ОПИСИСОРТІВ ПЛОДОВИХТА ЯГІДНИХ КУЛЬТУР,
щозанесенідо Реєструсортів, придатних для поширення в Україні

ЯБЛУНЯ
Балаклавське. Заявник Кримський науково-дослідний центр плодівництва Інституту садівництва УААН.

Отриманийвід запиленняу 1970 році сорту Кальвіль красний зимовий сумішшю пилкусортів Розмаринбілий і Пепин лондонський.

Раньозимовогострокудостигання. Дерево середньоросле, з негустою оберненопірамідальною кроною, в плодоношеннявступає на 4-

5-й рік. При достиганні плоди схильні до осипання, великі, масою 160-170 г. Основне забарвлення - світло-жовте, покривне - рожеве,

розмитий рум'янець з сонячного боку плода. М'якуш білий, ніжний, дуже солодкий, приємного кисло-солодкого десертного смаку.

Дегустаційна оцінка - 8 балів. Вміст цукрів І 1,796, кислот - 0,48-0,5690, пектинів - 0,72-0,7490, вітаміну С - 5,6-6,3 мг б.
Напрям використання- свіжі плоди.
Рекомендованазона вирощування- Степ.
Зареєстрованийу 2001 році

Д-471. Підщепа. Заявник Донецькийфіліал Інституту садівництва УААН.
Зимостійкість та холодостійкість підщепи відповідає 9 балам,стійкість до посухита хвороб -- висока.
Рекомендованазона вирощування- Степ.

Зареєстрованийу 2000 році

Д-1071. Карликова підщепа. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН. Отримана від схрещування у 1970 році карликової
вегетативно розмножувальної форми М-9 з сортом Аніс бархатний

Маточний кущ невеликий, утворює багато середньо розвиненихпагонів. Укорінення підгорнених пагонів дуже добре навіть в сухому

грунті без поливу. Ріст окулянтів на цій підщепі стриманий,вихід стандартних саджанців високий. Щеплені на ній дерева рясно плодоносять
з 2-3-річного віку

Ріст молодих дерев у саду помірний, плодоношення на3-й рік після посадки. Морозостійкість задовільна, засухостійкість добра.
Коренева система добре розвинута, але поверхнева, тому якірність дерев недостатня, вони потребують опори. Продуктивність дерев дуже
висока. Сумісністьз багатьмасортами, які досліджуються, добра.

Рекомендуєтьсяяк карликова підщепадля яблунів інтенсивних насадженняхв усіх зонах плодівництва України
Зареєстрованийу 2000році.

Едера. Заявник Інститутсадівництва УААН.

Сорт зимового строку достигання.
Дереворосте дуже швидко, середньозагущене, утворює оберненоширокопірамілальну, міцну крону. Плодоноситьна 2-3-й рік. Плоди

великі, масою 170-220 г, ширококонічні, широкоребристі. Основне забарвлення - зеленувате, покривне - на більшій частині яскравий,

розмитий пурпуровийрум'янець. М'якуш кремовий, середньоїщільності, мілкозернистий, соковитий, кисло-солодкого гармонійного смаку,

з легким ароматом. Вміст цукрів 9,02-9,9692, кислот 0,52-0,6895, пектинів 0,38-0,5990, вітаміну С 4,79-7,92 мг Ус. Дегустаційна оцінка - 7

балів. Відрізняється імунністю до паршіі високою толерантністю до борошнистої роси в умовах Київщини, досить зимостійкий.
Рекомендована зона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Напрямвикористання- свіжі плоди.
Зареєстрованийу 2001 році

Краснокутське солодке. Заявник Краснокутськадослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманийвід схрещування Зимове золоте
х Макінтош з наступним відборомелітногосіянцяз гібридного потомства.

Дерево середньоросле, швидко росте, кронагуста, округла. Плодикрупні, округлі, правильної форми, поверхня плоду гладенька.
Забарвлення в момент знімальної стиглості - зеленувато-жовте, покривне - на більшій частині плоду у вигляді легкого загару. М'якуш
білий, середньої щільності, солодкийзі слабким ароматом.
Напрямвикористання- свіжі плоди.

Дегустаційнаоцінка - 7 балів.

Зареєстрований у 2003 році.

Куликівське, Заявник Всеросійський науково-дослідний інститут селекції плодовихкультур.
Пізньостиглого строку дозрівання, морозостійкий. Плоди яскраво забарвлені, мають гарний товарний вигляд та високі смакові якості.
Високоврожайний, посухостійкий. Середня маса плоду за роки державного сортовипробування - 153 г. Сорт стійкий до грибкових хвороб,
добре переносить перезволожений період року. Сорт придатний для використання у свіжому вигляді, на соки, варення, повидло,
консервування, сушки.
Зареєстрований у 2002 році.
Катерина. Заявник Інститут садівництва УААН. Виведений шляхом запилення у 1978 році сорту Голден Делішес пилком Макінтош Важек
(ген Со).
Сорт пізньозимового строкудостигання. Відрізняється зимостійкістю в умовах Полісся, толерантністю до парші і борошнистоїроси,
високою врожайністю, відмінним смаком плодів.
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Дерево росте дуже швидко, формує широкопірамідальну, помірного росту, міцну крону на потовщеному штамбі.

Починає

плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі, масою 160-190 г, при зніманніз дерева інтенсивно-зелені з червонувато-оранжевим смугастим

рум'янцем, при достиганні- зеленувато-жовтіз більш інтенсивним розмитим смугастим рум'янцем. М'якуш інтенсивно-кремовий, щільний,

дужесоковитий, відмінного кислувато-солодкого смаку.

Вміст цукрів - 11,92-13,469), кислот- 0,48-0, 7295, пектинів - 0,64-0,92У5,вітаміну С - 16,69-19,46 мг 95. Дегустаційна оцінка - 7 балів.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся.
Напрям використання свіжі плоди, придатний для довготривалого приготуваннявідміннихсоків.
Зареєстрованийу 2001 році

Мінкар.ЗаявникІнститут зрошуваного садівництва УААН.

Отриманий шляхом запилення сорту Голден Делішес сумішшю пилку (Кальвіль білий зимовий - Бельфлор жовтий - Енні Елізабет - Ренет
Баумана З Ренет Симиренка).

Сорт зимового строку достигання.

Дерево слаборосле, утворює пірамідальну, компактну, але витягнуту у висоту крону. Починає плодоноситина 4-5-й рік. Плоди

середньої величини, масою 140-160 г, зсічено-яйцеподібної форми. Забарвлення в період знімальної та споживчої стиглості жовтувато-

зелене. М'якуш білий, ніжний, дрібнозернистий, соковитий, приємного кисло-солодкогосмаку. Вміст цукрів -- 9,390, кислот - 0,496, вітаміну
С - 5,3 мг 96. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Відрізняється стабільною врожайністю, досить високою зимостійкістю і засухостійкістю в

умовах півдня України, толерантність до борошнистої роси.

Рекомендована зона вирощування- Степ.
Напрям використання свіжі плоди, придатний для довготривалого приготуваннявисокоякіснихсвітлихсоків.
Зареєстрованийу 2002 році

Перлина Києва.Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещуванняу 1984 році сортів Рубін х Прісцила.

Сорт зимового строкудостигання. Один з першихсортів української селекції з олігогенноюстійкістю до парші(ген Уб) та стабільною
толерантністю до борошнистоїроси.

Дерево росте швидко, утворює струнку, широкопірамідальну крону, починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди крупні, середньою

масою 160-180 г, зсічено-конічні, широкоребристібіля верхівки Основне забарвлення - зеленувато-жовте, покривне - розмитий, яскравий
червоно-малиновий рум'янець на весь плід у густій сизуватій димці. М'якуш дрібнозернистий, досить щільний, соковитий, ароматний,
кисло-солодкого десертного смаку. Вміст цукрів - 8,98-9,869, кислот - 0,46-0,6296, пектинів - 0,62-0,8496, вітаміну С - 4,68-7,46 мг 96

Дегустаційна оцінка 7 балів.
Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся
Напрям використання- свіжі плоди. Зареєстрований у 2001 році

Ровесник. Заявник

Міліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1934 році сортів

Бойкен і Антонівка каменичка.

Сорт зимового строку достигання

Дерево росте швидко, формує плескато-округлу,злегка пониклу крону середніх розмірів. Починає плодоносити на 4-5-й рік. Плоди

крупні, однорідні, середньою масою 210-230 г, на молодих деревах до 280 г, плоско округлі, слаборебристі. Основне забарвлення зеленувато-жовте, м'якуш зеленувато-кремовий, ніжний, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Вміст цукрів - 10,59-11,0890,

кислот- 0,46-0,6692, вітаміну С - 1,91 мг Уб. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Відрізняється високою стабільною врожайністю плодів з добрим
товарним виглядом, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу та Полісся України, незначним ураженням паршою та борошнистою
росою в епіфітотійні роки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Степ.

Напрям використання- свіжі плоди.

Зареєстрований у 2000році.

Радогость. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманийвід запиленняу 1971 році сорту Джонатан пилкомсорту Грінслівз, отриманим
з Болгарії.

Сорт пізньозимового строку достигання.

