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УДК 635.92:582.675.5                            Код  UPOV: PAPAV_ORI 

Методика 

проведення експертизи сортів маку східного (Papaver orientale L.) 

на відмінність, однорідність та стабільність 

 

Загальні рекомендації 

 

1. Предмет Методики  

 Методика стосується всіх сортів виду Papaver orientale L.  

 

 2. Необхідний рослинний матеріал – рослини 

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

рослинний матеріал для експертизи сорту.  

 

 2.2 Мінімальна кількість рослинного матеріалу має становити 12 рослин.  

 

 2.3 Рослинний матеріал має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами, не 

пошкодженим шкідниками та відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо 

якості та сортових характеристик. 

 

 2.4 Рослинний матеріал нічим не обробляють. 

 

 3. Метод експертизи  

 3.1 Тривалість експертизи. Експертиза має тривати щонайменше два незалежні 

вегетаційні цикли, за необхідності експертизу продовжують на третій.  

 

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

та додатковому). 

 

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

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

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

другій колонці Таблиці ознак і описано в поясненні до неї. 

Через непостійність денного світла, визначення кольору проводять за штучного 

освітлення або опівдні в кімнаті без прямих сонячних променів. Спектральний склад 

штучного світла освітлювального приладу має відповідати стандарту денного освітлення СІЕ 

D6500 з допустимим відхиленням, встановленим Британським стандартом 950 (частина І).  

Для визначення кольору частину рослини розміщують на білому фоні, порівнюючи із 

RHS шкалою кольорів. 

 

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

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

циклу вирощування. Кожне дослідження має включати щонайменше 12 рослин. 

Рекомендована схема розміщення рослин 0,50 × 0,70 м. 

 

 3.5 Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту 

здійснюють методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно 

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

ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак. 

_____________________ 
Методику розроблено: Горай  Г. О., к. б. н., НБС ім. М. М. Гришка НАН України, 2016. 
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 Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано в другій колонці Таблиці 

ознак:  

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

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

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

VG: візуальна разова оцінка групи рослин; 

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

  

3.6 Кількість рослин/частин рослин. Експертизі підлягає щонайменше 12 рослин. 

Усі вимірювання варто здійснювати на такій кількості рослин: 

MG: разове вимірювання 12 рослин або 12 частин рослин (наприклад, висота); 

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 6 рослин або 6 частин рослин; 

VG: візуальна разова оцінка 12 рослин; 

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 6 рослин або 6 частин рослин. 

 

 4. Оцінка відмінності, однорідності та стабільності. 

 Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в 

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

Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування 

групи подібних сортів. 

 

 4.1 Експертиза на відмінність 

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

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

Експертизу на відмінність проводять після отримання результатів морфологічного опису 

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

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

кандидат серед загальновідомих за морфологічною кодовою формулою, його необхідно 

наступного року порівняти в польовому досліді. 

 

 4.2 Експертиза на однорідність  

 Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження 

рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, 

визначеними під час морфологічного опису.  

 Для оцінки однорідності приймається популяційний стандарт 1% за рівня ймовірності 

95 %. У вибірці з дванадцяти рослин допускається одна нетипова.  

 4.2.1 Нетипові рослини позначають стрічками, етикетками тощо. За відсотком 

нетиповості встановлюють однорідність сорту. 

 

 4.3 Експертиза на стабільність 

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

залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу 

розмноження, наприкінці кожного такого циклу. 

 Зазвичай, коли сорт однорідний, він вважається стабільним. 

 

 5. Групування сортів для експертизи на відмінність  
 Сорти групують за  найвідмітнішими морфологічними ознаками для кожного сорту. 

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

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

окремо або в комбінаціях з іншими.  

 Для групування рекомендовано такі ознаки: 

 – Рослина: за висотою (ознака 1); 
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 – Квітконос: діаметр (ознака 11); 

 – Квітка: основне забарвлення віночка (ознака 20);  

 – Пелюстка: характер розсіченості краю (ознака 24); 

 – Пелюстка: гофрованість (ознака 25); 

 – Рослина: час початку цвітіння (ознака 34). 

