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7. ОФІЦІЙНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ

7. OFFICIAL DESCRIPTIONS AND INDICES OF VALUE FOR CULTIVATION AND USE

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150613

Заявка №: 09046002 Назва сорту Бурштин

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк кормовий  Beta vulgaris L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Гіпокотиль:  колір жовтий 3

4 Листок: положення проміжне 5

5 Листок: за довжиною (черешок включно) середній 5

6 Листок: за шириною середній 5

7 Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина середнє 5

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: забарвлення жилок жовте 3

10 Листкова пластинка: форма кінчика злегка округла 2

11 Черешок: за довжиною середній 5

12 Черешок: забарвлення основи від жовтого до оранжевого 2

13 Коренеплід: за формою циліндрично-конічний 7

14 Коренеплід: за довжиною середній 5

15 Коренеплід: за шириною середній 5

16 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

17 Коренеплід: заглибленість у ґрунт середня 5

18 Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту жовте 3

19 Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті жовте 3

20 Коренеплід: вміст сухої речовини середній 5

ПЛС

Степ

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

88,6Урожайність, ц/га 78,8 64,5

6,4Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц\га -11,2 -14,2

7,8Гарантована прибавка до нац. стандарту,% -12,4 -18,0

589,6Урожай коренеплодів, ц\га 535,9 531,2

799,8Маса коренеплодів, г 752,9 777,0

14,5Вміст сухої речовини, % 16,5 13,1

160Вегетаційний період, діб 147 151

5,0Ступінь заглиблення в грунт, бал 5,2 5,1

70,3Густота стояння, шт/га 75,8 71,6

0Процент стрілкуючих, % 0 2,3

8,8Стійкість до церкоспорозу, бал 7,1 6,1

6,8Придатність до мех. збирання, бал 6,7 5,5

1,0Ураженість коренеїдом, бал 3,0 1,5

7



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150614

Заявка №: 09046003 Назва сорту Ризон

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк кормовий  Beta vulgaris L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості багаторостковий 2

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Гіпокотиль:  колір червоний 6

4 Листок: положення проміжне 5

5 Листок: за довжиною (черешок включно) середній 5

6 Листок: за шириною середній 5

7 Листкова пластинка: відношення довжина/ ширина середнє 5

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: забарвлення жилок червоне 5

10 Листкова пластинка: форма кінчика злегка округла 2

11 Черешок: за довжиною середній 5

12 Черешок: забарвлення основи червоне 3

13 Коренеплід: за формою циліндрично-конічний 7

14 Коренеплід: за довжиною середній 5

15 Коренеплід: за шириною середній 5

16 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

17 Коренеплід: заглибленість у ґрунт середня 5

18 Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту червоне 5

19 Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті оранжеве 5

20 Коренеплід: вміст сухої речовини середній 5

ПЛС

Степ

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

107,2Урожайність, ц/га 82,8 70,1

24,1Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц\га -12,4 -3,1

29,0Гарантована прибавка до нац. стандарту,% -13,0 -4,0

650,5Урожай коренеплодів, ц\га 506,3 507,0

775,8Маса коренеплодів, г 765,2 701,0

16,9Вміст сухої речовини, % 17,0 15,6

161Вегетаційний період, діб 141 152

4,5Ступінь заглиблення в грунт, бал 4,4 4,2

72,0Густота стояння, шт/га 81,3 74,2

0Процент стрілкуючих, % 0 1,8

8,3Стійкість до церкоспорозу, бал 7,7 6,0

7,0Придатність до мех. збирання, бал 6,1 5,4

1,0Ураженість коренеїдом, бал 4,3 2,6
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150616

Заявка №: 10013036 Назва сорту Атак

Дата пріоритет 03.12.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки розлога 5

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск сильний 7

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір білий 1

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром малий 3

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

90,1Збір цукру, ц/га 83,4 97,7

11,8Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га 2,1 14,0

15,1Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 2,6 16,7

519,1Урожайність, ц/га 499,4 524,8

17,4Цукристість, % 16,9 18,5

77,9Вихід цукру, ц/га 67,5 84,8

14,6Вихід цукру, % 14,1 16,8

7,7Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га 15,0 -3,8

11,0Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 28,6 -4,3

0,5Вміст розчиної золи, % 0,5 0,6

2,0Втрати цукру в мелясі, % 2,0 2,1

21,7Динаміка приросту цукру, % 25,7 28,6

8,2Придатність до механізованого збирання, бал 8,7 6,0

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураженість коренеїдом, бал 3,7 1,7

6,2Стійкість до церкоспорозу, бал 6,5 4,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150618

Заявка №: 11013034 Назва сорту БІЗОН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення відсутнє 1

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) зелене 2

6 Рослина: тип розетки напіврозлога 3

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Лісостеп, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

418,6Урожайність, ц/га 502,6 481,3

18,2Цукристість, % 17,4 17,5

76,2Збір цукру, ц/га: 87,5 84,2

1,2гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 5,9 5,0

1,6гарантована прибавка до нац.стандарту, % 7,3 6,4

15,0Вихід цукру, % 14,6 14,3

62,9Вихід цукру, ц/га: 73,4 69,0

-0,4гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 4,9 2,9

-0,6гарантована прибавка до нац.стандарту, % 7,2 4,4

0,6Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

2,3Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

19,4Динаміка приросту цукру, % 24,1 38,9

7,8Придатність до механізованого збирання, бал 8,9 5,7

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 3,9 2,3

8,2Стійкість до церкоспорозу, бал 6,6 4,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150728

Заявка №: 13069004 Назва сорту ГУЛЛІВЕР

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки розлога 5

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною вузький 3

19 Черешок: колір червонуватий 3

20 Черешок: забарвлення основи червоне 4

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

420,1Урожайність, ц/га 472,0 418,3

20,1Цукристість, % 18,1 18,7

84,4Збір цукру, ц/га: 85,4 78,2

14,0гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 19,1 2,4

19,9гарантована прибавка до нац.стандарту, % 28,8 3,1

17,3Вихід цукру, % 15,3 15,5

72,7Вихід цукру, ц/га: 72,3 65,0

12,9гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 16,5 2,8

21,5гарантована прибавка до нац.стандарту, % 29,6 4,5

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

16,4Динаміка приросту цукру, % 21,1 32,3

9,0Придатність до механізованого збирання, бал 8,8 5,0

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 5,7 3,0

8,3Стійкість до церкоспорозу, бал 6,6 5,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150619

Заявка №: 11013043 Назва сорту Добриня

Дата пріоритет 29.12.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність триплоїд 3

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) зелене 2

6 Рослина: тип розетки напіврозлога 3

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки велика 7

10 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

ПЛС

Степ

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

465,1Урожайність, ц/га 451,2 393,3

18,4Цукристість, % 17,5 17,4

85,6Збір цукру, ц/га: 79,0 68,4

10,6гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -2,5 -10,7

14,1гарантована прибавка до нац.стандарту, % -3,1 -13,5

15,6Вихід цукру, % 14,7 14,2

72,6Вихід цукру, ц/га: 66,4 56,0

9,3гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -2,1 -10,1

14,6гарантована прибавка до нац.стандарту, % -3,1 -15,3

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

24,2Динаміка приросту цукру, % 21,8 36,1

8,6Придатність до механізованого збирання, бал 8,6 5,7

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 3,9 2,3

8,2Стійкість до церкоспорозу, бал 7,5 5,2

12



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150793

Заявка №: 12013001 Назва сорту ІЦБ 1201

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки напіврозлога 3

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована 3

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи жовтувате 2

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

430,3Урожайність, ц/га 455,7 481,2

18,3Цукристість, % 17,4 17,9

78,7Збір цукру, ц/га: 79,3 86,1

3,7гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -2,2 7,0

5,0гарантована прибавка до нац.стандарту, % -2,7 8,8

15,5Вихід цукру, % 14,6 14,7

66,7Вихід цукру, ц/га: 66,6 70,9

3,4гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -1,9 4,8

5,4гарантована прибавка до нац.стандарту, % -2,8 7,3

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

24,1Динаміка приросту цукру, % 25,1 24,8

8,6Придатність до механізованого збирання, бал 8,5 5,9

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 4,0 2,3

8,2Стійкість до церкоспорозу, бал 6,9 5,5

13



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150726

Заявка №: 13069002 Назва сорту ЛАМАРК

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки напівпохила 7

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір червонуватий 3

20 Черешок: забарвлення основи світло-оранжеве 3

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

410,6Урожайність, ц/га 482,9 418,5

19,4Цукристість, % 17,4 18,2

79,7Збір цукру, ц/га: 84,0 76,2

9,2гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 17,7 0,3

13,1гарантована прибавка до нац.стандарту, % 26,7 0,4

16,6Вихід цукру, % 14,6 15,0

68,2Вихід цукру, ц/га: 70,6 62,9

8,3гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 14,8 0,7

13,9гарантована прибавка до нац.стандарту, % 26,5 1,2

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

18,4Динаміка приросту цукру, % 18,7 33,7

7,7Придатність до механізованого збирання, бал 8,6 4,8

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 5,4 3,0

8,3Стійкість до церкоспорозу, бал 7,7 4,7

14



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150730

Заявка №: 13069006 Назва сорту МАЛУС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки розлога 5

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір червонуватий 3

20 Черешок: забарвлення основи світло-оранжеве 3

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

485,2Урожайність, ц/га 477,8 435,8

18,6Цукристість, % 17,8 18,3

90,2Збір цукру, ц/га: 85,0 79,8

19,8гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 18,7 3,9

28,1гарантована прибавка до нац.стандарту, % 28,3 5,2

15,8Вихід цукру, % 15,0 15,1

76,7Вихід цукру, ц/га: 71,7 66,0

16,9гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 16,0 3,8

28,2гарантована прибавка до нац.стандарту, % 28,6 6,1

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

17,8Динаміка приросту цукру, % 23,1 27,0

7,7Придатність до механізованого збирання, бал 8,2 5,0

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 5,4 3,0

7,7Стійкість до церкоспорозу, бал 6,6 4,3

15



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150615

Заявка №: 10013034 Назва сорту Окка

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) червоно-пурпурове 6

6 Рослина: тип розетки розлога 5

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск слабкий 3

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною широкий 7

19 Черешок: колір білий 1

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма циліндрично-конічна 4

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

86,3Збір цукру, ц/га 87,8 93,2

8,0Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га 6,5 9,5

10,2Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 8,0 11,4

488,9Урожайність, ц/га 503,9 487,1

17,7Цукристість, % 17,7 19,2

71,6Вихід цукру, ц/га 64,8 77,4

14,3Вихід цукру, % 14,8/ 16,6

1,4Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га 12,3 -11,2

2,0Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 23,4 -12,6

0,6Вміст розчиної золи, % 0,6 0,6

2,3Втрати цукру в мелясі, % 2,2 2,3

17,7Динаміка приросту цукру, % 22,5 29,9

8,6Придатність до механізованого збирання, бал 8,9 6,1

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураженність коренеїдом, бал 4,5 2,3

5,8Стійкість до церкоспорозу, бал 7,5 5,0

16



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150729

Заявка №: 13069005 Назва сорту ПІНТА

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки напівпохила 7

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною вузький 3

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи червоне 4

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

402,2Урожайність, ц/га 451,1 409,2

19,0Цукристість, % 17,8 16,8

76,4Збір цукру, ц/га: 80,3 68,7

6,0гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 14,0 -7,0

8,5гарантована прибавка до нац.стандарту, % 21,1 -9,3

16,2Вихід цукру, % 15,0 13,6

65,2Вихід цукру, ц/га: 67,7 55,8

5,3гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 11,9 -6,4

8,9гарантована прибавка до нац.стандарту, % 21,4 -10,3

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

33,1Динаміка приросту цукру, % 20,1 33,0

9,0Придатність до механізованого збирання, бал 8,1 5,0

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 5,4 3,0

7,7Стійкість до церкоспорозу, бал 7,7 4,0

17



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150727

Заявка №: 13069003 Назва сорту ПУШКІН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) рожеве 5

6 Рослина: тип розетки розлога 5

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) довгий 7

9 Листок: розмір пластинки велика 7

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною вузький 3

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи світло-оранжеве 3

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

445,1Урожайність, ц/га 482,2 384,0

19,5Цукристість, % 17,7 17,3

86,8Збір цукру, ц/га: 85,3 66,4

16,3гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 19,0 -9,3

23,2гарантована прибавка до нац.стандарту, % 28,7 -12,3

16,7Вихід цукру, % 14,9 14,1

74,4Вихід цукру, ц/га: 71,9 54,3

14,5гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 16,1 -7,9

24,3гарантована прибавка до нац.стандарту, % 28,9 -12,7

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

22,6Динаміка приросту цукру, % 20,5 29,0

8,3Придатність до механізованого збирання, бал 8,3 4,8

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 5,7 3,0

8,3Стійкість до церкоспорозу, бал 6,7 4,7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150620

Заявка №: 11013044 Назва сорту Самородок

Дата пріоритет 29.12.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) зелене 2

6 Рослина: тип розетки напіврозлога 3

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) довгий 7

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки велика 7

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною вузький 3

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

ПЛС

 Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

426,1Урожайність, ц/га 444,9 481,7

18,0Цукристість, % 17,6 17,7

76,7Збір цукру, ц/га: 78,3 85,3

1,7гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -3,2 6,1

2,3гарантована прибавка до нац.стандарту, % -4,0 7,7

15,2Вихід цукру, % 14,8 14,5

64,8Вихід цукру, ц/га: 65,9 70,0

1,5гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га -2,6 3,9

2,3гарантована прибавка до нац.стандарту, % -3,8 6,0

0,5Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

24,0Динаміка приросту цукру, % 27,2 26,5

8,2Придатність до механізованого збирання, бал 8,5 5,8

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 3,9 3,0

8,6Стійкість до церкоспорозу, бал 6,7 4,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150617

Заявка №: 11013033 Назва сорту ХАЙЛЕНД

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Буряк цукровий  Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1  Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2  Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення відсутнє 1

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

5 Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) зелене 2

6 Рослина: тип розетки напіврозлога 3

7 Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) середній 5

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) середній 5

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні помірно гофрована 5

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною середній 5

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла ознака не визначається 0

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

ПЛС

Степ, Лісостеп, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

429,9Урожайність, ц/га 509,7 496,5

18,3Цукристість, % 17,6 17,5

78,7Збір цукру, ц/га: 89,7 86,9

3,7гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 8,2 7,7

5,0гарантована прибавка до нац.стандарту, % 10,0 9,7

15,5Вихід цукру, % 14,8 14,3

66,7Вихід цукру, ц/га: 75,5 71,2

3,3гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,0 5,1

5,3гарантована прибавка до нац.стандарту, % 10,2 7,7

0,6Вміст розчинної золи, % 0,5 0,6

1,9Втрати цукру в мелясі, % 1,9 2,3

22,2Динаміка приросту цукру, % 24,2 33,3

7,4Придатність до механізованого збирання, бал 8,8 5,7

9,0Стійкість до цвітушності, бал 9,0 9,0

1,0Ураження коренеїдом, бал 3,8 2,3

7,4Стійкість до церкоспорозу, бал 6,5 4,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150794

Заявка №: 09047001 Назва сорту Наталка

Дата пріоритет 23.09.2009

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Горошок посівний (ярий)  Vicia satіva L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Сіянець:  відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка) середнє 5

2 Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла наявне 9

3 Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основі стебла слабке 3

4 Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння) світле 3

5 Час початку цвітіння (30 % рослин) середній 5

6 Стебло: опушення верхнього міжвузля наявне 9

7 Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків помірне 5

8 Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини) пряма 5

9 Листок: ширина листочків (як для 8) вузькі 3

10 Прилистки: антоціанове забарвлення залозок помірне 5

11 Квітка: забарвлення паруса світло-фіолетовий 3

12 Біб: опушення слабке 3

13 Біб: за довжиною довгий 7

14 Біб: за шириною середній 5

15 Біб: довжина дзьобика середній 5

16 Біб:  кількість насінних зачатків середня кількість 5

17 Насіння: за розміром дуже велике 9

18 Насіння: за формою кулясте 1

19 Насіння: основне забарвлення насінної оболонки сіро-зелене 1

20 Насіння: коричнева орнаментація відсутня 1

21 Насіння: вираження коричневої орнаментації ознака не визначалась 0

22 Насіння: блакитно-чорна орнаментація відсутня 1

23 Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментації ознака не визначається 0

24 Насіння: забарвлення сім’ядолей оранжеве 2

ПЛС

Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

36,2Урожайність сухої речовини, ц/га 50,7 66,3

-6,1Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц\га -2,4 0,7

-14,4Гарантована прибавка до нац. стандарту, % -4,5 1,0

5,2Урожайність насіння, ц/га 17,6 18

60Вегетаційний період, діб 65 58

7,7Стійкість до осипання,бал 7,5 7,1

7,7Стійкість до вилягання, бал 7,5 7,1

8,0Стійкість до посухи, бал 8,1 8,3

9,0Стійкість до аскохітозу,бал 9,0 9,0

9,0Стійкість до іржі, бал 9,0 8,8

71,5Залистяність, % 57,5 54,4

19,4Вміст сирого протеїну, % 19,1 21,4

кормовийНапрям використання кормовий кормовий
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150623

Заявка №: 10050001 Назва сорту Вегас

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Еспарцет виколистий  Onobrychis viciіfoliа Scop.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: тип розвитку ознака не визначалась 0

2 Рослина 1-го року розвитку: габітус (на початку бутонізації) прямий 1

3 Рослина 2-го року розвитку: габітус (на початку бутонізації) ознака не визначається 0

4 Рослина: висота травостою високий 7

5 Рослина: галуження помірне 5

6 Стебло: антоціанове забарвлення відсутнє 1

7 Стебло: опушення в середній частині відсутнє 1

8 Стебло: за довжиною довге 7

9 Стебло: за товщиною середнє 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Листок: сіро-зелене забарвлення відсутнє 1

12 Листок: за довжиною довгий 7

13 Листок: за шириною широкий 7

14 Листочок: за формою ланцетний 2

15 Рослина 1-го року розвитку: схильність до цвітіння середня 5

16 Рослина 2-го року розвитку: схильність до цвітіння ознака не визначається 0

17 Рослина: час початку цвітіння середній 5

18 Суцвіття: за довжиною середнє 5

19 Суцвіття: за формою циліндричне 2

20 Квітка: забарвлення рожево-фіолетове 4

21 Квітка: рівномірність забарвлення нерівномірне 2

22 Біб: за розміром середній 5

23 Біб: зубчики наявні 9

24 Для сортів з наявними зубчиками. Біб: розміщення зубчиків ознака не визначається 0

25 Для сортів з наявними зубчиками. Біб: довжина зубчиків короткі 3

26 Для сортів з наявними зубчиками. Біб: форма зубчиків ознака не визначається 0

ПЛС

Степ

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

42Урожайність сухої речовини, ц\га 43,7

1,1Гарантована прибавка до нац.стандарту, ц\га -2,8

2,6Гарантована прибавка до нац.стандарту, % -6

47Вегетаційний період, діб 58

9,0Стійкість до вилягання, бал 9,0

6,5Стійкість до посухи, бал 8,1

9,0Стійкість до аскохітозу (боби та насіння), бал 9,0

9,0Стійкість до переноспорозу, бал 9,0

8,7Перезимувало рослин, бал 8,6

55,7Залистяність, % 47,6

20,7Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 19,0

кормНапрям використання корм

22



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150802

Заявка №: 11031015 Назва сорту Венді

Дата пріоритет 25.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Картопля  Solanum tuberosum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи помірна 5

4 Світловий паросток:  співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 

основи

відсутнє або дуже мале 1

5 Світловий паросток: опушення основи сильне 7

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки відкрита 5

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки сильне 7

9 Світловий паросток: опушення верхівки помірне 5

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців короткі 3

12 Рослина: тип розвитку проміжний 2

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення слабке 3

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення  жилок на верхньому боці слабке 3

20 Друга пара бічних листочків: за розміром середні 5

21 Друга пара бічних листочків: за шириною середні 5

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю помірна 5

24 Листочок: глибина жилок середнє 5

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку помірно глянсуватий 5

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку відсутнє або дуже слабке 1

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 

внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці відсутнє або дуже мале 1

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба:  форма видовженоовальна 4

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті світло-жовте 3

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове  забарвлення

 шкірки під впливом світла

слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Урожайність, ц/га 202,6 230,7

Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 8,2 15,0

Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 4,2 6,9

Вміст крохмалю, % 15,4 15,0

Збір крохмалю, ц/га 26,1 28,5
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Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Вміст сухої речовини, % 22,6 22,1

Днів, від повних сходів до всихання бадилля 79 74

Маса бульб, г 81,3 83,6

Урожай 1-ї копки, ц/га 115,2 98,0

Урожай 2-ї копки, ц/га 154,9 141,8

Урожай 3-ї копки, ц/га 177,5 188,2

Смакові якості, б 8,3 7,9

Товарність бульб, % 89 92

Лежкість, бал 8,0 7,0

Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.

Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150803

Заявка №: 11031016 Назва сорту Фіделія

Дата пріоритет 25.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Картопля  Solanum tuberosum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою круглий 1

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи помірна 5

4 Світловий паросток:  співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 

основи

відсутнє або дуже мале 1

5 Світловий паросток: опушення основи помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки проміжна 3

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки помірне 5

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків мало 3

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців короткі 3

12 Рослина: тип розвитку листковий 3

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення слабке 3

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість відкритий 5

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення  жилок на верхньому боці слабке 3

20 Друга пара бічних листочків: за розміром середні 5

21 Друга пара бічних листочків: за шириною середні 5

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення часто 7

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок середнє 5

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку не глянсуватий 3

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення слабке 3

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку слабке 3

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 

внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці мале 3

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба:  форма видовжена 5

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті помірно жовте 4

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове  забарвлення

 шкірки під впливом світла

помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Урожайність, ц/га 209,5 208,5

Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 13,2 6,7

Гарантована прибавка (до національного стандарту), % -11,5 -5,2

Вміст крохмалю, % 15,6 12,3

Збір крохмалю, ц/га 27,1 24,7
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Вміст сухої речовини, % 22,5 21,8

Днів, від повних сходів до всихання бадилля 93 91

Маса бульб, г 83,4 80,5

Смакові якості, б 6,5 6,4

Товарність бульб, % 88 91

Лежкість, бал 7,9 8,0

Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.

Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150816

Заявка №: 13009029 Назва сорту ДКС3141

Дата пріоритет 23.04.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,5Урожайність, ц/га

0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га

0Гарантована різниця до національного стандарту, %

119Днів до достигання

23,9Збиральна вологість зерна, %
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, %

Стійкість до, бал

8                  посухи

9                  полягання

9                  пухирчастої сажки

Вміст, %

9,6                  білку

73,1                  крохмалю
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150752

Заявка №: 13009057 Назва сорту ДКС3143

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

50,7Урожайність, ц/га 69,1 65,9

3,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -7,5 -5,6

6,3Гарантована різниця до національного стандарту, % -9,8 -7,8

114Днів до достигання 125 128

22,7Збиральна вологість зерна, % 22,8 22,2
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 78 79

Стійкість до, бал

7                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,2                  білку 9,3 9,1

71,1                  крохмалю 70,8 72,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150818

Заявка №: 13009055 Назва сорту ДКС3411

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,6Урожайність, ц/га

0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га

0Гарантована різниця до національного стандарту, %

118Днів до достигання

21,2Збиральна вологість зерна, %
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,1Збиральна вологість зерна національного стандарту, %

81Вихід зерна при обмолоті, %

Стійкість до, бал

8                   посухи

9                   полягання

9                   пухирчастої сажки

Вміст, %

9,5                   білку

73,0                   крохмалю
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150817

Заявка №: 13009052 Назва сорту ДКС3790

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки широка 7

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

41,8Урожайність, ц/га 75,9 62,4

-5,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,7 -9,1

-12,4Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,0 -12,7

113Днів до достигання 125 128

21,3Збиральна вологість зерна, % 22,5 22,2
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,1Збиральна вологість зерна національного стандарту, % 22,5 22,0

83Вихід зерна при обмолоті, % 79 80

Стійкість до, бал

7                   посухи 9 9

9                   полягання 9 9

9                   пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,6                   білку 9,8 9,3

73,5                   крохмалю 72,5 72,6
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150753

Заявка №: 13009063 Назва сорту ДКС4333

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

48,2Урожайність, ц/га 74,6

2,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -12,5

5,7Гарантована різниця до національного стандарту, % -14,4

124Днів до достигання 131

21,8Збиральна вологість зерна, % 26,0
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 78

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,2                  білку 9,0

74,2                  крохмалю 74,2
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150750

Заявка №: 13009028 Назва сорту ДКС4542

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,6Урожайність, ц/га 78,6

2,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -8,5

4,4Гарантована різниця до національного стандарту, % -9,7

125Днів до достигання 131

22,4Збиральна вологість зерна, % 26,1
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 78

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,0                  білку 9,1

74,2                  крохмалю 73,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150808

Заявка №: 11004154 Назва сорту ДМС 1511

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку дуже ранній 1

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

42,0Урожайність, ц/га 74,6 66,9

-7,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,7 -5,6

-15,8Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,0 -7,7

105Днів до достигання 112 124

19,2Збиральна вологість зерна, % 23,5 20,8
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

78Вихід зерна при обмолоті, % 78 80

Стійкість до, бал

7                  посухи 9 8

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,4                  білку 9,0 9,3

73,1                  крохмалю 74,9 73,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150734

Заявка №: 11004156 Назва сорту ДМС 2911

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски сильне 7

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

52,4Урожайність, ц/га 78,8 77,3

4,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,4 5,9

9,6Гарантована різниця до національного стандарту, % 10,4 8,3

116Днів до достигання 119 131

21,4Збиральна вологість зерна, % 23,1 23,9
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Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

77Вихід зерна при обмолоті, % 76 80

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,5                  білку 9,9 9,0

73,1                  крохмалю 72,6 74,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150733

Заявка №: 11004155 Назва сорту ДМС 3111

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.04.2015

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №: 150182

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

48,5Урожайність, ц/га 75,6

3,4Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -9,7

7,5Гарантована різниця до національного стандарту, % -11,4

122Днів до достигання 126

22,0Збиральна вологість зерна, % 24,6
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті, % 76

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

10,1                  білку 9,8

73,3                  крохмалю 72,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150735

Заявка №: 11004158 Назва сорту ДМС 3411

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.04.2015

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №: 150183

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

52,1Урожайність, ц/га 80,1

7,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,2

15,5Гарантована різниця до національного стандарту, % -6,1

123Днів до достигання 127

22,4Збиральна вологість зерна, % 25,1
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

78Вихід зерна при обмолоті, % 76

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

10,0                  білку 9,8

73,8                  крохмалю 75,5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150736

Заявка №: 11004159 Назва сорту ДМС 4011

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.04.2015

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №: 150184

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

49,4Урожайність, ц/га

9,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га

23,2Гарантована різниця до національного стандарту, %

126Днів до достигання

19,3Збиральна вологість зерна, %
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, %

Стійкість до, бал

8                  посухи

9                  полягання

9                  пухирчастої сажки

Вміст, %

9,8                  білку

72,7                  крохмалю
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150812

Заявка №: 12004136 Назва сорту ДН Деметра

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів дуже сильне 9

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

51,8Урожайність, ц/га 81,2

6,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,9

13,6Гарантована різниця до національного стандарту, % -6,7

124Днів до достигання 127

20,9Збиральна вологість зерна, % 24,4

49



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті, % 79

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,7                  білку 9,5

75,5                  крохмалю 71,3

50



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150811

Заявка №: 12004134 Назва сорту ДН Орлик

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

52,2Урожайність, ц/га 89,0 73,5

4,5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 12,4 2,0

9,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 16,2 2,8

115Днів до достигання 118 128

23,4Збиральна вологість зерна, % 23,5 23,6

51



Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 76 81

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,6                  білку 9,1 9,0

