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Моніторинг життєздатності насіння

 Визначення чистоти, енергії проростання, схожості
насіння контрольних зразків перед закладкою в сховище.

 Перевірка життєздатності насіння зразків генофонду, що
зберігаються в Національному сховищі за 4С і за
нерегульованих умов, через перші 5 років і далі через
кожні 5-7 років в залежності від культури і типу насіння.

 Перевірка життєздатності насіння зразків генофонду, що
зберігаються в Національному сховищі за -20С, через
перші 5 років і далі через кожні наступні 10 років.

 Зразки, у насіння яких констатовано зниження схожості
при закладці на зберігання, передаються для регенерації у
відповідну установу Системи ГРРУ.
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Документування зберігання насіння

 Управління національним сховищем здійснюється за
допомогою бази даних зберігання – складової частини
Інформаційної системи «Генофонд рослин».

 Вона виконує такі функції: інвентаризація зразків з
реєстрацією місця розміщення в Національному сховищі;
контроль динаміки кількості за життєздатності насіння,
його видачі зі сховища для використання і регенерації.

 База даних зберігання пов’язана через номери
Національного каталогу та реєстрації зразків з базою
паспортних даних, в якій міститься інформація про
таксономічну приналежність, назву, походження зразків,
біологічний статус, їх дублювання в колекціях установ
Системи ГРРУ, цінність, умови доступу до них та ін.
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Страхове зберігання зразків 

Національного генбанку
 Для запобігання ризиків, які можуть мати місце в зоні

діяльності генбанку і зумовити втрату зразків, їх дублікати
зберігаються в дублетному сховищі Устимівської дослідної
станції рослинництва (Глобинський район Полтавської
області), а також в колекціях середньо- і короткострокового
зберігання установ Системи ГРРУ.

 НЦГРРУ бере участь у проекті регенерації та страхового
зберігання зразків генофонду в умовах вічної мерзлоти в
Свальбардському Всесвітньому сховищі насіння (Норвегія,
о. Шпіцберген), куди передано 2780 зразків рослин (1350
пшениці, 790 квасолі, 280 нуту, 300 чини, 60 сочевиці). З
цією ж метою 1350 зразків пшениці передано в Міжнародний
центр поліпшення кукурудзи і пшениці (CIMMYT); 391
зразок квасолі – в ГЕНбанк Нідерландів; 215 зразків нуту,
256 чини і 60 сочевиці – в Міжнародний центр
сільськогосподарських досліджень на посушливих
територіях (ICARDA).
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Дослідження біологічних аспектів тривалого зберігання

насіння зразків генофонду рослин

 Дослідження спрямовані на встановлення

генотипової обумовленості здатності насіння до

тривалого зберігання та пов’язаних з нею

фізіолого-біохімічних механізмів;

 визначення умов та факторів, що сприяють

відновленню схожості насіння після тривалого

зберігання;

 удосконалення методів моніторингу

життєздатності насіння; виявлення генетичного

ефекту старіння насіння.
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Створена в НЦГРРУ 
Інформаційна система 
“Генофонд рослин” забезпечує 
ефективне управління 
колекціями генофонду, 
зосередженими у 
Національному генбанку, і на 
даний час дає можливість 
оперативного доступу до 148,2
тис. зразків 1918 культурних та 
споріднених диких видів 
рослин.

Бази даних Інформаційної 
системи включені у 
європейський каталог 
генетичних ресурсів рослин -
European Internet Search 
Catalogue (EURISCO), що 
відкриває нові можливості 
міжнародного обміну зразками 
генофонду та інформацією про 
них.

Європейський пошуковый 

каталог генетичних 

ресурсів рослин

Адреса в Інтернет:

http://eurisco.ecpgr.org
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База паспортних даних

 База паспортних даних є головною базою ІС
“Генофонд рослин”, з якою пов'язані всі інші бази
даних.