 

 5.1 Для чіткої реєстрації виявлення ознаки поряд із сортами-кандидатами 

рекомендовано висаджувати сорти-еталони. 

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

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

або регіональні умови довкілля це унеможливлюють;  

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

ознак; 

  (а) – обстеження на найбільш розвинених листках нижньої частини листкової розетки 

квітуючої рослини;  

 (b) – обстеження на квітках другого дня цвітіння. 
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7. Таблиця ознак сортів маку східного 

 

Ознаки 
Ступені виявлення 

ознак 
Коди Сорти-еталони 

1 2 3 4 5 

1. 

(*) 

(+) 

QN 

 

Рослина: за висотою  

MG 

2 

дуже низька  1 Little Candyfloss, Carmen 

низька 3 Matador, Sunset 

середня  5 Inferno, Flamenco Dancer 

висока  7 Ruffled Princess of Orange 

дуже висока 9 Hearbeat, Ruffled Patty 

2. 

(+) 

QN 

Рослина: діаметр розетки 

MG 

2 

дуже малий 1  

малий 3 Castanette, Scarlet O’Hara, 

Firefly 

середній 5 White Ruffles, Matador, 

Sunset, Inferno 

великий 7 Mandarin, Fancy Feathers 

дуже великий 9 Hearbeat, Casino, Ruffled 

Patty 

3. 

QN 

Листок розетковий: 

інтенсивність зеленого 

забарвлення 

VS, 2 (a) 

слабка 3 Sunset 

помірна 5 White Ruffles 

сильна 7 Matador 

4. 

QL 

 

Листок розетковий: 

глянсуватість верхнього 

боку VS, 2 (a) 

відсутня 1  

наявна 9  

5. 

(+) 

QN 

 

Листок розетковий: 

опушення верхнього боку 

VS, 2 (a) 

слабке 3  

помірне 5  

сильне 7  

6. 

(+) 

QN 

 

Листок розетковий: за 

довжиною  

MS 

2 (a) 

дуже короткий 1  

короткий 3 Little Candyfloss  

середній  5 Matador,  Carmen 

довгий  7 Ruffled Princess of Orange  

дуже довгий 9 Hearbeat, Flamenco Dancer 

7. 

(+) 

QN 

 

Листок розетковий: за 

шириною  

MS 

2 (a) 

дуже вузький 1  

вузький  3 Little Candyfloss, White 

Ruffles, Matador  

середній  5 Matador,  Inferno, Sunset 

широкий  7 Scarlet O’Hara 

дуже широкий 9 Ruffled Princess of Orange, 

Hearbeat 

8. 

QN 

 

Листок розетковий: за 

ступенем розсіченості 

листкової пластинки 

VS 2 (a) 

лопатевий 1  

роздільний 2  

розсічений 3  

9. 

(+) 

QN 

 

Листок розетковий: 

глибина розсіченості 

листкової пластинки 

VS 2 (a) 

 

мала 3  

середня 5  

велика 7  
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1 2 3 4 5 

10. 

(+) 

PQ 

 

Листок розетковий: край 

листкової пластинки 

VS 2 (a) 

виїмчастий 1  

пилчастий 2  

двоякопилчастий 3  

11. 

(*) 

(+) 

QN 

 

Квітконос: діаметр 

MS 

2 

малий 3 Sunset 

середній 5 Flamenco Dancer, Inferno, 

Matador 

великий 7 Ruffled Princess of Orange 

12. 

(+) 

QL 

 

Бутон: приквітки 

VS 

1 

відсутні 1  

наявні 9  

13. 

(+) 

QN 

 

Бутон: за довжиною 

перед початком цвітіння 

MS 

1 

 

короткий 3 Flamenco Dancer, Matador 

середній 5 Ruffled Princess of Orange, 

Little Candyfloss, Inferno 

довгий 7 Hearbeat 

14. 

(+) 

PQ 

 

Бутон: форма перед 

початком цвітіння 

VS 

1 

 

куляста 1 Ruffled Princess of Orange 

яйцеподібна 2 Flamenco Dancer, Matador, 

Hearbeat 

видовжена 3 Little Candyfloss, Inferno 

15. 