72,6                  крохмалю 73,8 74,7

52



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150742

Заявка №: 12004172 Назва сорту ЕС АБАКУС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

55,8Урожайність, ц/га 84,3 68,2

8,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,7 -3,3

17,0Гарантована різниця до національного стандарту, % 10,1 -4,6

118Днів до достигання 122 127

22,5Збиральна вологість зерна, % 23,8 22,8

53



Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 77 77

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,4                  білку 9,0 9,0

73,8                  крохмалю 74,5 74,9

54



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150745

Заявка №: 12004228 Назва сорту ЕС БРІЛЛІАНТ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

дуже довга 9

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

48,8Урожайність, ц/га 79,6

3,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -7,5

7,0Гарантована різниця до національного стандарту, % -8,6

126Днів до достигання 129

21,2Збиральна вологість зерна, % 24,9

55



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, % 75

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,5                  білку 9,0

74,4                  крохмалю 72,2

56



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150744

Заявка №: 12004180 Назва сорту ЕС КАРМЕН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

49,0Урожайність, ц/га 77,3 76,3

1,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,7 4,8

2,7Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,0 6,7

120Днів до достигання 124 130

21,7Збиральна вологість зерна, % 21,3 23,6

57



Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 79 78

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 8

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,2                  білку 9,8 9,4

74,6                  крохмалю 73,0 74,8

58



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150743

Заявка №: 12004179 Назва сорту ЕС КОНКОРД

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,5Урожайність, ц/га 80,9 72,9

-0,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,3 1,4

0Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,6 2,0

119Днів до достигання 121 128

20,6Збиральна вологість зерна, % 21,6 21,8

59



Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 76 78

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,0                  білку 9,0 9,2

74,9                  крохмалю 75,0 73,7

60



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150741

Заявка №: 12004169 Назва сорту ЕС СЕНСОР ДУО

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

50,2Урожайність, ц/га 79,4

4,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -7,7

10,1Гарантована різниця до національного стандарту, % -8,8

127Днів до достигання 130

21,5Збиральна вологість зерна, % 27,7

61



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 76

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,8                  білку 9,0

73,9                  крохмалю 74,0

62



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150732

Заявка №: 10004067 Назва сорту КОЛЯС

Дата пріоритет 13.10.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків дуже сильне 9

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

46,3Урожайність, ц/га 71,7 77,1

-1,5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0 5,7

-3,1Гарантована різниця до національного стандарту, % 0 8,0

111Днів до достигання 114 128

18,5Збиральна вологість зерна, % 19,8 20,7
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Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

78Вихід зерна при обмолоті, % 78 77

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

10,0                  білку 10,4 9,65

71,8                  крохмалю 74,4 74,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150626

Заявка №: 10004233 Назва сорту ЛГ30325

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

63,5Урожайність, ц/га 80,3

0Гарантована прибавка, ц/га 0,5

0Гарантована прибавка, % 0

118Днів до достигання 126

20,0Збиральна вологість зерна, % 23,5
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті 75

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,7                  білку 9,7

73,0                  крохмалю 73,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150740

Заявка №: 12004084 Назва сорту МАС 13В

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже ранній 1

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

52,5Урожайність, ц/га 72,3 77,5

2,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,0 5,0

5,2Гарантована різниця до національного стандарту, % -4,0 6,9

104Днів до достигання 110 123

18,1Збиральна вологість зерна, % 23,4 22,6
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Степ, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 78 80

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,6                  білку 9,2 9,0

73,4                  крохмалю 74,2 74,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150804

Заявка №: 10004049 Назва сорту МАС 14Г

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

дуже довга 9

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

49,4Урожайність, ц/га 73,1 71,8

1,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,7 0,4

3,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,4 1

113Днів до достигання 112 129

19,5Збиральна вологість зерна, % 19,7 24,3

69



Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

79Вихід зерна при обмолоті, % 76 79

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,9                  білку 10,0 10,1

72,7                  крохмалю 73,0 71,0

70



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150810

Заявка №: 12004085 Назва сорту МАС 24В

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

46,9Урожайність, ц/га 72,7 68,3

-0,8Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,9 -3,2

-1,6Гарантована різниця до національного стандарту, % -5,1 -4,5

115Днів до достигання 120 128

20,3Збиральна вологість зерна, % 22,8 23,0

71



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

78Вихід зерна при обмолоті, % 78 77

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,3                  білку 9,0 9,0

74,7                  крохмалю 75,5 74,6

72



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150738

Заявка №: 12004078 Назва сорту МАС 35ВХ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

46,9Урожайність, ц/га 81,2

1,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,9

2,8Гарантована різниця до національного стандарту, % -6,7

126Днів до достигання 127

22,6Збиральна вологість зерна, % 24,8

73



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті, % 79

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

10,3                  білку 9,4

72,9                  крохмалю 73,8

74



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150809

Заявка №: 12004034 Назва сорту МУАСОН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

45,8Урожайність, ц/га 70,4 71,3

-2,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,0 0

-4,2Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,4 0

112Днів до достигання 115 130

18,6Збиральна вологість зерна, % 19,6 22,7

75



Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,5Збиральна вологість зерна національного стандарту, % 21,2 22,0

76Вихід зерна при обмолоті, % 77 79

Стійкість до, бал

8                   посухи 9 9

9                   полягання 9 9

9                   пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,2                   білку 9,5 9,2

73,4                   крохмалю 73,0 73,4

76



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150807

Заявка №: 11004138 Назва сорту П7535

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

39,3Урожайність, ц/га 69,7 72,2

-3,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,2 -1,2

-8,4Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,7 -1,6

99Днів до достигання 108 125

14,8Збиральна вологість зерна, % 20,3 21,3

77



Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

18,5Збиральна вологість зерна національного стандарту, % 21,9 22,3

84Вихід зерна при обмолоті, % 78 81

Стійкість до, бал

8                   посухи 8 9

9                   полягання 9 9

9                   пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,8                   білку 9,2 9,1

73,5                   крохмалю 72,8 73,3

78



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150814

Заявка №: 12004263 Назва сорту П8025

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

33,3Урожайність, ц/га 67,1 71,2

-14,4Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -9,5 0

-30,2Гарантована різниця до національного стандарту, % -12,4 0

116Днів до достигання 119 126

18,9Збиральна вологість зерна, % 19,9 22,6

79



Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, % 79 79

Стійкість до, бал

7                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,3                  білку 9,0 9,0

73,2                  крохмалю 73,5 73,2

80



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150748

Заявка №: 12004297 Назва сорту П8058

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

52,8Урожайність, ц/га 78,5 57,6

5,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,9 -13,9

10,7Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,5 -19,4

118Днів до достигання 122 127

17,4Збиральна вологість зерна, % 22,4 24,2

81



Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 78 79

Стійкість до, бал

7                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,5                  білку 9,0 9,1

74,5                  крохмалю 73,8 73,6

82



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150749

Заявка №: 12004298 Назва сорту П8318

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

42,6Урожайність, ц/га 72,1 74,3

-5,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,5 2,8

-10,7Гарантована різниця до національного стандарту, % -5,9 3,9

116Днів до достигання 119 127

20,1Збиральна вологість зерна, % 21,9 23,1

83



Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, % 78 80

Стійкість до, бал

7                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,4                  білку 10,0 9,0

73,8                  крохмалю 73,1 74,3

84



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150815

Заявка №: 12004268 Назва сорту П8451

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

49,5Урожайність, ц/га 72,0 64,8

-0,4Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,3 -7,7

-0,8Гарантована різниця до національного стандарту, % -4,4 -10,6

108Днів до достигання 111 124

19,2Збиральна вологість зерна, % 23,5 22,8

85



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті, % 75 80

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,0                  білку 9,6 9,0

73,8                  крохмалю 74,5 74,1

86



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150746

Заявка №: 12004255 Назва сорту П8925

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,8Урожайність, ц/га 78,8

2,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -8,3

4,8Гарантована різниця до національного стандарту, % -9,5

122Днів до достигання 130

18,6Збиральна вологість зерна, % 26,7

87



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, % 77

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,7                  білку 9,0

72,6                  крохмалю 73,2

88



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150747

Заявка №: 12004261 Назва сорту П9549

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

47,1Урожайність, ц/га 80,4

1,5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -6,7

3,3Гарантована різниця до національного стандарту, % -7,7

126Днів до достигання 130

20,5Збиральна вологість зерна, % 28,2

89



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 75

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,5                  білку 9,0

74,6                  крохмалю 73,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150806

Заявка №: 10004271 Назва сорту Приморський

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.03.2015

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №: 150181

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

43,4Урожайність, ц/га

3,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га

8,2Гарантована різниця до національного стандарту, %

130Днів до достигання

21,7Збиральна вологість зерна, %

91



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

79Вихід зерна при обмолоті, %

Стійкість до, бал

8                  посухи

9                  полягання

9                  пухирчастої сажки

Вміст, %

9,9                  білку

72,0                  крохмалю
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150739

Заявка №: 12004080 Назва сорту САНТІНА

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

49,8Урожайність, ц/га 82,9 75,5

2,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,3 4,0

4,2Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,2 5,6

113Днів до достигання 117 128

20,2Збиральна вологість зерна, % 22,9 22,8

93



Степ, Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

81Вихід зерна при обмолоті, % 77 80

Стійкість до, бал

8                  посухи 9 9

9                  полягання 9 9

9                  пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,3                  білку 9,7 9,4

73,3                  крохмалю 73,7 73,0

94



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150813

Заявка №: 12004147 Назва сорту СИ Амбіціус

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

41,3Урожайність, ц/га 76,2 69,4

-6,4Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0 -2,1

-13,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 0 -2,9

117Днів до достигання 120 127

22,4Збиральна вологість зерна, % 22,8 22,5
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,1Збиральна вологість зерна національного стандарту, % 22,5 22,0

83Вихід зерна при обмолоті, % 77 80

Стійкість до, бал

7                   посухи 9 8

9                   полягання 9 9

9                   пухирчастої сажки 9 9

Вміст, %

9,0                   білку 9,8 9,0

74,4                   крохмалю 73,8 75,0

96



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150737

Заявка №: 12004076 Назва сорту СОРЕСКО

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовтий 3

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

45,5Урожайність, ц/га

0,8Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га

1,8Гарантована різниця до національного стандарту, %

130Днів до достигання

23,3Збиральна вологість зерна, %
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

80Вихід зерна при обмолоті, %

Стійкість до, бал

7                  посухи

9                  полягання

9                  пухирчастої сажки

Вміст, %

9,3                  білку

74,2                  крохмалю

98



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150751

Заявка №: 13009046 Назва сорту Тоутаті

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

48,7Урожайність, ц/га 80,4

3,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -6,7

6,8Гарантована різниця до національного стандарту, % -7,7

125Днів до достигання 130

20,9Збиральна вологість зерна, % 25,5

99



Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

83Вихід зерна при обмолоті, % 78

Стійкість до, бал

7                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,2                  білку 9,0

75,2                  крохмалю 72,8

100



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150805

Заявка №: 10004148 Назва сорту Черемош М

Дата пріоритет 23.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015

Вид: Кукурудза звичайна  Zea mays L.

Патент №: 150216

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ознака не визначалась 0

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

46,3Урожайність, ц/га 94,9

0,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,8

1,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,0

117Днів до достигання 128

20,1Збиральна вологість зерна, % 22,3

101



Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

82Вихід зерна при обмолоті, % 75

Стійкість до, бал

8                  посухи 9

9                  полягання 9

9                  пухирчастої сажки 9

Вміст, %

9,4                  білку 9,1

73,1                  крохмалю 73,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150709

Заявка №: 10057002 Назва сорту Агат Полісся

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015

Вид: Люпин жовтий  Lupinus luteus L.

Патент №: 150061

КодПроявленняОзнака№

1 Зерно: гірка речовина відсутня 1

2 Рослина: за висотою у вегетативній стадії низька 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (у фазі бутонізації) помірне 5

4 Стебло: антоціанове забарвлення (у фазі бутонізації) відсутнє або дуже слабке 1

5 Час початку цвітіння середній 5

6 Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння низька 3

7 Центральний листок: за довжиною короткий 3

8 Центральний листок: за шириною вузький 3

9 Квітка: колір крил світло-жовтий 6

10 Квітка: забарвлення кінчика човника синьо-чорне 2

11 Рослина: тип росту детермінантний 1

12 Біб: час настання зеленої стиглості середній 5

13 Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від 

поверхні ґрунту до першого суцвіття)

низька 3

14 Рослина: за висотою у зеленій стиглості низька 3

15 Біб: за довжиною середній 5

16 Час достигання середній 5

17 Зерно: орнаментація наявна 9

18 Зерно: забарвлення орнаментації коричневе 2

19 Зерно: розподіл орнаментації суцільно за винятком брови 2

20 За винятком сортів з бровою. Зерно: щільність орнаментації помірна 5

21 Зерно: маса 100 шт. середня 5

ПЛС

Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Урожайність сухої речовини, ц\га 38,5 48,2

Гарантована прибавка до нац.стандарту, ц\га 4,3 -2,1

Гарантована прибавка до нац.стандарту, % 12,5 -4,1

Урожайність насіння, ц\га 12,6 13

Вегетаційний період, діб 69 73

Стійкість до, вилягання, бал 9,0 9,0

Стійкість до осипання, бал 9,0 8,4

Стійкість до посухи, бал 8,0 7,3

Стійкість до антракнозу, бал 9,0 9,0

Стійкість до фузаріозу, бал 9,0 9,0

Залистяність, % 57,4 52,2

Вміст сирого протеїну, % 17,8 18,3

Напрям використання корм корм
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150761

Заявка №: 11007052 Назва сорту Аркеос

Дата пріоритет 08.12.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Пшениця м'яка (озима)  Triticum aestivum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) напіврозлогий 5

3 Прапорцевий  листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого  прапорцевого листка відсутній або дуже рідко

дуже рідко

1

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві дуже сильний 9

7 Колос: восковий наліт помірний 5

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі сильний 7

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) низька 3

10 Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) слабко виповнена 3

11 Колос: форма  (вигляд збоку) циліндрична 2

12 Колос: за  щільністю середній 5

13 Колос: за  довжиною середній 5

14 Колос: oстюки або зубці нижніх квіткових лусок наявні зубці 2

15 Колос:  довжина зубців / остюків на верхівці короткі 3

16 Колос: колір білий або солом'яно-жовтий 1

17 Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця короткий 3

21 Нижня колоскова луска: форма зубця середньо зігнутий 5

22 Нижня колоскова луска:  опушення внутрішньої поверхні слабке 3

23 Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця середньо зігнутий 3

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною коротка 3

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжинa/ ширинa середнє 5

30 Зернівка: за крупністю середня 5

31 Язичок: виявлення короткий 3

32 Нижня квіткова луска : кіль відсутній 1

33 Вушка: за формою гострі 2

34 Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні слабке 3

35 Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) овальна 2

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

54,5Урожайність, ц/га 60,9 49,4

5,0+,- до нац. ст., ц/га 6,3 -1,4

10,1% 11,5 -2,8

Максим. урожайність, ц/га 103

262Вегетаційний період, днів 273 279

72Висота рослин, см 74 72

37,4Маса 1000 зерен,г 39,2 37,7

8Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,9 8,4

9Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,6

8,9осипання 8,6 8,6

8,2посухи 8,2 8,6

9борошнистої роси 9 9

9бурої іржі 9 9

9фузаріозу 9 9

13,6Вміст білку,% 13,4 13,4
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

29,1Вміст клейковини, % 28,4 27,9

178W, о.а. 110 100

900Об’єм хліба, мл 880 900

фНапрям використання ф ф

1,0Морозостійкість за проморожування, бал
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150762

Заявка №: 12007011 Назва сорту Сториця

Дата пріоритет 27.02.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Пшениця м'яка (озима)  Triticum aestivum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) прямостоячий 1

3 Прапорцевий  листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого  прапорцевого листка рідко 3

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт помірний 5

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі сильний 7

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) середня 5

10 Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) слабко виповнена 3

11 Колос: форма  (вигляд збоку) циліндрична 2

12 Колос: за  щільністю середній 5

13 Колос: за  довжиною середній 5

14 Колос: oстюки або зубці нижніх квіткових лусок наявні остюки 3

15 Колос:  довжина зубців / остюків на верхівці дуже довгі 9

16 Колос: колір білий або солом'яно-жовтий 1

17 Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла слабке 3

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) середнє 5

19 Нижня колоскова луска: форма плеча пряме 3

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця короткий 3

21 Нижня колоскова луска: форма зубця прямий 1

22 Нижня колоскова луска:  опушення внутрішньої поверхні слабке 3

23 Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі темне 7

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною коротка 3

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжинa/ ширинa середнє 5

30 Зернівка: за крупністю середня 5

31 Язичок: виявлення короткий 3

32 Нижня квіткова луска : кіль відсутній 1

33 Вушка: за формою гострі 2

34 Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні слабке 3

35 Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) овально-ланцетна 3

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

51,6Урожайність, ц/га 56,3 49,8

2,1+,- до нац. ст., ц/га 1,7 -1,0

4,2% 3,1 -2,0

Максим. урожайність, ц/га 89

261Вегетаційний період, днів 271 277

80Висота рослин, см 84 83

38,6Маса 1000 зерен,г 42,1 42,5

8,4Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,4 8,8

7,6Стійкість до, бал: полягання 7,6 8,6

8,8осипання 8,2 8,6

7,9посухи 8,2 8,8

9борошнистої роси 9 9

9бурої іржі 9 9

9фузаріозу 9 9

13,5Вміст білку,% 13,3 13,3

27,2Вміст клейковини, % 28 27,5
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

280W, о.а. 275 291

980Об’єм хліба, мл 980 1000

цНапрям використання ц ц

6,5Морозостійкість за проморожування, бал
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150857

Заявка №: 10016046 Назва сорту БЕРІНГ

Дата пріоритет 13.10.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ріпак (озимий)  Brassica napus L. oleifera

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною вузька 3

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору темний 7

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю сильна 7

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) середній 5

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) середній 5

10 Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка середній 5

11 Рослина: час цвітіння ранній 3

12 Квітка: колір пелюсток жовтий 3

13 Квітка: довжина пелюсток короткі 3

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

15 Рослина: утворення пилку наявне 9

16 Рослина: за висотою (за повного цвітіння) висока 7

17 Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) середня 5

18 Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) довгий 7

19 Стручок: довжина зубця середній 5

20 Стручок: довжина ніжки коротка 3

21 Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

22 Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби ознака не визначається 0

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,7Урожайність, ц/га 32,7 21,5

1,0Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,3 -0,8

5,1Прибавка до національного стандарту, % 0,9 -3,6

-0,6Прибавка до умовного стандарту, ц/га 4,6 -5,6

-2,9Прибавка до умовного стандарту, % 16,5 -20,7

8,5Стійкість до вилягання, бал 9,0 9,0

7,2Стійкість до посухи, бал 8,0 9,0

7,1Стійкійсть до осипання, бал 7,0 7,5

7,2Зимостійкість, бал 8,0 8,3

8,1Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал 9,0 8,0

9,0Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0

9,0Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0

22,8Вміст білку, % 22,6 17,5

45,9Вміст жиру, % 46,9 50,4

0,8Вміст глюкозинолатів, % 0,7 0,7

0,1Вміст ерукової кислоти, % 0,0 0,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150858

Заявка №: 11016051 Назва сорту МІРАКЕЛЬ

Дата пріоритет 29.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ріпак (ярий)  Brassica napus L. oleifera

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною довга 7

3 Сім’ядоля: за шириною широка 7

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) багато 7

7 Листок: зубчастість краю помірна 5

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) середній 5

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) широкий 7

10 Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка середній 5

11 Рослина: час цвітіння ранній 3

12 Квітка: колір пелюсток жовтий 3

13 Квітка: довжина пелюсток короткі 3

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

15 Рослина: утворення пилку наявне 9

16 Рослина: за висотою (за повного цвітіння) висока 7

17 Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) довга 7

18 Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) середній 5

19 Стручок: довжина зубця середній 5

20 Стручок: довжина ніжки середня 5

21 Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби ознака не визначається 0

22 Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби відсутня або дуже слабка 1

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

11,6Урожайність, ц/га 19,7 17,5

0,5Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,5 -0,8

4,5Прибавка до національного стандарту, % 14,5 -4,4

Стійкість до, бал:

9,0- вилягання 9,0 9,0

6,8- посухи 6,8 8,8

7,3- осипання 7,0 7,3

7,9- ріпакового квіткоїду 8,3 8,3

9,0- бактеріозу 9,0 9,0

9,0- пероноспорозу 9,0 8,4

26,8Вміст білку, % 25,6 24,9

44,5Вміст олії, % 45,8 45,9

0,6Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6

0,1Вміст ерукової кислоти, % 0,0 0,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150871

Заявка №: 12017031 Назва сорту Аркансель

Дата пріоритет 07.02.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

17,3Урожайність,ц/га 24,9

-0,8Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-4,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 10,2

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,4Діаметр кошика, см 16,9

48,4Маса 1000 сім"янок, г 52,9

128Висота рослин, см 163

9Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,7

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

25,6Лушпинність, % 27,1

53,7Вміст олії, % 52,1

13,3Вміст білку, % 14,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150873

Заявка №: 12017297 Назва сорту АС 33104 КЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою округла 4

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

16,0Урожайність,ц/га 20,2

-4,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,2
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-21Гарантована різниця до національного стандарту, % 1

24,2Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,8

4Група стиглості 4

13,0Діаметр кошика, см 18,1

42,6Маса 1000 сім"янок, г 50,7

157Висота рослин, см 195

9Стійкість до вилягання, бал 9

8,3Стійкість до білої гнилі, бал 7,8

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

9Стійкість до вовчка, бал 9

29,4Лушпинність, % 30,3

47,1Вміст олії, % 47,8

15,4Вміст білку, % 15,2
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150769

Заявка №: 12017112 Назва сорту БЕНЕТО

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,5Урожайність,ц/га 23,2

1,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,1
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

7,1Гарантована різниця до національного стандарту, % 21,5

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,2Діаметр кошика, см 18,7

48,0Маса 1000 сім"янок, г 52,2

147Висота рослин, см 179

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8,7

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8

8,3Стійкість до вовчка, бал 9

25,3Лушпинність, % 28,3

53,0Вміст олії, % 51,5

15,3Вміст білку, % 16,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.05.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150785

Заявка №: 12017289 Назва сорту Верона

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150245

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором оранжево-жовті 4

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром велика 7

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,4Урожайність,ц/га 20,4

2,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,8
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

14,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,7

22,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,4

1Група стиглості 1

14,8Діаметр кошика, см 18,2

48,4Маса 1000 сім"янок, г 58,2

139Висота рослин, см 168

9Стійкість до вилягання, бал 8,5

7,9Стійкість до білої гнилі, бал 8,5

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 7,9

8,9Стійкість до вовчка, бал 9

26,6Лушпинність, % 28,4

50,1Вміст олії, % 49,4

15,4Вміст білку, % 15,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150772

Заявка №: 12017169 Назва сорту ЕС ГЕНЕЗІС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром велика 7

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором сіра 3

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

23,2Урожайність,ц/га 20,4

5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,3

27,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,8
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,8Діаметр кошика, см 17,0

53,7Маса 1000 сім"янок, г 54,2

152Висота рослин, см 188

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,5Стійкість до білої гнилі, бал 8

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 7,9

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

23,2Лушпинність, % 26,3

50,8Вміст олії, % 49,9

16,7Вміст білку, % 16,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150773

Заявка №: 12017170 Назва сорту ЕС НІАГАРА

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором оранжево-жовті 4

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

23,0Урожайність,ц/га 22,3

4,8Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,2
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

26,3Гарантована різниця до національного стандарту, % 16,7

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,9Діаметр кошика, см 17,5

54,8Маса 1000 сім"янок, г 66,1

155Висота рослин, см 187

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,3Стійкість до білої гнилі, бал 8,4

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

8,6Стійкість до вовчка, бал 9

27,9Лушпинність, % 27,9

50,2Вміст олії, % 49,1

13,6Вміст білку, % 14,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150771

Заявка №: 12017164 Назва сорту ЕС ПОЛЯРІС CЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини товста 7

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,9Урожайність,ц/га 21,8

1,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,7
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

9,Гарантована різниця до національного стандарту, % 14,1

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,8Діаметр кошика, см 16,3

47,8Маса 1000 сім"янок, г 59,9

142Висота рослин, см 162

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,3Стійкість до білої гнилі, бал 7,6

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 8

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

23,4Лушпинність, % 27,1

54,0Вміст олії, % 52,6

14,9Вміст білку, % 15,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150774

Заявка №: 12017171 Назва сорту ЕС ЯНІС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки довга 7

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

23,4Урожайність,ц/га 23,5

5,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,4

28,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 23,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,9Діаметр кошика, см 18,6

54,5Маса 1000 сім"янок, г 59,9

149Висота рослин, см 181

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

9Стійкість до сірої гнилі, бал 7,9

8,7Стійкість до вовчка, бал 9

30,7Лушпинність, % 30,5

48,0Вміст олії, % 48,0

14,2Вміст білку, % 14,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150715

Заявка №: 11017050 Назва сорту Калібр2

Дата пріоритет 31.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150091

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором сіра 3

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,2Урожайність,ц/га 24,0

1,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,4
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

6Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,2

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,9Діаметр кошика, см 17,0

48,9Маса 1000 сім"янок, г 54,0

124Висота рослин, см 151

8,9Стійкість до вилягання, бал 9

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,5

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7

8,6Стійкість до вовчка, бал 9

26,6Лушпинність, % 27,8

50,9Вміст олії, % 50,2

15,6Вміст білку, % 16,5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150714

Заявка №: 11017049 Назва сорту Камаро2

Дата пріоритет 31.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150090

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками гострий 1

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,2Урожайність,ц/га 28,6

3,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

17,1Гарантована різниця до національного стандарту, % 26,5

24,3Урожайність  умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

15,7Діаметр кошика, см 17,3

49,3Маса 1000 сім"янок, г 54,2

136Висота рослин, см 163

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,1

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

25,8Лушпинність, % 23,0

52,9Вміст олії, % 52,4

15,4Вміст білку, % 16,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150768

Заявка №: 12017111 Назва сорту КАРРЕРА СЛП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,2Урожайність,ц/га 22,0

1,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,9
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

5,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 15,2

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,6Діаметр кошика, см 17,2

48,3Маса 1000 сім"янок, г 58,6

152Висота рослин, см 182

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,5Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 7,9

8,4Стійкість до вовчка, бал 9

26,3Лушпинність, % 24,8

49,0Вміст олії, % 50,5

15,8Вміст білку, % 16,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150716

Заявка №: 11017051 Назва сорту Кобальт2

Дата пріоритет 31.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150092

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором сіра 3

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,9Урожайність,ц/га 23,7

1,8Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1

10Гарантована різниця до національного стандарту, % 5

132



Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,9Діаметр кошика, см 17,1

47,7Маса 1000 сім"янок, г 49,9

126Висота рослин, см 155

9Стійкість до вилягання.  Бал 8,8

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,7

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

7,8Стійкість до вовчка, бал 9

25,0Лушпинність, % 24,7

52,0Вміст олії, % 50,8

16,4Вміст білку, % 16,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150786

Заявка №: 12017290 Назва сорту Кремона

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150246

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,2Урожайність,ц/га 21,2

1,0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

5,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 0,5

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,8Діаметр кошика, см 16,0

46,6Маса 1000 сім"янок, г 51,1

137Висота рослин, см 156

9Стійкість до вилягання, бал 9

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8,4

9Стійкість до сірої гнилі, бал 7,3

9Стійкість до вовчка, бал 7,3

26,5Лушпинність, % 27,9

48,4Вміст олії, % 49,1

17,1Вміст білку, % 16,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150872

Заявка №: 12017189 Назва сорту ЛГ5377

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,9Урожайність,ц/га 23,2

2,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,6

11,8Гарантована різниця до національного стандарту, % 24,7
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

