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7. ОФІЦІЙНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРИДАТНОСТІ 
7. OFFICIAL DESCRIPTIONS AND INDICES OF VALUE FOR CULTIVATION AND USE

Вид: Буряк кормовий Beta vulgaris L.
Заявка №: 09046001 Назва сорту Славія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.12.2014 Патент №: 150002 
Дата пріоритет 30.01.2009
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150070

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості багаторостковий 2

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Гіпокотиль: колір зелений 2

4 Листок: положення напівпрямостояче 3

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 зелене 2

10 Листкова пластинка: форма кінчика затуплена 3

11 Черешок: за довжиною середній 5

12 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

13 Коренеплід: за формою циліндрично-конічний 7

14 Коренеплід: за довжиною довгий 7

15 Коренеплід: за шириною широкий 7

16 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

17 Коренеплід: заглибленість у ґрунт мілка 3

18 Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту зелене 2

19 Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті біле 1

20 Коренеплід: вміст сухої речовини високий 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 83,2 82,8 69,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), ц/га 21,8 6 -6,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 35 8 -9
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га 8,9 3,2 -11,2
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), % 12 4 -14
Урожай коренеплодів, ц/га 643,7 594,1 523,8
Маса коренеплодів, г 961 886,3 705,7
Вміст сухої речовини, % 13,6 16,2 13,9
Днів до достигання 161,7 152,1 150,9
Ступінь заглиблення в ґрунт, б 5,2 5,7 4,7
Густота стояння, тис. шт/га 69,4 75,1 75,1
Процент стрілкуючих 0 0 0
Стійкість до церкоспорозу, б 8 7,3 5,2
Лежкість, % 81,7 -
Ураженість коренеїдом, б 1 2,5 2
Придатність до механізованого збирання, б 7 6,8 4,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell 
Заявка №: 13069001 Назва сорту АЙТАНА КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150091

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

13 Листкова пластинка: хвилястість країв сильна 7

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною широкий 7

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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма широко конічна 3

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 393,3 486,8 411,7
Цукристість, % 18,9 17,7 17,6
Збір цукру, ц/га: 74,3 86,2 72,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 3,9 19,8 -3,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 5,5 30,0 -4,4
Вихід цукру, % 16,1 14,9 14,4
Вихід цукру, ц/га: 63,4 72,6 59,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 3,5 16,8 -2,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 5,9 30,1 -4,4
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 36,0 24,7 37,1
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,5 5,7
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 5,5 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,3 7,3 4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Dоell 
Заявка №: 10013019 Назва сорту АКАЦІЯ КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

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 гостра 1

18 Черешок: за шириною широкий 7

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 вузько конічна 2

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 513,7 486,8 466,2
Цукристість, % 17,9 17,9 18,3
Збір цукру, ц/га: 92,0 87,1 85,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 17,0 5,6 6,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 22,6 7,0 7,8
Вихід цукру, % 15,1 15,1 15,1
Вихід цукру, ц/га: 77,6 73,6 70,6
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 14,3 5,1 4,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 22,6 7,4 6,8
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 23,0 24,5 33,6
Придатність до механізованого збирання, б 8,7 8,6 5,4
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,0 2,3
Стійкість до церкоспорозу, б 8,7 7,8 4,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013037 Назва сорту Аскета
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150082

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

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

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 овально-конічна 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 441,4 495,7 526,3
Цукристість, % 18,7 18,1 18,7
Збір цукру, ц/га: 82,5 89,7 98,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,5 8,2 19,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 10,1 10,0 24,3
Вихід цукру, % 15,9 15,3 15,5
Вихід цукру, ц/га: 70,2 75,9 81,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 6,9 7,4 15,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 10,9 10,8 23,7
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 25,0 26,4 32,0
Придатність до механізованого збирання, б 8,8 8,7 5,8
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,0 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,2 8,0 4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013027 Назва сорту ГАРАНТІЯ КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150078

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

З Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

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

6 Рослина: тип розетки напіврозлога З

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 довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле З

1З 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 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

2З Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений З

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 4З7,З 484,4 З62,7
Цукристість, % 19,1 18,1 18,0
Збір цукру, ц/га: 8З,5 87,7 65,З
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 1З,1 21,З -10,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 18,6 З2,2 -1З,8
Вихід цукру, % 16,З 15,З 14,8
Вихід цукру, ц/га: 71,З 74,2 5З,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 11,5 18,4 -8,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 19,2 ЗЗ,0 -1З,5
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 17,7 21,8 41,5
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,4 5,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 5,5 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,З 7,0 4,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013028 Назва сорту ГЕРТРУДА КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150079

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

З Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке З

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

б Рослина: тип розетки напіврозлога З

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

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 широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле З

1З Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована З

15 Листкова пластинка: блиск слабкий З

1б Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

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

2З Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

2б Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений З

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 412,8 477,З 415,1
Цукристість, % 19,б 18,1 17,З
Збір цукру, ц/га: 80,9 8б,4 71,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 10,4 20,1 -4,0
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 14,9 З0,З -5,З
Вихід цукру, % 1б,8 15,З 14,1
Вихід цукру, ц/га: б9,4 7З,1 58,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 9,5 17,З -З,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 15,9 З1,0 -5,б
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,б
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 28,0 22,8 З5,1
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,7 5,5
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 5,4 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,З 7,5 4,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

1б



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 10013020 Назва сорту ГЛОРІАННА КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150076

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) короткий 3

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 вузька 3

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв сильна 7

14 Листкова пластинка: характер поверхні гладенька 1

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

18 Черешок: за шириною широкий 7

19 Черешок: колір зелений 2

20 Черешок: забарвлення основи білувато-зелене 1

21 Рослина: квітконосні стебла відсутні 1

22 Час початку розвитку квітконосного стебла пізній 7

23 Коренеплід: за розміром середній 5

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма вузько конічна 2

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 458,2 509,2 459,5
Цукристість, % 17,6 17,5 18,6
Збір цукру, ц/га: 80,6 89,1 85,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 5,6 7,6 6,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 7,6 9,3 7,9
Вихід цукру, % 14,8 14,7 15,4
Вихід цукру, ц/га: 67,9 74,9 70,9
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 4,5 6,4 4,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 7,1 9,3 7,3
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 23,2 27,6 29,4
Придатність до механізованого збирання, б 8,0 8,5 5,3
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 3,9 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,7 8,4 4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013026 Назва сорту КЛЕОПАТРА КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150090

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

З Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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

6 Рослина: тип розетки напіврозлога З

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

8 Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) короткий З

9 Листок: розмір пластинки велика 7

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

1З Листкова пластинка: хвилястість країв слабка З

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована З

15 Листкова пластинка: блиск помірний 5

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення наявне 9

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

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

2З Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений З

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га З96,7 454,8 458,6
Цукристість, % 19,7 17,6 17,З
Збір цукру, ц/га: 78,1 80,0 79,З
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,7 1З,7 З,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 11,0 20,7 4,6
Вихід цукру, % 16,9 14,8 14,1
Вихід цукру, ц/га: 67,1 67,4 64,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,2 11,6 2,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 12,1 20,8 4,З
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % З4,4 20,1 З7,1
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,5 5,5
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 5,4 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,З 7,5 4,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013009 Назва сорту Лаудата
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150088

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

З Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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

б 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 велика 7

10 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

1З Листкова пластинка: хвилястість країв сильна 7

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

15 Листкова пластинка: блиск сильний 7

1б 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

2З Коренеплід: за розміром великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

2б Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на половину 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 448,8 511,1 440,8
Цукристість, % 18,9 18,1 18,2
Збір цукру, ц/га: 84,8 92,5 80,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 14,4 2б,0 4,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 20,4 З9,5 5,8
Вихід цукру, % 1б,1 15,З 15,0
Вихід цукру, ц/га: 72,З 78,З бб,З
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 12,5 22,5 4,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 20,8 40,З б,б
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,б
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 21,З 22,2 42,2
Придатність до механізованого збирання, б 8,0 8,4 5,З
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 1,0 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,0 7,7 З,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 10013023 Назва сорту Лімозіне
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середній 5

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

9 Листок: розмір пластинки середня 5

10 Листкова пластинка: за довжиною довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована 3

15 Листкова пластинка: блиск слабкий 3

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 541,8 514,9 490,8
Цукристість, % 17,8 17,6 18,4
Збір цукру, ц/га: 96,4 90,6 90,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 18,1 8,7 8,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 23,1 10,6 10,1
Вихід цукру, % 14,6 14,4 15,2
Вихід цукру, ц/га: 79,3 74,3 74,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 13,6 5,7 8,0
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 20,6 8,3 11,9
Вміст розчинної золи, % 0,6 0,6 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 2,3 2,3 2,3
Динаміка приросту цукру, % 20,6 30,5 27,7
Придатність до механізованого збирання, б 8,0 8,8 6,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,0 1,7
Стійкість до церкоспорозу, б 7,4 7,2 4,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013008 Назва сорту Малібу
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150087

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв сильна 7

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 417,6 515,5 489,2
Цукристість, % 19,1 17,9 17,9
Збір цукру, ц/га: 79,8 92,З 87,6
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 9,3 26,0 11,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 13,2 З9,2 15,5
Вихід цукру, % 16,3 15,1 14,7
Вихід цукру, ц/га: 68,1 77,9 72,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 8,З 22,1 9,9
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 1З,8 З9,7 15,9
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 10,1 2З,9 45,7
Придатність до механізованого збирання, б 8,0 8,6 5,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 1,2 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,0 7,8 4,З

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013040 Назва сорту Монсан
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150085

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Клубочок: тип ростковості одноростковий 1

2 Рослина: плоїдність диплоїд 2

3 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

4 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

б 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 середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

15 Листкова пластинка: блиск сильний 7

1б 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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною середній 5

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

2б Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 480,1 504,0 45З,З
Цукристість, % 18,1 17,9 19,0
Збір цукру, ц/га: 8б,9 90,2 8б,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 11,9 8,7 б,9
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 15,9 10,7 8,8
Вихід цукру, % 15,З 15,1 15,8
Вихід цукру, ц/га: 7З,5 7б,2 71,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 10,2 7,7 5,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 1б,1 11,2 8,б
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,б
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 20,2 27,2 З5,0
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,8 5,8
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,0 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 7,4 7,5 4,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013032 Назва сорту НОВЕЛА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150081

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 вузька 3

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

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 тупа 2

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 заглиблений на 3/4 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 508,4 500,3 491,1
Цукристість, % 18,6 18,1 18,1
Збір цукру, ц/га: 94,6 90,6 88,9
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 19,6 9,0 9,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 26,1 11,1 12,3
Вихід цукру, % 15,4 15,3 14,9
Вихід цукру, ц/га: 78,5 76,6 73,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 15,1 8,1 7,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 23,9 11,8 11,0
Вміст розчинної золи, % 0,6 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 2,3 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 17,4 23,7 32,4
Придатність до механізованого збирання, б 8,2 8,7 5,9
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 3,9 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 7,8 7,3 4,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013038 Назва сорту Протекта
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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%) червоно-пурпурове 6

6 Рослина: тип розетки напівпохила 7

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 широка 7

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 486,5 512,8 445,0
Цукристість, % 17,5 17,2 17,5
Збір цукру, ц/га: 85,1 88,2 77,9
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 10,1 6,7 -1,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 13,5 8,2 -1,6
Вихід цукру, % 14,7 14,4 14,3
Вихід цукру, ц/га: 71,6 73,9 63,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 8,2 5,4 -2,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 13,0 7,9 -3,5
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 23,0 22,3 34,7
Придатність до механізованого збирання, б 7,9 8,6 5,7
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,0 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,6 7,5 4,1
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

24



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013031 Назва сорту ПРОТЕУС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150080

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 мала 3

10 Листкова пластинка: за довжиною середня 5

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв помірна 5

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована 3

15 Листкова пластинка: блиск слабкий 3

1б 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 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

2б Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 429,б 4б8,7 4З9,З
Цукристість, % 18,б 17,9 17,9
Збір цукру, ц/га: 79,9 8З,9 78,б
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 4,9 2,4 -0,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % б,б 2,9 -0,б
Вихід цукру, % 15,8 15,1 14,7
Вихід цукру, ц/га: б7,9 70,8 б4,7
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 4,б 2,З -1,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 7,2 З,4 -2,0
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,б
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,З
Динаміка приросту цукру, % 20,7 Зб,5 З2,2
Придатність до механізованого збирання, б 8,2 8,7 5,8
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 З,9 З,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,2 7,8 4,б

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

25



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 11013039 Назва сорту СИ Белана
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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%) червоно-пурпурове 6

6 Рослина: тип розетки розлога 5

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 сильна 7

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 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 середній 5

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 416,4 496,2 450,1
Цукристість, % 18,5 17,9 19,2
Збір цукру, ц/га: 77,0 88,8 86,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 2,0 7,3 7,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 2,7 9,0 9,1
Вихід цукру, % 15,3 15,1 16,0
Вихід цукру, ц/га: 63,8 75,0 72,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 0,5 6,5 6,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 0,8 9,4 9,2
Вміст розчинної золи, % 0,6 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 2,3 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 13,7 24,6 34,0
Придатність до механізованого збирання, б 8,8 8,9 5,4
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 3,9 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 7,4 7,5 4,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

26



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013007 Назва сорту СИ Марвін
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150086

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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%) червоно-пурпурове 6

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 темне 7

13 Листкова пластинка: хвилястість країв сильна 7

14 Листкова пластинка: характер поверхні сильно гофрована 7

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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма овально-конічна 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 404,8 519,2 472,4
Цукристість, % 19,3 18,0 18,3
Збір цукру, ц/га: 78,1 93,5 86,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,7 27,1 10,6
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 10,9 41,0 14,0
Вихід цукру, % 16,5 15,2 15,1
Вихід цукру, ц/га: 66,8 79,0 71,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 7,0 23,2 9,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 11,7 41,6 15,0
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 23,6 21,5 33,5
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,6 5,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 1,2 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 7,0 7,7 4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

27



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013011 Назва сорту ФРОНТЕРА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150089

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 довга 7

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 слабкий 3

1б Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки гостра 1

18 Черешок: за шириною широкий 7

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 циліндрично-конічна 4

2б Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт заглиблений на 3/4 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 419,7 499,8 413,4
Цукристість, % 19,5 18,0 18,2
Збір цукру, ц/га: 81,8 90,0 75,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 11,4 23,б -0,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 1б,2 35,7 -0,7
Вихід цукру, % 1б,7 15,2 15,0
Вихід цукру, ц/га: 70,1 7б,0 б2,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 10,3 20,3 0,0
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 17,2 3б,3 0,0
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,б
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 21,0 19,5 39,0
Придатність до механізованого збирання, б 9,0 8,7 5,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 5,3 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б б,3 б,5 4,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

28



Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 10013018 Назва сорту ЦЕЗАРІЯ КВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150074

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довга 7

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

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 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 великий 7

24 Коренеплід: за довжиною довгий 7

25 Коренеплід: форма циліндрично-конічна 4

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 480,1 493,9 465,6
Цукристість, % 18,2 17,8 17,4
Збір цукру, ц/га: 87,4 87,9 81,0
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 12,4 6,4 1,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 16,5 7,8 2,3
Вихід цукру, % 15,4 15,0 14,2
Вихід цукру, ц/га: 74,0 74,1 66,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 10,7 5,6 0,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 16,8 8,2 0,3
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 24,9 21,4 34,0
Придатність до механізованого збирання, б 8,7 8,7 5,2
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 4,1 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,7 8,2 4,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell 
Заявка №: 12013006 Назва сорту ЯШЕК
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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 середня 5

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Листкова пластинка: хвилястість країв слабка 3

14 Листкова пластинка: характер поверхні слабко гофрована 3

15 Листкова пластинка: блиск слабкий 3

16 Листкова пластинка: антоціанове забарвлення відсутнє 1

17 Листкова пластинка: форма верхівки тупа 2

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 вузько конічна 2

26 Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт повністю заглиблений 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 443,8 518,9 486,1
Цукристість, % 19,4 18,1 16,9
Збір цукру, ц/га: 86,1 93,9 82,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 15,6 27,6 6,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 22,2 41,7 8,3
Вихід цукру, % 16,6 15,3 13,7
Вихід цукру, ц/га: 73,7 79,5 66,8
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га 13,9 23,7 4,6
гарантована прибавка до нац.стандарту, % 23,1 42,4 7,4
Вміст розчинної золи, % 0,5 0,5 0,6
Втрати цукру в мелясі, % 1,9 1,9 2,3
Динаміка приросту цукру, % 30,9 25,5 23,6
Придатність до механізованого збирання, б 8,0 8,8 6,0
Стійкість до цвітушності, б 9,0 9,0 9,0
Ураження коренеїдом, б 1,0 1,0 3,0
Стійкість до церкоспорозу, б 8,0 6,3 5,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Горох посівний Pisum sativum L.
Заявка №: 11001008 Назва сорту Астронавт
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150206 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Стебло: антоціанове забарвлення пазухи відсутнє 1

3 Стебло: фасціація відсутня 1

4 Стебло: за довжиною середнє 5

5 Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно) середня кількість 5

6 Листя: забарвлення жовто-зелене 1

7 Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

8 Листок: вторинні листочки відсутні 1

9 Листок: кількість вторинних листочків ознака не визначалась 0

10 Вторинний листочок: за розміром ознака не визначалась 0

11 Вторинний листочок: за довжиною ознака не визначалась 0

12 Вторинний листочок: за шириною ознака не визначалась 0

13 Вторинний листочок: положення найширшої частини ознака не визначалась 0

14 Вторинний листочок: зубчастість ознака не визначалась 0

15 Прилисток: за довжиною середній 5

16 Прилисток: за шириною середній 5

17 Прилисток: за розміром середній 5

18 Прилисток: відстань від пазухи до верхівки середня 5

19 Прилисток: частина під пазухою за довжиною середня 5

20 Прилисток: плямистість наявна 9

21 Прилисток: щільність плямистості щільна 7

22 Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика середній 5

23 Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до 
останнього вусика

середній 5

24 Час цвітіння середній 5

25 Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі три 5

26 Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел) ознака не визначається 0

27 Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса білий 1

28 Квітка: ширина паруса вузька 3

29 Квітка: форма основи паруса пряма 5

30 Квітка: хвилястість паруса слабка 3

31 Квітка: ширина чашолистка вузька 3

32 Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка округла 3

33 Квітконіжка: за довжиною середня 5

34 Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу середня 5

35 Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом середня 5

36 Квітконіжка: кількість приквітків середня кількість 2

37 Біб: за довжиною довгий 7

38 Біб: за шириною середній 5

39 Біб: пергаментність відсутня або часткова 1

40 За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок відсутнє 1

41 Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця загострена 1

42 Біб: ступінь вигину слабкий 3

43 Біб: колір зелений 2

44 Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого 
забарвлення

світле 3

45 За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва відсутні 1

46 Біб: кількість насінних зачатків середня кількість 5

47 Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

48 Насінина: загальна форма сферична 5

49 Насінина: тип крохмальних зерен простий 1
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50 Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. 
Насінина: зморшкуватість сім’ядолей

ознака не визначається 0

51 Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь 
зморшкуватості сім’ядолей

ознака не визначається 0

52 Насінина: забарвлення сім’ядолей жовте 2

53 Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки ознака не визначається 0

54 Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці ознака не визначається 0

55 Насінина: забарвлення рубчика не відрізняється від насінної 
шкірки

1

56 Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки ознака не визначається 0

57 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

58,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 1 ознака не визначалась 0

58,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 5 ознака не визначалась 0

58,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 6 ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Erysiphe pisi Syd. ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Ascochyta pisi, Race C ознака не визначалась 0

61 Стійкість до Erysiphe communis Syd. ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 18,9 29,6 32,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,6 1,3 6,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 9,2 4,6 27,0
Вегетаційний період, днів 74 78 84
Висота рослин, см. 48,1 61,5 88,0
Маса 1000 насінин, г 230,9 226,9 205,8
Стійкість до полягання, б 8,6 8,5 7,6
Стійкість до осипання, б 8,6 8,3 8,0
Стійкість до посухи, б 7,3 8,2 8,8
Стійкість до пероноспорозу, б 8,7 8,2 7,8
Стійкість до кореневих гнилей, б 8,8 7,9 8,6
Стійкість до аскохітозу, б 8,3 8,3 7,8
Стійкість до антракнозу, б 8,3 8,3 9,0
Вміст білку, % 24,4 22,4 24,0
Напрям використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Горох посівний Pisum sativum L.
Заявка №: 13023001 Назва сорту Босфор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.01.2015 Патент №: 150207 
Дата пріоритет 02.01.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150001

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Стебло: антоціанове забарвлення пазухи відсутнє 1

3 Стебло: фасціація відсутня 1

4 Стебло: за довжиною середнє 5

5 Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно) середня кількість 5

6 Листя: забарвлення жовто-зелене 1

7 Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

8 Листок: вторинні листочки відсутні 1

9 Листок: кількість вторинних листочків ознака не визначалась 0

10 Вторинний листочок: за розміром ознака не визначалась 0

11 Вторинний листочок: за довжиною ознака не визначалась 0

12 Вторинний листочок: за шириною ознака не визначалась 0

13 Вторинний листочок: положення найширшої частини ознака не визначалась 0

14 Вторинний листочок: зубчастість ознака не визначалась 0

15 Прилисток: за довжиною середній 5

16 Прилисток: за шириною середній 5

17 Прилисток: за розміром середній 5

18 Прилисток: відстань від пазухи до верхівки середня 5

19 Прилисток: частина під пазухою за довжиною середня 5

20 Прилисток: плямистість наявна 9

21 Прилисток: щільність плямистості помірна 5

22 Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика середній 5

23 Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до 
останнього вусика

середній 5

24 Час цвітіння середній 5

25 Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі дві 3

26 Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел) ознака не визначається 0

27 Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса білий 1

28 Квітка: ширина паруса вузька 3

29 Квітка: форма основи паруса піднесена 3

30 Квітка: хвилястість паруса помірна 5

31 Квітка: ширина чашолистка середня 5

32 Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка округла 3

33 Квітконіжка: за довжиною середня 5

34 Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу середня 5

35 Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом середня 5

36 Квітконіжка: кількість приквітків середня кількість 2

37 Біб: за довжиною середній 5

38 Біб: за шириною середній 5

39 Біб: пергаментність відсутня або часткова 1

40 За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок відсутнє 1

41 Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця загострена 1

42 Біб: ступінь вигину слабкий 3

43 Біб: колір зелений 2

44 Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого 
забарвлення

помірне 5

45 За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва відсутні 1

46 Біб: кількість насінних зачатків середня кількість 5

47 Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

48 Насінина: загальна форма сферична 5

49 Насінина: тип крохмальних зерен простий 1
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50 Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. 
Насінина: зморшкуватість сім’ядолей

ознака не визначається 0

51 Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь 
зморшкуватості сім’ядолей

ознака не визначається 0

52 Насінина: забарвлення сім’ядолей жовте 2

53 Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки ознака не визначається 0

54 Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці ознака не визначається 0

55 Насінина: забарвлення рубчика не відрізняється від насінної 
шкірки

1

56 Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки ознака не визначається 0

57 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

58,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 1 ознака не визначалась 0

58,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 5 ознака не визначалась 0

58,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 6 ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Erysiphe pisi Syd. ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Ascochyta pisi, Race C ознака не визначалась 0

61 Стійкість до Erysiphe communis Syd. ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 21,9 24,7 26,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,6 -3,6 1,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 26,6 -12,7 3,4
Вегетаційний період, діб 78 75 84
Висота рослин, см. 74,4 63,6 96,0
Маса 1000 насінин, г 219,1 216,1 225,8
Стійкість до полягання, б 8,6 8,3 6,3
Стійкість до осипання, б 8,6 8,4 8,5
Стійкість до посухи, б 8,4 7,5 8,0
Стійкість до пероноспорозу, б 8,0 8,1 7,3
Стійкість до кореневих гнилей, б 8,8 8,4 8,5
Стійкість до аскохітозу, б 8,4 8,5 9,0
Стійкість до антракнозу, б 8,4 8,7 8,8
Вміст білку, % 22,4 23,5 24,1
Напрям використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся
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Вид: Горох посівний Pisum sativum L.
Заявка №: 12001004 Назва сорту Гамбіт
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 23.01.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150339

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Стебло: антоціанове забарвлення пазухи відсутнє 1

3 Стебло: фасціація відсутня 1

4 Стебло: за довжиною коротке 3

5 Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно) мало 3

6 Листя: забарвлення жовто-зелене 1

7 Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

8 Листок: вторинні листочки відсутні 1

9 Листок: кількість вторинних листочків ознака не визначалась 0

10 Вторинний листочок: за розміром ознака не визначалась 0

11 Вторинний листочок: за довжиною ознака не визначалась 0

12 Вторинний листочок: за шириною ознака не визначалась 0

13 Вторинний листочок: положення найширшої частини ознака не визначалась 0

14 Вторинний листочок: зубчастість ознака не визначалась 0

15 Прилисток: за довжиною короткий 3

16 Прилисток: за шириною вузький 3

17 Прилисток: за розміром малий 3

18 Прилисток: відстань від пазухи до верхівки коротка 3

19 Прилисток: частина під пазухою за довжиною коротка 3

20 Прилисток: плямистість наявна 9

21 Прилисток: щільність плямистості помірна 5

22 Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика середній 5

23 Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до 
останнього вусика

середній 5

24 Час цвітіння пізній 7

25 Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі три 5

26 Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел) ознака не визначається 0

27 Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса білий 1

28 Квітка: ширина паруса середня 5

29 Квітка: форма основи паруса піднесена 3

30 Квітка: хвилястість паруса помірна 5

31 Квітка: ширина чашолистка вузька 3

32 Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка округла 3

33 Квітконіжка: за довжиною коротка 3

34 Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу коротка 3

35 Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом коротка 3

36 Квітконіжка: кількість приквітків середня кількість 2

37 Біб: за довжиною короткий 3

38 Біб: за шириною вузький 3

39 Біб: пергаментність відсутня або часткова 1

40 За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок відсутнє 1

41 Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця загострена 1

42 Біб: ступінь вигину слабкий 3

43 Біб: колір зелений 2

44 Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого 
забарвлення

помірне 5

45 За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва відсутні 1

46 Біб: кількість насінних зачатків мало 3

47 Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

48 Насінина: загальна форма еліптична 1

49 Насінина: тип крохмальних зерен простий 1
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50 Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. 
Насінина: зморшкуватість сім’ядолей

ознака не визначається 0

51 Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь 
зморшкуватості сім’ядолей

ознака не визначається 0

52 Насінина: забарвлення сім’ядолей жовте 2

53 Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки ознака не визначається 0

54 Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці ознака не визначається 0

55 Насінина: забарвлення рубчика темніше за насінну шкірку 2

56 Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки ознака не визначається 0

57 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

58,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 1 наявна 9

58,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 5 наявна 9

58,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 6 наявна 9

59 Стійкість до Erysiphe pisi Syd. наявна 9

60 Стійкість до Ascochyta pisi, Race C наявна 9

61 Стійкість до Erysiphe communis Syd. наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 19,0 29,5 32,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,4 0,9 4,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 8,0 3,1 17,6
Вегетаційний період, діб 77 76 84
Висота рослин, см. 59,9 68,0 93,5
Маса 1000 насінин, г 217,6 218,5 219,5
Стійкість до полягання, б 8,6 8,5 7,9
Стійкість до осипання, б 8,6 8,3 8,0
Стійкість до посухи, б 6,8 8,2 8,5
Стійкість до пероноспорозу, б 8,6 8,2 7,7
Стійкість до кореневих гнилей, б 8,8 7,9 8,7
Стійкість до аскохітозу, б 8,4 8,3 8,8
Стійкість до антракнозу, б 8,5 8,3 9,0
Вміст білку, % 24,4 22,6 24,0
Напрям використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Горох посівний Pisum sativum L.
Заявка №: 12001013 Назва сорту ГЕЙЗЕР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150007 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Стебло: антоціанове забарвлення пазухи відсутнє 1

3 Стебло: фасціація відсутня 1

4 Стебло: за довжиною середнє 5

5 Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно) середня кількість 5

6 Листя: забарвлення жовто-зелене 1

7 Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

8 Листок: вторинні листочки відсутні 1

9 Листок: кількість вторинних листочків ознака не визначалась 0

10 Вторинний листочок: за розміром ознака не визначалась 0

11 Вторинний листочок: за довжиною ознака не визначалась 0

12 Вторинний листочок: за шириною ознака не визначалась 0

13 Вторинний листочок: положення найширшої частини ознака не визначалась 0

14 Вторинний листочок: зубчастість ознака не визначалась 0

15 Прилисток: за довжиною короткий 3

16 Прилисток: за шириною середній 5

17 Прилисток: за розміром середній 5

18 Прилисток: відстань від пазухи до верхівки середня 5

19 Прилисток: частина під пазухою за довжиною середня 5

20 Прилисток: плямистість наявна 9

21 Прилисток: щільність плямистості помірна 5

22 Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика середній 5

23 Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до 
останнього вусика

середній 5

24 Час цвітіння середній 5

25 Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі три 5

26 Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел) ознака не визначається 0

27 Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса білий 1

28 Квітка: ширина паруса вузька 3

29 Квітка: форма основи паруса пряма 5

30 Квітка: хвилястість паруса помірна 5

31 Квітка: ширина чашолистка середня 5

32 Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка округла 3

33 Квітконіжка: за довжиною коротка 3

34 Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу коротка 3

35 Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом середня 5

36 Квітконіжка: кількість приквітків середня кількість 2

37 Біб: за довжиною середній 5

38 Біб: за шириною середній 5

39 Біб: пергаментність відсутня або часткова 1

40 За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок відсутнє 1

41 Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця тупа 2

42 Біб: ступінь вигину слабкий 3

43 Біб: колір зелений 2

44 Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого 
забарвлення

світле 3

45 За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва відсутні 1

46 Біб: кількість насінних зачатків середня кількість 5

47 Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

48 Насінина: загальна форма сферична 5

49 Насінина: тип крохмальних зерен простий 1
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50 Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. ознака не визначається 0
Насінина: зморшкуватість сім’ядолей

51 Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь ознака не визначається 0
зморшкуватості сім’ядолей

52 Насінина: забарвлення сім’ядолей жовте 2

53 Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки ознака не визначається 0

54 Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці ознака не визначається 0

55 Насінина: забарвлення рубчика не відрізняється від насінної 1
шкірки

56 Лише сорти з антоціаном. Насінина: забарвлення насінної шкірки ознака не визначається 0

57 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

58,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 1 ознака не визначалась 0

58,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 5 ознака не визначалась 0

58,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. pisi Раса 6 ознака не визначалась 0

59 Стійкість до Erysiphe pisi Syd. ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Ascochyta pisi, Race C ознака не визначалась 0

61 Стійкість до Erysiphe communis Syd. ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 14,7 24,1 31,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,6 -4,2 6,0
Гарантована різниця до національного стандарту, % -15,1 -14,8 23,8
Вегетаційний період, діб 80 76 86
Висота рослин, см. 68,0 88,1 126,9
Маса 1000 насінин, г 221,7 204,7 225,4
Стійкість до полягання, б 8,1 6,8 6,7
Стійкість до осипання, б 8,8 8,1 8,7
Стійкість до посухи, б 6,5 7,7 8,4
Стійкість до пероноспорозу, б 8,0 7,9 7,6
Стійкість до кореневих гнилей, б 8,9 8,2 8,4
Стійкість до аскохітозу, б 8,0 8,4 8,7
Стійкість до антракнозу, б 7,9 8,6 9,0
Вміст білку, % 24,0 24,4 25,4
Напрям використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся
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Вид: Горошок посівний (ярий) Vicia sativa L.
Заявка №: 12047001 Назва сорту Південнобузька
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150173 
Дата пріоритет 10.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150427

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка) мале 3

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 відсутнє або дуже слабке 1

8 Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини) увігнута 7

9 Листок: ширина листочків (як для 8) середні 5

10 Прилистки: антоціанове забарвлення залозок відсутнє або дуже слабке 1

11 Квітка: забарвлення паруса світло-фіолетовий 3

12 Біб: опушення помірне 5

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 велике 7

18 Насіння: за формою прямокутне 3

19 Насіння: основне забарвлення насінної оболонки сіро-зелене 1

20 Насіння: коричнева орнаментація частково дифузна і частково різко 4
виражена

21 Насіння: вираження коричневої орнаментації помірне 5

22 Насіння: блакитно-чорна орнаментація відсутня 1

23 Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментації дуже слабке 1

24 Насіння: забарвлення сім’ядолей оранжеве 2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 41 65,5 67,1
Гарантована прибавка до нац. стандарту, ц\га 0,6 -5,4 -7,6
Гарантована прибавка до нац. стандарту, % 1,4 -7,6 -3,8
Урожайність насіння, ц/га 13,6 18,5 20,1
Вегетаційний період, діб 57 63 57
Стійкість до вилягання, б 7,3 6,4 6,9
Стійкість до посухи, б 7,5 7,9 6,9
Стійкість до аскохітозу, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до іржі, б 8,5 9,0 9,0
Залистяність, % 73,1 60,5 54
Вміст сирого протеїну, % 17,8 19 19,3
Напрям використання кормовий кормовий кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Гречка їстівна Fagopyrum esculentum МоепЛ  
Заявка №: 11002001 Назва сорту Мальва
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.01.2015 Патент №: 150208 
Дата пріоритет 01.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150096

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність диплоїдна 2

2 Сім’ядоля: антоціанове забарвлення слабке 3

3 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 2

4 Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки слабке 3

5 Час початку цвітіння середній 5

6 Рослина: тип росту індетермінантний 2

7 Рослина: за висотою висока 7

8 Листкова пластинка: форма основи серцевидна 3

9 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору помірний 2

10 Квітка: за розміром велика 3

11 Квітка: колір пелюсток білий 1

12 Квітка: довжина квітконіжки середня 2

13 Рослина: загальна кількість квіткових кластерів мало 1

14 Стебло: за довжиною довге 7

15 Стебло: кількість вузлів багато 7

16 Стебло: діаметр великий 3

17 Рослина: час достигання середній 5

18 Насіння: за довжиною середня 2

19 Насінина: форма трикутна 3

20 Насінина: колір шкірки темно-коричневий 3

21 Насіння: маса 1000 насінин середня 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 15,3 18,1 18,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,3 0,9 -0,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % -7,8 5,2 -1,1
Вегетаційний період, діб 83 86 102
Висота рослин, см. 105,5 98,1 96,7
Маса 1000 насінин, г 27,2 27,7 29,3
Стійкість до полягання, б 9,0 8,5 8,2
Стійкість до осипання, б 8,2 8,1 8,4
Стійкість до посухи, б 7,4 8,1 8,2
Стійкість до борошнистої роси, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до бактеріальної плямистості, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до пероноспорозу, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до гречкової блішки, б 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 17,0 16,7 16,0
Плівчастість, % 23,7 24,1 23,6
Вихід крупи, % 74,0 73,4 74,2
Крупність ядра, % 29,7 28,0 22,8
Напрям використання: харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Жито посівне (озиме) Secale сегеаіе L. 
Заявка №: 10003001 Назва сорту Кобза
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.03.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність диплоїд 2

2 Зернівка: колір алейронового шару світлий 1

3 Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

4 Колеоптиль: за довжиною короткий 3

5 Прапорцевий листок: довжина піхви дуже коротка 1

6 Прапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

7 Рослина: габітус напівпрямостоячий 3

8 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

9 Початок колосіння середнє 5

10 Підпрапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

11 Підпрапорцевий листок: ширина пластинки дуже вузька 1

12 Колос: сизий наліт помірний 5

13 Соломина: опушення під колосом сильне 7

14 Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) низька 3

15 Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом кортка 3

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 5

17 Колос: за щільністю дуже нещільний 1

18 Колос: положення в просторі напівпохилий 7

19 Зернівки: маса 1000 шт. висока 7

20 Зернівка: за довжиною середня 5

21 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

22 Тип розвитку озимий 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 
Гарантована прибавка:

41 40,9

ц\га -7,1 -1,7
% -14,7 - 4,9
Вегетаційний період, днів 268 285
Висота рослин, см 102,3 113,8
Маса 1000 зерен, г 41 42
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 
Стійкість до : бал

7,4 8,1

полягання 8,3 7,7
осипання 7,7 8,6
посухи 7,4 7,5
борошнистої роси 8,8 8,6
плісняви снігової, б 9,0 9,0
Вміст білку,% 11,6 10,1
Напрям використання

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

зерно зерно
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L. 
Заявка №: 11031032 Назва сорту Арізона
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.11.2001 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром малий 3

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 слабке 3

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки слабке 3

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 вузькі 3

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 середня 5

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 пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 253,1 274,6
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 56,8 54,6
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 28,9 24,8
Вміст крохмалю, % 12,5 13,3
Збір крохмалю, ц/га 27,5 32,8
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Вміст сухої речовини, % 21,0 21,4
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 92 91
Маса бульб, г 109,8 83,9
Смакові якості, б 9,0 7,0
Товарність бульб, % 92 94
Лежкість, бал 8,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031031 Назва сорту Арсенал
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

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 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 помірне 5

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 глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку помірно глянсуватий 5

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 помірне 5

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 пізній 7

37 Бульба: форма овальна 3

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 226,9 214,5
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 30,6 -5,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 15,5 -2,5
Вміст крохмалю, % 17,5 18,2
Збір крохмалю, ц/га 35,9 32,2
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Вміст сухої речовини, % 26,5 26,1
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 90 99
Маса бульб, г 100,7 81,3
Смакові якості, б 7,0 7,8
Товарність бульб, % 94 89
Лежкість, бал 8,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 10031040 Назва сорту Беллапріма
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150344

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

велике 3

5 Світловий паросток: опушення основи відсутнє або дуже слабке 1

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки проміжна 3

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки дуже сильне 9

9 Світловий паросток: опушення верхівки слабке 3

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків мало 3

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців короткі 3

12 Рослина: тип розвитку проміжний 2

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення сильне 7

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 малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення середньо 5

23 Листочок: хвилястість краю помірна 5

24 Листочок: глибина жилок мілке 3

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку помірно глянсуватий 5

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення середнє 5

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння помірне 5

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки сильне 7

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку сильне 7

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба: форма видовжена 5

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення 
С Л П

Урожайність, ц/га 221,8 242,8
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 20,6 8,9
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 10 4
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га 6,2 -15,6
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), % 3 -6
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Вміст крохмалю, % 14,7 16,5
Збір крохмалю, ц/га 28,4 31,9
Вміст сухої речовини, % 21,4 21,6
Вегетаційний період, днів 76 63
Маса бульб, г 100,5 96,2
Урожай 1-ї копки, ц/га 116,7 82,8
Урожай 2-ї копки, ц/га 161,8 113,1
Урожай 3-ї копки, ц/га 212,8 161,3
Смакові якості, б 7,8 8,3
Товарність бульб, % 90,7 95,8
Лежкість, бал 6,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031023 Назва сорту Вольюмія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150433

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 слабке 3

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

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 вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення середньо 5

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

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 середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

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 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 овальна 3

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 174,3 295,6 264,1
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 107,1 101,2 48,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 159,0 52,0 22,4
Вміст крохмалю, % 10,8 13,9 15,3
Збір крохмалю, ц/га 21,0 37,6 31,6
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Вміст сухої речовини, % 16,2 21,2 20,0
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 76 77 80
Маса бульб, г 71,0 109,8 94,0
Урожай 1-ї копки, ц/га 165,3 174,3 142,4
Урожай 2-ї копки, ц/га 172,6 222,3 172,2
Урожай 3-ї копки, ц/га 177,2 250,1 213,5
Смакові якості, б 7,0 9,0 7,7
Товарність бульб, % 99 93 96
Лежкість, бал - 7,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031017 Назва сорту Гурман 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150209 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150430

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою круглий 1

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи сильне 7

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки проміжна 3

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки сильне 7

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

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 малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

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 слабке 3

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 212,0 233,5
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 16,0 13,0
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 8,0 6,1
Вміст крохмалю, % 17,3 17,8
Збір крохмалю, ц/га 32,7 35,3
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Вміст сухої речовини, % 25,4 25,6
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 84 96
Маса бульб, г 92,3 87,8
Смакові якості, б 7,0 7,8
Товарність бульб, % 90 93
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031033 Назва сорту Еволюшн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром великий 7

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

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 відкрита 5

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків мало 3

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців короткі 3

12 Рослина: тип розвитку проміжний 2

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

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 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 середнє 5

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 242,3 238,0
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 46 18
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 23,4 8,1
Вміст крохмалю, % 14,4 13,3
Збір крохмалю, ц/га 30,5 28,4
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Вміст сухої речовини, % 22,0 21,6
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 91 96
Маса бульб, г 98,4 82,5
Смакові якості, б 5,7 7,0
Товарність бульб, % 94 94
Лежкість, бал 7,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031021 Назва сорту Евора
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150432

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

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 малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

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 середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

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 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 пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 250,3 264,7
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 54,0 44,7
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 27,5 20,3
Вміст крохмалю, % 14,3 15,6
Збір крохмалю, ц/га 30,1 34,0
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Вміст сухої речовини, % 20,7 20,0
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 98 94
Маса бульб, г 107,9 87,0
Смакові якості, б 7,0 7,5
Товарність бульб, % 93 92
Лежкість, бал 7,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Не ст. Не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L. 
Заявка №: 12031027 Назва сорту ІВАНКІВСЬКА РАННЯ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150213 
Дата пріоритет 25.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150439

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки сильне 7

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

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 напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість відкритий 5

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок мілке 3

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 дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 215,5 226,3
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 24,4 25,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 12,7 12,7
Вміст крохмалю, % 16,9 14,4
Збір крохмалю, ц/га 29,4 29,1
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Вміст сухої речовини, % 24,0 22,2
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 79 66
Маса бульб, г 114,0 85,7
Смакові якості, б 9,0 7,2
Товарність бульб, % 89 94
Лежкість, бал 7,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Не ст. Не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031027 Назва сорту Коломба
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.20 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150437

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середнє 2
основи

5 Світловий паросток: опушення основи помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою велика 7

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 помірне 5

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 мілке 3

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 середня 5

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 відсутнє або дуже слабке 1

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні відсутнє або мале 1
внутрішнього боку

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

36 Рослина: час достигання дуже ранній 1

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення помірне 5
шкірки під впливом світла

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 177,6 260,8 270,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 110,4 66,4 55,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 164 34,2 25,5
Вміст крохмалю, % 11,2 12,8 13,0
Збір крохмалю, ц/га 23,6 30,0 30,5
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Вміст сухої речовини, % 14,4 20,6 20,0
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 73 75 78
Маса бульб, г 64,5 104,8 95,2
Урожай 1-ї копки, ц/га 164,3 147,7 131,1
Урожай 2-ї копки, ц/га 171,8 201,7 176,2
Урожай 3-ї копки, ц/га 177,3 228,7 224,5
Смакові якості, б 5,0 7,8 7,8
Товарність бульб, % 98 91 97
Лежкість, бал - 8,1 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031012 Назва сорту Коннект
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150015 
Дата пріоритет 31.10.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150013

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою круглий 1

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи слабка 3

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

відсутнє або дуже мале 1

5 Світловий паросток: опушення основи слабке 3

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою велика 7

7 Світловий паросток: характеристика верхівки проміжна 3

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки слабке 3

9 Світловий паросток: опушення верхівки слабке 3

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 прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

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 малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

28 Рослина: за висотою дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром мале 3

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє або дуже слабке 1

32 Віночок квітки: розмір малий 3

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 куляста 1

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті темно-жовте 5

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 257,8 255,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 66,7 55,1
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 34,9 27,4
Вміст крохмалю, % 15,6 14,8
Збір крохмалю, ц/га 38,2 35,0
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Вміст сухої речовини, % 22,7 22,4
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 92 99
Маса бульб, г 110,3 91,4
Смакові якості, б 8,2 7,3
Товарність бульб, % 92 95
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Не ст. Не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031011 Назва сорту Королева Анна
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150014 
Дата пріоритет 15.10.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150012

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки відкрита 5

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 стебловий 1

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

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 помірне 5

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір великий 7

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 короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті світло-жовте 3

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 214,9 152,1
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 23,8 -48,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 12,4 -24,2
Вміст крохмалю, % 14,1 12,9
Збір крохмалю, ц/га 27,4 19,0
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Вміст сухої речовини, % 22,4 21,4
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 99 97
Маса бульб, г 103,0 70,5
Смакові якості, б 7,0 7,0
Товарність бульб, % 93 88
Лежкість, бал 6,6 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031008 Назва сорту Ланорма
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150012 
Дата пріоритет 28.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150009

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

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 проміжний 2

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 рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку не глянсуватий 3

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

28 Рослина: за висотою середня 5

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 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 пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 218,8 243,1
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 22,5 23,1
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 11,5 10,5
Вміст крохмалю, % 16,4 15,0
Збір крохмалю, ц/га 29,9 30,9
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Вміст сухої речовини, % 24,0 23,2
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 85 90
Маса бульб, г 103,9 87,7
Смакові якості, б 7,1 7,0
Товарність бульб, % 91 94
Лежкість, бал 8,2 5,9
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031017 Назва сорту ЛЮСЯ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

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 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 листковий 3

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення сильне 7

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

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 середнє 5

28 Рослина: за висотою дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння помірне 5

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки сильне 7

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба: форма видовженоовальна 4

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

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

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 225,0 211,2
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 33,9 10,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 17,7 5,2
Вміст крохмалю, % 15,1 14,4
Збір крохмалю, ц/га 28,8 25,9
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Вміст сухої речовини, % 22,6 22,3
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 93 95
Маса бульб, г 115,3 74,8
Смакові якості, б 9,0 6,5
Товарність бульб, % 96 94
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031018 Назва сорту МАДЛЕН 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141105

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки відкрита 5

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

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 листковий 3

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

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 світле 3

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 вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

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 дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

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 ранній 3

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті світло-жовте 3

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 223,3 174,6
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 32,2 -26,1
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 16,8 -13,0
Вміст крохмалю, % 19,0 13,9
Збір крохмалю, ц/га 31,8 20,9
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Вміст сухої речовини, % 22,8 21,1
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 84 87
Маса бульб, г 99,1 76,7
Смакові якості, б 9,0 7,2
Товарність бульб, % 96 87
Лежкість, бал 8,5 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031020 Назва сорту Межирічка 11
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150211 
Дата пріоритет 01.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром малий 3

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи сильне 7

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою мала 3

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

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 прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

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

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення середнє 5

28 Рослина: за висотою середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння помірне 5

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба: форма видовжена 5

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 206,1 221,4
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 11,7 5,7
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 6,0 2,6
Вміст крохмалю, % 15,7 14,9
Збір крохмалю, ц/га 29,4 28,9
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Вміст сухої речовини, % 22,4 22,4
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 85 76
Маса бульб, г 89,9 86,0
Урожай 1-ї копки, ц/га 112,0 102,3
Урожай 2-ї копки, ц/га 145,6 151,1
Урожай 3-ї копки, ц/га 173,3 189,0
Смакові якості, б 9,0 7,2
Товарність бульб, % 92 93
Лежкість, бал 7,7 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031026 Назва сорту Мемфіс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150436

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

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 сильне 7

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 проміжний 2

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

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 слабка 3

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 середнє 5

28 Рослина: за висотою середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 225,1 233,2
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 28,8 13,2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 14,6 6,0
Вміст крохмалю, % 14,1 14,6
Збір крохмалю, ц/га 29,5 29,5
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Вміст сухої речовини, % 21,6 22,0
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 90 98
Маса бульб, г 111,8 86,3
Смакові якості, б 9,0 6,8
Товарність бульб, % 94 96
Лежкість, бал 8,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031007 Назва сорту Музика
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150008

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром малий 3

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи слабка 3

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 слабке 3

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 листковий 3

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

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 рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення середнє 5

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння помірне 5

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання середній 5

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 275,0 191,8
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 83,9 -8,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 43,9 -4,4
Вміст крохмалю, % 15,0 14,7
Збір крохмалю, ц/га 37,8 25,7
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Вміст сухої речовини, % 23,1 23,3
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 92 91
Маса бульб, г 100,8 82,6
Смакові якості, б 9,0 7,0
Товарність бульб, % 94 87
Лежкість, бал 8,6 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031005 Назва сорту Оркестра
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150007

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відкрита 5

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 проміжний 2

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

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 слабка 3

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 слабке 3

28 Рослина: за висотою дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

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 куляста 1

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 273,2 205,5
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 82,1 4,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 42,9 2,4
Вміст крохмалю, % 13,3 13,9
Збір крохмалю, ц/га 31,9 25,7
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Вміст сухої речовини, % 23,0 22,4
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 92 92
Маса бульб, г 105,8 82,1
Смакові якості, б 9,0 6,5
Товарність бульб, % 92 92
Лежкість, бал 8,6 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031024 Назва сорту Роналдо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150434