Дерево середньої сили росту, формує оберненопірамідальну, компактну, дещо загущену крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік.
Плоди великі або вище середнього розміру, середньою масою 160-180 г, плоско округлі або зсічено-конічні, інколи широкоребристі біля

основи. Основне забарвлення при достиганні золотисто-жовте, покривне - розмитий оранжево-червоний рум'янець майжена весь плід.

М'якуш кремовий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку, ароматний. Вміст цукрів - 11,24-12,489,
кислот - 0,59-0,6690, пектинів - 0,49-0,1,0795, вітаміну С - 10,64-14,92 мг 90, Дегустаційна оцінка - 9 балів. Відрізняється стабільною

високою урожайністю,зимостійкістю в умовах Полісся. Один з найбільш стабільно толерантнихсортів до парші та борошнистоїроси.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся

Напрямвикористання- свіжі плоди.
Зареєстрованийу 2000 році.

Сапфір. Заявник Мліївський інститут садівництва ім Л. П. Симиренка УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році гібридної
форми 654 (Бойкен х Кальвіль сніговий) і сорту Ренет Симиренка

Сорт пізньозимовогостроку достигання.
Дерево середньоросле, формує плескатоокруглу, середньозагущену крону. Починає плодоноситина 4-5-й рік. Плоди вище середньої

величини, однорідні, середньою масою 145-150 г, округло-конічні, широкоребристі. Основне забарвлення

світло-зелене, покривне - у

вигляді світло-оранжевого рум'янцю на сонячномубоці. М'якуш зеленувато-білий, дрібнозернистий, щільний, ніжний, дуже соковитий,

ароматний, приємного освіжаючого, кисло-солодкого смаку.

Ми

Вміст цукрів - 7.9-10,4890, кислот -- 0,74-0,919/, вітаміну С - 10,3 мг 96. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Відрізняється високою урожайністю з

невираженою періодичністю плодоношення, досить високою зимостійкістю в умовах Лісостепу, незначним ураженням паршою та
борошнистою росою
Рекомендована зона вирощування-Лісостеп, Полісся.

Напрямвикористання- свіжі плоди, придатний для довготривалого приготування високоякіснихсвітлих соків
Зареєстрований у 2001 році.
Флоріна,Заявник Інститут садівництва УААН

Сорт виведений у Франції. Зимового строку достигання.
Дерево середньоросле,крона середньоїгустоти. Починає плодоноситина 4-5-й рік. Плоди однорідні, масою 140-160 г, округлої чи

плескатоокруглої форми. Шкірка ніжна, з крупними добре помітними цяточками. Основне забарвлення - жовтувато-зелене, покривне -

сизувато-червоне,суцільне з помітними штрихами. М'якуш зеленувато-білий, щільний, кислувато-солодкий. Термін вживання-до травня.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Степ
Зареєстрованийу 2003 році.
ГРУША

Марія. Заявник Кримськадосліднастанція Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещуванняу 1962 роцісортів Доктор Тіль х
Деканка зимова.

Сорт зимовогостроку достигання.
.
Дерево слаборосле, утворює широкопірамідальну, компактну крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди крупні, середньою

масою 220 г, подовжено-грушоподібні. Основне забарвлення - жовтувато-зелене, покривне - яскравий червоно-кармінний рум'янець з
сонячного боку плоду. М'якуш кремовий, соковитий, маслянистий, відмінного кислувато-солодкого смаку. Вміст цукрів - 12,6890, кислот
0,2796, вітаміну С - 8,36 м го. Дегустаційна оцінка - 9 балів. Відрізняється скороплідністю, високою, стабільною урожайністю;

зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб та "термічних опіків" листків в умовах Криму
Рекомендованазона вирощування - Крим.
Напрям використання-свіжі плоди

Зареєстрований у 2001 році.

Ноябрська Молдавії. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН. Отриманий від схрещування у 1962 році сортів Тріум Віени х

Криер.

Сорт зимовогостроку достигання, зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб висока.
Придатнийдля загальноприйнятої технології вирощування

Дерево середньоросле,крона середньоїгустоти у молодих дерев - високопірамідальна,пізніше -- широкопірамідальна. Плодивеликі,

правильної форми, злегка ребристі, середня маса плоду - 180-250 г, максимальна- 350 г. Основне забарвленняв період знімальноїзрілості -

зелене, покривне - рожеве, у вигляді легкого загару. М'якуш кремового забарвлення, соковитий, маслянистий, ніжний. Краща підщепа для
сорту - айва "А". Сорт потребує запилювання,кращі запилювачі Васса, Ізумрудна, Виставочна, Джанкойськапізня. Вміст цукрів - 12,690,
кислот-- 0,209,вітаміну С - 7,8 мг о, плоди маютьвідмінний десертний смак. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Транспортабельність добра.

Рекомендованазона вирощування- Крим.
Напрямвикористання - свіжі плоди.
Зареєстрований у 2000 році.

Черемшина. Заявник
Мехельнська.

Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1960 році сортів Бере Гарді х Жозефіна

Сорт зимового строку достигання.

Дерево швидкоросле, утворює високопірамідальну, середньозагущенукрону, дещо розлогу. Починає плодоноситина 5-6-й рік. Плоди
дещо неодномірні, вище середньоївеличиниабо крупні(160-170 г, крупні 240-250 г), Забарвлення в період знімальноїстиглості - сіруватозелене, під час достигання - інтенсивно жовте або жовтувато-оранжеве. М'якуш інтенсивно кремовий, майже жовтий, дуже соковитий,
ніжний, маслянистий, дуже приємного кислувато-солодкого смаку з легким ароматом троянди. Вміст цукрів - 9,396, кислот - 0,4096,
пектинів - 2,290, вітаміну С - 1,5 мг о. Дегустаційна оцінка - 9 балів
Відрізняється скороплідністю, високою урожайністю з перших років плодоношення, відмінним смаком плодів, зимостійкістю | стійкістю до

грибкових хвороб.

Рекомендована зона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Напрямвикористання- свіжі плоди

Зареєстрований у 2000 році.

Надєждастепу. Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад УААН.
Сорт осіннього строкудостигання. Зимостійкість та холодостійкість сорту оцінюється у 9 балів, стійкість до осипання та хвороб -

висока.

Рекомендована зона вирощування- Степ.

Напрямвикористання- свіжі плоди. Зареєстрований у 2000 році
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Якимівська. Заявник Кримська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманийз насіння від вільного запилення у 1961 році

сорту Бере Арданпон.
Сортосіннього строку достигання.
Дерево середньоросле, утворює широкопірамідальну, дещо загущену крону. Починає плодоносити на 3-4-й рік. Плоди великі,
середньою масою 180 г, максимальною- 310 г, грушоподібні або короткогрушоподібні. Основне забарвлення- зеленувато-жовте, покривне
- яскраво-червоний рум'янець на сонячному боці. М'якуш білий, соковитий, маслянистий, кислувато-солодкого смаку. Вміст цукрів 13,50, кислот - 0,3296, вітаміну С - 9,11 мг У, Дегустаційна оцінка - 9 балів. Відрізняється скороплідністю, щорічною, стабільною

урожайністю, високою зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб в умовах Криму,не вимогливий до умов вирощування.
Рекомендованазона вирощування- Степ.

Напрям використання-свіжі плоди.
Зареєстрований у 2000 році.

АЙВА
С'єдобна. Заявник державнийНікітський ботанічний сад Українськоїакадемії аграрнихнаук.

Сорт середньостиглий.

Зимостійкість та холодостійкість- висока,стійкість до посухи та хвороб - середня, до осипання - висока
Рекомендований длязони Степу.
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.
Сказочна. Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад Українськоїакадемії аграрних наук.

Сорт середньостиглий.

Зимостійкість та холодостійкість -- висока, стійкість до посухи, хвороб та до осипання - середня.
Рекомендований для зони Степу

Напрямоквикористання-універсальний.

Зареєстрований у 2001 році
ХЕНОМЕЛЕС

Вітамінний. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук
Відрізняється стабільною урожайністю, великими плодами, технологічністю (кущ компактний, пагони злегка вкриті колючками,
легкий відрив плодів), підвищеним вмістомвітаміну С. Кущ компактний, невеликий. Гілки прямостоячі, слабо вкриті колючками. Плоди

великі, середня маса - 98 г, округлі або плескатоокруглі, привабливого яскраво-жовтого кольору, дуже ароматні, Шкірка гладенька,
масляниста. Вміст сухих речовину плодах - 16,596, пектинів -- 2,790, вітаміну С - 361 мг 90.
Використовується для виготовлення високовітамінних продуктів технічної переробки.
Сорт ранньостиглий.
Рекомендованийдля зон Лісостепу, Полісся.

Напрямок використання - універсальний.

Зареєстрований у 2001 році.

Каліф. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.
Відрізняється високою стабільною урожайністю, великими плодами, зимостійкістю, стійкістю до хвороб та шкідників. Кущ
високорослий, прямостоячий. Пагони незначною мірою вкриті колючками, квітки біло-рожеві. Плоди округлі масою 80-100 г, жовті,
ароматні, з твердою кислою м'якоттю. Вміст сухих речовин у плодах 16,59, цукру - 2,490, кислот - 4,695, вітаміну С - 73,9 мг 95.

Достигаютьплодиу вересні.
Використовується для виготовлення високоякісних продуктів переробки.
Сорт ранньостиглий.
Рекомендований для зон Степу та Лісостепу.