PQ 

 

Чашолистки: забарвлення 

волосків  

VS 

1 

біле 1  

червоне 2  

коричневе 3  

16. 

QL 

Чашолистки: положення 

волосків  

до бутону 

VS 1 

притиснуті  1  

відхилені 2  

17. 

(*) 

(+) 

QN 

Квітка: діаметр 

MS 

2 (b) 

 

 

 

малий  3 White Ruffles, Sunset 

середній  5 Mandarin, Inferno, Casino 

великий  7 Flamenco Dancer, Ruffled 

Princess of Orange, 

Hearbeat 

18. 

(+) 

QN 

Квітка: довжина 

MS 

2 (b) 

коротка 3 White Ruffles 

середня 5 Flamenco Dancer, Matador, 

Sunset, Inferno 

довга 7 Ruffled Princess of Orange, 

Hearbeat 

19. 

(+) 

PQ 

Квітка: форма 

VG  

2 (b) 

плеската 1  

чашоподібна 2  

бокалоподібна 3  

20. 

(*) 

PQ 

Квітка: основне 

забарвлення віночка 

VG    

2 

 

біле 1 Black and White 

рожеве 2 Mrs Perry 

червоне 3 Curlilocks 

бузкове 4 Lilac Girl 
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1 2 3 4 5 

21. 

QN 

Квітка: кількість 

пелюсток 

VS 

2 

чотири 1 Sunset, Inferno 

п'ять 2 White Ruffles 

шість 3 Ruffled Princess of Orange, 

Matador 

понад шість  4 Carmen, Doublebloon, 

Khedive 

22. 

(+) 

QN 

Пелюстка: за довжиною 

MS 

2 

коротка  3 Little Candyfloss  

середня  5 Flamenco Dancer, Matador 

Sunset, White Ruffles 

довга  7 Ruffled Princess of Orange, 

Hearbeat 

23. 

(+) 

QN 

Пелюстка: за шириною 

MS 

2 

 

 

вузька 3 Sunset, White Ruffles 

середня 5 Flamenco Dancer, Ruffled 

Princess of Orange, Matador 

широка 7 Hearbeat 

24. 

(*) 

(+) 

QL 

Пелюстка:  

за характером  

розсіченості краю 

VS 

2 

 цілокрая 1  

хвиляста  2  

дрібнолопатева 3 Garden Glory 

дрібнороздільна 4 Curlilocks 

25. 

(*) 

QN 

Пелюстка: гофрованість 

VS, 2 

слабка 3 Sunset, Aglaja 

помірна 5  

сильна 7 Garden Glory 

26. 

QN 

Пелюстка: кількість 

кольорів 

VS, 2 

один 1  

два 2 Pecotee, Pinnacle 

27. 

(*) 

PQ 

Лише для 

однокольорових сортів. 

Пелюстка: забарвлення 

внутрішнього боку 

VS  

2 

RHS шкала кольорів 

(вказати номер 

посилання) 

  

28. 

PQ 

Лише для 

однокольорових сортів. 

Пелюстка: забарвлення 

зовнішнього боку 

VS 

2 

RHS шкала кольорів 

(вказати номер 

посилання) 

  

29. 

PQ 

Лише для двокольорових 

сортів. Пелюстка: 

забарвлення облямівки 

внутрішнього боку 

VS, 2 

RHS шкала кольорів 

(вказати номер 

посилання) 

  

30. 

PQ 

Лише для двокольорових 

сортів. Пелюстка: 

забарвлення облямівки 

зовнішнього боку 

VS, 2 

RHS шкала кольорів 

(вказати номер 

посилання) 
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1 2 3 4 5 

31. 

(+) 

QL 

Пелюстка: базальна пляма  

VS 

 2 

відсутня 1  

наявна 9  

32. 

(+) 

PQ 

Лише для сортів з 

наявною базальною 

плямою. Пелюстка: 

форма базальної плями  

VS 

2 

нечітка, радіальними 

рисками 

1  

велика, видовженою 

смугою 

2  

cередня або мала; 

округла або широкою 

смугою; розташована 

в нижній частині 

пелюстки і не 

доходить до основи 

пелюсток  

3 

 

 

середня або мала; 

округла або широкою 

смугою; проходить від 

основи пелюстки до 

третини 

4  

велика, заокруглена 

або овальна; 

проходить від основи 

пелюстки до її 

середини 

5  

33. 

