волосків між жилками
М (визначається ча нижньомубі "ооо

9. Молодий листок:густота прямих волосків на жилках(визначається

із нижньогобоку пластинки)

10 Пагін: положення в просторі |

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів

 

  

 

   

 

   молодийпагін:густота

 

 

 

 

 

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла)
боку міжвузлів |

13 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсального боку вузлів

(як для 11) -

14 Лише для неплодоноснихсорті

.Аля 12) кант з
15 Пагін: густота відхилених волосківна міжвузлях

16  Пагін: кількість послідовних вусиків

17 Пагін: довжинавусиків

18 Квітка: статеві органи

 

: колір дорсального боку вузлів (як

19. Розвинений листок:зі

20  Розвинений листок:

Розвинений листо!

22 Розвиненийлисток:

23  Розвиненийлисток:

24 Розвинений листок:
листка)

25  Розвинений листок:
вирізів г:

26 -Розвиненийлисток: розташування лопатей біля черешка

21. .Розвиненийлисток:
. 28 Розвинений листок: довжина зубців |

.29  Розвинений листок: відношення довжина/шириназубця

30  Розвинений листок: формазубців

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головнихжилокна
верхньомубоціпластинки

за розміромппластинки 

форма пластинки

  
  

  

 

кількість лопатей

глибина листковихвирізів ( між лопатями

розташуваннялопатей верхніх листкових

 

        
обмеженістьлопатей біля черешка жилками

  

      

  
32. Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилкамиз

нижнього боку пластинки
 

33 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього
боку пластинки
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закрите

 

 

3 Проявлення|

дуже ранній

ознака не визначається

.широковідкрита 

відсутні або дуже 
слабке

ознака не визначається

жовто-зелений

ознака не визначалась

 

рідкі

горизонтальне и
зеленийіз червоними

штрихами(смугами)

зеленийіз червоними

штрихами (смугами)

ознака не визначається
 

ознакане визначається

ідсутні або дужерідкі

 

менше трьох

дужедовгі Ми

добре розвинутітичинки і

добре розвинута маточка

середній

округла|

. М-подіб. ий М

 

тлибокі

відкрите

 

ознака не визначалась.

середні

велике |
обидва боки випуклі

ознака не визначалась |
 

відсутні або дужерідкі

 

ознака не визначалась

  

5
і
ш
і
ч
і
м
т
і
с
і
т

   

1
З
3
з

за
з
а

По
м
і

1

 

 

1

 



 

І заозезн ООАНКІ. ом
34 | Розвинений листок довжина черешка порівняноіз головною

жилкою

35 Лише для плодоносних сортів: п

а розміром(без ніжки)

а щільністю

  

ючатокдостигання ягід 

        

пронвавння 

ознака не визначалась

дужеранній

середнє

ередне
ередня 1 

 

за розміром Ли велика
: за формою (вигляд збоку) кругла
колір шкірки(без воскового нальоту)

|

| - рожевий |
відокремлюваністьвідплодоніжки(легкість відривання) | | важко

2 : антоціанове забарвлення м'якоті й слабке
45 Ягода: твердість м'якоті тверда
46 Ягода: соковитість м'якоті соковита

 

  

Я особливий аромат

48Ягода на су
49 Здерев"янілий пагін: основне забарвлення(без нальоту)
50  Здерев"янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного

перерізу Пагону.

: наявність насіння
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ознака не визначалась

     



  Патент Ме: 07364 Заявка 05073006

Вид: Виноград справжній Мія міпійега 1..

Назва сорту  Спринт

Дата державної реєстрашії права: 11012007 Дата пріоритету: 14112005

Власник(и): Національний науковийцентр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"

Українськоїакадемії аграрнихнаук
  
   х чо Ознака| 1 й М проявленняа ; Код

1. Лише для|плодоносних сортів: час розгортання бруньок ранній 3
(розгорнулось50 9 бруньокна 50 9о рослиї

 

  

 

    

 

    

(2) Лише для неплодоносних сортів:час розгортання бруньок (як для ознака не визначається | | 0

женні) а
3 Молодийпагін:форма верхівки(ступінь відкритості) напіввідкрита 3

Молодийпагін густота прили - - ознака н зна и

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосківна | | слабке з
верхівці | .