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою круглий 1

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи дуже сильна 9

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

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 сильне 7

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

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 сильне 7

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

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 не глянсуватий 3

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення середнє 5

28 Рослина: за висотою висока 7

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання пізній 7

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 253,6
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 29,6 26,8
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 13,2 12,4
Вміст крохмалю, % 14,3 13,2
Збір крохмалю, ц/га 31,1 28,6
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Вміст сухої речовини, % 20,0 20,5
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 98 98
Маса бульб, г 104,9 86,9
Смакові якості, б 6,7 7,0
Товарність бульб, % 94 94
Лежкість, бал 8,3 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031016 Назва сорту САВІОЛА 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141103

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою широкоциліндричний 4

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи помірна 5

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки сильне 7

9 Світловий паросток: опушення верхівки помірне 5

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків багато 7

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців короткі 3

12 Рослина: тип розвитку проміжний 2

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

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 вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення сильне 7

28 Рослина: за висотою дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки помірне 5

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку сильне 7

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці велике 7

36 Рослина: час достигання ранній 3

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті помірно жовте 4

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 252,5 199,3
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 61,4 -1,4
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 32,1 -0,7
Вміст крохмалю, % 15,3 13,9
Збір крохмалю, ц/га 34,6 24,2
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Вміст сухої речовини, % 21,6 21,1
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 90 85
Маса бульб, г 109,4 85,1
Смакові якості, б 9,0 7,0
Товарність бульб, % 94 94
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031028 Назва сорту СИНГАЇВКА 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150214 
Дата пріоритет 25.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150440

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром малий 3

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 помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою мала 3

7 Світловий паросток: характеристика верхівки проміжна 3

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

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 напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

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 малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

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 дуже висока 9

29 Рослина: рясність цвітіння помірне 5

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір великий 7

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 ранній 3

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 216,6 198,7
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 25,5 -2
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 13,3 -0,9
Вміст крохмалю, % 16,9 16,6
Збір крохмалю, ц/га 34,6 30,7
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Вміст сухої речовини, % 24,8 25,1
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 95 94
Маса бульб, г 110,9 82,3
Смакові якості, б 7,0 8,0
Товарність бульб, % 91 96
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Не ст. Не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031013 Назва сорту Таїсія 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150016 
Дата пріоритет 31.10.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки помірне 5

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

12 Рослина: тип розвитку стебловий 1

13 Рослина: габітус прямий 3

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 помірне 5

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку помірно глянсуватий 5

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 відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром велике 7

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки слабке 3

32 Віночок квітки: розмір середній 5

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання ранній 3

37 Бульба: форма куляста 1

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті помірно жовте 4

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 220,4 197,7
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 29,3 -3
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 15,3 -1,5
Вміст крохмалю, % 12,3 12,5
Збір крохмалю, ц/га 23,4 23,3
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Вміст сухої речовини, % 20,3 20,3
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 95 93
Маса бульб, г 104,4 82,1
Смакові якості, б 9,0 7,0
Товарність бульб, % 92,5 92,0
Лежкість, бал 8,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031009 Назва сорту Тоскана
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150013 
Дата пріоритет 28.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150010

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ ______________________________Ознака________________________
1 Світловий паросток: за розміром

2 Світловий паросток: за формою

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні

Проявлення
малий

яйцеподібний

помірна

відсутнє або дуже мале

Код
3

2

5

1

5 Світловий паросток: опушення основи помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою мала 3

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки помірне 5

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

12 Рослина: тип розвитку листковий 3

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

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 помірна 5

24 Листочок: глибина жилок мілке 3

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

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 відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром мале 3

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє або дуже слабке 1

32 Віночок квітки: розмір малий 3

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 пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 237,8 228,8
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 13,8 12,8
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 6,2 6,0
Вміст крохмалю, % 15,7 15,2
Збір крохмалю, ц/га 33,1 31,1
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Вміст сухої речовини, % 22,8 23,3
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 90 92
Маса бульб, г 89,5 84,2
Смакові якості, б 9,0 7,8
Товарність бульб, % 91 94
Лежкість, бал 7,2 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031018 Назва сорту Фактор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150210 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150431

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром великий 7

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 помірне 5

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою велика 7

7 Світловий паросток: характеристика верхівки відкрита 5

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 проміжний 2

13 Рослина: габітус розлогий 7

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 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 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 короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 81,9 226,2 242,3
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 14,7 31,8 26,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 21,8 16,4 12,3
Вміст крохмалю, % 11,7 15,8 16,7
Збір крохмалю, ц/га 69 32,9 33,6
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Вміст сухої речовини, % 18,8 23,6 24,2
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 73 81 76
Маса бульб, г 53,0 106,2 90,1
Урожай 1-ї копки, ц/га 62,8 129,1 106,2
Урожай 2-ї копки, ц/га 67,6 179,7 149,9
Урожай 3-ї копки, ц/га 83,0 203,4 186,1
Смакові якості, б 7,0 7,6 7,6
Товарність бульб, % 98 90 95
Лежкість, бал - 7,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031030 Назва сорту Фалука
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром середній 5

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи сильна 7

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи сильне 7

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

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 відкритий 5

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

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 слабка 3

24 Листочок: глибина жилок мілке 3

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

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 відсутнє або дуже обрідне 1

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 пізній 7

37 Бульба: форма видовжена 5

38 Бульба: глибина вічок дуже мілкі 1

39 Бульба: колір шкірки світло-бежевий 1

40 Бульба: забарвлення основи вічка біле 1

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 264,5 216,9
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 68,2 -3,1
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 34,7 -1,4
Вміст крохмалю, % 13,8 13,9
Збір крохмалю, ц/га 31,4 26,1
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Вміст сухої речовини, % 20,8 21,0
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 99 90
Маса бульб, г 108,1 83,5
Смакові якості, б 7,8 7,0
Товарність бульб, % 93 95
Лежкість, бал 7,4 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031021 Назва сорту Фея
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150212 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150438

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром малий 3

2 Світловий паросток: за формою яйцеподібний 2

3 Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи дуже сильна 9

4 Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні 
основи

середнє 2

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 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 помірне 5

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість проміжний 3

17 Листок: виявлення вторинних листочків сильне 7

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці помірне 5

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку помірно глянсуватий 5

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення слабке 3

28 Рослина: за висотою дуже висока 9

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 помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

відсутнє або мале 1

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання ранній 3

37 Бульба: форма видовженоовальна 4

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті кремове 2

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 214,7 194,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 23,6 -5,9
Гарантована прибавка (до національного стандарту), % 12,3 -2,9
Вміст крохмалю, % 16,0 17,0
Збір крохмалю, ц/га 32,3 29,0
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Вміст сухої речовини, % 23,3 23,7
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 93 90
Маса бульб, г 113,3 84,0
Смакові якості, б 7,0 7,1
Товарність бульб, % 89 94
Лежкість, бал 9,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 11031025 Назва сорту Фламенко
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150435

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Світловий паросток: за розміром великий 7

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 сильне 7

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 сильне 7

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків середня кількість 5

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

12 Рослина: тип розвитку стебловий 1

13 Рослина: габітус прямий 3

14 Стебло: антоціанове забарвлення сильне 7

15 Листок: загальний розмір середній 5

16 Листок: відкритість відкритий 5

17 Листок: виявлення вторинних листочків помірне 5

18 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

19 Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці сильне 7

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку глянсуватий 7

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення середнє 5

28 Рослина: за висотою середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння обрідне 3

30 Суцвіття: за розміром середнє 5

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки сильне 7

32 Віночок квітки: розмір малий 3

33 Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку помірне 5

34 Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні 
внутрішнього боку

середнє 2

35 Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці середнє 5

36 Рослина: час достигання пізній 7

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок середні 5

39 Бульба: колір шкірки червоний 3

40 Бульба: забарвлення основи вічка червоне 3

41 Бульба: забарвлення м’якоті біле 1

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

ознака не визначається 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 247,1 257,8
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 50,8 37,8
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 26,0 17,2
Вміст крохмалю, % 13,2 15,8
Збір крохмалю, ц/га 29,5 32,4
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Вміст сухої речовини, % 20,0 20,2
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 96 99
Маса бульб, г 120,8 86,7
Смакові якості, б 9,0 7,6
Товарність бульб, % 93 96
Лежкість, бал 7,8 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Картопля Solanum tuberosum L.
Заявка №: 12031009 Назва сорту Франциска
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150011

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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

середнє 2

5 Світловий паросток: опушення основи сильне 7

6 Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою середня 5

7 Світловий паросток: характеристика верхівки закрита 1

8 Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки помірне 5

9 Світловий паросток: опушення верхівки сильне 7

10 Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків багато 7

11 Світловий паросток: довжина бічних пагінців середні 5

12 Рослина: тип розвитку проміжний 2

13 Рослина: габітус напіврозлогий 5

14 Стебло: антоціанове забарвлення помірне 5

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 помірне 5

20 Друга пара бічних листочків: за розміром малі 3

21 Друга пара бічних листочків: за шириною вузькі 3

22 Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення рідко 3

23 Листочок: хвилястість краю слабка 3

24 Листочок: глибина жилок глибоке 7

25 Листочок: глянсуватість верхнього боку не глянсуватий 3

26 Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки наявна 9

27 Бутон: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

28 Рослина: за висотою середня 5

29 Рослина: рясність цвітіння відсутнє або дуже обрідне 1

30 Суцвіття: за розміром мале 3

31 Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки відсутнє або дуже слабке 1

32 Віночок квітки: розмір малий 3

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 ранній 3

37 Бульба: форма короткоовальна 2

38 Бульба: глибина вічок мілкі 3

39 Бульба: колір шкірки жовтий 2

40 Бульба: забарвлення основи вічка жовте 2

41 Бульба: забарвлення м’якоті світло-жовте 3

42 Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення 
шкірки під впливом світла

помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 219,6 213,7
Г арантована прибавка (до національн стандарту), ц/га 28,5 13,0
Г арантована прибавка (до національного стандарту), % 14,9 6,5
Вміст крохмалю, % 13,9 15,1
Збір крохмалю, ц/га 26,8 27,7
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Вміст сухої речовини, % 21,8 22,6
Днів, від повних сходів до всихання бадилля 94 99
Маса бульб, г 101,1 81,7
Смакові якості, б 8,0 7,3
Товарність бульб, % 90 94
Лежкість, бал 7,0 7,0
Стійкість до пошкодження нематодою Ст. Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку Ст. Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся
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Вид: Конюшина лучна (червона) Trifolium pratense L.
Заявка №: 10052001 Назва сорту Божена
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 10.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150111

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: забарвлення шкірки фіолетове 2

2 Плоїдність диплоїд 2

3 Сім’ядолі: за довжиною ознака не визначалась 0

4 Сім’ядолі: за шириною ознака не визначалась 0

5 Рослина: за висотою у рік сівби середня 5

6 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби ознака не визначалась 0

7 Рослина: габітус восени у рік сівби ознака не визначалась 0

8 Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби ознака не визначалась 0

9 Рослина: за висотою навесні середня 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною ознака не визначалась 0

11 Рослина: час цвітіння середній 5

12 Стебло: за довжиною середнє 5

13 Стебло: за товщиною середнє 5

14 Стебло: кількість міжвузлів середня кількість 5

15 Стебло: щільність опушення щільне 7

16 Листок: форма центрального листочка овальна 2

17 Листок: довжина центрального листочка середній 5

18 Листок: ширина центрального листочка середній 5

19 Листок: частота трапляння білих міток часто 7

20 Рослина: природна висота другого укосу середня 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення 
С Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 52,5 76,4
Гарантована різниця до нац.стандарту, ц\га -8 2
Гарантована різниця до нац.стандарту, % -10,7 2,6
Вегетаційний період, діб 59 73
Стійкість до вилягання, б 8,3 7,4
Стійкість до посухи, б 8,0 7,9
Стійкість до стеблової іржі, б 9,0 9,0
Стійкість до борошнистої роси,б 9,0 9,0
Перезимувало рослин, бал 8,2 6,8
Залистяність, % 45,7 49,1
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 18,5 19,9
Напрямок використання кормовий кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся
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Вид: Конюшина лучна (червона) Trifolium pratense L.
Заявка №: 10052002 Назва сорту Гармонія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150215 
Дата пріоритет 01.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150112

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: забарвлення шкірки фіолетове 2

2 Плоїдність диплоїд 2

3 Сім’ядолі: за довжиною ознака не визначалась 0

4 Сім’ядолі: за шириною ознака не визначалась 0

5 Рослина: за висотою у рік сівби середня 5

6 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби ознака не визначалась 0

7 Рослина: габітус восени у рік сівби ознака не визначалась 0

8 Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби ознака не визначалась 0

9 Рослина: за висотою навесні середня 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною ознака не визначалась 0

11 Рослина: час цвітіння середній 5

12 Стебло: за довжиною середнє 5

13 Стебло: за товщиною середнє 5

14 Стебло: кількість міжвузлів мало 3

15 Стебло: щільність опушення обрідне 3

16 Листок: форма центрального листочка овальна 2

17 Листок: довжина центрального листочка довгий 7

18 Листок: ширина центрального листочка широкий 7

19 Листок: частота трапляння білих міток часто 7

20 Рослина: природна висота другого укосу середня 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення 
С Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 52,6 79,9
Гарантована різниця до нац.стандарту, ц\га -7,9 5,4
Гарантована різниця до нац.стандарту, % -13 7,2
Вегетаційний період, діб 59 73
Стійкість до вилягання, б 8,3 7,5
Стійкість до посухи, б 8,2 7,9
Стійкість до стеблової іржі, б 9,0 9,0
Стійкість до борошнистої роси,б 9,0 9,0
Перезимувало рослин, б 8,0 6,8
Залистяність, % 47,2 49,3
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 19,4 19,6
Напрямок використання кормовий кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся
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Вид: Конюшина лучна (червона) Trifolium pratense L.
Заявка №: 09052004 Назва сорту Політанка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.02.2015 Патент №: 150177 
Дата пріоритет 16.12.2009
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150443

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: забарвлення шкірки фіолетове 2

2 Плоїдність диплоїд 2

3 Сім’ядолі: за довжиною ознака не визначалась 0

4 Сім’ядолі: за шириною ознака не визначалась 0

5 Рослина: за висотою у рік сівби середня 5

6 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби ознака не визначалась 0

7 Рослина: габітус восени у рік сівби ознака не визначалась 0

8 Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби ознака не визначалась 0

9 Рослина: за висотою навесні середня 5

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною ознака не визначалась 0

11 Рослина: час цвітіння середній 5

12 Стебло: за довжиною середнє 5

13 Стебло: за товщиною тонке 3

14 Стебло: кількість міжвузлів середня кількість 5

15 Стебло: щільність опушення дуже обрідне 1

16 Листок: форма центрального листочка овальна 2

17 Листок: довжина центрального листочка довгий 7

18 Листок: ширина центрального листочка середній 5

19 Листок: частота трапляння білих міток середня частота 5

20 Рослина: природна висота другого укосу середня 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник Значення 
С Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 55,8 77,8
Г арантована різниця до нац. стандарту, ц\га -4,7 3,3
Гарантована різниця до нац.стандарту, % -7,7 4,4
Вегетаційний період, діб 60 73
Стійкість до вилягання, б 8,5 7,4
Стійкість до посухи, б 8,0 7,9
Стійкість до стеблової іржі, б 9,0 9,0
Стійкість до борошнистої роси, б 9,0 9,0
Перезимувало рослин, бал 7,8 6,7
Залистяність, % 45,4 48,0
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 18,3 19,1
Напрямок використання корм корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004226 Назва сорту Альтаїр 311
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150140

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже раннього до раннього 2

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) 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,7 75,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 -11,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,4 -13,5
Днів до достигання 127 129
Збиральна вологість зерна, % 22,2 25,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,7
74,0

78

9
9
9

9,0
74,8

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004266 Назва сорту Арабат
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150113

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 43,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,2
Днів до достигання 130
Збиральна вологість зерна, % 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, % 76 
Стійкість до, бал

посухи 7
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,0
крохмалю 74,2 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004375 Назва сорту АС 33003
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150040

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 від дуже раннього до раннього 2

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

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 відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку від дуже раннього до раннього 2

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,4 80,2 66,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,3 3,6 -4,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 0 4,7 -6,6
Днів до достигання 119 121 126
Збиральна вологість зерна, % 21,1 21,8 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

7
9
9

9,4
72,8

82

9
9
9

9,5
73,8

76

9
9
9

9,0
72,6

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004383 Назва сорту АС 33016
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150147

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 від раннього до середнього 4

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) 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,0 71,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 -16,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,5 -18,5
Днів до достигання 125 126
Збиральна вологість зерна, % 21,1 26,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

10,0
71,8

80

9
9
9

10,3
70,0

78

108



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004384 Назва сорту АС 33017
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150148

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,1 77,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,5 -9,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,7 -11,3
Днів до достигання 124 128
Збиральна вологість зерна, % 20,4 26,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

10,3
71,9

82

9
9
9

9,5
71,7

78

110



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004179 Назва сорту Баккарі КС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150317

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 раннього до середнього 4

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) 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 79,2 82,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3 7,8 11,4
Гарантована різниця до національного стандарту, % 4,8 10,9 16,0
Днів до достигання 112 118 128
Збиральна вологість зерна, % 20,0 22,8 24,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,5
73,4

81

9
9
9

10.4
74.4

77

9
9
9

9,6
72,4

80

112



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004040 Назва сорту Балма
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150116

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильна 3

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

б Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього б

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) 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 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

Зб 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 52,б 79,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,5 -б,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % 1б,б -7,3
Днів до достигання 121 12б
Збиральна вологість зерна, % 20,3 23,б
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,5
74,2

81

9
9
9

9,6
74,7

77

114



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004296 Назва сорту Біном F1
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150021 
Дата пріоритет 27.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141106

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 56,8 79,5
Г арантована прибавка, ц/га -6,7 0
Гарантована прибавка, % -10 0
Днів до достигання 119 124
Збиральна вологість зерна, % 22,5 22,4
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Вихід зерна при обмолоті 
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

7
9
9

10.4
70.4

77

8
9
9

9,9
73,2

76

116



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004089 Назва сорту Борей СВ 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150033 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150447

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 37,1 76,4 85,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,8 5,5 12,0
Гарантована різниця до національного стандарту, % -13,5 7,8 16,3
Днів до достигання 103 112 123
Збиральна вологість зерна, % 19,4 22,2 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,4
73,2

75

9
9
9

9,0
73,6

75

9
9
9

9.4
74.4

78

118



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009001 Назва сорту ВН 63 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150227 
Дата пріоритет 02.01.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150149

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 40,2 79,7 70,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -7,5 3,1 -0,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % -15,7 4,1 -1,0
Днів до достигання 120 120 126
Збиральна вологість зерна, % 20,2 20,8 22,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

7
9
9

10,0
72,3

76

9
9
9

9,8
72,1

79

9
9
9

9,6
73,1

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009002 Назва сорту ВН 6763 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150228 
Дата пріоритет 02.01.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150150

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 дуже ранній 1

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 від дуже раннього до раннього 2

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 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

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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,5 78,1 69,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,8 1,5 -1,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 3,8 2,0 -2,6
Днів до достигання 116 121 126
Збиральна вологість зерна, % 20,0 22,5 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

8
9
9

9,7
72,6

78

9
9
9

9,6
72,4

80

9
9
9

9,3
73,5

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004371 Назва сорту Внуччин
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150047 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150472

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,0 75,9 61,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,9 0,6 -11,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % -3,8 1,0 -15,2
Днів до достигання 108 112 123
Збиральна вологість зерна, % 18,4 24,3 23,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9,1
73,5

79

9
9
9

9,7
73,8

74

9
9
9

9,2
74,7

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004173 Назва сорту Галвані КС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150313

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,3 81,5 74,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,5 10,1 2,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 1,3 14,2 4,0
Днів до достигання 113 117 128
Збиральна вологість зерна, % 20,0 21,6 23,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

7
9
9

9,6
74,2

78

9
9
9

9,8
75,2

78

9
9
9

9,4
75,8

81

126



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004094 Назва сорту Гальчин 170 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150034 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150448

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 38,6 80,9 77,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,3 10 3,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -10 14 5,0
Днів до достигання 104 113 127
Збиральна вологість зерна, % 17,9 22,7 21,8

127



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,8
72,6

78

9
9
9

9,9
72,2

78

9
9
9

9,8
72,2

78

128



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009021 Назва сорту ГС 210
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150041

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,9 77,6 68,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,2 1,0 -2,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,5 1,3 -3,7
Днів до достигання 116 120 126
Збиральна вологість зерна, % 19,1 21,4 22,9

129



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

7
9
9

9,0
73,3

82

9
9
9

9,6
74,1

79

9
9
9

9,1
74,8

79

130



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009022 Назва сорту ГС 240
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150042

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ледь похиле 3

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 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 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,7 75,8 68,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,0 -0,8 -2,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 12,6 -1,0 -3,6
Днів до достигання 115 122 126
Збиральна вологість зерна, % 21,3 21,4 22,5

131



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

7
9
9

9,2
73,3

80

9
9
9

9,0
72,2

79

9
9
9

9,0
73,7

79

132



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004228 Назва сорту ГУ0004
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150318

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 40,7 72,5 53,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,2 1,6 -19,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % -5,1 2,3 -27,1
Днів до достигання 102 111 124
Збиральна вологість зерна, % 19,4 21,4 22,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9.4
72.4

80

9
9
9

9,6
73,0

73

9
9
9

9,3
73,4

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004240 Назва сорту ГУ0005
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 мале 3

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,0 74,2 82,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,8 2,8 10,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -1,6 4,0 15,0
Днів до достигання 112 115 130
Збиральна вологість зерна, % 20,7 20,3 21,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

10,2
72,3

76

9
9
9

10,2
71,6

78

9
9
9

9.6
73.6

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004243 Назва сорту ГУ8653
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150321

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,3 85,7 80,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,5 14,3 9,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,1 20,0 13,3
Днів до достигання 114 116 130
Збиральна вологість зерна, % 21,3 22,2 20,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9.3
74.3

79

9
9
9

9,5
73,0

76

9
9
9

9,2
73,8

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004242 Назва сорту ГУ9003
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150320

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже раннього до раннього 2

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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 38,4 82,5 75,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,5 11,6 1,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -10,4 16,3 2,3
Днів до достигання 106 116 124
Збиральна вологість зерна, % 21,7 22,8 21,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,4
74,7

82

9
9
9

9,0
75,3

74

9
9
9

9,0
73,3

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004203 Назва сорту ДБ Хотин
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150465

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 пряме 1

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 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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,2 87,7 78,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,5 11,1 6,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 11,5 14,5 9,5
Днів до достигання 118 121 126
Збиральна вологість зерна, % 22,0 21,7 23,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,3
73,8

82

9
9
9

10,0
74,4

75

8
9
9

9,0
73,9

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004174 Назва сорту Деволві КС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150314

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 помірно похиле 5

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 42,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 7,0
Днів до достигання 129
Збиральна вологість зерна, % 20,4
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Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,5
крохмалю 72,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004210 Назва сорту ДЗ Латориця
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150468

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,0 77,6 67,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 2,3 -4,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % 2,2 3,1 -6,5
Днів до достигання 107 113 122
Збиральна вологість зерна, % 18,9 23,2 22,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

8
9
9

9.8
73.8

79

9
9
9

9,1
74,4

76

9
9
9

9,1
74,2

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004221 Назва сорту ДКС3016
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150027

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) довга 7

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) 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,5 72,6 83,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -6,3 1,2 11,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % -13,1 1,7 16,5
Днів до достигання 112 119 128
Збиральна вологість зерна, % 18,0 20,3 22,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

7
9
9

9,3
73,6

80

9
9
9

9,0
74,6

79

9
9
9

9,3
73,4

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004220 Назва сорту ДКС3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150026

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 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 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) 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,2 78,0 87,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -6,6 6,6 15,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % -13,8 9,2 22,2
Днів до достигання 113 120 127
Збиральна вологість зерна, % 19,1 21,0 22,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

7
9
9

9,2
73,1

80

9
9
9

9,0
74,5

79

9
9
9

9,0
73,8

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004219 Назва сорту ДКС3417
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150025

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

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 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 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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 42,1 68,5 78,0
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,7 -2,9 6,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % -11,9 -4,1 9,3
Днів до достигання 114 118 127
Збиральна вологість зерна, % 18,4 20,8 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся

8
9
9

10,4
73,0

80

9
9
9

10,2
74,6

78

9
9
9

9,6
73,4

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004217 Назва сорту ДКС3509
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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) 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 45,3 76,1 82,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,5 4,7 10,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % -5,2 6,6 15,3
Днів до достигання 113 119 128
Збиральна вологість зерна, % 18,6 21,2 21,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,0
72,4

78

9
9
9

10,1
72,4

80

9
9
9

9,0
73,9

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004218 Назва сорту ДКС3511ВХ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150024

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,6 78,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,5 -6,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % 7,7 -7,6
Днів до достигання 122 127
Збиральна вологість зерна, % 19,4 24,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

10,2
74,3

81

9
9
9

10,0
72,8

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009048 Назва сорту ДКС3623
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150152

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,0 82,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,4 -4,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 0,9 -5,6
Днів до достигання 125 128
Збиральна вологість зерна, % 22,4 24,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,2
75,6

81

9
9
9

9.0
72.0

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009044 Назва сорту ДКС3711
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150045

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 42,8 80,9 63,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,9 4,3 -7,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % -10,3 5,6 -11,1
Днів до достигання 114 123 127
Збиральна вологість зерна, % 19,2 23,4 22,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9.4
73.4

82

9
9
9

9,1
72,4

79

9
9
9

9,0
73,3

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004214 Назва сорту ДКС3811
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 80,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,0 -5,3
Гарантована різниця до національного стандарту, % 11,1 -6,2
Днів до достигання 122 125
Збиральна вологість зерна, % 18,1 22,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,2
73,9

81

9
9
9

9.0
74.0

79

162



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009064 Назва сорту ДКС3830
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150154

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 дуже малий 1

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 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 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 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 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,4 76,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,8 -10,3
Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,7 -11,8
Днів до достигання 125 129
Збиральна вологість зерна, % 22,0 24,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,2
75,3

82

9
9
9

9,0
74,4

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009027 Назва сорту ДКС3931
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150791

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,6 78,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,0 -8,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,6 -9,9
Днів до достигання 124 130
Збиральна вологість зерна, % 21,1 27,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,2
73,6

81

9
9
9

9,0
72,3

77

166



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004207 Назва сорту ДКС4114
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150016

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,3 78,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,2 -6,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,3 -7,8
Днів до достигання 122 127
Збиральна вологість зерна, % 18,9 23,9
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Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 7
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,9
крохмалю 74,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

9
9
9

9.4
74.4

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004215 Назва сорту ДКС4316
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,2 78,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,1 -7,2
Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,5 -8,4
Днів до достигання 123 127
Збиральна вологість зерна, % 20,2 24,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,5
73,8

78

9
9
9

10,0
74,2

75
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004206 Назва сорту ДКС4406
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 54,1 75,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 9,0 -10,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % 19,9 -12,1
Днів до достигання 123 125
Збиральна вологість зерна, % 20,3 24,6

171



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,2
74,3

81

8
9
9

9.3
73.3

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009056 Назва сорту ДКС4433
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,5 78,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,9 -9,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 8,6 -10,4
Днів до достигання 125 130
Збиральна вологість зерна, % 22,7 25,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,3
74,5

83

9
9
9

9,0
72,7

80

174



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009047 Назва сорту ДКС4522
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,7 80,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,1 -6,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % 4,6 -7,9
Днів до достигання 125 130
Збиральна вологість зерна, % 21,5 26,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,1
73,9

82

9
9
9

9,0
72,2

78

176



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004210 Назва сорту ДКС4711
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150018

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,5 77,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 8,4 -7,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 18,6 -9,0
Днів до достигання 123 127
Збиральна вологість зерна, % 20,9 25,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,4
73,0

80

9
9
9

9,0
73,2

77

178



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004213 Назва сорту ДКС4718
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 47,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 19,0
Днів до достигання 133
Збиральна вологість зерна, % 23,0
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Вихід зерна при обмолоті, % 81 
Стійкість до, бал

посухи 9
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 10,2

крохмалю 74,1 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

180



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004212 Назва сорту ДКС4814
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 43,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,2
Г арантована різниця до національного стандарту, % 8,0
Днів до достигання 131
Збиральна вологість зерна, % 22,3
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Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,0
крохмалю 73,5 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

182



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004208 Назва сорту ДКС5007
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150017

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 43,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 9,5
Днів до достигання 132
Збиральна вологість зерна, % 23,0

183



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,6
74,4

83
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004132 Назва сорту ДН Аджамка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150460

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ранній 3

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 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 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

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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,0 84,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 -2,4
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,5 -2,7
Днів до достигання 123 129
Збиральна вологість зерна, % 24,7 26,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,2
74,6

78

9
9
9

9.0
75.0

75
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004212 Назва сорту ДН Аншлаг
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015 Патент №: 150217 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150451

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 ледь похиле 3

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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 45,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 12,7
Днів до достигання 129
Збиральна вологість зерна, % 24,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,3
74,4

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004209 Назва сорту ДН Арго
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150467

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 42,8 87,2 72,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,9 10,6 0,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % -10,3 13,8 0,8
Днів до достигання 119 122 127
Збиральна вологість зерна, % 23,3 23,0 23,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

9
9
9

9,4
73,8

77

9
9
9

9,0
74,4

75

9
9
9

9,0
73,6

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004247 Назва сорту ДН Галатея
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150456

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 помірне 5

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,6 85,2 82,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,8 13,8 11,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,9 19,3 15,8
Днів до достигання 115 117 131
Збиральна вологість зерна, % 19,4 20,7 21,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,6
73,3

77

9
9
9

9,3
73,0

75

9
9
9

9,9
72,7

81

192



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004245 Назва сорту ДН Дніпро
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150220 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150454

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ознака не визначалась 0

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 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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,6 81,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 8,5 -3,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 18,8 -4,2
Днів до достигання 122 125
Збиральна вологість зерна, % 19,9 23,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,8
73,2

81

9
9
9

9.0
74.0

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004207 Назва сорту ДН Зоряна 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150466

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,1 74,0 75,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,8 -1,3 2,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % -1,6 -1,7 4,0
Днів до достигання 105 113 124
Збиральна вологість зерна, % 19,6 23,4 22,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

8
9
9

9,3
73,4

79

9
9
9

9,7
72,9

74

9
9
9

9,0
73,5

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004133 Назва сорту ДН Корунд
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150461

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,5 81,4 75,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,8 4,8 4,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,0 6,3 5,7
Днів до достигання 115 119 128
Збиральна вологість зерна, % 20,3 21,1 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,4
73,3

78

9
9
9

9,0
74,9

75

9
9
9

9,0
74,2

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004249 Назва сорту ДН Паланок
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150458

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 пізній 7

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 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 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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 55,9 73,2 86,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 13,0 2,3 12,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 30,3 3,3 17,4
Днів до достигання 102 112 124
Збиральна вологість зерна, % 18,6 21,6 21,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,4
74,1

82

9
9
9

9,4
73,8

75

9
9
9

9,0
73,4

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004135 Назва сорту ДН Рубін
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150462

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 червоно-оранжевий 6

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 57,0 91,9 88,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 9,3 15,3 16,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 19,5 20,0 23,2
Днів до достигання 117 120 128
Збиральна вологість зерна, % 24,3 25,1 22,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

9
9
9

9,3
74,5

82

9
9
9

9,1
74,5

77

9
9
9

8,0
73,6

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004246 Назва сорту ДН Рута
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150455

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 сильне 7

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 середній 5

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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 54,1 92,3 88,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,3 20,9 17,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,2 29,3 23,8
Днів до достигання 114 117 130
Збиральна вологість зерна, % 20,8 23,0 21,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,7
72,8

79

9
9
9

9.5
71.5

77

9
9
9

9,8
73,7

81
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004248 Назва сорту ДН Світязь
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150457

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,9 77,7 81,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,1 6,3 10,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 0 8,8 14,2
Днів до достигання 116 120 130
Збиральна вологість зерна, % 21,8 21,8 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,8
72,2

77

9
9
9

10,0
71,9

74

9
9
9

9.9
71.9

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004236 Назва сорту ДН Синевир
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015 Патент №: 150218 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150452

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 пряме 1

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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 39,1 70,5 75,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,8 0 2,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % -8,8 0 3,4
Днів до достигання 101 111 124
Збиральна вологість зерна, % 17,4 21,4 20,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,4
72,2

76

9
9
9

9,5
74,6

76

9
9
9

9,0
73,4

81

208



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004244 Назва сорту ДН Софія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150219 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150453

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 пізній 7

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 45,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 12,5
Днів до достигання 129
Збиральна вологість зерна, % 24,9
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Вихід зерна при обмолоті, % 77 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,5
крохмалю 73,6 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004367 Назва сорту Доччин
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150045 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150470

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,7 73,6 75,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,8 -1,7 3,2
Г арантована різниця до національного стандарту, % 1,6 -2,3 4,4
Днів до достигання 108 115 124
Збиральна вологість зерна, % 18,9 24,0 22,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

8
9
9

9,6
74,0

77

9
9
9

9,1
74,2

75

9
9
9

9,0
74,5

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004273 Назва сорту ДРАВА 404
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150144

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 50,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 13,7
Днів до достигання 131
Збиральна вологість зерна, % 23,0
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Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,6
крохмалю 75,3 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009049 Назва сорту ЕІ4106
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,8 83,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,2 -3,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,2 -4,1
Днів до достигання 125 129
Збиральна вологість зерна, % 21,6 24,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,3
74,6

81

9
9
9

9,1
72,7

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004165 Назва сорту ЕС АЛЬБАТРОС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,8 70,2 75,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,0 -1,2 4,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,1 -1,7 5,8
Днів до достигання 112 119 129
Збиральна вологість зерна, % 19,5 22,7 24,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

8
9
9

9,6
73,0

78

9
9
9

9.9
72.9

75

9
9
9

9,5
73,2

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004176 Назва сорту ЕС ГЕЛЛЕРІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150322

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,8 77,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,2 -9,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,6 -11,1
Днів до достигання 125 129
Збиральна вологість зерна, % 20,1 27,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,2
73,4

81

9
9
9

9,0
74,6

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004178 Назва сорту ЕС ЕПІЛОГ 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150323

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 39,3 82,2 72,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -8,4 5,6 0,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -17,6 7,3 1,0
Днів до достигання 117 120 127
Збиральна вологість зерна, % 21,9 21,5 23,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся

7
9
9

9,1
74,7

81

9
9
9

9,2
74,6

77

8
9
9

9,5
73,1

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004365 Назва сорту Жінчин СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150044 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150469

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

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 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 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 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 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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,9 78,5 64,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,0 3,2 -8,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % -4,0 4,3 -11,4
Днів до достигання 108 113 122
Збиральна вологість зерна, % 20,4 24,2 22,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9,5
73,9

75

9
9
9

9,4
74,2

75

9
9
9

9,4
73,6

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004211 Назва сорту Здобуток
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150038 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150450

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 пізній 7

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,9 74,9 69,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,1 3,2 -1,6
Г арантована різниця до національного стандарту, % 4,4 4,5 -2,2
Днів до достигання 115 119 126
Збиральна вологість зерна, % 19,7 21,9 21,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

8
9
9

9,7
73,0

79

9
9
9

10,3
74,2

77

9
9
9

9,0
74,6

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004289 Назва сорту Зернослав
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150146

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 дуже раннього до раннього 2

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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,8 96,9 69,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,9 20,3 -1,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % -12,4 26,5 -2,6
Днів до достигання 115 113 129
Збиральна вологість зерна, % 23,0 22,6 22,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

10,1
72,8

81

9
9
9

10,4
72,3

76

8
9
9

9,5
74,1

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004088 Назва сорту Іллінецький 90 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150032 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150446

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 45,0 78,1 69,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,8 6,7 -1,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % -5,8 9,4 -2,1
Днів до достигання 114 121 128
Збиральна вологість зерна, % 21,9 22,9 18,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9,7
73,1

77

9
9
9

9,6
73,4

76

9
9
9

9,6
74,4

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004275 Назва сорту ІСХ303
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150324

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,7 81,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,1 -5,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 4,6 -6,6
Днів до достигання 124 127
Збиральна вологість зерна, % 21,9 25,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,3
73,9

78

9
9
9

9,0
71,6

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004263 Назва сорту Кр9698
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2015 Патент №: 150020 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150445

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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 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 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) 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 41,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 2,8
Днів до достигання 127
Збиральна вологість зерна, % 19,4
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Вихід зерна при обмолоті, % 83 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,6
крохмалю 73,6 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

234



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004175 Назва сорту КСМ 9454
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150449

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,9 78,4 74,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,1 7,0 3,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,5 9,8 4,3
Днів до достигання 112 120 128
Збиральна вологість зерна, % 19,3 21,8 22,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

9,5
74,2

81

9
9
9

9.7
72.7

78

9
9
9

9.6
74.6

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004280 Назва сорту Ладога
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150133

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,4 75,2 87,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,6 3,8 16,4
Г арантована різниця до національного стандарту, % 3,4 5,3 23,0
Днів до достигання 114 118 130
Збиральна вологість зерна, % 21,4 21,7 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся

8
9
9

10,0
73,3

78

9
9
9

10,4
73,1

78

9
9
9

9,7
74,4

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004176 Назва сорту Магепі КС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150315

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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) 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,9 67,0 76,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1 -3,9 2,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % -2 -5,5 3,7
Днів до достигання 101 111 123
Збиральна вологість зерна, % 16,6 20,8 21,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

8
9
9

9.6
74.6

83

8
9
9

9,7
73,8

77

9
9
9

9,9
74,4

82
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004035 Назва сорту МАНІФІК
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150459

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже сильне 9

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,3 80,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,2 -4,6
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,1 -5,4
Днів до достигання 122 126
Збиральна вологість зерна, % 20,2 23,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9.7
74.7

80

9
9
9

9,8
73,6

78

242



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004201 Назва сорту Марліз
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150464

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,8 86,0 66,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,9 9,4 -4,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % -12,4 12,3 -6,7
Днів до достигання 120 121 127
Збиральна вологість зерна, % 24,8 24,3 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9,8
73,0

81

9
9
9

9,2
73,4

78

8
9
9

9,1
73,2

78

244



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004200 Назва сорту Марсер 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150463

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 середній 5

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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 44,9 89,3 71,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,8 12,7 -03
Г арантована різниця до національного стандарту, % -5,8 16,6 0
Днів до достигання 116 118 128
Збиральна вологість зерна, % 23,0 24,0 24,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,3
73,8

82

9
9
9

9,0
73,7

76

9
9
9

9,1
74,2

76
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004038 Назва сорту МАС 15Ф
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150114

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

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 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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,8 72,7 76,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,0 1,3 5,3
Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,3 1,8 7,4
Днів до достигання 112 118 130
Збиральна вологість зерна, % 17,9 20,0 22,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

10,0
71,6

77

9
9
9

10.3
72.3

78

9
9
9

9,7
73,0

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004043 Назва сорту МАС 24Н
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,4 81,3 83,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,6 9,9 11,6
Г арантована різниця до національного стандарту, % 11,7 13,9 16,2
Днів до достигання 112 118 132
Збиральна вологість зерна, % 19,0 20,0 22,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,5
73,4

75

9
9
9

10,2
73,0

76

9
9
9

9,8
73,7

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004083 Назва сорту МАС 28А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150134

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 55,8 76,9 72,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 8,1 0,3 1,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 17,0 0 1,5
Днів до достигання 110 117 127
Збиральна вологість зерна, % 20,4 21,5 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,2
73,0

78

9
9
9

9,2
74,5

78

9
9
9

9,2
74,4

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004042 Назва сорту МАС 33СР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150118

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,4 76,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 8,3 -9,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 18,4 -10,5
Днів до достигання 122 126
Збиральна вологість зерна, % 19,9 23,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,3
73,1

81

9
9
9

9,5
73,0

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004039 Назва сорту МАС 35К
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150115

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 середній 5

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,7 82,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,6 -2,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 14,6 -3,3
Днів до достигання 121 127
Збиральна вологість зерна, % 19,7 23,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

10,2
72,4

81

9
9
9

10,1
73,0

79

256



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004045 Назва сорту МАС 39Т
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150121

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,8 83,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 8,7 -1,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 19,3 -2,1
Днів до достигання 121 126
Збиральна вологість зерна, % 20,5 23,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,5
75,9

81

9
9
9

10,0
76,4

79

258



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004044 Назва сорту МАС 55Ф
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150120

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 помірне 5

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 40,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,5
Днів до достигання 126
Збиральна вологість зерна, % 22,6
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Вихід зерна при обмолоті, % 78 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,7
крохмалю 74,0 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

260



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004060 Назва сорту НС 2030
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150022 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150303

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,9 66,4 73,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,9 -5 2,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,8 -7 3,0
Днів до достигання 115 117 128
Збиральна вологість зерна, % 21,1 21,6 21,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

8
9
9

10,0
73,0

79

9
9
9

9,3
74,6

78

9
9
9

9,2
73,8

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004061 Назва сорту НС 2060
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150023 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150304

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,8 74,1 86,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,0 2,7 15,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % 4,2 3,8 21,4
Днів до достигання 115 118 130
Збиральна вологість зерна, % 21,3 23,8 21,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,8
72,7

78

9
9
9

10,3
75,2

77

9
9
9

9,6
74,3

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004062 Назва сорту НС 2602
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150024 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150305

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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) 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 43,8 66,5 74,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -4,0 -4,9 2,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -8,3 -6,8 3,8
Днів до достигання 112 116 129
Збиральна вологість зерна, % 18,5 22,5 21,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

7
9
9

10.4
72.4

79

9
9
9

9,5
72,0

80

9
9
9

9,4
72,7

81

266



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004063 Назва сорту НС 2632
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150025 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150306

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 слабке 3

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) 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,9 73,8 72,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,1 2,4 0,6
Г арантована різниця до національного стандарту, % 0 3,4 1
Днів до достигання 113 116 130
Збиральна вологість зерна, % 21,0 22,8 22,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,4
72,8

78

9
9
9

10,1
72,7

78

9
9
9

9,4
74,3

76

268



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004064 Назва сорту НС 2642
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150026 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150307

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 слабке 3

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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 45,3 71,7 72,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -2,5 0 1,4
Г арантована різниця до національного стандарту, % -5,2 0 2,0
Днів до достигання 114 113 130
Збиральна вологість зерна, % 20,3 22,6 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

7
9
9

9,5
72,8

79

9
9
9

9,8
72,5

76

9
9
9

9,3
74,1

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004065 Назва сорту НС 2652
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150027 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150308

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,1 81,2 78,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,7 9,8 7,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % -3,5 13,7 10,2
Днів до достигання 115 117 130
Збиральна вологість зерна, % 21,0 23,5 21,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

10,2
73,9

79

9
9
9

10,1
72,1

78

9
9
9

9,2
74,1

79

272



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004066 Назва сорту НС 2662
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150028 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150309

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильна 3

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 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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,4 79,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,3 -6,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 11,7 -7,0
Днів до достигання 122 127
Збиральна вологість зерна, % 20,9 24,2

273



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

10,2
73,1

79

8
9
9

10,3
72,1

77

274



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004067 Назва сорту НС 3040
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150029 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150310

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) довга 7

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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,3 84,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,2 -1,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,1 -1,2
Днів до достигання 122 127
Збиральна вологість зерна, % 21,7 23,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,5
74,1

80

9
9
9

10,0
75,2

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004068 Назва сорту НС 3041
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150030 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150311

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,9 82,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 5,8 -2,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % 12,8 -3,0
Днів до достигання 123 128
Збиральна вологість зерна, % 21,9 23,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,6
73,7

79

9
9
9

10,0
72,6

78

278



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004069 Назва сорту НС 4301
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150031 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150312

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,8 71,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,7 -13,4
Г арантована різниця до національного стандарту, % 8,2 -15,7
Днів до достигання 122 127
Збиральна вологість зерна, % 22,0 24,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,6
73,7

79

9
9
9

10,1
72,1

78

280



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004274 Назва сорту ОС 378
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150145

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 помірне 5

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

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 52,8 81,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,2 -5,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % 15,8 -6,8
Днів до достигання 127 128
Збиральна вологість зерна, % 22,8 25,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,5
74,0

79

9
9
9

9,9
73,0

76

282



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004270 Назва сорту ОС 398
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 пряме 1

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 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) дуже великий 9

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 80,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,5 -6,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,9 -7,9
Днів до достигання 126 129
Збиральна вологість зерна, % 23,2 24,6

283



Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,6
крохмалю 74,0 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

9
9
9

10,1
71,7

78

284



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004272 Назва сорту ОС 430
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150143

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 47,0
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3
Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,2
Днів до достигання 131
Збиральна вологість зерна, % 24,1

285



Вихід зерна при обмолоті, % 79 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,4
крохмалю 73,1 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

286



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004271 Назва сорту ОССК 396
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150142

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,7 80,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,1 -7,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 6,8 -8,2
Днів до достигання 125 129
Збиральна вологість зерна, % 25,4 25,4

287



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

10,3
72,5

76

9
9
9

9,5
71,9

79

288



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004135 Назва сорту П0017
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150031

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 50,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 10,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 27,0
Днів до достигання 129
Збиральна вологість зерна, % 22,7
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Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,3
крохмалю 72,9 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

290



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004126 Назва сорту П0105
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150127

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) довга 7

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 51,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 10,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % 27,2
Днів до достигання 130
Збиральна вологість зерна, % 24,6
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Вихід зерна при обмолоті, % 81 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 10,0

крохмалю 74,1 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

292



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004003 Назва сорту П7709
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 21.01.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150028

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,1 66,9 79,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,7 -4,5 8,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % -3,5 -6,3 11,5
Днів до достигання 111 115 129
Збиральна вологість зерна, % 18,6 20,4 22,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

8
9
9

9,8
74,2

81

9
9
9

9,6
74,2

79

9
9
9

9,0
74,4

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004137 Назва сорту П8315
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150033

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,6 79,3 82,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,2 7,9 11,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % -2,5 11,1 15,7
Днів до достигання 114 118 129
Збиральна вологість зерна, % 18,3 20,7 24,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

10,0
73,2

79

9
9
9

9,8
72,3

80

9
9
9

9,4
74,0

82
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004136 Назва сорту П8521
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150032

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 раннього до середнього 4

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,5 73,0 92,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,6 2,1 19,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % 17,7 6,2 26,5
Днів до достигання 101 112 126
Збиральна вологість зерна, % 16,8 20,5 20,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,2
74,9

84

9
9
9

9,6
75,2

77

9
9
9

9.4
73.4

83
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004293 Назва сорту П8523
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150038

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,1 71,6 75,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,6 -5,0 4,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % -3,4 -6,5 6,0
Днів до достигання 117 124 128
Збиральна вологість зерна, % 19,0 22,2 23,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

7
9
9

9,3
72,7

83

9
9
9

9,0
72,1

75

9
9
9

9,0
73,6

79

300



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004132 Назва сорту П8567
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150030

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 помірне 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,8 77,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,7 -8,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 6,0 -9,5
Днів до достигання 120 126
Збиральна вологість зерна, % 18,5 22,8

301



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,1
73,5

81

9
9
9

9,7
74,0

77

302



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004266 Назва сорту П8805
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150224 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150037

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,8 79,9 79,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,1 3,3 8,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 8,6 4,3 11,3
Днів до достигання 113 121 128
Збиральна вологість зерна, % 22,0 21,1 22,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,2
74,7

83

9
9
9

9,0
72,4

79

9
9
9

9,4
73,9

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004253 Назва сорту П8816
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150221 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150034

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,4 79,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,8 -7,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 3,9 -9,0
Днів до достигання 123 128
Збиральна вологість зерна, % 20,3 25,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,0
74,5

82

9
9
9

9,0
73,6

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004133 Назва сорту П9027
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150128

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,6 75,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,5 -10,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % 3,3 -11,9
Днів до достигання 120 127
Збиральна вологість зерна, % 17,9 22,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,4
73,3

81

8
9
9

9,7
74,0

76
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004125 Назва сорту П9241
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150126

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 помірно похиле 5

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) 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,5 78,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,4 -6,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % 12,4 -7,6
Днів до достигання 122 126
Збиральна вологість зерна, % 20,4 23,7

309



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,2
74,9

80

9
9
9

9.3
75.3

76

310



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004128 Назва сорту П9569
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150029

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 2

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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 56,6 76,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 11,5 -9,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % 25,5 -10,8
Днів до достигання 121 124
Збиральна вологість зерна, % 20,2 22,7

311



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,3
74,5

79

9
9
9

9,2
74,6

77

312



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004257 Назва сорту П9606
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150222 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150035

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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) 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49,0 82,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 -4,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,4 -5,5
Днів до достигання 124 130
Збиральна вологість зерна, % 21,4 25,3

313



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,5
74,6

81

9
9
9

9,7
73,6

78

314



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004258 Назва сорту П9911
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150223 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150036

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 середній 5

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

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 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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 54,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 9,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 21,9
Днів до достигання 132
Збиральна вологість зерна, % 25,4

315



Вихід зерна при обмолоті, % 80 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,0
крохмалю 74,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

316



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004041 Назва сорту Плевен
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150117

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 80,4 77,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3 9,0 6,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 4,8 12,6 8,6
Днів до достигання 112 115 129
Збиральна вологість зерна, % 20,4 21,5 22,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