PQ 

Лише для сортів з 

наявною базальною 

плямою. Пелюстка: 

забарвлення базальної 

плями  

VS 

2 

RHS шкала кольорів 

(вказати номер 

посилання) 

  

34. 

(*) 

(+) 

QN 

Рослина: час початку 

цвітіння 

VG 

2 

ранній 3  

середній  5 Tiffany, Picotee, Queen 

Alexandra,Rosenpokal, 

Turkenlouis, Garden Glory, 

Royal Wedding 

пізній 

 

7 Beauty of Livermere 

35. 

(+) 

QN 

Коробочка: за довжиною 

MS 

3 

коротка 3 Sunset Little Candyfloss 

середня 5 Ruffled Patty 

довга 7 Casino 

36. 

(+) 

QN 

Коробочка: за шириною 

MS 

3 

вузька 3 Sunset, Little Candyfloss 

середня 5 Flamenco Dancer 

широка 7 Ruffled Princess of Orange 

37. 

(+) 

PQ 

Коробочка: форма 

VS 

3 

овальна 1  

широкоовальна 2 Flamenco Dancer, Inferno 

куляста 3 Ruffled Princess of Orange, 

Sunset, Little Candyfloss 
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1 2 3 4 5 

38. 

(+) 

PQ 

Коробочка: форма диска 

VS 

2 

плеската 1  

розпластана 2  

конічна 3  

39. 

(+) 

PQ 

Коробочка: форма 

верхівки частки диска 

VS 

2 

заокруглена   1   

загострена 

 

2  

40. 

QL 

Рослина: повноцінне 

плодоношення  

VG 

відсутнє 1  

наявне 9  

 

 8. Пояснення до Таблиці ознак сортів маку східного  

Коди фаз росту й розвитку рослин, у які проводять обстеження 

Коди Назви фаз росту й розвитку 

1 Бутонізація 

2 Цвітіння  

3 Плодоношення 

 

Усі спостереження проводять на двох-трьохрічних рослинах. Спостереження на квітці 

та листках проводять під час повного цвітіння. Спостереження діаметра та форми квітки 

проводять на другий день цвітіння. 

 

До 1. Рослина: за висотою, см. 

 Дуже низька – до 45, низька – 45–59, середня – 60–74, висока – 75–90, дуже висока – 

понад 90. 

 

До 2. Рослина: діаметр розетки, см. 

 Дуже малий – до 30, малий – 30–39, середній – 40–49, великий – 50–60, дуже великий 

– понад 60. 

 

До 5. Листок розетковий: опушення верхнього боку. 

 

 
3 5 7 

Слабке  помірне сильне  

 

До 6. Листок розетковий: за довжиною, см. 

 Дуже короткий – до 22, короткий – до 22–26, середній – 26–30, довгий – 31–35, дуже 

довгий – понад 35. 
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До 7. Листок розетковий: за шириною, см.  

 Дуже вузький – до 6, вузький – 6–8, середній – 9–11, широкий – 12–14, дуже широкий 

– понад 15. 

 

До 9. Листок розетковий: глибина розсіченості листкової пластинки. 

   
3 5 7 

Мала середня велика 

 

До 10. Листок розетковий: край листкової пластинки. 

  
 

1 2 3 

Виїмчастий пилчастий двоякопилчастий 

 

До 11. Квітконос: діаметр, мм. 

 Малий – до 6, середній – 6–8, великий – понад 8. 

 

До 12. Бутон: приквітки. 

 

  
1 9 

Відсутні наявні 
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До 13. Бутон: за довжиною перед початком цвітіння, см. 

 Короткий – до 4, середній – 4–5, довгий – понад 5. 

 

До 14. Бутон: форма перед початком цвітіння. 

             

 
  

1 2 3 

Куляста яйцеподібна видовжена 

 

До 17. Квітка: діаметр, см. 