22,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,4

1Група стиглості 1

15,6Діаметр кошика, см 18,3

49,0Маса 1000 сім"янок, г 55,2

149Висота рослин, см 178

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,3

8,3Стійкість до білої гнилі, бал 8,8

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8

8Стійкість до вовчка, бал 9

25,9Лушпинність, % 27,7

50,7Вміст олії, % 49,3

16,8Вміст білку, % 16,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150779

Заявка №: 12017190 Назва сорту ЛГ5452ХО КЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням зігнуті за довжиною 2

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

22,7Урожайність,ц/га 22,0

4,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,7
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

27,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 3,3

22,9Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,2

5Група стиглості 5

15,5Діаметр кошика, см 20,2

55,1Маса 1000 сім"янок, г 57,7

158Висота рослин, см 185

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,3

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 9

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8

8,7Стійкість до вовчка, бал 9

25,5Лушпинність, % 27,1

50,5Вміст олії, % 49,7

16,3Вміст білку, % 15,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150778

Заявка №: 12017188 Назва сорту ЛГ5485

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,8Урожайність,ц/га 23,5

3,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,4
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

19,8Гарантована різниця до національного стандарту, % 23,0

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

15,5Діаметр кошика, см 18,3

56,7Маса 1000 сім"янок, г 60,9

153Висота рослин, см 191

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,1

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 7,4

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8

9Стійкість до вовчка, бал 9

28,5Лушпинність, % 28,1

49,6Вміст олії, % 48,8

13,7Вміст білку, % 14,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150865

Заявка №: 11017108 Назва сорту ЛГ5542 КЛ

Дата пріоритет 24.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням зігнуті за довжиною 2

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,4Урожайність,ц/га 23,2

0Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,8
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

0Гарантована різниця до національного стандарту, % -3,3

24,2Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,8

4Група стиглості 4

14,5Діаметр кошика, см 17,4

52,1Маса 1000 сім"янок, г 57,3

135Висота рослин, см 179

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8

8,8Стійкість до вовчка, бал 9

28,9Лушпинність, % 27,8

50,8Вміст олії, % 50,9

13,6Вміст білку, % 14,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150780

Заявка №: 12017195 Назва сорту ЛГ5555 КЛП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

24,4Урожайність,ц/га 20,1

6,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

34,0Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,2

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

16,3Діаметр кошика, см 17,8

50,2Маса 1000 сім"янок, г 55,0

148Висота рослин, см 175

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,1

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 7,7

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

8,6Стійкість до вовчка, бал 9

26,6Лушпинність, % 29,2

49,8Вміст олії, % 48,6

14,4Вміст білку, % 14,2
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150775

Заявка №: 12017185 Назва сорту ЛГ5631 КЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння дуже ранній 1

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,4Урожайність,ц/га 25,2

3,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,1
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

17,6Гарантована різниця до національного стандарту, % 32,0

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,6Діаметр кошика, см 19,2

51,7Маса 1000 сім"янок, г 61,2

148Висота рослин, см 177

8,9Стійкість до вилягання, бал 7,9

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9

8,6Стійкість до вовчка, бал 9

30,5Лушпинність, % 30,9

48,5Вміст олії, % 48,8

15,1Вміст білку, % 15,6
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150776

Заявка №: 12017186 Назва сорту ЛГ5661 КЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює 1

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

22,3Урожайність,ц/га 22,2

2,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,2

10,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 11,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,2Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,8

4Група стиглості 4

14,7Діаметр кошика, см 16,4

45,2Маса 1000 сім"янок, г 58,8

135Висота рослин, см 168

9Стійкість до вилягання, бал 9

9Стійкість до білої гнилі, бал 8,1

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

9Стійкість до вовчка, бал 9

28,4Лушпинність, % 30,0

48,3Вміст олії, % 49,0

16,2Вміст білку, % 15,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150777

Заявка №: 12017187 Назва сорту ЛГ5671 КЛП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі сильно увігнута 1

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки довга 7

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

22,1Урожайність,ц/га 24,3

1,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,3

9,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 21,5

150



Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,2Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,8

4Група стиглості 4

13,4Діаметр кошика, см 17,8

49,6Маса 1000 сім"янок, г 60,4

140Висота рослин, см 176

9Стійкість до вилягання, бал 8,5

9Стійкість до білої гнилі, бал 7,9

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,5

9Стійкість до вовчка, бал 9

30,9Лушпинність, % 31,1

48,0Вміст олії, % 50,2

16,1Вміст білку, % 16,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150766

Заявка №: 12017108 Назва сорту МАС 83ОЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини товста 7

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,8Урожайність,ц/га 23,1

2,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

14,3Гарантована різниця до національного стандарту, % 21

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,2Діаметр кошика, см 18,3

48,2Маса 1000 сім"янок, г 57,9

146Висота рослин, см 174

9Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8,3

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

8,2Стійкість до вовчка, бал 9

30,5Лушпинність, % 28,4

48,8Вміст олії, % 48,1

15,4Вміст білку, % 15,7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150763

Заявка №: 12017103 Назва сорту МАС 86ОЛ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,8Урожайність,ц/га 22,9

2,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

12,4Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,0

24,6Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,9

3Група стиглості 3

15,3Діаметр кошика, см 18,2

48,2Маса 1000 сім"янок, г 56,2

156Висота рослин, см 185

8,6Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,5Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,4

8,8Стійкість до вовчка, бал 9

27,3Лушпинність, % 29,7

49,8Вміст олії, % 49,0

14,3Вміст білку, % 14,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150767

Заявка №: 12017109 Назва сорту МАС 90Ф

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями дуже сильна 3

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,3Урожайність,ц/га 19,7

2,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,7

11,5Гарантована різниця до національного стандарту, % 4
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,7Діаметр кошика, см 18,3

49,9Маса 1000 сім"янок, г 54,1

150Висота рослин, см 182

8,6Стійкість до вилягання, бал 9

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,3

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

9Стійкість до вовчка, бал 9

29,0Лушпинність, % 28,8

48,0Вміст олії, % 49,4

15,4Вміст білку, % 14,8

157



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150764

Заявка №: 12017104 Назва сорту МАС 92СП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,2Урожайність,ц/га 23,7

2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,6
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

11Гарантована різниця до національного стандарту, % 24

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

15,1Діаметр кошика, см 19,8

47,7Маса 1000 сім"янок, г 55,3

155Висота рослин, см 184

8,8Стійкість до вилягання, бал 9

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7

7,8Стійкість до вовчка, бал 9

28,8Лушпинність, % 29,5

48,3Вміст олії, % 48,7

15,3Вміст білку, % 15,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150867

Заявка №: 11017153 Назва сорту МЕРКУРІЙ

Дата пріоритет 30.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

17,4Урожайність,ц/га 22,7

-0,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-4Гарантована різниця до національного стандарту, % 0

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,5Діаметр кошика, см 18,3

50,8Маса 1000 сім"янок, г 60,4

146Висота рослин, см 177

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,4Стійкість до білої гнилі, бал 8,2

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,5

7,8Стійкість до вовчка, бал 9

29,9Лушпинність, % 26,4

50,4Вміст олії, % 50,1

16,4Вміст білку, % 17,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150866

Заявка №: 11017151 Назва сорту ОДІСЕЙ

Дата пріоритет 30.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

16,9Урожайність,ц/га 21,8

-1,2Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,8

162



Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-6,6Гарантована різниця до національного стандарту, % -4

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,1Діаметр кошика, см 17,7

52,7Маса 1000 сім"янок, г 59,9

144Висота рослин, см 188

9Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,5Стійкість до білої гнилі, бал 8,2

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6

8Стійкість до вовчка, бал 9

28,8Лушпинність, % 25,4

49,0Вміст олії, % 49,2

18,0Вміст білку, % 18,2
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150781

Заявка №: 12017259 Назва сорту П64ГГ98

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,4Урожайність,ц/га 24,3

2,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

14,6Гарантована різниця до національного стандарту, % 14,1

22,9Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,2

5Група стиглості 5

14,5Діаметр кошика, см 17,6

46,3Маса 1000 сім"янок, г 64,2

150Висота рослин, см 181

9Стійкість до вилягання, бал 9

8,5Стійкість до білої гнилі, бал 8,9

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

8,8Стійкість до вовчка, бал 9

24,8Лушпинність, % 27,9

52,9Вміст олії, % 50,9

18,4Вміст білку, % 18,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150782

Заявка №: 12017260 Назва сорту П64ЛЕ99

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,1Урожайність,ц/га 25,9

0,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,0
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

3,2Гарантована різниця до національного стандарту, % 18,3

24,6Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,9

3Група стиглості 3

13,0Діаметр кошика, см 18,9

52,9Маса 1000 сім"янок, г 68,2

137Висота рослин, см 165

9Стійкість до вилягання, бал 9

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,8

8,6Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6

8,9Стійкість до вовчка, бал 9

28,1Лушпинність, % 29,1

48,0Вміст олії, % 48,0

14,1Вміст білку, % 13,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150863

Заявка №: 10017118 Назва сорту ПАЛ12355

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює 1

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,9Урожайність,ц/га 20,6

1,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,5
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

9,3Гарантована різниця до національного стандарту, % 7,9

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,8Діаметр кошика, см 18,9

47,7Маса 1000 сім"янок, г 63,0

142Висота рослин, см 163

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 7,9

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8

8,8Стійкість до вовчка, бал 9

25,6Лушпинність, % 26,1

51,8Вміст олії, % 50,5

14,9Вміст білку, % 14,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150861

Заявка №: 10017113 Назва сорту ПАЛ1238

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,0Урожайність,ц/га 21,9

0,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,3
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

2Гарантована різниця до національного стандарту, % 17,7

22,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,4

1Група стиглості 1

16,3Діаметр кошика, см 19,3

51,6Маса 1000 сім"янок, г 74,0

135Висота рослин, см 158

9Стійкість до вилягання, бал 8,8

8,4Стійкість до білої гнилі, бал 8,4

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,0

8,7Стійкість до вовчка, бал 9

28,1Лушпинність, % 28,6

49,7Вміст олії, % 49,2

14,3Вміст білку, % 14,1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150869

Заявка №: 12017017 Назва сорту ПАЛ345

Дата пріоритет 26.01.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини товста 7

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

20,6Урожайність,ц/га 20,7

2,1Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,2
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Степ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

11,3Гарантована різниця до національного стандарту, % -5,4

24,6Урожайність умовного стандарту, ц/га 26,9

3Група стиглості 3

15,6Діаметр кошика, см 18,6

43,6Маса 1000 сім"янок, г 53,2

145Висота рослин, см 170

8,9Стійкість до вилягання, бал 9

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 7,4

9Стійкість до сірої гнилі, бал 7,4

8,9Стійкість до вовчка, бал 9

22,4Лушпинність, % 25,7

53,0Вміст олії, % 52,4

15,1Вміст білку, % 14,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150862

Заявка №: 10017116 Назва сорту ПАЛ3554

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює 1

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із сильним 

викривленням стебла

8

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,7Урожайність,ц/га 20,7

1,5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,6
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

8,2Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,4

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

15,2Діаметр кошика, см 18,5

46,7Маса 1000 сім"янок, г 56,0

139Висота рослин, см 162

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,2Стійкість до білої гнилі, бал 8,1

8,9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

8,6Стійкість до вовчка, бал 9

25,3Лушпинність, % 27,0

52,1Вміст олії, % 50,9

14,5Вміст білку, % 13,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150868

Заявка №: 12017016 Назва сорту ПАЛ3562

Дата пріоритет 26.01.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

17,5Урожайність,ц/га 19,8

-0,7Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,7

-3,8Гарантована різниця до національного стандарту, % 4

176



Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,3Діаметр кошика, см 19,5

45,7Маса 1000 сім"янок, г 55,6

147Висота рослин, см 175

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,6

8,6Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7

7,9Стійкість до вовчка, бал 9

21,3Лушпинність, % 21,8

50,8Вміст олії, % 50,0

15,6Вміст білку, % 14,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150860

Заявка №: 10017112 Назва сорту ПАЛ358

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок дуже великі 9

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок білий 1

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

17,4Урожайність,ц/га 20,0

-1,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,4
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-7Гарантована різниця до національного стандарту, % 7,5

22,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,4

1Група стиглості 1

16,7Діаметр кошика, см 21,0

46,3Маса 1000 сім"янок, г 52,2

134Висота рослин, см 156

9Стійкість до вилягання, бал 8,5

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8,1

8,8Стійкість до сірої гнилі, бал 8,3

9Стійкість до вовчка, бал 9

26,1Лушпинність, % 29,0

50,9Вміст олії, % 50,4

15,0Вміст білку, % 14,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150870

Заявка №: 12017030 Назва сорту Рекольд

Дата пріоритет 07.02.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором оранжево-жовті 4

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює 1

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

19,0Урожайність,ц/га 27,7

0,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,1

5Гарантована різниця до національного стандарту, % 22,5
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

15,0Діаметр кошика, см 18,6

48,2Маса 1000 сім"янок, г 56,9

134Висота рослин, см 170

8,9Стійкість до вилягання, бал 8,2

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,2

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

26,8Лушпинність, % 28,4

53,3Вміст олії, % 52,0

14,5Вміст білку, % 14,8
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150784

Заявка №: 12017288 Назва сорту Сієна

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150244

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість сильна 7

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

18,9Урожайність,ц/га 20,7

0,6Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,6
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

3,3Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,4

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,8Діаметр кошика, см 16,7

45,9Маса 1000 сім"янок, г 52,3

141Висота рослин, см 158

9Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,7Стійкість до білої гнилі, бал 8,5

9Стійкість до сірої гнилі, бал 7,5

9Стійкість до вовчка, бал 9

24,1Лушпинність, % 28,6

52,3Вміст олії, % 51,2

15,8Вміст білку, % 15,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150770

Заявка №: 12017161 Назва сорту Суміко

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко

 округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,1Урожайність,ц/га 21,0

2,9Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,9
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

15,9Гарантована різниця до національного стандарту, % 10

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,8Діаметр кошика, см 17,9

47,5Маса 1000 сім"янок, г 54,2

150Висота рослин, см 178

9Стійкість до вилягання, бал 8,4

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8,3

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,1

8,9Стійкість до вовчка, бал 9

25,0Лушпинність, % 26,1

53,6Вміст олії, % 52,0

14,8Вміст білку, % 14,6
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150783

Заявка №: 12017285 Назва сорту Тоскана

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №: 150243

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором світло-жовті 2

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку світлий 3

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою округла 4

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

18,6Урожайність,ц/га 20,4

0,4Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,3
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

2,2Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,8

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

13,9Діаметр кошика, см 16,1

56,1Маса 1000 сім"янок, г 50,7

147Висота рослин, см 168

9Стійкість до вилягання, бал 9

8,9Стійкість до білої гнилі, бал 8,0

8,7Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7

7,9Стійкість до вовчка, бал 9

26,1Лушпинність, % 29,1

48,8Вміст олії, % 48,1

16,2Вміст білку, % 16,4
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150765

Заявка №: 12017107 Назва сорту ФАБУЛО СЛП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

21,5Урожайність,ц/га 22,0

3,3Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,9
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

18,1Гарантована різниця до національного стандарту, % 15,2

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

14,7Діаметр кошика, см 18,8

48,5Маса 1000 сім"янок, г 53,3

147Висота рослин, см 177

8,6Стійкість до вилягання, бал 8,7

8,6Стійкість до білої гнилі, бал 8

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,1

8,4Стійкість до вовчка, бал 9

28,2Лушпинність, % 30,2

49,9Вміст олії, % 48,5

14,3Вміст білку, % 13,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150864

Заявка №: 11017048 Назва сорту Ягуар ХЛ

Дата пріоритет 31.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок малі 3

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 

2/3 висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням хвилясті (закручені) 3

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром велика 7

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

17,5Урожайність,ц/га 21,9

-0,5Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,7
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Степ, Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

-2,7Гарантована різниця до національного стандарту, % -3

24,3Урожайність умовного стандарту, ц/га 25,7

2Група стиглості 2

16,0Діаметр кошика, см 18,1

83,1Маса 1000 сім"янок, г 108,6

135Висота рослин, см 161

8,8Стійкість до вилягання, бал 8,6

8,8Стійкість до білої гнилі, бал 8,5

9Стійкість до сірої гнилі, бал 8,5

8,5Стійкість до вовчка, бал 9

38,5Лушпинність, % 39,8

34,8Вміст олії, % 33,2

18,1Вміст білку, % 18,0
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150787

Заявка №: 10472002 Назва сорту Одстер

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Сорго цукрове  Sorghum saccharatum (L.) Moench

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Рослина: швидкість початкового росту велика 7

4 Рослина: кількість листків мала 3

5 Рослина: час виявлення волоті ранній 3

6 Рослина: за висотою дуже висока 9

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною вузький 3

9 Листок: забарвлення центральної жилки листка зелене 2

10 Суцвіття: за формою веретеноподібне 2

11 Суцвіття: положення у просторі похиле 2

12 Суцвіття: за щільністю нещільне 3

13 Суцвіття: за довжиною без шийки середнє 5

14 Суцвіття: за шириною в середній частині середнє 5

15 Нижня квіткова луска: остюк наявний 9

16 Нижня квіткова луска: вираження остюка сильне 7

17 Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення помірне 5

18 Зернівки: маса 1000 шт. середня 5

19 Волоть: зазерненість ознака не визначалась 0

20 Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності ознака не визначається 0

21 Рослина: час достигання ранній 3

ПЛС

Степ, Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

98,7Урожайність сухої речовини, ц/га 103,6 -

79Вегетаційний період, діб 69 -

188,6Висота рослин, см 195,0 -

8,4Стійкість до полягання, бал 9,0 -

7,8Стійкість до посухи, бал 9,0 -

8,7Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 -

8,5Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал 9,0 -

9,0Стійкість до сажки, бал 9,0 -
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150789

Заявка №: 11018005 Назва сорту Герцогиня

Дата пріоритет 28.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соя культурна  Glycine max  (L.) Merr.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення

забарвлення

наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже сильна 9

3 Рослина: тип росту детермінантний 1

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) сіре 1

6 Рослина: за висотою від низької до середньої 4

7 Листок: пухирчатість слабка 3

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) загостренояйцевидна 3

9 Листок: розмір бічного листочка середній 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення світле 3

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма кулясто-плеската 2

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) жовте 1

16 Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці ознака не визначалась 0

17 Насінина: забарвлення рубчика світло-коричневе 3

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика інше 2

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою 

квіткою)

ранній 3

20 Рослина: час достигання ранній 3

ПЛС

Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

18,2Урожайність, ц/га 21,9 19,2

0,4Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,0 0,4

2,2Прибавка до національного стандарту, % 5,0 2,1

149,1Маса 1000 насінин, г 163,7 167,7

62,1Висота рослин, см 69,3 73,4

Стійкість проти, бал:

9,0- вилягання 8,9 8,6

7,0- осипання 8,5 9,0

7,3- засухи 8,1 8,9

11,8Висота прикріплення нижнього бобу, см 12,3 14,7

Стійкість проти, бал:

9,0- пероноспорозу 9,0 9,0

9,0- аскохітозу 9,0 9,0

9,0- бактеріозу 9,0 9,0

9,0- септоріозу 9,0 9,0

9,0- фузаріозу 9,0 9,0

40,5Вміст білку, % 40,3 39,8

21,2Вміст олії, % 20,6 20,2
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150788

Заявка №: 11018004 Назва сорту Золоте руно

Дата пріоритет 28.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соя культурна  Glycine max  (L.) Merr.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення

забарвлення

вісутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Рослина: тип росту від напівдетермінантного до 

індетермінантного

3

4 Рослина: форма росту напіврозлога 3

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою від низької до середньої 4

7 Листок: пухирчатість помірна 5

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) загостренояйцевидна 3

9 Листок: розмір бічного листочка середній 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Квітка: забарвлення біле 1

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення помірне 5

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма округло-видовжена 5

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) жовте 1

16 Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці ознака не визначалась 0

17 Насінина: забарвлення рубчика світло-коричневе 3

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика інше 2

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою 

квіткою)

від раннього до середнього 4

20 Рослина: час достигання ранній 3

ПЛС

Степ, Лісостеп, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

21,7Урожайність, ц/га 23,3 20,6

3,9Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,3 1,8

21,9Прибавка до національного стандарту, % 11,0 9,6

130,5Маса 1000 насінин, г 141,6 158,3

68,2Висота рослин, см 71,6 81,4

Стійкість проти, бал:

8,6- вилягання 8,3 8,1

8,7- осипання 8,9 9,0

7,8- засухи 8,2 9,0

10,2Висота прикріплення нижнього бобу, см 12,2 13,9

Стійкість проти, бал:

9,0- пероноспорозу 9,0 9,0

9,0- аскохітозу 9,0 9,0

9,0- бактеріозу 9,0 9,0

9,0- септоріозу 9,0 9,0

9,0- фузаріозу 9,0 9,0

39,9Вміст білку, % 39,4 39,1

22,8Вміст олії, % 22,4 21,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150718

Заявка №: 11018013 Назва сорту Муза

Дата пріоритет 21.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соя культурна  Glycine max  (L.) Merr.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення

забарвлення

наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення середня 5

3 Рослина: тип росту детермінантний 1

4 Рослина: форма росту від прямої до напіврозлогої 2

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою від низької до середньої 4

7 Листок: пухирчатість дуже сильна 9

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) загостренояйцевидна 3

9 Листок: розмір бічного листочка великий 7

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення помірне 5

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма куляста 1

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) жовте 1

16 Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці ознака не визначалась 0

17 Насінина: забарвлення рубчика світло-коричневе 3

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою 

квіткою)

від раннього до середнього 4

20 Рослина: час достигання ранній 3

ПЛС

Степ, Лісостеп, Полісся

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

20,5Урожайність, ц/га 22,5 21,3

2,7Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,5 2,5

15,2Прибавка до національного стандарту, % 7,1 13,3

158,1Маса 1000 насінин, г 169,9 179,3

68,6Висота рослин, см 71,0 78,4

Стійкість проти, бал:

9,0- вилягання 8,9 8,6

8,7- осипання 8,9 9,0

7,7- засухи 8,3 9,0

10,5Висота прикріплення нижнього бобу, см 12,5 13,0

Стійкість проти, бал:

9,0- пероноспорозу 9,0 9,0

9,0- аскохітозу 9,0 9,0

9,0- бактеріозу 9,0 9,0

9,0- септоріозу 9,0 9,0

9,0- фузаріозу 9,0 9,0

39,8Вміст білку, % 39,0 38,6

23,3Вміст олії, % 22,6 21,3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150880

Заявка №: 11018025 Назва сорту СВ Кавалер

Дата пріоритет 01.12.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соя культурна  Glycine max  (L.) Merr.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення

забарвлення

наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення середня 5

3 Рослина: тип росту від напівдетермінантного до 

індетермінантного

3

4 Рослина: форма росту від прямої до напіврозлогої 2

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) сіре 1

6 Рослина: за висотою від низької до середньої 4

7 Листок: пухирчатість помірна 5

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) загостренояйцевидна 3

9 Листок: розмір бічного листочка середній 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення помірне 5

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма округло-видовжена 5

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) жовте 1

16 Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці ознака не визначалась 0

17 Насінина: забарвлення рубчика жовте 2

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою 

квіткою)

ранній 3

20 Рослина: час достигання від дуже раннього до раннього 2

ПЛС

Лісостеп

ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

13,4Урожайність, ц/га 22,0 19,6

-2,9Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,5 0,3

-17,8Прибавка до національного стандарту, % 7,3 1,5

146,5Маса 1000 насінин, г 167,9 166,0

65,6Висота рослин, см 66,6 75,7

Стійкість проти, бал:

9,0- вилягання 8,8 8,7

9,0- осипання 9,0 9,0

7,6- засухи 8,3 8,4

10,9Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,5 12,7

Стійкість проти, бал:

9,0- пероноспорозу 9,0 9,0

9,0- аскохітозу 9,0 9,0

9,0- бактеріозу 9,0 9,0

9,0- септоріозу 9,0 9,0

9,0- фузаріозу 9,0 9,0

39,2Вміст білку, % 39,3 38,2

21,3Вміст олії, % 21,0 20,9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150790

Заявка №: 11012007 Назва сорту Гермес

Дата пріоритет 28.10.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ячмінь звичайний (ярий)  Hordeum vulgare L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напівпрямий 3

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий  листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок слабке 3

5 Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабке 3

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло,  колос з остюками) висока 7

13 Колос: кількість рядів два 1

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю нещільний 3

16 Колос:  за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента помірний 5

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) відхилене 3

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової 

луски

відсутнє або дуже слабке 1

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабко забарвлена 2

29 Тип розвитку ярий 3

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма видовжено-еліптична 5

33 Зернівка: поверхня зовнішньої  квіткової луски тонкозморшкувата 1

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє 9

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий 2

36 Вушка: форма верхівки загострена 2

37 Вушка: охоплення соломини повне 2

38 Язичок: ступінь виявлення середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

23,8 Урожайність, ц / га 39,6 34,1

-2 Гарантована прибавка,  +,- до нац.ст. ц/га 0,3 0

-7,7                    % 0,7 0

81 Вегетаційний період, дн. 80 87

58,5 Висота рослин, см 62,6 66,2

41,3 Маса 1000 насінин, г 45,8 43,7

 Стійкість до : бал

9    - вилягання 8,4 8,5

9    - осипання 8,9 8,6
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

6,8    - посухи 7,7 8,6

8,6    - гельмінтоспоріозу 8,4 7,4

9    - сажки 8,9 8,7

8,6    - борошнистої роси 8,6 7,6

 Якісні характеристики:

13,7    - вміст білку, % 13 12,4

96    - вирівняність зерна, % 96,3 93,4

зерновийНапрям використання зерновий пивоварний
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150725

Заявка №: 11012026 Назва сорту Дорідний

Дата пріоритет 09.12.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ячмінь звичайний (ярий)  Hordeum vulgare L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напівпрямий 3

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий  листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок слабке 3

5 Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком середньо 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабке 3

10 Колос: восковий наліт сильний 7

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло,  колос з остюками) висока 7

13 Колос: кількість рядів два 1

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю нещільний 3

16 Колос:  за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) однакової довжини 2

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий 3

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) від паралельного до ледь 

відхиленого

2

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової 

луски

слабке 3

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабко забарвлена 2

29 Тип розвитку ярий 3

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма видовжено-еліптична 5

33 Зернівка: поверхня зовнішньої  квіткової луски тонкозморшкувата 1

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє 9

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий 2

36 Вушка: форма верхівки шилоподібна 3

37 Вушка: охоплення соломини перекриваюче 3

38 Язичок: ступінь виявлення короткий 3

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

25,3 Урожайність, ц / га 42,6 35,2

-0,5 Гарантована прибавка,  +,- до нац.ст. ц/га 2,2 1,1

-1,9                    % 8,3 3,2

81 Вегетаційний період, дн. 80 86

59,1 Висота рослин, см 63,5 70

46,5 Маса 1000 насінин, г 48,9 47,1

 Стійкість до : бал

8,9    - вилягання 8,6 8,2

9    - осипання 8,7 8,8
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Лісостеп, Полісся

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

7,6    - посухи 8,1 8,5

8,1    - гельмінтоспоріозу 8,5 8,1

9    - сажки 8,8 8,7

8,2    - борошнистої роси 8,5 8,1

 Якісні характеристики:

14,2    - вміст білку, % 13,4 12,5

95,3    - вирівняність зерна, % 97,9 94,4

зерновийНапрям використання зерновий пивоварний
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150724

Заявка №: 10012032 Назва сорту Скрабл

Дата пріоритет 03.12.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ячмінь звичайний (ярий)  Hordeum vulgare L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий  листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок слабке 3

5 Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) пізнє 7

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабке 3

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло,  колос з остюками) низька 3

13 Колос: кількість рядів два 1

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю нещільний 3

16 Колос:  за довжиною (без остюків) короткий 1

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий 3

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента помірний 5

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) відхилене 3

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової 

луски

слабке 3

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабко забарвлена 2

29 Тип розвитку ярий 3

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма видовжено-еліптична 5

33 Зернівка: поверхня зовнішньої  квіткової луски тонкозморшкувата 1

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє 9

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий 2

36 Вушка: форма верхівки загострена 2

37 Вушка: охоплення соломини повне 2

38 Язичок: ступінь виявлення середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

26,3Урожайність, ц/га 40,5 36,7

-1,1Гарантована прибавка, ц/га 0,6 2,9

-4,0Гарантована прибавка, % 1,5 8,5

79Вегетаційний період, діб 81 85

54,9Висота рослин, см 61,2 61,5

42,6Маса 1000 насінин, г 48,9 46,5

Стійкість до: бал

8,9- вилягання 8,8 8,7

8,9- осипання 8,7 8,7
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

6,3- посухи 7,6 8,2

8,3- гельмінтоспоріозу 7,9 7,5

9,0- сажки 9,0 8,8

8,3- борошнистої роси 8,6 8,5

- Якісні характеристики:

13,8вміст білку. % 13,3 11,9

91,5вирівняність зерна, % 96,3 96,9

Напрам використання зерн
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150723

Заявка №: 10012031 Назва сорту Шафл

Дата пріоритет 03.12.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ячмінь звичайний (ярий)  Hordeum vulgare L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий  листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок слабке 3

5 Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) пізнє 7

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабке 3

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло,  колос з остюками) низька 3

13 Колос: кількість рядів два 1

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю нещільний 3

16 Колос:  за довжиною (без остюків) довгий 3

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту короткий 3

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) відхилене 3

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки короткі 1

23 Зернівка: наявність плівки наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової 

луски

відсутнє або дуже слабке 1

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару біляста 1

29 Тип розвитку ярий 3

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма ромбічна 7

33 Зернівка: поверхня зовнішньої  квіткової луски тонкозморшкувата 1

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє 9

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий 2

36 Вушка: форма верхівки шилоподібна 3

37 Вушка: охоплення соломини перекриваюче 3

38 Язичок: ступінь виявлення середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

ПЛС
ЗначенняПоказник

Результат польових досліджень показників господарської придатності

25,5Урожайність, ц/га 40,1 35,5

-1,9Гарантована прибавка, ц/га 0,2 1,7

-6,9Гарантована прибавка, % 0,5 5,0

80Вегетаційний період, діб 81 86

56,2Висота рослин, см 63,8 62,1

42,5Маса 1000 насінин, г 48,7 46,0

 Стійкість до: бал

8,9- вилягання 8,7 8,7

9,0- осипання 8,4 8,8
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Лісостеп

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

6,0- посухи 7,7 8,3

8,3- гельмінтоспоріозу 8,1 7,4

9,0- сажки 9,0 8,8

8,4- борошнистої роси 8,8 7,7

Якісні характеристики:

13,4вміст білку,% 12,8 11,8

93,8вирівняність зерна. % 98,2 95,3

Напрям використання пивоварний
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150611

Заявка №: 12208002 Назва сорту Ювілейна

Дата пріоритет 04.09.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Актинідія  Actinidia Lindl.