8
9
9

10.3
73.4

76

9
9
9

10,2
74,0

77

9
9
9

9,7
74,6

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004294 Назва сорту ПР38А75
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,8 83,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 6,2 -3,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,6 -4,0
Днів до достигання 125 130
Збиральна вологість зерна, % 20,6 27,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,3
74,6

80

9
9
9

9,0
73,4

74
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004194 Назва сорту Свіч 35
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150130

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 відсутнє або дуже слабке 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,4 76,6 75,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,4 5,2 4,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % -2,9 7,3 5,7
Днів до достигання 114 120 130
Збиральна вологість зерна, % 21,8 24,2 23,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,5
73,6

78

9
9
9

10,1
74,9

78

9
9
9

9,4
76,6

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004195 Назва сорту Свіч 38
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150131

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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 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 дуже сильне 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,7 82,9 73,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,9 11,5 1,7
Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,9 16,0 2,4
Днів до достигання 113 120 127
Збиральна вологість зерна, % 20,4 22,6 22,4
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

7
9
9

10,1
71,8

73

9
9
9

9,5
72,2

76

9
9
9

9,6
74,3

77
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004084 Назва сорту СИ Амплітуд
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150125

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 сильне 7

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,3 75,8 77,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,5 4,4 6,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % -3,1 6,2 9,1
Днів до достигання 114 119 130
Збиральна вологість зерна, % 18,9 23,1 20,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,3
74,5

80

9
9
9

10,3
72,0

79

9
9
9

9,3
74,1

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004083 Назва сорту СИ Аріосо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,4 77,4 90,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,4 6,0 19,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % -2,9 8,4 26,7
Днів до достигання 114 117 129
Збиральна вологість зерна, % 19,2 21,6 23,1
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

10,3
71,6

78

9
9
9

9,9
72,2

75

9
9
9

9,4
72,8

79
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004082 Назва сорту СИ Енігма
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150123

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 помірно похиле 5

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 44,7 79,1 79,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,1 7,7 7,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -6,4 11,0 11,0
Днів до достигання 113 118 129
Збиральна вологість зерна, % 19,6 21,4 22,2
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,6
73,5

80

9
9
9

9,3
73,6

78

9
9
9

9,8
72,1

80
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004150 Назва сорту СИ Контракт
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150138

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 77,6 65,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,4 1,0 -5,6
Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,0 1,3 -7,8
Днів до достигання 118 122 126
Збиральна вологість зерна, % 21,0 22,1 23,6
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

8
9
9

9,5
74,4

82

9
9
9

9,2
74,0

76

8
9
9

9,0
74,2

78
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004148 Назва сорту СИ Мілкітоп
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150137

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 52,7 73,3 74,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,8 -2,0 1,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,6 -2,6 2,5
Днів до достигання 103 113 122
Збиральна вологість зерна, % 19,0 22,4 22,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Полісся

8
9
9

9,6
72,5

83

9
9
9

9,0
74,4

76

9
9
9

9,0
74,9

82
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004151 Назва сорту СИ Октавіус
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 52,6 79,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 7,0 -7,9
Гарантована різниця до національного стандарту, % 15,3 -9,1
Днів до достигання 125 130
Збиральна вологість зерна, % 22,0 27,7
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,2
73,4

84

9
9
9

9,0
72,8

75
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Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004081 Назва сорту СИ Тіптоп
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150122

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ледь похиле 3

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 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 сильно похиле 7

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 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) довга 7

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,4 82,4 76,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,4 11 5,0
Гарантована різниця до національного стандарту, % -2,9 15,4 7,0
Днів до достигання 112 117 129
Збиральна вологість зерна, % 19,0 20,5 21,5
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

8
9
9

9,3
74,7

78

9
9
9

10,0
74,8

77

9
9
9

9,4
73,8

80

338



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004143 Назва сорту СИ Улісес 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150135

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 від дуже раннього до раннього 2

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 від дуже раннього до раннього 2

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,6 89,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,0 1,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 2,2 2,2
Днів до достигання 125 128
Збиральна вологість зерна, % 21,1 25,3
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

7
9
9

9,0
72,4

78

9
9
9

9,0
71,3

75

340



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004370 Назва сорту Синів СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150046 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150471

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 40,4 84,1 70,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -7,3 7,5 -1,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % -15,3 9,8 -2,1
Днів до достигання 115 121 127
Збиральна вологість зерна, % 22,7 25,7 22,9
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

8
9
9

9,2
73,0

80

9
9
9

9,0
75,3

74

9
9
9

9,1
74,6

77

342



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004205 Назва сорту Сузір'я
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150037 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150132

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 сильне 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 42,1 74,4 68,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -5,7 3,0 -3,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % -11,9 4,2 -4,6
Днів до достигання 114 115 130
Збиральна вологість зерна, % 22,9 22,6 22,6

343



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

7
9
9

9.4
73.4

76

9
9
9

9,6
72,2

75

9
9
9

9,3
74,2

77

344



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 11004178 Назва сорту Теорі КС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150316

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,2 72,3 70,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,6 0,9 -1,0
Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,3 1,2 -1,4
Днів до достигання 112 118 128
Збиральна вологість зерна, % 19,9 21,8 24,3

345



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

7
9
9

10,1
72,5

81

9
9
9

9,8
73,6

79

9
9
9

10,2
74,4

79

346



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009023 Назва сорту ТК 195
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150043

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 52,6 67,8 71,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,7 -7,5 -0,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,4 -10,0 0
Днів до достигання 103 113 121
Збиральна вологість зерна, % 18,0 22,6 22,3

347



Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Полісся

8
9
9

9,8
72,6

80

9
9
9

9,5
74,9

73

9
9
9

9,9
73,6

80

348



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 13009024 Назва сорту ТК 260
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150044

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже раннього до раннього 2

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

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 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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 51,4 73,3 69,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,7 -3,3 -2,2
Гарантована різниця до національного стандарту, % 7,8 -4,3 -3,1
Днів до достигання 115 120 126
Збиральна вологість зерна, % 18,5 22,2 22,8
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

8
9
9

9,5
73,8

80

9
9
9

9,2
72,8

77

9
9
9

9,0
74,5

78

350



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 12004144 Назва сорту ФЕСТЕЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150136

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,2 84,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,6 -2,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 10,1 -3,3
Днів до достигання 125 130
Збиральна вологість зерна, % 20,7 26,0
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Вихід зерна при обмолоті, %
Стійкість до, бал 

посухи 
полягання 
пухирчастої сажки

Вміст, %
білку
крохмалю

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

7
9
9

9,8
74,1

79

9
9
9

9,0
72,3

77

352



Вид: Кукурудза звичайна Zea mays L.
Заявка №: 10004261 Назва сорту Чонгар
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2015 Патент №: 150019 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150444

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 слабке 3

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 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 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

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) дуже великий 9

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 слабке 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення 
С Л  П

Урожайність, ц/га 44,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,0
Г арантована різниця до національного стандарту, % 10,0
Днів до достигання 127
Збиральна вологість зерна, % 22,9
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Вихід зерна при обмолоті, % 79 
Стійкість до, бал

посухи 8
полягання 9
пухирчастої сажки 9

Вміст, %
білку 9,9
крохмалю 73,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

354



Вид: Люцерна мінлива Medicago х varia Martyn 
Заявка №: 10392002 Назва сорту Анжеліка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2015 Патент №: 150062 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150561

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення) прямий 1

2 Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні до рівнодення)

низька 3

3 Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні після рівнодення)

ознака не визначалась 0

4 Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання 
другого року після сівби)

коротка 3

5 Час початку цвітіння середній 5

6 Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками часто 7

7 Квітка: частота рослин із змішаними квітками відсутні або дуже рідко 1

8 Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками відсутні або дуже рідко 1

9 Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване 
суцвіття включно)

довге 7

10 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування) низька 3

11 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування) низька 3

13 Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування) ознака не визначалась 0

14 Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)

низька 3

15 Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)

ознака не визначалась 0

16 Рослина: тенденція до зростання під час зими ознака не визначалась 0

17 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

18 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

19 Стійкість до Colletotrichum trifolii ознака не визначалась 0

20 Стійкість до Phytophthora medicaginis ознака не визначалась 0

21 Стійкість до Acyrthosiphon kondoi ознака не визначалась 0

22 Стійкість до Therioaphis maculata ознака не визначалась 0

23 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

24 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 57,2 77,9 101,8
Гарантована різниця до нац.стандарту, ц\га -8,5 -4,5 6,4
Гарантована різниця до нац.стандарту, % -12,9 -5,4 6,7
Вегетаційний період, діб 52 64 92
Стійкість до вилягання, б 9,0 9,0 7,3
Стійкість до посухи, б 6,1 7,7 8,3
Стійкість до стеблової іржі,б 9,0 9,0 9,0
Перезимувало рослин, бал 7,6 7,7 4,3
Залистяність, % 24,2 26,9 34,7
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 19,7 20,7 19,4
Стійкість до борошнистої роси 9,0 9,0 9,0
Напрямок використання сінокісний сінокісний сінокісний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Люцерна мінлива Medicago х varia Martyn 
Заявка №: 11392001 Назва сорту Насолода
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 25.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150562

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення) напівпрямий 3

2 Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні до рівнодення)

низька 3

3 Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні після рівнодення)

низька 3

4 Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання 
другого року після сівби)

коротка 3

5 Час початку цвітіння середній 5

6 Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками середня частота 5

7 Квітка: частота рослин із змішаними квітками відсутні або дуже рідко 1

8 Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками відсутні або дуже рідко 1

9 Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване 
суцвіття включно)

довге 7

10 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування) середня 5

11 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування) середня 5

12 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування) низька 3

13 Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування) низька 3

14 Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)

низька 3

15 Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)

низька 3

16 Рослина: тенденція до зростання під час зими стан спокою клас 5 5

17 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

18 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

19 Стійкість до Colletotrichum trifolii ознака не визначалась 0

20 Стійкість до Phytophthora medicaginis ознака не визначалась 0

21 Стійкість до Acyrthosiphon kondoi ознака не визначалась 0

22 Стійкість до Therioaphis maculata ознака не визначалась 0

23 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

24 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 89,4 87,3 99,7
Г арантована різниця до нац. стандарту, ц\га 9,1 3,2 4,7
Г арантована різниця до нац. стандарту, % 11,3 3,8 5
Вегетаційний період, діб 60 64 89
Стійкість до вилягання, б 9,0 9,0 7,0
Стійкість до вилягання, б 9,0 9,0 7,0
Стійкість посухи, б 8,2 7,0 7,0
Стійкість стеблової іржі, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до борошнистої роси, б 9,0 9,0 9,0
Перезимувало рослин, бал - 9,0 5,0
Залистяність, % - 38,1 34,9
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 16,8 17,3 16,0
Напрямок використання сінокісний сінокісний сінокісний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Люцерна мінлива Medicago х varia Martyn 
Заявка №: 09392001 Назва сорту Ніжність
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 26.11.2009
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150560

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення) прямий 1

2 Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні до рівнодення)

низька 3

3 Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення 
(скошування за 2 тижні після рівнодення)

низька 3

4 Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання 
другого року після сівби)

коротка 3

5 Час початку цвітіння середній 5

6 Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками рідко 3

7 Квітка: частота рослин із змішаними квітками відсутні або дуже рідко 1

8 Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками відсутні або дуже рідко 1

9 Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване 
суцвіття включно)

середнє 5

10 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування) низька 3

11 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування) низька 3

12 Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування) низька 3

13 Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування) низька 3

14 Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)

середня 5

15 Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього 
рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)

низька 3

16 Рослина: тенденція до зростання під час зими стан спокою клас 5 5

17 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

18 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

19 Стійкість до Colletotrichum trifolii ознака не визначалась 0

20 Стійкість до Phytophthora medicaginis ознака не визначалась 0

21 Стійкість до Acyrthosiphon kondoi ознака не визначалась 0

22 Стійкість до Therioaphis maculata ознака не визначалась 0

23 Стійкість до Verticillium alboatrum ознака не визначалась 0

24 Стійкість до Ditylenchus dipsaci ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 50,3 74,7 97,2
Г арантована різниця до нац. стандартуц\га -15,4 -7,7 1,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % -23 -9 2
Вегетаційний період, діб 53 64 90
Стійкість до вилягання, б 9,0 90, 7,3
Стійкість до посухи, б 6,1 7,7 7,7
Стійкість до стеблової іржі, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість борошнистої роси, б 9,0 9,0 9,0
Перезимувало рослин, бал 6,1 7,7 4,3
Залистяність, % 24,3 37,9 35,1
Вміст сирого протеїну в сухій речовині, % 20,9 20,4 20,2
Напрямок використання сінокісний сінокісний сінокісний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Овес посівний (ярий) Avena sativa L.
Заявка №: 11005001 Назва сорту Авгол
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.03.2015 Патент №: 150231 
Дата пріоритет 28.01.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150564

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус напівпрямий 3

2 Найнижчі листки: опушеність пластинки слабка 3

3 Листкова пластинка: опушеність країв листка відсутня або дуже слабка 1

4 Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко 1

5 Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок) середній 5

6 Стебло: опушеність найвищого вузла відсутня 1

7 Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла ознака не визначалась 0

8 Волоть: орієнтація гілочок розкидиста 3

10 Волоть: положення вторинних колосків пряме 1

11 Колоскові луски: сіруватість відсутня або дуже слабка 1

12 Колоскові луски: за довжиною короткі 3

13 Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски відсутня 1

14 Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски ознака не визначалась 0

15 Рослина: за висотою середня 5

16 Волоть: за довжиною коротка 3

17 Зернівка: плівка відсутня 1

18 Первинна зернівка: тенденція до остистості відсутня або дуже слабка 1

19 Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски 
довжина нижньої квіткової луски

середня 5

20 Зернівка: колір нижньої квіткової луски жовтий 2

21 Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски відсутнє 1

22 Первинна зернівка: опушення основи відсутнє або дуже слабке 1

23 Первинна зернівка: довжина базальних волосків середні 5

24 Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 13,8 29,4 32,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,6 3,7 3,0
Гарантована різниця до національного стандарту, % -10,4 14,4 10,1
Вегетаційний період, діб 82 86 95
Висота рослин, см. 72,2 97,4 97,9
Маса 1000 насінин, г 23,9 28,9 29,0
Стійкість до полягання, б 9,0 6,8 6,8
Стійкість до осипання, б 9,0 8,0 7,3
Стійкість до посухи, б 5,8 7,6 6,3
Стійкість до борошнистої роси, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до корончастої іржі, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до камяної сажки, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників, б 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 16,5 17,7 16,9
Плівчастість, % - - -
Напрям використання: зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

358



Вид: Овес посівний (ярий) Avena sativa L.
Заявка №: 10005001 Назва сорту Мустанг
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.02.2015 Патент №: 150064 
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150181

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус проміжний 5

2 Найнижчі листки: опушеність пластинки відсутня або дуже слабка 1

3 Листкова пластинка: опушеність країв листка слабка 3

4 Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками відсутні або дуже рідко 1

5 Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок) середній 5

6 Стебло: опушеність найвищого вузла відсутня 1

7 Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла ознака не визначалась 0

8 Волоть: орієнтація гілочок одногрива 1

10 Волоть: положення вторинних колосків пряме 1

11 Колоскові луски: сіруватість відсутня або дуже слабка 1

12 Колоскові луски: за довжиною короткі 3

13 Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски відсутня 1

14 Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски ознака не визначалась 0

15 Рослина: за висотою середня 5

16 Волоть: за довжиною середня 5

17 Зернівка: плівка наявна 9

18 Первинна зернівка: тенденція до остистості відсутня або дуже слабка 1

19 Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски 
довжина нижньої квіткової луски

коротка 3

20 Зернівка: колір нижньої квіткової луски жовтий 2

21 Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски відсутнє 1

22 Первинна зернівка: опушення основи слабке 3

23 Первинна зернівка: довжина базальних волосків короткі 3

24 Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 24,4 36,4 37,6
Гарантована прибавка
ц/га 2,6 -0,7 -0,2
% 11,9 -1,9 -0,5
Вегетаційний період, діб 80 80 93
Висота рослини, см 68,6 81,6 94,9
Маса 1000 зерен, г 26,9 30,2 32
Стійкість, до бал
вилягання 7,9 8,4 6,3
осипання 9,0 9,0 7,0
посухи 7,1 7,0 7,0
борошнистої роси 9,0 9,0 9,0
корончастої іржі 9,0 9,0 9,0
кам'яної сажки 9,0 9,0 9,0
внутрішньо-стеблових шкідників 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 14,3 12,3 11,5
Плівчастість, % 30 28,4 27,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Просо посівне Рапісит т іїіасеи т  L.
Заявка №: 11006001 Назва сорту Полто
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150203

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Прапорцевий листок: положення пластинки горизонтальне 5

2 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

4 Прапорцевий листок: за довжиною короткий 3

5 Прапорцевий листок: за шириною середній 5

6 Стебло: кількість вузлів середня кількість 5

7 Стебло: довжина верхнього міжвузля середнє 5

8 Стебло: товщина міжвузля товсте 7

9 Час виявлення волоті (50% рослин з волотями) середній 5

10 Рослина: за висотою (стебло та волоть) низька 3

11 Волоть: кут відхилення гілочок дуже гострий 1

12 Волоть: положення помірно похила 3

13 Волоть: за довжиною (без ніжки) середня 5

14 Волоть: за шириною вузька 3

15 Волоть: за щільністю нещільна 3

16 Волоть: ступінь викривлення бічних гілочок середнє 5

17 Волоть: кількість подушечок середня кількість 5

18 Волоть: довжина головної гілочки середня 5

19 Колосок: форма вузькоеліптична 1

20 Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення помірна 5

21 Луска: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

22 Маточка: забарвлення світло-рожеве 1

23 Зернівка: за розміром велика 7

24 Зернівка: форма округла 3

25 Зернівка: забарвлення помірно жовте 4

26 Зернівка: плямистість відсутня 1

27 Зернівка: розмір плям ознака не визначалась 0

28 Маса 1000 зерен велика 7

29 Ядро (не шліфоване): забарвлення помірно жовте 3

30 Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями слабка 3

31 Зернівка: тип ендосперму ознака не визначалась 0

32,1 Стійкість до ураження расами сажки ^ р о ^ о г іи т  dеstruens Yank): Раса 1 ознака не визначалась 0

32,2 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 2 ознака не визначалась 0

32,3 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 3 ознака не визначалась 0

32,4 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 4 ознака не визначалась 0

32,5 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 5 ознака не визначалась 0

32,6 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 6 ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 24,3 33,8 29,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3 2,0 -1,5
Гарантована різниця до національного стандарту, % 10,5 6,3 -6,8
Вегетаційний період, діб 79 86 96
Висота рослин, см. 100,6 104,1 104,3
Маса 1000 насінин, г 7,7 8,4 8,6
Стійкість до вилягання, б 8,5 8,4 7,9
Стійкість до осипання, б 8,4 8,0 8,8
Стійкість до посухи, б 7,6 8,5 8,7
Стійкість до бактеріальної плямистості, б 9,0 8,7 9,0
Стійкість до просяного комарика, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до меланозу, б 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 14,1 13,0 13,4
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Плівчастість, % 16,2 16,9
Вихід крупи, % 78,9 77,7
Напрям використання: харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

16,6
78,9
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Вид: Просо посівне Рапісит т іїіасеи т  L.
Заявка №: 11006002 Назва сорту Скадо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150204

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Прапорцевий листок: положення пластинки напівпрямостояче 3

2 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

4 Прапорцевий листок: за довжиною середній 5

5 Прапорцевий листок: за шириною середній 5

6 Стебло: кількість вузлів середня кількість 5

7 Стебло: довжина верхнього міжвузля середнє 5

8 Стебло: товщина міжвузля товсте 7

9 Час виявлення волоті (50% рослин з волотями) середній 5

10 Рослина: за висотою (стебло та волоть) середня 5

11 Волоть: кут відхилення гілочок дуже гострий 1

12 Волоть: положення помірно похила 3

13 Волоть: за довжиною (без ніжки) дуже довга 9

14 Волоть: за шириною середня 5

15 Волоть: за щільністю щільна 7

16 Волоть: ступінь викривлення бічних гілочок середнє 5

17 Волоть: кількість подушечок мало 3

18 Волоть: довжина головної гілочки довга 7

19 Колосок: форма вузькоеліптична 1

20 Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення помірна 5

21 Луска: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

22 Маточка: забарвлення світло-рожеве 1

23 Зернівка: за розміром мала 3

24 Зернівка: форма округла 3

25 Зернівка: забарвлення світло-жовте 3

26 Зернівка: плямистість відсутня 1

27 Зернівка: розмір плям ознака не визначалась 0

28 Маса 1000 зерен середня 5

29 Ядро (не шліфоване): забарвлення білувате 1

30 Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями слабка 3

31 Зернівка: тип ендосперму ознака не визначалась 0

32,1 Стійкість до ураження расами сажки ^ р о ^ о г іи т  dеstruens Yank): Раса 1 ознака не визначалась 0

32,2 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 2 ознака не визначалась 0

32,3 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 3 ознака не визначалась 0

32,4 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 4 ознака не визначалась 0

32,5 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 5 ознака не визначалась 0

32,6 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 6 ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 22,6 33,1 29,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,6 1,3 -1,1
Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,7 4,1 -3,6
Вегетаційний період, діб 81 87 96
Висота рослин, см. 104,9 110,0 109,3
Маса 1000 насінин, г 7,7 8,2 8,2
Стійкість до вилягання, б 8,8 8,4 8,1
Стійкість до осипання, б 8,4 8,1 8,8
Стійкість до посухи, б 7,3 8,4 8,7
Стійкість до бактеріальної плямистості, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до просяного комарика, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до меланозу, б 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 13,7 12,9 12,0
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Плівчастість, % 16,3 17,2
Вихід крупи, % 79,9 78,2
Напрям використання: харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

17,7
77,2

363



Вид: Просо посівне Рапісит т іїіасеи т  L.
Заявка №: 13014001 Назва сорту Чабанівське
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.01.2015 Патент №: 150232 
Дата пріоритет 20.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150205

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Прапорцевий листок: положення пластинки напівпрямостояче 3

2 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

4 Прапорцевий листок: за довжиною середній 5

5 Прапорцевий листок: за шириною середній 5

6 Стебло: кількість вузлів середня кількість 5

7 Стебло: довжина верхнього міжвузля коротке 3

8 Стебло: товщина міжвузля товсте 7

9 Час виявлення волоті (50% рослин з волотями) середній 5

10 Рослина: за висотою (стебло та волоть) висока 7

11 Волоть: кут відхилення гілочок дуже гострий 1

12 Волоть: положення помірно похила 3

13 Волоть: за довжиною (без ніжки) довга 7

14 Волоть: за шириною вузька 3

15 Волоть: за щільністю нещільна 3

16 Волоть: ступінь викривлення бічних гілочок слабке 3

17 Волоть: кількість подушечок відсутні або дуже мало 1

18 Волоть: довжина головної гілочки середня 5

19 Колосок: форма широкоеліптична 2

20 Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення сильна 7

21 Луска: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

22 Маточка: забарвлення фіолетове 2

23 Зернівка: за розміром велика 7

24 Зернівка: форма округла 3

25 Зернівка: забарвлення світло-жовте 3

26 Зернівка: плямистість відсутня 1

27 Зернівка: розмір плям ознака не визначалась 0

28 Маса 1000 зерен велика 7

29 Ядро (не шліфоване): забарвлення помірно жовте 3

30 Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями помірна 5

31 Зернівка: тип ендосперму ознака не визначалась 0

32,1 Стійкість до ураження расами сажки ^ р о ^ о г іи т  dеstruens Yank): Раса 1 ознака не визначалась 0

32,2 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 2 ознака не визначалась 0

32,3 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 3 ознака не визначалась 0

32,4 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 4 ознака не визначалась 0

32,5 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 5 ознака не визначалась 0

32,6 Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Раса 6 ознака не визначалась 0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 24,3 32,5 29,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -3,5 0,8 -4,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % -12,6 2,5 -14,9
Вегетаційний період, діб 81 85 97
Висота рослин, см. 100,2 116,0 123,8
Маса 1000 насінин, г 7,2 8,0 7,7
Стійкість до полягання, б 8,2 8,5 8,0
Стійкість до осипання, б 8,0 7,9 8,4
Стійкість до посухи, б 7,3 8,7 8,8
Стійкість до бактеріальної плямистості, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до просяного комарика, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0 9,0
Стійкість до меланозу, б 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 13,3 13,0 12,9
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Плівчастість, % 17,2 16,8
Вихід крупи 78,4 78,1
Напрям використання: поліпшувач для хліба 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

17,3
77,9
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Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L. 
Заявка №: 11007013 Назва сорту Ветеран
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 10.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141120

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

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: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча пряме 3

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

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 світле 3

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

31 Язичок: виявлення середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,8 59,8 51,0
+,- до нац. ст., ц/га 4,6 2,4 -1,0
% 10,4 4,2 -1,9
Максим. урожайність, ц/га 101
Вегетаційний період, днів 263 270 277
Висота рослин, см 73 81 85
Маса 1000 зерен,г 37,7 40,1 42,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,6 8,1 8,6
Стійкість до, бал: полягання 8,1 8,0 8,5
осипання 8,9 8,4 8,8
посухи 7,9 8,2 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,0 13,5 13,2
Вміст клейковини, % 29,1 28,7 27,4
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W, о.а. 313 280 297
Об’єм хліба, мл 1100 1070 1000
Напрям використання с ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 6,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

367



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L. 
Заявка №: 11007011 Назва сорту Віген
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 10.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення слабке 3

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 сильний 7

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) помірно виповнена 5

11 Колос: форма (вигляд збоку) циліндрична 2

12 Колос: за щільністю середній 5

13 Колос: за довжиною короткий 3

14 Колос: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

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 ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,4 60,4 51,8
+,- до нац. ст., ц/га 3,2 3,0 -0,2
% 7,2 5,2 -0,4
Максим. урожайність, ц/га 99
Вегетаційний період, днів 263 270 277
Висота рослин, см 71 77 79
Маса 1000 зерен,г 39,9 43,8 45,6
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,0 8,4 9,0
Стійкість до, бал: полягання 8,1 8,3 8,8
осипання 8,8 8,4 8,7
посухи 7,8 8,1 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,1 14,2 13,5
Вміст клейковини, % 29,6 29,0 28,3
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W, о.а. 320 296
Об’єм хліба, мл 1100 1100
Напрям використання с с
Морозостійкість при проморожуванні, бал 7,5 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

285
1100

ц
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Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L. 
Заявка №: 11007010 Назва сорту Гарантія одеська
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.02.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150587

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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: остюки 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) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

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 ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі світле 3

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

31 Язичок: виявлення середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 44,6 58,6 51,1
+,- до нац. ст., ц/га 0,4 1,2 -0,9
% 0,9 2,10 -1,7
Максим. урожайність, ц/га 97
Вегетаційний період, днів 263 270 277
Висота рослин, см 75 83 87
Маса 1000 зерен,г 40,6 44,1 43,3
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,7 8,2 8,8
Стійкість до, бал: полягання 8,0 7,9 8,4
осипання 8,8 8,4 8,5
посухи 7,8 8,1 8,6
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,0 13,5 13,3
Вміст клейковини, % 29,8 28,7 27,8
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W, о.а. 315 307 293
Об’єм хліба, мл 1060 1040 1000
Напрям використання с ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 6,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

371



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007018 Назва сорту Кармелюк
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.01.2015 Патент №: 150234 
Дата пріоритет 12.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150337

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильний 7

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: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 43,3 54,3 50,6
+,- до нац. ст., ц/га 0,9 -3,1 -1,4
% 2,0 -5,4 -2,7
Максим. урожайність, ц/га 97
Вегетаційний період, днів 263 270 278
Висота рослин, см 79 83 84
Маса 1000 зерен,г 39,0 42,4 43,3
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,7 7,7 8,7
Стійкість до, бал: полягання 7,7 8,2 8,5
осипання 9,0 8,2 8,6
посухи 7,5 8,2 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,5 14,0 13,9
Вміст клейковини, % 29,6 29,1 29,9
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W, о.а. 282 304
Об’єм хліба, мл 1200 1100
Напрям використання с с
Морозостійкість за проморожування, бал 7,5 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

285
1100

с

373



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 12007017 Назва сорту Коляда
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2014 Патент №: 140838 
Дата пріоритет 02.03.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141123

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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) пірамідальна 1

12 Колос: за щільністю середній 5

13 Колос: за довжиною середній 5

14 Колос: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

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 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 середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 53,9 57,9 50,4
+,- до нац. ст., ц/га 4,4 3,3 -0,4
% 8,9 6,0 -0,8
Максим. урожайність, ц/га 97
Вегетаційний період, днів 261 272 277
Висота рослин, см 85 87 85
Маса 1000 зерен,г 42,5 48,5 45,6
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,4 7,9 8,3
Стійкість до, бал: полягання 7,8 8 8,8
осипання 8,9 8,5 8,6
посухи 7,8 8,3 8,6
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,5 14 13,6
Вміст клейковини, % 29,6 29,2 27,5
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W, о.а. 281 369
Об’єм хліба, мл 1020 1000
Напрям використання с с
Морозостійкість за проморожування, бал 7,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

290
1100

ц
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Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007007 Назва сорту Москаль
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150081 
Дата пріоритет 23.02.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150206

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка часто 7

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

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 ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі світле 3

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,3 58,9 50,8
+,- до нац. ст., ц/га 2,1 1,5 -1,2
% 4,8 2,6 -2,3
Максим. урожайність, ц/га 96
Вегетаційний період, днів 264 271 279
Висота рослин, см 76 84 85
Маса 1000 зерен,г 39,2 43,0 44,6
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,0 8,1 8,7
Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,2 8,7
осипання 9,0 8,4 8,5
посухи 7,6 8,0 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 13,5 13,4 13,4
Вміст клейковини, % 28,4 27,0 26,7
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W, о.а. 275 285 260
Об’єм хліба, мл 1060 1000 980
Напрям використання ц ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 6,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

377



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L. 
Заявка №: 11007009 Назва сорту Мудрість одеська
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.02.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150586

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення слабке 3

2 Рослина: форма куща (габітус) прямостоячий 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка часто 7

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) раннє 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

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 середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

31 Язичок: виявлення середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 48,3 58,3 51,5
+,- до нац. ст., ц/га 4,1 0,9 -0,5
% 9,3 1,6 -1,0
Максим. урожайність, ц/га 101
Вегетаційний період, днів 262 269 277
Висота рослин, см 74 80 83
Маса 1000 зерен,г 40,3 43,3 44,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,6 7,8 8,8
Стійкість до, бал: полягання 8,3 8,2 8,7
осипання 8,9 8,5 8,8
посухи 7,8 7,9 8,8
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,0 13,6 13,7
Вміст клейковини, % 29,7 28,7 29,1

378



W, о.а. 288 280 298
Об’єм хліба, мл 1110 1050 1030
Напрям використання с ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 7,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

379



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007017 Назва сорту Полтавчанка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.01.2015 Патент №: 150233 
Дата пріоритет 12.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150336

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильний 7

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 короткий 3

14 Колос: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 42,3 58,8 50,7
+,- до нац. ст., ц/га -1,9 1,4 -1,3
% -4,3 2,4 -2,5
Максим. урожайність, ц/га 94
Вегетаційний період, днів 264 271 278
Висота рослин, см 76 86 86
Маса 1000 зерен,г 37,3 42,4 43,2
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,0 8,1 8,6
Стійкість до, бал: полягання 7,7 8,2 8,4
осипання 9,0 8,5 8,7
посухи 7,4 8,1 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 15,0 14,2 14,0
Вміст клейковини, % 30,7 29,3 28,7

380



W, о.а. 296 304
Об’єм хліба, мл 1100 1100
Напрям використання с с
Морозостійкість за проморожування, бал 7,5 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

280
1100

с

381



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007051 Назва сорту Приваблива
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150082 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150207

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильний 7

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі сильний 7

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) висока 7

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: остюки або зубці нижніх квіткових лусок наявні зубці 2

15 Колос: довжина зубців / остюків на верхівці середні 5

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) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця короткий 3

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

22 Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні слабке 3

23 Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця ледь зігнутий 2

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 довжина/ ширина 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 49 58,7 49,3
+,- до нац. ст., ц/га -0,5 4,1 -1,5
% -1,0 7,5 -3,0
Максим. урожайність, ц/га 91
Вегетаційний період, днів 262 271 278
Висота рослин, см 90 92 91
Маса 1000 зерен,г 41,4 47,2 44
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,4 8,2 8,8
Стійкість до, бал: полягання 7,4 7,8 8,4
осипання 8,8 8,5 9
посухи 7,9 8,4 8,6
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,2 13,8 13,5
Вміст клейковини, % 29,3 28,9 27,8

382



W, о.а. 264 260 260
Об’єм хліба, мл 1150 980 1000
Напрям використання ц ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 7,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

383



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007041 Назва сорту Пустоварівка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2014 Патент №: 140836 
Дата пріоритет 05.08.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150589

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабкий 3

7 Колос: восковий наліт слабкий 3

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі слабкий 3

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) висока 7

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: остюки 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) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною коротка 3

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина середнє 5

30 Зернівка: за крупністю середня 5

31 Язичок: виявлення середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 41,4 57,0 49,5
+,- до нац. ст., ц/га -4,1 5,6 -2,9
% -9,0 10,9 -5,5
Максим. урожайність, ц/га 94
Вегетаційний період, днів 265 271 278
Висота рослин, см 81 91 92
Маса 1000 зерен,г 41,6 46,0 46,9
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,8 8,0 8,6
Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,6 8,9
осипання 8,8 8,4 8,5
посухи 7,4 7,9 8,9
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,8 13,7 13,6
Вміст клейковини, % 30,0 28,2 28,6

384



W, о.а. 198 260 228
Об’єм хліба, мл 930 950 950
Напрям використання ф ц ф
Морозостійкість за проморожування, бал 7,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

385



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007042 Назва сорту Світило
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2014 Патент №: 140837 
Дата пріоритет 05.08.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150590

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця довгий 7

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 43,7 60,3 56,1
+,- до нац. ст., ц/га -1,8 8,9 3,7
% -4,0 17,4 7,1
Максим. урожайність, ц/га 97
Вегетаційний період, днів 265 273 280
Висота рослин, см 75 82 86
Маса 1000 зерен,г 39,7 44,1 46,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,0 8,4 8,7
Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,6 8,8
осипання 9,0 8,3 8,6
посухи 7,5 8,3 8,8
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,5 13,9 13,5
Вміст клейковини, % 29,3 29,0 27,3

386



W, о.а. 197 260 195
Об’єм хліба, мл 900 970 830
Напрям використання ф ц ф
Морозостійкість за проморожування, бал 5,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

387



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 12007014 Назва сорту Селевіта
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.12.2014 Патент №: 140842 
Дата пріоритет 28.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141122

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильний 7

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 короткий 3

14 Колос: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

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 ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 50,1 56,2 50,1
+,- до нац. ст., ц/га 0,6 1,6 -0,7
% 1,2 2,9 -1,4
Максим. урожайність, ц/га 93
Вегетаційний період, днів 262 271 276
Висота рослин, см 79 82 81
Маса 1000 зерен,г 40,5 42,6 44
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,4 8,5 8,8
Стійкість до, бал: полягання 7,8 8 8,6
осипання 8,9 8,5 8,6
посухи 7,9 8,1 8,6
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,1 13,9 13,3
Вміст клейковини, % 29,2 28,1 27,2

388



W, о.а. 301 293 260
Об’єм хліба, мл 1060 1000 1000
Напрям використання с ц ц
Морозостійкість за проморожування, бал 6,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

389



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 09007030 Назва сорту Стан
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 16.07.2009
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150585

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) прямостоячий 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок помірне 5

4 Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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) помірно виповнена 5

11 Колос: форма (вигляд збоку) пірамідальна 1

12 Колос: за щільністю нещільний 3

13 Колос: за довжиною середній 5

14 Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок наявні зубці 2

15 Колос: довжина зубців / остюків на верхівці дуже короткі 1

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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча пряме 3

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця дуже короткий 1

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

22 Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні слабке 3

23 Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця ледь зігнутий 2

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною довга 7

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 40,5 57,1 55,4
+,- до нац. ст., ц/га -7,2 -2,5 1,9
% -15,1 -4,2 3,6
Максим. урожайність, ц/га 87,5
Вегетаційний період, днів 265 276 284
Висота рослин, см 83 89 84
Маса 1000 зерен,г 37,6 42,5 45,9
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,6 7,9 8,4
Стійкість до, бал: полягання 8,1 8,5 9,0
осипання 8,9 8,4 8,6
посухи 7,5 7,5 8,8
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 7
фузаріозу 9 7 9
Вміст білку,% 14,7 14,5 14,3
Вміст клейковини, % 30,4 29,8 28,9

390



W, о.а. 307 317
Об’єм хліба, мл 1110 1000
Напрям використання с с 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

266
980

ц

391



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007008 Назва сорту Традиція одеська
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.02.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141118

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильний 7

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: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча округле 2

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

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 помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 47,9 56,6 49,5
+,- до нац. ст., ц/га 3,7 -0,8 -2,5
% 8,4 -1,4 -4,8
Максим. урожайність, ц/га 98
Вегетаційний період, днів 263 269 278
Висота рослин, см 74 80 83
Маса 1000 зерен,г 40,1 42,7 42,7
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,8 7,9 8,7
Стійкість до, бал: полягання 8,7 8,5 8,8
осипання 8,9 8,5 8,7
посухи 7,8 7,8 8,6
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,3 14,1 13,9
Вміст клейковини, % 29,1 28,7 29,5
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W, о.а. 355 323
Об’єм хліба, мл 1050 1000
Напрям використання с с
Морозостійкість за проморожування, бал 5,0 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

321
1100

с

393



Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007025 Назва сорту Фульвіо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 31.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141121

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 рідко 3

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі сильний 7

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) висока 7

10 Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) помірно виповнена 5

11 Колос: форма (вигляд збоку) циліндрична 2

12 Колос: за щільністю середній 5

13 Колос: за довжиною короткий 3

14 Колос: остюки 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) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця середній 5

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною коротка 3

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 46,5 59,3 52,2
+,- до нац. ст., ц/га 2,3 1,9 0,2
% 5,2 3,3 0,4
Максим. урожайність, ц/га 92
Вегетаційний період, днів 265 272 279
Висота рослин, см 82 86 87
Маса 1000 зерен,г 36,7 38,9 40,5
Зимостійкість: польова оцінка, бал 6,4 7,7 8,6
Стійкість до, бал: полягання 8,1 8,4 8,8
осипання 8,9 8,1 8,5
посухи 7,4 8,1 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,9 14,2 13,6
Вміст клейковини, % 30,0 29,6 28,1
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W, о.а. 263 276 260
Об’єм хліба, мл 1100 1000 1100
Напрям використання ц ц ц
Морозостійкісь за проморожування, бал 6,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 08007022 Назва сорту Хмельничанка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141117

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) пізнє 7

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

8 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі сильний 7

9 Рослина: за висотою (стебло і колос) висока 7

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: остюки або зубці нижніх квіткових лусок наявні зубці 2

15 Колос: довжина зубців / остюків на верхівці дуже короткі 1

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 піднесене 4

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця дуже короткий 1

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 ледь зігнутий 2

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю середня 5

31 Язичок: виявлення середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 54,9 76,1 64,8
+,- до нац. ст., ц/га 1,2 6,6 5,5
% 2,2 9,5 9,3
Максим. урожайність, ц/га
Вегетаційний період, днів 268 281 284
Висота рослин, см 93 98 101
Маса 1000 зерен,г 38,5 41,7 41,6
Зимостійкість: польова оцінка, бал 8,2 8,5 8,7
Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,1 8,2
осипання 8,8 8,5 9,0
посухи 8,3 7,9 8,7
борошнистої роси 9,0 9,0 9,0
бурої іржі 9,0 9,0 9,0
фузаріозу 9,0 9,0 9,0
Вміст білку,% 14,2 13,9 13,5
Вміст клейковини, % 29,8 29,2 28,4
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W, о.а. 330 331
Об’єм хліба, мл 1150 1100
Напрям використання с с
Морозостійкість за проморожування, бал 4,5 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

295
1100

ц
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Вид: Пшениця м'яка (озима) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 11007040 Назва сорту Центилівка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2014 Патент №: 140835 
Дата пріоритет 05.08.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150588

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

2 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

4 Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка часто 7

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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) пірамідальна 1

12 Колос: за щільністю середній 5

13 Колос: за довжиною короткий 3

14 Колос: остюки 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 помірне 5

18 Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) вузьке 3

19 Нижня колоскова луска: форма плеча піднесене з наявністю другої 5
вершини

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця довгий 7

21 Нижня колоскова луска: форма зубця дуже зігнутий 7

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 світле 3

26 Тип розвитку озимий 1

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 44,6 61,7 53,9
+,- до нац. ст., ц/га -0,9 10,3 1,5
% -2,0 20,0 2,9
Максим. урожайність, ц/га 95
Вегетаційний період, днів 267 275 281
Висота рослин, см 76 83 88
Маса 1000 зерен,г 40,7 44,9 45,4
Зимостійкість: польова оцінка, бал 7,8 8,0 8,6
Стійкість до, бал: полягання 8,6 8,6 8,9
осипання 8,8 8,5 8,7
посухи 7,5 8,3 8,7
борошнистої роси 9 9 9
бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку,% 14,5 13,5 13,0
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Вміст клейковини, % 29,2 27,9 26,4
W, о.а. 217 220 229
Об’єм хліба, мл 970 950 930
Напрям використання ф ф ф
Морозостійкість за проморожування, бал 6,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся
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Вид: Пшениця м'яка (яра) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 10007049 Назва сорту Кампанін
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150208

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середнє 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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: остюки 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 слабке 3

18 Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска : форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця дуже короткий 1

21 Нижня колоскова луска: форма зубця ледь зігнутий 3

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 темне 7

26 Тип розвитку ярий 3

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

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 колосу) овально-ланцетна 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц\га 24,7 35,5 36,5
+,- до стандарту:

ц/га 0,9 -1,5 1,6
% 3,8 -4,1 4,6

Вегетаційний період, днів 86 86 96
Висота рослин, см 60 71 78
Маса 1000 зерен, г 33,0 36,4 37,6
Стійкість до, бал:
вилягання 9,0 9,0 8,8
осипання 9,0 8,8 8,9
посухи 7,4 7,8 8,1
борошнистої роси 8,8 9,0 8,8
бурої іржі 9,0 9,0 8,9
фузаріозу 9,0 9,0 8,9
Якість:
вміст білка, % 15,0 14,0 13,5
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вміст клейковини,% 30,5 28,4 27,9
W, о.а. 271 245 220
об’єм хліба з 100 г борошна, г 1000 935 900
Напрям використання ц ф ф
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся
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Вид: Пшениця м'яка (яра) ТгШсит aestivum L.
Заявка №: 12007056 Назва сорту КУІНТУС 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірно 5

5 Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) пізнє 7

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Колос: восковий наліт сильний 7

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) помірно виповнена 5

11 Колос: форма (вигляд збоку) циліндрична 2

12 Колос: за щільністю нещільний 3

13 Колос: за довжиною середній 5

14 Колос: остюки 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) відсутнє або дуже вузьке 1

19 Нижня колоскова луска : форма плеча скошене 1

20 Нижня колоскова луска: довжина зубця довгий 7

21 Нижня колоскова луска: форма зубця середньо зігнутий 5

22 Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні помірне 5

23 Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця ознака не визначалась 0

24 Зернівка: колір червоний 2

25 Зернівка: забарвлення у фенолі помірне 5

26 Тип розвитку ярий 3

27 Зернівка: за довжиною середня 5

28 Зернівка: за шириною середня 5

29 Зернівка: відношення довжина/ ширина велике 7

30 Зернівка: за крупністю крупна 7

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 колосу) овально-ланцетна 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц\га 35,9 37,5 35,0
+,- до стандарту:

ц/га 12,2 1,2 1,2
% 36,1 3,3 3,6

Вегетаційний період, днів 91 82 96
Висота рослин, см 65 79 75
Маса 1000 зерен, г 37,0 39,1 39,8
Стійкість до, бал:
вилягання 9,0 9,0 8,7
осипання 9,0 9,0 8,8
посухи 9,0 8,2 8,1
борошнистої роси 9,0 9,0 9,0
бурої іржі 9,0 9,0 9,0
фузаріозу 9,0 9,0 9,0
Якість:
вміст білка, % 13,8 13,5 13,4
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вміст клейковини,% 29,0 27,6 27,6
W, о.а. 270 285 266
об’єм хліба з 100 г борошна, г 1000 1000 1020
Напрям використання ц ц ц
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera 
Заявка №: 10016074 Назва сорту СИ Карло
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150236 
Дата пріоритет 03.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150212

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною коротка 3

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю слабка 3

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) короткий 3

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) вузький 3

10 Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка середній 5

11 Рослина: час цвітіння середній 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 22,3 34,0 24,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,7 3,2 -0,1
Прибавка до національного стандарту, % 13,8 10,4 -0,4
Прибавка до умовного стандарту, ц/га 0,9 5,9 -3,0
Прибавка до умовного стандарту, % 4 21 -11
Стійкість до вилягання, бал 8,4 8,5 8,8
Стійкість до посухи, бал 7,9 7,9 8,8
Стійкійсть до осипання, бал 7,1 7,0 7,8
Зимостійкість, бал 7,0 7,9 8,3
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал 8,0 9,0 8,3
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 23,2 23,5 18,7
Вміст жиру, % 43,7 43,8 49,4
Вміст глюкозинолатів, % 0,7 0,6 0,6
Вміст ерукової кислоти, % 0,0 0,0 0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

404



Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera 
Заявка №: 10016073 Назва сорту СИ Кеседі
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150235 
Дата пріоритет 03.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150211

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною широка 7

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору темний 7

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) довгий 7

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) середній 5

10 Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка довгий 7

11 Рослина: час цвітіння середній 5

12 Квітка: колір пелюсток жовтий 3

13 Квітка: довжина пелюсток середні 5

14 Квітка: ширина пелюсток середні 5

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 середня 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 21,9 34,8 24,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,3 4,0 0,6
Прибавка до національного стандарту, % 11,7 13,0 2,5
Прибавка до умовного стандарту, ц/га 0,5 6,7 -2,2
Прибавка до умовного стандарту, % 2 24 -8
Стійкість до вилягання, бал 8,4 8,6 8,8
Стійкість до посухи, бал 8,1 7,6 8,8
Стійкійсть до осипання, бал 6,7 7,0 7,8
Зимостійкість, бал 6,6 7,6 8,3
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал 8,5 9,0 8,0
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 24,3 22,6 18,2
Вміст жиру, % 43,2 45,2 49,8
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6 0,5
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,0 0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся

405



Вид: Ріпак (озимий) Brassica шрдо L. oleifera 
Заявка №: 10016033 Назва сорту СІ Джеріка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 19.05.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150345

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота ознака не визначалась 0

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

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 помірна 5

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) довгий 7

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) середній 5

10 Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка довгий 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 18,4 29,7 26,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га -1,8 3,7 1,3
Прибавка до національного стандарту, % -9,0 14,3 5,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га -5,8 -2,3 -3,6
Прибавка до умовного стандарту, % -24 -7 -12
Стійкість до вилягання, бал 9,0 8,3 8,8
Стійкість до посухи, бал 7,6 7,6 8,8
Стійкість до осипання, бал 6,8 7,0 7,8
Зимостійкість, бал 5,3 7,1 8,4
Дані ІР ім Юр’єва: % живих рослин 54,2
Дані ІР ім Юр’єва: бал зимостійкості 6,2
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал 8,5 9,0 7,7
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст олії, % 44,9 45,3 46,4
Вміст білку, % 23,0 21,8 20,0
Вміст ерукової кислоти, % 0,0 0,1 0,0
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,7 0,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

406



Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera 
Заявка №: 11016054 Назва сорту Поляріс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 20.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150591

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю слабка 3

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) короткий 3

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) вузький 3

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 середні 5

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

15 Рослина: утворення пилку відсутнє 1

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) 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 11,8 18,6 17,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,7 1,4 -1,2
Прибавка до національного стандарту, % 6,3 8,1 -6,6
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- посухи 7,3 7,1 8,8
- осипання 7,3 7,0 7,4
- ріпакового квіткоїду 8,0 8,7 8,7
- бактеріозу 9,0 9,0 9,0
- пероноспорозу 9,0 9,0 8,4
Вміст білку, % 28,2 26,6 24,7
Вміст олії, % 43,1 45,1 46,0
Вміст глюкозинолатів, % 0,7 0,6 0,6
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,1 0,1
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

407



Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera 
Заявка №: 12016067 Назва сорту ПР46Х75
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150237 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150050

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю помірна 5

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 середні 5

14 Квітка: ширина пелюсток середні 5

15 Рослина: утворення пилку наявне 9

16 Рослина: за висотою (за повного цвітіння) середня 5

17 Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) середня 5

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 8,5 21,1 12,9
Прибавка до національного стандарту, ц/га -1,8 3,1 -4,2
Прибавка до національного стандарту, % -17,5 17,2 -24,6
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 9,0
- посухи 7,6 7,2 9,0
- осипання 7,0 7,0 7,7
- ріпакового квіткоїду 7,8 9,0 9,0
- бактеріозу 9,0 9,0 9,0
- пероноспорозу 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 28,3 24,4 23,1
Вміст олії, % 42,4 45,2 45,8
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6 0,5
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,0 0,1
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