6 Лише для неплодоносних сортів: молодийпагін: густота ознака не визначається 0
відхилених волосківнаверхівці 

    

 

 

  

  

  
   

     
    
  

            

 

  
  
  

       

7 Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки зелений із антоціановими 2

плямами || м
8 Молодий листої тустота прилеглих волосків між жилками ознака не визначалась 0

9 Молодий листок: тустота прямих. волосків наажилках (визначається ознака не визначалась ї 0

із нижнього боку пластинки). р - М С р

10 Пагін: положеннявпросторі - .. напівпряме| 3

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів Зелений | 1

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений 1

боку міжвузлів | | 0

1З Лише для неплодоносних сорлтів: холір дорсального боку вузлів ознака не визначається 0

(як для 11) ДИ ці др
14. Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобокувузлів (як ознака не визначається 0

для 12) ти ди р

15 Пагії густота відхиленихволосків на міжвузлях - відсутні або дужерідкі 1

16  Пагін: кількість послідовних вусиків менше трьох | 1

17 Пагін: довжинавусиків .. | середні || 5

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі 3

о - добре розвинута маточка
19. Розвиненийлисток: за розміром пластинки | | | середній | 5

20 Розвиненийлисток: формапластинки округла 4

21  Розвинений листок: формапрофілю у поперечному перерізі рівний| ди 1

222, "Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки помірна | 28

23  Розвиненийлисток: кількість лопатей п'ять 3

24 Розвинений листок:глибина листкових вирізів ( між лопатями либокі 7
листка) - | -

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових відкрите 1
вирізів й - т

26 Розви! й ташуве юпатей бі. дн роковід крите о 2

27 Розвинений листок: обмеженість лопатейбіля черешка жилками відсутня 1

28  Розвинений листок: довжиназубців середні 5

29 Розвинений листок: відношення довжина/ширина зубця . мале 3

звинені : . билва бої 3.
31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на помірне 5

верхньомубоці пластинки

  
 

32  Розвинений листок:густота прилеглих волосків між жилкамиз відсутніабо дужерідкі 1

нижньогобоку пластинки М

33 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього відсутніабо дуже рідкі 1
боку пластинки
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ж | т | Ознака | | 2 Проявлення | -
34 Розвинений листок: довжина черешка порівняноіз толовною| мент однакові -

жилкою: - - екв соні
35. Лише дляплодоносних сортів: початок достигання ягід ранній

36 Гроно: за розміром (без ніжки) | велике -
37 Гроно: за щільністю т с середнє |
38 1 б; ніжк середня

39 Ягода: за розміром | ознака не визначалась
40 Ягода: за формою (вигляд збоку) || | М кругла | -
41 : колір шкірки(без воскового нальоту) | жовто-зелений   

 42

  

порівняно легко
  

 

  
  

 

43 товщина шкірки тонка

44 : антоціанове забарвлення м'якоті ....../ відсутнєабо дуже слабке 5

45 : твердість п м'яка
46 соковитість м'якоті

47
дуже соковита |   

 

ф
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д
і
ш
і
н
і
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н
і
в

 
ш
і
ю
і
н
і
в
і
д
ф
і
м
с
і
м
т
і
ч
і

особливий аромат й й - 0 і мета відсутній

48 Ягода: наявність насіння Ми | повноцінне
49 основне забарвлення(без нальоту) а ознака не визначалась |
50 Здерев"янілий пагін: рельєф поверхні та форма поперечного ознака не визначалась

перерізу пагону.     



Патент М: 07370 Заявка М»: 05073007

Вид: Виноград справжній Міців уіпіїегаІ,.