Патент №: 150165

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: стать жіноча 2

2 Лише сорти -гермафродити: Pослина:самоплідність відсутня 1

3 Рослина: плоїдність диплоїд 2

4 Рослина: сила росту сильна 7

5 Молодий пагін: ворсистість відсутня 1

6 Молодий пагін: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

7 Молодий пагін: тип ворсистості ознака не визначалась 0

8 Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки відсутнє або дуже слабке 1

9 Стебло: за товщиною тонке 3

10 Стебло: колір пагона з-під сонячного боку зелено-білий 2

11 Стебло: шерехатість поверхні гладенька 3

12 Стебло: ворсистість відсутня 1

13 Стебло: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

14 Стебло: тип ворсистості ознака не визначалась 0

15 Стебло: сочевички за розміром середні 5

16 Стебло: кількість сочевичок середня кількість 5

17 Стебло: колір сочевичок білуватий 1

18 Стебло: проксимальна поверхня виступу бруньки спадиста 2

19 Стебло: розмір виступу бруньки маленький 3

20 Стебло: профіль проксимальної поверхні виступу бруньки (якщо спадиста) випукла 1

21 Стебло:  покриття бруньки наявне 9

22 Стебло: розмір отвору в покритті бруньки малий 3

23 Стебло: листковий рубець мілкий 2

24 Стебло: серцевина наявна 9

25 Стебло: тип серцевини порожнистий 3

26 Листкова пластинка:  форма овальна 2

27 Листкова пластинка: форма верхівки гострокінцева 2

28 Листкова пластинка: розташування базальних часточок значно віддалені 1

29 Листкова пластинка: волоски на верхньому боці відсутні або дуже рідкі 1

30 Листкова пластинка: волоски на нижньому боці рідкі 3

31 Листкова пластинка: зморшкуватість / пухирчастість на верхньому боці відсутня або дуже слабка 1

32 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору верхнього боку темний 7

33 Листкова пластинка: колір нижнього боку білуватий 1

34 Листкова пластинка: строкате забарвлення відсутнє 1

35 Листкова пластинка: колір строкатого забарвлення ознака не визначалась 0

36 Листкова пластинка: виступи вздовж головної жилки на нижньому боці відсутні 1

37 Листок: співвідношення довжини черешка до довжини пластинки середнє 5

38 Черешок: щільність волосинок відсутні або дуже рідкі 1

39 Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку відсутнє або дуже слабке 1

40 Квіткова брунька: антоціанове забарвлення верхівок пелюсток, що виступають 

назовні

відсутнє або дуже слабке 1

41 Суцвіття: переважаюча кількість квіток дві – п”ять 2

42 Квітконос: за довжиною середній 5

43 Квітконос: густота волосинок ознака не визначалась 0

44 Квітконос: довжина волосинок ознака не визначалась 0

45 Квітка: кількість чашолистків чотири або п”ять 2

46 Чашолисток: переважаючий колір зелений 2

47 Чашолисток: щільність волосинок ознака не визначалась 0

48 Чашолисток: довжина волосинок ознака не визначалась 0

49 Квітка: за діаметром середня 5

50 Квітка: розташування пелюсток (вид знизу) віддалені 1

51 Пелюстка: вигин верхівки відсутній або дуже слабкий 1
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52 Пелюстка: забарвлення (зовнішній бік) однокольорове 1

53 Пелюстка: основний колір зеленувато-білий 2

54 Лише сорти з однокольоровими пелюстками. Пелюстка: різні відтінки кольору відсутні 1

55 Лише сорти з однокольоровими пелюстками. Пелюстка: розподілення кольору світліший біля верхівки 2

56 Лише сорти з двокольоровими пелюстками. Пелюстка: вторинний колір ознака не визначається 0

57 Лише сорти з двокольоровими пелюстками. Пелюстка: розподілення вторинного 

кольору

ознака не визначається 0

58 Ніжка тичинки: колір білий 1

59 Пиляк: колір сірий 3

60 Стовпчики маточок: кількість середня кількість 5

61 Стовпчики маточок: колір білий 1

62 Стовпчики маточок: положення прямостояче 1

63 Плід: за розміром середній 5

64 Плід: основна  форма яйцеподібна 3

65 Плід: форма у поперечному перерізі (посередині) поперечноеліптична 3

66 Плід: основна форма маточкового кінця тупокінцева  (ледь видається) 5

67 Плід: наявність кільця чашечки відсутнє або дуже слабко 

виявлене

1

68 Плід: форма вигину в кінці плодоніжки спадиста 3

69 Плід: довжина плодоніжки середня 5

70 Плід: співвідношення довжини плодоніжки до довжини плоду мале 3

71 Плід: збереженість чашолистків відсутня 1

72 Плід: прояв сочевичок на шкірці нечіткий 1

73 Плід: колір шкірки червонувато-коричневий 6

74 Плід: ворсистість шкірки відсутня 1

75 Плід: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

76 Плід: характер ворсистості ознака не визначалась 0

77 Плід: розподілення ворсинок ознака не визначалась 0

78 Плід: колір ворсинок ознака не визначалась 0

79 Плід: міцність з’єднання ворсинок із шкіркою (за тертя) ознака не визначалась 0

80 Плід: колір шкірки у споживчій стиглості червонувато-коричневий 8

81 Плід: міцність з’єднання шкірки із м’якоттю у споживчій стиглості помірно 5

82 Плід: колір зовнішнього оплодня червоно-пурпуровий 10

83 Плід:  колір  внутрішнього оплодня червоний 9

84 Плід: діаметр серцевини відносно плоду від малого до середнього 4

85 Плід: основна форма у поперечному перерізі поперечно-еліптична 3

86 Плід: рифлення серцевини відсутнє 1

87 Плід: колір серцевини червоно-пурпуровий 5

88 Плід:  солодкість помірна 5

89 Плід: кислотність низька 3

90 Час розпукування бруньки середній 5

91 Час початку цвітіння середній 5

92 Час збиральної стиглості середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Група стиглості сорту середня, самоплідність відсутня. Середня урожайність 9,1 т/га, середній урожай з куща 11,0 кг, середня 

маса плоду 14,2 г. Зимостійкість 8, посухостійкість 9 балів. Стійкість до хвороб та шкідників 9 балів. Вміст вітаміну С 60,8 мг/100

 г, каротину 0,41 мг/100 г,  загального цукру 7,7%, сухої речовини в плодах 12,9%, загальна кислотність 1%. Дегустаційна оцінка 

8 балів, транспортабельність 5 балів.

*Дані заявника.

Полісся, Лісостеп, Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150612

Заявка №: 12208003 Назва сорту Красуня

Дата пріоритет 04.09.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Актинідія  Actinidia Lindl.

Патент №: 150166

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: стать жіноча 2

2 Лише сорти -гермафродити: Pослина:самоплідність відсутня 1

3 Рослина: плоїдність диплоїд 2

4 Рослина: сила росту сильна 7

5 Молодий пагін: ворсистість відсутня 1

6 Молодий пагін: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

7 Молодий пагін: тип ворсистості ознака не визначалась 0

8 Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки відсутнє або дуже слабке 1

9 Стебло: за товщиною тонке 3

10 Стебло: колір пагона з-під сонячного боку зелено-білий 2

11 Стебло: шерехатість поверхні гладенька 3

12 Стебло: ворсистість відсутня 1

13 Стебло: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

14 Стебло: тип ворсистості ознака не визначалась 0

15 Стебло: сочевички за розміром середні 5

16 Стебло: кількість сочевичок середня кількість 5

17 Стебло: колір сочевичок білуватий 1

18 Стебло: проксимальна поверхня виступу бруньки спадиста 2

19 Стебло: розмір виступу бруньки маленький 3

20 Стебло: профіль проксимальної поверхні виступу бруньки (якщо спадиста) випукла 1

21 Стебло:  покриття бруньки наявне 9

22 Стебло: розмір отвору в покритті бруньки малий 3

23 Стебло: листковий рубець мілкий 2

24 Стебло: серцевина наявна 9

25 Стебло: тип серцевини порожнистий 3

26 Листкова пластинка:  форма широкоовальна 3

27 Листкова пластинка: форма верхівки гострокінцева 2

28 Листкова пластинка: розташування базальних часточок злегка віддалені 2

29 Листкова пластинка: волоски на верхньому боці відсутні або дуже рідкі 1

30 Листкова пластинка: волоски на нижньому боці відсутні або дуже рідкі 1

31 Листкова пластинка: зморшкуватість / пухирчастість на верхньому боці відсутня або дуже слабка 1

32 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору верхнього боку темний 7

33 Листкова пластинка: колір нижнього боку білуватий 1

34 Листкова пластинка: строкате забарвлення відсутнє 1

35 Листкова пластинка: колір строкатого забарвлення ознака не визначалась 0

36 Листкова пластинка: виступи вздовж головної жилки на нижньому боці відсутні 1

37 Листок: співвідношення довжини черешка до довжини пластинки мале 3

38 Черешок: щільність волосинок відсутні або дуже рідкі 1

39 Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку відсутнє або дуже слабке 1

40 Квіткова брунька: антоціанове забарвлення верхівок пелюсток, що виступають 

назовні

відсутнє або дуже слабке 1

41 Суцвіття: переважаюча кількість квіток одна 1

42 Квітконос: за довжиною середній 5

43 Квітконос: густота волосинок ознака не визначалась 0

44 Квітконос: довжина волосинок ознака не визначалась 0

45 Квітка: кількість чашолистків чотири або п”ять 2

46 Чашолисток: переважаючий колір зелений 2

47 Чашолисток: щільність волосинок ознака не визначалась 0

48 Чашолисток: довжина волосинок ознака не визначалась 0

49 Квітка: за діаметром середня 5

50 Квітка: розташування пелюсток (вид знизу) доторкуються 2

51 Пелюстка: вигин верхівки відсутній або дуже слабкий 1
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52 Пелюстка: забарвлення (зовнішній бік) однокольорове 1

53 Пелюстка: основний колір зеленувато-білий 2

54 Лише сорти з однокольоровими пелюстками. Пелюстка: різні відтінки кольору відсутні 1

55 Лише сорти з однокольоровими пелюстками. Пелюстка: розподілення кольору світліший біля верхівки 2

56 Лише сорти з двокольоровими пелюстками. Пелюстка: вторинний колір ознака не визначається 0

57 Лише сорти з двокольоровими пелюстками. Пелюстка: розподілення вторинного 

кольору

ознака не визначається 0

58 Ніжка тичинки: колір білий 1

59 Пиляк: колір сірий 3

60 Стовпчики маточок: кількість середня кількість 5

61 Стовпчики маточок: колір білий 1

62 Стовпчики маточок: положення прямостояче 1

63 Плід: за розміром середній 5

64 Плід: основна  форма плескатокуляста 6

65 Плід: форма у поперечному перерізі (посередині) поперечноеліптична 3

66 Плід: основна форма маточкового кінця тупокінцева  (ледь видається) 5

67 Плід: наявність кільця чашечки відсутнє або дуже слабко 

виявлене

1

68 Плід: форма вигину в кінці плодоніжки спадиста 3

69 Плід: довжина плодоніжки середня 5

70 Плід: співвідношення довжини плодоніжки до довжини плоду мале 3

71 Плід: збереженість чашолистків відсутня 1

72 Плід: прояв сочевичок на шкірці нечіткий 1

73 Плід: колір шкірки світло-зелений 1

74 Плід: ворсистість шкірки відсутня 1

75 Плід: щільність ворсинок ознака не визначалась 0

76 Плід: характер ворсистості ознака не визначалась 0

77 Плід: розподілення ворсинок ознака не визначалась 0

78 Плід: колір ворсинок ознака не визначалась 0

79 Плід: міцність з’єднання ворсинок із шкіркою (за тертя) ознака не визначалась 0

80 Плід: колір шкірки у споживчій стиглості помірно-зелений 2

81 Плід: міцність з’єднання шкірки із м’якоттю у споживчій стиглості помірно 5

82 Плід: колір зовнішнього оплодня світло-зелений 1

83 Плід:  колір  внутрішнього оплодня світло-зелений 1

84 Плід: діаметр серцевини відносно плоду від середнього до великого 6

85 Плід: основна форма у поперечному перерізі сплющена 2

86 Плід: рифлення серцевини відсутнє 1

87 Плід: колір серцевини зеленувато-білий 2

88 Плід:  солодкість помірна 5

89 Плід: кислотність низька 3

90 Час розпукування бруньки середній 5

91 Час початку цвітіння середній 5

92 Час збиральної стиглості середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Група стиглості сорту середня, самоплідність відсутня. Середня урожайність 5,8 т/га, середній урожай з куща 7,0 кг, середня 

маса плоду 13,5 г. Зимостійкість 8, посухостійкість 9 балів. Стійкість до хвороб та шкідників 9 балів. Вміст вітаміну С 70,5 мг/100

 г, каротину 0,58 мг/100 г, загального цукру 6,5%, сухої речовини в плодах 15,2%, загальна кислотність 0,48%. Дегустаційна 

оцінка 8 балів, транспортабельність 5 балів.

*Дані заявника.

Полісся, Лісостеп, Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150621

Заявка №: 13304006 Назва сорту Гарант 12

Дата пріоритет 17.04.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015

Вид: Виноград справжній  Vitis vinifera L.

Патент №: 150004

КодПроявленняОзнака№

1 Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин) середній 5

2 Молодий пагін: відкритість верхівки закрита 1

3 Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці відсутні або дуже рідкі 1

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

5 Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці відсутні або дуже рідкі 1

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

7 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці 

пластинки

відсутні або дуже рідкі 1

8 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки відсутні або дуже рідкі 1

9 Пагін: положення в просторі напівпряме 3

10 Пагін: колір дорсального боку міжвузлів зелений і червоний 2

11 Пагін: колір вентрального боку міжвузлів зелений і червоний 2

12 Пагін: колір дорсального боку вузлів зелений і червоний 2

13 Пагін: колір вентрального боку вузлів зелений 1

14 Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях відсутні або дуже рідкі 1

15 Пагін: довжина вусиків середні 5

16 Квітка: статеві органи добре розвинені тичинки, відсутня

 маточка

1

17 Розвинений листок: за розміром пластинки середній 5

18 Розвинений листок: форма пластинки округла 4

19 Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки помірна 5

20 Розвинений листок: кількість лопатей п’ять 3

21 Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка) середні 5

22 Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей 

верхніх листкових вирізів

закрите 2

23 Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка широко відкрите 2

24 Розвинений листок: довжина зубців середні 5

25 Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців середнє 5

26 Розвинений листок: форма зубців обидва боки прямолінійні 2

27 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці 

пластинки

відсутнє або дуже слабке 1

28 Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку 

пластинки

відсутні або дуже рідкі 1

29 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки відсутні або дуже рідкі 1

30 Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою трохи коротший 2

31 Час початку достигання ягід ознака не визначалась 0

32 Гроно: за розміром (без ніжки) ознака не визначалась 0

33 Гроно: за щільністю ознака не визначалась 0

34 Гроно: довжина ніжки первинного грона ознака не визначалась 0

35 Ягода: за розміром ознака не визначалась 0

36 Ягода: форма ознака не визначалась 0

37 Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту) ознака не визначалась 0

38 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання) ознака не визначалась 0

39 Ягода: товщина шкірки ознака не визначалась 0

40 Ягода: антоціанове забарвлення м’якоті ознака не визначалась 0

41 Ягода: твердість м’якоті ознака не визначалась 0

42 Ягода: особливий аромат ознака не визначалась 0

43 Ягода: формування насіння ознака не визначалась 0

44 Здерев’янілий пагін: основне забарвлення жовтувато-коричневе 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Підщепний сорт винограду, використовується для щеплення нестійких до філоксери сортів. Тривалість періоду вегетації 184 

доби. Інтенсивність утворення пасинків та утворення порослі середня, пагони сильнорослі. Ступінь визрівання лози 85%.  Вихід 

стандартних чубуків 74,6 тис. шт. з 1 га. Укорінення чубуків 68%. Реакція на вміст активного кальцію у грунті 17%, Зимостійкість
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 та посухостійкість 8 балів. Стійкість до ураження мілдью та оїдіумом 7 балів, до пошкодження філоксерою листковою 8 балів, 

кореневою 7.

*Дані заявника.

Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150622

Заявка №: 13304008 Назва сорту Рипарія Рупестріс 4923

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Виноград справжній  Vitis vinifera L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин) ранній 3

2 Молодий пагін: відкритість верхівки слабко відкрита 2

3 Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці помірні 5

4 Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці слабке 3

5 Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці відсутні або дуже рідкі 1

6 Молодий листок: колір верхнього боку пластинки зелений із антоціановими  

плямами

3

7 Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці 

пластинки

відсутні або дуже рідкі 1

8 Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки відсутні або дуже рідкі 1

9 Пагін: положення в просторі пряме 1

10 Пагін: колір дорсального боку міжвузлів червоний 3

11 Пагін: колір вентрального боку міжвузлів червоний 3

12 Пагін: колір дорсального боку вузлів червоний 3

13 Пагін: колір вентрального боку вузлів червоний 3

14 Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях відсутні або дуже рідкі 1

15 Пагін: довжина вусиків середні 5

16 Квітка: статеві органи добре розвинені тичинки, відсутня

 маточка

1

17 Розвинений листок: за розміром пластинки середній 5

18 Розвинений листок: форма пластинки округла 4

19 Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки відсутня або дуже слабка 1

20 Розвинений листок: кількість лопатей одна 1

21 Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка) відсутні або дуже неглибокі 

(мілкі)

1

22 Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей 

верхніх листкових вирізів

ознака не визначалась 0

23 Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка широко відкрите 2

24 Розвинений листок: довжина зубців короткі 3

25 Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців мале 3

26 Розвинений листок: форма зубців обидва боки прямолінійні 2

27 Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці 

пластинки

слабке 3

28 Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку 

пластинки

відсутні або дуже рідкі 1

29 Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки відсутні або дуже рідкі 1

30 Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою трохи коротший 2

31 Час початку достигання ягід ознака не визначалась 0

32 Гроно: за розміром (без ніжки) ознака не визначалась 0

33 Гроно: за щільністю ознака не визначалась 0

34 Гроно: довжина ніжки первинного грона ознака не визначалась 0

35 Ягода: за розміром ознака не визначалась 0

36 Ягода: форма ознака не визначалась 0

37 Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту) ознака не визначалась 0

38 Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання) ознака не визначалась 0

39 Ягода: товщина шкірки ознака не визначалась 0

40 Ягода: антоціанове забарвлення м’якоті ознака не визначалась 0

41 Ягода: твердість м’якоті ознака не визначалась 0

42 Ягода: особливий аромат ознака не визначалась 0

43 Ягода: формування насіння ознака не визначалась 0

44 Здерев’янілий пагін: основне забарвлення червонувато-коричневе 4

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Підщепний сорт винограду, використовується для щеплення нестійких до філоксери сортів. Тривалість періоду вегетації 184 
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доби. Інтенсивність у творення пасинків середня, порослі слабка, пагони сильнорослі. Ступінь визрівання лози 90%.  Вихід 

стандартних чубуків 68 тис. шт. з 1 га. Укорінення чубуків 92%. Реакція на вміст активного кальцію у ґрунті 14%, Зимостійкість 

та посухостійкість 9 балів. Стійкість до ураження мілдью та оїдіумом 7 балів, до пошкодження філоксерою листковою 7 балів, 

кореневою 6.

*Дані заявника.

Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150795

Заявка №: 11510001 Назва сорту Сокіл

Дата пріоритет 01.06.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.03.2015

Вид: Дайкон  Raphanus sativus L. convar. acanthiformis (Morel)

Патент №: 150174

КодПроявленняОзнака№

1 Плоїдність диплоїд 2

2 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє 1

3 Сім’ядолі: за розміром великі 7

4 Листкова розетка: за шириною зростання біля основи середня 5

5 Листок: положення у просторі напіввисхідне 3

6 Листок: за довжиною довгий 7

7 Листкова пластинка: за формою вузькообернено-яйцевидна 1

8 Листкова пластинка: форма верхівки округла 2

9 Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору відсутній 1

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору помірна 5

11 Листкова пластинка: кількість лопатей багато 7

12 Листкова пластинка: надрізи країв наявні 9

13 Листкова пластинка: глибина надрізів краю глибокі 7

14 Листкова пластинка: опушення слабке 3

15 Черешок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

16 Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

17 Коренеплід: за товщиною середній 5

18 Коренеплід: товщина головного кореня товстий 7

19 Коренеплід: за формою оберненовузько-трикутний 8

20 Коренеплід: форма верхівки увігнута 1

21 Коренеплід: форма основи вузькозагострена 1

22 Коренеплід: забарвлення шкірки однокольорове 1

23 Коренеплід: забарвлення верхньої частини біле 1

24 Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині ознака не визначалась 0

25 Лише для двокольорових сортів: Коренеплід: розмір білої верхівки ознака не визначалась 0

26 Коренеплід: товщина кори середня 5

27 Коренеплід: забарвлення м’якоті матове біле 2

28 Час достигання середній 5

29 Коренеплід: здатність до утворення дупла відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність - 47,0 т/га; тривалість періоду до достигання - 63 доби; середня маса плоду - 770 г; вміст сухої речовини 

5,6%; вміст вітаміну С- 25,0%; ураженість хворобами: гниллю білою - 2,0%; гниллю мокрою - 4,2%; чорною ніжкою - 3,2%.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150624

Заявка №: 13168001 Назва сорту Рябчик

Дата пріоритет 01.10.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Козлятник східний  Galega orientalis Lam.

Патент №: 150176

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: фаза розвитку першого року життя галуження (4-5-ий листок) 3

2 Рослина: кількість бічних пагонів І порядку першого року життя багато 7

3 Рослина: здатність утворення бічних пагонів ІІ порядку першого року життя утворює 9

4 Рослина: габітус пряма 1

5 Рослина: за висотою першого року життя висока 7

6 Рослина: загальна кущистість сильна 7

7 Рослина: антоціанове забарвлення стебел відсутнє 1

8 Рослина: кількість міжвузлів багато 7

9 Рослина: опушеність відсутня 1

10 Листок: за формою розчленування листкової пластинки непарно пірчастий 4

11 Листок: за шириною середній 5

12 Листок: за довжиною середній 5

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світла 3

14 Листок пірчастий: кількість листочків середня кількість 5

15 Листок: за формою яйцевидний 2

16 Листок: довжина середній 5

17 Суцвіття головної осі: форма складна китиця 1

18 Складна китиця: за кількістю китиць подвійна 2

19 Суцвіття головної осі: за довжиною середнє 5

20 Квітка: забарвлення блідо-рожеве 2

21 Боби: кількість на головній осі багато 7

22 Біб: за довжиною середній 5

23 Насінина: забарвлення світло-жовте 2

24 Насінина: за формою ниркоподібна 1

25 Насіння: маса 1000 шт. велика 7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння - 0,7 т/га, висота рослини 145 см, маса 1000 насінин - 7,5 г, стійкість до вилягання, обсипання, зимостійкість

 та посухостійкість - 9 балів. Збір сухої речовини в середньому за рік використання - 14,2 т/га. Вміст білка - 24,5 %, клітковини - 

29,5 %.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150625

Заявка №: 13593001 Назва сорту ЧАРОІТА

Дата пріоритет 20.02.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Котяча м’ята сибірська  Nepeta sibirica L.

Патент №: 150180

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: час весняного відростання середній 5

2 Рослина: форма верхівки пагона відростання гостра 3

3 Рослина: забарвлення пагона відростання пурпурово-червоне 2

4 Рослина: за висотою середня 5

5 Рослина: габітус напіврозлогий 5

6 Стебло: тип галуження базисимподіальний (розгалужене 

внизу)

2

7 Стебло: за діаметром середнє 5

8 Листкова пластинка: форма ланцетна 5

9 Листкова пластинка: за довжиною (нижній ярус) середня 5

10 Листкова пластинка: за шириною (як для 9) середня 5

11 Черешок: за довжиною (як для 9) короткий 3

12 Листкова пластинка: за довжиною (середній ярус) середня 5

13 Листкова пластинка: за шириною (як для 12) середня 5

14 Черешок: за довжиною (як для 12) середній 5

15 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

16 Листок: форма краю нерівногородчаста 2

17 Листок: форма верхівки гостра 2

18 Листок: пурпурова крайова облямівка відсутня 1

19 Рослина: час початку цвітіння середній 5

20 Суцвіття: довжина головної осі середня 5

21 Суцвіття: за щільністю нещільне 3

22 Суцвіття: кількість квіток за період цвітіння середня кількість 5

23 Віночок квітки: за довжиною середній 5

24 Квітка: колір віночка фіолетовий 2

25 Рослина: маточкові (жіночі) квітки відсутні 1

26 Рослина: тривалість цвітіння середнє 5

27 Пиляк: забарвлення фіолетове 2

28 Рослина: час повного достигання насіння середній 5

29 Ерема: форма еліпсоподібна 1

30 Ереми: забарвлення сіро-коричневе 2

31 Ереми: схожість низька 3

32 Ереми: маса 1000 шт. середня 5

33 Кореневище: за товщиною середнє 5

34 Кореневище: ступінь розгалуження сильне 7

35 Рослина: вміст ефірної олії високий 7

36 Рослина: вміст аскорбінової кислоти середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Висота рослин 85 см. Ступінь гілкування середній. Період від відростання до цвітіння 87 діб. Урожайність надземної маси 26 

т/га. Вміст вітаміну С 228 мг/100г, вміст ефірної олії 1,1%  на абсолютно суху масу. Стійкість до хвороб та шкідників 9 балів.