408



Вид: Ріпак (ярий) Brassica т р ш  L. oleifera 
Заявка №: 11016055 Назва сорту Раудіс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 20.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150592

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною широка 7

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 слабка 3

8 Листок: за довжиною (пластинка і черешок) короткий 3

9 Листок: за шириною (у найширшому місці) вузький 3

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 середні 5

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

15 Рослина: утворення пилку відсутнє 1

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) довгий 7

19 Стручок: довжина зубця короткий 3

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 13,8 17,4 18,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,7 0,2 0,4
Прибавка до національного стандарту, % 24,3 1,2 2,2
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- посухи 8,0 7,0 8,8
- осипання 7,6 7,0 7,4
- ріпакового квіткоїду 7,7 8,3 9,0
- бактеріозу 9,0 9,0 9,0
- пероноспорозу 9,0 9,0 8,7
Вміст білку, % 26,9 25,5 24,6
Вміст олії, % 43,0 45,4 46,0
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6 0,7
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,1 0,1
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera 
Заявка №: 11016049 Назва сорту СМІЛЛА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150215

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною довга 7

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю слабка 3

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) середня 5

18 Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) довгий 7

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 13,3 20,3 18,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га 2,2 3,1 0,3
Прибавка до національного стандарту, % 19,8 18,0 1,6
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- посухи 7,4 7,1 8,7
- осипання 7,6 7,0 7,1
- ріпакового квіткоїду 7,5 9,0 7,7
- бактеріозу 9,0 9,0 9,0
- пероноспорозу 9,0 9,0 8,0
Вміст білку, % 27,7 25,2 24,6
Вміст олії, % 42,7 45,4 45,8
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6 0,5
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,1 0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
Заявка №: 11016048 Назва сорту Хіола 474 КЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150214

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Насіння: ерукова кислота відсутня 1

2 Сім’ядоля: за довжиною середня 5

3 Сім’ядоля: за шириною середня 5

4 Листок: інтенсивність зеленого кольору помірний 5

5 Листок: наявність часток наявні 9

6 Листок: кількість часток (повний розвиток листка) середня кількість 5

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 короткий 3

11 Рослина: час цвітіння ранній 3

13 Квітка: довжина пелюсток короткі 3

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

17 Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) середня 5

18 Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) короткий 3

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 9,5 19,6 17,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га -1,6 2,4 -0,5
Прибавка до національного стандарту, % -14,4 14,0 -2,7
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- посухи 7,3 7,1 8,8
- осипання 7,4 7,0 6,8
- ріпакового квіткоїду 7,7 8,6 7,7
- бактеріозу 9,0 9,0 8,3
- пероноспорозу 9,0 9,0 7,6
Вміст білку, % 27,3 25,1 23,6
Вміст олії, % 42,7 45,8 45,8
Вміст глюкозинолатів, % 0,6 0,6 0,6
Вміст ерукової кислоти, % 0,1 0,0 0,1
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Ріпак (ярий) Brassica т р ш  L. oleifera
Заявка №: 11016047 Назва сорту Хіола 575 КЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150213

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середня кількість 5

7 Листок: зубчастість краю помірна 5

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 короткий 3

11 Рослина: час цвітіння ранній 3

12 Квітка: колір пелюсток жовтий 3

13 Квітка: довжина пелюсток середні 5

14 Квітка: ширина пелюсток вузькі 3

15 Рослина: утворення пилку наявне 9

16 Рослина: за висотою (за повного цвітіння) середня 5

17 Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) коротка 3

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 12,1 18,9 18,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,0 1,7 -0,2
Прибавка до національного стандарту, % 9,0 9,9 -1,1
Стійкість до, бал:
- вилягання 9,0 9,0 9,0
- посухи 7,3 7,1 8,8
- осипання 7,6 7,0 7,4
- ріпакового квіткоїду 7,7 8,6 8,2
- бактеріозу 9,0 9,0 9,0
- пероноспорозу 9,0 9,0 7,8
Вміст білку, % 27,9 25,9 24,7
Вміст олії, % 42,7 45,7 45,5
Вміст глюкозинолатів, % 0,7 0,7 0,7
Вміст ерукової кислоти, % 0,0 0,1 0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017148 Назва сорту Антей 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2015 Патент №: 150109 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150055

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірні 5

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 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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,3 23,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,2 0,7
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 6,6 3,1
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,3 18,3
Маса 1000 сім"янок, г 49,9 59,0
Висота рослин, см 143 172
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 29,2 27,8
Вміст олії, % 50,3 49,6
Вміст білку, % 16,2 17,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017233 Назва сорту АРЦИЗ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150598

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 18,6 20,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,4 1,2
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,2 6,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,8 18,1
Маса 1000 сім"янок, г 45,0 58,7
Висота рослин, см 147 188
Стійкість до вилягання, бал 9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 7,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 24,5 25,6
Вміст олії, % 52,4 51,6
Вміст білку, % 15,9 15,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017292 Назва сорту АС 33105
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150056

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) помірна 5

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 довгі 7

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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 20,2 20,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0 0,7
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 0 4,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,2 26,8
Група стиглості 4 4
Діаметр кошика, см 13,4 17,3
Маса 1000 сім"янок, г 38,2 48,2
Висота рослин, см 158 190
Стійкість до вилягання, бал 9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,6
Стійкість до вовчка, бал 9 9
Лушпинність, % 24,2 27,3
Вміст олії, % 48,4 48,8
Вміст білку, % 17,1 16,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017296 Назва сорту АС 33107
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150248

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 довга 7

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 великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,7 21,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 2,8
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,3 15
Урожайність умовного стандарту, ц/га 22,3 24,4
Група стиглості 1 1
Діаметр кошика, см 15,1 20,0
Маса 1000 сім"янок, г 50,9 50,1
Висота рослин, см 141 175
Стійкість до вилягання, бал 9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,2 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 7,8
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 28,4 29,4
Вміст олії, % 49,7 48,2
Вміст білку, % 15,4 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ,Л ісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017294 Назва сорту АС 33110
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150247

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 22,4 19,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,9 -2,6
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 21,0 -12,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,2 19,7
Маса 1000 сім"янок, г 47,5 50,8
Висота рослин, см 146 160
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 8,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 21,3 25,9
Вміст олії, % 52,1 51,2
Вміст білку, % 15,4 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

422



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017301 Назва сорту АС 33111
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150249

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 Сім'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 відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,7 21,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,5 2,1

423



Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,2 11,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,1 17,8
Маса 1000 сім"янок, г 48,6 48,9
Висота рослин, см 141 173
Стійкість до вилягання, бал 9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 7,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 29,6 26,8
Вміст олії, % 49,0 48,2
Вміст білку, % 14,1 14,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017156 Назва сорту Браво
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150237

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 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 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 плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,3 23,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,2 1
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 1,1 4,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,4 16,9
Маса 1000 сім"янок, г 46,1 59,7
Висота рослин, см 139 168
Стійкість до вилягання, бал 8,8 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,8
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 30,1 30,6
Вміст олії, % 48,2 48,0
Вміст білку, % 14,6 13,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

426



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017159 Назва сорту Валін 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150241 
Дата пріоритет 05.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150361

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 щільні 7

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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,4 20,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,9 -1,0
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 10,3 -5,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 13,9 18,2
Маса 1000 сім"янок, г 45,2 47,6
Висота рослин, см 140 160
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8 7,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,9
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 25,4 29,5
Вміст олії, % 50,8 49,4
Вміст білку, % 14,5 14,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017243 Назва сорту Велека
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150244

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильно увігнута 1

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок дуже великі 9

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

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 щільні 7

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 також чітко видовжені, але й чітко 
округлі

2

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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,5 23,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,3 4,5
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 1,6 23,5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,3 17,2
Маса 1000 сім"янок, г 48,2 52,2
Висота рослин, см 135 166
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,0
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6 8,3
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 24,7 26,7
Вміст олії, % 50,2 48,8
Вміст білку, % 15,6 15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017110 Назва сорту Віват
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

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)

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 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 сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 22,4 25,3
Гарантована різниця, ц/га -0,2 0,9
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Г арантована різниця,%
Стійкість до вилягання, бал 
Діаметр кошика, см.
Маса 1000 сім"янок, г.
Стійкість до ураження, бал
гнилями
вовчком
Вихід олії кг/га
Вміст, %
жиру
білку

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

-1
8,8
16,8
53.8

8.8 
8,8 

1253

50,6
16,4

3,7
8,2
17.9
56.1

7.9 
9

1308

50,6
16.2
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017185 Назва сорту Воїн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150086 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150217

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 21,5 23,0
Г арантована різниця, ц/га 2,9 0,9
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Г арантована різниця,% 16 4
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см. 16,1 18,5
Маса 1000 сім"янок, г. 54,2 57,7
Висота рослин, см 142 163
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність,% 23,6 25,4
Вміст олії, % 49,5 49,0
Вміст білку, % 15,0 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017245 Назва сорту Вокіл
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150246

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,7 21,2
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,5 2,1
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,2 11,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,7 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 45,7 53,3
Висота рослин, см 138 167
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,3 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,6
Стійкість до вовчка, бал 8,4 9
Лушпинність, % 24,6 25,1
Вміст олії, % 52,5 51,2
Вміст білку, % 18,7 18,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

436



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017165 Назва сорту Гранада
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150242 
Дата пріоритет 09.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150362

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,0 24,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,1 1,4
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Гарантована різниця до національного стандарту, % -0,6 6,2
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,3 17,2
Маса 1000 сім"янок, г 49,8 52,5
Висота рослин, см 139 172
Стійкість до вилягання, бал 9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,9
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 26,7 25,8
Вміст олії, % 52,2 52,8
Вміст білку, % 14,7 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017121 Назва сорту Гусляр
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150105 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150232

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильно увігнута 1

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок дуже великі 9

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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,5 25,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,4 2,7
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,2 12,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,2 18,1
Маса 1000 сім"янок, г 50,1 60,2
Висота рослин, см 144 180
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 8,2
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 27,8 25,9
Вміст олії, % 52,5 52,5
Вміст білку, % 15,3 15,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017127 Назва сорту Дачія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150594

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 широкотрикутна 5

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) 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 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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 20,6 21,3
Г арантована різниця, ц/га 2 -0,8
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Г арантована різниця,% 11 -3,6
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Маса 1000 сім"янок, г. 53,1 62,0
Діаметр кошика, см 16,3 18,0
Висота рослин, см 145 180
Стійкіть до вилягання, бал 9 8,9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,4 9
Лушпинність, % 22,4 21,1
Вміст олії, % 52,5 53,3
Вміст білку, % 15,2 15,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017158 Назва сорту Дівна
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150240 
Дата пріоритет 05.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150360

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

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 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 увігнута 2

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,9 21,8
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,4 0
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,6 0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,0 20,4
Маса 1000 сім"янок, г 49,1 52,4
Висота рослин, см 138 151
Стійкість до вилягання, бал 9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,2
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 23,1 26,8
Вміст олії, % 51,6 50,9
Вміст білку, % 15,9 15,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017154 Назва сорту Дракон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150239 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150235

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 щільні 7

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 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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 16,9 24,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,2 1,4
Г арантована різниця до національного стандарту, % -6,6 6,2
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,9 18,2
Маса 1000 сім"янок, г 50,6 59,4
Висота рослин, см 145 183
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 29,3 30,3
Вміст олії, % 49,8 48,8
Вміст білку, % 15,5 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017200 Назва сорту Експерт
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150119 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150241

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 оранжево-жовті 4

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 17,3 21,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,9 2,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % -4,9 12,0

447



Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,6 18,4
Маса 1000 сім"янок, г 47,3 61,1
Висота рослин, см 139 168
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,4
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,6
Стійкість до вовчка, бал 7,8 9
Лушпинність, % 31,7 31,6
Вміст олії, % 46,4 45,9
Вміст білку, % 15,5 14,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017093 Назва сорту ЕС СІМБА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150229

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 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 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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 21,3 25,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,3 2,3
Г арантована різниця до національного стандарту, % 12,1 10
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,9 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 51,0 56,9
Висота рослин, см 143 171
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,8
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 28,0 26,7
Вміст олії, % 52,2 51,4
Вміст білку, % 14,0 13,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017091 Назва сорту ЕС ТУНДРА 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150357

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильна 7

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 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 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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,5 25,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 4,2
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 18,8 18,6
Урожайність умовного стандарту, ц/га 14,7 18,3
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 51,8 60,1
Маса 1000 сім"янок, г 146 175
Висота рослин, см 146 175
Стійкість до вилягання, бал 9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 27,6 28,9
Вміст олії, % 50,5 49,4
Вміст білку, % 15,9 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017074 Назва сорту ІН 5543 ІМІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150223

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,5 24,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,5 1
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,6 4,2
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 24,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,1 18,3
Маса 1000 сім"янок, г 41,2 47,9
Висота рослин, см 140 165
Стійкість до вилягання, бал 8,8 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,1 9
Лушпинність, % 30,1 29,5
Вміст олії, % 49,0 49,9
Вміст білку, % 15,6 16,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017118 Назва сорту Інтеграл
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150104 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150231

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,2 25,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,1 2,4
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 17,1 10,6
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,2 18,7
Маса 1000 сім"янок, г 47,1 49,8
Висота рослин, см 127 162
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 7,6
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 29,9 29,2
Вміст олії, % 52,2 50,5
Вміст білку, % 15,5 15,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017146 Назва сорту КВС Драгон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150234

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки загострена 8

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,0 23,0
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,9 0,4
Гарантована різниця до національного стандарту, % 5 2
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,5 16,5
Маса 1000 сім"янок, г 51,1 57,3
Висота рослин, см 127 164
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,8
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 29,2 29,8
Вміст олії, % 51,3 50,2
Вміст білку, % 13,0 13,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017139 Назва сорту КВС Мондео
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150233

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

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 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 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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,2 20,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,1 -2,3
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 11,6 -10
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,6 16,9
Маса 1000 сім"янок, г 45,8 54,9
Висота рослин, см 131 165
Стійкість до вилягання, бал 9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 28,4 29,8
Вміст олії, % 51,2 50,1
Вміст білку, % 15,0 14,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017211 Назва сорту Коломбі
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150218

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 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 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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 21,2 21,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,1 -1
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 17,2 -4,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,3 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 53,2 56,9
Висота рослин, см 150 188
Стійкість до вилягання, бал 8,8 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 29,3 31,0
Вміст олії, % 48,8 48,0
Вміст білку, % 16,0 15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017126 Назва сорту Кредо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.01.2015 Патент №: 150108 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150054

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) сильна 7

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) толерантний 2

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,0 24,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 1,9
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,5 8,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,2 18,4
Маса 1000 сім"янок, г 54,4 58,3
Лушпинність, % 28,8 29,0
Висота рослин, см 127 172
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Вміст олії, % 48,0 48,7
Вміст білку, % 17,2 16,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017081 Назва сорту Ланжерон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150595

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 20,0 21,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,9 -0,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 10,4 -4
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,9 16,7
Маса 1000 сім"янок, г 45,5 50,0
Висота рослин, см 145 181
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 27,5 26,6
Вміст олії, % 51,9 51,2
Вміст білку, % 16,0 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

466



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017107 Назва сорту ЛГ5632 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150103 
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150230

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) 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 світлий 3

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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,5 28,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,1 4,9
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 0,5 20
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,2 26,8
Група стиглості 4 4
Діаметр кошика, см 14,6 16,8
Маса 1000 сім"янок, г 62,0 61,3
Висота рослин, см 134 174
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,9
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,9
Стійкість до вовчка, бал 9 9
Лушпинність, % 30,7 30,6
Вміст олії, % 48,2 48,0
Вміст білку, % 14,4 14,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017204 Назва сорту Лицар
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150120 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150242

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) толерантний 2

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 16,8 20,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,4 1,4
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Гарантована різниця до національного стандарту, % -7,7 7,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,0 17,9
Маса 1000 сім"янок, г 45,9 60,1
Висота рослин, см 133 159
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,4 8
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,2 9
Лушпинність, % 24,9 26,8
Вміст олії, % 51,4 51,0
Вміст білку, % 15,3 15,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017244 Назва сорту Луція КЛ Плюс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150245

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

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 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 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 округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку темний 7

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,3 21,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,8 -0,8
Г арантована різниця до національного стандарту, % 4,3 -3,6
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,5 19,7
Маса 1000 сім"янок, г 42,1 58,4
Висота рослин, см 146 171
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,4 9
Лушпинність, % 23,7 25,9
Вміст олії, % 52,9 51,1
Вміст білку, % 15,2 14,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017157 Назва сорту Магог
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150238

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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 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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,9 25,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,9 1,5

473



Гарантована різниця до національного стандарту, % 4,7 6,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 13,9 17,4
Маса 1000 сім"янок, г 42,9 51,6
Висота рослин, см 129 143
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,3
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 28,9 25,6
Вміст олії, % 52,2 52,8
Вміст білку, % 16,0 15,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017099 Назва сорту Марбелія КЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150359

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

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) 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 20,6 24,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,8 0,6
Гарантована різниця до національного стандарту, % -3,7 3
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,2 26,8
Група стиглості 4 4
Діаметр кошика, см 14,8 17,4
Маса 1000 сім"янок, г 42,1 49,2
Висота рослин, см 137 170
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,8
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,2 9
Лушпинність, % 28,8 28,9
Вміст олії, % 50,5 49,7
Вміст білку, % 14,8 14,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017032 Назва сорту МАС 80ІР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2001
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150219

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильно увігнута 1

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 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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,9 23,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,9 0
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 10 0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,4 17,8
Маса 1000 сім"янок, г 48,0 45,2
Висота рослин, см 136 167
Стійкість до вилягання, бал 9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,3
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 27,3 27,0
Вміст олії, % 49,9 50,2
Вміст білку, % 16,4 17,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017036 Назва сорту МАС 81С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150220

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

нижче 3

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,0 25,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,0 2,3
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 10,5 10
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,3 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 51,6 55,0
Висота рослин, см 142 171
Стійкість до вилягання, бал 9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,3
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 23,0 21,4
Вміст олії, % 53,8 53,7
Вміст білку, % 14,2 15,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017041 Назва сорту МАС 89М
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150216

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 21,2 25,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,6 1,5
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Г арантована різниця до національного стандарту,% -2,7 6,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,2 26,8
Група стиглості 4 4
Діаметр кошика,см 15,5 18,2
Маса 1000 сім"янок, г 51,9 57,0
Висота рослин, см 153 188
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,3
Стійкість до вовчку, бал 8,7 9
Лушпинність, % 27,0 27,3
Вміст олії, % 51,1 52,6
Вміст білку, % 15,8 16,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017155 Назва сорту Матадор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.02.2015 Патент №: 150201 
Дата пріоритет 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150236

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

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 хвилясті (закручені) 3

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 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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 16,6 24,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,5 1,5
Г арантована різниця до національного стандарту, % -8,3 6,6
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,7 18,2
Маса 1000 сім"янок, г 51,6 57,6
Висота рослин, см 144 179
Стійкість до вилягання, бал 8,8 8,3
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 7,9
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,2
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 29,1 30,1
Вміст олії, % 50,2 49,5
Вміст білку, % 14,7 14,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017071 Назва сорту Морена КЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150221

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірні 5

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)

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 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 округлі 3

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,8 25,1
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,2 1,5
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Гарантована різниця до національного стандарту, % -1,5 6,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,3 18,3
Маса 1000 сім"янок, г 47,0 53,4
Висота рослин, см 147 173
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 7,9
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,1 9
Лушпинність, % 21,6 21,5
Вміст олії, % 53,1 52,6
Вміст білку, % 15,6 16,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017059 Назва сорту НС ФАНТАЗІЯ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150099 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150353

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 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 чітко округлі 3

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 Сім'янка: за розміром дрібна 3

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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,4 22,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,3 0,2
Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,2 1
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,7 18,1
Маса 1000 сім"янок, г 44,2 49,3
Висота рослин, см 148 185
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 28,1 27,1
Вміст олії, % 51,8 52,0
Вміст білку, % 15,4 16,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017126 Назва сорту НС Х 1749
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150110 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150364

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 округлі 3

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,3 20,6
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 1,5
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 6 7,9
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,9 16,7
Маса 1000 сім"янок, г 46,8 47,6
Висота рослин, см 152 183
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 27,9 28
Вміст олії, % 49,0 48,4
Вміст білку, % 15,9 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017127 Назва сорту НС Х 1752 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150111 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150365

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,2 20,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 0,9
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,5 5,0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,1 17,3
Маса 1000 сім"янок, г 45,3 49,1
Висота рослин, см 157 191
Стійкість до вилягання, бал 9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 7,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,7
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 27,3 26,7
Вміст олії, % 51,0 49,7
Вміст білку, % 15,7 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017053 Назва сорту НС Х 256
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150094 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150348

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

3 Листок: за розміром малий 3

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 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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,5 23,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,4 0,8
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,2 4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,4 17,2
Маса 1000 сім"янок, г 48,1 53,9
Висота рослин, см 144 189
Стійкість до вилягання. Бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,3 9
Лушпинність, % 28,9 26,5
Вміст олії, % 50,8 49,5
Вміст білку, % 16,0 17,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017129 Назва сорту НС Х 2649
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150112 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150366

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,0 20,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,8 1,4
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 4,4 7,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 16,0 18,7
Маса 1000 сім"янок, г 45,4 50,4
Висота рослин, см 161 185
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,4
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,3 9
Лушпинність, % 23,4 24,6
Вміст олії, % 51,2 50,8
Вміст білку, % 14,4 14,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017130 Назва сорту НС Х 4914
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150113 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150367

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 20,0 20,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,8 1,8
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 9,9 9,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 16,3 17,6
Маса 1000 сім"янок, г 45,0 48,4
Висота рослин, см 163 189
Стійкість до вилягання, бал 8,6 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,0
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,7
Стійкість до вовчка, бал 8,3 9
Лушпинність, % 27,6 28,0
Вміст олії, % 51,3 50,6
Вміст білку, % 15,2 15,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017131 Назва сорту НС Х 4916
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150114 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150368

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірна 5

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 сильно увігнута 1

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)

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 чітко округлі 3

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 сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,8 20,3
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,6 1,2

499



Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,8 6,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,0 18,0
Маса 1000 сім"янок, г 45,2 56,7
Висота рослин, см 161 192
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 27,4 29,1
Вміст олії, % 48,8 48,4
Вміст білку, % 15,9 16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017133 Назва сорту НС Х 4918
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150116 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150370

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,6 20,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,4 1,3
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,7 6,8
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,8 18,4
Маса 1000 сім"янок, г 45,6 50,2
Висота рослин, см 153 170
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 8
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,6
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 28,7 29,4
Вміст олії, % 50,4 49,2
Вміст білку, % 14,9 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017132 Назва сорту НС Х 4919 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150115 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150369

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,4 21,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,2 2,2
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 1,1 11,5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,0 18,7
Маса 1000 сім"янок, г 44,9 50,5
Висота рослин, см 158 189
Стійкість до вилягання, бал 8,7 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 7,9
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 25,1 25,8
Вміст олії, % 52,6 51,9
Вміст білку, % 14,4 14,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017055 Назва сорту НС Х 496
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150095 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150349

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,3 24,3
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,2 1,7
Г арантована різниця до національного стандарту, % 6,6 7,5
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,6 17,9
Маса 1000 сім"янок, г 47,8 55,1
Висота рослин, см 141 173
Стійкість до вилягання. Бал 8,8 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,6
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 25,7 23,0
Вміст олії, % 53,9 53,7
Вміст білку, % 15,4 15,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017056 Назва сорту НС Х 498
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150096 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150350

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 коротка 3

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,0 23,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,9 1,3
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 16,0 5,8
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,3 16,2
Маса 1000 сім"янок, г 46,4 48,8
Висота рослин, см 138 170
Стійкість до вилягання. Бал 9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 29,0 26,9
Вміст олії, % 51,7 51,4
Вміст білку, % 16,5 17,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017057 Назва сорту НС Х 556
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150097 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150351

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) помірна 5

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 чітко округлі 3

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 18,5 23,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,4 1,3
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 2,2 5,8
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,2 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 47,2 53,6
Висота рослин, см 145 186
Стійкість до вилягання. Бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,3 9
Лушпинність, % 24,6 23,1
Вміст олії, % 52,5 52,0
Вміст білку, % 15,8 17,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017058 Назва сорту НС Х 558
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150098 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150352

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 плескаті 1

18 Язичкові квітки: за довжиною довгі 7

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 коротка 3

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,1 22,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 -0,4
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,5 -2
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,8 16,4
Маса 1000 сім"янок, г 47,2 50,7
Висота рослин, см 133 166
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 29,2 29,6
Вміст олії, % 51,8 50,8
Вміст білку, % 14,2 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017134 Назва сорту НС Х 6206
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150117 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150371

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 чітко округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки коротка 3

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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,9 20,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,7 1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 9,3 5,2
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,1 18,7
Маса 1000 сім"янок, г 44,4 49,8
Висота рослин, см 149 177
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,4
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,9
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 25,9 28,3
Вміст олії, % 52,0 51,1
Вміст білку, % 15,2 14,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017060 Назва сорту НС Х 6342 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150100 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150354

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 світле 3

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 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) помірна 5

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 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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,1 21,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 -0,7
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,5 -3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,5 17,7
Маса 1000 сім"янок, г 45,3 47,2
Висота рослин, см 143 182
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,2
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,2 9
Лушпинність, % 28,2 26,9
Вміст олії, % 49,3 48,7
Вміст білку, % 16,3 17,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017135 Назва сорту НС Х 6376
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150118 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150372

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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 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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,8 19,4
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,3 -2,5
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 7,0 -11,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,4 16,9
Маса 1000 сім"янок, г 42,3 51,3
Висота рослин, см 154 180
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,3
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 26,2 27,6
Вміст олії, % 51,5 50,7
Вміст білку, % 15,2 15,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017061 Назва сорту НС Х 6589
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150101 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150355

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 світлий 3

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 17,7 23,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,6 0,9
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Г арантована різниця до національного стандарту, % -3 4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,0 17,9
Маса 1000 сім"янок, г 43,6 50,7
Висота рослин, см 137 180
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,3
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 7,8
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,5 9
Лушпинність, % 21,8 21,2
Вміст олії, % 54,3 54,2
Вміст білку, % 16,1 17,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017062 Назва сорту НС Х 6749
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150102 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150356

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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 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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,1 22,5
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1 0
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 5,5 0
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,0 17,8
Маса 1000 сім"янок, г 47,7 48,2
Висота рослин, см 142 181
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 25,9 23,3
Вміст олії, % 53,9 53,4
Вміст білку, % 15,2 16,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017124 Назва сорту Нутрісан С 06
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150363

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) сприйнятливий 3

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 22,1 23,2
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,3 1,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 24,1 8,9
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 22,9 25,2
Група стиглості 5 5
Діаметр кошика, см 15,5 20,6
Маса 1000 сім"янок, г 38,4 47,5
Висота рослин, см 147 184
Стійкість до вилягання, бал 9 8,1
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 7,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 7,9
Стійкість до вовчка, бал 7,6 9
Лушпинність, % 24,6 28,3
Вміст олії, % 51,5 49,0
Вміст білку, % 16,5 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017089 Назва сорту П64ЛЕ25
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150053

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 слабка 2

40 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 21,4 26,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,4 3,1
Г арантована різниця до національного стандарту, % 12,6 13,1

525



Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,2 18,5
Маса 1000 сім"янок, г 53,0 59,2
Висота рослин, см 147 173
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,1
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 27,8 26,4
Вміст олії, % 52,3 51,6
Вміст білку, % 13,9 13,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017087 Назва сорту П64ЛЦ53
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром великий 7

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 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 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 22,4 24,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 1,3
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 17,8 5,5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,4 16,8
Маса 1000 сім"янок, г 47,8 51,1
Висота рослин, см 140 175
Стійкість до вилягання, бал 9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 26,5 24,9
Вміст олії, % 50,7 49,7
Вміст білку, % 15,1 14,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

528



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017072 Назва сорту Параізо 1000КЛ Плюс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150222

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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)

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 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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,9 22,0
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,9 -1,6
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 4,7 -6,7
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,0 17,6
Маса 1000 сім"янок, г 43,6 52,1
Висота рослин, см 133 155
Стійкість до вилягання, бал 9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,2 9
Лушпинність, % 29,6 29,2
Вміст олії, % 51,2 50,5
Вміст білку, % 15,9 16,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ

530



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017159 Назва сорту СИ Експерто
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150240

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильно увігнута 1

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) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

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 округлі 3

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 22,1 23,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,3 2,2
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 24,1 10,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 22,9 25,2
Група стиглості 5 5
Діаметр кошика, см 15,7 20,3
Маса 1000 сім"янок, г 50,4 57,8
Висота рослин, см 151 192
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,4 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 28,7 29,6
Вміст олії, % 48,0 48,1
Вміст білку, % 14,3 13,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

532



Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017156 Назва сорту СИ Естіва
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150239

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) толерантний 2

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,9 23,0
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,7 3,9
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 9,3 20,4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,3 19,1
Маса 1000 сім"янок, г 56,4 52,0
Висота рослин, см 156 185
Стійкість до вилягання, бал 9 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,5 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 26,7 27,7
Вміст олії, % 48,6 48,0
Вміст білку, % 15,3 15,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017078 Назва сорту СИ Кадікс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150227

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 21,7 26,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,6 4
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 19,8 17,7
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,2 17,6
Маса 1000 сім"янок, г 48,7 57,5
Висота рослин, см 141 171
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,9
Стійкість до вовчка, бал 8,7 9
Лушпинність, % 29,4 29,2
Вміст олії, % 51,0 49,6
Вміст білку, % 13,8 13,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017079 Назва сорту СИ Карузо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150228

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

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)

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 чітко округлі 3

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,0 27,6
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,9 5
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 16 22,1
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,4 18,0
Маса 1000 сім"янок, г 43,8 51,9
Висота рослин, см 142 177
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 7,9
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 28,1 25,0
Вміст олії, % 53,6 53,0
Вміст білку, % 12,3 13,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017076 Назва сорту СИ Купава
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150225

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

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 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 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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 22,5 27,8
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 4,4 5,2
Г арантована різниця до національного стандарту, % 24,3 23,0
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,2 19,7
Маса 1000 сім"янок, г 48,0 53,0
Висота рослин, см 146 175
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,2
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 29,8 26,8
Вміст олії, % 53,3 52,9
Вміст білку, % 12,9 13,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017075 Назва сорту СИ Ласкала
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150224

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,6 25,9
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 2,5 3,3
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 13,8 14,6
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,4 17,1
Маса 1000 сім"янок, г 49,1 55,0
Висота рослин, см 139 173
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 29,0 29,8
Вміст олії, % 52,0 50,6
Вміст білку, % 14,0 13,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017077 Назва сорту СИ Санбала
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150226

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

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)

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 світлий 3

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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 21,4 27,5
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,3 4,9
Г арантована різниця до національного стандарту, % 18,2 21,6
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Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,8 17,9
Маса 1000 сім"янок, г 48,1 55,3
Висота рослин, см 146 178
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,6 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,6
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 28,5 27,2
Вміст олії, % 51,9 51,8
Вміст білку, % 14,1 13,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017160 Назва сорту СИ Фламенко
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150373

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 округлі 3

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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок сірий 2

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 21,9 22,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 3,4 0,5
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 18,3 2,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,6 26,9
Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 14,4 17,5
Маса 1000 сім"янок, г 43,1 49,9
Висота рослин, см 149 178
Стійкість до вилягання, бал 9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 25,4 27,9
Вміст олії, % 52,9 51,7
Вміст білку, % 14,3 14,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017097 Назва сорту Смак
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150593

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 довгі 7

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 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 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,3 19,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 --1,7
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,7 -7,8
Урожайність умовного стандандарту, ц/га 22,3 24,2
Група стиглості 1 1
Діаметр кошика, см 16,5 18,4
Маса 1000 сім"янок, г 62,5 74,5
Висота рослин, см 156 179
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,8
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,6 8,6
Стійкість до вовчка, бал 8,4 8,8
Лушпинність, % 35,6 34,1
Вміст олії, % 40,9 40,5
Вміст білку, % 20,4 20,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L. 
Заявка №: 11017085 Назва сорту Тілігул
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150597

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 хвилясті (закручені) 3

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 округлі 3

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 20,2 21,7
Г арантована різницяо стандарту, ц/га 2,1 -0,9

549



Г арантована різниця до національного стандарту, % 11,6 -4
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,6 16,6
Маса 1000 сім"янок, г 43,1 51,8
Висота рослин, см 145 179
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,3
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,5
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 25,2 24,9
Вміст олії, % 53,0 52,5
Вміст білку, % 15,0 14,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017052 Назва сорту Торіно
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2015 Патент №: 150093 
Дата пріоритет 31.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150347

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 великі 7

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,6 23,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,5 1,3
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 8,3 5,8
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості, % 2 2
Діаметр кошика, см 14,3 16,8
Маса 1000 сім"янок, г 42,8 50,0
Висота рослин, см 133 157
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,8
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,8 8,1
Стійкість до вовчка, бал 8,4 9
Лушпинність, % 23,9 22,8
Вміст олії, % 53,8 52,8
Вміст білку, % 16,2 17,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017248 Назва сорту Х3939
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2015 Патент №: 150122 
Дата пріоритет 14.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150375

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 на рівні 5
2/3 висоти рослин)

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 хвилясті (закручені) 3

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 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 ознака не визначалась 0
кошика

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 Сім'янка: за розміром дуже велика 9

36 Сім'янка: за формою широкояйцеподібна 3

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором помірно-коричнева 5

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок білий 1

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) толерантний 2

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення 
Л  П

Стійкість до вовчка, бал 7,8 9
Лушпинність, % 51,4 57,8
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Вміст олії, % 29,4 26,4
Вміст білку, % 18,1 18,2
Урожайність,ц/га 18,2 20,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 0 1,3
Гарантована різниця до національного стандарту, % 0 6,8
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,9 18,6
Маса 1000 сім"янок, г 80,5 113,3
Висота рослин, см 153 185
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,4
Стійкість до білої гнилі, бал 8,7 7,4
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 7,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017246 Назва сорту Х4237
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150374

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 дуже зігнуті у напрямку кошика 4

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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабка 3

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 злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром дуже велика 9

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором біло-сіра 2

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Р ^ т о р а г а  Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 16,7 20,7
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га -1,5 1,6
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Гарантована різниця до національного стандарту, % -8,2 8,3
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,1 18,1
Маса 1000 сім"янок, г 76,2 78,3
Висота рослин, см 162 196
Стійкість до вилягання, бал 8,5 7,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,3 7,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 8,6
Стійкість до вовчка, бал 7,5 9
Лушпинність, % 44,7 47,2
Вміст олії, % 35,1 33,2
Вміст білку, % 18,2 18,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L. 
Заявка №: 11017096 Назва сорту Шаркс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150358

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 вертикальне 3

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 20,1 25,4
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 1,8
Гарантована різниця до національного стандарту, % 5,7 7,6
Урожайність умовного стандарту, ц/га 19,0 23,6
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Група стиглості 3 3
Діаметр кошика, см 15,2 17,4
Маса 1000 сім"янок, г 46,2 48,8
Висота рослин, см 135 157
Стійкість до вилягання, бал 8,9 9
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,5
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,7
Стійкість до вовчка, бал 8,9 9
Лушпинність, % 29,2 26,9
Вміст олії, % 52,0 51,1
Вміст білку, % 13,9 14,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017205 Назва сорту Шумер
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150121 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150243

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням хвилясті (закручені) 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 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 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 злегка випукла 4

35 Сім'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 слабка 2

40 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність,ц/га 19,3 21,1
Г арантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,1 2,0
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Гарантована різниця до національного стандарту, % 6,0 10,5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 13,9 17,9
Маса 1000 сім"янок, г 52,5 62,0
Висота рослин, см 140 164
Стійкість до вилягання, бал 8,8 8,7
Стійкість до білої гнилі, бал 8,8 8,6
Стійкість до сірої гнилі, бал 9 8,9
Стійкість до вовчка, бал 8,6 9
Лушпинність, % 26,0 26,5
Вміст олії, % 50,5 49,4
Вміст білку, % 15,2 16,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017084 Назва сорту Явір
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150596

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

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 щільні 7

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

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 коротка 3

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 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 Сім'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 Сім'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 (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до Ріазторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 19,8 23,7
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 1,7 1,1
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 9,4 5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 14,6 17,4
Маса 1000 сім"янок, г 48,8 53,9
Висота рослин, см 169 170
Стійкість до вилягання, бал 8,9 8,5
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,7
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,9 8,6
Стійкість до вовчка, бал 8,8 9
Лушпинність, % 23,9 23,2
Вміст олії, % 51,9 52,1
Вміст білку, % 16,6 16,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп
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Вид: Соняшник однорічний Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017047 Назва сорту Ягуар 2
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2015 Патент №: 150089 
Дата пріоритет 31.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150346

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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 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 на рівні 5
2/3 висоти рослин)

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 хвилясті (закручені) 3

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 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 ознака не визначалась 0
кошика

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 Сім'янка: за розміром дуже велика 9

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором темно-коричнева 6

39 Сім'янка: смугастість на краях дуже сильна 3

40 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок білий 1

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (ОгоЬап^е ситапа) стійкий 1

44 Стійкість до РІ&зторага Halstedii відсутня 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність,ц/га 18,6 20,9
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,5 -1,7
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Г арантована різниця до національного стандарту, % 3 -7,5
Урожайність умовного стандарту, ц/га 24,3 25,7
Група стиглості 2 2
Діаметр кошика, см 15,5 18,3
Маса 1000 сім"янок, г 89,4 137,1
Висота рослин, см 145 177
Стійкість до вилягання, бал 8,7 8,6
Стійкість до білої гнилі, бал 8,9 8,3
Стійкість до сірої гнилі, бал 8,7 8,3
Стійкість до вовчка, бал 8,1 9
Лушпинність, % 47,1 46,3
Вміст олії, % 28,1 29,9
Вміст білку, % 18,3 18,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Сорго віникове Sorghum technicum Roshev.
Заявка №: 12010019 Назва сорту Ринкове
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150261 
Дата пріоритет 11.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150604

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення помірна 5

2 Паросток: антоціанове забарвлення відсутнє 1

3 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки відсутнє 1

5 Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

6 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки (за викидання волоті) помірна 5

7 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки в порівнянні з світліше 3
пластинкою листка

8 Рослина: час викидання волоті середній 5

9 Колоскова луска: антоціанове забарвлення відсутнє 1

11 Нижня квіткова луска: остюк наявний 9

12 Нижня квіткова луска: розвиток остюка помірний 5

13 Приймочка: інтенсивність жовтого забарвлення помірне 5

14 Приймочка: за довжиною середня 5

15 Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки коротка 3

16 Волоть: щільність в кінці цвітіння пухка 3

17 Сухі тичинки: забарвлення оранжево-червоне 3

18 Рослина: за висотою середня 5

19 Стебло: за довжиною верхнього міжвузля коротке 3

20 Стебло: за товщиною середнє 5

21 Стебло: за товщиною біля основи волоті середнє 5

22 Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки короткий 3

23 Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки вузький 3

24 Волоть: за довжиною коротка 3

25 Волоть: положення поникле 5

26 Волоть: вирівняність (хвилястість) гілочок злегка хвилясті 3

27 Волоть: розташування зерна на 1/3 довжини волоті 5

28 Волоть: забарвлення гілочок жовто-коричневе 2

29 Колоскова луска: забарвлення червоно-коричневе 4

30 Колоскова луска: за довжиною довга 7

31 Суцвіття: за довжиною осі (стрижня) середня 5

32 Насінина: маса 1000 зерен мала 3

33 Рослина: час достигання середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення 
Л  П

Урожайність вінникової сировини, ц/га 29,2 25,4 -
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,4 2,1 -
Гарантована різниця до національного стандарту, % 2,1 9,0 -
Вегетаційний період, діб 106 124 -
Висота рослин, см 200,3 238,5 -
Маса 1000 насінин, г 18,8 18,3 -
Стійкість до полягання, б 7,6 8,5 -
Стійкість до осипання, б 8,8 8,5 -
Стійкість до посухи, б 7,9 9,0 -
Стійкість до бактеріальної плямистості, б 8,2 8,3 -
Стійкість до іржі, б 8,5 8,8 -
Стійкість до сажки, б 8,9 9,0 -

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.
Заявка №: 11064005 Назва сорту ВДШ 205
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150283

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю) пізній

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з 
пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) відсутнє або дуже слабке 1

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння пухка 3

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) оранжево-червоне 4

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька 1

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) середня 5

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) щільна 7

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) коротка 3

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання світло-коричневе 4

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) середня 5

32 Зернівка: забарвлення після достигання червоно-коричневе 8

33 Зернівки: маса 1000 шт. середня 5

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка дуже малий 1

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 склоподібна 3

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: %
Вегетаційний період, діб
Висота рослин, см
Маса 1000 насінин, г
Стійкість до полягання, бал
Стійкість до осипання, бал
Стійкість до посухи, бал

33,6
8.4

33.3 
123

113.3 
25,8
9.0
9.0
7.4

65.2 -
14.3 - 
28,1 - 
128 -

114,0 -
30.4 -
9.0 -
9.0 -
9.0 -
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Стійкість до пухирчастої сажки, бал 9,0 9,0
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал 9,0 9,0
Стійкість до стеблового метелику, бал 9,0 9,0
Поникання волоті, бал 8,9 9,0
Вміст білка, % 12,2 10,4
Вміст крохмалю, % 73,5 74,5
Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

567



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.
Заявка №: 11064003 Назва сорту ЗЕВС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.20 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150408

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) сильне 7

5 Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю) дуже пізній 9

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже висока 9

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з 
пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) відсутнє або дуже слабке 1

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) середня 5

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) коротка 3

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) оранжеве 3

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже висока 9

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) товсте 7

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) середній 5

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) довга 7

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) довгі 7

27 Волоть: щільність (за достигання) дуже нещільна 1

28 Волоть: форма (за достигання) перевернута піраміда 1

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) коротка 3

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання жовте 3

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) довга 7

32 Зернівка: забарвлення після достигання світло-коричневе 7

33 Зернівки: маса 1000 шт. середня 5

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 склоподібна 3

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: %
Вегетаційний період, діб
Висота рослин, см
Стійкість до полягання, бал
Стійкість до посухи, бал
Стійкість до пухирчастої сажки, бал
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал

27,4
-2,5
-8,4
98
174
8,6
7.5 
8,8
8.5

57.2 -
11.3 -
24.6 - 
94 - 

229 -
8.6 -
9.0 -
9.0 -
9.0 -
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Стійкість до стеблового метелику, бал 8,8 9,0
Вміст білку, % 8,0 8,3
Вміст сирої клітковини, % 30,2 29,8
Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

569



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.
Заявка №: 11064004 Назва сорту Нутрігрейн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150282

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю) дуже пізній 9

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті середня 5

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) сильне 7

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з світліше 1
пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) сильне 7

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) відсутнє або дуже слабке 1

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) слабке 3

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) слабке 3

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) середня 5

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) довга 7

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння щільна 7

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) оранжево-червоне 4

21 Рослина: за висотою (за достигання) середня 5

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) середнє 5

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) середній 5

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) довгі 7

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) коротка 3

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання жовте 3

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) коротка 3

32 Зернівка: забарвлення після достигання оранжеве 5

33 Зернівки: маса 1000 шт. середня 5

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка дуже малий 1

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 крохмалиста 7

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 27,7 80,0 -
Гарантована різниця до національного стандарту: ц/га -2,2 34,1 -
Гарантована різниця до національного стандарту: % -7,4 74,2 -
Вегетаційний період, діб 94 80 -
Висота рослин, см 122,5 139,4 -
Стійкість до полягання, бал 8,7 9,0 -
Стійкість до посухи, бал 7,0 9,0 -
Стійкість до пухирчастої сажки, бал 9,0 8,9 -
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал 8,3 9,0 -
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Стійкість до стеблового метелику, бал 8,9 9,0
Вміст білку, % 10,2 8,8
Вміст сирої клітковини, % 27,6 28,8
Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.
Заявка №: 10064003 Назва сорту Шугаргрейз
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150281

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю) пізній 7

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті висока 7

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) помірне 5

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) помірне 5

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з 
пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння жовто-зелене 3

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке 3

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) коротка 3

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) довга 7

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння пухка 3

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) чевоно-коричневе 6

21 Рослина: за висотою (за достигання) середня 5

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) середнє 5

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) середній 5

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) середня 5

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) довга 7

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) помірна 5

28 Волоть: форма (за достигання) ширша у верхівковій частині 2

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) коротка 3

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання чорне 7

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) середня 5

32 Зернівка: забарвлення після достигання сірувате 2

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль еліптична 5

36 Зернівка: розмір зародка великий 7

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою середня 5

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 1/2 склоподібна 5

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму жовте 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення 
Л  П

Урожайність сухої речовини, ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: ц/га
Гарантована різниця до національного стандарту: %
Вегетаційний період, діб
Висота рослин, см
Стійкість до полягання, бал
Стійкість до посухи, бал
Стійкість до пухирчастої сажки, бал
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал

23,3
-6,6

-22,1
95

129,8
8,7
7,5
9,0
8,4

50,6 -
4.7 - 
10,2 - 
99 -

167,7 - 
9,0 -
8.7 -
8.9 -
8.9 -
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Стійкість до стеблового метелику, бал 8,8 9,0
Вміст білку, % 10,6 9,3
Вміст сирої клітковини, % 27,6 29,2
Група стиглості: пізньостигла

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ
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Вид: Сорго суданське Sorghum sudanense (Piper.) Stapf 
Заявка №: 11067001 Назва сорту Стратея
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150262 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150605

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля слабке 3

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка помірне 5

3 Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка слабке 3

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія 3-4 листка) помірне 5

5 Рослина: час початку викидання волоті (25% рослин з волотями) середній 5

6 Рослина: форма куща (перед викиданням волотей) розлога 7

7 Рослина: за висотою під час викидання волоті низька 3

8 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) темне 7

9 Прапорцевий листок: поширення зне-барвлення середньої жилки (як для 8) відсутнє або дуже слабке 1

10 Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у 
порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 8)

світліше 1

11 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 8) відсутнє або дуже слабке 1

12 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння жовто-зелене 3

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) помірне 5

14 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 13) помірне 5

15 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 13) слабкий 3

16 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 13) слабке 3

17 Приймочка: жовте забарвлення (як для 13) помірне 5

18 Приймочка: за довжиною (як для 13) середня 5

19 Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки (як для 13) середня 5

20 Волоть: щільність напркінці цвітіння помірна 5

21 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) червоно-коричневе 6

22 Рослина: за висотою (за достигання) середня 5

23 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) дуже тонке 1

24 Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

25 Листок: за шириною пластинки (як для 24) вузький 3

26 Волоть: за довжиною без шийки (як для 24) середня 5

27 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) короткі 3

28 Волоть: щільність (за достигання) дуже нещільна 1

29 Волоть: форма (за достигання) поникла 6

30 Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою) (як для 22) середня 5

31 Колоскова луска: забарвлення за достигання темно-червоне 6

32 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) дуже довга 9

33 Зернівка: забарвлення після достигання червоно-коричневе 8

34 Маса 1000 зерен (лише для суданської трави) мала 3

35 Зернівка: форма зі спинки еліптична 5

36 Зернівка: форма в профіль еліптична 5

37 Зернівка: розмір зародка середній 5

38 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою середня 5

39 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

40 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 склоподібна 3

41 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення 
Л  П

Урожайність, ц/га 
Вегетаційний період, діб 
Висота рослин см.
Маса 1000 насінин, г 
Стійкість до полягання, б 
Стійкість до осипання, б 
Стійкість до посухи, б 
Стійкість до бактеріозу, б

14,4
110,2
208,2
13,6
7.7 
8,3
8.7
8.7

20,5 - 
131,5 - 
191,7 -
15.0 -
8.0 - 
8,3 - 
8,7 - 
9,0 -
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Стійкість до темно-бурої плямистості, б 8,7 9,0
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0
Вміст білку, % 8,4 8,2
Вміст крохмалю, % 61,9 62,4
Урожайність сухої речовини, ц/га 63,4 74,3
Вегетаційний період, діб 63 65
Висота рослин, см 147,3 171,3
Залистяність, % 38,6 33,2
Стійкість до полягання, б 8,6 9,0
Стійкість до посухи, б 7,8 9,0
Стійкість до бактеріозу, б 9,0 9,0
Стійкість до темно-бурої плямистості, б 8,3 9,0
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0
Вміст білка, % 8,6 8,4
Вміст сирої клітковини, % 29,7 28,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

СЛ (зм,зерн)
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Вид: Сорго цукрове Sorghum saccharatum (L.) Moench 
Заявка №: 10472001 Назва сорту Цукрове 1
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015 Патент №: 150263 
Дата пріоритет 24.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150606

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Рослина: швидкість початкового росту середня 5