 Малий – до 10, середній – 10–15, великий – понад 15. 

 

До 18. Квітка: довжина, см. 

 Коротка – 5, середня – 5–8, довга – 8. 

 

 
 

До 19. Квітка: форма. 

 

   

 
 

 
1 2 3 

Плеската чашоподібна бокалоподібна 

 

До 22. Пелюстка: за довжиною, см. 

 Коротка – до 6, середня – 6–9, довга – понад 9. 

довжина квітки 
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До 23. Пелюстка: за шириною, см. 

 Вузька – до 7, середня – 7–12, широка – понад 12. 

 

До 24. Пелюстка: за характером розсіченості краю. 

 

  
   1   2 3 4 

Цілокрая хвиляста 

 

дрібнолопатева      дрібнороздільна 

До 31. Пелюстка: базальна пляма. 

  
1 9 

Відсутня наявна 

 

До 32. Лише для сортів з наявною базальною плямою. Пелюстка: форма базальної плями. 

 
 1 2  

Нечітка, радіальними рисками велика, видовженою смугою 

   
3 4 5 

cередня або мала; округла 

або широкою смугою; 

розташована в нижній 

частині пелюстки і не 

доходить до основи 

пелюсток 

середня або мала; округла 

або широкою смугою; 

проходить від основи 

пелюстки до третини 

велика, заокруглена або 

овальна; проходить від 

основи пелюстки до її 

середини 
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До 34. Рослина: час початку цвітіння. 
 Орієнтовані календарні строки для Лісостепу. 

 Ранній  –  8.05 – 19.05, середній – 20.05 – 31.05, пізній – 1.06 – 12.06. 
 

До 35. Коробочка: за довжиною, см. 

 Коротка – до 2, середня – 2–3,5, довга – понад 3,5. 

 

До 36. Коробочка: за шириною, см. 

 Вузька – до 2, середня – 2–3, широка – понад 3. 

 

До 37. Коробочка: форма.  

  

   
1 2 3 

Овальна широкоовальна куляста 

 

До 38. Коробочка: форма диска.  

   
1 2 3 

Плеската розпластана конічна 
 

 

До 39. Коробочка: форма верхівки частки диска. 

 

 

 
1 2 

Заокруглена 

 

загострена 
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10. Технічна анкета 

 

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

 Дата подання заявки: 

(не заповнюється заявником) 

ТЕХНІЧНА АНКЕТА  

заповнюється разом із заявкою на права селекціонера на сорт рослини  

   1. Предмет Технічної анкети   

1.1 Ботанічна назва   Papaver orientale L.  

1.2 Загальноприйнята назва   Мак східний  

2. Заявник        

    Ім’я        

    Адреса  

  

 

  

    Телефон №        

    Факс №        

    E-mail адреса        

Селекціонер (якщо він не заявник)        

3. Назва сорту        
#4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту 

4.1 Схема селекції 

      (інформація стосовно схеми селекції) 

Сорти отримані в результаті: 

 

4.1.1 Схрещування 

          (а) контрольоване схрещування                                            

               (вкажіть батьківські сорти) 

 

          (b) частково відоме схрещування                                          

              (вкажіть відомий(і) сорт(и)) 

 

          (с) невідоме схрещування 

 

4.1.2 Мутація 

         (зазначте батьківський сорт)     

                                                                                               

4.1.3 Виявлено та поліпшено                                                          

         (зазначте, де й коли відкрито та як розвинуто) 

 

4.1.4 Інше                                                                                      

         (зазначте деталі) 

 

4.2 Метод розмноження сорту 

      (інформація стосовно методу розмноження сорту) 

 

4.2.1 Сорти, що розмножуються вегетативно 

           (а) живцями 

 

           (b) розмноження in vitro 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

 

 

 

 

[   ] 

 

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

4.2.2  Інше                                                                                         

         (зазначте деталі) 

 

[   ] 

 

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

Методиках; прохання виділити найвідповідніший код). 