 Вона містить інформацію, за якою зразок
генофонду реєструється у Національному
генбанку:

 назва зразка,

 походження,

 таксономічна належність,

 категорія генофонду,

 дата включення до колекції тощо.
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База даних інтродукції

База даних інтродукції містить інформацію

про нові зразки генофонду, що вперше

залучаються до колекції з метою вивчення і

подальшого вирішення питання про

включення до Національного генбанку

рослин України.
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База даних зберігання

Метою бази даних зберігання є

інвентаризація та управління насіннєвим

фондом Національного сховища насіння

зразків генофонду рослин України. Вона

вирішує завдання моніторингу наявності та

життєздатності насіння, розташування та

оперативного пошуку зразків, умов їх

зберігання, видачі користувачам, а також

моніторингу регенерації насіння.
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База даних передачі зразків генофонду

 База даних передачі зразків генофонду містить

інформацію про:

 а) зразки генофонду, що передаються селекційним,

науковим установам, навчальним закладам,

виробничникам та іншим користувачам для практичного

використання, а також для регенерації насіння з метою

відновлення його життєздатності та для інших цілей;

 б) строки та умови передачі зразків;

 в) напрями використання зразків генофонду, переданих

користувачам.
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База даних зразків, переданих/одержаних на умовах 

Стандартної угоди про передачу матеріалу (SMTA)

 База даних SMTA містить інформацію про зразки, що

знаходяться під юрисдикцією Міжнародної угоди про

генетичні ресурси рослин для продовольства і

передаються/одержуються на умовах SMTA, яка є

складовою цієї міжнародної угоди.

 Структура БД SMTA складається на основі рекомендацій

Bioversity International за необхідністю може включати

додаткові поля; затверджується керівником НЦГРРУ.
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База даних реєстрації колекцій і зразків 

генофонду рослин

 База даних реєстрації колекцій призначена для

обліку та опису колекцій та зразків генофонду

рослин зареєстрованих в Центрі.

 Вона містить інформацію про номер реєстрації,

установу заявника колекції, вид колекції та

кількість зразків у колекції.
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Ознакова база даних

 Ознакова база даних містить характеристику

зразків генофонду рослин за господарськими,

біологічними, морфологічними, біохімічними та

іншими ознаками, одержану на основі

багаторічних даних вивчення для ефективного

використання у селекційних, наукових,

навчальних та інших програмах з метою

забезпечення охороноздатності.
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База даних ідентифікації зразків

 База даних ідентифікації зразків дає можливість

ідентифікувати зразки за характерними ознаками

рослин та їх органів для проведення

кваліфікаційної експертизи та визначення

критеріїв охороноздатності.
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Образна база даних

 Образна база даних містить електронні версії

фотографій і малюнків які характеризують зразки

генофонду за морфологічними,

ідентифікаційними та господарськими ознаками.

Вона доповнює ознакові та ідентифікаційні бази.

Ведення цієї бази даних здійснює куратор

колекції.
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База даних електрофоретичних спектрів

 БД електрофоретичних спектрів містить

електронні версії фотографій електрофоретичних

спектрів ДНК, білків, ферментів тощо та їх

генетичні формули. Ці дані дають можливість

ідентифікувати генотипи та визначити генетичну

основу прояву ознак.
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База даних родоводів

БД родоводів містить інформацію про

генеалогію зразків генофонду та про

методи їх створення.

Вона служить для визначення селекційної

та генетичної цінності зразків, ефективних

напрямів і шляхів їх використання,

узагальнення інформації про методи

селекції
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Генетична база даних

Генетична база даних містить інформацію
про:

 гени та генні комплекси, що детермінують
прояв ознак у зразків;

 хромосомний та геном ний склад
генотипів;

 заміщення, транслокації та делеції
хромосом;

цитоплазматичний статус зразків, тощо.
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Метеорологічна база даних

 БД включає одно- та багаторічні дані про агрокліматичні
показники років вивчення зразків генофонду:

 результати щоденного спостереження температури
повітря та ґрунту,

 кількості опадів,

 товщини снігового покрову,

 гідротермічний коефіцієнт,

 вологість повітря тощо у пункті проведення дослідів.

 Функціонально пов’язана з ознаковими та паспортними
БД.
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База даних інформації про зразки 

генофонду

 У цій базі даних зосереджена інформація про

цінний генофонд з літературних та інших джерел,

що забезпечує швидкий пошук, залучення та

ефективне використання зразків.