4 Рослина: кількість листків мала 3

5 Рослина: час виявлення волоті середній 5

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 сіро-зелене 3

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 коротке 3

14 Суцвіття: за шириною в середній частині вузьке 3

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 середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність сухої речовини, ц/га 85,5 99,9 -
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га 0,8 16,6 -
Гарантована різниця до національного стандарту, % 16,6 19,9 -
Вегетаційний період, діб 86 83 -
Висота рослин, см 172,1 221,2 -
Стійкість до полягання, б 8,3 9,0 -
Стійкість до посухи, б 7,4 9,0 -
Стійкість до бактеріозу, б 8,5 9,0 -
Стійкість до гельмінтоспоріозу, б 8,4 8,7 -
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0 -
Вміст білка, % 9,0 9,6 -
Вміст сирої клітковини, % 29,8 29,3 -
Урожайність зерна, ц/га 24,5 24,7 -
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га -0,9 -7,3 -
Гарантована різниця до національного стандарту, % -3,5 -22,8 -
Вегетаційний період, діб 119 127 -
Висота рослин, см 178,6 229,0 -
Маса 1000 насінин, г 21,6 23,8 -
Стійкість до полягання, б 7,2 7,0 -
Стійкість до осипання, б 8,7 8,0 -
Стійкість до посухи, б 7,8 8,5 -
Стійкість до бактеріозу, б 9,0 9,0 -
Стійкість до гельмінтоспоріозу, б 9,0 9,0 -
Стійкість до сажки, б 9,0 9,0 -
Вміст білку, % 12,8 11,8 -
Вміст крохмалю, % 65,3 63,7 -
Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Лісостеп

576



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018031 Назва сорту АФІНА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150286

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення середня 5

3 Рослина: тип росту напівдетермінантний 2

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) сіре 1

6 Рослина: за висотою від середньої до високої 6

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 світле 3

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма видовжена 3

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) світло-коричневе 4

16 Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці ознака не визначалась 0

17 Насінина: забарвлення рубчика темно-коричневе 4

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика інше 2

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від дуже раннього до раннього 2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 18,0 22,4 19,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,2 1,4 1,0
Прибавка до національного стандарту, % 1,1 6,7 5,3
Маса 1000 насінин, г 153,8 175,4 174,4
Висота рослин, см 62,4 62,9 71,4
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- осипання 8,4 8,2 8,6
- засухи 7,3 8,4 8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,0 11,5 13,1
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 39,7 38,8 38,7
Вміст олії, % 21,9 20,9 19,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

577



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018006 Назва сорту Діадема Поділля
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 11.03.2015 Патент №: 150203 
Дата пріоритет 28.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150607

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) сіре 1

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 видовжена 3

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 від раннього до середнього 4
квіткою)

20 Рослина: час достигання ранній 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 18,0 21,8 21,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,2 0,5 2,3
Прибавка до національного стандарту, % 7,1 2,3 11,9
Маса 1000 насінин, г 145,1 165,7 178,9
Висота рослин, см 65,1 70,9 75,9
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 8,8 8,7
- осипання 8,7 8,8 9,0
- засухи 7,5 8,2 9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см 9,8 11,4 13,3
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 41,1 40,1 39,4
Вміст олії, % 21,9 21,6 20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Полісся

578



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018020 Назва сорту Кобза
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150151 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150284

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Рослина: тип росту індетермінантний 4

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 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 темно-коричневе 4

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання ранній 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 18,4 21,4 20,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,6 0,4 1,3
Прибавка до національного стандарту, % 3,4 1,9 6,9
Маса 1000 насінин, г 134,5 146,4 148,3
Висота рослин, см 62,4 66,0 68,8
Стійкість проти, бал:
- вилягання 8,9 8,7 8,4
- осипання 8,2 8,8 9,0
- засухи 7,4 8,2 9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см 10,6 13,6 13,1
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 40,8 39,1 38,4
Вміст олії, % 21,3 20,7 20,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся

579



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 10018009 Назва сорту Кофу 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150265 
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

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 помірне 5

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення темне 7

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)

від раннього до середнього 4

20 Рослина: час достигання середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 20,5 26,9 24,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,9 4,0 6,6
Прибавка до національного стандарту, % 4,6 17,5 36,7
Прибавка до умовного стандарту, ц/га 0,2 4,3 4,3
Прибавка до умовного стандарту, % 1 19 21
Маса 1000 насінин, г 159,7 179,6 184,9
Висота рослин, см 72,2 76,3 84,5
Вегетаційний період, днів 113 121 131
Стійкість до вилягання, бал 9,0 8,6 8,8
Стійкість до осипання, бал 8,7 8,5 9,0
Стійкість до засухи, бал 7,7 8,6 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,1 10,7 17,2
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до аскохітозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до септоріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до фузаріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 39,0 36,1 39,1
Вміст олії, % 20,8 22,1 20,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

580



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 10018008 Назва сорту Максус
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150264 
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150061

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

забарвлення

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабка 3

3 Рослина: тип росту детермінантний 1

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою від середньої до високої 6

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 видовжено-плеската 4

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 середній 5
квіткою)

20 Рослина: час достигання середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 16,6 21,0 20,9
Прибавка до національного стандарту, ц/га -3,0 -1,9 2,9
Прибавка до національного стандарту, % -15,3 -8,3 16,1
Прибавка до умовного стандарту, ц/га -3,8 -1,6 0,5
Прибавка до умовного стандарту, % -18 -7 2
Маса 1000 насінин, г 151,4 168,4 174,0
Висота рослин, см 65,7 66,9 77,8
Вегетаційний період, днів 107 117 125
Стійкість до вилягання, бал 9,0 8,7 8,6
Стійкість до осипання, бал 8,0 7,7 8,8
Стійкість до засухи, бал 7,7 7,9 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 10,1 11,1 14,1
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до аскохітозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до септоріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до фузаріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 42,5 39,0 41,0
Вміст олії, % 19,4 20,0 19,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

581



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018030 Назва сорту Марко 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет 29.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150285

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення середня 5

3 Рослина: тип росту індетермінантний 4

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою від середньої до високої 6

7 Листок: пухирчатість дуже сильна 9

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) широко яйцевидна 4

9 Листок: розмір бічного листочка великий 7

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення темне 7

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 сіре 1

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 19,7 24,2 24,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,9 3,2 5,4
Прибавка до національного стандарту, % 10,7 15,2 28,7
Маса 1000 насінин, г 147,0 162,5 170,5
Висота рослин, см 60,3 62,4 72,1
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 9,0 9,0
- осипання 8,7 8,9 9,0
- засухи 7,7 8,5 9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см 8,9 11,1 13,7
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 44,5 44,0 44,1
Вміст олії, % 21,6 20,3 19,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся

582



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018008 Назва сорту НС Алфа
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150147 
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150415

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення середня 5

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 висока 7

7 Листок: пухирчатість дуже сильна 9

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) широко яйцевидна 4

9 Листок: розмір бічного листочка великий 7

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення світле 3

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 сіре 1

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 17,6 22,0 21,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га -0,2 1,0 2,9
Прибавка до національного стандарту, % -1,1 4,8 15,4
Маса 1000 насінин, г 159,0 185,9 204,7
Висота рослин, см 71,4 77,5 85,8
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 8,8 8,8
- осипання 8,7 8,8 8,8
- засухи 8,0 8,4 9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,9 14,0 14,8
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 43,7 43,7 43,6
Вміст олії, % 22,7 21,0 20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

583



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018009 Назва сорту НС Виртус
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150148 
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150416

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 низька 3

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 темне 7

11 Квітка: забарвлення фіолетове 2

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення темне 7

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма кулясто-плеската 2

15 Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) жовто-зелене 2

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 ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 18,2 21,6 21,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,4 0,6 2,8
Прибавка до національного стандарту, % 2,2 2,9 14,9
Маса 1000 насінин, г 151,9 176,6 176,1
Висота рослин, см 77,2 74,4 82,5
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,7
- осипання 8,5 9,0 9,0
- засухи 7,8 8,5 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 12,6 14,0 15,1
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 41,4 40,0 39,7
Вміст олії, % 22,3 21,8 20,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

584



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018011 Назва сорту НС Зеніт
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150418

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
вісутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Рослина: тип росту детермінантний 1

4 Рослина: форма росту напіврозлога 3

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою середня 5

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 помірне 5

11 Квітка: забарвлення біле 1

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення темне 7

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 темно-коричневе 4

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика інше 2

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 15,4 23,9 22,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га -1,4 2,6 3,4
Прибавка до національного стандарту, % -8,3 12,2 17,6
Маса 1000 насінин, г 146,5 176,9 173,9
Висота рослин, см 69,8 74,8 84,4
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,8
- осипання 8,8 8,9 9,0
- засухи 7,8 8,7 9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см 10,3 15,4 16,2
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 39,3 39,7 38,5
Вміст олії, % 22,7 21,4 20,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся

585



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018010 Назва сорту НС Максимус
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150149 
Дата пріоритет 11.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150417

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
вісутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Рослина: тип росту індетермінантний 4

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) сіре 1

6 Рослина: за висотою висока 7

7 Листок: пухирчатість сильна 7

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 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 жовте 2

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою від раннього до середнього 4
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 17,7 24,4 24,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 1,0 3,1 4,8
Прибавка до національного стандарту, % 6,0 14,6 24,9
Маса 1000 насінин, г 140,5 174,1 165,4
Висота рослин, см 76,2 81,8 90,7
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 9,0 8,5
- осипання 9,0 9,0 8,8
- засухи 7,8 8,8 8,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см 10,5 13,6 14,6
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 39,7 39,0 38,6
Вміст олії, % 23,9 23,0 21,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся

586



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 12018003 Назва сорту Педро 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150064

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 темне 7

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 чорне 6

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика інше 2

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою від раннього до середнього 4
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 14,9 21,9 23,3
Прибавка до національного стандарту, ц/га -1,9 0,6 4,0
Прибавка до національного стандарту, % -11,3 2,8 20,7
Маса 1000 насінин, г 140,4 183,1 190,6
Висота рослин, см 76,2 75,5 86,8
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 8,9 8,9
- осипання 8,8 8,9 9,0
- засухи 7,7 8,5 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,5 14,0 15,5
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 40,1 40,0 39,7
Вміст олії, % 22,9 21,6 20,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся

587



Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 10018010 Назва сорту Саска
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.03.2015 Патент №: 150266 
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150063

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

забарвлення

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже слабка 1

3 Рослина: тип росту індетермінантний 4

4 Рослина: форма росту пряма 1

5 Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) рудувато-коричневе 2

6 Рослина: за висотою від середньої до високої 6

7 Листок: пухирчатість слабка 3

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) трикутна 2

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 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 чорне 6

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою середній 5
квіткою)

20 Рослина: час достигання середній 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 18,5 23,0 27,1
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,5 -0,3 9,1
Прибавка до національного стандарту, % 2,8 -1,3 50,6
Прибавка до умовного стандарту, ц/га -1,9 1,1 5,1
Прибавка до умовного стандарту, % -10 5 23
Маса 1000 насінин, г 142,6 157,0 11,8
Висота рослин, см 68,4 78,5 87,1
Вегетаційний період, днів 112 127 137
Стійкість до вилягання, бал 9,0 8,5 8,3
Стійкість до осипання, бал 8,5 8,7 9,0
Стійкість до засухи, бал 8,0 8,3 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 9,7 11,1 15,3
Стійкість до пероноспорозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до аскохітозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до бактеріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до септоріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Стійкість до фузаріозу, бал 9,0 9,0 9,0
Вміст білку, % 39,4 38,3 39,1
Вміст олії, % 20,9 21,0 20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018015 Назва сорту Софія
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2015 Патент №: 150150 
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150609

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
вісутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

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 середньої до високої 6

7 Листок: пухирчатість сильна 7

8 Листок: форма бічного листочка (складного листка) широко яйцевидна 4

9 Листок: розмір бічного листочка великий 7

10 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

11 Квітка: забарвлення біле 1

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення світле 3

13 Насіння: маса 1000 шт. мала 3

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 як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання ранній 3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 17,5 22,6 21,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,7 1,3 2,2
Прибавка до національного стандарту, % 4,2 6,1 11,4
Маса 1000 насінин, г 134,1 169,6 149,0
Висота рослин, см 75,3 77,8 83,7
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 8,9 8,8
- осипання 8,8 9,0 8,9
- засухи 8,0 8,4 8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см 11,6 17,1 15,8
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 38,9 39,0 38,0
Вміст олії, % 23,0 22,2 20,3

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018007 Назва сорту Тріада
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150204 
Дата пріоритет 28.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150608

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення 

забарвлення
вісутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

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 висока 7

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 темне 7

11 Квітка: забарвлення біле 1

12 Біб: інтенсивність коричневого забарвлення світле 3

13 Насіння: маса 1000 шт. середня 5

14 Насінина: форма видовжено-плеската 4

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 сіре 1

18 Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика як у насінної оболонки 1

19 Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою ранній 3
квіткою)

20 Рослина: час достигання від раннього до середнього 4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 17,4 22,8 22,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га 0,6 1,5 3,4
Прибавка до національного стандарту, % 3,6 7,0 17,6
Маса 1000 насінин, г 144,2 169,0 176,1
Висота рослин, см 70,9 75,5 81,8
Стійкість проти, бал:
- вилягання 9,0 8,8 8,5
- осипання 9,0 8,8 8,7
- засухи 7,6 8,3 8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см 10,5 13,0 12,8
Стійкість проти, бал:
- 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 9,0
Вміст білку, % 39,5 39,1 39,0
Вміст олії, % 22,6 21,7 20,4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Тритикале (озиме) Triticosecale Witt.
Заявка №: 10011002 Назва сорту Маркіян
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150155 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150287

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність гексаплоїд 6

2 Колеоптиль: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

3 Рослина: габітус прямий 1

4 Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками середня кількість 5

5 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

6 Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) середнє 5

7 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

8 Остюки: антоціанове забарвлення слабке 3

9 Пиляки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

10 Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки середня 5

11 Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки вузька 3

12 Колос: сизий наліт сильний 7

13 Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля дуже сильне 9

14 Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками) низька 3

15 Колос: розміщення остюків у верхній половині 2

16 Остюки: довжина відносно колосу дуже короткі 1

17 Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із середньої третини короткий 3
колоса)

18 Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17) відсутній або дуже малий 1

19 Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17) відсутнє 1

20 Соломина: виповнення (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом) порожниста 3

21 Колос: колір сіро-димчастий 2

22 Колос: за щільністю нещільний 3

23 Колос: за довжиною (без остюків) середній 5

24 Колос: за шириною (вигляд збоку) середній 5

25 Зернівка: забарвлення у фенолі ознака не визначена 0

26 Тип розвитку озимий 1

27 Колос: за формою пірамідальний 1

28 Колос: остюки наявні 9

29 Вісь колосу: за міцністю гнучка 9

30 Колосок: кількість квіток середня кількість 5

31 Колосок: плідність квіток плідні 1

32 Зернівка: за формою видовжена 5

33 Зернівка: за кольором коричнева 5

34 Зернівка: характер поверхні деформована 7

35 Зернівка: за крупністю середня 5

36 Колос: положення в просторі пониклий 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 58,8 58,6 48,2
Гарантована прибавка
+,- до нац.ст.,ц/га 0,8 2,2 5,4

% 1,3 3,9 12,6
Вегетаційний період, днів 263 278 279
Висота рослин,см 112,7 116,4 109
Маса 1000 зерен, г 38,9 44,8 48,8
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 8,8 8,8 7,8
Стійкість до: бал
полягання 5,8 8 8,2
осипання 8,8 9 9
посухи 7,8 8,5 8,1
борошнистої роси 9 9 9
Череззерниці,% 14,9 11,8 8,6
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Вміст білку,% 13,4 13,2
Напрям використання зерновий зерновий
Морозостійкість за проморожування,бал 8 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

12,7
зерновий

592



Вид: Тритикале (яре) Triticosecale Witt.
Заявка №: 12011002 Назва сорту Боривітер харківський
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150157 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150289

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: за плоїдністю гексаплоїд 6

2 Колеоптиль: антоціанове забарвлення слабке 3

3 Рослина: форма куща прямий 1

4 Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками відсутні або дуже мало 1

5 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок слабке 3

6 Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) дуже раннє 1

7 Прапорцевий листок:сизий наліт на піхві помірний 5

8 Остюки: антоціанове забарвлення слабке 3

9 Пиляки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

10 Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки середня 5

11 Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки вузька 3

12 Колос: сизий наліт слабкий 3

13 Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля помірне 5

14 Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками) низька 3

15 Колос: розміщення остюків за всією довжиною 3

16 Остюки: довжина відносно колосу короткі 3

17 Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із середньої третини середній 5
колоса)

18 Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17) малий 3

19 Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17) відсутнє 1

20 Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колосу і верхнім середньо-виповнена 5
вузлом)

21 Колос:за кольором сіро-димчастий 2

22 Колос: за щільністю щільний 7

23 Колос: за довжиною (без остюків) середній 5

24 Колос: за шириною (вигляд збоку) середній 5

25 Зернівка: забарвлення у фенолі ознака не визначена 0

26 Тип розвитку ярий 3

27 Колос: за формою циліндричний 2

28 Колос: наявність остюків наявні 9

29 Вісь колосу: за міцністю гнучка 9

30 Колосок: кількість квіток середня кількість 5

31 Колосок: плідність квіток плідні 1

32 Зернівка: за формою видовжена 5

33 Зернівка: за кольором коричнева 5

34 Зернівка: характер поверхні гладенька 9

35 Зернівка: за крупністю середня 5

36 Колос: положення в просторі горизонтальний 5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 28,7 32,5 32,4
Гарантоване відхилення:
+,- до нац. ст.,ц/га 5 1,9 3,5
% 21 6,2 12,1
Вегетаційний період, дн 89 99 94
Висота рослин, см 97 91,3 94
Маса 1000 зерн., г 43,7 42,3 42,3
Стійкість до, бал
полягання 9 9 9
осипання 9 9 9
посухи 7,5 8,6 8,1
борошнистої роси 9 9 9
гнилей кореневих 9 9 9
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бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 14,5 14 13,6
Вміст білку, %

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся

594



Вид: Тритикале (яре) Triticosecale Witt.
Заявка №: 11011003 Назва сорту Дархліба харківський
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150156 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150288

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: за плоїдністю гексаплоїд 6

2 Колеоптиль: антоціанове забарвлення слабке 3

3 Рослина: форма куща прямий 1

4 Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками відсутні або дуже мало 1

5 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє або дуже слабке 1

6 Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин) середнє 5

7 Прапорцевий листок:сизий наліт на піхві помірний 5

8 Остюки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

9 Пиляки: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

10 Прапорцевий листок: довжина листкової пластинки коротка 3

11 Прапорцевий листок: ширина листкової пластинки вузька 3

12 Колос: сизий наліт помірний 5

13 Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля сильне 7

14 Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками) дуже низька 1

15 Колос: розміщення остюків за всією довжиною 3

16 Остюки: довжина відносно колосу короткі 3

17 Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із середньої третини довгий 7
колоса)

18 Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17) середній 5

19 Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17) відсутнє 1

20 Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колосу і верхнім середньо-виповнена 5
вузлом)

21 Колос:за кольором сіро-димчастий 2

22 Колос: за щільністю нещільний 3

23 Колос: за довжиною (без остюків) довгий 7

24 Колос: за шириною (вигляд збоку) середній 5

25 Зернівка: забарвлення у фенолі ознака не визначена 0

26 Тип розвитку ярий 3

27 Колос: за формою пірамідальний 1

28 Колос: наявність остюків наявні 9

29 Вісь колосу: за міцністю гнучка 9

30 Колосок: кількість квіток мало 3

31 Колосок: плідність квіток плідні 1

32 Зернівка: за формою видовжена 5

33 Зернівка: за кольором коричнева 5

34 Зернівка: характер поверхні слабко зморшкувата 7

35 Зернівка: за крупністю середня 5

36 Колос: положення в просторі напівпониклий 7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення 
Л  П

Урожайність, ц/га 24,2 32,4 32,4
Гарантоване відхилення:
+,- до нац. ст.,ц/га 1,6 0,1 3,4
% 7 0,3 11,7
Вегетаційний період, дн 86 94 92
Висота рослин, см 90,4 89 95
Маса 1000 зерн., г 38,1 41,5 40,7
Стійкість до, бал
полягання 8,5 9 8,5
осипання 9 9 9
посухи 7,3 8,2 8,1
борошнистої роси 9 9 9
гнилей кореневих 9 9 9
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бурої іржі 9 9 9
фузаріозу 9 9 9
Вміст білку, % 14,6 14,3 13,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 11012001 Назва сорту Дев'ятий вал
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.02.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний 5

7 Час початкуколосіння (перший колосок видно на 50% колосів). Позначається дата середній 5
колосіння сорту порівняно з двома добре відомими сортами

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильна 7

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення в просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки) середня 5

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довгі 3

18 Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: плівка наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової відсутня або дуже слабка 1
луски

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски слабке 3

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару сильне забарвлення 3

29 Тип розвитку озимий 1

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 плівкових 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 53,4 64 46,2
Гарантована прибавка
+,- до нац.ст., ц/га 7,3 7,5 2,9

% 15,8 13,2 6,6
Вегетаційний період, днів 249 263 262
Висота рослин,см 90,5 84,6 76,6
Маса 1000 зерен, г 42 45,8 43,9
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 6,9 7,1 8,5
Стійкість до: бал
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полягання 7,9 7,1 8,3
осипання 8,6 8,8 8,8
посухи 7,9 8,8 8,6
борошнистої роси 8,4 8,3 7,4
Г ельмінтоспоріозу 7,7 7,9 8,3
Вміст білку, % 12,5 11,8 12
Напрям використання зерновий зерновий зерновий
Морозостійкість за проморожування,бал 4,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 10012025 Назва сорту Лестер
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.01.2015 Патент №: 150268 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141138

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямий 3

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві слабкий 3

7 Час початкуколосіння (перший колосок видно на 50% колосів). Позначається дата середній 5
колосіння сорту порівняно з двома добре відомими сортами

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення в просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки) середня 5

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довгі 3

18 Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента відсутній або дуже малий 1

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: плівка наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової відсутня або дуже слабка 1
луски

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски слабке 3

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару білясте 1

29 Тип розвитку озимий 1

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 плівкових 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 49,9 64,9 47,2
Гарантована прибавка
+,- до нац.ст.,ц/га 3,8 8,4 3,9

% 8,2 14,8 9
Вегетаційний період, днів 250 264 266
Висота рослин,см 85,1 79,6 81,8
Маса 1000 зерен, г 43,3 43,8 42,4
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 6,9 7,5 7,9
Стійкість до: бал
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полягання 8 6,6 8,8
осипання 8,7 9 8,8
посухи 7,8 7,8 8,6
борошнистої роси 8,5 8,7 7,9
Г ельмінтоспоріозу,б 7,5 7,7 7,9
Вміст білку, % 13,1 13,3 12,7
Напрям використання зерновий зерновий зерновий
Морозостійкість за проморожування,бал 4

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012006 Назва сорту СИ ЛЕУ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150270 
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150293

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямий 3

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Час початкуколосіння (перший колосок видно на 50% колосів). Позначається дата ранній 3
колосіння сорту порівняно з двома добре відомими сортами

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків відсутня або слабка 1

10 Колос: восковий наліт сильний 7

11 Колос: положення в просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довгі 3

18 Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: плівка наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової слабка 3
луски

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски помірне 5

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабке забарвлення 2

29 Тип розвитку озимий 1

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 грубозморшкувата 9

34 Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє 9

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка поступовий 2

36 Вушка: форма верхівки тупа 1

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 57,3 66 50,1
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст., ц/га 11,2 9,5 6,8

% 24,2 16,8 15,7
Вегетаційний період, днів 246 264 257
Висота рослин,см 86,1 81 75,2
Маса 1000 зерен, г 42 45,5 42
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 8,5 8,3 8,1
Стійкість до: бал
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полягання 7,8 8,5 9
осипання 8,8 9 8,7
посухи 8,5 8,8 8,3
борошнистої роси 8,3 7,8 8,5
Гельмінтоспоріозу 7,7 7,6 7,7
Вміст білку, % 12,7 13 12,7
Напрям використання зерновий зерновий зерновий
Морозостійкість за проморожування, бал 3,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012005 Назва сорту ХОББІТ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150269 
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150292

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок дуже слабка 1

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний 5

7 Час початкуколосіння (перший колосок видно на 50% колосів). Позначається дата середній 5
колосіння сорту порівняно з двома добре відомими сортами

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабка 3

10 Колос: восковий наліт сильний 7

11 Колос: положення в просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки) середня 5

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) довгі 3

18 Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: плівка наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової слабка 3
луски

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски помірне 5

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабке забарвлення 2

29 Тип розвитку озимий 1

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 плівкових 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник Значення
С Л П

Урожайність, ц/га 55,8 61 48,7
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст., ц/га 9,7 4,6 5,4

% 21 8 12,4
Вегетаційний період, днів 246 265 256
Висота рослин,см 86 78 81,3
Маса 1000 зерен, г 41,3 44 41,6
Зимостійкість, бал (польова оцінка) 8,8 8 8,2
Стійкість до: бал
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полягання 7,7 8 9
осипання 8,5 9 8,7
посухи 8,5 8,7 8
борошнистої роси 8,5 8,2 8,3
Гельмінтоспоріозу 7,6 9 7,3
Вміст білку, % 13 13,4 13
Напрям використання зерновий зерновий зерновий
Морозостійкість за проморожування, бал 5,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012026 Назва сорту Авалон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2015 Патент №: 150280 
Дата пріоритет 14.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірне 5

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 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 довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки наявна 9

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової відсутнє або дуже слабке 1
луски

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 20,7 37,5 33,5
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -4,5 -0,6 2
% -17,8 -1,5 6,3
Вегетаційний період, діб 85 83 91
Висота рослини, см 53,1 60,4 59,8
Маса 1000 зерен, г 43 48 47,8
Стійкість, до бал
полягання 9 8,7 9
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осипання 9 8,6 8,8
посухи 6,8 7,9 8,6
гельмінтоспоріозу 8 8,1 8,2
сажки 9 8,8 8,8
борошнистої роси 8 7,8 8,3
Вміст білку, % 13,8 12,3 12,1
Вирівняність зерна, % 94 96 96,9
Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 11012014 Назва сорту Брітні
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150421

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) пізнє 7

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 напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 короткий 3

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 23,9 43,6 32,9
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га -1,9 4,3 -1,2

% -7,3 9,7 -3,5
Вегетаційний період, дн. 82 81 88
Висота рослин, см 52,2 58,4 59,7
Маса 1000 насінин, г 44,6 47,8 44,3
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,7 8,9
- осипання 9 8,7 8,7
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- посухи 6,8 7,9 8,6
- гельмінтоспоріозу 8,1 8,5 8
- сажки 9 9 8,7
- борошнистої роси 8 8,7 8,4

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,9 12,5 11,4
- вирівняність зерна, % 93,5 96,5 94

Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 11012019 Назва сорту Гарант Преміум
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.01.2015 Патент №: 150163 
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150066

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірний 5

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 помірне 5

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 28,7 39,6 31
Г арантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га 9,5 1,5 -0,5
% 13,8 3,9 -1,5
Вегетаційний період, діб 79 78 84
Висота рослини, см 57,7 64,6 64,8
Маса 1000 зерен, г 43,8 46,6 44,3
Стійкість, до бал
полягання 8,5 8,5 8,1
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осипання 9 8,8 8,8
посухи 7,4 8,1 8,7
гельмінтоспоріозу 8,3 8,3 7,7
сажки 9 9 8,7
борошнистої роси 8,5 8,7 8,2
Вміст білку, % 12,1 12,5 12,7
Вирівняність зерна, % 95,3 94 93,2
Напрям використання зерновий зерновий зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп

610



Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 10012021 Назва сорту Грейс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150419

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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 слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 26,5 42,9 35,4
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га 0,7 3,6 1,3

% 2,7 9,1 3,8
Вегетаційний період, дн. 83 81 87
Висота рослин, см 56,1 60,3 65,8
Маса 1000 насінин, г 43,4 46,7 46,3
Стійкість до : бал

- вилягання 8,9 8,7 8,8
- осипання 9 8,7 8,8
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- посухи 7 8,2 8,6
- гельмінтоспоріозу 8,3 8,4 8
- сажки 9 8,9 8,8
- борошнистої роси 8,3 8,6 7,9

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,6 12,8 11,8
- вирівняність зерна, % 95,9 99,1 97,8

Напрям використання зерновий зерновий пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 12012031 Назва сорту Даніелле
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків сильне 7

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 23,2 33,5 35
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -2 -4,6 3,5
% -7,9 -12 11
Вегетаційний період, діб 81 84 90
Висота рослини, см 54 60,8 61,1
Маса 1000 зерен, г 43,5 47,8 46,4
Стійкість, до бал
полягання 9 8,8 8,9
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осипання 9 8,5 8,8
посухи 6,3 8,5 8,5
гельмінтоспоріозу 8 8,1 8,1
сажки 9 8,8 8,9
борошнистої роси 8,1 8,5 8,5
Вміст білку, % 13,7 12,6 12,1
Вирівняність зерна, % 94,6 98,9 98,6
Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 11012022 Назва сорту Меліус
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150424

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус розлогий 7

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 помірний 5

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 сильний 7

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 сильно забарвлена 3

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 перекриваюче 3

38 Язичок: ступінь виявлення короткий 3

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) проміжна 5

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 26,3 40,8 35,8
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га 0,5 1,5 1,7

% 1,9 3,8 4,9
Вегетаційний період, дн. 81 83 88
Висота рослин, см 54,7 59,8 63,3
Маса 1000 насінин, г 42,6 48,4 45,7
Стійкість до : бал

- вилягання 8,9 8,8 8,9
- осипання 9 8,6 8,8
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- посухи 6,7 8 8,5
- гельмінтоспоріозу 8,3 8,3 8
- сажки 9 8,8 8,8
- борошнистої роси 8,3 8,8 8,5

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13 12,1 12,5
- вирівняність зерна, % 94,9 93 95,4

Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 11012015 Назва сорту Монтоя
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150422

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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) від паралельного до ледь 2
відхиленого

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 слабке 3
луски

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 24,2 41,2 33,1
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га -1,6 1,9 -1

% -6,2 4,8 -2,8
Вегетаційний період, дн. 81 82 89
Висота рослин, см 54 57,6 61,3
Маса 1000 насінин, г 43,1 45,4 43,9
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,6 8,7
- осипання 9 8,7 8,7
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- посухи 6,5 8,7 8,4
- гельмінтоспоріозу 8,2 8,3 7,9
- сажки 9 8,9 8,8
- борошнистої роси 8,1 8,7 8,3

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,3 12,3 11,7
- вирівняність зерна, % 95,6 95,9 95,8

Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

618



Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 10012017 Назва сорту Паула
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2015 Патент №: 150276 
Дата пріоритет 29.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150300

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: габітус напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

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) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 21,8 43,9 33,2
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст.,ц/га -4 4,6 -0,9
% -15,5 11,7 -2,6
Вегетаційний період, дн. 83 82 88
Висота рослин, см 57,3 62,7 66,4
Маса 1000 насінин, г 41,6 45,3 42,6
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,8 8,9
- осипання 9 8,8 8,8
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- посухи 6,2 8,1 8,6
- гельмінтоспоріозу 8,2 8,1 7,8
- сажки 9 8,8 8,8
- борошнистої роси 8,3 8,4 7,8 

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,6 12,9 11,9
- вирівняність зерна, % 95,1 98,2 97 

напрям використання зерновий зерновий пивоварний 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп

620



Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 11012020 Назва сорту Піонер
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150423

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків помірне 5

10 Колос: восковий наліт відсутній або дуже слабкий 1

11 Колос: положення у просторі пряме 1

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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) паралельне 1

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

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 23 38,9 36
Г арантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -2,2 0,8 4,5
% -8,7 2,0 14,2
Вегетаційний період, діб 84 82 89
Висота рослини, см 56,3 56,8 63,5
Маса 1000 зерен, г 46,4 47,5 47,8
Стійкість, до бал
полягання 9 8,7 8,5
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осипання 9 8,7 8,8
посухи 7,2 8 8,4
гельмінтоспоріозу 8,2 8,2 8,3
сажки 9 8,8 8,8
борошнистої роси 8,4 8,6 7,8
Вміст білку, % 13 12,1 12,5
Вирівняність зерна, % 94,9 93 95,4
Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Л ісостеп, П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012027 Назва сорту Роні
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2015 Патент №: 150281 
Дата пріоритет 14.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141142

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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) середнє 5

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) середня 5

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 19,3 37 33,9
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -5,9 -1,1 2,4
% -23,4 -2,8 7,6
Вегетаційний період, діб 86 83 91
Висота рослини, см 56,6 58,1 60,6
Маса 1000 зерен, г 43,7 46,7 46,3
Стійкість, до бал
полягання 9 8,6 9
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осипання 9 8,7 8,8
посухи 6,8 7,9 8,5
гельмінтоспоріозу 8,1 8,4 8,2
сажки 7,7 8,2 8,2
борошнистої роси 14,2 12 11,7
Вміст білку, % 92,3 96,2 95,6
Вирівняність зерна, % зерновий пивоварний пивоварний 
Напрям використання

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 13020001 Назва сорту Русалка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150301

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 багато 7

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 горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 22,3 37,3 34,4
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -2,9 -0,8 2,9
% -11,5 -2 9,2
Вегетаційний період, діб 85 83 91
Висота рослини, см 56,4 55,6 58,7
Маса 1000 зерен, г 44,1 46,1 45,8
Стійкість, до бал
полягання 9 8,6 8,9
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осипання 9 8,6 8,8
посухи 6,9 7,6 8,4
гельмінтоспоріозу 8 7,3 7,8
сажки 9 8,7 8,9
борошнистої роси 8 8,2 8,2
Вміст білку, % 13,1 12,6 11,9
Вирівняність зерна, % 94 98,3 96,3
Напрям використання зерновий зерновий пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 11012017 Назва сорту Саломі
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 28.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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) середнє 5

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 пряме 1

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) середній 2

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) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 24,4 40,7 34,8
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га -1,4 1,4 0,7

% -5,4 3,5 2
Вегетаційний період, дн. 80 81 88
Висота рослин, см 52,7 55,4 60,2
Маса 1000 насінин, г 43,6 47 43,8
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,8 8,8
- осипання 9 8,6 8,7
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- посухи 6,7 7,9 8,5
- гельмінтоспоріозу 8,1 8,6 8
- сажки 9 8,9 8,8
- борошнистої роси 8,1 8,9 8,3

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,5 12,5 12
- вирівняність зерна, % 90,9 96,6 94

Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 10012022 Назва сорту Саншайн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2015 Патент №: 150278 
Дата пріоритет 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150420

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків слабке 3

10 Колос: восковий наліт відсутній або дуже слабкий 1

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 середній 5

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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 25,9 41,4 34,5
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га 0,1 0,2 -2,5

% 0,3 5,3 -7,3
Вегетаційний період, дн. 83 82 88
Висота рослин, см 56,5 61,8 66
Маса 1000 насінин, г 42,6 47,2 45,3
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,6 8,8
- осипання 9 8,8 8,8
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- посухи 6,8 8 8,6
- гельмінтоспоріозу 8,2 8,3 7,5
- сажки 9 8,9 8,8
- борошнистої роси 8,2 8,6 8 

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,9 13,6 12,7
- вирівняність зерна, % 93,6 97,8 96,4 

Напрям використання зерновий зерновий пивоварний 

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 13020002 Назва сорту Сербінетта
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150302

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) середнє 5

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 напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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 слабке 3
луски

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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 22,3 34,7 34,1
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -2,9 -3,4 2,6
% -11,5 -8,9 8,2
Вегетаційний період, діб 85 82 90
Висота рослини, см 57,8 57,4 61,1
Маса 1000 зерен, г 44,3 45,6 46,4
Стійкість, до бал
полягання 9 8,7 8,9
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осипання 8,8 8,7 8,8
посухи 6,6 7,9 8,5
гельмінтоспоріозу 8 8,4 8,1
сажки 9 8,7 8,9
борошнистої роси 7,8 8,3 8,5
Вміст білку, % 14,9 12,5 12,6
Вирівняність зерна, % 95,6 98,3 95,1
Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 12012017 Назва сорту СОЛДО
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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 напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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

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 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 середній 5

39 Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) слабко виповнена 3

40 Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) наявна 9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 21,9 38,1 34,6
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га -3,3 0 3,1
% -13 0 9,8
Вегетаційний період, діб 81 84 90
Висота рослини, см 53,9 58,8 50,5
Маса 1000 зерен, г 45,3 49 50,5
Стійкість, до бал
полягання 9 8,8 9
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осипання 8 8,7 8,7
посухи 7,3 8 8,4
гельмінтоспоріозу 8 8,2 8
сажки 9 8,8 8,7
борошнистої роси 7,9 8,7 8,5
Вміст білку, % 14 13,1 12,3
Вирівняність зерна, % 92,9 96,5 95,2
Напрям використання зерновий зерновий пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L. 
Заявка №: 12012016 Назва сорту ТАТУМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150067

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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 помірне 5

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 короткий 3

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента помірний 5

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 повне 2

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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц/га 25,3 35,2 34,1
Гарантована прибавка
+,- до нац. ст.,ц/га 0,1 -2,9 2,6
% 0,3 -7,6 8,2
Вегетаційний період, діб 81 83 91
Висота рослини, см 54,3 56,5 63,1
Маса 1000 зерен, г 45,6 49,2 48,5
Стійкість, до бал
полягання 9 8,5 8,8
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осипання 9 8,5 8,7
посухи 7,6 8 8,5
гельмінтоспоріозу 7,9 8,1 8,6
сажки 9 8,8 8,8
борошнистої роси 8,1 8,5 8,5
Вміст білку, % 13,6 12,6 12
Вирівняність зерна, % 95,1 94,2 97,9
Напрям використання зерновий пивоварний пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

П олісся
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Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 11012031 Назва сорту Чіл
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.02.2015 Патент №: 150164 
Дата пріоритет 20.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141140

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильне 7

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) середнє 5

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 напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) середня 5

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 малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) паралельне 1

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 відсутнє або дуже слабке 1
луски

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 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 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

Результат польових досліджень показників господарської придатності

П оказник
С

Значення
Л П

Урожайність, ц / га 26,6 41 36,3
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га 0,8 1,7 2,2

% 3,1 4,3 6,4
Вегетаційний період, дн. 82 81 88
Висота рослин, см 56,3 58,8 65,2
Маса 1000 насінин, г 43 45,1 44,4
Стійкість до : бал

- вилягання 9 8,8 8,9
- осипання 8 8,8 8,8
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- посухи 6,9 8,1 8,8
- гельмінтоспоріозу 8,3 9 8,6
- сажки 9 8,6 8,2
- борошнистої роси 8,3 8,2 8,9

Якісні характеристики:
- вміст білку, % 13,6 12,7 12,2
- вирівняність зерна, % 92,4 97,6 97,3

Напрям використання зерновий зерновий пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

С теп, Л ісостеп, П олісся
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L. 
Заявка №: 11037003 Назва сорту Аден
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150183

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла середнє 5

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів сильне 7

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою середня 5

11 Листок: довжина пластинки середня 5

12 Листок: ширина пластинки середня 5

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю помірна 5

16 Листок: пухирчастість слабка 3

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення пряме 1

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зеленувато-біле 1

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) світле 3

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною короткий 3

26 Плід: діаметр великий 7

27 Плід: відношення довжина/діаметр мале 3

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі прямокутна 5

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині слабка 3

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) слабка 3

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість помірна 5

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки притиснута 4

39 Плід: глибина борозенок між частками помірні 5

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті середня 5

42 Плодоніжка: за довжиною середня 5

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час достигання ранній 3

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0
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49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня маса плоду 110 г, вміст сухої речовини 7,8%, тривалість періоду до достигання 129 діб, вміст загального цукру 5,4%, 
вміст вітаміну С 164 мг%, вміст клітковини 0,35%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 11037004 Назва сорту Боярд F1
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150184

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла коротке 3

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів помірне 5

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою середня 5

11 Листок: довжина пластинки середня 5

12 Листок: ширина пластинки середня 5

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю помірна 5

16 Листок: пухирчастість слабка 3

17 Листок: форма в поперечному перерізі плоска 5

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення похиле 2

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зеленувато-біле 1

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) світле 3

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною середній 5

26 Плід: діаметр середній 5

27 Плід: відношення довжина/діаметр середнє 5

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі трапецієвидна 6

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині слабка 3

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) слабка 3

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість сильна 7

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки притиснута 4

39 Плід: глибина борозенок між частками мілкі 3

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті товста 7

42 Плодоніжка: за довжиною середня 5

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час достигання середній 5

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0
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49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня маса плоду 100 г, вміст сухої речовини 6,3%, тривалість періоду до достигання 125 діб, вміст загального цукру 5,6%, 
вміст вітаміну С 142 мг%, вміст клітковини 0,35%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 11037005 Назва сорту Біла зірка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла коротке 3

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів сильне 7

9 Стебло: опушення вузлів слабке 3

10 Рослина: за висотою середня 5

11 Листок: довжина пластинки середня 5

12 Листок: ширина пластинки середня 5

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю помірна 5

16 Листок: пухирчастість помірна 5

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення похиле 2

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зеленувато-біле 1

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) помірне 5

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною короткий 3

26 Плід: діаметр середній 5

27 Плід: відношення довжина/діаметр середнє 5

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі трикутна 7

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині слабка 3

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) відсутня або дуже слабка 1

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість помірна 5

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки загострена 2

39 Плід: глибина борозенок між частками мілкі 3

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті середня 5

42 Плодоніжка: за довжиною середня 5

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час достигання середній 5

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0

643



49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня маса плоду 98 г, вміст сухої речовини 6,5%, тривалість періоду до достигання 105 діб, вміст загального цукру 6,2%, вміст 
вітаміну С 152 мг%, вміст клітковини 0,35%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 11037006 Назва сорту Амулет
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150186

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла середнє 5

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів слабке 3

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою середня 5

11 Листок: довжина пластинки середня 5

12 Листок: ширина пластинки вузька 3

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю слабка 3

16 Листок: пухирчастість слабка 3

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення поникле 3

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зеленувато-біле 1

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) світле 3

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною короткий 3

26 Плід: діаметр середній 5

27 Плід: відношення довжина/діаметр середнє 5

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі трикутна 7

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині помірна 5

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) відсутня або дуже слабка 1

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість помірна 5

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки загострена 2

39 Плід: глибина борозенок між частками мілкі 3

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті середня 5

42 Плодоніжка: за довжиною середня 5

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час дометання ранній 3

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0
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49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня маса плоду 98 г, вміст сухої речовини 6,5%, вміст загального цукру 7,2 %, вміст вітаміну С 152 мг%, вміст клітковини 
0,35%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 12036003 Назва сорту Соломон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150333

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла довге 7

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів слабке 3

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою висока 7

11 Листок: довжина пластинки середня 5

12 Листок: ширина пластинки середня 5

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю слабка 3

16 Листок: пухирчастість слабка 3

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення похиле 2

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зелене 3

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) помірне 5

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною короткий 3

26 Плід: діаметр середній 5

27 Плід: відношення довжина/діаметр мале 3

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі квадратна 4

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині сильна 7

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) помірна 5

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) темне 7

35 Плід: глянсуватість помірна 5

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки дуже притиснута 5

39 Плід: глибина борозенок між частками помірні 5

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті середня 5

42 Плодоніжка: за довжиною довга 7

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час достигання середній 5

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0
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49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 9,5 кг/м2, середня маса плоду 220 г, вміст сухої речовини 5%, тривалість періоду до достигання 75 діб, 
товщина стінки плоду 5 мм, вміст загального цукру 4%, вміст клітковини 2,4%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт
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Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 13113005 Назва сорту Данай
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150187

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла середнє 5

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів помірне 5

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою висока 7

11 Листок: довжина пластинки довга 7

12 Листок: ширина пластинки широка 7

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю слабка 3

16 Листок: пухирчастість слабка 3

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення поникле 3

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зеленувато-біле 1

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) світле 3

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною середній 5

26 Плід: діаметр середній 5

27 Плід: відношення довжина/діаметр середнє 5

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі трикутна 7

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині помірна 5

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) слабка 3

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість помірна 5

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці ознака не визначається 0

38 Плід: форма верхівки загострена 2

39 Плід: глибина борозенок між частками помірні 5

40 Плід: кількість часток три-чотири 4

41 Плід: товщина м’якоті середня 5

42 Плодоніжка: за довжиною середня 5

43 Плодоніжка: за товщиною товста 7

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті відсутній 1

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час дометання ранній 3

48,1 Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco 
MosaicVirus (0))

ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0

649



49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність 60 т/га, середня маса плоду 120 г, вміст сухої речовини 6,3%, тривалість періоду до достигання 125 діб, 
вміст загального цукру 7,2%, вміст вітаміну С 142 мг%, вміст клітковини 0,35%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Суниця садова Fragaria ananassa Duch.
Заявка №: 12084001 Назва сорту Мальвіна
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.12.2014 Патент №: 140812 
Дата пріоритет 21.05.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141137

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма росту напівпряма 2

2 Рослина: щільність листків помірно щільне 5

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 помірне 5

7 Вуса: щільність опушення помірне 5

8 Листок: за розміром великий 7

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 велике 3

14 Верхівковий листочок: форма основи тупа 2

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 горизонтальні 3

19 Прилисток: антоціанове забарвлення дуже сильне 9

20 Суцвіття: кількість квіток багато 7

21 Квітконіжка: розташування волосків горизонтальні 3

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 більша 4

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 темно-червоне 6

33 Плід: рівномірність кольору рівномірний або ледь 
нерівномірний

1

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 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 однакова 3

41 Плід: прилягання чашечки до плоду помірне 5

42 Плід: твердість м’якоті помірна 5

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 дуже пізній 9

47 Час початку достигання дуже пізній 9

48 Рослина: за типом плодоношення не ремонтантна 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

*Середня урожайність сорту 15 т/га. Середня маса ягоди, 12 г. Зимостійкість 8, стійкість до посухи 6 балів. Стійкість проти
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борошнистої роси 8 балів, плодової гнилі 6, бурої та білої плямистості 7, до пошкодження малиново-суничним довгоносиком 5, 
суничним кліщем 8 балів. Вміст в ягодах сухої речовини 10,83%, вітаміну С 47,2 мг/100 г сирої речовини, загального цукру 
6,46%, пектинових речовин 0,87%, загальна кислотність 0,778%. Час достигання дуже пізній. Дегустаційна оцінка 7 балів, 
транспортабельність 6.

