
Робота методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин                      

07 грудня 2017 року в присутності Алейнікова І. М., Башкірової Н. В., Гринів С. М., 

Києнко З. Б., Костенко Н. П., Лікар С. П., Рубцової О. Л., Хоменко Т. М., Фурдиги М. М. 

провела своє засідання за  

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 
 

1. Розгляд проекту Методики проведення експертизи сортів виду Тонконогу 

звичайного (Poa trivialis L.) на відмінність, однорідність та стабільність.  

 2. Розгляд проекту Методики проведення експертизи сортів виду Імбиру 

лікарського (Zingiber officinale Rose.) на відмінність, однорідність та стабільність.  

  3. Розгляд форм показників для визначення придатності сорту для поширення в 

Україні: тонконогу звичайного (Poa trivialis L.), імбиру лікарського (Zingiber officinale 

Rose.), верби ламкої (Salix fragilis L.), турнепсу (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs.), опенька зимового (Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing.), трутовика лакованого 

(Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.) та нагідок лікарських (Calendula officinalis L.).  

  4. Розгляд, внесення змін та доповнень до Методики проведення експертизи сортів 

нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) на відмінність, однорідність та стабільність.  

  5. Перегляд затвердженої Методики проведення експертизи сортів редьки посівної 

(редиски) (Raphanus sativus L. var. sativus Pers.) на відмінність, однорідність і стабільність 

щодо розширення кодів прояву в таблиці ознак. 

  6. Внесення змін українських і латинських назв до Методики проведення 

експертизи сортів квасолі золотистої (Phaseolus aureus Roxb.) на відмінність, однорідність 

і стабільність.  

  7. Звіт та підведення підсумків щодо виконання плану засідань Методичної комісії 

за 2017 рік. 

  8. Різне. 

 

Схвалено: 

1) проект Методики проведення експертизи сортів виду Імбиру лікарського (Zingiber 

officinale Rose.) на відмінність, однорідність та стабільність; 

2) форми показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

наступних ботанічних таксонів: тонконогу звичайного (Poa trivialis L.), імбиру 

лікарського (Zingiber officinale Rose.), верби ламкої (Salix fragilis L.), турнепсу (Brassica 

rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.), опенька зимового (Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) 

Sing.), трутовика лакованого (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.) та нагідок лікарських 

(Calendula officinalis L.); 

3) зміни та доповнення до Методики проведення експертизи сортів виду Нагідок 

лікарських (Calendula officinalis L.) на відмінність, однорідність та стабільність; 

4)  доповнення до Методики проведення експертизи сортів виду Редьки посівної 

(редиски) (Raphanus sativus L. var. sativus Pers.) на відмінність, однорідність і 

стабільність; 

5) зміни до українських і латинських назв до Методики проведення експертизи 

сортів виду Вігни променистої (Квасолі золотистої, Маш) (Vigna radiata (L.) R. Wilczek, 

Phaseolus aureus Roxb.) на відмінність, однорідність і стабільність; 

6) Звіт щодо виконання плану засідань Методичної комісії за 2017 рік; 

7) групи стиглості для наступних ботанічних таксонів: сорго звичайного 

(двокольорового) (Sorghum bicolor L.), соняшнику однорічного (Helianthus annuus L.), сої 

культурної (Glуcine max (L.) Merrill), гороху посівного (Pisum sativum L.), картоплі 
(Solanum tuberosum L.), кукурудзи звичайної (Zea mays L.). 