Напрямок використання- технічний

Зареєстрованийу 2001 році

Караваєвський. Заявник Центральний ботанічнийсад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Відрізняється високою урожайністю, швидким ростом куща, підвищеною життєздатністю. Кущ великий, пагони прямостоячі, вкриті

колючками.

Плодикруглі, середньою масою 74 г, жовтувато-зелені, дуже ароматні. Шкірка гладенька,злегка масляниста. Вміст сухих речовин у

плодах - 1690, цукру- 4,190, органічних кислот - 3,590, пектинів - 2,790, вітаміну С - 329 мг 90.
Сорт пізньостиглий.
Рекомендований длязон Лісостепу, Полісся.

Напрямоквикористання-універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.

Ніколай. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Сорт ранньостиглий
Зимостійкість, та стійкість до хвороб висока,посухостійкість та стійкість до осипання середня
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Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямоквикористання- технічний.
Зареєстрований у 2001 році.
Ніна. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.

Сорт ранньостиглий. Має високу зимостійкість,стійкість до посухи, осипання та хвороб - середня.

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямоквикористання- технічний.

Зареєстрованийу 2001 році.

Ніка. Заявник Артемівський науково-дослідний центр Інституту садівництва УААН.
Відрізняється високою урожайністю, зимостійкістю, стійкий до хвороб та шкідників. Кущ низькорослий, розкидистий. Пагони не
вкриті колючками. Квітки оранжево-червоні, в суцвіттях по 2-6 штук. Плодиокруглі, масою 70-100 г, зеленувато-жовті, з твердою кислою
м'якоттю. Вміст сухих речовин у плодах - 14,79, цукру - 2,495, вітаміну С - 85,5 мг 90.
Сорт ранньостиглий.

Використовується для виготовлення високоякісних продуктів переробки
Представляєінтерес для аматорського садівництва в умовах Донбасу

Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепу, Полісся.
Зареєстрованийу 2001 році.

Помаранчевий. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Відрізняється помірною,стабільною, технологічною, підвищеною життєздатністю.

Кущ компактний, середній, пагони прямі, практично без колючок. Плоди середньою масою 60 г, плоскоокруглі або видовженоконічні. Красивого яскраво-жовтого кольору, дуже ароматні. Шкірка гладенька, масляниста. Вміст сухих речовин у плодах - 17,690, пектинів
- 2,490, вітаміну С - 202 мг Ус.
Використовується для виготовлення високовітамінних продуктів техпереробкивідмінноїякості
Представляє особливийінтерес для любительського садівництва, а також для озелененняерозійнихсхилів.

Сорт середньостиглий
Рекомендованийдля зон Лісостепу, Полісся.
Зареєстрованийу 2001 році.

Цитриновий. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук

Відрізняється високою урожайністю, великими плодами, технологічністю.

Кущ піднесений,середньої величини, пагони без колючок. Плодивеликі, середньою масою до72 г., яблукоподібні, округло- конічні,

дещовитягнуті до вершини, зеленувато-жовті, дуже ароматніта з легким відривом. Дуже ароматні. Вміст сухих речовин у плодах - 15,59,

цукру - 3,590. пектинів -2,590, каротинів - 20 мг, вітаміну С - 346 мг?/о
Використовується для виготовлення високовітамінних продуктів техпереробкивідмінної якості.

Представляє особливийінтерес для любительськогосадівництва.
Сорт середньостиглий.
Рекомендований для зони Лісостепу, Полісся.

Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.
АБРИКОС

Ботсадівський. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.
Сорт середньостиглий

РекомендованийдлязониЛісостепу, Степу.
Напрямоквикористання - універсальний.

Зареєстрованийу 2001 році.

Зоряний. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.
Отриманий шляхом висіву насіння колективних сортів від вільного запилення в 1955 році. Селекціонери М. Т. Ораторський,
Г. А. Федченкова.
Має високу та регулярну врожайність, зимостійкість, стійкість генеративних бруньок до різких коливань температур. Стійкий до
бактеріального раку кісточкових

Дерево сильноросле, формує округлошароподібну дещо асиметричну крону,середньоїгустоти. У плодоношеннявступаєна4-5-Й рік.

Плодивеликі(45-50 г), округло-видовжені. Шкірка ніжна, золотисто-оранжевого кольору. М'якуш оранжевий, ніжний, соковитий, солодкий
з ніжним абрикосовим ароматом. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Вміст сухої речовини в плодах становить - 12,3396, цукрів - 8,489),

кислотність- 1,0295. Кісточка середніх розмірів, овальнаіз загостреною верхівкою,від м'якуша відділяється легко
Плодиуніверсального призначення.
Зареєстровано сорту 2000 році.

Пам'ять Кащенка. Заявник Центральний ботанічний сад їм. М М. Гришка. Національної академії наук
Сорт ранньостиглого строку достигання.
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Рекомендованийдля зони Лісостепу, Степу.
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.

АЛИЧА
Київська гібридна. Заявник Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України. Отриманий від
схрещування у 1981 році сортів Василевська і Десертна.
Сорт ранньостиглого строку достигання. Дерево середньоросле, утворює плескатоокруглу, середньозагущену крону. Плоди

одномірні, середня маса - 20-25 г, округлі. Шкірка середньої товщини, фіолетово-бура. М'якуш темно-кремовий, ніжний, соковитий,
приємного, дещо нестабільного кисло-солодкого смаку. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Вміст цукрів - 5,790, кислот - 0,969, пектинів 0,109, каротину- 0,1790,вітаміну С - 14,6 мг о,
Кісточка середня, слабо відділяється від м'якушу. Відрізняється високою, стабільною урожайністю, підвищеною зимостійкістю,

невимогливістю дерев до умов вирощування.
Напрямвикористання- свіжі плоди, приготування високоякісних компотів, джемів,соків.
Рекомендованазона вирощування- Степ, Лісостеп. Зареєстрований у 2001 році

ВИШНЯ
Альфа. Заявник Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка УААН.

Ранньостиглий сорт вишні селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка. Вільна формавідібрана серед сіянців

вільного запилення невідомого сорту. Селекціонер В. П. Ласкавий.
Сорт відрізняється високою врожайністю, зимостійкістю дерев та квіткових бруньок, високою стійкістю до кокомікозу, доброю

загальною життєздатністю.
Дерево сильноросле, крона в молодому віці вузько пірамідальна, густа, з часом овально-округла, середньої загущеності.

Плодоношеннянастає на 4-5-й рік, плодоноситьна букетнихгілочках та однорічних приростах. Цвітінняпізнє.
Плоди округло-серцеподібні, досить одномірні, середня вага 4,4 г. Шкірка середньої щільності, міцна, еластична, темно-червона,

блискуча. М'якуш темно-червоний, середньої щільності, соковитий, винно-солодкий, приємного освіжаючого смаку. Дегустаційна оцінка 7 балів.

Вміст сухої речовини в плодах становить14,790, цукрів - 12,390, кислоти - 0,7990. Сік червоного кольору. Кісточка досить велика,

округла, гладенька,добре відділяється від м'якуша. Плодоніжка середньої довжинита товщини, легковідділяєтьсявід гілочкита плоду. В

умовах Черкащини плоди достигаютьу середині червня, практично одночасно, добре утримуютьсянадереві, універсального призначення
Рік реєстрації - 2000

Гріот Мелітопольський.Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.
Середньостиглий сорт вишніселекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1966 році сорту

вишні Самсоноваз черешнею Дрогана жовта. Селекціонери В. О. Туровцева, М. І. Туровцев
Сортвідрізняється великоплідністю, стабільною врожайністю, самобезплідністю, високою якістю плодів та стійкістю до кокомікозу.

Дерево сильноросле, швидко росте, формує кулеподібну, дещо пониклу, густу крону.

У плодоношення вступає на 4-й рік,

плодоносить на букетних гілочках та однорічних приростах. Найкращі запилювачі: Ожиданіє, Встрєча. Плоди великі(6,9 г), одномірні,
плоско-округлі. Шкірка тоненька, щільна, темно-червона,блискуча, легко знімається з плоду. М'якуш червоний, ніжний, соковитий. Сік
темно-червоний. Кисло-солодкого смаку 5 балів. Вміст сухої речовини в плодах становить 22,1690, цукрів - 13,6890, кислотність - 1,129.
Кісточкадрібна,округла, вільна. Достигають плоди в умовах Мелітополя 20-25 червня, універсального призначення. В селекції - джерело
крупноплідності, урожайностіта якостіплодів.
Зареєстровано сорт у 2002 році.
Метеор. Заявник Фред Гутвейн, США. Прийнятий у випробування ДК СРСР у 1985 році.
Сортсередньостиглий. Зимостійкість та холодостійкість -- висока,стійкість до посухи, осипаннята хвороб- 7 балів.

Рекомендованазона вирощування -- Лісостеп

Напрям використання- універсальний.
Зареєстровано сорт у 2003 році.

ЧЕРЕШНЯ
Амазонка. Селекції Артемівського науково-дослідного центруІнституту садівництва УААН.
Плоди універсального напрямку призначення. Ягоди досить добре утримуються на гілочках, середньостійкі до осипання.

Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев цього сорту досить висока. Стійкість до хвороб середня.
вирощування--Лісостеп

Рекомендованазона

Зареєстровано сорт у 2001 році.