Назва сорту Кишмиштаїровський

Дата державноїреєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 14.11.2005

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут виноградарстваі виноробстваім. В.Є.Таїрова"
Українськоїакалел

 

   

Проявлення

 

Ознака

1 | Лише для плодоносних сортів: час розгортаннягбруньок.
(розгорнулось50 96 бруньокна5096 рослин)

   

2 Лише для неплодоносних сортів: час розгортання бруньок (як для ознака не визначається

р
закрита. й

відсутні або» дужерідкі

  

  

  
4 Молодийпагін густота прилеглих волосківна верхівці   

 

Молодийпагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на слабке
верхівці

6 Лишедля неплодоносних сортів молодийпагін: густота ознака не визначається
відхилених волосків на верхівці

  
7 Молодийлисток: колір верхнього боку пластинки. Ру жовто-зелений

8 Молодий листок:густота прилеглих волосків між жилками відсутні або дуже.рідкі

2... (визначається на нижньому боці пластинки) ||| |

9 Молодийлисток: густота прямих волосків на жилках (визначається ознака не визначалась

.. (із нижнього боку пластинки) -

10 Пагін: положення в просторі пряме |

11 Пагін: колір дорсального (добре освітленого) боку міжвузлів зеленийіз червоними

- - г - штрихами(смугами)

12 Пагін: колір вентрального (без прямого попадання денного світла) зелений
боку міжвузлів|

 

    

  

 

13 Лише для неплодоноснихсортів: колір дорсального бокувузлів ознака не визначається

(як для 11) - -

14 Лише для неплодоносних сортів: колір дорсальногобокувузлів (як ознака не визначається

для

15. ознака не визначалась

16 менше трьох

17 Па довжина вусиків - - довгі ці

18 Квітка: статеві органи добре розвинуті тичинкиі

"Ж б | ри р добре розвинута маточка

19 Розвинений листок: за розміром пластинки| ... середній      
20 Розвинений листок: форма пластинки серцевидна

-21 Розвинений листок: форма профілю у поперечномуперерізі | |

22 Розвиненийлисток: пухирчастість верхнього боку пластинки| відсутнє або дуже слабка

 

    

 
 

23 Розвинений листок: кількістьлопатей ||| п'ять

24  Розвиненийлисток:глибина листковихвирізів ( між лопатями тлибокі
листка) - - Ми

25 Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових лопаті слабко
вирізів | .. перекриваються

26 Розвинений листо розташування лопатейбіля черешка широковідкрите

  

   

 

27 Розвинений листо бмеженість лопатей біля черешка жилками ознака не визначалась

28 Розвиненийлисток: довжина зубців - довгі

29 Розвиненийлисток: відношення довжина/шириназубця велике   

 

30 Розвинений листо: ДН

31 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на ознака не визначалась

верхньомубоці пластинки -- о -

32  Розвиненийлисток: густота прилеглих волосків між жилкамиз ознака не визначалась
й пластинки - прин
33 Розвинений листої густота прямих волосків на жилкахЗ нижньогоознака не визначалась

. боку пластинки
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обидва боки прямолінійні |
 

| "Код

 

3

о
і
ю
і
а
а
ї
р
і
ю

 



м Ознака

34  Розвинений листок: довжина черешкапорівняноіз головною

жилкою

 

Лище для плодоносних сортів: початок достигання ягід

їром (без ніжки)

  

  

 

    

   

  

 

: довжина ніжки

да: за розміром,
: за формою (вигляд збоку)

: колір шкірки (без воскового нальоту)

відокремлюваністьвід плодоніжки(:

товщина шкірки о

антоціанове забарвлення м'якоті

 

 

 

: твердість м'якоті

особливий аромат п

.48 Ягода: наявність насіння -

49 Здерев"янілийпагін: основне забарвлення(без нальоту)

50 Здерев'янілийпагін: рельєф поверхні та форма поперечного

-Нерерізу лагону. 
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егкістьвідривання) |  

м'яка

відсутнє

 

трохи довший

пізній

дужевелике

нещільне

середня

середня С
яйцеподібна

рожевий |

порівнянолегко

тонка яп
відсутнє або дуже слабке

 

 

 

соковита

 

відсутній |

  
жовтувато-коричневе

ознака не визначалась

  

Проявлення

     



 

            

 

   

  

Патент М»: 07399 Заявка 05303001

Вид: Ехінацея пурпурова Есбіпасеа ригригеа(І..) Моепсб.