*Дані заявника.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Степ
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Вид: Чорниця Vaccinium corymbosum L.
Заявка №: 13501001 Назва сорту ВВ001 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150610

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: сила росту сильна 7

2 Рослина: тип росту напіврозлогий 2

3 Однорічний пагін: забарвлення зеленувато-червоний 2

4 Однорічний пагін: довжина міжвузля (верхня половина пагона) середнє 5

5 Листок: за довжиною середній 5

6 Листок: за шириною широкий 7

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 цілокрая 1

12 Квіткова брунька: антоціанове забарвлення помірне 5

13 Суцвіття: за довжиною (разом із квітконосом) середнє 5

14 Квітка: форма віночка циліндрична 3

15 Квітка: довжина трубки віночка середня 5

16 Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка помірне 5

17 Квітка: ребристість трубки віночка відсутня 1

18 Плодове гроно: щільність середнє 5

19 Ягода нестигла: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

20 Ягода: за розміром велика 7

21 Ягода: форма у поздовжньому розрізі сплющена 3

22 Ягода: положення чашолистків від вертикального до 
напіввертикального

2

23 Ягода: тип чашолистків прямі 2

24 Ягода: діаметр основи чашечки середній 5

25 Ягода: глибина основи чашечки середня 5

26 Ягода: інтенсивність воскового нальоту сильний 7

27 Ягода: забарвлення шкірки (після видалення воскового нальоту) синє 2

28 Ягода: за твердістю тверда 7

29 Ягода: солодкість помірна 5

30 Ягода: кислотність низька 3

31 Рослина: тип плодоношення лише на прирості минулого року 1

32 Рослина: час розпускання вегетативних бруньок ранній 3

33 Рослина: час початку цвітіння на прирості минулого року пізній 7

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 ранній 3

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 ранній. Середня врожайність становить 15,0 т/га, середня врожайність на 
кущ 4,5 кг, середня маса плоду 2 г. Вміст сухої речовини в ягодах 15,8%, загального цукру 10,2%, вітаміну С 9,7 мг/100 г, 
загальна кислотність 0,58%. Зимостійкість 8 балів, посухостійкість 5. Стійкість до ураження сірою гниллю 7 балів, антракнозом 
8, до пошкодження розановою листокруткою 7 балів. Дегустаційна оцінка 8 балів, транспортабельність 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Полісся, Лісостеп, Степ, закритий грунт
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Вид: Баклажан Solanum melongena L.
Заявка №: 12022002 Назва сорту Бріджит
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150092

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля дуже слабке 1

3 Рослина: габітус розлогий 5

4 Рослина: за висотою середня 5

5 Рослина: за довжиною стебла (від сім’ядольного вузла до 1-ої квітки) довга 7

6 Стебло: антоціанове забарвлення наявне 9

7 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

8 Стебло: опушення помірне 5

9 Листкова пластинка: за розміром середня 5

10 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

11 Листкова пластинка: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Суцвіття: кількість квіток від одної до трьох 1

14 Квітка: за розміром середня 5

15 Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення помірне 5

16 Плід: за довжиною довгий 7

17 Плід: за діаметром середній 5

18 Плід: відношення довжина / діаметр велике 7

19 Плід: основна форма булавоподібна 5

20 Плід: розмір рубця маточки великий 7

21 Плід: форма верхівки округла 3

22 Плід: глибина зазублення відсутнє або дуже мілке 1

23 Лише для сортів з циліндричними плодами: Плід: вигин ознака не визначається 0

24 Плід: забарвлення шкірки у товарній стиглості фіолетове 3

25 Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність 
забарвлення шкірки (як для 24)

темне 7

26 Плід: глянсуватість (як для 24) сильна 7

27 Плід: плямистість відсутня 1

28 Плід: смугастість відсутня 1

29 Плід: випуклість смуг ознака не визначалась 0

30 Плід: щільність смуг ознака не визначалась 0

31 Плід: ребристість відсутня або дуже слабка 1

32 Плід: довжина квітконіжки середня 5

33 Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою відсутнє 1

34 Плід: інтенсивнсть антоціанового забарвлення під чашечкою ознака не визначається 0

35 Плід: розмір чашечки середня 5

36 Плід: антоціанове забарвлення чашечки відсутнє 1

37 Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки ознака не визначається 0

38 Плід: шипуватість чашечки відсутня або дуже слабка 1

39 Плід: зморшкуватість чашечки дуже слабка 1

40 Плід: забарвлення м’якоті зеленувате 2

41 Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості коричневе 4

42 Час початку цвітіння ранній 3

43 Час фізіологічної стиглості середній 5

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Період від сівби до початку достигання 130 діб, період плодоношення 27 діб, вміст сухої речовини в плодах 8,4%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп

654



Вид: Баклажан Solanum melongena L.
Заявка №: 13093001 Назва сорту Прадо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150001 
Дата пріоритет 14.02.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150093

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля слабке 3

3 Рослина: габітус розлогий 5

4 Рослина: за висотою середня 5

5 Рослина: за довжиною стебла (від сім’ядольного вузла до 1-ої квітки) середня 5

6 Стебло: антоціанове забарвлення відсутнє 1

7 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначається 0

8 Стебло: опушення слабке 3

9 Листкова пластинка: за розміром середня 5

10 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

11 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

12 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

13 Суцвіття: кількість квіток понад три 2

14 Квітка: за розміром середня 5

15 Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення помірне 5

16 Плід: за довжиною середній 5

17 Плід: за діаметром середній 5

18 Плід: відношення довжина / діаметр середнє 5

19 Плід: основна форма грушоподібна 4

20 Плід: розмір рубця маточки середній 5

21 Плід: форма верхівки приплюснута 2

22 Плід: глибина зазублення мілке 3

23 Лише для сортів з циліндричними плодами: Плід: вигин ознака не визначається 0

24 Плід: забарвлення шкірки у товарній стиглості фіолетове 3

25 Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність 
забарвлення шкірки (як для 24)

темне 7

26 Плід: глянсуватість (як для 24) помірна 5

27 Плід: плямистість відсутня 1

28 Плід: смугастість відсутня 1

29 Плід: випуклість смуг ознака не визначалась 0

30 Плід: щільність смуг ознака не визначалась 0

31 Плід: ребристість відсутня або дуже слабка 1

32 Плід: довжина квітконіжки середня 5

33 Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою наявне 9

34 Плід: інтенсивнсть антоціанового забарвлення під чашечкою слабке 3

35 Плід: розмір чашечки велика 7

36 Плід: антоціанове забарвлення чашечки відсутнє 1

37 Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки ознака не визначається 0

38 Плід: шипуватість чашечки відсутня або дуже слабка 1

39 Плід: зморшкуватість чашечки слабка 3

40 Плід: забарвлення м’якоті зеленувате 2

41 Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості коричневе 4

42 Час початку цвітіння ранній 3

43 Час фізіологічної стиглості ранній 3

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 40 т/га, період від сіби до початку достигання 125 діб, вміст сухої речовини в плодах 8,4%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Закритий грунт.
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Вид: Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Заявка №: 11023004 Назва сорту Беттоло
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150072

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Супліддя одноросткове 1

2 Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля наявне 9

3 Листок: положення черешка напівпряме 3

4 Листок: положення пластинки напівпряме 3

5 Листок: за довжиною (разом з черешком) короткий 3

6 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

7 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

8 Листкова пластинка: форма еліптична 5

9 Листкова пластинка: колір в основному зелений 1

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

11 Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок помірне 5

12 Листкова пластинка: хвилястість краю сильна 7

13 Листкова пластинка: пухирчастість помірна 5

14 Листковий черешок: за шириною основи середній 5

15 Листковий черешок: основний колір зворотнього боку пурпуровий 4

16 Коренеплід: заглибленість у ґрунті середня 5

17 Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі яйцевидна 4

18 Коренеплід: за довжиною короткий 3

19 Коренеплід: за шириною середній 5

20 Коренеплід: відношення довжина/ ширина середнє 3

21 Коренеплід: форма основи загострена 1

22 Коренеплід: окорковіння шкірки помірне 5

23 Коренеплід: колір шкірки червонувато-пурпуровий 3

24 Коренеплід: основне забарвлення м’якоті пурпурове 4

25 Коренеплід: інтенсивність забарвлення м’якоті темна 7

26 Коренеплід: виявлення кілець слабке 3

27 Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність 75 т/га, маса товарного коренеплоду 230 г, тривалість періоду від повних сходів до початку достигання 117 
діб, вміст сухої речовини в плоді 11,3%, вміст загального цукру 8,2%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Заявка №: 11023001 Назва сорту Воєвода
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150071

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Супліддя одноросткове 1

2 Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля наявне 9

3 Листок: положення черешка напівпряме 3

4 Листок: положення пластинки напівпряме 3

5 Листок: за довжиною (разом з черешком) короткий 3

6 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

7 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

8 Листкова пластинка: форма вузькоеліптична 3

9 Листкова пластинка: колір в основному зелений 1

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок сильне 7

12 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

13 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

14 Листковий черешок: за шириною основи вузький 3

15 Листковий черешок: основний колір зворотнього боку червоний 3

16 Коренеплід: заглибленість у ґрунті глибока 7

17 Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 2

18 Коренеплід: за довжиною короткий 3

19 Коренеплід: за шириною вузький 3

20 Коренеплід: відношення довжина/ ширина середнє 3

21 Коренеплід: форма основи загострена 1

22 Коренеплід: окорковіння шкірки помірне 5

23 Коренеплід: колір шкірки червонувато-пурпуровий 3

24 Коренеплід: основне забарвлення м’якоті пурпурове 4

25 Коренеплід: інтенсивність забарвлення м’якоті помірна 5

26 Коренеплід: виявлення кілець помірне 5

27 Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Маса товарного коренеплоду 377 г, тривалість періоду від повних содів до початку достигання 62 доби, вміст сухої речовини в 
плоді 9,7%, вміст загального цукру 8,4%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий грунт.
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Вид: Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Заявка №: 10023002 Назва сорту Карілон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 09.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150425

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Супліддя одноросткове 1

2 Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля наявне 9

3 Листок: положення черешка напівпряме 3

4 Листок: положення пластинки напівпоникле 7

5 Листок: за довжиною (разом з черешком) короткий 3

6 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

7 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

8 Листкова пластинка: форма вузькоеліптична 3

9 Листкова пластинка: колір в основному зелений 1

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

11 Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок сильне 7

12 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

13 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

14 Листковий черешок: за шириною основи вузький 3

15 Листковий черешок: основний колір зворотнього боку пурпуровий 4

16 Коренеплід: заглибленість у ґрунті середня 5

17 Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі вузьковидовжена 5

18 Коренеплід: за довжиною середній 5

19 Коренеплід: за шириною вузький 3

20 Коренеплід: відношення довжина/ ширина середнє 3

21 Коренеплід: форма основи загострена 1

22 Коренеплід: окорковіння шкірки помірне 5

23 Коренеплід: колір шкірки червонувато-пурпуровий 3

24 Коренеплід: основне забарвлення м’якоті пурпурове 4

25 Коренеплід: інтенсивність забарвлення м’якоті помірна 5

26 Коренеплід: виявлення кілець слабке 3

27 Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність 42 т/га, маса товарного коренеплоду 170 г, тривалість періоду від повни сходів до початку достигання 85 
діб, вміст сухої речовини в плоді 14%, вміст загального цукру 9,5%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Заявка №: 11023005 Назва сорту МОНОПОЛІ МОДЕЛЛА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150073

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Супліддя одноросткове 1

2 Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля наявне 9

3 Листок: положення черешка напівпряме 3

4 Листок: положення пластинки напівпоникле 7

5 Листок: за довжиною (разом з черешком) короткий 3

6 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

7 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

8 Листкова пластинка: форма вузькоеліптична 3

9 Листкова пластинка: колір в основному зелений 1

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

11 Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок сильне 7

12 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

13 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

14 Листковий черешок: за шириною основи вузький 3

15 Листковий черешок: основний колір зворотнього боку пурпуровий 4

16 Коренеплід: заглибленість у ґрунті середня 5

17 Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі яйцевидна 4

18 Коренеплід: за довжиною короткий 3

19 Коренеплід: за шириною вузький 3

20 Коренеплід: відношення довжина/ ширина мале 1

21 Коренеплід: форма основи округла 2

22 Коренеплід: окорковіння шкірки помірне 5

23 Коренеплід: колір шкірки червонувато-пурпуровий 3

24 Коренеплід: основне забарвлення м’якоті пурпурове 4

25 Коренеплід: інтенсивність забарвлення м’якоті помірна 5

26 Коренеплід: виявлення кілець помірне 5

27 Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність 60 т/га, маса товарного коренеплоду 220 г, тривалість періоду від повних сходів до початку достигання 60 
діб, вміст сухої речовини в плоді 11%, вміст загального цукру 10%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Буряк столовий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Заявка №: 12013015 Назва сорту Шот Топ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150003 
Дата пріоритет 17.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150426

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Супліддя одноросткове 1

2 Паросток: червоне забарвлення гіпокотиля наявне 9

3 Листок: положення черешка напівпряме 3

4 Листок: положення пластинки напівпряме 3

5 Листок: за довжиною (разом з черешком) короткий 3

6 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

7 Листкова пластинка: за шириною вузька 3

8 Листкова пластинка: форма еліптична 5

9 Листкова пластинка: колір зелений або червоний 2

10 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

11 Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок сильне 7

12 Листкова пластинка: хвилястість краю помірна 5

13 Листкова пластинка: пухирчастість помірна 5

14 Листковий черешок: за шириною основи вузький 3

15 Листковий черешок: основний колір зворотнього боку пурпуровий 4

16 Коренеплід: заглибленість у ґрунті середня 5

17 Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

18 Коренеплід: за довжиною короткий 3

19 Коренеплід: за шириною вузький 3

20 Коренеплід: відношення довжина/ ширина середнє 3

21 Коренеплід: форма основи округла 2

22 Коренеплід: окорковіння шкірки помірне 5

23 Коренеплід: колір шкірки червонувато-пурпуровий 3

24 Коренеплід: основне забарвлення м’якоті пурпурове 4

25 Коренеплід: інтенсивність забарвлення м’якоті темна 7

26 Коренеплід: виявлення кілець помірне 5

27 Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби) відсутня або дуже слабка 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність 25,6 т/га, маса товарного коренеплоду 200 г, тривалість періоду від повних сходів до початку достигання 70 
діб, вміст сухої речовини в плоді 20%, вміст загального цукру 11%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Гарбуз звичайний Cucurbita pepo L.
Заявка №: 12102001 Назва сорту Мускат Де Прованс
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150338

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей еліптична 2

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей помірне 5

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі випукла 3

4 Рослина: габітус плетистий 3

5 Рослина: галуження наявне 9

6 Рослина: галуження стебла помірне 5

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

ознака не визначається 0

8 Стебло: забарвлення цілком зелене 1

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики добре розвинені 2

12 Листкова пластинка: за розміром середня 5

13 Листкова пластинка: розсіченість мілка 3

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість наявна 9

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю середня 5

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: кількість шипів відсутні або кілька 1

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка відсутнє 1

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка ознака не визначалась 0

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

ознака не визначається 0

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка відсутнє 1

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка ознака не визначається 0

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

ознака не визначається 0

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма ознака не визначається 0

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки ( за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

темне 7

30 Плід: переважна форма поперечноеліптична 2

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром дуже великий 9

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю ознака не визначається 0

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю ознака не визначається 0

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого 
діаметра

ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0

46 Плід: борозенки наявні 9

47 Плід: глибина борозенок глибокі 7

48 Плід: ребра наявні 9

49 Плід: ступінь виявлення ребер сильно 7

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

кремове 2

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) однакове 1

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначається 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці відсутні 1

63 Плід: кількість бородавок на шкірці ознака не визначалась 0

64 Плід: розмір квіткового рубця дуже малий 1

65 Плід: довжина плодоніжки довга 7

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки помірне 5

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки відсутня 1

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

кремове 3

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

ознака не визначалась 0

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) кремове 2

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) відсутній 1

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) ознака не визначається 0

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті оранжеве 3

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки відсутнє 1

76 Стиглий плід: структура м’якоті не волокниста 1

77 Насінина: за розміром середня 5

78 Насінина: форма еліптична 5

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в плоді 10%, тривалість пероду до достигання 115 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.
Заявка №: 12025001 Назва сорту Кредо
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150340

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: довжина гіпокотиля (фаза першого справжнього листка) дуже короткий 1

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 помірна 5

7 Листкова пластинка: довжина центральної лопаті коротка 3

8 Листкова пластинка: зубчастість країв помірна 5

9 Листкова пластинка: пухирчастість помірна 5

10 Черешок: положення (у фазі 3-х листків) напівпряме 5

11 Черешок: за довжиною короткий 3

12 Квітка: за статтю (за повного цвітіння) моноеційні 1

13 Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки жовтувато-зелене 2

14 Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки темне 7

15 Молодий плід: щільність цяток відсутні або дуже рідкі 1

16 Молодий плід: розмір цяток ознака не визначалась 0

17 Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення ознака не визначалась 0

18 Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків відсутнє або дуже слабке 1

19 Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків ознака не визначалась 0

20 Молодий плід: довжина плодоніжки середня 5

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 малий 3

26 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

27 Плід: місце найбільшого діаметра у центрі 2

28 Плід: форма поздовжнього розрізу помірно еліптична 2

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 ознака не визначалась 0

34 Плід: забарвлення цяток ознака не визначалась 0

35 Плід: інтенсивність забарвлення цяток ознака не визначалась 0

36 Плід: щільність розміщення плям рідкі 3

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 заокруглена 2

42 Плід: розмір маточкового рубця малий 3

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 слабка 3

48 Плід: коркове утворення наявне 9

49 Плід: товщина коркового шару середній 5

50 Плід: візерунок коркового утворення лініями і сіткою 4

51 Плід: щільність візерунку коркового утворення щільний 7

52 Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної швидка 7
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53 Плід: товщина м’якоті в поздовжньому розрізі (в місці максимального діаметра
плоду)

середня 5

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

відсутній або дуже слабкий 1

57 Плід: консистенція м’якоті м’яка 3

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 коротка 3

61 Насінина: за шириною середня 5

62 Насінина: форма не подібна до форми кедрового 
горішка

1

63 Насінина: забарвлення кремово-жовте 2

64 Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність 
забарвлення

світле 3

65 Час цвітіння чоловічих квіток середній 5

66 Час цвітіння жіночих квіток середній 5

67 Час достигання середній 5

68 Термін зберігання плоду середній 5

69,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 0 ознака не визначалась 0

69,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 1 ознака не визначалась 0

69,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 2 ознака не визначалась 0

69,4 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раси 1-2 ознака не визначалась 0

70,1 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 1 ознака не визначалась 0

70,2 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 2 ознака не визначалась 0

70,3 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 5 ознака не визначалась 0

71 Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum), Раса 1 
(борошнистої роси) сприйнятливий

ознака не визначалась 0

72 Стійкість до колоній Aphis gossypii ознака не визначалась 0

73 Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні ознака не визначалась 0

74,1 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса GVA ознака не визначалась 0

74,2 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса E2 ознака не визначалась 0

75 Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV) ознака не визначалась 0

76 Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 70 т/га, період від повних содів до першого збирання 65 діб, період від садіння 30-денної розсади до 
останнього збирання плодів 30 діб, вміст сухої речовини в плодах 11,5%, вміст загального цукру 12,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий грунт.
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Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.
Заявка №: 11025004 Назва сорту Радміла
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 15.12.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150428

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: довжина гіпокотиля (фаза першого справжнього листка) короткий 3

2 Паросток: розмір сім’ядоль (як для 1) великі 7

3 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей (як для 1) слабке 3

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 слабка 3

9 Листкова пластинка: пухирчастість слабка 3

10 Черешок: положення (у фазі 3-х листків) напівпряме 5

11 Черешок: за довжиною середній 5

12 Квітка: за статтю (за повного цвітіння) моноеційні 1

13 Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки жовтувато-зелене 2

14 Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки слабке 3

15 Молодий плід: щільність цяток відсутні або дуже рідкі 1

16 Молодий плід: розмір цяток ознака не визначалась 0

17 Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення ознака не визначалась 0

18 Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків відсутнє або дуже слабке 1

19 Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків ознака не визначалась 0

20 Молодий плід: довжина плодоніжки середня 5

21 Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1см від плоду) товста 7

22 Молодий плід: поширення темної плями навколо плодоніжки мале 3

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 малий 3

26 Плід: відношення довжини до діаметра від малого до середнього 4

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 помірне 5

31 Плід: відтінок основого забарвлення шкірки за достигання вохристий 5

32 Плід: щільність розміщення цяток відсутні або дуже рідкі 1

33 Плід: розмір цяток ознака не визначалась 0

34 Плід: забарвлення цяток ознака не визначалась 0

35 Плід: інтенсивність забарвлення цяток ознака не визначалась 0

36 Плід: щільність розміщення плям відсутні або дуже рідкі 1

37 Плід: розмір плям ознака не визначалась 0

38 Плід: бородавки відсутні 1

39 Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стигого плоду помірна 5

40 Плід: форма основи заокруглена 2

41 Плід: форма верхівки заокруглена 2

42 Плід: розмір маточкового рубця малий 3

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 відсутня або дуже слабка 1

48 Плід: коркове утворення наявне 9

49 Плід: товщина коркового шару тонкий 3

50 Плід: візерунок коркового утворення лише сіткою 5

51 Плід: щільність візерунку коркового утворення середній 5

52 Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної повільна 3
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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 жовтувато-біле 4

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 м’яка 3

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)

світле 3

60 Насінина: за довжиною коротка 3

61 Насінина: за шириною середня 5

62 Насінина: форма не подібна до форми кедрового 
горішка

1

63 Насінина: забарвлення кремово-жовте 2

64 Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність 
забарвлення

світле 3

65 Час цвітіння чоловічих квіток ранній 3

66 Час цвітіння жіночих квіток середній 5

67 Час достигання ранній 3

68 Термін зберігання плоду короткий 3

69,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 0 ознака не визначалась 0

69,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 1 ознака не визначалась 0

69,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 2 ознака не визначалась 0

69,4 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раси 1-2 ознака не визначалась 0

70,1 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 1 ознака не визначалась 0

70,2 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 2 ознака не визначалась 0

70,3 Стійкість до Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera xanthii) (борошнистої роси): Раса 5 ознака не визначалась 0

71 Стійкість до Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces cichoracearum), Раса 1 
(борошнистої роси) сприйнятливий

ознака не визначалась 0

72 Стійкість до колоній Aphis gossypii ознака не визначалась 0

73 Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні ознака не визначалась 0

74,1 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса GVA ознака не визначалась 0

74,2 Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Раса E2 ознака не визначалась 0

75 Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV) ознака не визначалась 0

76 Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 6 т/га, період від повних сходів до першого збирання 92 доби, період від садіння 30-денної розсади до 
останнього плодів 14 діб, вміст сухої речовини в плодах 9%, вміст загального цукру 16%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Закритий грунт.
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Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.
Заявка №: 13147004 Назва сорту Рікура
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2014 Патент №: 140760 
Дата пріоритет 17.10.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150429

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сірувато-зелене 4

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 зелене 3

30 Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки за достигання помірне 5

31 Плід: відтінок основого забарвлення шкірки за достигання зеленуватий 6

32 Плід: щільність розміщення цяток щільні 7

33 Плід: розмір цяток малі 3

34 Плід: забарвлення цяток зелене 3

35 Плід: інтенсивність забарвлення цяток темне 7

36 Плід: щільність розміщення плям помірно щільні 5

37 Плід: розмір плям великі 7

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

44 Плід: ширина боріздок середні 5

45 Плід: глибина боріздок середні 5

46 Плід: забарвлення боріздок біле 1

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 повільна 3
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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 біле 1

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

відсутній або дуже слабкий 1

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)

жовтий 1

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)

ознака не визначається 0

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 наявна 9

69,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Melonis: Раса 2 відсутня 1

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) наявна 9

76 Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV) відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 14,7 кг/м2, період від повних сходів до першого збирання 91доба, період від садіння 30-денної розсади до 
останнього збирання плодів 80 діб, вміст сухої речовини в плодах 9%, вміст загального цукру 14%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.
Заявка №: 12026008 Назва сорту Ангеліна
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей еліптична 2

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей світле 3

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі пряма 2

4 Рослина: габітус кущовий 1

5 Рослина: галуження наявне 9

6 Рослина: галуження стебла помірне 5

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

напівпряме 3

8 Стебло: забарвлення цілком зелене 1

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики відсутні або рудиментарні 1

12 Листкова пластинка: за розміром середня 5

13 Листкова пластинка: розсіченість помірна 5

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість відсутня 1

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю ознака не визначалась 0

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: кількість шипів середня кількість 5

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка наявне 9

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка зелене 2

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

слабке 3

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка наявне 9

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка жовте 1

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

середнє 5

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма циліндрична 5

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

світле 3

30 Плід: переважна форма циліндрична 9

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною короткий 3

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр малий 3

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра мале 3

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром ознака не визначається 0

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю ознака не визначається 0

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю ознака не визначається 0

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого 
діаметра

ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця округла 1

46 Плід: борозенки відсутні 1

47 Плід: глибина борозенок ознака не визначалась 0

48 Плід: ребра наявні 9

49 Плід: ступінь виявлення ребер помірно 5

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

біле 1

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) однакове 1

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці відсутні 1

63 Плід: кількість бородавок на шкірці ознака не визначалась 0

64 Плід: розмір квіткового рубця середній 5

65 Плід: довжина плодоніжки середня 5

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки світле 3

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки наявна 9

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

жовте 4

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

світле 3

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) ознака не визначалась 0

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) відсутній 1

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) ознака не визначалась 0

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті кремове 1

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки наявне 9

76 Стиглий плід: структура м’якоті не волокниста 1

77 Насінина: за розміром середня 5

78 Насінина: форма еліптична 5

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарний урожай 32 т/га, вміст сухої речовини 5,3%, тривалість періоду до настання технічної стиглості 88 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch. 
Заявка №: 12026009 Назва сорту ДЕФНІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150005

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей вузькоеліптична 1

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей світле 3

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі випукла 3

4 Рослина: габітус кущовий 1

5 Рослина: галуження відсутнє 1

6 Рослина: галуження стебла ознака не визначалась 0

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

напівпряме 3

8 Стебло: забарвлення частково зелене і частково жовте 2

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення дуже світле 1

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики відсутні або рудиментарні 1

12 Листкова пластинка: за розміром велика 7

13 Листкова пластинка: розсіченість глибока 7

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість наявна 9

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю середня 5

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: кількість шипів багато 7

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка наявне 9

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка зелене 2

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

помірне 5

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка наявне 9

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка жовте і зелене 3

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

середнє 5

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма циліндрична 5

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

помірне 5

30 Плід: переважна форма циліндрична 9

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною середній 5

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр малий 3

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра середнє 5

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром ознака не визначається 0

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю ознака не визначається 0

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю ознака не визначається 0

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого 
діаметра

ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця округла 1

46 Плід: борозенки відсутні 1

47 Плід: глибина борозенок ознака не визначалась 0

48 Плід: ребра наявні 9

49 Плід: ступінь виявлення ребер слабко 3

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

зелене 4

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) однакове 1

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці відсутні 1

63 Плід: кількість бородавок на шкірці ознака не визначалась 0

64 Плід: розмір квіткового рубця малий 3

65 Плід: довжина плодоніжки коротка 3

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки світле 3

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки наявна 9

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

жовте 4

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

світле 3

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) ознака не визначалась 0

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) ознака не визначається 0

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) ознака не визначалась 0

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті кремове 1

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки наявне 9

76 Стиглий плід: структура м’якоті волокниста 2

77 Насінина: за розміром середня 5

78 Насінина: форма вузькоеліптична 3

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарний урожай 30 т/га, вміст сухої речовини 5%, тривалість періоду до настання технічної стиглості 90 діб.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch. 
Заявка №: 12026001 Назва сорту Отто 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей вузькоеліптична 1

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей світле 3

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі випукла 3

4 Рослина: габітус кущовий 1

5 Рослина: галуження відсутнє 1

6 Рослина: галуження стебла ознака не визначалась 0

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

від прямого до напівпрямого 2

8 Стебло: забарвлення цілком зелене 1

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики відсутні або рудиментарні 1

12 Листкова пластинка: за розміром велика 7

13 Листкова пластинка: розсіченість помірна 5

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість наявна 9

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю мала 3

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: кількість шипів багато 7

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка наявне 9

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка зелене 2

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

помірне 5

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка наявне 9

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка жовте і зелене 3

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

середнє 5

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма циліндрична 5

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

помірне 5

30 Плід: переважна форма циліндрична 9

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною середній 5

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр середній 5

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра середнє 5

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром ознака не визначається 0

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю ознака не визначається 0

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю ознака не визначається 0

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого 
діаметра

ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця округла 1

46 Плід: борозенки відсутні 1

47 Плід: глибина борозенок ознака не визначалась 0

48 Плід: ребра наявні 9

49 Плід: ступінь виявлення ребер слабко 3

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

кремове 2

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) однакове 1

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці відсутні 1

63 Плід: кількість бородавок на шкірці ознака не визначалась 0

64 Плід: розмір квіткового рубця малий 3

65 Плід: довжина плодоніжки коротка 3

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки світле 3

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки наявна 9

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

кремове 3

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

світле 3

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) ознака не визначалась 0

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) відсутній 1

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) ознака не визначалась 0

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті кремове 1

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки наявне 9

76 Стиглий плід: структура м’якоті волокниста 2

77 Насінина: за розміром велика 7

78 Насінина: форма еліптична 5

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарний урожай 40 т/га, вміст сухої речовини 10%, тривалість періоду до настання технічної стиглості 95 діб.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch. 
Заявка №: 12026007 Назва сорту Серена
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150003

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей еліптична 2

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей світле 3

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі випукла 3

4 Рослина: габітус кущовий 1

5 Рослина: галуження відсутнє 1

6 Рослина: галуження стебла ознака не визначалась 0

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

напівпряме 3

8 Стебло: забарвлення цілком зелене 1

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення дуже темне 9

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики відсутні або рудиментарні 1

12 Листкова пластинка: за розміром середня 5

13 Листкова пластинка: розсіченість глибока 7

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість відсутня 1

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю ознака не визначалась 0

17 Черешок: за довжиною середній 5

18 Черешок: кількість шипів кілька 3

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка наявне 9

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка зелене 2

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

слабке 3

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка наявне 9

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка жовте і зелене 3

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

середнє 5

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма конічно-еліптична 3

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

світле 3

30 Плід: переважна форма циліндрична 9

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною середній 5

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр малий 3

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра середнє 5

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром ознака не визначається 0

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю ознака не визначається 0

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю ознака не визначається 0

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого 
діаметра

ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця округла 1

46 Плід: борозенки відсутні 1

47 Плід: глибина борозенок ознака не визначалась 0

48 Плід: ребра наявні 9

49 Плід: ступінь виявлення ребер дуже слабко 1

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

біле 1

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) однакове 1

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці відсутні 1

63 Плід: кількість бородавок на шкірці ознака не визначалась 0

64 Плід: розмір квіткового рубця малий 3

65 Плід: довжина плодоніжки середня 5

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки темне 7

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки наявна 9

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

кремове 3

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

помірне 5

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) ознака не визначалась 0

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) відсутній 1

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) ознака не визначалась 0

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті кремове 1

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки наявне 9

76 Стиглий плід: структура м’якоті волокниста 2

77 Насінина: за розміром середня 5

78 Насінина: форма вузькоеліптична 3

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарний урожай 30 т/га, вміст сухої речовини 5,4%, тривалість періоду до настання технічної стиглості 92 доби.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кавун звичайний СіїтИш Іапаш (ТМпЬ.) Matsum. et Nakai 
Заявка №: 13146001 Назва сорту Баронеса
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.04.2015 Патент №: 150175 
Дата пріоритет 24.01.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Плоїдність диплоїд 2

2 Сім’ядолі: форма еліптична 2

3 Сім’ядолі: за розміром середні 5

4 Сім’ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Сім’ядолі: наявність плям відсутні 1

6 Рослина: довжина міжвузлів середні 5

7 Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненом 3-му листку) середня 5

8 Листкова пластинка: за шириною середня 5

9 Листкова пластинка: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Листкова пластинка: забарвлення сіро-зелене 3

11 Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення помірне 5

12 Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки) сильна 7

13 Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної 
третини рослини вище першої квітки)

глибока 7

14 Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках) сильна 7

15 Листкова пластинка: мармуровість відсутня або слабка 1

16 Черешок: за довжиною середній 5

17 Зав’язь: за розміром (під час цвітіння) середня 5

18 Зав’язь: опушення помірне 5

19 Плід: маса середня 5

20 Плід: форма поздовжнього розрізу округла 1

21 Плід: основний колір шкірки зелений 2

22 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки дуже темне 9

23 Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки маленький 3

24 Плід: увігнутість основи мілка 3

25 Плід: форма апікальної частини від плескатої до заокругленої 2

26 Плід: заглиблення верхівки мілке 3

27 Плід: розмір рубця маточки середній 5

28 Плід: поширення борозенок відсутні 1

29 Плід: ступінь борозенчастості відсутня 3

30 Плід: смуги відсутні 1

31 Плід: характер смуг ознака не визначалась 0

32 Плід: інтенсивність забарвлення смуг ознака не визначалась 0

33 Плід: ширина смуг ознака не визначалась 0

34 Плід: інтенсивність мармуровості відсутня або дуже слабка 1

35 Плід: товщина зовнішнього шару оплодня середній 5

36 Плід: основне забарвлення м’якоті червоне 6

37 Плід: інтенсивність основного забарвлення м ’якоті помірне 5

38 Плід: твердість м’якоті помірна 5

39 Плід: кількість насінин багато 3

40 Сім’янка: за розміром середня 5

41 Насінина: основний колір оболонки коричневий 6

42 Насінина: вторинний колір оболонки наявний 9

43 Насінина: характер розміщення вторинного кольору оболонки тільки крапками 1

44 Насінина: відношення зони рисунка до основного забарвлення мале 3

45 Сім’янка: плями біля рубця наявні 9

46 Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки) ранній 3

47 Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду) ранній 3

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 1 ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 2 ознака не визначалась 0

49,1 Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted: Раса 1 ознака не визначалась 0
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49,2 Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted: Раса 2 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Colletotrichum lagenarium passerini) Ellis et Halsted: Раса 3 ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Період від повних сходів до першого збирання 69 діб, період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання 21 доба, вміст 
сухої речовини в плоді 3%, вміст загального цукру 9,2%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кавун звичайний СіїтИш Іапаш (ТМпЬ.) Matsum. et Nakai 
Заявка №: 12027002 Назва сорту Ц ЗЕРО
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150006

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Плоїдність триплоїд 3

2 Сім’ядолі: форма широко-еліптична 3

3 Сім’ядолі: за розміром великі 7

4 Сім’ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Сім’ядолі: наявність плям відсутні 1

6 Рослина: довжина міжвузлів короткі 3

7 Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненом 3-му листку) довга 7

8 Листкова пластинка: за шириною середня 5

9 Листкова пластинка: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Листкова пластинка: забарвлення зелене 2

11 Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення помірне 5

12 Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки) сильна 7

13 Листкова пластинка: глибина розсіченості краю листка (листок з центральної 
третини рослини вище першої квітки)

глибока 7

14 Листкова пластинка: пухирчастість (на 10-15 листках) слабка 3

15 Листкова пластинка: мармуровість відсутня або слабка 1

16 Черешок: за довжиною середній 5

17 Зав’язь: за розміром (під час цвітіння) середня 5

18 Зав’язь: опушення помірне 5

19 Плід: маса мала 3

20 Плід: форма поздовжнього розрізу широкоеліптична 2

21 Плід: основний колір шкірки зелений 2

22 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки від світлого до помірного 4

23 Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки маленький 3

24 Плід: увігнутість основи мілка 3

25 Плід: форма апікальної частини від плескатої до заокругленої 2

26 Плід: заглиблення верхівки мілке 3

27 Плід: розмір рубця маточки середній 5

28 Плід: поширення борозенок відсутні 1

29 Плід: ступінь борозенчастості відсутня 3

30 Плід: смуги наявні 9

31 Плід: характер смуг чітко визначені 2

32 Плід: інтенсивність забарвлення смуг темне 7

33 Плід: ширина смуг вузькі 3

34 Плід: інтенсивність мармуровості слабка 3

35 Плід: товщина зовнішнього шару оплодня середній 5

36 Плід: основне забарвлення м’якоті рожеве 4

37 Плід: інтенсивність основного забарвлення м ’якоті помірне 5

38 Плід: твердість м’якоті помірна 5

39 Плід: кількість насінин відсутні або мало 1

40 Сім’янка: за розміром ознака не визначається 0

41 Насінина: основний колір оболонки ознака не визначається 0

42 Насінина: вторинний колір оболонки ознака не визначається 0

43 Насінина: характер розміщення вторинного кольору оболонки ознака не визначається 0

44 Насінина: відношення зони рисунка до основного забарвлення ознака не визначається 0

45 Сім’янка: плями біля рубця ознака не визначається 0

46 Початок цвітіння жіночих квіток (у 50% рослин не менше 1 жіночої квітки) середній 5

47 Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду) середній 5

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 1 ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Раса 2 ознака не визначалась 0

49,1 Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted: Раса 1 ознака не визначалась 0
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49,2 Стійкість до Colletotrichum lagenarium (passerini) Ellis et Halsted: Раса 2 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Colletotrichum lagenarium passerini) Ellis et Halsted: Раса 3 ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна врожайність 6 т/га, період від повних сходів до першого збирання 105 діб, період від садіння 30-денної розради до 
останнього збирання 75 діб, вміст загального цукру 13%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 11028024 Назва сорту БОЛІКОР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150101

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 короткий 3

4 Рослина: положення зовнішніх листків сланкі 5

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

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

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 помірний 5

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю слабка 3

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину округла 3

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 сіро-зелене 3

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 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 ранній 3

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. Conglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

681



Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 65 т/га, період від сівби до початку достигання 90 діб, вміст сухої речовини 8%, вміст загального цукру 3%,
вміст вітаміну С 30 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028018 Назва сорту Браво
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150108

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

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 короткий 3

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

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 округла 3

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 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 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 тонка 3

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки довга 7

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. ^ n g ^ i n a ^ ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

683



Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 100 т/га, період від сівби до початку достигання 95 діб, вміст сухої речовини 18 %, вміст загального цукру
5%, вміст вітаміну С 25 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028001 Назва сорту Джинтама
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 31.01.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150102

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 округла 3

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

великі 7

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 наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину поперечно-еліптична 2

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 відсутній 1

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

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 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 середній 5

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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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 86 т/га, період від сівби до початку достигання 127 діб, вміст сухої речовини 7,3%, вміст загального цукру
4,4%, вміст вітаміну С 51 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 11028014 Назва сорту Експект
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150342

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 короткий 3

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 слабкий 3

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 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 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 щільна 7

31 Головка: внутрішня структура тонка 3

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
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Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 65 т/га, період від сівби до початку достигання 141 діб, вміст сухої речовини 7,6%, вміст вітаміну С 46 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028014 Назва сорту Зелонор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150104

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

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 широкообернено-яйцевидна 5

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину округла 1

19 Головка: за довжиною середня 5

20 Головка: за діаметром маленька 3

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 сіро-зелене 3

26 Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка світле 3

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 
покривних листків

слабке 3

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 наявна 9

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f  sp. ^ n g ^ i n a ^ ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

689



Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 100 т/га, період від сівби до початку достигання 150 діб, вміст сухої речовини 11%, вміст загального цукру
3,5%, вміст вітаміну С 30 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028017 Назва сорту Легат
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150107

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

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 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 широкояйцевидна 2

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) зелений 2

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 слабкий 3

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю помірна 5

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкояйцевидна 6

18 Головка: форма основи поздовжнього розтину рівна 2

19 Головка: за довжиною середня 5

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 відсутній 1

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

слабке 3

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 тонка 3

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки довга 7

33,1 Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості дуже ранній 1

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 ранній 3

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

691



Загальна урожайність 75 т/га, період від сівби до початку достигання 55 діб, вміст сухої речовини 19%, вміст загального цукру
7%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028013 Назва сорту Лексікон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150103

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довгий 7

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 слабка 3

16 Зовнішній листок: вигин краю наявний 9

17 Головка: форма поздовжнього розтину широкояйцевидна 6

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 довга 7

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 наявна 9

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f  sp. Conglutinans ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 120 т/га, період від сівби до початку достигання 140 т/га, вміст сухої речовини 11%, вміст загального цукру
3%, вміст вітаміну С 30 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028016 Назва сорту ПРУКТОР СЕМЕС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150106

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

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 короткий 3

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

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 темне 7

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 середня 5

20 Головка: за діаметром середня 5

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

помірне 5

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 наявна 9

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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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 80 т/га, період від сівби до початку достигання 85 діб, вміст загального цукру 3%, вміст вітаміну С 30 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 11028013 Назва сорту Сіркон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150341

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 короткий 3

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 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 помірний 5

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю слабка 3

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 середня 5

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 світле 3

27 Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення 
покривних листків

помірне 5

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 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
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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 60 т/га, період від сівби до початку достигання 145 діб, вміст сухої ручовини 7,2%, вміст загального цукру
4,4%, вміст зального цукру С 48 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 12028015 Назва сорту Сторідор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150105

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

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 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 поперечноширокоеліптична 4

7 Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки плаский 2

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 слабкий 3

15 Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю слабка 3

16 Зовнішній листок: вигин краю відсутній 1

17 Головка: форма поздовжнього розтину округла 3

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 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 тонка 3

32 Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки довга 7

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 відсутня 1

36 Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f  sp. ^ n g ^ i n a ^ ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

Загальна урожайність 100т/га, період від сівби до початку достигання 140 діб, вміст сухої речовини 11%, вміст загального цукру
3%, вміст вітаміну С 30 мг%.
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Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC. 
Заявка №: 11028018 Назва сорту Тайфун
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150343

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 округла 3

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 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

слабке 3

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 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
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Загальна урожайність 65 т/га, період від сівби до початку достигання 130 діб, вміст сухої речовини 8,7%, вміст загального цукру
6,1%,

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Ліосотеп, Полісся.
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Вид: Капуста цвітна Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis 
Заявка №: 12028012 Назва сорту КОРЛАНУ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150109

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: за висотою (за збирання) низька 3

3 Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка) середнє 5

4 Листок: положення прямий 1

5 Листок: за довжиною короткий 3

6 Листок: за шириною середній 5

7 Листок: відношення ширина/довжина середнє 5

8 Листок: часточковість відсутня 1

9 Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) блакитно-зелене 3

10 Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) помірне 5

11 Листок: закручування верхівки відсутнє або дуже слабке 1

12 Листок: форма поперечного перерізу плеската 2

13 Листок: пухирчатість слабка 3

14 Листок: зморшкуватість біля головної жилки відсутня або дуже слабка 1

15 Листок: хвилястість краю слабка 3

16 Головка: покриття внутрішніми листками частково покрита 2

17 Головка: за висотою середня 5

18 Головка: за діаметром середня 5

19 Головка: форма поздовжнього розрізу еліптична 3

20 За винятком сортів з трикутною головкою: Головка: утворення склепіння помірне 5

21 Головка: забарвлення білувате 1

22 Головка: горбкуватість помірна 5

23 Головка: текстура помірна 5

24 Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості відсутнє 1

25 Квітка: забарвлення ознака не визначалась 0

26 Час достигання за весняного садіння ранній 3

27 Час достигання за літнього садіння ознака не визначалась 0

28 Чоловіча стерильність ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 22 т/га, товарна урожайність 19 т/га, період плодоношення 63 доби, вміст сухої речовини 21%, вміст 
загального цукру 3,3%, вміст вітаміну С 33 мг%, вміст білка 5,2%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся, Закритий грунт.
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Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L. 
Заявка №: 10087002 Назва сорту Терома
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 21.04.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150442

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє 1

2 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля ознака не визначається 0

3 Рослина: тип росту кущовий 1

4 Виткі сорти. Рослина: архітектоніка ознака не визначається 0

5 Кущові сорти. Рослина: тип росту не сланкий 1

6 Кущові сорти. Рослина: за висотою висока 7

7 Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин) ознака не визначається 0

8 Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання ознака не визначається 0

9 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

10 Листок: зморшкуватість помірна 5

11 Верхівковий листочок: за розміром середній 5

12 Верхівковий листочок: форма від трикутної до округлої 2

13 Верхівковий листочок: довжина верхівки довга 3

14 Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння) переважно в листках 1

15 Квітка: розмір приквітка маленький 3

16 Квітка: колір паруса білий 1

17 Квітка: колір крил білий 1

18 Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка) короткий 3

19 Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18) ознака не визначається 0

20 Біб: за шириною вузький 3

21 Біб: за товщиною помірний 5

22 Біб: форма поперечного перерізу (через насінину) серцевидна 3

23 Біб: відношення товщини до ширини середнє 5

24 Біб: основний колір зелений 2

25 Біб: інтенсивність основного кольору помірний 5

26 Біб: вторинний колір відсутній 1

27 Біб: колір вторинного забарвлення ознака не визначається 0

28 Біб: щільність плям вторинного кольору ознака не визначається 0

29 Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва наявна 9

30 Біб: ступінь вигину відсутній або дуже слабкий 1

31 Біб: форма вигину ознака не визначалась 0

32 Біб: форма верхівки (за виключенням гачка) загострена 1

33 Біб: довжина гачка середній 5

34 Біб: вигин гачка середній 5

35 Біб: характер поверхні зморшкувата 3

36 Біб: звуження (в сухому стані) сильне 3

37 Насіння: маса 1000 насінин дуже низька 1

38 Насінина: форма поздовжнього розтину нирковидна 4

39 Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину слабкий 3

40 Насінина: форма поперечного перерізу вузькоеліптична 2

41 Насінина: поперечний переріз за шириною вузький 3

42 Насінина: за довжиною коротка 3

43 Насінина: кількість кольорів один 1

44 Насінина: основний колір (найбільша зона) білий 1

45 Насінина: вторинний колір ознака не визначається 0

46 Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору ознака не визначається 0

47 Насінина: жилкування слабке 3

48 Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку) ранній 3

49,1 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса 6 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса Kappa ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus 
(BCMNV)

ознака не визначалась 0
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51 Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. ознака не визначалась 0 
phaseolicola): Раса 6

52 Стійкість до звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), ознака не визначалась 0 
ізолят 422

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартом вологості 14; %) досягає 15,0 т/га з вмістом білка 5 % при вегетаційному періоді - 75 діб та 
висоті прикріплення нижнього бобу - 15 см.
Показник посухостійкісті становить 5 балів , стійкісті до обсипання - 7 балів.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, закритий грунт
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Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L. 
Заявка №: 10087001 Назва сорту Фресано
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 21.04.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150441

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє 1

2 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля ознака не визначається 0

3 Рослина: тип росту кущовий 1

4 Виткі сорти. Рослина: архітектоніка ознака не визначається 0

5 Кущові сорти. Рослина: тип росту не сланкий 1

6 Кущові сорти. Рослина: за висотою низька 3

7 Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин) ознака не визначається 0

8 Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання ознака не визначається 0

9 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

10 Листок: зморшкуватість помірна 5

11 Верхівковий листочок: за розміром малий 3

12 Верхівковий листочок: форма трикутна 1

13 Верхівковий листочок: довжина верхівки довга 3

14 Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння) проміжне 2

15 Квітка: розмір приквітка маленький 3

16 Квітка: колір паруса білий 1

17 Квітка: колір крил білий 1

18 Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка) середній 5

19 Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18) ознака не визначається 0

20 Біб: за шириною вузький 3

21 Біб: за товщиною тонкий 3

22 Біб: форма поперечного перерізу (через насінину) серцевидна 3

23 Біб: відношення товщини до ширини середнє 5

24 Біб: основний колір зелений 2

25 Біб: інтенсивність основного кольору помірний 5

26 Біб: вторинний колір відсутній 1

27 Біб: колір вторинного забарвлення ознака не визначається 0

28 Біб: щільність плям вторинного кольору ознака не визначається 0

29 Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва відсутня 1

30 Біб: ступінь вигину відсутній або дуже слабкий 1

31 Біб: форма вигину ознака не визначалась 0

32 Біб: форма верхівки (за виключенням гачка) загострена 1

33 Біб: довжина гачка середній 5

34 Біб: вигин гачка середній 5

35 Біб: характер поверхні зморшкувата 3

36 Біб: звуження (в сухому стані) помірне 2

37 Насіння: маса 1000 насінин дуже низька 1

38 Насінина: форма поздовжнього розтину нирковидна 4

39 Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину середній 5

40 Насінина: форма поперечного перерізу вузькоеліптична 2

41 Насінина: поперечний переріз за шириною вузький 3

42 Насінина: за довжиною коротка 3

43 Насінина: кількість кольорів один 1

44 Насінина: основний колір (найбільша зона) білий 1

45 Насінина: вторинний колір ознака не визначається 0

46 Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору ознака не визначається 0

47 Насінина: жилкування помірне 5

48 Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку) дуже ранній 1

49,1 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса 6 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса Kappa ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus 
(BCMNV)

ознака не визначалась 0
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51 Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. ознака не визначалась 0 
phaseolicola): Раса 6

52 Стійкість до звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), ознака не визначалась 0 
ізолят 422

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайніс ть зерна сорту квасолі овочевої Фресано(за стандартної вологості 14 %) досягає 15,0 т/га .
Тривалості вегетаційного періоду становить 75 діб при висотіприкріплення першого бобу 20 см.
Посухостійкість та показник стійкості до осипання відповідно стоновлять 7 та 5 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ
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Вид: Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L. 
Заявка №: 09087002 Назва сорту Ясочка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 29.05.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150110

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє 1

2 Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотиля ознака не визначається 0

3 Рослина: тип росту виткий 2

4 Виткі сорти. Рослина: архітектоніка пірамідальна 1

5 Кущові сорти. Рослина: тип росту ознака не визначається 0

6 Кущові сорти. Рослина: за висотою ознака не визначається 0

7 Виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин) середній 5

8 Виткі сорти. Рослина: швидкість завивання помірна 5

9 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

10 Листок: зморшкуватість помірна 5

11 Верхівковий листочок: за розміром середній 5

12 Верхівковий листочок: форма від трикутної до округлої 2

13 Верхівковий листочок: довжина верхівки коротка 1

14 Кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння) ознака не визначається 0

15 Квітка: розмір приквітка середній 5

16 Квітка: колір паруса фіолетовий 4

17 Квітка: колір крил фіолетовий 4

18 Кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням гачка) ознака не визначається 0

19 Виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18) середній 5

20 Біб: за шириною вузький 3

21 Біб: за товщиною тонкий 3

22 Біб: форма поперечного перерізу (через насінину) овальна 2

23 Біб: відношення товщини до ширини мале 3

24 Біб: основний колір зелений 2

25 Біб: інтенсивність основного кольору помірний 5

26 Біб: вторинний колір відсутній 1

27 Біб: колір вторинного забарвлення ознака не визначається 0

28 Біб: щільність плям вторинного кольору ознака не визначається 0

29 Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва наявна 9

30 Біб: ступінь вигину слабкий 3

31 Біб: форма вигину увігнута 1

32 Біб: форма верхівки (за виключенням гачка) загострена 1

33 Біб: довжина гачка середній 5

34 Біб: вигин гачка відсутній або дуже слабкий 1

35 Біб: характер поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

36 Біб: звуження (в сухому стані) помірне 2

37 Насіння: маса 1000 насінин низька 3

38 Насінина: форма поздовжнього розтину від округлої до еліптичної 2

39 Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину ознака не визначається 0

40 Насінина: форма поперечного перерізу еліптична 3

41 Насінина: поперечний переріз за шириною середній 5

42 Насінина: за довжиною коротка 3

43 Насінина: кількість кольорів один 1

44 Насінина: основний колір (найбільша зона) білий 1

45 Насінина: вторинний колір ознака не визначається 0

46 Насінина: розподіл переважаючого вторинного кольору ознака не визначається 0

47 Насінина: жилкування помірне 5

48 Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку) середній 5

49,1 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса 6 ознака не визначалась 0

49,2 Стійкість до антракнозу квасолі (Colletotrichum lindemuthianum): Раса Kappa ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусної мозаїки квасолі Bean Common Mosaic Necrosis Virus 
(BCMNV)

ознака не визначалась 0
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51 Стійкість до кутастої бактеріальної плямистості (Pseudomonas syringae pv. ознака не визначалась 0 
phaseolicola): Раса 6

52 Стійкість до звичайної плямистості квасолі (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), ознака не визначалась 0 
ізолят 422

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайніс ть зерна сорту Ясочка (за стандартної вологості 14 %) становить 2,78 т/га з вмістом сирого протеїну 25,1 %. При 
тривалості вегетаційного періоду 87 діб рослинимають висоту прикріплення першого бобу - 13,0 см.

