
Робота методичної комісії 

 

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин                      

21 грудня 2018 року в присутності Горобця В. Ф., Гринів С. М., Києнко З. Б., Костенко 

Н. П., Кондратенко Т. Є., Лікар С. П., Меженського В. М., Ткачик С. О., Хоменко Т. М., 

Щербини О. З. провела своє засідання за  

 

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 
1. Обговорення внесення змін та доповнень до Методики проведення експертизи 

сортів тонконогу лучного (Poa pratеnsis L.) на відмінність, однорідність та стабільність. 

 2. Внесення змін та доповнень до Методики проведення експертизи сортів виду 

костриці червоної, овечої, тонколистої, шорстколистої, різнолистої, несправжньоовечої, 

борознистої (Festuca rubra L., Festuca ovina L., Festuca filiformis Pourr., Festuca brevipila R. 

Tracey, Festuca heterophylla Lam., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Festuca rupicola 

Heuff.) на відмінність, однорідність та стабільність 

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

Україні костриці валеської (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin) і пажитниці багаторічної  

(Lolium perenne L.) газонного (декоративного) напряму використання та розторопші 

плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn.) лікарського напряму використання.  

 4. Обговорення питання щодо української та латинської назви ботанічного таксона 

хризантема садова (Chrysanthemum × hortorum Bailey).  

 5. Різне. 

  
Схвалено: 

1) Зміни та доповнення до Методики проведення експертизи сортів видів 

Тонконогу лучного (Poa pratеnsis L.) і Тонконогу звичайного (Poa trivialis L.) на 

відмінність, однорідність та стабільність. 

2) Зміни та доповнення до Методики проведення експертизи сортів видів Костриці 

червоної (Festuca rubra L.), Костриці овечої (Festuca ovina L.), Костриці тонколисткової 

(Festuca filiformis Pourr), Костриці шорстколисткової (Festuca trachyphylla (Hack.) Hack), 

Костриці різнолисткової (Festuca heterophylla Lam.), Костриці несправжньоовечої 

(Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.), Костриці червоної мінливої (Festuca rubra L. subsp. 

fallax (Thuill.) Nyman), Костриці борознистої (Festuca rupicola Heuff.), Костриці 

валеської (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin.) на відмінність, однорідність та 

стабільність. 

3) Форми Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні 

костриці валеської (Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin) газонного (декоративного) 

напряму використання, пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) газонного 

(декоративного) напряму використання та розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) 

Gaertn.) лікарського напряму використання. 

 