Валерія. Заявник Донецький філіал Інституту садівництва УААН

Новий ранньосередній сорт Артемівської дослідної станції розсадництва Отриманий шляхом схрещування сортів Дончанка х
Валерій Чкалов. Селекціонер Л. Ї Тараненко
Сорт відрізняється високою,стабільною врожайністю,зимостійкістю, стійкістю до кокомікозу, невибагливий до умов вирощування
Дерево сильноросле, утворює кулеподібну крону середньої густини. Плодоношення настає на 5-й рік на букетних гілочках та
минулорічних приростах. Плодикрупні, середньою масою 8-9 г, серцеподібної форми, темно-червоного кольору. М'якуш темно-червоний,
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середньої щільності, відмінного кисло-солодкого десертного смаку( 9 балів). Ягоди досить добре утримуютьсянагілочках, середньостійкі

до обсипання. Відрив напівсухий. Дозрівають плоди в умовах Донбасу в першій декадічервня,універсального призначення.
Зареєстровано сорт у 2001 році.

Дачниця. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.
Середньостиглий сорт черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Плоди універсального призначення.
Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев даного сорту досить висока. Стійкість до хвороб середня. Ягоди досить добре
утримуютьсянагілочках,середньостійкі до обсипання.
Рекомендована зона вирощування - Степ.
Зареєстровано сорт у 2001 році.
Дружба. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.
Середньостиглий сорт селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН. Рекомендується для вирощування у зоні Степу.
Зимостійкість та холодостійкість дерев дуже висока, але до посухи стійкість середня. Стійкість до хвороб середня. Плоди добре
утримуютьсянагілочках,стійкі до обсипання, універсального призначення. Сортвідрізняється високою стійкістю до хвороб.
Зареєстровано у 2001 році
Електра. Заявник Інститут зрошуваного садівництва УААН.
Середньоранній сорт черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва УЛАН. Рекомендується до вирощуванняу зоні Степу.

Плоди універсального призначення. Зимостійкість, холодостійкість та посухостійкість у дерев цього сорту виступає на високомурівні

Стійкість до захворювань середня. Дерева цього сорту доситьстійкі до хвороб. Плоди добре утримуються нагілочках,стійкі до обсипання,

універсального призначення

Зареєстровано у 2001 році.

Зоряна (Возвращеніє). Сорт селекції Мліївського інституту садівництваім. Л. П. Симиренка Українськоїакадемії аграрних наук.
Відноситьсядо пізньостиглоїгруписортів. Рекомендується для вирощуванняв зоні Лісостепу. Зимостійкість та холодостійкість дерев
дужевисока,але посухостійкістьтастійкість до хвороб дещо вища середнього. Плоди добре утримуютьсянагілочках,стійкі до осипання,

серцеподібної форми,красиві, великі- 5,8 г, жовто-червоні, високих смакових якостей
Напрямвикористання- універсальний
Зареєстровано у 2002 році

Забута. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.
Зимостійкість, посухостійкість,стійкість до осипання - висока, стійкість до хвороб - середня
Сорт пізньостиглого строку достигання. Морозостійкий та посухостійкий. Стійкий до грибкових хвороб.

Напрям використання- універсальний
Зареєстровано у 2002 році.

Рекомендована зона вирощування- Полісся.

Міраж. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.
Зимостійкість, посухостійкість- висока,стійкість до хворобта осипання- середня.
Напрямвикористання- універсальний.

Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування- Лісостеп.

Меотіда. Сорт селекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва

Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб - висока.

Напрямвикористання- універсальний.
Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп

Патріотка Криму. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН
Зимостійкість, посухостійкість,стійкість до осипання та хвороб - висока.
Напрям використання - універсальний.

Зареєстрованоу 2003 році.
Рекомендованазона вирощування- Степ

Сказка. Сортселекції Мелітопольського інституту зрошувального садівництва.

Зимостійкість, посухостійкістьта стійкість до хвороб - висока,стійкість до осипання - середня

Напрямвикористання- універсальний
Зареєстровано у 2002 році.

Рекомендована зона вирощування - Степ
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Чорнокримка.Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання- висока, стійкість до хвороб - середня.
Напрям використання- універсальний.
Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендованазона вирощування- Степ.

СЛИВА
Президент. Заявник Фред Гутвейн, США.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Зимостійкість, холодостійкістьта стійкість до посухи - висока,стійкість до осипання та хвороб- 7 балів

Напрям використання- універсальний.
Зареєстровано у 2003 році.

Рекомендованазона вирощування--Лісостеп.
Сентябрська. Сорт селекції Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка Української академії аграрних наук. Зимостійкість,
холодостійкістьта стійкість до посухи - висока,стійкість до осипання та хвороб - 7 балів.

Сорт середньопізнього строку достигання
Напрям використання - універсальний.

Зареєстровано у 2003 році

Рекомендована зона вирощування- Лісостеп.
ПЕРСИК
Віринея. Заявник Інститут зрошувальногосадівництваукраїнськоїакадемії аграрних наук.

Зимостійкість, посухостійкість,стійкість до осипання та хвороб - висока.
Сорт середньостиглий

Рекомендований для зони Степу.

Напрямоквикористання- універсальний
Зареєстрованийу 2003 році.

Любимець П. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.

Отриманий шляхом схрещування у 1980роцігеографічно віддалених за походженням сортів Нікітський і Славутич.
Відрізняється високою,досить стабільною урожайністю, самоплідністю, підвищеною зимостійкістю деревата квіткових бруньок, відносною

стійкістю до грибкових хвороб.

Дерево середньої сили росту, утворює розлогу, дещо асиметричну, досить загущену крону. Плоди великі (150-170 г), одномірні,
овальні. Шкірка середньої товщини, міцна, опушена, легко відділяється від м'якоті. Основне забарвлення - кремове, покривне - з густим

темно-бордовим рум'янцем на більшій частині плода. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, гармонійно кисло-солодкого смаку.
Дегустаційна оцінка - 9

серпня.

балів. Кісточка середньої величини, овальна, злегка сплющена. Дозрівання в умовах Києва - друга половина

Сорт середньостиглий.
Рекомендованийдля зони Степу та Лісостепу.
Напрямок використання- універсальний.

Зареєстрований у 2001 році

Оксамитовий. Заявник Центральний ботанічнийсад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Сорт середньоранній
Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб - середня.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.

Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрований у 2001 році
Пам'ять Гришка, Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академіїнаук.
Сорт пізньостиглий
Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання та хвороб - середня.
Рекомендованийдля зон Степу, Лісостепу.

Напрямок використання-універсальний.
Зареєстрований у 2001 році.
Посол миру. Заявник Нікітський ботанічний сад Національний науковий центр Українськоїакадемії аграрних
наук.

Сорт ранньостиглий

Дерево швидкоросле,крона розкидиста, середньої густоти
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Сорт морозостійкий. Плоди красиві, високих смакових якостей. Основне забарвлення жовте, покривне- темно-червоне. Максимальна маса
плоду - 180-200 г. М'якуш соковитий, жовтуватого кольору. Дегустаційна оцінка 5 балів.
Рекомендованийдля зони Степу.

Напрямоквикористання -універсальний.
Зареєстрований у 2002 році
Стартовий. Заявник Нікітськийботанічний сад-Національний науковий центр Українськоїакадемії аграрнихнаук.
Відібранийз сіянців від вільного запилення 1981 року сорту Старт.
Відрізняється ранньостиглістю, стабільною врожайністю, зимостійкістю і стійкістю квіткових бруньок до весняних заморозків, в
умовах Криму- стійкістю до борошнистоїроси.
Дерево середньоросле, формує розлогу, середньозагущену крону. Починає плодоносити на 2-3-й рік. Плоди великі (140-150 г),

одномірні, округлі. Шкірка середньої щільності, жовта з темно-червоним, розмитим рум'янцем, з ніжним опушенням. М'якуш щільний,
жовтий, приємного десертного кисло-солодкого смаку. Дегустаційна оцінка - 9 балів. У плодах міститься цукрів - 8,990, кислот - 0,59,
вітамінуС - 15,3 мг Ус. Кісточка невелика,вільновідділяється від м'якушу. Плоди досить транспортабельні.
Сорт ранньостиглий.
Рекомендованийдля зони Степу.

Напрямок використання - універсальний.

Зареєстрованийу 2000році.

Щедрий. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук

Сорт пізньостиглий.
Напрямок використання- універсальний.
Рекомендованийдля зони Лісостепу.
Зареєстрованийу 2001 році

Ювілейний Сидоренка.ЗаявникІнститут зрошуваногосадівництва Українськоїакадемії аграрних наук

Сорт середньопізній.

Рекомендованийдля зони Степу.
Напрямоквикористання- універсальний
Зареєстрованийу 2003 році
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НЕКТАРІН
Рубіновий 8. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.

Сорт пізньостиглого строку достигання
Рекомендований для зони Степу.
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році

КИЗИЛ
Билда. Заявник Донецькийфіліал Інституту садівництва УААН.Відібраний сіянців посіву 1967 року суміші насіння відбірних форм від

вільного запилення кримського походження.

Сорт пізньостиглого строку достигання.
Відрізняється великоплідністю, високою, стабільною врожайністю, невимогливістю до умов вирощування.