*Дані заявника

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150706

Заявка №: 13326001 Назва сорту Веселий Гном

Дата пріоритет 24.04.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Лілійник  Hemerocallis L.

Патент №: 150194

КодПроявленняОзнака№

1 Плоїдність диплоїд 2

2 Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт) міцно спляча 1

3 Рослина: час початку вегетації ранній 3

4 Рослина: за висотою середня 5

5 Рослина: за формою компактна 1

6 Листок: положення у просторі пониклий з середини 3

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною вузький 3

9 Листок: забарвлення помірно зелене 2

10 Генеративний пагін: розташування відносно листків виступаючий над листками 2

11 Генеративний пагін: залистяність відсутні листки 1

12 Суцвіття: за формою щільне 9

13 Суцвіття: за наявністю приквітків з приквітками 2

14 Суцвіття: за довжиною середнє 5

15 Час початку цвітіння ранній 2

16 Рослина: тип цвітіння звичайний 1

17 Рослина: характер цвітіння денне 1

18 Рослина: тривалість цвітіння середнє 5

19 Квітка: кількість на рослині багато 7

20 Квітка: кількість відкритих на рослині багато 7

21 Квітка: за діаметром мала 3

22 Квітка: за повнотою проста 1

23 Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: за формою зіркоподібна 3

24 Квітка: забарвлення (кольорова група) жовта 2

25 Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини однокольорова 1

26 Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки жовто-оранжевий 13

27 Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки жовто-оранжевий 13

28 Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки жовто-оранжевий 13

29 Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки жовто-оранжевий 13

30 Квітка: візерунок вічко 2

31 Квітка: основний колір рисунка на частках оцвітини коричнево-червоний 25

32 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: 

Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

33 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. 

Квітка: третинний колір

ознака не визначалась 0

34 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: перший колір

ознака не визначалась 0

35 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

36 Квітка: аромат слабкий 2

37 Оцвітина: відносне розташування часток напівдотичні 2

38 Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки горизонтальні 2

39 Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки слабко або сильно відігнуті 

донизу

3

40 Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки стисла 2

41 Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки загострена 1

42 Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки хвилястий 2

43 Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки рівний 1

44 Квітка: фактура внутрішньої пелюстки рівна 1

45 Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки рівна 1

46 Квітка: трубка оцвітини за довжиною коротка 1

47 Квітка: довжина тичинки довга 7

48 Тичинка: основний колір жовто-оранжевий 13
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49 Тичинка: колір пиляків коричневий 3

50 Пилок: забарвлення жовте 2

51 Пилок: життєздатність середня 5

52 Плід: відсоток плодоцвітіння середній 5

53 Стовпчик: основний колір жовто-оранжевий 13

54 Квітка: положення приймочки відносно пиляків вище 7

55 Приймочка: забарвлення жовто-оранжевий 13

56 Рослина: тривалість періоду вегетації середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Висота рослин 65 см, тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння 84 діб, тривалість цвітіння суцвіття 26 діб, 

тривалість цвітіння рослин 32 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність рослин 90 балів. 

Зимостійкість та посухостійкість 9 балів. Стійкість до шкідників та хвороб 9 балів.

Полісся, Лісостеп.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150707

Заявка №: 13326002 Назва сорту Царівна

Дата пріоритет 24.04.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.01.1995

Вид: Лілійник  Hemerocallis L.

Патент №: 150195

КодПроявленняОзнака№

1 Плоїдність диплоїд 2

2 Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт) міцно спляча 1

3 Рослина: час початку вегетації середній 5

4 Рослина: за висотою середня 5

5 Рослина: за формою компактна 1

6 Листок: положення у просторі пониклий біля верхівки 2

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: забарвлення помірно зелене 2

10 Генеративний пагін: розташування відносно листків високо піднятий над листками 3

11 Генеративний пагін: залистяність відсутні листки 1

12 Суцвіття: за формою щільне 9

13 Суцвіття: за наявністю приквітків без приквітків 1

14 Суцвіття: за довжиною середнє 5

15 Час початку цвітіння середньоранній 3

16 Рослина: тип цвітіння звичайний 1

17 Рослина: характер цвітіння денне 1

18 Рослина: тривалість цвітіння середнє 5

19 Квітка: кількість на рослині середня кількість 5

20 Квітка: кількість відкритих на рослині середня кількість 5

21 Квітка: за діаметром середня 5

22 Квітка: за повнотою повна 3

23 Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: за формою ознака не визначалась 0

24 Квітка: забарвлення (кольорова група) жовта 2

25 Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини однокольорова 1

26 Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки світло-жовтий 10

27 Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки світло-жовтий 10

28 Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки світло-жовтий 10

29 Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки світло-жовтий 10

30 Квітка: візерунок вічко 2

31 Квітка: основний колір рисунка на частках оцвітини коричнево-червоний 25

32 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: 

Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

33 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. 

Квітка: третинний колір

ознака не визначалась 0

34 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: перший колір

ознака не визначалась 0

35 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

36 Квітка: аромат слабкий 2

37 Оцвітина: відносне розташування часток напівдотичні 2

38 Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки слабко або сильно відігнуті 

донизу

3

39 Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки слабко або сильно відігнуті 

донизу

3

40 Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки тупа 4

41 Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки тупа 4

42 Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки хвилястий 2

43 Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки хвилястий 2

44 Квітка: фактура внутрішньої пелюстки рівна 1

45 Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки рівна 1

46 Квітка: трубка оцвітини за довжиною коротка 1

47 Квітка: довжина тичинки середня 5

48 Тичинка: основний колір світло жовтий 10
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49 Тичинка: колір пиляків помаранчево-коричневий 1

50 Пилок: забарвлення помаранчеве 3

51 Пилок: життєздатність середня 5

52 Плід: відсоток плодоцвітіння середній 5

53 Стовпчик: основний колір світло жовтий 10

54 Квітка: положення приймочки відносно пиляків на рівні 5

55 Приймочка: забарвлення світло жовтий 10

56 Рослина: тривалість періоду вегетації середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Висота рослин 75 см, тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння 91 діб, тривалість цвітіння суцвіття 21 діб, 

тривалість цвітіння рослин 30 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність рослин 94 бали. 

Зимостійкість 9, посухостійкість 8 балів. Стійкість до шкідників та хвороб 9 балів.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150708

Заявка №: 13326003 Назва сорту Леля

Дата пріоритет 24.04.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Лілійник  Hemerocallis L.

Патент №: 150193

КодПроявленняОзнака№

1 Плоїдність диплоїд 2

2 Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт) міцно спляча 1

3 Рослина: час початку вегетації середній 5

4 Рослина: за висотою низька 3

5 Рослина: за формою компактна 1

6 Листок: положення у просторі прямостоячий 1

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: забарвлення помірно зелене 2

10 Генеративний пагін: розташування відносно листків нарівні з листками або трохи 

нижче

1

11 Генеративний пагін: залистяність відсутні листки 1

12 Суцвіття: за формою нещільне 1

13 Суцвіття: за наявністю приквітків з приквітками 2

14 Суцвіття: за довжиною середнє 5

15 Час початку цвітіння середньоранній 3

16 Рослина: тип цвітіння звичайний 1

17 Рослина: характер цвітіння денне 1

18 Рослина: тривалість цвітіння тривале 7

19 Квітка: кількість на рослині багато 7

20 Квітка: кількість відкритих на рослині багато 7

21 Квітка: за діаметром мала 3

22 Квітка: за повнотою повна 3

23 Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: за формою ознака не визначалась 0

24 Квітка: забарвлення (кольорова група) червона 4

25 Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини однокольорова 1

26 Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки оранжево-коричневий 45

27 Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки оранжевий 14

28 Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки оранжево-коричневий 45

29 Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки оранжевий 14

30 Квітка: візерунок вічко 2

31 Квітка: основний колір рисунка на частках оцвітини оранжево-коричневий 45

32 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток: 

Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

33 Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. 

Квітка: третинний колір

ознака не визначалась 0

34 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: перший колір

ознака не визначалась 0

35 Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольоро

-вих сортів. Квітка: вторинний колір

ознака не визначалась 0

36 Квітка: аромат відсутній 1

37 Оцвітина: відносне розташування часток напівдотичні 2

38 Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки горизонтальні 2

39 Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки слабко або сильно відігнуті 

донизу

3

40 Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки стисла 2

41 Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки загострена 1

42 Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки хвилястий 2

43 Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки рівний 1

44 Квітка: фактура внутрішньої пелюстки рівна 1

45 Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки рівна 1

46 Квітка: трубка оцвітини за довжиною коротка 1

47 Квітка: довжина тичинки середня 5

48 Тичинка: основний колір оранжево-коричневий 45
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49 Тичинка: колір пиляків рожево-коричневий 2

50 Пилок: забарвлення помаранчево-коричневе 5

51 Пилок: життєздатність середня 5

52 Плід: відсоток плодоцвітіння середній 5

53 Стовпчик: основний колір оранжево-коричневий 45

54 Квітка: положення приймочки відносно пиляків на рівні 5

55 Приймочка: забарвлення оранжево-коричневий 45

56 Рослина: тривалість періоду вегетації середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Висота рослин 53 см, тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння 89 діб, тривалість цвітіння суцвіття 38 діб, 

тривалість цвітіння рослин 45 діб. Декоративність рослин 93 бали. Зимостійкість 9, посухостійкість 8 балів. Стійкість до 

шкідників та хвороб 9 балів.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150758

Заявка №: 13519001 Назва сорту Фіолент

Дата пріоритет 12.07.2013

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.03.2015

Вид: Лохина високоросла  Vaccinium corymbosum L.

Патент №: 150229

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: сила росту середня 5

2 Рослина: тип  росту напіврозлогий 2

3 Однорічний пагін: забарвлення зелений 1

4 Однорічний пагін: довжина міжвузля (верхня половина пагона) середнє 5

5 Листок: за довжиною середній 5

6 Листок: за шириною середній 5

7 Листок: відношення довжина/ширина середнє 5

8 Листок: за формою еліптичний 3

9 Листок: забарвлення верхнього боку зелене 2

10 Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність забарвлення 

верхнього боку

помірне 5

11 Листок: форма краю пластинки зубчата 2

12 Квіткова брунька: антоціанове забарвлення слабке 3

13 Суцвіття: за довжиною (разом із квітконосом) довге 7

14 Квітка: форма віночка дзвоникоподібна 2

15 Квітка: довжина трубки віночка середня 5

16 Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка відсутнє або дуже слабке 1

17 Квітка: ребристість трубки віночка наявна 9

18 Плодове гроно: щільність середнє 5

19 Ягода нестигла: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

20 Ягода: за розміром середня 5

21 Ягода: форма у поздовжньому розрізі округла 2

22 Ягода: положення чашолистків напіввертикальне 3

23 Ягода: тип чашолистків завернуті 3

24 Ягода: діаметр основи чашечки малий 3

25 Ягода: глибина основи чашечки мілка 3

26 Ягода: інтенсивність воскового нальоту сильний 7

27 Ягода: забарвлення шкірки (після видалення воскового нальоту) темно-синє 3

28 Ягода: за твердістю середня 5

29 Ягода: солодкість висока 7

30 Ягода: кислотність низька 3

31 Рослина: тип плодоношення лише на прирості минулого року 1

32 Рослина: час розпускання вегетативних бруньок середній 5

33 Рослина: час початку цвітіння на прирості минулого року дуже ранній 1

34 Сорти з плодоношенням на прирості минулого року і поточного сезону. Рослина: 

час початку цвітіння на прирості  поточного сезону

Рослина: час початку цвітіння на прирості поточного сезону

ознака не визначалась 0

35 Час початку достигання ягід на прирості минулого року дуже ранній 1

36 Сорти з плодоношенням на прирості минулого року і поточного сезону. Час 

початку достигання ягід на прирості поточного року

Час початку достигання ягід на прирості поточного року

ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Рослина середньоросла. Час початку достигання ягід дуже ранній. Середня врожайність становить 14,7  т/га, середня врожайність 

на кущ  4,5 кг, середня маса плоду 1,3 г. Вміст загального цукру 7,1%, вітаміну С 44 мг/100 г, загальна кислотність 1,18%. 

Зимостійкість  8 балів, посухостійкість 7. Стійкість до хвороб та шкідників 9 балів. Дегустаційна оцінка 8 балів, 

транспортабельність 8 балів.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150845

Заявка №: 14296001 Назва сорту Октавія

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Малина  Rubus idaeus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напівпрямий 2

2 Рослина: кількість молодих пагонів багато 7

3 Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів наявне 9

4 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів помірне 5

5 Повністю розвинені пагони: наліт сильний 7

6 Повністю розвинені пагони: антоціанове забарвлення слабке 3

7 Повністю розвинені  пагони: довжина міжвузлів короткі 3

8 Повністю розвинені пагони: довжина вегетативної буньки середня 5

9 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони у стані спокою: за довжиною

довгі 7

10 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Пагони поточного року: за довжиною

ознака не визначається 0

11 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонахминулого 

року влітку. Пагони у стані спокою: забарвлення

коричневе 3

12 Рослина: шипи наявні 9

13 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування помірно 5

14 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи середній 5

15 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною короткі 3

16 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення коричнево-пурпурове 6

17 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

18 Листок: кількість листочків звичайно три 1

19 Листок: форма листочків у поперечному перерізі увігнута 1

20 Листок: рельєфність сильна 7

21 Листок: перекриття бічних листочків доторкуються 5

22 Верхівковий листочок: за довжиною середній 5

23 Верхівковий листочок: за шириною середній 5

24 Квітконіжка: кількість шипів мало 3

25 Квітконіжка: антоціанове забарвлення наявне 9

26 Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

27 Квітка: за розміром середня 5

28 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони бічного плодоношення: положення

напівпряме 2

29 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони бічного плодоношення: за довжиною

середні 5

30 Плід: за довжиною середній 5

31 Плід: за шириною довгий 7

32 Плід: відношення довжина/ширина середнє 5

33 Плід: загальна форма (вигляд з боку) ширококонічна 2

34 Плід: розмір окремої кістянки середня 5

35 Плід: забарвлення червоне 4

36 Плід: глянсуватість помірна 5

37 Плід: за твердістю твердий 7

38 Плід: схильність до утворення квітколожа помірна 5

39 Плід: тип основного плодоношення лише на пагонах минулого року 

влітку і на пагонах минулого року 

влітку

1

40 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки

середній 5

41 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час появи пагонів

ознака не визначається 0

42 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року

пізній 7

43 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року

ознака не визначається 0
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44 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року

дуже пізній 9

45 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року

ознака не визначається 0

46 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Тривалість урожайного сезону на пагонах  минулого року

тривалий 7

47 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Тривалість урожайного сезону на пагонах  поточного року

ознака не визначається 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 17 т/га, урожай з куща 3,3 кг, середня маса плоду 6,6 г. Зимостійкість 7, посухостійкість 6 балів. 

Стійкість до ураження антракнозом, білою плямистістю, іржею 6,  пурпуровою плямистістю 7 балів, до пошкодження малиновим 

довгоносиком 6, попелицею 7 балів. Вміст сухої речовини у плодах 8,4%,  загального цукру 7,9%,  вітаміну С 26,4 мг%,  загальна 

кислотність 2,1%.  Напрям використання універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 7, транспортабельність 8 балів. Час 

достигання пізній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150846

Заявка №: 14296002 Назва сорту Джоан Джей

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Малина  Rubus idaeus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус прямий 1

2 Рослина: кількість молодих пагонів середня кількість 5

3 Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів наявне 9

4 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів сильне 7

5 Повністю розвинені пагони: наліт сильний 7

6 Повністю розвинені пагони: антоціанове забарвлення помірне 5

7 Повністю розвинені  пагони: довжина міжвузлів середні 5

8 Повністю розвинені пагони: довжина вегетативної буньки середня 5

9 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони у стані спокою: за довжиною

ознака не визначається 0

10 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Пагони поточного року: за довжиною

довгі 7

11 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонахминулого 

року влітку. Пагони у стані спокою: забарвлення

ознака не визначена 0

12 Рослина: шипи відсутні 1

13 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування ознака не визначена 0

14 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи ознака не визначена 0

15 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною ознака не визначена 0

16 Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення ознака не визначена 0

17 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку темне 7

18 Листок: кількість листочків іноді три, іноді п’ять 2

19 Листок: форма листочків у поперечному перерізі пряма 2

20 Листок: рельєфність сильна 7

21 Листок: перекриття бічних листочків не перекриваються 3

22 Верхівковий листочок: за довжиною середній 5

23 Верхівковий листочок: за шириною середній 5

24 Квітконіжка: кількість шипів мало 3

25 Квітконіжка: антоціанове забарвлення наявне 9

26 Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

27 Квітка: за розміром велика 7

28 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони бічного плодоношення: положення

ознака не визначається 0

29 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Пагони бічного плодоношення: за довжиною

ознака не визначається 0

30 Плід: за довжиною довгий 7

31 Плід: за шириною середній 5

32 Плід: відношення довжина/ширина середнє 5

33 Плід: загальна форма (вигляд з боку) конічна 3

34 Плід: розмір окремої кістянки середня 5

35 Плід: забарвлення темно-червоне 5

36 Плід: глянсуватість помірна 5

37 Плід: за твердістю середній 5

38 Плід: схильність до утворення квітколожа помірна 5

39 Плід: тип основного плодоношення лише на пагонах поточного року 

восени

3

40 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки

ознака не визначається 0

41 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час появи пагонів

ранній 3

42 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року

ознака не визначається 0

43 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року

ранній 3

44 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року

ознака не визначається 0
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45 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року

ранній 3

46 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого 

року влітку. Тривалість урожайного сезону на пагонах  минулого року

ознака не визначається 0

47 Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного 

року восени. Тривалість урожайного сезону на пагонах  поточного року

тривалий 7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 20 т/га, урожай з куща 2,5 кг, середня маса плоду 5,0 г. Зимостійкість 7, посухостійкість 6 балів. 

Стійкість до ураження антракнозом, білою та  пурпуровою плямистістю 6 балів, іржею 7, до пошкодження малиновим 

довгоносиком та попелицею 6 балів. Вміст сухої речовини у плодах  10,8%,  загального цукру 9,1%,  вітаміну С 27 мг%,  загальна 

кислотність 2,15%.  Напрям використання універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 7, транспортабельність 7 балів. Час 

достигання ранній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150710

Заявка №: 12529005 Назва сорту Гулівер

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Міскантус гігантський  Miscanthus x giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize

Патент №: 150196

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: плоїдність триплоїд 3

2 Рослина: час початку вегетації пізній 7

3 Рослина: за висотою висока 7

4 Рослина: габітус прямий 1

5 Рослина: пагоноутворююча здатність сильна 7

6 Рослина: тенденція до утворення волотей першого року життя відсутня або дуже слабка 1

7 Стебло: діаметр (біля основи) великий 7

8 Стебло: опушеність відсутня 1

9 Стебло: восковий наліт відсутній 1

10 Стебло: кількість вузлів середня кількість 5

11 Стебло: вузлові бруньки відсутні 1

12 Стебло: антоціанове забарвлення відсутнє 1

13 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

14 Листок: положення у просторі слабко похиле 2

15 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

16 Листкова пластинка: за шириною широка 7

17 Листок: довжина піхви довга 7

18 Піхва листка: ступінь обгортання стебла повне 7

19 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

20 Листова пластинка: поздовжна центральна смуга наявна 9

21 Листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

22 Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

23 Волоть: час виявлення пізній 7

24 Волоть: положення у просторі пряме 3

25 Волоть: розташування стосовно листків виступаюча над листками 5

26 Волоть: за довжиною середня 5

27 Волоть: за шириною середня 5

28 Волоть: за щільністю середньої щільності 5

29 Волоть: форма конусоподібна 2

30 Волоть: забарвлення сріблясто-рожеве 3

31 Волоть: кількість гілочок мало 3

32 Квіткова луска: остюки відсутні 1

33 Пиляки: забарвлення жовте 1

34 Рослина: тип кущіння пухкокущовий 5

35 Ризома: форма видовжено-овальна 1

36 Ризома: за довжиною середня 5

37 Ризома: за товщиною товста 7

38 Ризоми: кількість середня кількість 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність сирої біомаси  87 т/га, сухої речовини  25  т/га. Термін використання плантації  10 років. Періодичність збирання 

сировини 1 раз у рік. Вихід енергії 410 ГДж/га. Енергетичні витрати на виробництво 14 ГДж/га. Теплоємність пального 18 

МДж/кг, зольність 4,5%.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150711

Заявка №: 12529006 Назва сорту Снігопад

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Міскантус цукроквітковий  Miscanthus sacchariflorus (Maxim) Benth.

Патент №: 150197

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: плоїдність диплоїд 2

2 Рослина: час початку вегетації ранній 3

3 Рослина: за висотою середня 5

4 Рослина: габітус прямий 1

5 Рослина: пагоноутворююча здатність сильна 7

6 Рослина: здатність утворювати насіння наявна 9

7 Рослина: тенденція до утворення волотей в перший рік життя відсутня 1

8 Стебло: діаметр (біля основи) середній 5

9 Стебло: опушення відсутнє 1

10 Стебло: восковий наліт відсутній 1

11 Стебло: кількість вузлів середня кількість 5

12 Стебло: вузлові бруньки відсутні 1

13 Стебло: антоціанове забарвлення відсутнє 1

14 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

15 Листок: положення слабко похилене 2

16 Листок: довжина піхви середня 5

17 Піхва листка: ступінь обгортання стебла помірне 5

18 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

19 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

20 Листок: опушення відсутнє 1

21 Листок: характер забарвлення однокольорове 1

22 Листкова пластинка: основний колір коричнево-зелений 9

23 Лише для строкатих сортів. Листок: характер рисунка ознака не визначалась 0

24 Лише для строкатих сортів. Листок: основний колір рисунка ознака не визначалась 0

25 Листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

26 Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

27 Волоть: час виявлення ранній 3

28 Волоть: за положенням у просторі похила 5

29 Волоть: розташування стосовно листків високо піднята над листками 3

30 Волоть: за довжиною довга 7

31 Волоть: за шириною середня 5

32 Волоть: щільність середня 5

33 Волоть: форма веретеноподібна 1

34 Волоть: забарвлення сріблясте 2

35 Волоть: кількість гілочок багато 7

36 Волоть: довжина гілочок середні 5

37 Волоть: хвилястість гілочок помірна 5

38 Пиляки: забарвлення жовте 1

39 Рослина: тип кущіння кореневищний 1

40 Ризома: за довжиною середня 5

41 Ризома: за товщиною середня 5

42 Ризоми: кількість середня кількість 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність сирої біомаси  60 т/га, сухої речовини  20  т/га. Термін використання плантації  10 років. Періодичність збирання 

сировини 1 раз у рік. Вихід енергії 420 ГДж/га. Енергетичні витрати на виробництво 14 ГДж/га. Теплоємність пального 16 

МДж/кг, зольність 3,6%.

Полісся, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150849

Заявка №: 13631001 Назва сорту Карака Блек

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ожина  Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус від напіврозлогого до виткого 4

2 Рослина: кількість нових пагонів (лози) середня кількість 5

3 Пагін у стані спокою: за довжиною довгий 7

4 Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині) малий 3

5 Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення сильне 7

6 Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок середня кількість 5

7 Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок на всій довжині 3

8 Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізі від округлої до кутастої 2

9 Пагін у стані спокою: колючки наявні 9

10 Пагін у стані спокою: кількість колючок багато 7

11 Колючка: за розміром середня 5

12 Колючки: положення верхівки стосовно пагона горизонтальне 5

13 Молодий пагін: антоціанове забарвлення (протягом активного розвитку) слабке 3

14 Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

15 Молодий пагін: кількість залозистих волосків багато 3

16 Верхівковий листочок: за довжиною середній 5

17 Верхівковий листочок: за шириною середній 5

18 Верхівковий листочок: розділення на частки відсутнє 1

19 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу v-подібна 2

20 Верхівковий листочок: хвилястість краю слабка 2

21 Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками помірна 5

22 Листочок: тип розсіченості краю зазублений 1

23 Листочок: глибина розсіченості помірна 5

24 Листок: переважаюча кількість листочків сім 3

25 Листок: за типом проміжний 2

26 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

27 Листок: глянсуватість з верхнього боку помірна 5

28 Черешок: розмір прилистків середні 5

29 Квітка: за діаметром середня 5

30 Квітка: забарвлення пелюсток біле 1

31 Плодоносний бічний пагін: за довжиною середній 5

32 Плід: за довжиною дуже довгий 9

33 Плід: за шириною широкий 7

34 Плід: відношення довжина/ширина дуже велике 9

35 Плід: кількість кістянок дуже багато 9

36 Плід: розмір кістянки середній 5

37 Плід: форма поздовжнього розрізу конусовидна 6

38 Плід: забарвлення синювато-чорне 4

39 Час розпускання листкових бруньок дуже ранній 1

40 Плодоношення на пагонах поточного року відсутнє 1

41 Час початку цвітіння на пагонах попереднього року ранній 3

42 Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку цвітіння на 

пагонахпоточного року

ознака не визначалась 0

43 Час початку плодоношення на пагонах попереднього року ранній 3

44 Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку 

плодоношення на пагонах поточного року

ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 25,9 т/га, урожай з куща 12,0 кг, середня маса плоду 10,7 г. Зимостійкість та посухостійкість 7 

балів. Стійкість до ураження антракнозом та кореневим раком 5 балів, іржі 7, до пошкодження златкою 5 балів, ожиновий кліщ 7. 

Вміст сухої речовини у плодах 11,3%,  загального цукру 6,9%,  вітаміну С 18 м%,  загальна кислотність 1,41%.  Напрям 

використання універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 7, транспортабельність - 7 балів. Група стиглості рання.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150850

Заявка №: 13631002 Назва сорту Чачанска Бестрна

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Ожина  Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: габітус напіврозлогий 3

2 Рослина: кількість нових пагонів (лози) середня кількість 5

3 Пагін у стані спокою: за довжиною середній 5

4 Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині) дуже великий 9

5 Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення слабке 3

6 Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок багато 7

7 Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок на всій довжині 3

8 Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізі від округлої до кутастої 2

9 Пагін у стані спокою: колючки відсутні 1

10 Пагін у стані спокою: кількість колючок ознака не визначається 0

11 Колючка: за розміром ознака не визначається 0

12 Колючки: положення верхівки стосовно пагона ознака не визначається 0

13 Молодий пагін: антоціанове забарвлення (протягом активного розвитку) слабке 3

14 Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

15 Молодий пагін: кількість залозистих волосків відсутні або мало 1

16 Верхівковий листочок: за довжиною середній 5

17 Верхівковий листочок: за шириною середній 5

18 Верхівковий листочок: розділення на частки відсутнє 1

19 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу v-подібна 2

20 Верхівковий листочок: хвилястість краю сильна 3

21 Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками помірна 5

22 Листочок: тип розсіченості краю двічі зазублений 2

23 Листочок: глибина розсіченості помірна 5

24 Листок: переважаюча кількість листочків три 1

25 Листок: за типом пальмовидний 3

26 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку темне 7

27 Листок: глянсуватість з верхнього боку слабка 3

28 Черешок: розмір прилистків великі 7

29 Квітка: за діаметром середня 5

30 Квітка: забарвлення пелюсток біле з фіолетовим відтінком 2

31 Плодоносний бічний пагін: за довжиною довгий 7

32 Плід: за довжиною довгий 7

33 Плід: за шириною широкий 7

34 Плід: відношення довжина/ширина велике 7

35 Плід: кількість кістянок багато 7

36 Плід: розмір кістянки середній 5

37 Плід: форма поздовжнього розрізу видовжено конусовидна 5

38 Плід: забарвлення чорне 5

39 Час розпускання листкових бруньок середній 5

40 Плодоношення на пагонах поточного року відсутнє 1

41 Час початку цвітіння на пагонах попереднього року середній 5

42 Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку цвітіння на 

пагонахпоточного року

ознака не визначалась 0

43 Час початку плодоношення на пагонах попереднього року ранній 3

44 Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку 

плодоношення на пагонах поточного року

ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 16,7 т/га, урожай з куща 6,0 кг, середня маса плоду 9,3 г. Зимостійкість 8 балів, посухостійкість 

7. Стійкість до ураження антракнозом 7 балів, іржею 6 балів, кореневим раком 8, до пошкодження златкою 6 балів, ожиновим 

кліщем 7. Вміст сухої речовини у плодах 11,96%,  загального цукру 5,4%,  вітаміну С 17,2 м%,  загальна кислотність 1,64%.  