Назва сорту Чарівниця

Дата державноїреєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 28.02.2005

Власник(и): Досліднастанція лікарських рослин Української академії аграрних наук

1 | Ознака| я кам Проявлення Пи М Код

| ознака не визначалась|т З 0

2 й розлогий - я

4 й оменту відри кеВ 0.
15 Первиннийлисток: відношеннядовжинайширина пластинки велике(4:1) ЕД

7 Листок: забарвлення 2 нн | зелене 5

Листок(розетковий) за довжиною пластинки ,довгий я 7

моток -зазубленість - Ди ПО відсутня 1
11 Листок (розетковий):за шириноюпластині кладі середній їі 5
12 Черешок (розеткових листків): за довжиною | середній 5
13 Рослина: тип куща навесні щ проміжний З 8.

14 Рослина: за вистою (восени) - середня | 5

41 Корінь: пекучий присмаксвіжих коренів відсутній або слабкий З

18. Час викидання суцвіття на другомуроціжиття, діб | - середній | 9.

19 Стебло: за довжиною(стеблоі суцвіттяза повного його викидання) низька 3

20 Стебло: галуження зі - сильне 7
24 Стебло: опушеність| о сильна 7
22 Стебло: антоціанове забарвленняверхівки(останні 10 см) помірне 5
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Патент М: 07398 Заявка Ж»: 05303002

Вид: Ехінацея пурпурова Есріпасеа ригригеа(І,.) Моепсі.

Назва сорту Поліська красуня

Дата державноїреєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: 02.03.2005

Власник(и): Потопальський Анатолій Іванович

Юркевич Лариса Назарівна

  

     

  

Р інститу: гня ві, гродження народів України | й Й

м Й Ознака | ои | "о оПроявлення Й
л Й -Плоїдність. й | - , й сок (ознака невизначалась
2 Рослина: габітус З - і розлогий

4 Час викиданнясуцвіття у рік висіву (з моменту відростання) пізній |
.6 Первинний листок опушеність листкаі черешка ж нер відсутня ее
ко Листок: забарвлення 5 ти | - ознака не визначалась
. 8 Листок: антоціанове забарвлення під час відновленнявегетації відсутнє й
.9 Листок (розетковий)за довжиною пластинки ознака не визначалась
12 Черешок (розеткових листків): за довжиною | Й довгий

ІЗ Рослина: тип куща навесні Ми Що напівсланкий

14 Рослина: за вистою (восени) ? сім висока

17 Корінь: пекучий присмаксвіжих коренів й .. СИЛЬНИЙ

20 Стебло: галуження - сильне||

23 Суцвіття: час цвітіння що - середній

26 Суцвіття: трубчастіквітки за довжиною| ан середні
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Патент М: |07436 Заявка М»: 04359001
Вид: Персик декоративний Ргипи5 тіга Коейпе, Р. Рамідіапа(сагт.) Егапсб., Р.

капзцепзія Вера.)

Назва сорту Маленький принц

  

        

 

  

  

Дата державної реєстрації права: 11.01.2007 Дата пріоритету: |21122004

Власник(и): Нікітський|ботанічний сад - Національний наукови  щентр Українськоїакадемії аграрних наук
мі й і | - |

о

Ознака - Проявлення - Код
Ї Дереізнною | 01 взпіе ан У
2 Дерево:за силоюросту ї -. середньої сили 5
3 Дерево: за габітусом| б і інше | 5

.4Дерево: забарвлення кори штамбу й 1... буро-сіре | але з 3
- 6. Дерево: щільність розміщення сочевичок о - ї дужещільно 9

7. Квітконоснийпагін: за товщиною (без плодових гілочок) - середній 5
8

|

Квітконосний пагін: довжинаміжвузлів - - середні 5
1 Квітконоснийпагін: щільність розміщення генеративних бруньок

|

дуже рідко 1
(на 20 см довжини пагона) - - я а з

12 Квітконоснийпагін: характер розміщеннягенеративних бруньок у

|

по двіі більше 2

-Можвузлях м - М РЕ СЮ. з
.13. Бутон (пуп''янок): за формою верхівки ..