Кущ деревоподібний, має багато стовбурів. Крона кулеподібна, досить загущена, розлога. Пагони ребристі, опушені, однорічні -

зелені, багаторічні - світло-коричневі, квітки двостатеві, жовті, мілкі. Плоди грушоподібної форми, темно-червоні, середньою масою 4,2 г,

великі до 8 г. Кісточка маленька, масою - 0,5 г. У плодах міститься: сухих речовин - 21,2906, цукрів - 7,496, кислот - 2,490, вітаміну С -

28,9 мг б.
Рекомендований для зони Стелу, Лісостепу, Полісся
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році
Видубецький. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.
Отриманий шляхомсхрещуванняу 1967 роцігібридних форм 6-3-9 і 9-15-2.

Сорт середньостиглий.
Відрізняється дуже високою,стабільною врожайністю,зимостійкістю,засухостійкістю.

Дерево доситьвеликого розміру, формує плескатоокруглукронусередньоїгустоти. Плодивеликі, середньою масою6,5-6,7 г, великі 7,0-7,6 г, овально-грушоподібні, зсічені коло плодоніжки, темно-червоні. Шкірка тоненька, міцна. М'якоть темно-червона, дуже соковита,

ніжна,ароматна, гармонійного кисло-солодкого смаку. У плодах міститься: сухих речовин - 20, 190, цукрів - 7, Мо, кислот - 1,690, пектинів -

1,095, антоціанів у м'якоті - 98 мг, у шкірці - 850 мг, вітаміну С - 157,3 мг 90. Кісточка веретеноподібна, невелика, добре відділяється від
м'якоті. Достигають плоди в умовах Києваз 15-20 серпня до 5-10 вересня. Достиглі плоди добре утримуютьсяна дереві.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу
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Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2000 році.

Вавіловець. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.

Сорт раньостиглого строку достигання.

Зимостійкість тастійкість до хвороб - висока,стійкість до посухи та осипання- середня.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу.

Напрямоквикористання - універсальний.

Зареєстрований у 2000 році.

Гренадер. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.
Зимостійкість тастійкість до хвороб - висока,стійкість до посухи та осипання- середня.
Рекомендованийдлязони Степу, Лісостепу.
Напрямок використання- універсальний.

Зареєстрованийу 2000 році.

Екзотичний. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Зимостійкістьта стійкість до хвороб - висока, стійкість до посухи та осипання- середня.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.

Кораловий Марка.Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Зимостійкість тастійкість до хвороб - висока,стійкість до посухи та осипання- середня.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.

Миколка. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.

Зимостійкість тастійкість до хвороб -- висока,стійкість до посухи та осипання- середня.
Рекомендованийдля зони Степу,Лісостепу.
Напрямок використання- універсальний. Зареєстрований у 2000 році

Радість. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук
Зимостійкістьта стійкість до хвороб - висока,стійкість до посухи та осипання - середня
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу

Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрований у 2000 році.

АКТИНІДІЯ
Загадкова. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.

Сорт середньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипаннясереднє, стійкість до хворобвисока.

Напрям використання- універсальний.
Рекомендована зона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2001 році

Караваївська урожайна. Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академіїнаук.
Сорт середньопізній, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипаннясереднє, стійкість до хвороб висока

Напрям використання- універсальний.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2001 році.

Надія. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.
Сорт середньогізній, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипаннясереднє,стійкість до хвороб висока.
Напрямвикористання-універсальний.

Рекомендована зона вирощування - Степ, Лісостеп
Зареєстрованийу 2001 році

Оригінальна - Заявник Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук.

Сорт середньостиглий,зимостійкість вища середньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.

Напрям використання - універсальний
Рекомендована зона вирощування-Степ, Лісостеп
Зареєстрованийу 2001 році.
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Перлина саду. Заявник Центральнийботанічнийсад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.

Сорт ранньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє,стійкість до хвороб висока.
Напрямвикористання- універсальний,

Рекомендована зона вирощування -- Степ, Лісостеп.
Зареєстрованийу 2001 році.
Рубінова. Заявник Центральнийботанічний сад ім. М. М. Гришка Національноїакадеміїнаук.

Сорт ранньостиглий, зимостійкість вищесередньої, посухостійкість середня, осипання середнє, стійкість до хвороб висока.
Напрямвикористання- універсальний.

Рекомендована зона вирощування - Степ, Лісостеп.
Зареєстрованийу 2001 році.

Ріма. Заявник Центральнийботанічнийсад ім. М. М. Гришка Національноїакадемії наук

Сорт середньостиглий, зимостійкість вища середньої, посухостійкість середня, осипаннясереднє, стійкість до хвороб висока.
Напрям використання- універсальний.

Рекомендованазона вирощування - Степ, Лісостеп.

Зареєстрованийу 2001 році.

глід
Збігнев. Заявник Меженський В. М., МеженськаЛ. О. Походження- сіянець глоду Арнольда.
Відрізняється відміннимсмаком,раннім строком достигання.
Дерево середньоросле, крона кулеподібна, розлога, густа. Пагони середні, колінчасті. Ягоди середнього розміру, середньою масою

3,5 г, форма - округла. Кращапідщепадля сорту сіянець північно-американськихвидів
Сорт ранньостиглогостроку достигання.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу, Полісся.

Напрямоквикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2001 році.

Людмил. Заявник Меженський В М., МеженськаЛ. О.

Сортпізньостиглого строку достигання.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу, Полісся.
Напрямок використання- універсальний. Зареєстрований у 2001 році.

Шаміль. Заявник Меженський В. М, Меженська Л.О.

Сортпізньостиглого строку достигання.
Рекомендованийдля зони Степу, Лісостепу, Полісся
Напрямоквикористання- універсальний.

Зареєстрованийу 2001 році.
ЖИМОЛОСТЬ
Богдана. Заявник

Краснокутська дослідна станція Інституту садівництва УААН. Отриманий

жимолості Турчаніноваз відбірним сіянцем жимолостікамчатської.

шляхом міжвидовоїгібридизації сіянців

Сорт середньостиглого строку достигання

Відрізняється дуже раннім дозріванням ягід, скороплідністю, дуже високою врожайністю. Рослина середньої сили росту, формує
негустий, середньорозлогий, округлої форми кущ. Плоди середньою масою - 1,1 г, великі - 1,5 г, сині, з густим голубуватим восковим

нальотом, подовженокувшиноподібні. Шкірка тоненькаале, міцна, з сухим відривом. М'якуш ніжний, десертного кисло-солодкого смаку.

Вміст цукрів - 8,859, кислот - 2,0390, вітаміну С - 69 мг 5. Дегустаційна оцінка - 7 балів.
Напрямвикористання- універсальний.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп
Зареєстрованийу2000 році.

Дончанка.Заявник Донецькийботанічний сад НАН України,Відібрана у 1991 роцісеред сіянців від вільного запилення.

Маточна рослина - компактний, середньозагущений кущ, висотою - 140 см, діаметром - 120 см. Плоди, внаслідок сильно
вкорочених міжвузлів, ло 10-12 штук скупчено розміщені поблизу основи цьогорічних пагонів. Прикріплення плодів середнє, що призводить
до їх незначного осипання (10-159/) і легкого відділення від плодоніжки при збиранні. Плоди темно-синіз восковим нальотом, еліптично

видовжені, часто з загостреною основоюта верхівкою,з досить щільним м'якушем, тонкою шкірочкою і темно-вишневим кольором соку.

Смак кисло-солодкуватий, без гіркоти, з приємним ароматом. Плоди завдовжки 17-20 мм, завширшки 8-10 мм, плодоніжка довжиною
1-2 мм. Плоди містять
18-20 дуже дрібних насінин, що майжене відчувається при споживанні свіжих плодів та продуктів їх переробки.
Маса100 шт. плодів - 70 г. Урожайіз одного кущау 8-річномувіці- 1,1 кг. У плодах міститься: сухих речовин - 17,39, золи - 1,390, цукрів
-- 6,190, кислот -- 3,095, каротину 5,8 мг 95,вітаміну С - 40,0 мг 9

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрям використання- універсальний.
Рекомендованазона вирощування- Степ, Лісостеп
Зареєстрованийу 2001 році
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Скіфська. Заявник Донецькийботанічний сад НАН України. Відібранау1992 роцісеред сіянців шляхомвільного запилення.
Маточна рослина - прямостоячий, середньогалузистий кущ висотою - 110 см та діаметром 100 см. Прикріплення плодів середнє,

осипання не перевищує 1590. Плоди темно-синіз восковим нальотом, округло-яйцеподібні з тупою верхівкою і округлою основою, м'якуш
середньої щільності, шкірочка тонка, сік темно-вишневого кольору. Смак плодів десертний, солодкий, без характерної для видугіркоти, З

приємним ароматом. Плоди завдовжки 15-17 мм, завширшки 9-11 мм, довжина плодоніжки 3-5 мм. Плоди містять до 20 дуже дрібних

насінин, що майженевідчувається при споживаннісвіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів - 85 г. Урожай із одного
куща у 8-річномувіці - 0,8 кг. У плодах міститься: сухих речовин - 17,39 , золи - 4,396 , цукрів - 6,196, кислоти - 3,096, каротину 5,8 мг Ус, вітаміну С -40,0 мг 90,

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямвикористання універсальний.

Рекомендована зона вирощування -- Степ,Лісостеп.
Зареєстрованийу 2001 році.

Степова. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібранау 1992 роцісеред сіянців від вільного запилення.
Маточна рослина - злегка розлогий, розгалужений, середньорослий кущ округлої форми, висотою - 110 см, діаметром -130 см.