Посухостійкість становить 7 балів,а показники стійкості до вилягання, та осипання по 9 балів.
Ураженість рослин хворобами (антракноз) досягає 9-ти балів.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп
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Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. 
Заявка №: 13103007 Назва сорту АВСТРОНАВТ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150164

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 великий 7

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі сильно похиле 7

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 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 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

одне 1

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору світлий 3

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 жовтий 3

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 11,4 т/га, вміст загального цукру 9,8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. 
Заявка №: 13103011 Назва сорту ЕНТЕРПРАЙЗ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150166

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

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 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 відсутнє або дуже слабке 1

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

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі сильно похиле 7

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 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 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

одне 1

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору помірний 5

34 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною середня 5

35 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною широка 7

36 Качан: тип зернівки цукровий 6

37 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок помірна 3

38 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

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 11,8 т/га, вміст загального цукру 9,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.
Заявка №: 13103008 Назва сорту ПРЕЛЮДІЯ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150165

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 дуже раннього до раннього 2

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

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 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

одне 1

33 Лише для сортів з цукристим типом зерна: Зернівка: інтенсивність жовтого кольору помірний 5

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 слабка 1

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

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 10,7 т/га, вміст загального цукру 9,8%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

712



Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. 
Заявка №: 12032001 Назва сорту Світ Парадайз
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 08.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150558

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

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 середній 5

6 Листок: положення пластинки у просторі помірно похиле 5

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 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 помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку дуже сильне 9

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

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

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 дуже короткий 1

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 помірний 5

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 сильна 5

38 Качан: колір верхівок зернівок жовтий 3

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 20%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся

713



Вид: Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.
Заявка №: 12032002 Назва сорту Уокер
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 08.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150559

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

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 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 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 помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього 6

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку дуже сильне 9

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

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 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

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 сильна 5

38 Качан: колір верхівок зернівок коричнюватий 9

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 25 т/га, вміст загального цукру 17,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

714



Вид: Льон низький Linum humile Mill.
Заявка №: 12015001 Назва сорту Версаль
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.01.2015 Патент №: 150230 
Дата пріоритет 17.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння) середня 5

2 Стебло: за довжиною, не враховучи коротких гілочок (під час повного розвитку) середнє 5

3 Квітка: розмір віночка (на початку цвітіння) середній 5

4 Чашолисток: плямистість (у фазі пуп’янка) відсутня або дуже слабка 1

5 Пелюстка: колір у фазі пуп’янка (перед розкриванням квітки) червоно-фіолетовий 4

6 Квітка: колір віночка (за повного цвітіння) червоно-фіолетовий 5

7 Пелюстка: наявність поздовжнього згину відсутній 1

8 Тичинка: колір дистальної частини нитки (одразу після розкриття квітки) білий 1

9 Пиляк: за кольором (як для 8) голубуватий 4

10 Стовпчики маточки: колір основи (як для 8) білий 1

11 Коробочка: за розміром велика 7

12 Коробочка: війчастість несправжніх перетинок наявна 9

13 Насіння: маса 1000 насінин дуже велика 9

14 Насіння: за кольором світло-коричневе 3

15 Час початку цвітіння (перша квітка розкрилась на 10 % рослин) середній 5

За інформацією наданою заявником:*

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Степ

715



Вид: Льон низький Linum humile Mill. 
Заявка №: 10094003 Назва сорту Світлозір
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 11.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150167

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння) середня 5

2 Стебло: за довжиною, не враховучи коротких гілочок (під час повного розвитку) середнє 5

3 Квітка: розмір віночка (на початку цвітіння) середній 5

4 Чашолисток: плямистість (у фазі пуп’янка) відсутня або дуже слабка 1

5 Пелюстка: колір у фазі пуп’янка (перед розкриванням квітки) білий 1

6 Квітка: колір віночка (за повного цвітіння) білий 1

7 Пелюстка: наявність поздовжнього згину відсутній 1

8 Тичинка: колір дистальної частини нитки (одразу після розкриття квітки) білий 1

9 Пиляк: за кольором (як для 8) оранжево-рожевий 2

10 Стовпчики маточки: колір основи (як для 8) білий 1

11 Коробочка: за розміром велика 7

12 Коробочка: війчастість несправжніх перетинок відсутня 1

13 Насіння: маса 1000 насінин дуже велика 9

14 Насіння: за кольором жовте 2

15 Час початку цвітіння (перша квітка розкрилась на 10 % рослин) середній 5

За інформацією наданою заявником:

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Степ

716



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034001 Назва сорту Арго
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150169

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузькотрикутна 4

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

сильна 7

12 Коренеплід: форма плеча плеската 1

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча наявне 9

17 Коренеплід: розмір 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

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння короткий 3

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

Тривалість періоду до достигання 110 діб, вміст сухої речовини 14,7%, вміст загального цукру 10,3%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

717



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034008 Назва сорту Берлін 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150173

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість тонка 3

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина мале 3

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузькотрикутна 4

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

сильна 7

12 Коренеплід: форма плеча плеската 1

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

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: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

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

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки ранній 3

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

Тривалість періоду до достигання 113 діб, вміст сухої речовини 7,4%, вміст загального цукру 5,2%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

718



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 13109001 Назва сорту Грета
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150179

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі від вузькотрикутної до 
вузьковидовженої

5

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

слабка 3

12 Коренеплід: форма плеча плеската 1

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

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 відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра дуже великий 9

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки ранній 3

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння середній 5

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 53,2 т/га, тривалість періоду до достигання 100 діб, вміст сухої речовини 12,6%, вміст загального цукру 
9,7%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 12034002 Назва сорту Джерада
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150178

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі від вузькотрикутної до 
вузьковидовженої

5

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

середня 5

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

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 відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки ранній 3

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки ранній 3

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

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 72 т/га, тривалість періоду до достигання 106 діб, вміст сухої речовини 8%, вміст загального цукру 8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

720



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 13109002 Назва сорту Мацурі
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150063 
Дата пріоритет 14.02.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150180

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість тонка 3

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузькотрикутна 4

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

сильна 7

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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 мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки ранній 3

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння ознака не визначалась 0

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 80 т/га, тривалісь періоду до достигання 110 діб, вміст сухої речовини 9,4%, вміст загального цукру 7,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.

721



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034015 Назва сорту Навал
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість груба 7

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі від вузькотрикутної до 
вузьковидовженої

5

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

середня 5

12 Коренеплід: форма плеча плеската 1

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

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: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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 мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки ранній 3

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння ознака не визначалась 0

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до достигання 116 діб, вміст сухої речовини 17,3%, вміст загального цукру 
10,6%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

722



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034006 Назва сорту Ніагара
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150171

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузьковидовжена 6

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

дуже слабка 1

12 Коренеплід: форма плеча плеската 1

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча наявне 9

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

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

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

помірне 5

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння короткий 3

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до достигання 100 діб, вміст сухої речовини 7,3% вміст загального цукру 4,8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

723



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034016 Назва сорту Ніланд 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150176

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина велике 7

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі від вузькотрикутної до 
вузьковидовженої

5

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

середня 5

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння середній 5

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до достигання 126 діб, вміст сухої речовини 17,5%, вміст загального цукру 
10,8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

724



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034007 Назва сорту Номінатор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150172

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки широка 7

2 Листок: за положенням у просторі напівпрямий 3

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість груба 7

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузьковидовжена 6

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

слабка 3

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча наявне 9

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча середній 5

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

помірне 5

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння короткий 3

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду до достигання 96 діб, вміст сухої речовини 7,4%, вміст загального цукру 5,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.

725



Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034013 Назва сорту Норвалк 
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №: 
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150174

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина велике 7

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі від вузькотрикутної до 
вузьковидовженої

5

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

сильна 7

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) ледь загострена 2

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра дуже малий 1

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння ознака не визначалась 0

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до достигання 98 діб, вміст сухої речовини 17,3%, вміст загального цукру 9,8%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034005 Назва сорту Ньюхолл
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150170

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі горизонтальний 5

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість груба 7

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузькотрикутна 4

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

сильна 7

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) сильно загострена 3

14 Коренеплід: колір поверхні червоний 5

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча середній 5

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

помірне 5

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 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)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння середній 5

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю відсутні або дуже мало 1

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 75 т/га, тривалість періоду до достигання 118 діб, вміст сухої речовини 7,7%, вміст загального цукру 5%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 12034015 Назва сорту Фідра
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150563

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі напівпрямий 3

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузьковидовжена 6

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

слабка 3

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) тупа 1

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 відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча малий 3

18 Коренеплід: наявність борозенок на поверхні слабко виражені 3

19 Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

сильне 7

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 3

23 За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
шкірки

сильне 7

24 Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки однакова 2

25 Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому 
розрізі)

відсутнє або дуже слабке 1

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування слабка 3

30 Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння середній 5

31 Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю багато 3

32 Рослина: тип чоловічої стерильності коричневі пиляки 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 78 діб, тривалість періоду до достигання 110 діб, вміст сухої речовини 7,9%, вміст загального цукру 8,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.
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Вид: Морква Daucus сашй L.
Заявка №: 11034019 Назва сорту ЧЕМПІОН
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150177

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Листки: ширина розетки середня 5

2 Листок: за положенням у просторі напівпрямий 3

3 Листок: за довжиною (разом із черешком) середній 5

4 Листок: розсіченість помірна 5

5 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

6 Листок: антоціанове забарвлення черешка відсутнє 1

7 Коренеплід: за довжиною середній 5

8 Коренеплід: за шириною середній 5

9 Коренеплід: відношення довжина/ширина середнє 5

10 Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі вузьковидовжена 6

11 Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної 
форми

середня 5

12 Коренеплід: форма плеча плескато-округла 2

13 Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) тупа 1

14 Коренеплід: колір поверхні оранжевий 3

15 За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: 
інтенсивність забарвлення поверхні

помірна 5

16 Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча відсутнє 1

17 Коренеплід: розмір 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 середній 5

20 Коренеплід: забарвлення серцевини оранжеве 3

21 За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
серцевини

помірне 5

22 Коренеплід: забарвлення шкірки оранжеве 3

23 За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення 
шкірки

помірне 5

24 Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки однакова 2

25 Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому 
розрізі)

слабке 3

26 Коренеплід: надземна частина мала 3

27 Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки середній 5

28 Коренеплід: час забарвлення верхівки середній 5

29 Рослина: тенденція до стрілкування ознака не визначалась 0

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 50 т/га, тривалість періоду до достигання 110 діб, вміст сухої речовини 10%, вміст загального цукру 4,3%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся.
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Вид: Овес щетинистий Avena strigosa Schreb.
Заявка №: 13610001 Назва сорту АС 30301
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150047

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Рослина: за висотою середня 5

3 Рослина: габітус напівсланкий 4

4 Стебло: поверхня гладенька 1

5 Стебло: глянсуватість відсутня 1

6 Прапорцевий листок: закрученість відсутня 1

7 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

8 Волоть: форма розлога 3

9 Волоть: кількість насінин середня кількість 5

10 Волоть: за довжиною середня 5

11 Волоть: положення колосків у просторі поникле 2

12 Колосок: за довжиною короткий 3

13 Бічна вісь колосків: опушення відсутнє 1

14 Зернівка: за довжиною коротка 3

15 Зернівка: плівковість наявна 9

16 Зернівка: інтенсивність сірого забарвлення помірне 5

17 Нижня колоскова луска: щетинки відсутні 1

18 Рослина: час виявлення волоті середній 5

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

* Група стиглості сорту середня, урожайність- 2,6 т/га. Вміст білка - 13%, плівковість - 28%. Стійкість до летючої та твердої 
сажки - 8 балів, до гельмінтоспоріозу - 8 балів, до борошнистої роси - 7 балів. Посухостійкість - 8 балів, стійкість до опсипання - 
9 балів.
* Дані заявника.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L.
Заявка №: 13110022 Назва сорту Бакшиш
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150570

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Сім’ядолі: гіркота відсутня 1

2 Рослина: тип росту індетермінантний 2

3 Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів короткі 3

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 гостра 1

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість відсутня або дуже слабка 1

10 Листок: хвилястість країв відсутня або слабка 1

11 Листкова пластинка: зубчастість країв дуже слабка 1

12 Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою) ранній 3

13 Рослина: виявлення статі гіномоноеційність 3

14 Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі переважно 3 або 4 5

15 Зав’язь: забарвлення зовнішнього покриву біле 1

16 Партенокарпія наявна 9

17 Плід: за довжиною короткий 3

18 Плід: діаметр середній 5

19 Плід: відношення довжина/діаметр середнє 5

20 Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду мале 3

21 Плід: форма поперечного перерізу від округлої до кутастої 2

22 Плід: форма основи плоду тупа 3

23 Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки середня 5

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву помірний 5

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків середні 5

36 Плід: довжина смужок короткі 3

37 Плід: плямистість наявна 9

38 Плід: характер поширення плям лише смугами 1

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду 1/3 довжини 1

40 Плід: щільність плям дуже нещільно 1

41 Плід: наліт слабкий 3

42 Плід: довжина плодоніжки середня 5

43 Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості зелений 3

44 Стійкість до 1) Cladosporium cucumerinum наявна 9

45 Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV)) помірно стійкий 2

46 Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii) високо стійкий 3

47 Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis) помірно стійкий 2

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) наявна 9

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) наявна 9

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) наявна 9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 36 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 40 діб, вміст сухої речовини в
плоді 3,7%.
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L. 
Заявка №: 13110020 Назва сорту Індикатор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150569

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 гостра 1

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість слабка 3

10 Листок: хвилястість країв помірна 2

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 1 або 2 2

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 мале 3

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву нещільний 3

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків середні 5

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість відсутня 1

38 Плід: характер поширення плям ознака не визначалась 0

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду ознака не визначалась 0

40 Плід: щільність плям ознака не визначалась 0

41 Плід: наліт відсутній або дуже слабкий 1

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) високо стійкий 3

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) відсутня 1

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

733



Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 69 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 43 доби, період плодоношення
10 діб.
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L. 
Заявка №: 13110015 Назва сорту Інспектор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150565

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 гостра 1

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 дуже слабка 1

12 Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою) ранній 3

13 Рослина: виявлення статі гіномоноеційність 3

14 Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі переважно 2 або 3 4

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 середнє 5

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву помірний 5

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків середні 5

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість відсутня 1

38 Плід: характер поширення плям ознака не визначалась 0

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду ознака не визначалась 0

40 Плід: щільність плям ознака не визначалась 0

41 Плід: наліт відсутній або дуже слабкий 1

42 Плід: довжина плодоніжки середня 5

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) високо стійкий 3

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) відсутня 1

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

735



Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 69 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 47 діб, період плодоношення
10 діб,
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L.
Заявка №: 13110019 Назва сорту Мотиватор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150568

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 висхідне 1

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 гостра 1

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість відсутня або дуже слабка 1

10 Листок: хвилястість країв відсутня або слабка 1

11 Листкова пластинка: зубчастість країв дуже слабка 1

12 Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою) ранній 3

13 Рослина: виявлення статі гіномоноеційність 3

14 Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі переважно 1 1

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 мале 3

21 Плід: форма поперечного перерізу від округлої до кутастої 2

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву дуже нещільний 1

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків середні 5

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість відсутня 1

38 Плід: характер поширення плям ознака не визначалась 0

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду ознака не визначалась 0

40 Плід: щільність плям ознака не визначалась 0

41 Плід: наліт сильний 7

42 Плід: довжина плодоніжки середня 5

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) помірно стійкий 2

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) відсутня 1

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

737



Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 65 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 42 доби, період плодоношення
10 діб.
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L.
Заявка №: 13110017 Назва сорту Прожектор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150567

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 висхідне 1

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 гостра 1

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість відсутня або дуже слабка 1

10 Листок: хвилястість країв помірна 2

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 1 або 2 2

15 Зав’язь: забарвлення зовнішнього покриву біле 1

16 Партенокарпія наявна 9

17 Плід: за довжиною короткий 3

18 Плід: діаметр середній 5

19 Плід: відношення довжина/діаметр мале 3

20 Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду мале 3

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву нещільний 3

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків середні 5

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість відсутня 1

38 Плід: характер поширення плям ознака не визначалась 0

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду ознака не визначалась 0

40 Плід: щільність плям ознака не визначалась 0

41 Плід: наліт сильний 7

42 Плід: довжина плодоніжки середня 5

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) помірно стійкий 2

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) відсутня 1

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 65 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 45 діб, період плодоношення
10 діб.

740



Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L.
Заявка №: 13110016 Назва сорту Реноватор
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150566

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ознака не визначалась 0

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 гостра 1

8 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

9 Листкова пластинка: пухирчатість відсутня або дуже слабка 1

10 Листок: хвилястість країв відсутня або слабка 1

11 Листкова пластинка: зубчастість країв дуже слабка 1

12 Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою) ранній 3

13 Рослина: виявлення статі гіномоноеційність 3

14 Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі переважно 1 1

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 середнє 5

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

32 Плід: щільність покриву нещільний 3

33 Лише сорти з білою зав’яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав’язі біле 1

34 Плід: горбочки наявні 9

35 Плід: розмір горбочків малі 3

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість відсутня 1

38 Плід: характер поширення плям ознака не визначалась 0

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду ознака не визначалась 0

40 Плід: щільність плям ознака не визначалась 0

41 Плід: наліт сильний 7

42 Плід: довжина плодоніжки середня 5

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) сприйнятливий 1

48 Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis) відсутня 1

49 Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV) ознака не визначалась 0

50 Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) наявна 9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 69 т/га, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 44 доби, період плодоношення
10 діб.
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Вид: Огірок посівний Cucumis sativus L.
Заявка №: 14110003 Назва сорту СВ4097ЦВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150571

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 сильна 7

10 Листок: хвилястість країв відсутня або слабка 1

11 Листкова пластинка: зубчастість країв помірна 5

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 або 3 4

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)

помірне 5

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 лише шипики 3

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 середні 5

36 Плід: довжина смужок відсутні або дуже короткі 1

37 Плід: плямистість наявна 9

38 Плід: характер поширення плям рівномірно поширені 3

39 Плід: довжина плям відносно довжини плоду 1/2 довжини 2

40 Плід: щільність плям нещільно 3

41 Плід: наліт слабкий 3

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)) помірно стійкий 2

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

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
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Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.

Загальна урожайність 72 т/га, вміст сухої речовини в плоді 3%.
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Вид: Патисон Cucurbita pepo var. melopepo (L.) Harz 
Заявка №: 12162001 Назва сорту СТАРШИП
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150048

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: форма сім’ядолей широкоеліптична 3

2 Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім’ядолей світле 3

3 Паросток: форма поперечного перерізу сім’ядолі випукла 3

4 Рослина: габітус кущовий 1

5 Рослина: галуження відсутнє 1

6 Рослина: галуження стебла ознака не визначалась 0

7 Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх 
зовнішніх листків)

від прямого до напівпрямого 2

8 Стебло: забарвлення цілком зелене 1

9 Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

10 Стебло: крапчастість відсутня 1

11 Стебло: вусики відсутні або рудиментарні 1

12 Листкова пластинка: за розміром середня 5

13 Листкова пластинка: розсіченість відсутня або дуже мілка 1

14 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку помірне 5

15 Листкова пластинка: срібляста плямистість відсутня 1

16 Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю ознака не визначалась 0

17 Черешок: за довжиною довгий 7

18 Черешок: кількість шипів кілька 3

19 Жіноча квітка: кільце всередині віночка відсутнє 1

20 Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка ознака не визначалась 0

21 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: 
інтенсивність забарвлення

ознака не визначається 0

22 Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка відсутнє 1

23 Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка ознака не визначалась 0

24 Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: 
інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка

ознака не визначається 0

25 Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального 
діаметра

ознака не визначається 0

26 Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма ознака не визначається 0

27 Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або 
борозенок)

зелене 4

28 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 27)

ознака не визначається 0

29 Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 27)

темне 7

30 Плід: переважна форма дископодібна 1

31,1 Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною довгий 7

31,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,3 Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

31,4 Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною ознака не визначається 0

32,1 Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр великий 7

32,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

32,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр ознака не визначається 0

33,1 Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра середнє 5

33,2 Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

33,3 Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра ознака не визначається 0

34,1 Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром ознака не визначається 0

34,2 Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром ознака не визначається 0

35 Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

36 Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю помірна 5

37 Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю посередині 1

38 Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки пряма 1

39 Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця удавлений 2
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40 Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра ознака не визначається 0

41 Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки ознака не визначається 0

42 Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки ознака не визначається 0

43 Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого ознака не визначається 0

44 Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки ознака не визначається 0

45 Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця ознака не визначається 0

46 Плід: борозенки відсутні 1

47 Плід: глибина борозенок ознака не визначалась 0

48 Плід: ребра відсутні 1

49 Плід: ступінь виявлення ребер ознака не визначалась 0

50 Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не 
брати до уваги)

зелене 4

51 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

52 Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого 
забарвлення шкірки (як для 50)

ознака не визначається 0

53 Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення 
зеленого забарвлення

ознака не визначається 0

54 Плід: смужки на боріздках відсутні 1

55 Плід: забарвлення смужок на боріздках ознака не визначалась 0

56 Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50) ознака не визначалась 0

57 Плід: плямистість відсутня 1

58 Плід: переважний розмір плям ознака не визначалась 0

59 Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть) відсутнє 1

60 Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

61 Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами ознака не визначалась 0

62 Плід: бородавки на шкірці наявні 9

63 Плід: кількість бородавок на шкірці дуже мало 1

64 Плід: розмір квіткового рубця дуже великий 9

65 Плід: довжина плодоніжки довга 7

66 Плід: забарвлення плодоніжки зелене 2

67 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки темне 7

68 Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки відсутня 1

69 Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і 
смужечок не брати до уваги)

темно-зелене 7

70 Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи 
оранжевого)

ознака не визначалась 0

71 Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69) ознака не визначалась 0

72 Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового) наявний 9

73 Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72) сильний 7

74 Стиглий плід: забарвлення м’якоті кремове 1

75 Стиглий плід: здерев’яніння шкірки відсутнє 1

76 Стиглий плід: структура м’якоті не волокниста 1

77 Насінина: за розміром середня 5

78 Насінина: форма широкоеліптична 7

79 Насінина: лушпиння наявне 9

80 Насінина: наявне лушпиння повністю розвинене 2

81 Насіння: за кольором кремове 2

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна урожайність 1,64 т/га, тривалість періоду збирання плодів 42 доби, вміст сухої речовини 61%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Перець однорічний (гіркий) Capsicum annuum L.
Заявка №: 11036002 Назва сорту Ацтек
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150182

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля наявне 9

2 Рослина: габітус розлогий 3

3 Рослина: довжина головного стебла середнє 5

4 Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) наявні 9

5 Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між 
першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)

більше трьох 3

6 Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах 
І-го порядку)

ознака не визначається 0

7 Рослина: антоціанове забарвлення вузлів наявне 9

8 Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів слабке 3

9 Стебло: опушення вузлів помірне 5

10 Рослина: за висотою середня 5

11 Листок: довжина пластинки коротка 3

12 Листок: ширина пластинки вузька 3

13 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

14 Листок: за формою овальний 2

15 Листок: хвилястість краю слабка 3

16 Листок: пухирчастість дуже слабка 1

17 Листок: форма в поперечному перерізі помірно увігнута 3

18 Листок: глянсуватість помірна 5

19 Квітконіжка: положення похиле 2

20 Квітка: антоціанове забарвлення пиляків наявне 9

21 Плід: забарвлення (перед достиганням) зелене 3

22 Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням) помірне 5

23 Плід: антоціанове забарвлення відсутнє 1

24 Плід: положення у просторі поникле 3

25 Плід: за довжиною середній 5

26 Плід: діаметр дуже малий 1

27 Плід: відношення довжина/діаметр дуже велике 9

28 Плід: форма у поздовжньому розрізі рогоподібна 9

29 Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) кругла 3

30 Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині помірна 5

31 Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) відсутня або дуже слабка 1

32 Плід: структура поверхні гладенька або злегка зморшкувата 1

33 Плід: забарвлення (за достигання) червоне 3

34 Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання) помірне 5

35 Плід: глянсуватість сильна 7

36 Плід: порожнина у плодоніжці відсутня 1

37 Плід: глибина порожнини у плодоніжці дуже мілка 1

38 Плід: форма верхівки дуже загострена 1

39 Плід: глибина борозенок між частками відсутні або дуже мілкі 1

40 Плід: кількість часток переважно три 3

41 Плід: товщина м’якоті дуже тонка 1

42 Плодоніжка: за довжиною довга 7

43 Плодоніжка: за товщиною середня 5

44 Чашечка: за характером виявлення необгортаюча 1

45 Плід: капсицин у плаценті наявний 9

46 Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) середній 5

47 Час достигання середній 5

48,1 Стійкість до Tobamoviru: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0)) ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2)) ознака не визначалась 0

48,3 Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) ознака не визначалась 0

49,1 Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 ознака не визначалась 0
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49,2 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 ознака не визначалась 0

49,3 Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 -  2 ознака не визначалась 0

50 Стійкість до Phytopthora capsici ознака не визначалась 0

51 Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) ознака не визначалась 0

52 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) ознака не визначалась 0

53 Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ознака не визначалась 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарний урожай 212 ц/га, середня маса плоду 2 г, тривалість періоду до достигання 124 доби.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Петрушка городня Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill 
Заявка №: 12163001 Назва сорту Фрісон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150334

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: за висотою середня 5

2 Рослина: за шириною вузька 3

3 Рослина: щільність розташування листків помірно 5

4 Рослина: кількість листків середня кількість 5

5 Листок: положення сланке 5

6 Листкова пластинка: кучерявість наявна 9

7 Листкова пластинка: інтенсивність кучерявості помірна 5

8 Тільки для кучерявих сортів. Рослина: загальний вигляд листкової поверхні розріджений 3

9 Тільки для кучерявих сортів. Листкова пластинка: загнутість часток догори відсутній 1

10 Листкова пластинка: за довжиною коротка 3

11 Листкова пластинка: за шириною середня 5

12 Листкова пластинка: відношення довжини до ширини ознака не визначається 0

13 Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

14 Листок: за формою трикутний 5

15 Листкова пластинка: відстань між 1-ю і 2-ю парами листків середня 5

16 Листок: хвилястість краю ознака не визначена 0

17 Черешок листка: за довжиною короткий 3

18 Черешок листка: за товщиною середній 5

19 Черешок листка: антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабке 1

20 Корінь: потовщення основного кореня відсутнє (листкова петрушка) 1

21 Тільки для кореневої петрушки. Корінь: за довжиною ознака не визначається 0

22 Тільки для кореневої петрушки. Корінь: за шириною ознака не визначається 0

23 Тільки для кореневої петрушки. Корінь: відношення довжини до ширини ознака не визначається 0

24 Тільки для кореневої петрушки. Корінь: галуження ознака не визначається 0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність 14,5 т/га, тривалість періоду до збирання урожаю 25 діб.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115018 Назва сорту Айсан
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150074 
Дата пріоритет 14.02.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150202

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) похилий 7

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 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) середня кількість 2

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 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 плескато-округла 2

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 середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

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 оранжевий 3

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) оранжевий 3

40 Плід: за твердістю помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 Стійкість 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 170 г, період від повних сходів до початку дозрівання 114 діб, період 
плодоношення 109 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,3%, вміст загального цукру 3,8%, вміст вітаміну С 18 мг%, вміст каротину 
4,3 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115017 Назва сорту Аніта
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.02.2015 Патент №: 150073 
Дата пріоритет 14.02.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150201

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) піднесений 3

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) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) слабка 3

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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 наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 
відділяючого шару до чашечки)

довга 7

22 Плід: за розміром великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

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 середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 Огійкість 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 90 т/га, маса товарного плоду 150 г, період від повних сходів до початку дозрівання 107 діб, період 
плодоношення 90 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,1%, вміст загального цукру 3,6%, вміст вітаміну С 16 мг%, вміст каротину 
3,9 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040039 Назва сорту Афен
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150200

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 коротке 3

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний 5

7 Листок: за довжиною довгий 7

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 світле 3

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) наявна 9

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 великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 рожевий 4

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) рожевий 4

40 Плід: за твердістю помірний 5

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 наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 27,5 кг/м2, маса товарного плоду 195 г, період від повних сходів до початку дозрівання 60 діб, період 
плодоношення 120 діб.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040028 Назва сорту БОЛЕНА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150195

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

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 горизонтальне 5

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 
відділяючого шару до чашечки)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

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 великий 7

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

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 м'який 3

41 Плід: строк лежкості короткий 3

42 Час цвітіння пізній 7

43 Час достигання пізній 7

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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

Маса товарного плоду 220 г, період від повних сходів до початку дозрівання 64 доби, період плодоношення 120 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 4,2%, вміст загального цукру в плоді 3,1%, вміст каротину 12 мг%, загальна кислотність 0,48%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040029 Назва сорту ГЕМЛЕКС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150196

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) великий 7

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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 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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 6

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

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 пізній 7

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 71 т/га, маса товарного плоду 100 г, період від повних сходів до початку дозрівання 30 діб, період 
плодоношення 30 діб, вміст загального цукру 4,1%, вміст вітаміну С 26 мг%, вміст каротину 29 мг%, загальна кислотність 1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040030 Назва сорту ДЖУБОКС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150197

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 вузький 3

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) помірна 5

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) середні 5

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 6

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

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 заглибленої до плескатої 2

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 дуже твердий 9

41 Плід: строк лежкості тривалий 7

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 76 т/га, маса товарного плоду 110 г, період від повних сходів до початку дозрівання 32 доби, період 
плодоношення 35 діб, вміст загального цукру 0,8%, вміст вітаміну С 30 мг%, вміст каротину 28 мг%, загальна кислотність 0,9%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040024 Назва сорту ЕСТАТІО
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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)

багато 7

4 Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині слабке 3

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 вузький 3

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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 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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

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 плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю м'який 3

41 Плід: строк лежкості короткий 3

42 Час цвітіння середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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

Маса товарного плоду 170 г, період від повних сходів до початку дозрівання 60 діб, період плодоношення 165 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 4,2%, вміст загального цукру 3,4%, вміст вітаміну С 28 мг%, вміст каротину 30 мг%, загальна кислотність 
0,49%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040033 Назва сорту К 2048
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150335

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 широкий 7

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

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 піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 
відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 6

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 плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі маленький 3

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю помірний 5

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 наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 36,5 кг/м2, маса товарного плоду 85 г, період від повних сходів до початку дозрівання 105 діб, період 
плодоношення 120 діб, вміст сухої речовини в плоді 8,5%, вміст загального цукру 15%, вміст вітаміну С 17 мг%, вміст каротину 
2,1 мг%, загальна кислотність 1,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115053 Назва сорту Классіфон
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150077 
Дата пріоритет 14.10.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150577

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довгий 7

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

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 похиле 7

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)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

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 маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) ознака не визначалась 0

38 Плід: колір за достигання рожевий 4

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 ознака не визначалась 0

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до dadosporium  fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А відсутня 1

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В відсутня 1

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С відсутня 1

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D відсутня 1

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 наявна 9

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 відсутня 1

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 85 т/га, маса товарного плоду 190 г, період від повних сходів до початку дозрівання 85 діб, період 
плодоношення 42 доби, вміст сухої речовини в плоді 5,1%, вміст загального цукру 4,8%, вміст вітаміну С 17 мг%, вміст каротину 
0,3 мг%, загальна кислотність 5%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040026 Назва сорту КЛІМБО
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) піднесений 3

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) великий 7

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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 піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 
відділяючого шару до чашечки)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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) світле 3

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю помірний 5

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 наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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

Маса товарного плоду 120 г, період від повних сходів до початку дозрівання 60 діб, період плодоношення 154 доби, вміст сухої 
речовини в плоді 4,6%, вміст загального цукру 3,6%, вміст вітаміну С 29 мг%, вміст каротину 26 мг%, загальна кислотність 
0,45%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040027 Назва сорту КЛІМСТАР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150194

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) помірна 5

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) середня кількість 2

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 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 маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки глибоке 7

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 середній 5

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 м'який 3

41 Плід: строк лежкості короткий 3

42 Час цвітіння пізній 7

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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

Маса товарного плоду 170 г, період від повних сходів до початку дозрівання 60 діб, період плодоношення 160 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 4,2%, вміст загального цукру 3,4%, вміст вітаміну С 31 мг%, вміст каротину 28 мг%, загальна кислотність 
0,49%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040025 Назва сорту КОМАНСІКС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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) помірна 5

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) середня кількість 2

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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі еліптична 6

25 Плід: ребристість біля плодоніжки слабка 3

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 помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 70 т/га, маса товарного плоду 95 г, період від повних сходів до початку дозрівання 31 доба, період 
плодоношення 35 діб, вміст загального цукру 4,6%, вміст вітаміну С 26 мг%, вміст каротину 29 мг%, загальна кислотність 1,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115052 Назва сорту Компетишн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.03.2015 Патент №: 150076 
Дата пріоритет 05.12.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.20] 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150576

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довгий 7

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

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 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)

коротка 3

22 Плід: за розміром дуже маленький 1

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

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 тільки 2 1

34 Плід: зелене плече (перед достиганням) наявне 9

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) маленький 3

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) помірне 5

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 помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 відсутня 1

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 відсутня 1

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 відсутня 1

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0 наявна 9
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А відсутня 1

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В відсутня 1

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 відсутня 1

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 відсутня 1

51,4 Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2 відсутня 1

52 Стійкість до Phytophthora infestans наявна 9

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici наявна 9

54 Стійкість до Stemphylium spp. наявна 9

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato відсутня 1

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus наявна 9

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica наявна 9

60 Стійкість до Oidium lycopersicum наявна 9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 11 г, період від повних сходів до початку дозрівання 88 діб, період плодоношення 250 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 4,9%, вміст загального цукру 0,052%, вміст вітаміну С 19 мг%, вміст каротину 2,5 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115034 Назва сорту Матіас
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150573

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 ознака не визначалась 0

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 середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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 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 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 плескато-округла 2

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 середній 5

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 dadosporium  fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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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 наявна 9

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

Маса товарного плоду 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання 72 доби, період плодоношення 53 доби, вміст 
каротину 3,52 мг%, вміст сухої речовини в плоді 5,41%, вміст вітаміну С 10,33 мг%, вміст загального цукру 3,17%, загальна 
кислотність 0,42%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 11040016 Назва сорту НАМІБ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150188

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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) середній 5

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) середня кількість 2

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 наявний 9

21 Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від 
відділяючого шару до чашечки)

середня 5

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі серцевидна 7

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

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 середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) помірне 5

38 Плід: колір за достигання червоний 5

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) червоний 5

40 Плід: за твердістю помірний 5

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 наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 76 т/га, маса товарного плоду 100 г, період від повних сходів до початку дозрівання 30 діб, період 
плодоношення 30 діб, вміст сухої речовини в плоді 4%, вміст загального цукру 4,3%, вміст каротину 28 мг%, вміст вітаміну С 25 
мг%, загальна кислотність 3,8%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Полісся.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115054 Назва сорту Нун 09015
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150078 
Дата пріоритет 11.10.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150578

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

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) середні 5

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 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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі кутаста 4

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 середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма кінця плоду від плескатої до гострої 4

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 твердий 7

41 Плід: строк лежкості тривалий 7

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 відсутня 1

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 наявна 9

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici наявна 9

54 Стійкість до Stemphylium spp. наявна 9

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato наявна 9

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica наявна 9

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 100 г, період від повних сходів до початку дозрівання 90 діб, період плодоношення 45 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 5,4%, вміст загального цукру 4,5%, вміст вітаміну С 19 мг%, вміст каротину 0,25 мг%, загальна кислотність 
0,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115059 Назва сорту Парадигма
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150080 
Дата пріоритет 05.12.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150580

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) 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) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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) 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 великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

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 середній 5

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 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) 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 помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до dadosporium  fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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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 наявна 9

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 наявна 9

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 відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Маса товарного плоду 200 г, період від повних сходів до початку дозрівання 90 діб, період плодоношення 45 діб, вміст сухої 
речовини в полоді 5,0%, вміст загального цукру 4,0%, вміст вітаміну С 18,5 мг%, вміст каротину 0,19 мг%, загальна ислотність 
0,5%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040032 Назва сорту П'єтра Росса
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150199

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям ознака не визначається 0

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) піднесений 3

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 помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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) середня кількість 2

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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі циліндрична 5

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

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

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 наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita ознака не визначалась 0

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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

Маса товарного плоду 65 г, період від повни сходів до початку дозрівання 110 діб, вміст сухої речовини в плоді 6,5%, вміст 
загального цукру 16%, вміст вітаміну С 17 мг%, вміст каротину 2,6 мг%, загальна кислотність 1,2%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115067 Назва сорту Пінк Дрім
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150583

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 коротке 3

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) піднесений 3

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною вузький 3

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

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) помірна 5

14 Листок: розмір пухирів (як для 6) середні 5

15 Листок: положення черешка листочків відносно головної осі піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма кінця плоду від заглибленої до плескатої 2

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) наявне 9

35 Плід: розмір зеленого плеча (як для 34) маленький 3

36 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34) світле 3

37 Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34) помірне 5

38 Плід: колір за достигання рожевий 4

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) рожевий 4

40 Плід: за твердістю твердий 7

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) високий 7

45 Наявність сріблястості наявна 9

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 dadosporium  fulvum: Раса 0 відсутня 1
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50,2 Огійкість до Cladosporium fulvum: Групи А відсутня 1

50,3 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В відсутня 1

50,4 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С відсутня 1

50,5 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D відсутня 1

50,6 Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е відсутня 1

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 наявна 9

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici відсутня 1

54 Стійкість до Stemphylium spp. відсутня 1

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato відсутня 1

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica відсутня 1

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 100 т/га, маса товарного плоду 220 г, період від повних сходів до початку дозрівання 77 діб, період 
плодоношення 215 діб, вміст сухої речовини в плоді 6,1%, вміст загального цукру 3,2 %, вміст вітаміну С 17 мг%, вміст каротину 
19 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115068 Назва сорту Пінк Енжел
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150584

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

9 Листок: за розсіченістю перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) дуже маленький 1

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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) відсутня 1

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)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

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 від заглибленої до плескатої 2

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) світле 3

38 Плід: колір за достигання рожевий 4

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) рожевий 4

40 Плід: за твердістю помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до dadosporium  fulvum: Раса 0 відсутня 1
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50,2 Огійкість 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 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans відсутня 1

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici відсутня 1

54 Стійкість до Stemphylium spp. відсутня 1

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato відсутня 1

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica відсутня 1

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

загальна урожайність 91 т/га, маса товарного плоду 170 г, період від повних сходів до початку дозрівання 76 діб, період 
плодоношення 190 діб, вміст сухої речовини в плоді 6%, вміст загального цукру 3,1%, вміст вітаміну С 17 мг%, вміст каротину 
17 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115065 Назва сорту Ред Дрім
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150581

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 коротке 3

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) піднесений 3

7 Листок: за довжиною середній 5

8 Листок: за шириною вузький 3

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) маленький 3

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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 піднесене 3

16 Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці) середня кількість 2

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 великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки мілке 3

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма кінця плоду від заглибленої до плескатої 2

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) 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 дуже тривалий 9

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) помірний 5

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до dadosporium  fulvum: Раса 0 відсутня 1
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50,2 Огійкість 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 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans відсутня 1

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici відсутня 1

54 Стійкість до Stemphylium spp. відсутня 1

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato відсутня 1

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica відсутня 1

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 96 т/га, маса товарного плоду 210 г, період від повних сходів до початку дозрівання 75 діб, період 
плодоношення 210 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,7%, вміст загального цукру 3,1%, вміст вітаміну С 18,2 мг%, вміст 
каротину 19 мг%, загальна кислотність 0,43%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115066 Назва сорту Розі Пінк
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150582

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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) піднесений 3

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) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) слабка 3

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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) відсутня 1

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)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі округла 3

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу не кругляста 1

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки помірне 5

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця маленький 3

30 Плід: форма кінця плоду від заглибленої до плескатої 2

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

32 Плід: за товщиною перикарпу середній 5

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) помірне 5

38 Плід: колір за достигання рожевий 4

39 Плід: колір м’якоті (як для 38) рожевий 4

40 Плід: за твердістю помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння ранній 3

43 Час достигання ранній 3

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) високий 7

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1 наявна 9

49 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici відсутня 1

50,1 Стійкість до dadosporium  fulvum: Раса 0 відсутня 1
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50,2 Огійкість 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 наявна 9

52 Стійкість до Phytophthora infestans відсутня 1

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici відсутня 1

54 Стійкість до Stemphylium spp. відсутня 1

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato відсутня 1

56 Стійкість до Ralstonia sоlanacearum відсутня 1

57 Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus відсутня 1

58 Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica відсутня 1

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 91 т/га, маса товарного плоду 165 г, період від повних сходів до початку дозрівання 75 діб, період 
плодоношення 200 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,7%, вміст загального цукру 3,2%, вміст вітаміну С 18 мг%, вміст каротину 
16 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. 
Заявка №: 13115038 Назва сорту Рок
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150574

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довге 7

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 двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) великий 7

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

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 глибоке 7

28 Плід: розмір рубця плодоніжки дуже великий 9

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 твердий 7

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 Огійкість 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 наявна 9

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 190 т/га, маса товарного плоду 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання 90 діб, період 
плодоношення 60 діб, вміст каротину 7 мг%, вміст сухої речовини в плоді 6,2%, вміст вітаміну С 30 мг%, вміст загального цукру 
3,9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. 
Заявка №: 12040031 Назва сорту Стелла Ред
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150198

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

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 перистий 1

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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) середня кількість 2

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 середній 5

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 мілке 3

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 помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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

Маса товарного плоду 60 г, період від повних сходів до початку дозрівання 105 діб, період плодоношення 45 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 5,8%, вміст загального цукру 16%, вміст вітаміну С 16 мг%, вміст каротину 2,5 мг%, загальна кислотність 1,3%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115057 Назва сорту Теорема
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150079 
Дата пріоритет 24.05.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150579

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 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) 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) 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 великий 7

23 Плід: відношення довжини до діаметра маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

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 плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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) 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 помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння середній 5

43 Час достигання середній 5

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 відсутня 1
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50,2 Cтійкість до Cladosporium fulvum: Групи А відсутня 1

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 наявна 9

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 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

Маса товарного плоду 240 г, період від повних сходів до початку дозрівання 88 діб, період плодоношення 45 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 5,4%, вміст загального цукру 4%, вміст вітаміну С 18 мг%, вміст каротину 0,21 мг%, загальна кислотність 0,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115032 Назва сорту Тореро
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150572

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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 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 плескато-округла 2

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 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) 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 пізній 7

43 Час достигання дуже пізній 9

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) ознака не визначалась 0

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 dadosporium  fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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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 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

Маса товарного плоду 250 г, період від повних сходів до початку дозрівання 75 діб, період плодоношення 65 діб, вміст каротину 
3,32 мг%, вміст сухої речовини в плоді 5,41%, вміст вітаміну С 11,33 мг%, вміст загального цукру 3,02%, загальна кислотність 
0,38%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. 
Заявка №: 12040023 Назва сорту ФАНТАСТІНА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 довгий 7

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

11 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

13 Листок: пухирчастість (як для 6) помірна 5

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) наявна 9

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 маленьке 3

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки помірна 5

26 Плід: форма поперечного перерізу кругляста 2

27 Плід: поглиблення біля плодоніжки глибоке 7

28 Плід: розмір рубця плодоніжки середній 5

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 помірний 5

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння пізній 7

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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

Маса товарного плоду 230 г, період від повних сходів до початку дозрівання 65 діб, період плодоношення 165 діб, вміст сухої 
речовини в плоді 4,5%, вміст загального цукру 3,2%, вміст вітаміну С 32 мг%, вміст каротину 32 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 13115051 Назва сорту Фаундейшн
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150075 
Дата пріоритет 25.07.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150575

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

8 Листок: за шириною середній 5

9 Листок: за розсіченістю двічі перистий 2

10 Листок: розмір листочків (у середній частині листка) середній 5

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 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)

коротка 3

22 Плід: за розміром середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра середнє 5

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі плескато-округла 2

25 Плід: ребристість біля плодоніжки відсутня або дуже слабка 1

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 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 твердий 7

41 Плід: строк лежкості помірний 5

42 Час цвітіння пізній 7

43 Час достигання пізній 7

44 Плід: вміст сухої речовини (за достигання) низький 3

45 Наявність сріблястості відсутня 1

46 Стійкість до Meloidogyne incognita відсутня 1

47 Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0 наявна 9

48,1 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 наявна 9

48,2 Стійкість 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 dadosporium  fulvum: Раса 0 ознака не визначалась 0
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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 наявна 9

53 Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici наявна 9

54 Стійкість до Stemphylium spp. наявна 9

55 Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato наявна 9

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 відсутня 1

59 Стійкість до Leveillula taurica ознака не визначалась 0

60 Стійкість до Oidium lycopersicum відсутня 1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 7,3 т/га, маса товарного плоду 135 г, період від повних сходів до початку дозрівання 88 діб, період 
плодоношення 250 діб, вміст сухої речовини в плоді 5,1 %, вміст загального цукру 0,45%, вміст вітаміну С 15 мг%, вміст 
каротину 2,3 мг%, загальна кислотність 4,8%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт.
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Вид: Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.
Заявка №: 12040022 Назва сорту ФОНЗІКС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150189

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
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 слабке 3

5 Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям ознака не визначається 0

6 Листок: за положенням (у середній третині рослини) похилий 7

7 Листок: за довжиною короткий 3

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 помірне 5

12 Листок: глянсуватість (як для 6) помірна 5

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) середня кількість 2

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 середній 5

23 Плід: відношення довжини до діаметра велике 7

24 Плід: форма у повздовжньому розрізі кутаста 4

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 маленький 3

29 Плід: розмір квіткового рубця дуже маленький 1

30 Плід: форма кінця плоду плеската 3

31 Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі середній 5

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 середній 5

43 Час достигання середній 5

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 Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0 ознака не визначалась 0

48,2 Стійкість 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 dadosporium  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 72 т/га, маса товарного плоду 110 г, період від повних схоів до початку дозрівання 32 доби, період 
плодоношення 35 діб, вміст загального цукру 4%, вміст вітаміну С 27 мг%, вміст каротину 30 мг%, загальна кислотність 0,9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп.
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Вид: Пшениця полба звичайна ТгШсит dicoccum Schuebl.
Заявка №: 12541001 Назва сорту Голіковська
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150083 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150209

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Колеоптиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Колеоптиль: інтенсивність антоціанове забарвлення помірне 5

3 Сходи: форма куща проміжний 2

4 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

5 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві відсутній 1

6 Прапорцевий листок: положення у просторі похиле 3

7 Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі помірний 5

8 Рослина: за висотою висока 7

9 Колос: восковий наліт помірний 5

10 Нижня колоскова луска: опушення відсутнє 1

11 Колос: за формою пірамідальний 3

12 Колос: за довжиною короткий 3

13 Колос: щільність середньої щільності 5

14 Колос: ламкість слабка 3

15 Колос: кількість зерен середня кількість 5

16 Колос: забарвлення червоне 4

17 Нижня колоскова луска: форма плеча скошене 2

18 Зернівка: форма еліптична 1

19 Зернівка: за довжиною середня 5

20 Зернівка: характер поверхні шерехата 2

21 Зернівка: блиск відсутній 1

22 Зернівка: маса 1000 шт. велика 7

23 Зернівка: забарвлення у фенолі слабке 3

24 Зернівка: вміст білка високий 7

25 Рослина: час достигання зерна ранній 3

За інформацією наданою заявником:

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Лісостеп, Степ
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Вид: Редька посівна Raphanus sativus L. var. sativus 
Заявка №: 11039001 Назва сорту Ніка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150210

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Плоїдність диплоїд 2

2 Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє 1

3 Сім'ядолі: за розміром великі 7

4 Листкова розетка: за шириною зростання при основі широка 7

5 Листок: положення у просторі напіввисхідне 3

6 Листок: за довжиною довгий 7

7 Листкова пластинка: за формою оберненояйцевидна 3

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 розрізів краю глибокі 7

14 Листкова пластинка: опушення слабке 3

15 Черешок: антоціанове забарвлення відсутнє 1

16 Черешок: інтенсивнісь антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

17 Коренеплід: за товщиною товстий 7

18 Коренеплід: товщина головного кореня середній 5

19 Коренеплід: за формою оберненояйцеподібний 4

20 Коренеплід: форма верхівки плеската 2

21 Коренеплід: форма основи вузькозагострена 1

22 Коренеплід: забарвлення шкірки однокольорове 1

23 Коренеплід: забарвлення верхньої частини біле 1

24 Коренеплід: прояв 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

Товарний урожай 52,6 ц/га, днів до достигання 57.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Цибуля городня Allium cepa L.
Заявка №: 12041010 Назва сорту БУРСА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150290

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі багато 7

2 Листя: положення напівпряме 3

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 велика 7

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 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 вузька 3

18 Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі) широкоеліптична 3

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 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 коричнюватий 5

26 Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок відсутнє 1

27 Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг мало 3

28 Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини ознака не визначалась 0

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) 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 висока 3

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність 60 т/га, товарна урожайність 54 т/га, тривалість вегетації рослин 155 діб, лежкість 180 діб, вміст сухої 
речовини 10%, вміст загального цукру 10,8%, вміст вітаміну С 57 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісостеп, Полісся.
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Вид: Цибуля городня Allium cepa L.
Заявка №: 12041011 Назва сорту ТЕМПТЕИШН
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150291

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: кількість листків на псевдостеблі мало 3

2 Листя: положення напівпряме 3

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 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) 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 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 середня 5

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 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 дуже низький 1

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) 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 70 т/га, товарна урожайність 62 т/га, тривалість вегетації рослин 145 діб, лежкість 150 діб, вміст сухої 
речовини 11%, вміст загального цукру 2,4%, вміст вітаміну С 14 мг%.