р

округлий | й
14 Час початку цвітіння | Ми середній 5
15 (Квітка: за типом м яскрава а 2
16 Квітка: заповнотою | || - - і ознака не визначалась | 0
17 Квітка: за формою | о -блюдце подібна - 2
20 Чашечка: зашириною

|

||| - - ознака не визначалась о
.22 Чашечка: забарвлення внутрішнього боку Ли жовтувато-зелене 5
124 Чашолистки:за формою Ми заокруглено-трикутні 2
26  Чашолистки: забарвлення зовнішнього боку - зелене 1
27. Квітконіжка: за довжиною ц | | середня З
29 Віночок: переважаючийколір на початку цвітіння (з внутрішнього

|

світло-рожевий 3
боку) | | - - и -

30 Пелюстки: кількість хі | більше 50 9
31 Пелюстка: за довжиною (зовнішнєколо) - дуже коротка || 1
32 Пелюстка: за шириною (зовнішнє коло) лужевузька 1
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Патент М: 07536 Заявка М»: 07246004

Вид: Троянда Возаї..

Назва сорту Схрекла

Дата державної реєстрації права: 29.05.2007 Дата пріоритету: 16.02.2007

 Власники):    

  

          

    

     

 

   
 

 

    

  

 

м ш|бзнака | | | | і 4 Проявлення

1.Рослина: тип. росту Що й мініатюрний |

.2 Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів) о - .. помірнорозлогий

3 Рослина: за висотою(під час другоїхвилі цвітіння) шнизька |

З Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка

6 Стебло:кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як дужебагато

волосина) 0 я а же

. 7. Шипи: домінуючий|колір. М червонуватий З

9 Листок: інтенсивність зеленого кольору | ю РИ Пппомірнийи НРОЗВУНОГО 5

ПП Листок: глянець верхнього боку п -помірний 5

олЛисткова пластинка:хвилястість краю о помірна | 5

14 Кінцевий листочок: за формою основи пластинки - заокруглений 3.

17 Квітконоснийпагін: Кількість збіжистих з квітками || ..... Мало - З.

18 Тільки для сортів з неквітучими збіжистими пагонами: мало 3
й : кількість квіток

19 Тільки для сортів з квітнучими збіжистимипагонам: дуже мало о

Квітконостнийпагін:кількістьквіток на пагоні 0 ра

21 Квітка: тип и повна р - 3

22 Квітка: кількість пелюсток - . середня про 5

23 Квітка: група кольору оранжева суміш ї

(включаютьсорти
переважно оранжевого
кольору,але може бути
інший відтінок)

. оранжевий 3

мала 3;

3

| 9
(дужемала | ди 1

що ДИ ознака не визначалась | 0

з ; 4 ознака не визначалась 0
41 Тільки для сортів з одним кольоромна внутрішньомубоці світлішийбіля верхівки 3

пелюстки: Пелюстка: розміщення кольору(за виключенням плями
на основі) о 1 С -

44. Тільки для сортів з двомаабо більше кольорамиз внутрішнього 1

боку: Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на
... основі) що пня я. Пи

45 Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування сегментами або рисками 5

.. . вторинного кольору на внутрішньомубоці г - ДИ -

46 Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування по краю 3
- третинного кольоруна внутрішньомубоці |

216



Патент М: 07537 Заявка М»: 07246010

Вид: Троянда Возаї,.

Назва сорту Схлайре

права: 29.05.2007 Дата пріоритету: 21.02.2007

 

Дата державної реєстра:

ЛІТЄХРБОРО ХОЛДІНІВОМ | | ВУ - -
- Ознака | Проявлення|||

Власник(и): 
   

    
    

  

  

 

  

 

 

    

 

 

      

1 і ний

20 | помірно розлогий

3 і - ннзнка, ота
й 5 Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення я я 5 слабка

6 Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких,як дуже багато

волосина) : м -
7 Шипи: домінуючий колір - т червонуватий 3

9 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

1 Листок: глянець верхнього боку .... (помірний 5

12 Листкова пластинка: хвилястість краю ||| - помірна | 5.