 Бази паспортних даних Інформаційної системи

“Генофонд рослин” включені до Європейського

каталогу генетичних ресурсів рослин – European

Internet Search Catalogue (EURISCO), що

відкриває нові можливості міжнародного обміну

зразками генофонду та інформацією про них.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН У 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 
ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН 

УКРАЇНИ
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Визначення термiнiв:

 Генофонд рослини (культури) – сукупність генів виду

або відповідної таксономічної одиниці, в межах яких вони

характеризуються певною частотою, а також сукупність

рослин як носіїв цих генів.

 Зразок генофонду рослини (культури) – найнижча

одиниця колекції зразків генофонду рослин, здатна

відтворюватись у генетичній цілісності.

 Примітка. Зразок може бути представлений рослинами,

їх частинами або органами у т.ч. у культурі in vitro,

насінням тощо
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 Джерело ознаки рослини (культури) - Зразок генофонду

рослин з визначеним рівнем фенотипового прояву ознаки.

 Донор цiнної ознаки - джерело ознаки, здатне передавати

спадково обумовлений її рівень.

 Генетичний маркер - спадково обумовлена ознака, прояв якої

однозначно контролюється певним геном або групою генів та

може бути використаний для iдентифiкацiї зразка.

 Новизна - зразок вважається новим, якщо на дату надходження

заявки про реєстрацiю в Нацiональному центрi генетичних

ресурсiв рослин України вiн iстотно вiдрiзнявся вiд ранiше

зареєстрованих зразкiв та не передавався в iншi науковi

установи, що ведуть реєстрацiю такого матерiалу.
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 Стабiльнiсть - властивість зразка генофонду рослин

зберiгати в межах норми реакцiї незмiнними характерні

ознаки пiсля кожного циклу вiдтворення.

 Однорiднiсть - властивість зразка генофонду рослин

зберiгати високу подібність один до одного за основними

характерними ознаками.

 Вiдмiннiсть - властивість зразка генофонду рослин

вiдрiзнятися вiд інших завдяки характерним ознакам, які

піддаються вiдтворенню та точному опису.

 Попередня експертиза – перевірка повноти та правильності

заповнення запиту та опису заявлених зразків, формальне

встановлення вiдповiдностi заявленого зразка критерiям

реєстрацiї за поданими матерiалами заявника.
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 Нацiональний центр генетичних ресурсiв

рослин України, подальша назва "Центр" -

науково-методична структура у справi

формування та ведення Нацiонального банку

генофонду рослин України.

 Рада Центру з реєстрацiї зразкiв генофонду

рослин - постiйно дiюча комiсiя з розгляду,

оцiнки умов та прийняття рiшень про реєстрацiю.
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2. ПРЕДМЕТ РЕЄСТРАЦIЇ
 Предметом реєстрації є зразки генофонду рослин, якi

створюються в науково-дослiдних установах, навчальних

закладах, приватних фiрмах, окремими дослiдниками або

залучаються при експедицiйних зборах як природний та

мiсцевий матерiал, реєструються у Центрi.

 До них належать :

 2.1. селекцiйнi лiнiї та сорти з :

 - високим ступенем прояву окремих цiнних ознак,

 - ефективним поєднанням ознак,

 - донорськими властивостями;

 2.2. цiннi самозапиленi лiнiї з високою комбiнацiйною

 здатнiстю;
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 2.3. форми з генетичними маркерами окремих ознак;

 2.4. цiннi константнi форми iз змiненим набором

хромосом:

 ауто- та аллополiплоїди, дисомнi доповненi та замiщенi

лiнiї та iн., якi можуть пiдтримуватись без спецiальних

методiв контролю;

 2.5. видатнi форми і клони рослин, що репродукуються

 вегетативно;

 2.6. мутантнi форми з явною вiдмiною вiд вихiдного

матерiалу за окремими ознаками або їх поєднаннями;

 2.6. Форми з цiнними ознаками, перенесеними з iнших

видiв, родiв шляхом вiддаленої гібридизацiї, генної

iнженерiї та iншими методами;

 2.9. Цiннi аллоплазматичнi лiнiї тощо.
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3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ

 3.1. Реєстрацiя зразків генофонду рослин здiйснюється на

пiдставi запиту та опису.