Напрям використання універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід 8 балів, транспортабельність 8 балів. Група стиглості 

рання.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150712

Заявка №: 12097001 Назва сорту Євро 12

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Рижій посівний (ярий)  Camelina sativa (L.) Crantz

Патент №: 150199

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: вираженість листкової розетки сильна 2

2 Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення стебла темне 7

3 Рослина: габітус компактний 3

4 Рослина: ступінь залистяності помірна 5

5 Рослина: товщина центрального стебла середнє 5

6 Рослина: ступінь гіллястості сильна 7

7 Рослина: кількість  вузлів на стеблі велика 7

8 Рослина: за висотою висока 7

9 Стебло: наявність волосків відсутні 1

10 Стебло: положення гілок прямі 1

11 Листкова пластинка: форма овальна 1

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

13 Листкова пластинка: форма краю цілокрая 3

14 Листкова пластинка: опушеність верхнього боку наявна 9

15 Листкова пластинка: ступінь опушеності слабка 3

16 Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення світле 3

17 Плід: за формою видовжено-грушоподібний 3

18 Плід: удавленість стулок опуклі 2

19 Плід: положення плодоніжки стосовно стебла напівпряма 1

20 Плід: здатність до розтріскування слабка 3

21 Насіння: забарвлення жовто-коричневе 3

22 Насіння: маса 1000 шт. дуже велика 9

23 Насіння: вміст олії низький 3

24 Олія: вміст ерукової кислоти низький 3

25 Рослина: час цвітіння середній 5

26 Рослина: час достигання середній 5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння за 12 %-ої вологості - 2 т/га, маса 1000 насінин - 2 г, 

стійкість до обсипання - 9 балів, вміст олії - 38 %, вміст ерукової кислоти - 1,2 %

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150713

Заявка №: 12097002 Назва сорту Перемога

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Рижій посівний (ярий)  Camelina sativa (L.) Crantz

Патент №: 150200

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: вираженість листкової розетки сильна 2

2 Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення стебла світле 3

3 Рослина: габітус компактний 3

4 Рослина: ступінь залистяності помірна 5

5 Рослина: товщина центрального стебла середнє 5

6 Рослина: ступінь гіллястості сильна 7

7 Рослина: кількість  вузлів на стеблі середня кількість 5

8 Рослина: за висотою висока 7

9 Стебло: наявність волосків відсутні 1

10 Стебло: положення гілок прямі 1

11 Листкова пластинка: форма овальна 1

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

13 Листкова пластинка: форма краю цілокрая 3

14 Листкова пластинка: опушеність верхнього боку наявна 9

15 Листкова пластинка: ступінь опушеності слабка 3

16 Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення світле 3

17 Плід: за формою кулястий 1

18 Плід: удавленість стулок опуклі 2

19 Плід: положення плодоніжки стосовно стебла напівпряма 1

20 Плід: здатність до розтріскування слабка 3

21 Насіння: забарвлення жовто-коричневе 3

22 Насіння: маса 1000 шт. велика 7

23 Насіння: вміст олії середній 5

24 Олія: вміст ерукової кислоти низький 3

25 Рослина: час цвітіння ранній 3

26 Рослина: час достигання ранній 3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння ( за 12 %-ої вологості) - 1,8 т/га, маса 1000 насінин - 1,7 г, стійкість до обсипання - 9 балів, вміст олії - 40 %, 

вміст ерукової кислоти - 1,3 %.

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150881

Заявка №: 13294002 Назва сорту НФ205

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту пряма 1

2 Рослина: щільність листків щільне 7

3 Рослина: сила росту сильна 7

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків вище 3

5 Рослина: кількість вусів середня кількість 5

6 Вуса: антоціанове забарвлення помірне 5

7 Вуса: щільність опушення помірне 5

8 Листок: за розміром середній 5

9 Листок: забарвлення верхнього боку темно-зелене 4

10 Листок: пухирчатість помірна 5

11 Листок: блиск помірний 5

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина однакове 2

14 Верхівковий листочок: форма основи округла 3

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю зубчаста 1

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу плеската 2

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: розташування волосків злегка спрямовані донизу 2

19 Прилисток: антоціанове забарвлення сильне 7

20 Суцвіття: кількість квіток середня кількість 5

21 Квітконіжка: розташування волосків злегка cпрямовані донизу 2

22 Квітка: за діаметром середня 5

23 Квітка: розташування пелюсток віночка перекриваються 3

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка однакова 2

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини однакова 3

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина значно більша 5

29 Плід: за розміром великий 7

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами помірна 5

32 Плід: забарвлення оранжево-червоне 4

33 Плід: рівномірність кольору рівномірний або ледь 

нерівномірний

1

34 Плід: глянсуватість сильна 7

35 Плід: нерівність поверхні злегка виражена 2

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони середня 5

37 Плід: розташування зерняток урівень з плодом 2

38 Плід: заглиблення чашечки на рівні плоду 2

39 Плід: положення чошолистків горизонтальні 2

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду дещо менша 2

41 Плід: прилягання чашечки до плоду помірне 5

42 Плід: твердість м’якоті помірна 5

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) оранжево-червоне 3

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті світло-червоне 2

45 Плід: повітряна комірка середня 2

46 Час початку цвітіння середній 5

47 Час початку достигання середньо-пізній 5

48 Рослина: за типом плодоношення частково ремонтантна 2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 29,7 т/га, середня маса ягоди 28 г. Зимостійкість та посухостійкість 9 балів. Стійкість до ураження 
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борошнистою росою 7, плодовою гниллю 9, бурою та білою плямистістю 8, балів, до пошкодження малиново-суничним 

довгоносиком  8, суничним кліщем 6 балів. Вміст в ягодах вітаміну С 74 мг/100 г, загального цукру 6,5%, пектинових речовин 

0,50 %, сухої речовини 10,0%, загальна кислотність 0,85%. Дегустаційна оцінка 7, транспортабельність 7 балів. Час достигання 

середньопізній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150882

Заявка №: 13294003 Назва сорту НФ311

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту розлога 3

2 Рослина: щільність листків помірно щільне 5

3 Рослина: сила росту середня 5

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків на рівні 2

5 Рослина: кількість вусів середня кількість 5

6 Вуса: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

7 Вуса: щільність опушення помірне 5

8 Листок: за розміром середній 5

9 Листок: забарвлення верхнього боку світло-зелене 2

10 Листок: пухирчатість відсутня або слабка 3

11 Листок: блиск помірний 5

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина велике 3

14 Верхівковий листочок: форма основи гостра 1

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю від зубчастої до городчастої 2

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу плеската 2

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: розташування волосків злегка спрямовані донизу 2

19 Прилисток: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

20 Суцвіття: кількість квіток середня кількість 5

21 Квітконіжка: розташування волосків злегка cпрямовані донизу 2

22 Квітка: за діаметром середня 5

23 Квітка: розташування пелюсток віночка доторкуються 2

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка однакова 2

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини однакова 3

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина значно більша 5

29 Плід: за розміром середній 5

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами помірна 5

32 Плід: забарвлення червоне 5

33 Плід: рівномірність кольору рівномірний або ледь 

нерівномірний

1

34 Плід: глянсуватість сильна 7

35 Плід: нерівність поверхні відсутня або ледь виражена 1

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони середня 5

37 Плід: розташування зерняток заглиблені 1

38 Плід: заглиблення чашечки виступаюча 3

39 Плід: положення чошолистків прилягаючі 3

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду дещо менша 2

41 Плід: прилягання чашечки до плоду помірне 5

42 Плід: твердість м’якоті помірна 5

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) світло-червоне 4

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті світло-червоне 2

45 Плід: повітряна комірка відсутня або дуже мала 1

46 Час початку цвітіння дуже ранній 1

47 Час початку достигання дуже ранній 1

48 Рослина: за типом плодоношення частково ремонтантна 2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 26,4 т/га, середня маса ягоди 25 г. Зимостійкість та посухостійкість 7 балів. Стійкість до ураження 
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борошнистою росою 7, плодовою гниллю, бурою та білою плямистістю 9, балів, до пошкодження малиново-суничним 

довгоносиком  8, суничним кліщем 9 балів. Вміст в ягодах вітаміну С 60,0 мг/100 г, загального цукру 6,5%, пектинових речовин 

0,50 %, сухої речовини 10,0%, загальна кислотність 1,14%. Дегустаційна оцінка 7, транспортабельність 9 балів. Час достигання 

ранній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150883

Заявка №: 13294004 Назва сорту НФ421

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту пряма 1

2 Рослина: щільність листків щільне 7

3 Рослина: сила росту сильна 7

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків на рівні 2

5 Рослина: кількість вусів багато 7

6 Вуса: антоціанове забарвлення сильне 7

7 Вуса: щільність опушення нещільне 3

8 Листок: за розміром великий 7

9 Листок: забарвлення верхнього боку зелене 3

10 Листок: пухирчатість помірна 5

11 Листок: блиск сильний 7

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина велике 3

14 Верхівковий листочок: форма основи округла 3

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю від зубчастої до городчастої 2

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу плеската 2

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: розташування волосків злегка спрямовані донизу 2

19 Прилисток: антоціанове забарвлення сильне 7

20 Суцвіття: кількість квіток середня кількість 5

21 Квітконіжка: розташування волосків злегка cпрямовані донизу 2

22 Квітка: за діаметром середня 5

23 Квітка: розташування пелюсток віночка перекриваються 3

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка однакова 2

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини однакова 3

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина значно більша 5

29 Плід: за розміром дуже великий 9

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами помірна 5

32 Плід: забарвлення оранжево-червоне 4

33 Плід: рівномірність кольору злегка нерівномірний 2

34 Плід: глянсуватість помірна 5

35 Плід: нерівність поверхні злегка виражена 2

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони середня 5

37 Плід: розташування зерняток виступаючі 3

38 Плід: заглиблення чашечки на рівні плоду 2

39 Плід: положення чошолистків прилягаючі 3

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду дещо менша 2

41 Плід: прилягання чашечки до плоду слабке 3

42 Плід: твердість м’якоті м’яка 3

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) світло-рожеве 2

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті світло-червоне 2

45 Плід: повітряна комірка велика 3

46 Час початку цвітіння середній 5

47 Час початку достигання середньо-пізній 5

48 Рослина: за типом плодоношення частково ремонтантна 2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 26,4 т/га, середня маса ягоди 30 г. Зимостійкість та посухостійкість 7 балів. Стійкість до ураження 

борошнистою росою 6 балів, білою та бурою плямистістю, плодовою гниллю  9 балів, до пошкодження малиново-суничним 
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довгоносиком  6, суничним кліщем 9 балів. Вміст в ягодах вітаміну С 57 мг/100 г, загального цукру 8,2%, пектинових речовин 

0,60 %, сухої речовини 10,0%, загальна кислотність 0,85%. Дегустаційна оцінка 8, транспортабельність 7 балів. Час достигання 

середній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150884

Заявка №: 13294005 Назва сорту НФ 137

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту напівпряма 2

2 Рослина: щільність листків щільне 7

3 Рослина: сила росту сильна 7

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків на рівні 2

5 Рослина: кількість вусів середня кількість 5

6 Вуса: антоціанове забарвлення слабке 3

7 Вуса: щільність опушення щільне 7

8 Листок: за розміром великий 7

9 Листок: забарвлення верхнього боку зелене 3

10 Листок: пухирчатість сильна 7

11 Листок: блиск сильний 7

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина велике 3

14 Верхівковий листочок: форма основи тупа 2

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю від зубчастої до городчастої 2

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу увігнута 1

17 Черешок: за довжиною довгий 7

18 Черешок: розташування волосків горизонтальні 3

19 Прилисток: антоціанове забарвлення сильне 7

20 Суцвіття: кількість квіток середня кількість 5

21 Квітконіжка: розташування волосків горизонтальні 3

22 Квітка: за діаметром велика 7

23 Квітка: розташування пелюсток віночка доторкуються 2

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка однакова 2

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини однакова 3

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина більша 4

29 Плід: за розміром великий 7

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами ледь помітна 3

32 Плід: забарвлення червоне 5

33 Плід: рівномірність кольору злегка нерівномірний 2

34 Плід: глянсуватість сильна 7

35 Плід: нерівність поверхні злегка виражена 2

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони середня 5

37 Плід: розташування зерняток урівень з плодом 2

38 Плід: заглиблення чашечки виступаюча 3

39 Плід: положення чошолистків горизонтальні 2

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду однакова 3

41 Плід: прилягання чашечки до плоду слабке 3

42 Плід: твердість м’якоті тверда 7

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) червоне 5

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті червоне 3

45 Плід: повітряна комірка середня 2

46 Час початку цвітіння пізній 7

47 Час початку достигання середньо-пізній 5

48 Рослина: за типом плодоношення не ремонтантна 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 21,5 т/га, середня маса ягоди 29 г. Зимостійкість 7, посухостійкість 8 балів. Стійкість до ураження 

борошнистою росою та білою плямистістю 8, плодовою гниллю та бурою плямистістю 9 балів, до пошкодження малиново-
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суничним довгоносиком  8, суничним кліщем 9 балів. Вміст в ягодах вітаміну С 94 мг/100 г, загального цукру 8,5%, пектинових 

речовин 0,60 %, сухої речовини 10,0%, загальна кислотність 0,9%. Дегустаційна оцінка 9, транспортабельність 7 балів. Час 

достигання середній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150885

Заявка №: 13294006 Назва сорту ЕВІ 2

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту напівпряма 2

2 Рослина: щільність листків помірно щільне 5

3 Рослина: сила росту середня 5

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків на рівні 2

5 Рослина: кількість вусів відсутні або дуже мало 1

6 Вуса: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

7 Вуса: щільність опушення помірне 5

8 Листок: за розміром малий 3

9 Листок: забарвлення верхнього боку зелене 3

10 Листок: пухирчатість відсутня або слабка 3

11 Листок: блиск помірний 5

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина однакове 2

14 Верхівковий листочок: форма основи тупа 2

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю зубчаста 1

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу опукла 3

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: розташування волосків спрямовані догори 1

19 Прилисток: антоціанове забарвлення слабке 3

20 Суцвіття: кількість квіток мало 3

21 Квітконіжка: розташування волосків cпрямовані догори 1

22 Квітка: за діаметром середня 5

23 Квітка: розташування пелюсток віночка доторкуються 2

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка більша 3

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини трохи менша 2

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина однакова 3

29 Плід: за розміром великий 7

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами ледь помітна 3

32 Плід: забарвлення оранжево-червоне 4

33 Плід: рівномірність кольору злегка нерівномірний 2

34 Плід: глянсуватість помірна 5

35 Плід: нерівність поверхні відсутня або ледь виражена 1

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони вузька 3

37 Плід: розташування зерняток заглиблені 1

38 Плід: заглиблення чашечки на рівні плоду 2

39 Плід: положення чошолистків горизонтальні 2

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду однакова 3

41 Плід: прилягання чашечки до плоду помірне 5

42 Плід: твердість м’якоті тверда 7

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) світло-червоне 4

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті світло-червоне 2

45 Плід: повітряна комірка відсутня або дуже мала 1

46 Час початку цвітіння дуже ранній 1

47 Час початку достигання ранній 3

48 Рослина: за типом плодоношення нейтрального дня (квітує на вусах) 4

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 40 т/га, середня маса ягоди 25 г. Зимостійкість 7 балів, посухостійкість 6. Стійкість до ураження 

борошнистою росою 8 балів, бурою та білою плямистістю, плодовою гниллю  6 балів, до пошкодження малиново-суничним 
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довгоносиком 6 балів та суничним кліщем 7. Вміст в ягодах вітаміну С 57 мг/100 г, загального цукру 8,6%, пектинових речовин 

0,61 %, сухої речовини 10,1%, загальна кислотність 0,84%. Дегустаційна оцінка 6, транспортабельність 8 балів. Час початку 

достигання ранній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150886

Заявка №: 14294001 Назва сорту Еверест

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Суниця садова  Fragaria ananassa Duch.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: форма росту напівпряма 2

2 Рослина: щільність листків помірно щільне 5

3 Рослина: сила росту середня 5

4 Рослина: положення суцвіття відносно листків на рівні 2

5 Рослина: кількість вусів відсутні або дуже мало 1

6 Вуса: антоціанове забарвлення слабке 3

7 Вуса: щільність опушення помірне 5

8 Листок: за розміром малий 3

9 Листок: забарвлення верхнього боку зелене 3

10 Листок: пухирчатість відсутня або слабка 3

11 Листок: блиск сильний 7

12 Листок: строкатість відсутня 1

13 Верхівковий листочок: відношення довжина/ширина однакове 2

14 Верхівковий листочок: форма основи тупа 2

15 Верхівковий листочок: форма зазублення краю зубчаста 1

16 Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу опукла 3

17 Черешок: за довжиною короткий 3

18 Черешок: розташування волосків спрямовані догори 1

19 Прилисток: антоціанове забарвлення слабке 3

20 Суцвіття: кількість квіток середня кількість 5

21 Квітконіжка: розташування волосків cпрямовані догори 1

22 Квітка: за діаметром середня 5

23 Квітка: розташування пелюсток віночка доторкуються 2

24 Квітка: розмір чашечки відносно віночка більша 3

25 Квітка: тичинки наявні 9

26 Пелюстка віночка: довжина стосовно ширини більша 4

27 Пелюстка: забарвлення верхнього боку біле 2

28 Плід: відношення довжина/ширина однакова 3

29 Плід: за розміром середній 5

30 Плід: форма конічна 2

31 Плід: різниця за формою між верхівковими та іншими плодами ледь помітна 3

32 Плід: забарвлення червоне 5

33 Плід: рівномірність кольору рівномірний або ледь 

нерівномірний

1

34 Плід: глянсуватість сильна 7

35 Плід: нерівність поверхні відсутня або ледь виражена 1

36 Плід: ширина вільної від зерняток зони вузька 3

37 Плід: розташування зерняток заглиблені 1

38 Плід: заглиблення чашечки на рівні плоду 2

39 Плід: положення чошолистків горизонтальні 2

40 Плід: розмір чашечки порівняно з діаметром плоду дещо більша 4

41 Плід: прилягання чашечки до плоду помірне 5

42 Плід: твердість м’якоті тверда 7

43 Плід: забарвлення м’якоті (за винятком ядра) червоне 5

44 Плід: забарвлення ядра м’якоті червоне 3

45 Плід: повітряна комірка відсутня або дуже мала 1

46 Час початку цвітіння ранній 3

47 Час початку достигання ранній 3

48 Рослина: за типом плодоношення нейтрального дня (квітує на вусах) 4

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту 29,0 т/га, середня маса ягоди 25 г. Зимостійкість 8 балів, посухостійкість 4. Стійкість до ураження 
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борошнистою росою 8 балів, бурою плямистістю, плодовою гниллю  6 балів, білою плямистістю 7, до пошкодження малиново-

суничним довгоносиком  та суничним кліщем 6 балів. Вміст в ягодах вітаміну С 54 мг/100 г, загального цукру 8,5%, пектинових 

речовин 0,61 %, сухої речовини 9,8%, загальна кислотність 0,8%. Дегустаційна оцінка 8, транспортабельність 7 балів. Час початку

 достигання ранній.

Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150719

Заявка №: 12282001 Назва сорту ОБРІЙ

Дата пріоритет 18.12.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015

Вид: Тифон  Brassica campestris var. oleifera f. biennis DC. x  Brassica rapa L.

Патент №: 150205

КодПроявленняОзнака№

1 Сім’ядольні листки: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

2 Рослина: форма куща компактна 1

3 Стебло: за діаметром товсте 7

4 Листок: форма листкової пластинки еліптична 2

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки помірне 5

6 Листок: ширина листкової пластинки середня 5

7 Листок: довжина листкової пластинки середня 5

8 Рослина: залистяність помірна 5

9 Листок: часточковість відсутня 1

10 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) ознака не визначалась 0

11 Листок стеблообгортний: ступінь охоплення стебла половину 5

12 Листок: зубчастість краю помірна 5

13 Листок: опушення відсутнє 1

14 Рослина: початок цвітіння середній 5

15 Рослина: за висотою середня 5

16 Суцвіття: кількість на рослині середня кількість 5

17 Квітка: колір пелюсток лимонно-жовті 3

18 Квітка: за розміром середня 5

19 Квітка:  утворення пилку наявне 9

20 Рослина: кількість бічних пагонів І-го порядку велика 7

21 Рослина: кількість бічних пагонів ІІ-го порядку велика 7

22 Рослина: довжина бічних пагонів І-го порядку довга 7

23 Стручок:  за довжиною (між ніжкою і гачком) довгий 7

24 Стручок:  довжина гачка довгий 7

25 Стручок: довжина ніжки довгий 7

26 Насінина: інтенсивність коричневого забарвлення помірне 5

27 Насіння: маса 1000 шт. велика 7

28 Тенденція формування суцвіття в рік сівби відсутня 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння 3,0 т/га, урожайність зеленої маси 42, т/га. Тривалість періоду вегетації 265 діб, тривалість періоду від 

весняного відростання до першого укосу 21 доба. Кількість укосів 1 . Поживність зеленої вегетативної маси 5 к. од./кг, вміст 

протеїну в зеленій масі 23%.  Маса 1000 насінин 4,9 г. Зимостійкість посухостійкість, стійкість до хвороб та шкідників 9 балів.

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150890

Заявка №: 10086009 Назва сорту Соларіс

Дата пріоритет 25.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Яблуня домашня  Malus domestica Borkh.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Дерево: сила росту сильна 7

2 Дерево: тип розгалужений 2

3 Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева: Дерево: габітус похилий 3

4 Дерево: тип плодоношення на коротких і довгих пагонах 2

5 Однорічний пагін: за товщиною товстий 7

6 Однорічний пагін: довжина міжвузля коротке 3

7 Однорічний пагін: колір з під сонячного боку темно-коричневий 5

8 Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона) помірне 5

9 Однорічний пагін: кількість сочевичок середня кількість 5

10 Листкова пластинка: положення відносно пагона спрямована назовні 2

11 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

12 Листкова пластинка: за шириною середня 5

13 Листкова пластинка: відношення довжина / ширина середнє 5

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірна 5

15 Листкова пластинка: форма надрізів краю (верхня половина) пилчастий тип 1 3

16 Листкова пластинка: опушення на нижньому боці помірне 2

17 Черешок листка: за довжиною середній 5

18 Черешок листка: відстань антоціанового забарвлення від основи мала 3

19 Квітка: переважаючий колір у стадії пуп’янка світло-рожевий 3

20 Квітка: діаметр (пелюстки розправлені) середній 5

21 Квітка: розташування пелюсток проміжне 2

22 Квітка: положення приймочок стосовно пиляків на одному рівні 2

23 Молодий плід: антоціанове забарвлення помірне 5

24 Плід: за розміром від середнього до великого 6

25 Плід: за висотою середній 5

26 Плід: діаметром середній 5

27 Плід: відношення висоти до діаметра мале 3

28 Плід: загальна форма плескатокуляста 7

29 Плід: ребристість відсутня або слабка 1

30 Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки відсутні або слабкі 1

31 Плід: розмір чашечки малий 3

32 Плід: довжина чашолистка коротка 3

33 Плід: восковий наліт на шкірці відсутній або слабкий 1

34 Плід: маслянистість шкірки помірна 2

35 Плід: основне забарвлення жовте 3

36 Плід: відносна площа забарвлення мала 3

37 Плід: відтінок забарвлення (без воскового нальоту) оранжево-червоний 1

38 Плід: інтенсивність забарвлення світла 3

39 Плід: характер забарвлення з рум’янцем і крапчастий 6

40 Плід: ширина смуг ознака не визначається 0

41 Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки відсутня або мала 1

42 Плід: площа заіржавлення на щічках відсутня або мала 1

43 Плід: площа заіржавлення навколо чашечки відсутня або мала 1

44 Плід: кількість сочевичок середня кількість 5

45 Плід: сочевички за розміром малі 3

46 Плід: довжина плодоніжки коротка 3

47 Плід: товщина плодоніжки середня 5

48 Плід: глибина лійки плодоніжки середня 5

49 Плід: ширина лійки плодоніжки середня 5

50 Плід: глибина причашечкового заглиблення неглибока 3

51 Плід: ширина причашечкового заглиблення середня 5

52 Плід: твердість м’якоті тверда 7
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53 Плід: колір м’якоті кремовий 2

54 Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному розрізі) закриті або ледь відкриті 1

55 Час початку цвітіння середній 5

56 Час збирання врожаю пізній 7

57 Час споживчої стиглості від пізнього до дуже пізнього 8

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність 35 т/га. Середня маса плоду 160 г – максимальна 200. Зимостійкість та посухостійкість 7 балів.  Стійкість до 

борошнистої роси та парші 8 балів, до пошкодження плодожеркою та попелицею 6 балів.  Вміст сухих розчинних речовин в 

плодах 14,3%, вміст загального цукру 12,4%, вміст вітаміну С 5 мг/%, вміст пектинових речовин 1,5 %, загальна кислотність 

0,73%. Транспортабельність 9 балів. Дегустаційна оцінка 9 балів.