14 Кінцевий листочок: за формою основи пластинки | ||| заокруглений 3

.17. Квітконаснийпагін: Кількість збіжистих. з квітками кант 3
18. Тількидля сортів з неквітучими збіжистимипагонам: мало З

Квітконоснийпагін: кількість квіток | о

19. Тільки длясортів з квітнучими збіжистими пагонами: мало 3

Квітконостнийпагін: кількість квіток на пагоні и

21Квітка: тип гі й аа повна | о Та 8

.22 Квітка: кількість пелюсток .... середня кількість - 5

23 Кевітка: група кольору оранжева суміш 7

(включають сорти
переважно оранжевого

кольору,але може бути
г - іншийвідтінок)

: колір середини оранжевий 3

задіаметром ||| - мала 3

форма | зіркоподібна | 3

29 Квітка: за профілем ні плескато-випукла 3

32  Пелюстка: послідовне наявне і

231. розмір - дуже мала || 1

38  Пелюстка: за довжиною - 0 ознака не визначалась 0

39 Пелюстка: за шириною | - ознака не визначалась || 0

41 Тільки для сортів з одним кольором на внутрішньомубоці світліший біля верхівки З

пелюстки: Пелюстка: розміщення кольору ба виключенням плями

.. наоснові) | | - |

44 Тільки для сортів з двомаабо більше кольорамиз внутрішнього світло-жовтий 3

боку: Пелюстка: третинний колір (за виключенням плями на

| основі) | о - - ДР о й

45 Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування сегментами або рисками З

зара тОриННОГО хольОру на внутрішньому боці завада слабо
46 Тільки для різнокольорових сортів: Пелюстка: розташування по краю

 

сеРеТИННОГОКІ

 

льору на внутрішньомубоці
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Патент М: 0582 Заявка Ме: 04408001
Вид:  Глива Ріеигобця (Ег.) Китт

Назва сорту Сілван НК-35

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005 Дата пріоритету:

|

29.03.2004

Влаєник(и)х Сілван УгорщинаЛТДО     

 

|Проявлення Код

середній

 

     Колонія штаму: радіальна неоднорідність щільнос: повітряного відсутня

 

 

 

міцелію арени ел (лит муєжи о
7. Колонія штаму на лігноцелюлозному субстраті: діаметр на 7-му маленький З

добу... ато з - г
.8. Вегетативнийріст: оптимальна температура, ОС и 22 1
9 Плодоветіло: кількість у зростку .. Ознака не визначалась о
10 Плодоветіло: маса | аби у середня м 2.
12 Щапка: форма ні - и т - Ознака не визначалась 0
23 Шапка: край за формою знанаівєЯ и . ознака не визначалась 0
15 Шапка: забарвлення | с - й .. біле | 1
17,Ніжка: затовщиною | | | ці Ли - є тонка | 3:
18 Ніжка: потовщення біляоснови | і - відсутнє 1
20 Ніжка: забарвлення

|

| | 1 рожеве 2
21 Плодоношення: оптимальна температура, 0С ЛИ 17. 3
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0583 Заявка 04375001

Вид: Печериця двоспорова Арагісиз Бізрогиз(7. 1.0е) Ітбасй

 

Патент

Назва сорту Сілван А-15

Дата державної реєстрації права: 01012005 Дата пріоритету: 05042004

Власник(и): Сілван Угорщина ЛТД

м Б й Ознака|

 

  

    

    

2 НаНЕРВАНИС лса
2 ознака не визначалась. ЖК

4 Колонія штаму: текстура повітряного міцелію повстиста

7 Колонія штаму: концентричназональність відсутня

8 Колонія штаму:радіальна секторність | відсутня

11 Шапка: форма країв || ДА ...плескаті рівні|

із Шапка верхня | - - п ознака не визначалась -

17 Ніжка: діаметр - ознака не визначалась |

20 Пластинки: за щільністю | ознака не визначена
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о Проявлення||

 



 

Патент М 0584 Заявка М: 04375002
Вид: Печериця двоспорова Авагісиз Бізрогиз(1. 1.ве) птбасі

 

Назва сорту Сілван3512

Дата державної реєстрації права: 01.01.2005 Дата пріоритету: (05.04.2004

Власник(и): Сілван Угорщина ЛТД

МИРА Ознака

  

  

  

  

  
 

   

Й; висока
ад демаркаційналінія| що а ПЛЛЕТНІВі
(4 - Колонія штаму: текстура повітряного міцелію они з повстиста

7 онцентричназональність «ат відсутня
8 Кол: ні Ге альна секторність | й . відсутня

-3 Шапка: забарвлення|
ПІ Шапка форма країв М | - ти плескатірівні
13 Шапка: поверхня | тладенька
з Ніжка: діаметр С -Ознака не визначалась М
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Проявлення

ознака не визначалась
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