Г еографічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Лісосотеп, Полісся.
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Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент Secale сєгсяіє L.
Заявка №: 10003004 Назва сорту 932073В
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150008 
Дата пріоритет 09.06.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150097

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність диплоїд 2

2 Зернівка: колір алейронового шару світлий 1

3 Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

4 Колеоптиль: за довжиною середній 5

5 Прапорцевий листок: довжина піхви дуже коротка 1

6 Прапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

7 Рослина: габітус напівпрямостоячий 3

8 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

9 Початок колосіння середнє 5

10 Підпрапорцевий листок: довжина пластинки дуже коротка 1

11 Підпрапорцевий листок: ширина пластинки дуже вузька 1

12 Колос: сизий наліт помірний 5

13 Соломина: опушення під колосом слабке 3

14 Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) дуже низька 1

15 Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом кортка 3

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 5

17 Колос: за щільністю дуже нещільний 1

18 Колос: положення в просторі горизонтальний 5

19 Зернівки: маса 1000 шт. низька 3

20 Зернівка: за довжиною середня 5

21 Зернівка: забарвлення у фенолі темне 7

22 Тип розвитку озимий 1
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Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент Secale сєгсяіє L.
Заявка №: 10003011 Назва сорту Королева
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150009 
Дата пріоритет 27.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність диплоїд 2

2 Зернівка: колір алейронового шару світлий 1

3 Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

4 Колеоптиль: за довжиною середній 5

5 Прапорцевий листок: довжина піхви дуже коротка 1

6 Прапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

7 Рослина: габітус напівпрямостоячий 3

8 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

9 Початок колосіння середнє 5

10 Підпрапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

11 Підпрапорцевий листок: ширина пластинки дуже вузька 1

12 Колос: сизий наліт помірний 5

13 Соломина: опушення під колосом сильне 7

14 Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) низька 3

15 Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом кортка 3

16 Колос: за довжиною (без остюків) короткий 3

17 Колос: за щільністю дуже нещільний 1

18 Колос: положення в просторі горизонтальний 5

19 Зернівки: маса 1000 шт. середня 5

20 Зернівка: за довжиною середня 5

21 Зернівка: забарвлення у фенолі ознака не визначалась 0

22 Тип розвитку озимий 1
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Вид: Жито посівне (озиме) - батьківський компонент Secale сєгсяіє L.
Заявка №: 10003012 Назва сорту Харків'янка
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2015 Патент №: 150010 
Дата пріоритет 27.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150099

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: плоїдність диплоїд 2

2 Зернівка: колір алейронового шару світлий 1

3 Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

4 Колеоптиль: за довжиною середній 5

5 Прапорцевий листок: довжина піхви дуже коротка 1

6 Прапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

7 Рослина: габітус напівпрямостоячий 3

8 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

9 Початок колосіння середнє 5

10 Підпрапорцевий листок: довжина пластинки коротка 3

11 Підпрапорцевий листок: ширина пластинки дуже вузька 1

12 Колос: сизий наліт слабкий 3

13 Соломина: опушення під колосом дуже сильне 9

14 Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками) низька 3

15 Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом кортка 3

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 5

17 Колос: за щільністю дуже нещільний 1

18 Колос: положення в просторі горизонтальний 5

19 Зернівки: маса 1000 шт. висока 7

20 Зернівка: за довжиною довга 7

21 Зернівка: забарвлення у фенолі ознака не визначалась 0

22 Тип розвитку озимий 1
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Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 09004484 Назва сорту ЛІМІВТ44 ЛІМІВХ77
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.01.2015 Патент №: 150048 
Дата пріоритет 30.09.2009
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150046

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

2 Перший листок: форма верхівки округла З

З Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий З

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле З

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 З

1З Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле З

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало З

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) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

2З Волоть: бічна гілочка за довжиною довга 7

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 довгий 7

29 Качан: діаметр (посередині) великий 7

З0 Качан: форма конусно-циліндрична 2

З1 Качан: кількість зернових рядів середня 5

З2 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених 
зернин

ознака не визначається 0

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

З4 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

З5 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

З6 Качан: тип зернівки кременистоподібний 2

З7 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

З8 Качан: колір верхівок зернівок жовто-оранжевий 4

З9 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

815



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909063 Назва сорту 0997СДМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150544

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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

816



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909062 Назва сорту 1064СДМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150543

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 слабке 3

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

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) 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 сильне 7

817



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004008 Назва сорту 111Б791Х151Х716
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141107

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

З Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий З

6 Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле З

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 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 З

1З 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 слабке З

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке З

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 З

2З Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка З

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 З

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

З0 Качан: форма конусно-циліндрична 2

З1 Качан: кількість зернових рядів мала З

З2 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених 
зернин

ознака не визначається 0

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

З4 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

З5 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

З6 Качан: тип зернівки кременистий 1

З7 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

З8 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

З9 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

818



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004022 Назва сорту 111Х863Х111Б791
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141114

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

819



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004017 Назва сорту 115Ф848Х14Б001
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141112

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 від раннього до середнього 4

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски сильне 7

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 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 сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків щільне 7

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) 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 дуже короткий 1

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

820



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004097 Назва сорту 11С0369
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150498

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

821



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004011 Назва сорту 13Д514Х14Б001
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141109

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

З 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 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 З

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків слабке З

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

1З Волоть: положення бічних гілочок у просторі ледь похиле З

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало З

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

16 Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке З

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків середньої щільності 5

19 Листок: антоціанове забарвлення піхви слабке З

20 Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів середнє 5

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) коротка З

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

2З Волоть: бічна гілочка за довжиною коротка З

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 З

27 Качан: ніжка за довжиною середня 5

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

З0 Качан: форма конусно-циліндрична 2

З1 Качан: кількість зернових рядів мала З

З2 Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених 
зернин

ознака не визначається 0

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

З4 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною ознака не визначається 0

З5 Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною ознака не визначається 0

З6 Качан: тип зернівки кременистий 1

З7 Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок ознака не визначається 0

З8 Качан: колір верхівок зернівок оранжевий 5

З9 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

822



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 10004073 Назва сорту 19Б169
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 13.10.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150155

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 від раннього до середнього 4

1б 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 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

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

2б 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

Зб 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

823



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004026 Назва сорту 19Б169Х13Д514
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141115

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви сильне 7

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

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 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 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 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

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 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

824



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004021 Назва сорту 227В539Х227В600
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141113

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке З

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 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 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 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 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 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

825



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004016 Назва сорту 25І503ХРПК7250
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141111

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви помірне 5

2 Перший листок: форма верхівки від загостреної до округлої 2

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 3

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом великий 7

б Листок: положення пластинки у просторі сильно похиле 7

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 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 мало 3

15 Качан: час появи шовку середній 5

1б 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 дуже мале 1

2б 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

Зб 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

82б



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004028 Назва сорту 269Ф518Х227В600
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141116

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

дуже довга 9

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) 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

827



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004015 Назва сорту 427Ф785Х41Е562
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141110

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 короткий 1

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 помірне 5

828



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004009 Назва сорту 427Ф785Х48А014
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.11.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141108

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 від середнього до пізнього б

1б 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) 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

2б 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

Зб 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

829



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909114 Назва сорту 87Н165С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150055 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150158

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

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 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 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 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 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) довга 7

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) 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 відсутнє або дуже слабке 1

830



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909118 Назва сорту 87Н165С 88Н133СМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150058 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150161

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 ознака не визначається 0

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 середній 5

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) середня 5

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною ознака не визначалась 0

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 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) малий 3

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 відсутнє або дуже слабке 1

831



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909064 Назва сорту 91ДЮК1ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150545

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 відсутні або дуже мало 1

15 Качан: час появи шовку середній 5

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

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) 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

2б 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

Зб 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

832



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909066 Назва сорту 94АХА8ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150547

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 нещільне 3

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 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 помірне 5

833



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909065 Назва сорту 94ІЗІ9СДМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150546

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 дуже сильне 9

834



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909208 Назва сорту АБВ51
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150060 
Дата пріоритет 28.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150163

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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

1б 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 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) 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 середнє 5

2б 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

Зб 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

835



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909076 Назва сорту В0091З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150550

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

836



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909080 Назва сорту В1118З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150554

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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

837



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909049 Назва сорту В4242ЗХЛБЗ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150532

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 від раннього до середнього 4

1б 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

2б 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 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

Зб 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 сильне 7

838



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909075 Назва сорту В5469З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150549

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 дуже довгий 9

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

839



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909082 Назва сорту В6531З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150556

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 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

840



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909083 Назва сорту В9327З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150557

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 раннього до середнього 4

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

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 дуже мале 1

2б Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

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

Зб 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

841



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004192 Назва сорту ВД51
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150487

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

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 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 помірне 5

11 Волоть: антоціанове забарвлення пиляків дуже сильне 9

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 пізнього до дуже пізнього 8

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 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) 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 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 відсутнє або дуже слабке 1

842



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909048 Назва сорту Дж1330ЗХЛБЗ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150531

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

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) 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 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

843



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909069 Назва сорту ДжР103з
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150548

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 від раннього до середнього 4

1б 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

2б 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 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

Зб 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 сильне 7

844



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004204 Назва сорту ДК2323МВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150519

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

845



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909059 Назва сорту Е2ІФІ494МС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150540

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 довгий 7

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 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

846



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004185 Назва сорту ЕГ 2165
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150518

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 середній 5

1б 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 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

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

2б 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

Зб 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

847



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004163 Назва сорту ЕГ 5063
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150483

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 великий 7

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 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 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 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) 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

848



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004164 Назва сорту ЕГ 7051
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150484

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 2

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 великий 7

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 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 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 дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

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 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

849



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004167 Назва сорту ЕГ 7077 ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150512

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 б

1б 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 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

2б 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

Зб 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

850



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004183 Назва сорту ЕГ 7127
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150517

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 відсутнє або дуже слабке 1

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 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 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 дуже коротка 1

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 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

851



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004173 Назва сорту ЕГ 7169
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150514

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 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

852



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004182 Назва сорту ЕГ 7193
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150516

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 середній 5

1б 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 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

2б 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

Зб 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 дуже сильне 9

853



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 10004036 Назва сорту ЕГ7027 ЕГ7051
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 08.07.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150473

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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) 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

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 коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

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 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

854



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004170 Назва сорту ЕГ7031 ЕГ7169
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150513

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

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 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 сильне 7

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 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 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

855



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004181 Назва сорту ЕГ7060 ЕГ7033
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150515

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

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 дуже мале 1

2б Листок: ширина пластинки середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

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

Зб 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 сильне 7

85б



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004160 Назва сорту ЕС 4519
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 22.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150482

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 помірне 5

857



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 13909081 Назва сорту Ж3954З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150555

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 дуже довгий 9

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

858



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 13909077 Назва сорту Ж8316З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150551

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 пряме 1

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від дуже раннього до раннього 2

1б 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 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

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

2б 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

Зб 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
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Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909029 Назва сорту ЛАН1517
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150528

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 помірно похиле 5

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 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

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) 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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Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004100 Назва сорту ЛАН1518
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150501

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже ранній 1

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) 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 коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

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 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

861



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004092 Назва сорту ЛАР1492 ЛАР1493
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150493

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 помірно похиле 5

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

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього б

1б 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 мале 3

2б 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

Зб 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

8б2



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004089 Назва сорту ЛБР1558 ЛУР151
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150490

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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 дуже мале 1

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 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

863



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004105 Назва сорту ЛДХ1665 ЛСХ344
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150506

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже великий 9

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 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 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 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 помірне 5

864



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004052 Назва сорту ЛЕН1811 АС3512
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150474

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом середній 5

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 б

1б 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) 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

2б 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

Зб 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

8б5



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004099 Назва сорту ЛЕН1811 ЛАР1490
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150500

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 помірне 5

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 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 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 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

866



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004102 Назва сорту ЛЕН1811 ЛЕН1814
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150503

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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) дуже великий 9

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

867



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004088 Назва сорту ЛЕН1811 ЛЕН1816
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150489

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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

1б 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 дуже мале 1

2б Листок: ширина пластинки вузька 3

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

Зб 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

8б8



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004094 Назва сорту ЛЕН1814
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150495

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 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 дуже сильне 9

869



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004098 Назва сорту ЛЕН1816 ЛЕН1814
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150499

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

870



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004101 Назва сорту ЛЕН1825 ЛТН225
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150502

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

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 дуже мале 1

2б Листок: ширина пластинки вузька 3

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

Зб 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

871



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004104 Назва сорту ЛЖР2038
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150505

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

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 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

872



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004285 Назва сорту ЛІМББХ921
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150522

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 сильне 7

873



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909115 Назва сорту ЛІМДА32С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150056 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150159

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 малий 3

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 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 б

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку 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) середня 5

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

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

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 велике 7

2б 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

Зб 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

874



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004164 Назва сорту ЛІМЖВВ851
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150511

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 середнього до пізнього 6

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

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 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 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

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 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 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

875



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004280 Назва сорту ЛІМІІВ821 ЛІМІВІ822
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150520

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 малий 3

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі поникле 9

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) 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 короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) дуже великий 9

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

876



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909207 Назва сорту ЛІМІФН985
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150059 
Дата пріоритет 28.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150162

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

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 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 середнього до пізнього б

1б 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 слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) дуже коротка 1

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

2б 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

Зб 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 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

877



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004281 Назва сорту ЛІМІФН989
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150521

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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

878



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004163 Назва сорту ЛІМЛФЕ988
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150510

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 сильно похиле 7

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 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 дуже коротка 1

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

879



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909113 Назва сорту ЛІММВБ82С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150054 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150157

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

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

б Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього б

1б 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) довга 7

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

2б 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

Зб 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

880



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004188 Назва сорту ЛІМІ ІЬБ2
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150485

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 дуже пізній 9

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 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 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

881



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004191 Назва сорту ЛІМРФФ14
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150486

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 великий 7

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 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 помірне 5

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів помірне 5

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

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) 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) 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

882



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909112 Назва сорту ЛІМТІА33С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150053 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150156

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 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 мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього б

1б 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) 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

2б 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 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

Зб 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

883



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909116 Назва сорту ЛІМФВЕ32С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 Патент №: 150057 
Дата пріоритет 12.11.2013
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150160

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 малий 3

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 ознака не визначається 0

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

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі сильно похиле 7

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 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) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) дуже довга 9

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною довга 7

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

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 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

884



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004093 Назва сорту ЛНХ208
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150494

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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 сильне 7

885



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004103 Назва сорту ЛСН1635
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150504

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 великий 7

б 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 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

1б 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) 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

2б 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 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

Зб 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

88б



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004091 Назва сорту ЛФН1973
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150492

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 2

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

10 Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи сильне 7

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 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 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

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 дуже вузька 1

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 відсутнє або дуже слабке 1

887



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004096 Назва сорту ЛФХ1917
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150497

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 відсутнє або дуже слабке 1

888



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004095 Назва сорту ЛФХ1932
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150496

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 малий 3

б 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 середній 5

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі сильно похиле 7

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

15 Качан: час появи шовку від пізнього до дуже пізнього 8

1б 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

2б Листок: ширина пластинки середня 5

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 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

Зб 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

889



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909030 Назва сорту МБС1236
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150529

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 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 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

890



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 13909052 Назва сорту МЕК2967ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150535

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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 велике 7

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 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

891



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909050 Назва сорту МЕТ9434ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150533

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку сильне 7

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів дуже сильне 9

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

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 дуже мале 1

2б 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

Зб 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

892



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909056 Назва сорту МЕФ1892ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150538

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

893



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909055 Назва сорту МЕФ2195ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150537

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 помірне 5

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 сильне 7

18 Волоть: щільність розташування колосків нещільне 3

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 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 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 відсутнє або дуже слабке 1

894



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909053 Назва сорту МЕФ5298МС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150536

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

б Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність слабка 2

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 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 середнього до пізнього б

1б 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) 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

2б 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 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

Зб 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

895



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004152 Назва сорту НП1940НП1927
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150509

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

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 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 сильне 7

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) 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 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

896



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004142 Назва сорту НПАА2359 С
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150507

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

897



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004105 Назва сорту НПАКу3833
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 18.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150481

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 дуже пізній 9

1б 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 мале 3

2б 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

Зб 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

898



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004145 Назва сорту НПІД2566
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150508

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння пізній 7

9 Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски слабке 3

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 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 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

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) 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 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

899



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004033 Назва сорту НПІД3757
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 06.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150488

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

900



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004104 Назва сорту НПНН0827
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 18.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150480

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 середній 5

б 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 дуже сильне 9

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

13 Волоть: положення бічних гілочок у просторі сильно похиле 7

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від раннього до середнього 4

1б Качан: антоціанове забарвлення шовку помірне 5

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

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

2б Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

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

Зб 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

901



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909031 Назва сорту ПН2005
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150530

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 відсутнє або дуже слабке 1

902



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004334 Назва сорту Р0207
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150188 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150327

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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

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 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

903



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004332 Назва сорту Р0305
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150186 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150325

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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 слабке 3

904



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004313 Назва сорту Р0306
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150523

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 середній 5

1б 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) коротка 3

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

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

2б 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

Зб 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 слабке 3

905



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004329 Назва сорту Р04053
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150524

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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 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 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

906



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004337 Назва сорту Р04117
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150330

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 слабке 3

21 Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) дуже довга 9

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

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 коротка 3

28 Качан: за довжиною середній 5

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

30 Качан: форма конусна 1

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 помірне 5

907



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004335 Назва сорту Р05014
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150189 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150328

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 помірно похиле 5

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок багато 7

15 Качан: час появи шовку від дуже раннього до раннього 2

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

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 дуже мале 1

26 Листок: ширина пластинки дуже вузька 1

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) малий 3

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

Зб 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

908



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004331 Назва сорту Р05056
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150526

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 відсутнє або дуже слабке 1

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 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) довга 7

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

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною довга 7

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 широка 7

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 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

909



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004338 Назва сорту Р06022
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150191 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150331

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви відсутнє або дуже слабке 1

2 Перший листок: форма верхівки лопатоподібна 5

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

6 Листок: положення пластинки у просторі пряме 1

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього

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 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) довга 7

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

23 Волоть: бічна гілочка за довжиною довга 7

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 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 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

910



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004339 Назва сорту Р07064
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150192 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150332

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) коротка 3

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 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 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

911



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004336 Назва сорту Р07096
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150190 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 середня кількість 5

15 Качан: час появи шовку середній 5

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) 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 дуже вузька 1

27 Качан: ніжка за довжиною довга 7

28 Качан: за довжиною короткий 3

29 Качан: діаметр (посередині) середній 5

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 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

912



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004333 Назва сорту Р09050
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150187 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150326

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки від округлої до лопатоподібної 4

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 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 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) довга 7

22 Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) довга 7

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 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 кременистий 1

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 слабке 3

913



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 12004090 Назва сорту СВХ1833 497С058ВАКСІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150491

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: положення пластинки у просторі ледь похиле 3

7 Стебло: зигзагоподібність відсутня або дуже слабка 1

8 Волоть: час цвітіння від середнього до пізнього б

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 ледь похиле 3

14 Волоть: кількість первинних бічних гілочок мало 3

15 Качан: час появи шовку від середнього до пізнього б

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

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) 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

Зб 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 слабке 3

914



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 11004059 Назва сорту СВХ1833 ЛВХ201
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150475

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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 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 помірне 5

915



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909004 Назва сорту СГІ071
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150527

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 дуже сильне 9

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 помірно похиле 5

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 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 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 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

916



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 12004330 Назва сорту СК174
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150525

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви слабке 3

2 Перший листок: форма верхівки лопатоподібна 5

3 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 2

4 Листок: хвилястість краю пластинки помірна 2

5 Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом малий 3

б 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 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 слабке 3

17 Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів слабке 3

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) 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

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) 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

Зб 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

917



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909060 Назва сорту СК455МС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150541

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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) 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) 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 сильне 7

918



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L. 
Заявка №: 13909078 Назва сорту T00433
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150552

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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

919



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004091 Назва сорту УР 313 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150050 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150477

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 дуже сильне 9

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 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

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

Зб 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 відсутнє або дуже слабке 1

920



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004090 Назва сорту УР 34 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150049 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150476

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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

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) 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 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

921



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004092 Назва сорту УР 35 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150051 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150478

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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) 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) 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

922



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 11004093 Назва сорту УР 81 СВ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150052 
Дата пріоритет 16.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150479

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 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 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 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

Зб 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

923



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909079 Назва сорту Ф3380З
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150553

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Перший листок: антоціанове забарвлення піхви дуже сильне 9

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 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 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 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

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 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

924



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909051 Назва сорту Ф8520ЗХЛБЗ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150534

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 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 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) 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 середня 5

27 Качан: ніжка за довжиною коротка 3

28 Качан: за довжиною дуже довгий 9

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 відсутнє або дуже слабке 1

925



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909058 Назва сорту ХЦЛ1013МС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150539

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 помірне 5

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 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 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 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 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

Зб 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

92б



Вид: Кукурудза звичайна - батьківський компонент Zea mays L.
Заявка №: 13909061 Назва сорту Ц3АХД08ЦМС
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150542

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 малий 3

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 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 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 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 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

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 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

927



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017216 Назва сорту 10517 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150249 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150398

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила сильно виражені 3

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 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 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 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) 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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

928



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017214 Назва сорту 10595 Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150248 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150396

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б 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 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 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 короткі 3

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 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 злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

929



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017217 Назва сорту 197 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150250 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150399

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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) відсутня або дуже слабка 1

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

17 Язичкові квітки: за положенням зігнуті за довжиною 2

18 Язичкові квітки: за довжиною короткі 3

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 відсутнє 1

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) 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 плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

930



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017213 Назва сорту 217 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150247 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150395

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

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) помірна 5

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 чітко округлі 3

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 сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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

931



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017218 Назва сорту 243 Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2015 Патент №: 150251 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150400

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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 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 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 темний 7

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 обернене донизу разом із прямим 
стеблом

б

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

932



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017192 Назва сорту 37032К
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015 Патент №: 150138 
Дата пріоритет 11.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150060

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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) 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 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 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) за всією висотою 3

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 
кошика

на рівні 2

32 Кошик: положення обернене донизу разом із сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 сіра 3

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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

933



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017215 Назва сорту 7009 Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150397

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок малі 3

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)

нижче 3

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 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 світлий 3

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою дуже низька 1

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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром дрібна 3

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 Сім'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

934



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017314 Назва сорту А24
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150260 
Дата пріоритет 25.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150268

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

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)

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 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 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 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 злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

935



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017283 Назва сорту АТ0521
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.04.2015 Патент №: 150202 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150401

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

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 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 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 відсутнє 1

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 слабка 2

40 Сім'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) сприйнятливий 3

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

936



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017138 Назва сорту БГ Н 3
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150127 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150379

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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 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) 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 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 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 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 плеската 3

35 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'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

937



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017139 Назва сорту БГ Н 4
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150128 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150380

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

б Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

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 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 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 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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

938



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017180 Назва сорту БРО54АСУ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150601

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 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 слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 плоскі 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 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 великий 7

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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

939



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017241 Назва сорту Е0012ЛФ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150254 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150263

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 З см) помірна 5

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 відсутнє 1

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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'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

940



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939021 Назва сорту ЕГФ 901 ІМА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150405

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

б Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до округлої 7

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 З см) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

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 відсутнє 1

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) 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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

941



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017093 Назва сорту ЗЛ 255 В
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 27.03.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150599

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 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 гострий 1

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 
висоти рослин)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 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

вище 3

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 Сім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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

942



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017312 Назва сорту Зоря ОХ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150266

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 від широкотрикутної до округлої 7

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 З 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 плоскі 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 відсутнє 1

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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

943



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017313 Назва сорту Зоря ФН
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.02.2015 Патент №: 150259 
Дата пріоритет 25.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150267

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З 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 відсутнє 1

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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

944



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017311 Назва сорту Зоря ХР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 24.02.2015 Патент №: 150258 
Дата пріоритет 25.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150265

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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 від широкотрикутної до округлої 7

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 З 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 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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

23 Трубчасті квітки: продукування пилку відсутнє 1

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 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 Сім'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 Сім'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

945



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017191 Назва сорту ЛГ1234КА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015 Патент №: 150137 
Дата пріоритет 11.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150059

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

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 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 З 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 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 відсутнє 1

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 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 прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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

946



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017237 Назва сорту Н0626ЛФ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150261

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б 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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 дуже низька 1

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) лише на верхівці 5

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 
кошика

нижче 1

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром дрібна 3

Зб 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 Сім'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

947



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017142 Назва сорту НИМИ 26
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150131 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150383

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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 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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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 коротка 3

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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

948



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017141 Назва сорту НИМИ 8
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150130 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150382

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість сильна 7

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 
широкотрикутної

4

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 З 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 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 відсутнє 1

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 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

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

949



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017143 Назва сорту НИМИ 98
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150132 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150384

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 сильна 7

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З 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 хвилясті 3

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 відсутнє 1

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 темний 7

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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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) толерантний 2

950



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017144 Назва сорту НИМИ Рф 491
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150133 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150385

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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 З 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 короткі 3

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

23 Трубчасті квітки: продукування пилку наявне 9

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

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

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 Сім'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 Сім'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

951



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017145 Назва сорту НС КОД 10
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150134 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150386

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 дуже сильна 9

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі сильно увігнута 1

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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 хвилясті 3

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

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 відсутнє 1

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

952



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017140 Назва сорту ОД ДИ 54
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150129 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150381

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З 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 дуже зігнуті у напрямку кошика 4

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 відсутнє 1

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 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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

953



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017063 Назва сорту ПХ БЦ 174ПР
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150125 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150377

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 помірна 5

6 Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 
широкотрикутної

4

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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 відсутнє 1

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 дуже охоплює 3

28 Рослина: за природною висотою дуже низька 1

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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

954



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017149 Назва сорту Р 74102 І
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 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 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) 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 прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

955



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017150 Назва сорту Р4НО4М
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150390

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З см) помірна 5

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 зігнуті за довжиною 2

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 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 середня 5

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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

95б



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017147 Назва сорту Р4НП8МЖ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150388

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З см) сильна 7

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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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 світлий 3

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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

957



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017184 Назва сорту Р5ХИ3М
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015 Патент №: 150136 
Дата пріоритет 11.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141133

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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 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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 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 обернене донизу разом із прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром велика 7

36 Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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

958



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939008 Назва сорту РГ1007
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150276

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

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 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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 довга 7

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) 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 напівобернене донизу разом із 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

959



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939022 Назва сорту РСГ294
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150406

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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 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 З 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 середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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 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 прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

960



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017284 Назва сорту РТ0551
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.02.2015 Патент №: 150146 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141136

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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 слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 
висоти рослин)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 світлий 3

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

961



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017282 Назва сорту РТ0975
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.02.2015 Патент №: 150145 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141135

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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) 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 вертикальне 3

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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

9б2



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017182 Назва сорту РХА 3Рф ІМІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150603

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 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 не охоплює або злегка охоплює 1

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 напівобернене донизу разом із 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка увігнута 2

35 Сім'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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

963



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017179 Назва сорту РХА ПЕС 26 1Рф
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150600

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 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 З 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 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 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) 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 Сім'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 Сім'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

964



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939023 Назва сорту СОЛР 0001 М
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150407

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками гострий 1

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 
висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З см) помірна 5

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю щільні 7

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 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) 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 обернене донизу разом із сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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

9б5



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017113 Назва сорту СОЛР1117М
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150058

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 З 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 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 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) лише на верхівці 5

31 Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального 
кошика

на рівні 2

32 Кошик: положення обернене донизу разом із прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 сіра 3

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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

966



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017111 Назва сорту СОЛФ1561МНА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 24.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Листок: за розміром малий 3

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 широкотрикутна 5

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 З см) сильна 7

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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною короткі 3

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором жовті 1

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 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 обернене донизу разом із прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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 наявна 9

967



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017174 Назва сорту СР 6890 ІМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150394

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З см) помірна 5

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

9б8



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 11017069 Назва сорту СУ Рф 252
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150126 
Дата пріоритет 04.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150378

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 широкотрикутна 5

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 З 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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором світло-жовті 2

20 Трубчасті квітки: за кольором жовті 1

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 світлий 3

27 Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою дуже низька 1

29 Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) лише на верхівці 5

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 Сім'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 темно-коричнева 6

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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

969



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017201 Назва сорту Сх ІР1201 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150141 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150255

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 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 З 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 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 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 легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

970



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017209 Назва сорту Сх ІР1202 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150144 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150258

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила сильно виражені 3

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 З 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 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 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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017206 Назва сорту Сх ІР1203 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150142 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150256

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння ранній 3

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою широкояйцевидні 3

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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'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 Сім'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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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017122 Назва сорту ТРІ3275
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141132

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок малі 3

10 Листок: крила відсутні або слабко виражені 1

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 
висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 плоскі 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 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

нижче 1

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 Сім'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 Сім'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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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017115 Назва сорту ТРО3174
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150251

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 відсутня або дуже слабка 1

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки вузькотрикутна 3

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 З 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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

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 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

вище 3

32 Кошик: положення обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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
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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017113 Назва сорту ТРО3281
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141127

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 сильна 7

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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

19 Язичкові квітки: за кольором оранжеві 5

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки відсутнє 1

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку світлий 3

32 Кошик: положення напівобернене донизу разом із 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017117 Назва сорту ТРС3222
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141128

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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) 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

976



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017121 Назва сорту ТРС3276
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141131

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

б Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З 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 зігнуті за довжиною 2

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 округлі 3

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

977



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 11017044 Назва сорту ТРС3285
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141125

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

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 малі 3

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 З 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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

19 Язичкові квітки: за кольором світло-жовті 2

20 Трубчасті квітки: за кольором жовті 1

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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) 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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

978



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 11017046 Назва сорту ТФІ2938
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141126

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 З 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 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 відсутнє 1

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

979



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017120 Назва сорту ТФІ3540
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141130

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б 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 З 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 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 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 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 Сім'янка: за розміром велика 7

Зб 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 Сім'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

980



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017114 Назва сорту ТФІ3541
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150250

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 З 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 відсутнє 1

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) 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 вертикальне 3

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями дуже сильна 3

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

981



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017119 Назва сорту ТФО3288
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 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 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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

982



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 11017038 Назва сорту ТФС2448
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 19.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.12.2014 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141124

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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

б 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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 відсутнє 1

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 світлий 3

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 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

983



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017240 Назва сорту У0458ХФ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150262

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 короткі 3

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 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 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 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

984



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017236 Назва сорту У06ВБХМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150253 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150260

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 коротка 3

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 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

36 Сім'янка: за формою видовжена 1

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 Сім'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

985



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017235 Назва сорту У9849ЛМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150252 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150259

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З 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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною короткі 3

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 коротка 3

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) 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

98б



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017287 Назва сорту УН 75 РХА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150257 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150403

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

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 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) 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 нахилене 2

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

987



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017286 Назва сорту УН 811 РХА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.02.2015 Патент №: 150256 
Дата пріоритет 18.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150402

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

988



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 12017152 Назва сорту Ф 618 ЖКА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150392

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість помірна 5

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

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 З см) помірна 5

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 відсутнє 1

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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка увігнута 2

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017242 Назва сорту Ф0143ЛМ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.03.2015 Патент №: 150255 
Дата пріоритет 13.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150264

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром малий 3

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 широкотрикутна 5

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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

16 Язичкові квітки: за формою вузькояйцевидні 2

17 Язичкові квітки: за положенням плоскі 1

18 Язичкові квітки: за довжиною короткі 3

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) 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром дрібна 3

36 Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини середня 5

38 Сім'янка: за основним кольором помірно-коричнева 5

39 Сім'янка: смугастість на краях слабка 2

40 Сім'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
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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L. 
Заявка №: 13939020 Назва сорту Ф5БД6МА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150404

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

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 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 З 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 відсутнє 1

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок коричневмй 3

42 Сім'янка: плямистість перикарпію відсутня 1

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1
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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017194 Назва сорту Ф7АХ2А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.02.2015 Патент №: 150140 
Дата пріоритет 11.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141134

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення темне 7

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 плоскі 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 відсутнє 1

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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
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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017153 Назва сорту Ф7АХ2МА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150393

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до округлої 7

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 З 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 хвилясті 3

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 відсутнє 1

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 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 маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

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
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Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017151 Назва сорту Ф7БП2ІА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150391

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром великий 7

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 випукла 4

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 дуже зігнуті у  напрямку кошика 4

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 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 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 середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

994



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017157 Назва сорту ФР83313
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150254

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 
широкотрикутної

4

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 З 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 жовті 1

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) 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

995



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017155 Назва сорту ФР84255
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150253

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок малі 3

10 Листок: крила слабко виражені 2

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 З см) помірна 5

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 не охоплює або злегка охоплює 1

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 Сім'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 Сім'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

996



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017154 Назва сорту ФС71801
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150252

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння середній 5

15 Язичкові квітки: за щільністю нещільні 3

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

17 Язичкові квітки: за положенням зігнуті за довжиною 2

18 Язичкові квітки: за довжиною середні 5

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 відсутнє 1

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

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) 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 Сім'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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

997



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939011 Назва сорту ФТ510
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150279

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення сильне 7

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б 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 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 З 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 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 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) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) за всією висотою 3

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 злегка увігнута 2

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб Сім'янка: за формою видовжена 1

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором темно-коричнева б

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

998



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017208 Назва сорту Х 1316 В
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150143 
Дата пріоритет 12.12.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

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 сильно виражені 3

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 З 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 довгі 7

19 Язичкові квітки: за кольором помірно-жовті 3

20 Трубчасті квітки: за кольором оранжеві 2

21 Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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 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 напівобернене донизу разом із 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

999



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017146 Назва сорту ХА 2848
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.03.2015 Патент №: 150135 
Дата пріоритет 01.11.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150387

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 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 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 З 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 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 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 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 сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок сильно випукла 5

35 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'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

1000



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 12017181 Назва сорту Ха 2А ІМІ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150602

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення відсутнє 1

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення ознака не визначалась 0

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці грубі 7

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки вузькотрикутна 3

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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 дуже зігнуті у напрямку кошика 4

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 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 
стеблом

5

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

1001



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 10017226 Назва сорту ХАФЛ 1126А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.02.2015 Патент №: 150124 
Дата пріоритет 22.12.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150376

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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)

нижче 3

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 відсутнє 1

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 прямим 
стеблом

6

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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

1002



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939002 Назва сорту ХП1004ІА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150270

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 дуже сильна 9

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)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З см) помірна 5

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 зігнуті за довжиною 2

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 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 темний 7

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 сильним 
викривленням стебла

8

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром велика 7

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 Сім'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

1003



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939001 Назва сорту ХП1093СА
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150269

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення помірне 5

5 Листок: пухирчастість помірна 5

б Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі плеската 3

8 Листок: форма верхівки від широкотрикутної до 
загостреної

б

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 З 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 відсутнє 1

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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір середній 5

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 Сім'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

1004



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939012 Назва сорту ХП151Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150280

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок малі 3

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 З см) слабка 3

14 Час цвітіння пізній 7

15 Язичкові квітки: за щільністю середньої щільності 5

16 Язичкові квітки: за формою веретиновидні 1

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 коротка 3

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку світлий 3

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) 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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок плеската 3

35 Сім'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 Сім'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

1005



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939010 Назва сорту ХП212А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150278

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення помірне 5

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 сильно увігнута 1

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)

вище 7

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

23 Трубчасті квітки: продукування пилку відсутнє 1

24 Зовнішні листки обгортки: за формою чітко округлі 3

25 Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки середня 5

26 Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку темний 7

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 Сім'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 відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'янка: смугастість між краями відсутня або дуже слабка 1

41 Сім'янка: колір смужок ознака не визначалась 0

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

1006



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939009 Назва сорту ХП432Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150277

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром великий 7

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

б Листок: зубці дрібні 3

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 
широкотрикутної

4

9 Листок: наявність вушок малі 3

10 Листок: крила сильно виражені 3

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 З 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 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) 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 обернене донизу разом із легким 
викривленням стебла

7

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок деформована б

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб Сім'янка: за формою вузькояйцеподібна 2

37 Сім'янка: за товщиною відносно ширини тонка 3

38 Сім'янка: за основним кольором світло-коричнева 4

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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

1007



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939007 Назва сорту ХП455Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150275

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

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 З 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 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

вище 3

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 Сім'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 помірно-коричнева 5

39 Сім'янка: смугастість на краях відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'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

1008



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939003 Назва сорту ХП468Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150271

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

9 Листок: наявність вушок помірні 5

10 Листок: крила слабко виражені 2

11 Листок: кут між найнижчими бічними жилками тупий 3

12 Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 
висоти рослин)

на рівні 5

13 Стебло: опушеність верхівки (останні З 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 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 чітко округлі 3

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) наявне 9

30 Рослина: тип галуження (як для 29) за всією висотою 3

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 Сім'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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

1009



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939006 Назва сорту ХП611Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150274

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром малий 3

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість відсутня або дуже слабка 1

б Листок: зубці окремі або дуже дрібні 1

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки широкотрикутна 5

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 З 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 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 наявне 9

22 Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабке 3

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) 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 плеската 3

35 Сім'янка: за розміром середня 5

Зб 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 відсутня або дуже слабка 1

40 Сім'янка: смугастість між краями слабка 2

41 Сім'янка: колір смужок чорний 4

42 Сім'янка: плямистість перикарпію наявна 9

43 Стійкість до вовчка (Orobanche cumana) стійкий 1

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

1010



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939004 Назва сорту ХП689Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150272

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
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 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 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 З 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 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 злегка охоплює 2

28 Рослина: за природною висотою середня 5

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 
прямим стеблом

4

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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) толерантний 2

44 Стійкість до Plasmopara Halstedii відсутня 1

1011



Вид: Соняшник однорічний - батьківський компонент Helianthus annuus L.
Заявка №: 13939005 Назва сорту ХП711Р
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150273

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Гіпокотиль: антоціанове забарвлення наявне 9

2 Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке 3

3 Листок: за розміром середній 5

4 Листок: інтенсивність зеленого забарвлення світле 3

5 Листок: пухирчастість слабка 3

6 Листок: зубці помірні 5

7 Листок: форма у поперечному перерізі слабко увігнута 2

8 Листок: форма верхівки від вузькотрикутної до 
широкотрикутної

4

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 З 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 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 не охоплює або злегка охоплює 1

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 напівобернене донизу разом із 
стеблом

5

33 Кошик: розмір маленький 3

34 Кошик: форма з боку сім'янок злегка випукла 4

35 Сім'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 Сім'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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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010006 Назва сорту А 1413
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150409

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) середній

б Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке 3

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) слабке 3

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) слабкий 3

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте 1

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька 1

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання червоновувато-коричневе 5

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) довга 7

32 Зернівка: забарвлення після достигання сірувате 2

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

Зб Зернівка: розмір зародка малий 3

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) повністю крохмалиста 9

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010015 Назва сорту ЕУР 5001
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150413

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке і

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке і

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке і

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) ранній

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька і

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле і

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке і

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше і

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке і

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене і

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке і

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий і

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке і

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке і

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка і

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка і

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка і

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте і

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька і

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) дуже вузька 1

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) коротка 3

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання біле 1

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) коротка 3

32 Зернівка: забарвлення після достигання біле 1

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 крохмалиста 7

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010011 Назва сорту ЕУФ 0001 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150412

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) ранній

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте 1

21 Рослина: за висотою (за достигання) низька 3

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) середній 5

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання біле 1

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) коротка 3

32 Зернівка: забарвлення після достигання біле 1

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою мала 3

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 крохмалиста 7

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010016 Назва сорту РМ 214
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150414

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) ранній

б Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте 1

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька 1

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання світло-коричневе 4

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) середня 5

32 Зернівка: забарвлення після достигання солом'яно-жовте 4

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

Зб Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою середня 5

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 крохмалиста 7

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1

101б



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010009 Назва сорту РМ 222
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150411

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) ранній

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) слабке 3

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) слабке 3

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) помірний 5

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте 1

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька 1

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) дуже вузька 1

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) середня 5

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання світло-коричневе 4

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) середня 5

32 Зернівка: забарвлення після достигання солом'яно-жовте 4

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою середня 5

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 крохмалиста 7

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1
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Вид: Сорго звичайне (двокольорове) - батьків. компонент Sorghum bicolor L.
Заявка №: 12010007 Назва сорту РС 814 А
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150410

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля відсутнє або дуже слабке 1

2 Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка відсутнє або дуже слабке 1

3 Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка відсутнє або дуже слабке 1

4 Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п’ятого листка) відсутнє або дуже слабке 1

5 Рослина: час виявлення волоті (З0% рослин з волоттю) ранній

6 Рослина: за висотою під час викидання волоті дуже низька 1

7 Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) дуже світле 1

8 Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

9 Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою 
листка (якщо не знебарвлена, як для 7)

світліше 1

10 Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7) відсутнє або дуже слабке 1

11 Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння зелене 1

12 Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) відсутнє або дуже слабке 1

13 Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

14 Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12) відсутній або дуже слабкий 1

15 Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

16 Приймочка: жовте забарвлення (як для 12) відсутнє або дуже слабке 1

17 Приймочка: за довжиною (як для 12) дуже коротка 1

18 Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12) дуже коротка 1

19 Волоть: щільність в кінці цвітіння дуже пухка 1

20 Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) тьмяно-жовте 1

21 Рослина: за висотою (за достигання) дуже низька 1

22 Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання) тонке 3

23 Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання) короткий 3

24 Листок: ширина пластинки (як для 23) вузька 3

25 Волоть: за довжиною без шийки (як для 23) коротка 3

26 Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті) середні 5

27 Волоть: щільність (за достигання) нещільна 3

28 Волоть: форма (за достигання) симетрична 3

29 Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21) відсутня або дуже коротка 1

30 Колоскова луска: забарвлення за достигання світло-коричневе 4

31 Колоскова луска: за довжиною (за достигання) середня 5

32 Зернівка: забарвлення після достигання оранжеве 5

33 Зернівки: маса 1000 шт. велика 7

34 Зернівка: форма зі спинки округла 7

35 Зернівка: форма у профіль округла 7

36 Зернівка: розмір зародка середній 5

37 Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою середня 5

38 Зернівка: вміст таніну ознака не визначалась 0

39 Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі) на 3/4 склоподібна 3

40 Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму біле 1
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012004 Назва сорту МТ0526
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150271 
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150294

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком багато 7

б Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) раннє 3

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт відсутній або дуже слабкий 1

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) короткий 1

17 Остюки: довжина відносно колоса довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

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 відсутнє або дуже слабке 1

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски слабке 3

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару біляста 1

29 Тип розвитку озимий 1

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

Зб Вушка: форма верхівки загострена 2

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
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012008 Назва сорту МТ9737
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150296

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний 5

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) раннє 3

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) короткий 1

17 Остюки: довжина відносно колоса довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

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 помірне 5

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабко забарвлена 2

29 Тип розвитку озимий 1

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 грубозморшкувата 9

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 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
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012009 Назва сорту РЕ15
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150272 
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150297

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок наявне 9

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок дуже слабке 1

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком мало 3

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє або слабке 1

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі горизонтальне 5

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) середня 5

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: довжина відносно колоса довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента малий 3

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки короткі 1

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 слабке 3

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару слабко забарвлена 2

29 Тип розвитку озимий 1

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 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
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012010 Назва сорту РЕ18
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150273 
Дата пріоритет 18.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150298

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напіврозлогий 5

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком середньо 5

б Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві помірний 5

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) середнє 5

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків наявне 9

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє або слабке 1

10 Колос: восковий наліт помірний 5

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) середній 2

17 Остюки: довжина відносно колоса 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) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

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 помірне 5

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки відсутнє 1

27 Зернівка: розташування лодикул охоплююче 2

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару біляста 1

29 Тип розвитку озимий 1

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

Зб Вушка: форма верхівки загострена 2

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
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012011 Назва сорту ФМ0526
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.01.2015 Патент №: 150274 
Дата пріоритет 18.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150299

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

2 Нижні листки: опушення піхви відсутнє 1

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком середньо 5

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) раннє 3

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) короткий 1

17 Остюки: довжина відносно колоса довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента відсутній або дуже малий 1

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки довша 3

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки ознака не визначалась 0

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски ознака не визначалась 0

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки ознака не визначалась 0

27 Зернівка: розташування лодикул ознака не визначалась 0

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару ознака не визначалась 0

29 Тип розвитку озимий 1

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма ознака не визначалась 0

33 Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски ознака не визначалась 0

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски ознака не визначалась 0

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка ознака не визначалась 0

36 Вушка: форма верхівки загострена 2

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
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Вид: Ячмінь звичайний (озимий) - батьківський компонент Hordeum vulgare L.
Заявка №: 12012007 Назва сорту ФМ9737
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №:
Дата пріоритет 03.04.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 150295

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту
№ Ознака Проявлення Код
1 Рослина: форма куща (габітус) напівпрямостоячий 3

2 Нижні листки: опушення піхви наявне 9

3 Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок відсутнє 1

4 Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок ознака не визначалась 0

5 Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком відсутні або дуже мало 1

6 Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві сильний 7

7 Початок колосіння (перший колосок видно на З0% колосів) раннє 3

8 Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків відсутнє 1

9 Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків ознака не визначалась 0

10 Колос: восковий наліт слабкий 3

11 Колос: положення у просторі напівпряме 3

12 Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків) низька 3

13 Колос: кількість рядів більше двох 2

14 Колос: форма циліндрична 5

15 Колос: за щільністю середній 5

16 Колос: за довжиною (без остюків) короткий 1

17 Остюки: довжина відносно колоса довші 3

18 Стрижень колосу: довжина першого сегменту середній 5

19 Стрижень колоса: вигин першого сегмента відсутній або дуже малий 1

20 Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) ознака не визначалась 0

21 Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки рівна 2

22 Зернівка: довжина волосків основної щетинки довгі 2

23 Зернівка: наявність плівки ознака не визначалась 0

24 Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски відсутнє або дуже слабке 1

25 Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски ознака не визначалась 0

26 Зернівка: опушення вентральної боріздки ознака не визначалась 0

27 Зернівка: розташування лодикул ознака не визначалась 0

28 Зернівка: забарвлення алейронового шару ознака не визначалась 0

29 Тип розвитку озимий 1

30 Колос: остюки наявні 9

31 Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення остюки 5

32 Зернівка: форма ознака не визначалась 0

33 Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски ознака не визначалась 0

34 Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски ознака не визначалась 0

35 Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка ознака не визначалась 0

36 Вушка: форма верхівки загострена 2

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
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10. СКОРОЧЕНІ НАЗВИ, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМ ІНІВ, ЯКІ ВЖ ИТІ В БЮ ЛЕТЕНІ 

10. SHORT NAMES, ABERRATIONS AS APPEARING IN THE BULLETIN

Скорочені назви, скорочення термінів, які 

вжиті в офіційних описах та показниках 

господарської придатності:

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.

Short names, aberrations as appearing in the 

Descriptions and Indices o f Value for 

Cultivation and Use:

П -  Woodlands,

Л -  Forest-Steppe,

С -  Steppe,

ЗГр -  covered ground, 

гщроп -  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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