Полісся, Лісостеп, Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150891

Заявка №: 13263002 Назва сорту Соррисо

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Яблуня домашня  Malus domestica Borkh.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Дерево: сила росту помірна 5

2 Дерево: тип розгалужений 2

3 Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева: Дерево: габітус розлогий 2

4 Дерево: тип плодоношення на коротких і довгих пагонах 2

5 Однорічний пагін: за товщиною середній 5

6 Однорічний пагін: довжина міжвузля коротке 3

7 Однорічний пагін: колір з під сонячного боку темно-коричневий 5

8 Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона) помірне 5

9 Однорічний пагін: кількість сочевичок незначна кількість 3

10 Листкова пластинка: положення відносно пагона спрямована догори 1

11 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

12 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

13 Листкова пластинка: відношення довжина / ширина велике 7

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірна 5

15 Листкова пластинка: форма надрізів краю (верхня половина) пилчастий тип 1 3

16 Листкова пластинка: опушення на нижньому боці відсутнє або слабке 1

17 Черешок листка: за довжиною довгий 7

18 Черешок листка: відстань антоціанового забарвлення від основи мала 3

19 Квітка: переважаючий колір у стадії пуп’янка світло-рожевий 3

20 Квітка: діаметр (пелюстки розправлені) середній 5

21 Квітка: розташування пелюсток проміжне 2

22 Квітка: положення приймочок стосовно пиляків вище 3

23 Молодий плід: антоціанове забарвлення слабке 3

24 Плід: за розміром від великого до дуже великого 8

25 Плід: за висотою високий 7

26 Плід: діаметром великий 7

27 Плід: відношення висоти до діаметра велике 7

28 Плід: загальна форма циліндрично-звужена 1

29 Плід: ребристість сильна 3

30 Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки помірні 2

31 Плід: розмір чашечки малий 3

32 Плід: довжина чашолистка середня 5

33 Плід: восковий наліт на шкірці помірний 2

34 Плід: маслянистість шкірки відсутня або незначна

незначна

1

35 Плід: основне забарвлення жовте 3

36 Плід: відносна площа забарвлення середня 5

37 Плід: відтінок забарвлення (без воскового нальоту) оранжево-червоний 1

38 Плід: інтенсивність забарвлення світла 3

39 Плід: характер забарвлення тільки суцільний рум’янець 1

40 Плід: ширина смуг ознака не визначається 0

41 Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки середня 2

42 Плід: площа заіржавлення на щічках середня 2

43 Плід: площа заіржавлення навколо чашечки середня 2

44 Плід: кількість сочевичок мало 3

45 Плід: сочевички за розміром середні 5

46 Плід: довжина плодоніжки довга 7

47 Плід: товщина плодоніжки середня 5

48 Плід: глибина лійки плодоніжки середня 5

49 Плід: ширина лійки плодоніжки середня 5

50 Плід: глибина причашечкового заглиблення середня 5

51 Плід: ширина причашечкового заглиблення середня 5
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52 Плід: твердість м’якоті середня 5

53 Плід: колір м’якоті жовтуватий 3

54 Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному розрізі) напіввідкриті 2

55 Час початку цвітіння середній 5

56 Час збирання врожаю пізній 7

57 Час споживчої стиглості пізній 7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність  становить 600 ц/га. Середній урожай з дерева  - 16,8 кг, Середня маса плоду - 220 г,  максимальна - 460. 

Зимостійкість та посухостійкість 7 балів.  Стійкість до борошнистої роси та парші 7 балів, до пошкодження попелицями 9.  Вміст 

сухої речовини в плодах 15,6%, вміст загального цукру 14,7%, вміст вітаміну С 13,7 мг/%, вміст пектинових речовин 0,80 %, 

загальна кислотність 0,52%. Транспортабельність 9, дегустаційна оцінка 8,6 балів.

Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150731

Заявка №: 13147005 Назва сорту Дукрал

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Диня звичайна  Cucumis melo L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: довжина гіпокотиля (фаза першого справжнього листка) середній 5

2 Паросток: розмір сім’ядоль  (як для 1) середні 5

3 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей (як для 1) помірне 5

4 Листкова пластинка: за розміром середня 5

5 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листкова пластинка: вираженість лопатей слабка 3

7 Листкова пластинка: довжина центральної лопаті середня 5

8 Листкова пластинка: зубчастість країв помірна 5

9 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

10 Черешок: положення (у фазі 3-х листків) пряме 3

11 Черешок: за довжиною середній 5

12 Квітка: за статтю (за повного цвітіння) андромоноеційні 2

13 Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки жовтувато-зелене 2

14 Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки помірне 5

15 Молодий плід: щільність цяток відсутні або дуже рідкі 1

16 Молодий плід: розмір цяток малі 3

17 Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення слабка 3

18 Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків відсутнє або дуже слабке 1

19 Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків світле 3

20 Молодий плід: довжина плодоніжки довга 7

21 Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1см від плоду) середня 5

22 Молодий плід: поширення темної плями навколо плодоніжки відсутня або дуже мале 1

23 Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого на пізніх стадіях розвитку плоду 2

24 Плід: за довжиною середній 5

25 Плід:  діаметр середній 5

26 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

27 Плід: місце найбільшого діаметра у центрі 2

28 Плід: форма поздовжнього розрізу широкоеліптична 3

29 Плід: основне забарвлення  шкірки за достигання жовте 2

30 Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки за достигання темне 7

31 Плід: відтінок основого забарвлення шкірки за  достигання оранжевий 4

32 Плід: щільність розміщення цяток відсутні або дуже рідкі 1

33 Плід: розмір цяток малі 3

34 Плід: забарвлення цяток біле 1

35 Плід: інтенсивність забарвлення цяток світле 3

36 Плід: щільність розміщення плям відсутні або дуже рідкі 1

37 Плід: розмір плям малі 3

38 Плід: бородавки відсутні 1

39 Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стигого плоду дуже сильна 9

40 Плід: форма основи заокруглена 2

41 Плід: форма верхівки загострена 1

42 Плід: розмір маточкового рубця ознака не визначалась 0

43 Плід: боріздки відсутні або дуже слабко виражені 1

44 Плід: ширина боріздок ознака не визначалась 0

45 Плід: глибина боріздок ознака не визначалась 0

46 Плід: забарвлення боріздок ознака не визначалась 0

47 Плід: зморшкуватість поверхні помірна 5

48 Плід: коркове утворення ознака не визначалась 0

49 Плід: товщина коркового шару ознака не визначалась 0

50 Плід: візерунок коркового утворення ознака не визначалась 0

51 Плід: щільність візерунку коркового утворення ознака не визначалась 0

52 Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної помірна 5
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53 Плід: товщина м’якоті в поздовжньому розрізі (в місці максимального діаметра 

плоду)

товста 7

54 Плід: основне забарвлення м’якоті зеленувато-біле 2

55 Лише для сортів з оранжевим забарвленням м’якоті. Плід: інтенсивність 

оранжевого забарвлення м’якоті

ознака не визначається 0

56 Лише для сортів із забарвленням іншим, ніж оранжеве. Плід: вторинний оранжево-

рожевий колір м’якоті

слабкий 3

57 Плід: консистенція м’якоті тверда 7

58 Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до 

біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)

оранжево-жовтий 2

59 Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до 

біологічної стиглості  з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: 

інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)

темне 7

60 Насінина: за довжиною середня 5

61 Насінина: за шириною середня 5

62 Насінина:  форма подібна до форми кедрового 

горішка

2

63 Насінина:  забарвлення кремово-жовте 2

64 Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність 

забарвлення

помірне 5

65 Час цвітіння чоловічих квіток пізній 7

66 Час цвітіння жіночих квіток пізній 7

67 Час достигання середній 5

68 Термін зберігання плоду дуже тривалий 9

69,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 0 наявна 9

69,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 1 відсутня 1

69,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 2 наявна 9

69,4 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раси 1-2 відсутня 1

70,1 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 1 сприйнятливий 1

70,2 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 2 високо стійкий 3

70,3 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 5 високо стійкий 3

71 Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum),  Раса 1 

(борошнистої роси) сприйнятливий

високо стійкий 3

72 Стійкість до колоній Aphis gossypii відсутня 1

73 Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні відсутня 1

74,1 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса GVA відсутня 1

74,2 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса E2 відсутня 1

75 Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV) відсутня 1

76 Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV) відсутня 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 15,4 кг/м2, період від повних сходів до першого збирання 94 доби, період від садіння 30-ти денної розсади 

до останнього збирання плодів 85 діб, вміст сухої речовини в плодах 9%, вміст загального цукру 12%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150798

Заявка №: 11028006 Назва сорту Аванте

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста білоголова  Brassica oleracea L. var. alba DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою низька 3

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

малий 3

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана короткий 3

4 Рослина: положення зовнішніх листків напівпрямостоячі 3

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром малий 3

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки поперечноширокоеліптична 4

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки увігнутий 1

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

помірна 2

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

середні 5

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) сіро-зелений 3

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення помірне 5

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість ознака не визначається 0

14 Зовнішній листок: восковий наліт сильний 7

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкоеліптична 4

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною коротка 3

20 Головка: за діаметром маленька 3

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра посередині 2

22 Головка: ступінь покриття покрита 3

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка сіро-зелене 3

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка світле 3

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

відсутнє або дуже слабке 1

28 Головка: внутрішнє забарвлення жовтувате 2

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

ознака не визначається 0

30 Головка: за щільністю дуже щільна 9

31 Головка: внутрішня структура середня 5

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки середня 5

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості середній 5

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

254



Загальна урожайність 90 т/га, період від сівби до початку достигання 105 діб, вміст сухої речовини 8,4%, вміст загального цукру 

4,3%, вміст вітаміну С 44,6%, лежкість 2 бали.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

255



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150796

Заявка №: 11028001 Назва сорту Аркадія

Дата пріоритет 20.01.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста білоголова  Brassica oleracea L. var. alba DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою висока 7

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

середній 5

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана середній 5

4 Рослина: положення зовнішніх листків сланкі 5

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром великий 7

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки поперечноширокоеліптична 4

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки увігнутий 1

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

помірна 2

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

малі 3

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) сіро-зелений 3

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення помірне 5

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість ознака не визначається 0

14 Зовнішній листок: восковий наліт сильний 7

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкообернено-яйцевидна 5

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною середня 5

20 Головка: за діаметром середня 5

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра ближче до верхівки 1

22 Головка: ступінь покриття частково покрита 2

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка зелене 2

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка світле 3

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

відсутнє або дуже слабке 1

28 Головка: внутрішнє забарвлення білувате 1

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

ознака не визначається 0

30 Головка: за щільністю щільна 7

31 Головка: внутрішня структура середня 5

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки середня 5

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості пізній 7

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

256



Загальна урожайність 60 т/га, період від сівби до початку достигання 110 діб, вміст сухої речовини 8,2%, вміст загального цукру 

4,3%, вміст вітаміну С 45 мг%, лежкість 3 бали.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

257



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150800

Заявка №: 11028008 Назва сорту Асканія

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста білоголова  Brassica oleracea L. var. alba DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою дуже висока 9

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

малий 3

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана середній 5

4 Рослина: положення зовнішніх листків сланкі 5

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром середній 5

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки оберненояйцевидна 5

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки плаский 2

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

відсутня або дуже слабка 1

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

малі 3

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) сіро-зелений 3

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення темне 7

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість ознака не визначається 0

14 Зовнішній листок: восковий наліт помірний 5

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкоеліптична 4

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною коротка 3

20 Головка: за діаметром маленька 3

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра посередині 2

22 Головка: ступінь покриття покрита 3

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка зелене 2

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка помірне 5

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

слабке 3

28 Головка: внутрішнє забарвлення білувате 1

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

ознака не визначається 0

30 Головка: за щільністю дуже щільна 9

31 Головка: внутрішня структура середня 5

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки середня 5

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості дуже пізній 9

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

258



Загальна урожайність 95 т/га, період від сівби до початку достигання 140 діб, вміст сухої речовини 8,5%, вміст загального цукру 

4,5%, вміст вітаміну С 44,9 мг%, лежкість 5 балів.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

259



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150799

Заявка №: 11028007 Назва сорту Гарантія

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста білоголова  Brassica oleracea L. var. alba DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою середня 5

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

малий 3

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана середній 5

4 Рослина: положення зовнішніх листків сланкі 5

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром середній 5

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки оберненояйцевидна 5

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки плаский 2

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

сильна 3

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

малі 3

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) сіро-зелений 3

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення помірне 5

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість ознака не визначається 0

14 Зовнішній листок: восковий наліт помірний 5

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю відсутній 1

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкоеліптична 4

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною коротка 3

20 Головка: за діаметром маленька 3

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра посередині 2

22 Головка: ступінь покриття частково покрита 2

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка зелене 2

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка світле 3

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

відсутнє або дуже слабке 1

28 Головка: внутрішнє забарвлення жовтувате 2

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

ознака не визначається 0

30 Головка: за щільністю щільна 7

31 Головка: внутрішня структура середня 5

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки середня 5

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості дуже пізній 9

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

260



Загальна урожайність 95 т/га, період від сівби до початку достигання 145 діб, вміст сухої речовини 8,4%, вміст загального цукру 

4,6%, вміст вітаміну С 45,0 мг%, лежкість 5 балів.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

261



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150797

Заявка №: 11028003 Назва сорту Кентавр

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста білоголова  Brassica oleracea L. var. alba DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою дуже висока 9

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

середній 5

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана середній 5

4 Рослина: положення зовнішніх листків напівпрямостоячі 3

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром середній 5

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки оберненояйцевидна 5

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки увігнутий 1

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

відсутня або дуже слабка 1

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

малі 3

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) сіро-зелений 3

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення помірне 5

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість ознака не визначається 0

14 Зовнішній листок: восковий наліт сильний 7

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкоеліптична 4

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною коротка 3

20 Головка: за діаметром маленька 3

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра посередині 2

22 Головка: ступінь покриття покрита 3

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка сіро-зелене 3

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка помірне 5

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

відсутнє або дуже слабке 1

28 Головка: внутрішнє забарвлення жовтувате 2

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

ознака не визначається 0

30 Головка: за щільністю середня 5

31 Головка: внутрішня структура середня 5

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки середня 5

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості дуже пізній 9

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

262



Загальна урожайність 90 т/га, період від сівби до початку достигання 155 діб, вміст сухої речовини 8,2%, вміст вітаміну С 44,8 

мг%, лежкість 5 балів.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150801

Заявка №: 11030001 Назва сорту Корнет

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Капуста червоноголова  Brassica oleracea L. var. rubra DC.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

1,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою висока 7

1,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

2,1 Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із 

зовнішніми листками)

ознака не визначається 0

2,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) великий 7

2,3 Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) ознака не визначається 0

3 Рослина: довжина зовнішнього качана довгий 7

4 Рослина: положення зовнішніх листків напівпрямостоячі 3

5,1 Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

5,2 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром великий 7

5,3 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром ознака не визначається 0

6 Зовнішній листок: форма пластинки поперечноширокоеліптична 4

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки увігнутий 1

8,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь 

пухирчастості

помірна 2

8,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості ознака не визначається 0

9,1 Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір 

пухирів

середні 5

9,2 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів ознака не визначається 0

10 Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість ознака не визначається 0

11 Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) блакитно-зелений 4

12 Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення темне 7

13 Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість наявна 9

14 Зовнішній листок: восковий наліт помірний 5

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкоеліптична 4

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною середня 5

20 Головка: за діаметром середня 5

21 Головка: розміщення найбільшого діаметра ближче до верхівки 1

22 Головка: ступінь покриття покрита 3

23 Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка ознака не визначається 0

24 Головка: вигин краю покривного листка наявний 9

25 Головка: забарвлення покривного листка фіолетове 5

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка помірне 5

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 

покривних листків

ознака не визначається 0

28 Головка: внутрішнє забарвлення фіолетове 4

29 Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього 

забарвлення

темне 7

30 Головка: за щільністю середня 5

31 Головка: внутрішня структура груба 7

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки довга 7

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості пізній 7

33,3 Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості ознака не визначається 0

34 Час розтріскування головки після достигання пізній 7

35 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Сonglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності
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Загальна врожайність 70 т/га, період від повних сходів до початку дозрівання 105 діб, вміст сухої речовини 8,9%, вміст загального

 цукру 4,6%, вміст вітаміну С 60,0 мг%, лежкість 4 бали.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150844

Заявка №: 12004138 Назва сорту СІНДОН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза цукрова  Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. 

Рослина: за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з 

цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість 

забарвлених зернин

одне 1

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору темний 7

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною середня 5

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною середня 5

36 Качан: тип зернівки цукровий 6

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок помірна 3

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок ознака не визначається 0

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 20 т/га, вміст загального цукру 30%.

Степ, Лісостеп
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150847

Заявка №: 09034011 Назва сорту СВ3118ДЧ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Морква  Daucus carota L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за  положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) короткий 3

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною довгий 7

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі майже трикутна 3

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 

форми

ознака не визначалась 0

12 Коренеплід: форма плеча округла 3

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) сильно загострена 3

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 

інтенсивність забарвлення поверхні

сильна 7

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча наявне 9

17 Коренеплід: розмiр зеленого забарвлення поверхні плеча відсутній або дуже малий 1

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра великий 7

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 

серцевини

помірне 5

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжeве 3

23 За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення  

шкірки

помірне 5

24 Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки темніша 3

25 Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому 

розрізі)

відсутнє або дуже слабке 1

26 Коренеплід: надземна частина відсутня або дуже мала 1

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння ознака не визначалась 0

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю ознака не визначалась 0

32 Рослина: тип чоловічої стерильності ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 80 т/га, тривалість періоду до достигання 105 діб, вміст загального цукру 7,5%.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150848

Заявка №: 13110010 Назва сорту СВ3817ЦВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Огірок посівний  Cucumis sativus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Сім’ядолі: гіркота відсутня 1

2 Рослина: тип росту індетермінантний 2

3 Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів середні 5

4 Листкова пластинка: положення у просторі горизонтальне 2

5 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

6 Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки помірне 5

7 Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті прямокутна 2

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість слабка 3

10 Листок: хвилястість країв відсутня або слабка 1

11 Листкова пластинка: зубчастість країв слабка 3

12 Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою) середній 5

13 Рослина: виявлення статі гіномоноеційність 3

14 Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі переважно 2 3

15 Зав’язь: забарвлення зовнішнього покриву біле 1

16 Партенокарпія наявна 9

17 Плід: за довжиною короткий 3

18 Плід:  діаметр малий 3

19 Плід: відношення довжина/діаметр мале 3

20 Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду велике 7

21 Плід: форма поперечного перерізу округла 1

22 Плід: форма основи плоду тупа 3

23 Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

24 Плід: форма верхівки округла 3

25 Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості зелене 3

26 За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як 

для 25)

темне 7

27 Плід: ребристість відсутня або слабка 1

28 Плід: шви відсутні 1

29 Плід: зморшкуватість відсутня 1

30 Плід: зморшкуватості ознака не визначається 0

31 Плід: тип покриву волоски і шипики 2

32 Плід: щільність покриву щільний 7

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі світло-коричневе 2

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків малі 3

36 Плід: довжина смужок короткі 3

37 Плід: плямистість наявна 9

38 Плід: характер поширення плям переважно смугами 2

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду 1/3 довжини 1

40 Плід: щільність плям нещільно 3

41 Плід: наліт помірний 5

42 Плід: довжина плодоніжки коротка 3

43 Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості жовтий 2

44 Стійкість до 1) Cladosporium cucumerinum наявна 9

45 Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV)) високо стійкий 3

46 Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii) високо стійкий 3

47 Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis) ознака не визначалась 0

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) ознака не визначалась 0

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) ознака не визначалась 0
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За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Період плодоношення 130 діб, вміст сухої речовини в плоді 3%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150760

Заявка №: 13115074 Назва сорту Айнур

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині помірне 5

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) ознака не визначалась 0

18 Квітка: опушення приймочки наявне 9

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу товстий 7

33 Плід: кількість камер чотири, п'ять або шість 4

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) ознака не визначалась 0

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості дуже тривалий 9

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання дуже ранній 1

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) високий 7

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita наявна 9

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici наявна 9

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А наявна 9

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В наявна 9

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С наявна 9

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D наявна 9

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е наявна 9

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 наявна 9

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 наявна 9

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus наявна 9

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum наявна 9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 43 кг/м2, маса товарного плоду 270 г, період від повних сходів до початку дозрівання 94 доби, період 

плодоношення 196 діб, вміст сухої речовини в плоді 4,8%, вміст загального цукру 3,4%, вміст вітаміну С 13 мг%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150759

Заявка №: 13115031 Назва сорту Аламіна

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині помірне 5

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) ознака не визначалась 0

18 Квітка: опушення приймочки наявне 9

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу товстий 7

33 Плід: кількість камер більше шести 5

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) ознака не визначалась 0

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю дуже твердий 9

41 Плід: строк лежкості дуже тривалий 9

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання дуже ранній 1

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) високий 7

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita наявна 9

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici наявна 9

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А наявна 9

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В наявна 9

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С наявна 9

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D наявна 9

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е наявна 9

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 наявна 9

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 наявна 9

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. наявна 9

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus наявна 9

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum наявна 9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 42 кг/м2, маса товарного плоду 170 г, період від повних сходів до початку дозрівання 90 діб, період 

плодоношення 190 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,1%, вміст загального цукру 3,7%, вміст вітаміну С 12 мг%,

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150851

Заявка №: 13115006 Назва сорту Аріозо

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку детермінантний 1

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

декілька 3

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині відсутнє або дуже слабке 1

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям ознака не визначається 0

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною короткий 3

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) маленький 3

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) наявна 9

18 Квітка: опушення приймочки відсутнє або дуже слабке 1

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар відсутній 1

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

ознака не визначається 0

22 Плід: за розміром маленький 3

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 6

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже мілке 1

28 Плід: розмір рубця плодоніжки маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі маленький 3

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

33 Плід: кількість камер дві-три 2

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості тривалий 7

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

45 Наявність сріблястості наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 ознака не визначалась 0

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici ознака не визначалась 0

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А ознака не визначалась 0

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В ознака не визначалась 0

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С ознака не визначалась 0

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D ознака не визначалась 0

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е ознака не визначалась 0

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 ознака не визначалась 0

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 ознака не визначалась 0

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 ознака не визначалась 0

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus ознака не визначалась 0

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 80 т/га, маса товарного плоду 80 г, період від повних сходів до початку дозрівання 100 діб, період 

плодоношення 120 діб, вміст сухої речовини в плоді 6%, вміст загального цукру 2,8%, вміст вітаміну С 20 мг%, загальна 

кислотність 0,55%.

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150853

Заявка №: 13115035 Назва сорту Ігідо

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині слабке 3

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) маленький 3

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) середні 5

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) відсутня 1

18 Квітка: опушення приймочки відсутнє або дуже слабке 1

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром дуже великий 9

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки помірне 5

28 Плід: розмір рубця плодоніжки великий 7

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі маленький 3

32 Плід: за товщиною перикарпу товстий 7

33 Плід: кількість камер три-чотири 3

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) темне 7

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості ознака не визначалась 0

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici ознака не визначалась 0

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А ознака не визначалась 0

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В ознака не визначалась 0

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С ознака не визначалась 0

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D ознака не визначалась 0

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е ознака не визначалась 0

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 ознака не визначалась 0

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 ознака не визначалась 0

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus ознака не визначалась 0

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus наявна 9

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 160 т/га, маса товарного плоду 230 г, період від повних сходів до початку дозрівання 98 діб, період 

плодоношення 85 діб, вміст сухої речовини в плоді 4,2%, вміст загального цукру 3,5%, вміст вітаміну С 17 мг%, загальна 

кислотність 0,49%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150854

Заявка №: 13115040 Назва сорту Канна 218

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині слабке 3

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) похилий 7

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною широкий 7

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) великий 7

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) слабка 3

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) середні 5

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) наявна 9

18 Квітка: опушення приймочки наявне 9

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром дуже великий 9

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плеската 1

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки помірне 5

28 Плід: розмір рубця плодоніжки великий 7

29 Плід: розмір квіткового рубця великий 7

30 Плід: форма  кінця  плоду від заглибленої до плескатої 2

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі великий 7

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

33 Плід: кількість камер чотири, п'ять або шість 4

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю дуже твердий 9

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання дуже пізній 9

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості ознака не визначалась 0

46 Стійкість до Meloidogyne incognita наявна 9

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici ознака не визначалась 0

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А наявна 9

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В наявна 9

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С наявна 9

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D наявна 9

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е наявна 9

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 наявна 9

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 наявна 9

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum наявна 9

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus ознака не визначалась 0

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Leveillula taurica наявна 9

60 Стійкість до Oidium lycopersicum ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 170 т/га, маса товарного плоду 190 г, період від повних сходів до початку дозрівання 59 діб, період 

плодоношення 70 діб, вміст сухої речовини в плоді 6,7%, вміст загального цукру 3,3%, вміст вітаміну С 33 мг%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

279



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150852

Заявка №: 13115007 Назва сорту Кінг

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку детермінантний 1

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

середня кількість 5

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині відсутнє або дуже слабке 1

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям ознака не визначається 0

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) маленький 3

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) слабка 3

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) наявна 9

18 Квітка: опушення приймочки відсутнє або дуже слабке 1

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар відсутній 1

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

ознака не визначається 0

22 Плід: за розміром маленький 3

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі циліндрична 5

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма  кінця  плоду від плескатої до гострої 4

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі маленький 3

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

33 Плід: кількість камер дві-три 2

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості тривалий 7

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 ознака не визначалась 0

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici ознака не визначалась 0

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0

50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А ознака не визначалась 0
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50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В ознака не визначалась 0

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С ознака не визначалась 0

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D ознака не визначалась 0

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е ознака не визначалась 0

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 ознака не визначалась 0

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 ознака не визначалась 0

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 ознака не визначалась 0

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus ознака не визначалась 0

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 95 т/га, маса товарного плоду 70 г, період від повних сходів до початку дозрівання 100 діб, період 

плодоношення 75 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,2%, вміст загального цукру 2,8%, вміст вітаміну С 20 мг%, загальна 

кислотність 0,52%.

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150855

Заявка №: 13115050 Назва сорту Нун 03560

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині відсутнє або дуже слабке 1

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) похилий 7

7 Листок: за довжиною довгий 7

8 Листок: за шириною широкий 7

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) багато 3

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) відсутня 1

18 Квітка: опушення приймочки відсутнє або дуже слабке 1

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

коротка 3

22 Плід: за розміром великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі оберненояйцевидна 8

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже мілке 1

28 Плід: розмір рубця плодоніжки дуже маленький 1

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі маленький 3

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

33 Плід: кількість камер дві-три 2

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) ознака не визначалась 0

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю дуже твердий 9

41 Плід: строк лежкості тривалий 7

42 Час цвітіння пізній 7

43 Час достигання пізній 7

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita наявна 9

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici ознака не визначалась 0

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А ознака не визначалась 0

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В ознака не визначалась 0

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С ознака не визначалась 0

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D ознака не визначалась 0

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е ознака не визначалась 0

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 наявна 9

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 наявна 9

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. ознака не визначалась 0

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 25 кг/м2, маса товарного плоду 150 г, період від повних сходів до початку дозрівання 70 діб, період 

плодоношення 45 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,1%, вміст загального цукру 4,2%,вміст вітаміну С 19 мг%,

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150856

Заявка №: 13115075 Назва сорту Уманья

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Помідор їстівний  Solanum lycopersicum L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: тип розвитку індетермінантний 2

3 Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі 

(бічні стебла видаляють)

ознака не визначається 0

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині помірне 5

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям середнє 5

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) слабка 3

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) малі 3

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) в основному 1 гілка 1

17 Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) ознака не визначалась 0

18 Квітка: опушення приймочки наявне 9

19 Квітка: за кольором жовта 1

20 Квітконіжка: відокремлюючий шар наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 

відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма  кінця  плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу товстий 7

33 Плід: кількість камер чотири, п'ять або шість 4

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) відсутнє 1

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) ознака не визначається 0

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) ознака не визначається 0

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) ознака не визначалась 0

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті  (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості дуже тривалий 9

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання дуже ранній 1

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) високий 7

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita наявна 9

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Cтійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici наявна 9

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А наявна 9

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В наявна 9

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С наявна 9

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D наявна 9

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е наявна 9

51,1 Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0 наявна 9

51,2 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 наявна 9

51,3 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2 наявна 9

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici ознака не визначалась 0

54 Стійкість до Stemphylium spp. наявна 9

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato ознака не визначалась 0

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum ознака не визначалась 0

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus наявна 9

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum наявна 9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 39 кг/м2, маса товарного плоду 240 г, період від повних сходів до початку дозрівання 85 діб, період 

плодоношення 187 діб, вміст сухої речовини в плоді 4,8%, вміст загального цукру 3,4%, вміст вітаміну С 13 мг%.

Закритий грунт
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

285



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150859

Заявка №: 12516001 Назва сорту Скарб

Дата пріоритет 17.01.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015

Вид: Салат посівний ромен  Lactuca sativa var. longifolia L.