Прикріплення плодів середнє, осипання становить близько 10-1596, Плоди темно-сині з восковим нальотом, видовжені, з увігнутою
верхівкою, обмеженою валиком;м'якуш середньої щільності, шкірочка тонка,сік темно-вишневого кольору. Плоди з приємним ароматомта

десертним смаком - солодко-кислуваті, злегка гіркуваті. Плоди завдовжки 20-23 мм, завширшки 8-10 мм, довжина плодоніжки 5-8 мм.

Плоди містять близько 20 дуже дрібних насінин. Маса 100 штук плодів 90 г. Врожай з одного куща у 8-річному віці - 2,0 кг.
міститься: сухих речовин 1396, золи - 3,392, цукрів - 5,6 Ув, кислот-- 3,590, каротину - 2,5 мг 90, вітаміну С - 96,6 мг 90.

У плодах

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямвикористання - універсальний.

Рекомендована зона вирощування -- Степ,Лісостеп.
Зареєстрованийу 2001 році.

Українка. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібрана у 1991 році серед сіянців від вільного запилення.
Маточна рослина - міцний густогалузистий кущ заввишки 150 см, діаметром 110 см. Плоди по 10-15 штук розміщені скупчено
поблизу основи цьогорічнихпагонів, що значно полегшує та прискорюєїх збір. Прикріплення плодів міцне, чим забезпечується збереження
врожаю при мінімальних (до 5 Ув) втратах. Плоди темно-сині з восковим нальотом, з слабогорбкуватою поверхнею, бочкоподібні, з
притупленою верхівкою та округлою основою, з щільною консистенцією м'якуша, тонкою шкірочкою. Сік - темно-вишневого кольору.

Смак кисло-солодкий, без гіркоти, з незначним ароматом. Плоди завдовжки 13-15 мм, завширшки 10-11 мм. Містять 18-20 штук дуже
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Коралова. Заявник Мліївський інститут садівництваім. Л. П. Симиренка УААН. Отриманийвідборомсіянцяіз сім'ї форми ХМ» П-І-324від
вільного запилення. Відрізняється високими смаковимиякостями,вмістом вітаміну С, урожайністю.

Кущ середньорослий, стислий, пагони середні, прямі, сіро-бурого забарвлення, не опушені. Ягоди середнього розміру, округлої

форми, однорідні, червоні. М'якуш соковитий, середньої щільності, смак солодкий з гірчинкою. Вміст у плодах цукрів - 10,119/, кислот 1,1695, вітаміну С - 80,96 мг", вітаміну Д - 860,20 мг'/о на 100 г сирої речовини. Дегустаційна оцінка - 9 балів.

Сорт ранньостиглого строку достигання.
Напрям використання- універсальний.

Рекомендована зона вирощування Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2001 році.

Київськийянтар. Заявник Дмитрієв В. І. Відібранийіз сіянців алтайськихсортів, вихідна форма Чуйська.
Відрізняєтьсядовговічністю насаджень, тривалим терміномзборуягід. Дегустаційна оцінка - 5 балів. Кращі запилювачі- дикорослі форми
обліпихи, Відривягід - сухий

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямвикористання - універсальний.
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп.
Зареєстрованийу 2000році.

Либідь. Дмитрієв В. І. Отриманий шляхом відборусіянців алтайських сортів, вихідна форма- Чуйська.

Відрізняється крупноплідністю,легким відривом ягід, десертним смаком. Придатний до механізованогозбору. Відрив ягід - сухий. Кращі
запилювачі - дикорослі форми обліпихи.

Сорт середньостиглого строку достигання

Напрямвикористання - універсальний
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп.
Зареєстрованийу 2000 році.
Солодка жінка.
Чуйська.

Заявник

Донецький філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний з сіянців вільного запилення 1987 року сорту

Сорт середньостиглого строку достигання

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, десертним смакомягід.
Кущ середньо рослий, розлогий. Має лише функціонально жіночі квітки, тому необхідна посадка у невеликій кількості чоловічих
екземплярів. Плоди подовжено-овально-циліндричні, лимонно-жовті, приємного кисло-солодкого смаку. Маса 100 ягід - 60-70 г. У плодах

міститься: сухих речовин - 17,690, цукрів - 6,796, кислот - 1,690, вітаміну С - 24,6-35,2 мг Уо, каротину - 12,8 мг о. Дегустаційна оцінка 7 балів. Дозрівають плодив кінці липня
Напрям використання- у свіжомувигляді. для приготування високоякісних продуктів переробки.

Рекомендованазона вирощування- Степ.
Зареєстрованийу 2000 році.

ПОРІЧКИ(ЧЕРВОНІІ БІЛІ)
Львівська солодка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Сорт середньостиглого строку достигання.
Напрям використання- універсальний.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2000 році.

Любава. Заявник Львівськийфіліал Інституту садівництва УААН. Отриманий від вільного запилення сорту Фертодіпірос.
Середньостиглий сорт. Відрізняється високою, стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу,
септоріозу.
Кущ середньорослий, прямостоячий. Пагони середньої товщини, прямі, гнучкі. Ягоди середньоївеличини, середньою масою 0,6-0,9 г,

округлі, ніжно-рожеві. Шкірка тоненька,еластична, міцна. М'якоть ніжного кисло-солодкогосмаку,містить: цукрів - 5,190, кислоти - 2,690,

вітаміну С - 102,4 мг Зо. Достигають одночасно, довго утримуються на кущах, не осипаючивсь. Гронагусті, добре заповнюютьгілки різного
віку.
Напрям використання - свіжі плоди, заморожування,різні види технічної переробки
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2000 році.

Святкова. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Відібраний із сіянців вільного запилення врожаю 1983 року сорту
красна Віксне.

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою врожайністю,стійкістю до хвороб. Кущ сильнорослий, слабо розлогий,з товстими, прямимипагонами. Грона
довгі, рихлі. Ягоди середньою масою -0,7 г, великі - 1,0 г, округлі, темно-вишневого забарвлення. Шкірка тоненька, міцна. М'якуш

інтенсивно-червоний, соковитий, освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин - 11,790, цукрів - 5,990, кислот - 2,790,

вітаміну С - 105,6-118,2 мг Уб. Достигання дружнє
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Напрямвикористання- свіжіягоди, заморожування,різні види технічної переробки.
Рекомендована зона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у2000 році.

Троїцька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманийвід схрещуванняу 1985 році сортів Джонкер ван Тетс х Алтайська рання
Сорт середньопізній.
Відрізняється

дуже

високою,

стабільною

врожайністю,

зимостійкістю,

засухостійкістю,

стійкістю

до

грибкових

хвороб,

невимогливістю до умов вирощування,відмінною товарністю ягід, високою транспортабельністю.
Кущ середньорослий, слаборозлогий, компактний. Пагони середньої довжини, товсті, міцні, гнучкі. Ягоди великі, одномірні,
середньою масою - 0,9 г, великі - 1,3 г, інтенсивно-червоні, блискучі, щільні, з легким, сухим відривом. Шкірка тоненька, але міцна,
еластична. М'якуш інтенсивно-червоний, приємного кисло-солодкого освіжаючого смаку. Гронадовгі,густі, добре виповнені, заповнюють
весь простір куща. Містить: сухих речовин- 1 1,590, цукрів - 8,290, кислот - 2,690, вітаміну С - 60,8 мг 9.

Дозрівання одночасне.
Напрям використання- свіжі ягоди, заморожування,різні види технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування -Лісостеп, Полісся, Степ.
Зареєстрований у 2001 році.

Чародійка. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Джонкер ван
Тетес і Роте шпетлезе

Сорт пізньостиглого строку достигання.
Відрізняється високою врожайністю, технологічністю куща, комплексноюстійкістю до грибкових хвороб.

Кущ сильнорослий,середньорозлогий, з прямими пагонами. Грона середньої довжини, густі. Ягоди середньою масою0,6-0,8 г, великі

- 0,9-1 г, округлі, інтенсивно-червоні, блискучі. Шкірка міцна, еластична М'якуш червоний, кисло-солодкий; містить: сухих речовин 11,296, цукрів -6,296, кислот- 2,190, вітаміну С - 105,4-109,6 мг 90.
Дозрівають дружно,в пізні строки. Використовуються для використанняу свіжому вигляді, заморожування, техпереробки.
Рекомендована зона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.

Ярославна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН, Отриманий шляхомсхрещування у 1984 роцісортів Роте шпетлезе і
Джонкер ван Тетс
Сорт середньопізнього строку достигання.
Відрізняється дуже високою врожайністю, комплексноюстійкістю до борошнистоїроси, антракнозу, септоріозу

Кущ сильнорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі, гнучкі. Грона довгі, рихлі. Ягоди нижче середньої величини, середньою
масою - 0,6-0,8 г, великі - 0,9-1,0 г, округлі червоні, з сухим відривом. Шкірка середньої товщини, міцна, еластична. М'якуш приємного

освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин-- 10,09), цукрів - 6,396, кислот- 2,490,вітаміну С -- 115,2-122,0 мгУб. Дозрівають

одночасно, утримуються на кущах більше місяця, не осипаючись і не в'янучи.

заморожування, різних видів технічної переробки.

Придатні для використання у свіжому вигляді,

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2001 році.
Святомихайлівська.
Алтайськарання.

Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Джонкер ван Тете і

Сорт середньопізнього строку достигання.

Відрізняється високою врожайністю, зимо-, засухо-, і хворобостійкістю. Кущ середньо рослий, компактний. Пагони середньої
товщини, темно-сірі. Ягоди одномірні, середньою масою - 1,1 г, великі - 1,4 г, округлі, інтенсивно-червоні, соковиті, щільні. Шкірка
еластична. М'якуш світло-червона, відмінного кислувато-солодкого смаку;містить: сухих речовин - 11,69, цукрів - 8,996, кислот -- 1,890,
вітаміну С - 54,6 мг. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Достигання одночасне. Використовується, насамперед, як десертний, придатний для

усіх видів техпереробки.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрованийу 2001 році.
СМОРОДИНА ЧОРНА

Аметист. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманийвід схрещування у 1983 році сорту Новость Прикарпаттяз гібридною формою
серії С-106, що є комплексним донором стійкості до борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, стовпчастоїіржі, брунькового кліща.В її
походженні бралиучасть європейськийі сибірський підвиди чорної смородини, види дикушаі клейкої смородини, а також агрус.

Сорт середньостиглогостроку достигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною стійкістю до хвороб, підвищеноюзасухостійкістю
Кущ високий, напіврозлогий, технологічний для машинного збору врожаю. Пагони середньої товщини, еластичні. Грона середньої
довжини, густі. Ягоди середньої величини, дещо неодномірні, середньою масою 1,3 г, великі - 2,5 г, округло-овальні, чорні, блискучі.

Шкірка міцназ сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, помірно-ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; сухих речовин 1596, цукрів - 9,596, кислот - 2,48-2,6492, пектинів - 0,92-1,4690, фенольних сполук - 352,98-448,23 мг, вітаміну С - 198,24-218,42 мго.
Достигання дружнє. Придатні для використанняу свіжомувигляді, заморожування,різних видів технічної переробки

Рекомендованазона вирощування- Полісся Зареєстрованийу 2002 році
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Вернісаж. Заявник Інститут садівництва УААН. Сіянець 85в-19-42 отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Клусоновська х
Тритон,від яких в його геномі присутня геноплазма європейськогоі сибірського підвидів чорної смородини,далекосхідних видів дикушаі
смородиниуссурійської, Це забезпечує олігогеннустійкість до борошнистої роси, антракнозу, стовпчастоїіржі, брунькового кліща.
Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, самоплідністю, підвищеноюзасухостійкістю

Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, середньої товщини. Грона середні, густі. Ягоди одномірні, середньою масою - 1,6 г,
великі -- 2 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка міцна,з сухимвідривом. М'якушзеленувато-коричневий, помірно-ароматний, кисло-

солодка містить сухих речовин - 15,02-16,4290, цукрів - 8,64-9,2490, кислот - 2,72-3,4490, пектинів - 1,42- 1,9890, фенольних сполук- 346,12-

458,36 мг, вітаміну С - 169,24-186,46 мгУо. Достигання майже одночасне. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, а
особливодлярізних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся, Степ

Зареєстрований у2003 році.

Вербна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.
Зимостійкість, стійкість для посухи, осипання та хвороб - висока.
Середня маса плоду - 1,5 г. Вміст у плодах: цукрів - 5,5296, вітаміну С - 325,0 мгдо. Стійкість до борошнистої роси та септоріозу

висока.
Зимостійкість,стійкість до посухи, осипаннята хвороб - висока.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Сорт середньопізнього строку достигання
Напрямвикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2004 році.
Надбужанська.
Делікатес.

Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1986 році сортів Лесковіца х

Сорт пізнього строку достигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, крупноплідністю, високимвмістом біоактивних речовин, комплексноюстійкістю до
борошнистоїроси, антракнозу, септоріозу, добре адаптований до умов підвищеноївологості.
Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, рихлі, густо розміщені на пагоні Ягоди
досить одномірні, середньою масою 1, г, великі - 2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середня, еластична, міцна, з сухим відривом
М'якуш густий, коричневий, з слабким ароматом смородини, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин --

14,89, цукрів - 8,290, кислот - 2,390, вітаміну С - 322,9-325,1 мг.Уо. Дегустаційнаоцінка - 7 балів. Достигання дружнє,достиглі ягоди довго
тримаються на кущах не осипаючись. Придатні для використанняу свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2004 році

Зоря Галицька. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом гібридизації у 1986 році, вихідні форми Пам'ять Вавілова та Оджебін. Відрізняється ранньостиглістю, величиною грони, великоплідністю. Зимостійкість, стійкість до посухи,
осипання та хвороб - висока. Кущ середньорослий, середньорозлогий. Пагони середні, прямі. Ягоди за величиною середні, одномірні,
середньою масою 1,0 г, максимальною 1,7 г, округлої форми, шкірка середня. Характер відриву ягід - сухий. М'якуш соковитий, вміст в
ягодах: цукрів - 8,1796, кислот - 1,990, вітаміну С - 162,0 мг У. Смак - солодко-кислий, дегустаційна оцінка - 5 балів. Придатний до

механізованого вирощування. Сорт високосамоплідний, кращі запилювачі - Чорнобильська, Минай Шмирьов, Фертоді- І.
Сорт ранньостиглого строку достигання.
Напрямвикористання універсальний.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2000році.

Краса Львова. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Загадка х
Лентяй.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, великоплідністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу,
септоріозу, добре адаптований до умов вирощування в Лісостепу і Поліссі, придатний до механізованого збору врожаю. Кущ

середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, густо розміщені. Ягоди крупні, досить одномірні,

середньою масою - 1,5 г, великі - 4,5 г, округлі, чорні, блискучі, Шкірка середньої товщини,еластична,міцна, з сухимвідривом. М'якуш
густа, бурого забарвлення, приємного кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин - 12,9-13,296, цукрів - 5,8-6,790, кислот - 1,8-3,190,
вітаміну С - 228,0-270,0 мг, Дегустаційна оцінка - 5 балів. Достигання дружнє Придатні для використання у свіжому вигляді,

заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп, Полісся
Зареєстрований у 2000 році

Козацька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1974 роцігібридної форми А-1-14 (Юність х Зоя) і
сорту Минай Шмирьов.

Сортсередньораннього строку достигання.
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Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, стійкістю до грибкових хвороб, невимогливістю до умов

вирощування, придатністю для механізованого збору врожаю.

Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони доситьтовсті, з укороченими міжвузлями, еластичні. Грона середньої довжини, густі.
Ягоди досить крупні, одномірні, середньою масою - 1,6-2,0 г, великі - 2,6-3,0 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка середньої

товщини, міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш

зеленувато-коричневий, приємного кисло-солодкого смаку, з слабким ароматом

містить цукрів - 11,425, кислот -3,2196, вітаміну С - 182,5 мг о. Дегустаційна оцінка - 7 балів. Достигання дружнє. Придатні для
використанняу свіжомувигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2001 році

Либідь. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.

Сорт середньопізнього строку достигання

Зимостійкість, стійкість для посухи, осипаннята хвороб -- висока
Напрямвикористання- універсальний.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2001 році
Софія.

Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1985 році сортів Пам'ять Вавиловаі

міжвидовоїгібридної форми106-37-11, як комплексного донора хворобостійкості.
Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю,підвищеним вмістом вітаміну С, комплексноюстійкістю до грибкових хвороб.

Кущ сильнорослий, слаборозлогий. Пагони середні за довжиною і товщиною,прямі, гнучкі. Грона середньої довжиниі короткі, рихлі,
доситьгусто розміщені на пагоні. Ягоди середньою масою - 1,1 г, великі - 1,7-2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини,

еластична,міцна,з сухимвідривом. М'якуш коричневий,густий, ніжний, приємного кисло-солодкого смаку,з легким ароматомсмородини;

містить: цукрів - 6,1-7,296, кислот - 1,696, вітаміну С - 308,0-334,8 мг Зо. Достигання дружнє. Придатні для використанняу свіжому вигляді,
заморожування,різнихвидів технічної переробки.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2001 році.

Софіївська. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1986 році сорту Білоруська солодказ гібридною
формою С-106, що є комплексним донором хворобостійкості

Відрізняється надзвичайно високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною стійкістю до грибкових хвороб,
брунькового кліща, засухостійкості, невимогливістю до умов вирощування.

Кущ вище середньої величини, напіврозлогий. Пагони товсті, з укороченими міжвузлями, еластичні. Грона середні, густі, густо

розміщені на пагонах. Ягоди досить крупні, одномірні, середньою масою --І,7-2,1 г, великі - 3,2-3,6 г, округло-овальні, чорні, блискучі, при
достиганні не осипаються. Шкірка еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, густий, помірно ароматний,

приємного кисло-солодкого смаку;містить цукрів - 9,82-10,2490, кислот - 2,14-2,4890, пектинів - 1,48-1,729о, фенольних сполук - 342,24451,14 мг, вітаміну С - 218,42-242,16 мг'Уо, Дегустаційнаоцінка-5 балів. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжомувигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки
Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрованийу 2001 році.