 3.2. Запит на реєстрацiю (Додаток 1) надсилається до

Нацiонального центру генетичних ресурсiв рослин України в

одному примірнику. Опис (Додаток 2, два примірники), паспорт

 (Додаток 3), матеріал для iдентифiкацiї (колоси, боби, качани,

плоди та ін., фотографії рослин та їх органів з мірною лінійкою

впорівнянні зі стандартом на електронних носіях та у твердій

копії) та насiннєвий матерiал (Додаток 4) направляється

одночасно iз запитом до Центру. Посадковий матерiал (бульб,

цибулини, садженцi та iн.) передається у вiдповiдну експертну

органiзацiю .
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 3.3. Автор та установа - заявник несе повну

вiдповiдальнiсть за представлену в описi iнформацiю,

iдентифiкацiйнi, насiннєвi та посадковi матерiали. Їх

якiсть повинна вiдповiдати рiвню Державного стандарту.

 Iдентифiкацiйний та насiннєвий матерiал ярих культур

надсилається до Центру в перiод з 1 грудня до 15 лютого;

озимих та зимуючих культур - з 1 серпня до 1 вересня.

Посадковий матерiал багаторiчних культур передається

вiдповiдним експертним органiзацiям у строки сприятливi

для посадки вiдповiдних культур.

 3.4. Поданi матерiали для реєстрацiї розглядаються Радою

Центру один раз на квартал. Про результати розгляду

запиту заявник отримує довiдку, що є основою визнання

пріоритету.
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4. УМОВИ РЕЄСТРАЦIЇ

 4.1. Заявленi зразки мають вiдповiдати умовам новизни,

стабiльностi, однорiдностi та вiдмiнностi.

 4.2. Реєстрацiя здiйснюється на пiдставi попередньої

експертизи за матерiалами, представленими заявником, та

пiсля порівняння з iнформацiєю, що мiститься у

паспортних та ознакових базах даних Центру.

 4.3. Експертиза за окремими ознаками на вiдповiднiсть

умовам реєстрацiї проводиться у разi небхiдностi Центром

та визначеними ним експертними органiзацiями.
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 4.4. Для окремих категорій зразків генофонду експертиза

та реєстрація можуть проводитись лише за даними

заявника або за даними обстеження на місці вирощування:

 - плодові, ягідні, горіхоплідні, виноград, хміль,

дерев’янисті декоративні, лісові культури;

 - культури, колекції яких веде лише одна установа: рис,

бавовник, кунжут, рицина та ін.;

 - зразки, адаптовані до умов вузького ареалу, які лише за

цих умов проявляють ознаки, за якими заявляється зразок.

31



5. АВТОРСТВО
 5.1. Автором зразка генофонду визнається громадянин

Україн або iншої країни, творчею працею якого створено або

виявлено цей зразок.

 5.2. Колекціонером зразка генофонду рослин визнається

громадянин України або iншої країни, творчею працею якого

виявлені нові цінні господарські ознаки цього зразка та

рівнів їх прояву.

 5.3. Рада Центру на пiдставi поданих заявником матерiалiв та

результатiв експертизи виносить рiшення про реєстрацiю

зразка генофонду рослин протягом не бiльше як 15 мiсяцiв –

для однорiчних культур, 2 рокiв - для дворiчних та

багаторічних культур.

 5.4. Автор або колекціонер зареєстрованого зразка отримує

"Свiдоцтво про реєстрацiю зразка генофонду рослин в

Українi« (Додаток 5).
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6. ДОСТУПНIСТЬ ДО IНФОРМАЦIЇ

ТА ЗРАЗКIВ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ГЕНОФОНДУ

 6.1. Центр формує комп'ютерну базу даних

зареєстрованих зразкiв генофонду та забезпечує

збереження насiннєвого фонду.

 Зразки культури, що репродукуються вегетативно,

зберiгаються у заявників або вiдповiдних експертних

органiзацiях.

 6.2. Забезпечується вiльний доступ до паспортних даних

про зареєстрованi зразки генофонду.
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 6.3. Центром разом з авторами зразкiв визначаються такi

рiвнi доступностi зразкiв зареєстрованого генофонду:

 1 - вiльний доступ - для наукових та селекцiйних цiлей;

 2 - обмежений доступ - лише для наукових цiлей, за

 винятком використання як вихiдного матерiалу в селекцiї;

 3 - доступ по обмiну, умови якого визначенi автором та

Центром;

 4 - доступ на умовах автора:

а) спiвавторство у комерцiйних сортах,

б) спiвавторство у науковiй продукцiї,

в) матерiальна винагорода та iн.
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