Ознаки та ступені їх виявлення Сорти-еталони Коди 

5.1  

(1) 

 

Рослина: за висотою дуже низька  Little Candyfloss 1[   ] 

низька Matador, Sunset, Carmen 3[   ] 

середня  Inferno, Flamenсo Dancer 5[   ] 

висока  Ruffled Princess of Orange 7[   ] 

дуже висока Hearbeat 9[   ] 

5.2  

(11) 

 

Квітконос: діаметр малий Sunset  3[   ] 

середній  Flamenсo Dancer, Inferno, 

Matador 

5[   ] 

великий Ruffled Princess of Orange 7[   ] 

5.3  

(20) 

Квітка: основне 

забарвлення віночка 

біле Black and White 1[   ] 

рожеве Mrs Perry 2[   ] 

червоне Curlilocks 3[   ] 

бузкове Lilac Girl 4[   ] 

5.4  

(24) 

Пелюстка: за 

характером 

розсіченості краю 

 цілокрая  1[   ] 

хвиляста   2[   ] 

дрібнолопатева Garden Glory 3[   ] 

дрібнороздільна Curlilocks 4[   ] 

5.5 

(25) 

Пелюстка: 

гофрованість 

слабка Sunset, Aglaja 3[   ] 

помірна  5[   ] 

сильна Garden Glory 7[   ] 

5.6 

(34) 

Рослина: час початку 

цвітіння 

 

ранній  3[   ] 

середній  Tiffany, Picotee, 

Rosenpokal, Turkenlouis, 

Garden Glory, Queen 

Alexandra, Royal Wedding 

5[   ] 

пізній Beauty of Livermere 7[   ] 

6. Подібні сорти та відмітності між ними  

Прохання  використовувати  цю  таблицю  та  рядок  коментарів  для  надання  інформації 

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

є найподібнішими. Ця інформація може допомогти установі провести свою експертизу на 

відмінність ефективніше.  

Назва(и) сорту(ів), 

подібного(их) до 

Вашого сорту-

кандидата 

Ознака(и), за якою(ими) 

Ваш сорт-кандидат 

відрізняється від 

подібного(их) сорту(ів) 

Опишіть виявлення 

ознак(и) 

подібного(их) 

сорту(ів) 

Опишіть виявлення 

ознак(и) Вашого 

сорту-кандидата 

 

 

 

   

Коментарі:  
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ТЕХНІЧНА АНКЕТА Сторінка {3} з {3}  

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

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

що представлена в розділах 5 та 6? 

             Так [ ]                              Ні [ ] 

(Якщо «так», просимо надати деталі) 

ТЕХНІЧНА АНКЕТА Сторінка {3} з {3}  

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

             Так [ ]                              Ні [ ]  

(Якщо «так», просимо надати деталі)  

7.3 Інша інформація 

 (використання сорту)                  (фотографія) 

8. Дозвіл на використання   

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

стосовно охорони довкілля, здоров’я людей та тварин?  

         Так [   ]                                              Ні [   ]  

         (b) Чи було одержано такий дозвіл?  

         Так [   ]                                              Ні [   ]  

         Якщо відповідь на пункт (b) є позитивною, просимо надати копію дозволу. 

9. Інформація щодо рослинного матеріалу, що має проходити експертизу чи представлений 

для експертизи.  

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

як  шкідники, хвороби, хімічна обробка (наприклад, ростовими речовинами або 

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

росту й розвитку рослини тощо.  

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

поки компетентні органи не дозволять або не запропонують зробити це. Якщо рослинний 

матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Просимо вказати 

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

(a) мікроорганізмів (наприклад, вірус, бактерія, фітоплазма)           Так  [   ]         Ні  [   ] 

(b) хімічної обробки (наприклад, ростові речовини, пестициди) Так  [   ]         Ні  [   ] 

(c) культури тканини                                                                              Так  [   ]         Ні  [   ] 

(d) інших чинників                                                                                 Так  [   ]         Ні  [   ] 

        Просимо надати детальну інформацію щодо пунктів, де Ви вказали «так»  

(випробування на наявність вірусу чи інших патогенів)  

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

достовірною: 

        Ім’я заявника     

       Підпис      Дата  

 

# Повноважні органи можуть дозволити залучити певну інформацію до конфіденційного 

розділу Технічної анкети.  

 