Патент №: 150238

КодПроявленняОзнака№

1 Насінина: забарвлення чорне 3

2 Сіянець: антоціанове забарвлення відсутнє 1

3 Сіянець: розмір сім’ядолей  (цілком розвинені) середні 5

4 Сіянець: форма сім’ядолей еліптична 5

5 Листок: за положенням прямостоячий 1

6 Листкова пластинка: за розсіченістю краю нерозсічена 1

7 Рослина: за діаметром великий 7

8 Рослина: утворення головки відкрита головка 2

9 Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини 

листків

ознака не визначалась 0

10 Головка: за щільністю щільна 7

11 Головка: за розміром велика 7

12 Лише для сортів маслянистоголовчастого типу. Головка: закриття основи ознака не визначалась 0

13 Головка: форма у поздовжньому перерізі вузькоеліптична 1

14 Листок: за товщиною товстий 7

15 Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату 

або сформовані листки для листкового  і стеблового салатів

прямостояче 1

16 Листок: за формою еліптичний 2

17 Листок: форма верхівки тупа 2

18 Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків жовтуватий 2

19 Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків темне 7

20 Листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

21 Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

22 Листок: поширення антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

23 Листок: тип поширення антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

24 Листок: глянсуватість з верхнього боку помірна 5

25 Листок: пухирчастість помірна 5

26 Листок: пухирі за розміром середні 5

27 Листкова пластинка: хвилястість краю відсутня або дуже слабка 1

28 Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки відсутні 1

29 Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки ознака не визначалась 0

30 Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки ознака не визначалась 0

31 Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип 

розсіченості

ознака не визначалась 0

32 Листкова пластинка: жилкування невіялоподібне 1

33 Пазушне гілкування відсутнє або дуже слабке 1

34 Час збиральної стиглості середній 5

35 Час початку викидання квітконоса середній 5

36 Рослина: за висотою (квітуюча рослина) середня 5

37 Рослина: фасціація (під час цвітіння) відсутня 1

38 Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння) ознака не визначалась 0

39 Стійкість до борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16 ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 32 т/га; Середня маса плоду 556 г.; Щільність головки 5 балів; Тривалість періоду до достигання 48 діб; 

Лежкість 100%.

Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150720

Заявка №: 13106004 Назва сорту Бірненфурмах

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Цибуля городня  Allium cepa L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі середня кількість 5

2 Листя: положення від прямого до напівпрямого 2

3 Листя: восковий наліт слабкий 3

4 Листя: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листя: зігнутість сильна 3

6,1 Тільки цибулеві сорти.  Листок: за довжиною середній 5

6,2 Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною ознака не визначається 0

7,1 Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр середній 5

7,2 Тільки сорти шалот. Листок: діаметр ознака не визначається 0

8 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого 

листка)

довге 7

9 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) середній 5

10 Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення 

на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)

відсутня або дуже слабка 1

11 Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної 

цибулинки)

відсутнє або дуже слабке 1

12,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром мала 3

12,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром ознака не визначається 0

13,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою коротка 3

13,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою ознака не визначається 0

14,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр малий 3

14,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр ознака не визначається 0

15,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра мале 3

15,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр ознака не визначається 0

16 Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра біля основи 3

17 Цибулина/цибулинка: ширина шийки вузька 3

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) яйцевидна 2

19 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) злегка спадаюча 5

20 Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) плеската 2

21 Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна 5

22 Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки тонка 3

23 Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки жовтий 4

24 За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність 

основного забарвлення сухої шкірки

помірне 5

25 Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки жовтуватий 4

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення  соковитих лусок зеленувате 2

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг мало 3

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини середній 5

29 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

30 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби ознака не визначається 0

31 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

32 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

33 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 

80% рослин)

ознака не визначається 0

34,1 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) ранній 3

34,2 Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) ознака не визначається 0

35 Час проростання за зберігання цибулин ранній 3

36 Чоловіча стерильність відсутня або дуже низька 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 30 т/га, товарна урожайність 28 т/га, тривалість вегетації рослин 140 діб, вміст сухої речовини 12%, вміст 

загального цукру 6%, вміст вітаміну С 8мг%.

Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150887

Заявка №: 09041022 Назва сорту Замбезі

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Цибуля городня  Allium cepa L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі середня кількість 5

2 Листя: положення від прямого до напівпрямого 2

3 Листя: восковий наліт слабкий 3

4 Листя: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листя: зігнутість помірна 2

6,1 Тільки цибулеві сорти.  Листок: за довжиною середній 5

6,2 Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною ознака не визначається 0

7,1 Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр середній 5

7,2 Тільки сорти шалот. Листок: діаметр ознака не визначається 0

8 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого 

листка)

середнє 5

9 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) середній 5

10 Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення 

на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)

відсутня або дуже слабка 1

11 Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної 

цибулинки)

відсутнє або дуже слабке 1

12,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром середня 5

12,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром ознака не визначається 0

13,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою висока 7

13,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою ознака не визначається 0

14,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр середній 5

14,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр ознака не визначається 0

15,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра середнє 5

15,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр ознака не визначається 0

16 Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра посередині 2

17 Цибулина/цибулинка: ширина шийки широка 7

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) округла 4

19 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) злегка опукла 3

20 Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) округла 3

21 Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна 5

22 Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки середня 5

23 Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки коричневий 5

24 За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність 

основного забарвлення сухої шкірки

сильне 7

25 Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки коричнюватий 5

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення  соковитих лусок зеленувате 2

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг дуже мало 1

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини низький 3

29 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

30 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби ознака не визначається 0

31 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени відсутня або дуже слабка 1

32 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

33 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 

80% рослин)

середній 5

34,1 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) середній 5

34,2 Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) ознака не визначається 0

35 Час проростання за зберігання цибулин пізній 7

36 Чоловіча стерильність низька 2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 95 т/га, тривалість вегетації рослин 121 доба, вміст сухої речовини 13,2%, вміст загального цукру 6,7%, 

вміст вітаміну С 9,7%.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150888

Заявка №: 09041023 Назва сорту Р 4593

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Цибуля городня  Allium cepa L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі середня кількість 5

2 Листя: положення від прямого до напівпрямого 2

3 Листя: восковий наліт слабкий 3

4 Листя: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листя: зігнутість відсутня або слабка 1

6,1 Тільки цибулеві сорти.  Листок: за довжиною середній 5

6,2 Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною ознака не визначається 0

7,1 Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр середній 5

7,2 Тільки сорти шалот. Листок: діаметр ознака не визначається 0

8 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого 

листка)

середнє 5

9 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) середній 5

10 Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення 

на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)

відсутня або дуже слабка 1

11 Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної 

цибулинки)

відсутнє або дуже слабке 1

12,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром середня 5

12,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром ознака не визначається 0

13,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою висока 7

13,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою ознака не визначається 0

14,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр середній 5

14,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр ознака не визначається 0

15,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра середнє 5

15,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр ознака не визначається 0

16 Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра посередині 2

17 Цибулина/цибулинка: ширина шийки широка 7

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) округла 4

19 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) злегка опукла 3

20 Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) округла 3

21 Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання слабка 3

22 Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки середня 5

23 Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки червоний 7

24 За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність 

основного забарвлення сухої шкірки

сильне 7

25 Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки пурпуровий 8

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення  соковитих лусок червонувате 3

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг дуже мало 1

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини низький 3

29 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

30 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби ознака не визначається 0

31 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени відсутня або дуже слабка 1

32 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

33 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 

80% рослин)

середній 5

34,1 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) середній 5

34,2 Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) ознака не визначається 0

35 Час проростання за зберігання цибулин середній 5

36 Чоловіча стерильність висока 3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 87 т/га, тривалість вегетації рослин 115 діб, вміст сухої речовини 12,6%, вміст загального цукру 7,7%, вміст

 вітаміну С 10,8 мг%.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150721

Заявка №: 13106009 Назва сорту Ролейн

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Цибуля городня  Allium cepa L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі мало 3

2 Листя: положення від напівпрямого до 

горизонтального

4

3 Листя: восковий наліт слабкий 3

4 Листя: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листя: зігнутість сильна 3

6,1 Тільки цибулеві сорти.  Листок: за довжиною довгий 7

6,2 Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною ознака не визначається 0

7,1 Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр середній 5

7,2 Тільки сорти шалот. Листок: діаметр ознака не визначається 0

8 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого 

листка)

середнє 5

9 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) малий 3

10 Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення 

на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)

відсутня або дуже слабка 1

11 Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної 

цибулинки)

відсутнє або дуже слабке 1

12,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром середня 5

12,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром ознака не визначається 0

13,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою середня 5

13,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою ознака не визначається 0

14,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр великий 7

14,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр ознака не визначається 0

15,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра середнє 5

15,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр ознака не визначається 0

16 Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра посередині 2

17 Цибулина/цибулинка: ширина шийки дуже широка 9

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) округла 4

19 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) злегка опукла 3

20 Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) округла 3

21 Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна 5

22 Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки тонка 3

23 Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки червоний 7

24 За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність 

основного забарвлення сухої шкірки

сильне 7

25 Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки пурпуровий 8

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення  соковитих лусок червонувате 3

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг дуже мало 1

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини середній 5

29 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

30 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби ознака не визначається 0

31 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

32 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

33 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 

80% рослин)

ознака не визначається 0

34,1 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) ранній 3

34,2 Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) ознака не визначається 0

35 Час проростання за зберігання цибулин середній 5

36 Чоловіча стерильність відсутня або дуже низька 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 55 т/га, товарна урожайність 51 т/га, тривалість вегетації рослин 100 діб, лежкість 170 діб, вміст сухої 

речовини 14,3%, вміст загального цукру 7%, вміст вітаміну С мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

290



Степ.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150722

Заявка №: 13106010 Назва сорту Ромі

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Цибуля городня  Allium cepa L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі середня кількість 5

2 Листя: положення від напівпрямого до 

горизонтального

4

3 Листя: восковий наліт слабкий 3

4 Листя: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листя: зігнутість сильна 3

6,1 Тільки цибулеві сорти.  Листок: за довжиною довгий 7

6,2 Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною ознака не визначається 0

7,1 Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр малий 3

7,2 Тільки сорти шалот. Листок: діаметр ознака не визначається 0

8 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого 

листка)

середнє 5

9 Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) малий 3

10 Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення 

на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)

відсутня або дуже слабка 1

11 Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної 

цибулинки)

відсутнє або дуже слабке 1

12,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром середня 5

12,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром ознака не визначається 0

13,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою середня 5

13,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою ознака не визначається 0

14,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр великий 7

14,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр ознака не визначається 0

15,1 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра велике 7

15,2 Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр ознака не визначається 0

16 Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра посередині 2

17 Цибулина/цибулинка: ширина шийки широка 7

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) округла 4

19 Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) злегка опукла 3

20 Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) округла 3

21 Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна 5

22 Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки середня 5

23 Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки червоний 7

24 За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність 

основного забарвлення сухої шкірки

сильне 7

25 Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки пурпуровий 8

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення  соковитих лусок червонувате 3

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг дуже мало 1

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини середній 5

29 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби відсутня або дуже слабка 1

30 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби ознака не визначається 0

31 Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

32 Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени ознака не визначається 0

33 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 

80% рослин)

ознака не визначається 0

34,1 Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) ранній 3

34,2 Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) ознака не визначається 0

35 Час проростання за зберігання цибулин середній 5

36 Чоловіча стерильність відсутня або дуже низька 1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т/га, товарна урожайність 55 т/га, тривалість вегетації 114 діб, лежкість 180 діб, вміст сухої речовини 

12%, вміст загального цукру 9%, вміст вітаміну С 8 мг%

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

292



Степ
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

293



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150889

Заявка №: 10179002 Назва сорту Фантазія

Дата пріоритет 01.12.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015

Вид: Шпинат городній  Spinacia oleracea L.

Патент №: 150267

КодПроявленняОзнака№

1 Паросток: довжина сім’ядолі середня 5

2 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

3 Листкова пластинка: пухирчатість відсутня або дуже слабка 1

4 Листкова пластинка: часточковість відсутня або дуже слабка 1

5 Черешок: положення пряме 1

6 Черешок: за довжиною середній 5

7 Листкова пластинка: положення пряме 1

8 Листкова пластинка: форма (базальні частки не беруть до уваги) трикутна 1

9 Листкова пластинка: вигин краю вигин назовні 3

10 Листкова пластина: форма верхівки гостра 1

11 Листкова пластинка: форма в поздовжньому розрізі плеската 2

12 Кількісне співвідношення однодомних рослин низьке 3

13 Кількісне співвідношення жіночих рослин середнє 5

14 Кількісне співвідношення чоловічих рослин низьке 3

15 Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15% рослин) середній 5

16 Насінина: колючки (стигле насіння) наявні 9

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 1 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 2 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 3 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 4 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 5 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 6 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 7 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 8 ознака не визначалась 0

#### Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 10 ознака не визначалась 0

17,1 Стійкість до Peronospora farinose f. Spinaciae: Раса Рfs: 11 ознака не визначалась 0

18 Стійкість до Cucumber mosaic virus (CMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 220 т/га, період від повних сходів до збирання врожаю 21 доба.

Степ, Лісостеп, Полісся
Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

294



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150699

Заявка №: 13909054 Назва сорту 0911СДМС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

295



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150636

Заявка №: 12004115 Назва сорту 111221 НС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже великий 9

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

296



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150637

Заявка №: 12004116 Назва сорту 250209 НС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150638

Заявка №: 12004117 Назва сорту 260815 НС

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоний 7

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150628

Заявка №: 10004149 Назва сорту Аі 7465 М

Дата пріоритет 23.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150825

Заявка №: 12004041 Назва сорту АР 103

Дата пріоритет 23.03.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150824

Заявка №: 12004040 Назва сорту АР 104

Дата пріоритет 23.03.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

301



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150704

Заявка №: 13909073 Назва сорту В1245з

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від дуже раннього до раннього 2

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

302



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150703

Заявка №: 13909072 Назва сорту В1361з

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

303



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150832

Заявка №: 13909071 Назва сорту В2417з

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

304



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150705

Заявка №: 13909074 Назва сорту В3594з

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150702

Заявка №: 13909070 Назва сорту Дж2085з

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150634

Заявка №: 11004226 Назва сорту ДК 7337М

Дата пріоритет 29.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

307



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150821

Заявка №: 10004269 Назва сорту ДК205710М

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

коротка 3

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150629

Заявка №: 10004169 Назва сорту ДК253ЗСЗМ

Дата пріоритет 26.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви середнє 5

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

309



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150819

Заявка №: 10004264 Назва сорту ДК257131

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

310



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150640

Заявка №: 12004130 Назва сорту ДК2953 ЗСЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

311



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150643

Заявка №: 12004188 Назва сорту ДК3151СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтувато-білий 2

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовтувато-білий 2

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

312



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150650

Заявка №: 12004195 Назва сорту ДК318СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150635

Заявка №: 11004231 Назва сорту ДК402М

Дата пріоритет 29.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовтий 3

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150820

Заявка №: 10004267 Назва сорту ДК445

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів велика 7

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150645

Заявка №: 12004190 Назва сорту ДК721М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150644

Заявка №: 12004189 Назва сорту ДК721СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

317



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150647

Заявка №: 12004192 Назва сорту ДК7423М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

318



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150648

Заявка №: 12004193 Назва сорту ДК7423СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150649

Заявка №: 12004194 Назва сорту ДК7457СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150646

Заявка №: 12004191 Назва сорту ДК772М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок червоний 7

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок пурпуровий 8

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150641

Заявка №: 12004131 Назва сорту ДК8141МВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150831

Заявка №: 13909045 Назва сорту ЕГ 5064

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150633

Заявка №: 11004167 Назва сорту ЕГ 7167

Дата пріоритет 22.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом дуже малий 1

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150632

Заявка №: 11004162 Назва сорту ЕГ 7346 ВЦТМ

Дата пріоритет 22.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви середнє 5

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150754

Заявка №: 12004177 Назва сорту ЕГ2123 ЕГ2099

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150642

Заявка №: 12004186 Назва сорту Зоя М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150627

Заявка №: 10004136 Назва сорту ІК 2381 С

Дата пріоритет 23.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі сильно похиле 7

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

коротка 3

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

328



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150630

Заявка №: 11004113 Назва сорту ІКС 0471 М

Дата пріоритет 18.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150653

Заявка №: 12004199 Назва сорту ІКС 212 ВМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150651

Заявка №: 12004197 Назва сорту ІКС 3202 ЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150652

Заявка №: 12004198 Назва сорту ІКС 3207 М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною дуже коротка 1

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150685

Заявка №: 13909021 Назва сорту К2577А

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски сильне 7

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже ранній 1

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів дуже сильне 9

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

333



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150681

Заявка №: 13909017 Назва сорту К2577АХК2579А

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски сильне 7

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже ранній 1

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів дуже сильне 9

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

334



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150677

Заявка №: 13909013 Назва сорту К2579А

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже ранній 1

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже ранній 1

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

335



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150631

Заявка №: 11004119 Назва сорту Конка М

Дата пріоритет 18.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150656

Заявка №: 12004208 Назва сорту Крос 251М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

337



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150654

Заявка №: 12004205 Назва сорту Крос 254М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів велика 7

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

338



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150655

Заявка №: 12004206 Назва сорту Крос 255М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів дуже сильне 9

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

339



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150639

Заявка №: 12004129 Назва сорту Крос 289С

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною дуже довгий 9

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

340



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150701

Заявка №: 13909068 Назва сорту МЕФ1892

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі сильно похиле 7

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

341



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150700

Заявка №: 13909067 Назва сорту МЕФ5096

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

342



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150676

Заявка №: 13909012 Назва сорту ПН01І

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків дуже сильне 9

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

дуже довга 9

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

343



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150671

Заявка №: 13909007 Назва сорту ПН1003

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

344



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150680

Заявка №: 13909016 Назва сорту ПН1005

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

345



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150683

Заявка №: 13909019 Назва сорту ПН1005ХЛСХ369

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від дуже раннього до раннього 2

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

346



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150670

Заявка №: 13909006 Назва сорту ПН1010

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски сильне 7

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

347



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150678

Заявка №: 13909014 Назва сорту ПН1312

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів велика 7

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

348



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150679

Заявка №: 13909015 Назва сорту ПН1312ХПН3031

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

349



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150686

Заявка №: 13909022 Назва сорту ПН1312ХПН3032

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки широка 7

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

350



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150674

Заявка №: 13909010 Назва сорту ПН3016

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

351



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150682

Заявка №: 13909018 Назва сорту ПН3016ХПН3017

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною дуже коротка 1

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

352



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150673

Заявка №: 13909009 Назва сорту ПН3017

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

353



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150688

Заявка №: 13909024 Назва сорту ПН3020

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

354



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150684

Заявка №: 13909020 Назва сорту ПН3020ХПН3031

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150689

Заявка №: 13909025 Назва сорту ПН3025

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

356



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150675

Заявка №: 13909011 Назва сорту ПН3031

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтувато-білий 2

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

357



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150669

Заявка №: 13909005 Назва сорту ПН3031ХПН01І

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

дуже довга 9

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

358



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150672

Заявка №: 13909008 Назва сорту ПН3032

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки широка 7

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

359



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150687

Заявка №: 13909023 Назва сорту ПН3032ХПН3031

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

довга 7

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

360



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150835

Заявка №: 13909274 Назва сорту ПХ12ЙП

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150662

Заявка №: 12004306 Назва сорту ПХ12К9

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусна 1

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150837

Заявка №: 13909279 Назва сорту ПХ12ЦН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви середнє 5

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150657

Заявка №: 12004301 Назва сорту ПХ13ЖО

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150659

Заявка №: 12004303 Назва сорту ПХ13ЖХ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

365



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150698

Заявка №: 13909044 Назва сорту ПХ15ЙТ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

366



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150833

Заявка №: 13909269 Назва сорту ПХ15КФ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

367



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150660

Заявка №: 12004304 Назва сорту ПХ1828

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

368



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150666

Заявка №: 12004310 Назва сорту ПХ187П

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150661

Заявка №: 12004305 Назва сорту ПХ18БР

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150843

Заявка №: 13909286 Назва сорту ПХ18МВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже великий 9

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150668

Заявка №: 12004312 Назва сорту ПХ18ТН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків сильне 7

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150836

Заявка №: 13909278 Назва сорту ПХ18ХХ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150691

Заявка №: 13909036 Назва сорту ПХ19Д5

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів велика 7

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150665

Заявка №: 12004309 Назва сорту ПХ1ВСФ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150667

Заявка №: 12004311 Назва сорту ПХ1ВСХ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

376



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150830

Заявка №: 13909035 Назва сорту ПХ1НЙН

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

377



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150840

Заявка №: 13909282 Назва сорту ПХ51К

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини велике 7

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

31 Качан: кількість зернових рядів ознака не визначалась 0

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

378



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150838

Заявка №: 13909280 Назва сорту ПХ8ЙР

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки цукровий 6

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

379



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150839

Заявка №: 13909281 Назва сорту ПХБ00

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

380



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150695

Заявка №: 13909041 Назва сорту ПХВ9Х2

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною довгий 7

30 Качан: форма циліндрична 3

31 Качан: кількість зернових рядів ознака не визначалась 0

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

381



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150841

Заявка №: 13909283 Назва сорту ПХЕЙВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

382



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150690

Заявка №: 13909034 Назва сорту ПХЗ9М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків відсутнє або дуже слабке 1

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

383



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150696

Заявка №: 13909042 Назва сорту ПХИ30

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

384



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150693

Заявка №: 13909039 Назва сорту ПХИ74

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки загострена 1

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною дуже коротка 1

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

385



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150692

Заявка №: 13909037 Назва сорту ПХИ79

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність сильна 3

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке 3

386



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150697

Заявка №: 13909043 Назва сорту ПХИ7А

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками дуже малий 1

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

387



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150664

Заявка №: 12004308 Назва сорту ПХЙ0Б

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

388



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150694

Заявка №: 13909040 Назва сорту ПХЙ4Е

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

389



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150829

Заявка №: 13909033 Назва сорту ПХР4В

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків ознака не визначається 0

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

390



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150663

Заявка №: 12004307 Назва сорту ПХРАТ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від пізнього до дуже пізнього 8

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною середня 5

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

391



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150834

Заявка №: 13909271 Назва сорту ПХФ5Р

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

392



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150842

Заявка №: 13909285 Назва сорту ПХХКВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150658

Заявка №: 12004302 Назва сорту ПХЦПР

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

394



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150822

Заявка №: 11004028 Назва сорту СВ 101

Дата пріоритет 16.03.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння ранній 3

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку ранній 3

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

середня 5

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубовий 5

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовтий 3

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7
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Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150823

Заявка №: 12004039 Назва сорту СВ 102

Дата пріоритет 23.03.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви середнє 5

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок жовто-оранжевий 4

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

396



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150755

Заявка №: 11004210 Назва сорту УГ329МВ

Дата пріоритет 29.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки відсутня або дуже слабка 1

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків дуже сильне 9

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку пізній 7

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки зубоподібний 4

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня дуже сильне 9

397



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150757

Заявка №: 12004202 Назва сорту УГ722М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною дуже коротка 1

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

коротка 3

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

398



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150756

Заявка №: 12004137 Назва сорту УГ722СВЗМ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви середнє 5

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів сильне 7

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною дуже коротка 1

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

коротка 3

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини мале 3

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня помірне 5

399



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150827

Заявка №: 12004220 Назва сорту ХА 415 М

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 1

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів відсутнє або дуже слабке 1

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) коротка 3

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

коротка 3

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки проміжний 3

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок червоно-оранжевий 6

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

400



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150826

Заявка №: 12004219 Назва сорту Харківська 103 МВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння середній 5

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи відсутнє або дуже слабке 1

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків помірне 5

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

ознака не визначається 0

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

середня 5

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) малий 3

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів мала 3

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистий 1

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня відсутнє або дуже слабке 1

401



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150828

Заявка №: 12004221 Назва сорту Харківська 8 МВ

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент  Zea mays L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки округла 3

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння дуже пізній 9

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски відсутнє або дуже слабке 1

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи слабке 3

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке 3

12 Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку дуже пізній 9

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку відсутнє або дуже слабке 1

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів відсутнє або дуже слабке 1

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка 3

24,1 Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина:

 за довжиною

довга 7

24,2 Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим 

або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною

ознака не визначається 0

25 Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини середнє 5

26 Листок: ширина пластинки вузька 3

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

30 Качан: форма конусно-циліндрична 2

31 Качан: кількість зернових рядів середня 5

32 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна.  Качан: кількість забарвлених

 зернин

ознака не визначається 0

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору ознака не визначається 0

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна.  Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

36 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

39 За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок оранжевий 5

40 Лише для сортів з розлусним типом зернівки.  Зернівка: тип розлуснення ознака не визначається 0

41 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня сильне 7

402



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150874

Заявка №: 10017121 Назва сорту ВІ81А

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням хвилясті 3

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко 

округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

403



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150717

Заявка №: 11017138 Назва сорту ЕД 017

Дата пріоритет 30.11.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко 

округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) переважно біля верхівки 4

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

нижче 1

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

404



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150878

Заявка №: 12017014 Назва сорту НК17

Дата пріоритет 26.01.2012

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко видовжені 1

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) за всією висотою 3

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

на рівні 2

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 

викривленням стебла

7

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

405



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150877

Заявка №: 12017013 Назва сорту НК93

Дата пріоритет 26.01.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) переважно біля верхівки 4

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

вище 3

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

стеблом

5

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

406



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150875

Заявка №: 10017124 Назва сорту СВ31Рф

Дата пріоритет 19.11.2010

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 

широкотрикутної

4

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко 

округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) за всією висотою 3

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

нижче 1

32 Кошик: положення вертикальне 3

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

407



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150879

Заявка №: 12017196 Назва сорту Сх 51 А

Дата пріоритет

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

17 Язичкові квітки: за положенням хвилясті 3

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку відсутнє 1

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко 

округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку світлий 3

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення обернене донизу разом із сильним 

викривленням стебла

8

33 Кошик:  розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Cім'янка: за розміром велика 7

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини товста 7

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Cім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

408



Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.04.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150876

Заявка №: 11017010 Назва сорту Х 1008 Б

Дата пріоритет 08.02.2011

Дата державної  реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент  Helianthus annuus L.

Патент №:

КодПроявленняОзнака№

1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 

загостреної

6

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого 2

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 

висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням дуже зігнуті у напрямку  кошика 4

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки ознака не визначалась 0

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою також чітко видовжені, але й чітко 

округлі

2

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку помірний 5

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою низька 3

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) відсутнє 1

30 Рослина: тип галуження (як для 29) ознака не визначалась 0

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 

кошика

ознака не визначалась 0

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 

прямим стеблом

4

33 Кошик:  розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Cім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором чорна 7

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Cім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1
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10. СКОРОЧЕНІ НАЗВИ, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВЖИТІ В БЮЛЕТЕНІ
10. SHORT NAMES, ABERRATIONS AS APPEARING IN THE BULLETIN

Скорочені назви, скорочення термінів, які

вжиті в офіційних описах та показниках

господарської придатності:

Short names, aberrations as appearing in the

Descriptions and Indices of Value for

Cultivation and Use:

П – Полісся,

Л – Лісостеп,

С – Степ,

ЗГр – закритий ґрунт,

гідроп – гідропоніка,

ЗГр (СТ) − закритий ґрунт (скляна

теплиця),

ЗГр (ПТ) − закритий ґрунт (плівкова

теплиця),

х – харчовий,

зерно – зерновий,

ц – цінний,

ф – філер,

с – сильний.

П – Woodlands,

Л – Forest-Steppe,

С – Steppe,

ЗГр – covered ground,

гідроп – hydroponics,

ЗГр (СТ) − covered ground (glass

greenhouse),

ЗГр (ПТ) − covered ground (white plastic film

greenhouse),

х – food,

зерно – grain,

ц – premium,

ф – filler,

с – strong.
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