Українка. Заявник Львівськийфіліал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещуванняу 1982 роцісортів Загадка х Оджебін.
Сорт середньостиглого строкудостигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистоїроси, антракнозу, септоріозу, придатністю

для механічного збору врожаю, доброю адаптивністю до умов вирощуванняу Лісостепу та Поліссі.
Кущ середньорослий, прямостоячий, компактний. Пагони середньої довжиниі товщини,прямі, еластичні. Грона середньої довжини,
доситьрихлі, густо розміщені на пагонах. Ягоди досить великі, середньою масою - 1,3 г, великі - 2,7 г, округло-овальні, чорні, блискучі

Шкірка товста, міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку.
Містить цукрів 5,5-6,196, кислот 1,4 - 2,29/), вітаміну С 180,0-216,0 мг'Уо. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.
Чернеча. Заявник
Шмирьов.

Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1975 році сортів Новость Прикарпаття х Минай

Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, що базується на само плідності, комплексною стійкістю до грибних хвороб,
технологічністю куща.
Кущ середньорослий, досить компактний. Пагони товсті, прямі з короткими міжвузлями. Грона середні, щільні, густо розміщені на
пагонах. Ягоди великі, одномірні, середньою масою - 1,5 г, великі - 2,5 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини,

еластична,міцна, з сухим відривом. М'якуш коричнево-зелений, приємного кисло-солодкого смаку;містить цукрів -- 10,49, кислот - 2,190,
пектинів -- 1,039, фенольних сполук - 672,72 мг, вітаміну С - 183,12-187,0 мг 9. Дегустаційна оцінка- 7 балів. Достигання дружнє, але сорт
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потребує своєчасного збору врожаю, так як при перезріванні придатні до осипання. Придатні для використання у свіжому вигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2000 році.
Ювілейна Копаня. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Новость Прикарпаття з
гібридною формою С-106, що є комплексним доноромхворобостійкості.
Сорт середньопізнього строку достигання.
Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною олігогенною стійкістю до хвороб та шкідників,
підвищеноюзасухостійкістю.
Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, вище середньої товщини, еластичні. Грона середні, густі. Ягоди крупні, одномірні,
середньою масою - 1,7-1,9 г, великі - 3,0-3,5 г, овально-округлі, чорні, блискучі. Шкірка міцна, еластична, з сухим відривом М'якуш
зеленувато-коричневий, помірно ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; містить цукрів - 10,52-11,099, кислот - 2,56-2,949),
пектинів - 1,42-1,6890, фенольних сполук- 328,64-456,8 мг,вітаміну С - 206,28-232,64 мг Уа на 100 г сирої маси. Дегустаційнаоцінка-4,254,5 бала. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжомувигляді, заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрованийу 2001 році
СУНИЦЯ

Ольвія. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1987 році сорту Присвята з донорською міжвидовою
формоюпідвищеноїзимостійкостіі засухостійкості - 277-3-16 (Фестивальна" ЕТ суницівіргінської).
Сорт раннього строку достигання.
Відрізняється високою врожайністю,відмінним виглядом та підвищеною транспортабельністюягід, стійкістю до грибкових хворобта
суничного кліща, більш високим рівнем зимостійкості та засухостійкості. Рослини сердньорослі, напіврозлогі, мають велику кількість

темно-зелених, шкіряних, блискучих листків. Вуса середньої товщини, червоні, багато чисельні. Розсада середньоросла, з розвиненою
кореневою системою. Квітконосисередньої довжини,товсті, міцні. Суцвіття - багатоквітковий компактний дихазій Ягоди великі, одномірні
у збиранні(великі - 32-40 г, середні - 11,0-1 1,8 г), правильної тупоконічної форми, з шийкою,інтенсивно-червоні, блискучі, мають ефектний
вигляд у тарі. М'якушяскраво-червоний, щільний, соковитий, ніжний, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку;містить: цукрів 7,74-9,0690, кислот - 0,79-0,8895, вітаміну С - 64,55-86,92 мг'Ус. Достигає одночасноз сортом Десна.

Використовуютьсяу свіжомувигляді, придатні для виготовлення високоякісних продуктів переробки
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся, Степ Зареєстрованийу 2001 році.

Килимова. Сунично-полуничнийгібрид. Заявник приватнасільськогосподарська науково-виробнича фірма "Новий сад". Використовується
в садах як біологічна мульча. Ягоди дрібні, неїстівні

Зимостійкість, стійкість до посухи та хвороб- висока.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2004 році

КІВІ
Монті. Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість вищесередньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендованазона вирощування- Степ.
Зареєстрований у 2000 році.
Напрямвикористання- запилювач.

Томурі. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість вище середньої, стійкість до посухи та хвороб висока.

Рекомендованазона вирощування - Степ.
Зареєстрованийу 2000 році.

Напрям використання-запилювач.
ЛИМОН
Мейер. Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість висока,стійкість до посухита хвороб середня
Сорт ремонтантний.
Рекомендована зона вирощування- Степ, Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2003 році
Напрям використання- свіжі плоди.
Лісбон. Заявник Державний Нікітський ботанічний сад УААН
Зимостійкість висока,стійкість до посухита хвороб середня.
Сорт пізньостиглого строку достигання
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Рекомендована зона вирощування- Степ, Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2004 році.
Напрямвикористання-- свіжі плоди.

МИГДАЛЬ
Мілас. Заявник ДержавнийНікітський ботанічний сад УААН.
Зимостійкість, стійкість до посухи, та хвороб висока.

Сорт ранньостиглого строку достигання
Рекомендованазона вирощування- Степ.

Зареєстрованийу 2000 році.

Напрям використання- універсальний.

ВИНОГРАД

ОПИСИ СОРТІВ ВИНОГРАДУ ТА ПІДЩЕПНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ,
щозанесені до Реєстру сортів , придатних для поширення в Україні

Данко. Заявник Всесоюзний НДІ виноробства і виноградарства,Магарач"(Лімбергер х Ркацителі). Прийнятий у випробування ДК СРСР у

1982 р.

Винний, з чорною ягодою. Стійкий до філоксериі грибкових хвороб. В умовах Криму має високо стабільні врожаї - більше 100ц/га,

відрізняється високимстабільнимрівнем цукронакопичення- 22,0-23,0 г/100 см? і стабільною оптимальною кислотністю - 7-8 г/дм Сорт

має високу технологічність.Із його врожаю можна вироблятияк сухі, так і міцні червоні вина Кагор. Високий запас красильнихречовин| їх
стабільність дозволяють використовувати врожайсорту у виробництві витриманих марочнихвин.
Сорт зареєстрованийу 2003 роціу 1-6 зонах Криму

Цимлянський чорний. Місцевий донський, винний, з чорною ягодою сорт. Прийнятий у випробування ДК УРСР у 1958 році. Цінний

старовинний технічний сорт винограду, що використовується в Криму для виготовлення унікальних марочних столових,міцнихта ігристих
вин, які користуються підвищеним попитом у споживача Сила росту кущів - помірна. Визрівання пагонів добре. Сорт - зимостійкий.
Кущісердньорослі. Середня врожайність- 60 ц/га.
Сорт зареєстрованийу 2, 4-6 зонах Кримуу 2002 році.

Семільйон. Французький сорт, виннийз білою ягодою. Випробовувався у Криму, середньопізній, врожайний. Кущі середньої сили росту,

лоза визріває добре. Сорт стійкий проти мільдью і оїдіуму.
З ягід цього сорту виготовляються марочні портвейни, а також сортовістолові вина. У господарствах об'єднання ,Масандра" цей сорт

вирощується масово.
У перше плодоношеннявступає натретій рік. Врожай наростає поступово. Осипаннязав'язіі горошкуватістьягід слабкі. Сорт не
вибагливий, добре почуває себе на глиняно-вапняних грунтах. На теплих південних схилах сорт повною мірою виявляєсвої високі якості.
Зареєстрованийу 2,5, 6, 9 винограднихзонах у 2001 році.

Солдайя. Аборигенний сорт Криму, Маточний кущ був виділений у 1970 році у радгоспі ,Сонячна долина". Вивчався там же і в

ампелографічній колекції. Передгірського дослідного господарства,Магарач".
Порівняльні аналізи ознак листків і ягід дозволяють зробити висновки, що сорт є гібридом сортів Пухляківський і Шабаш. За

морфологічними ознаками близький до сортотипу Пухляківський. Квітки двостатеві. Грона середні, конічні, щільніі середньощільні.
Ягоди середні і великі - до 23 мм, злегка овальні або круглі, білі з коричневим загаром. М'якуш соковитий, приємного смаку,
гармонійний із слабким сортовим ароматом.Відноситься до столово-винних сортівпізнього строку дозрівання.
Характеризується відносною стійкістю до морозів і грибкових захворювань.
Високоврожайний, середня маса грона 200 - 220 г.
Зареєстрований у 2002 роціу 5, 6 виноградарських зонах України

Мурведр.Іспанський сорт. Одержав назвувід містечка Мурвієдро /північніше Валенсії/. В МІ ст. сорт під назвою Еспар був завезений у

Францію, де значно поширився. Давність культури і широке розповсюдження сорту привело до того, що багато хто рахує сорт Мурведр

французьким сортом.
Цей сорт свого часу був уже поширений і на південному березі Криму. Тепер його насадження,займають також не малі площі

Сорт винний з чорною ягодою. У випробування був прийнятийу 1960 р. по СРСР

Сік слабкозафарбований або прозорий, солодкий з помірною кислотністю.
Сорт стійкий до осипанняквіток, пізнього строкудозрівання, кущі сильнорослі, морозостійкий, посухостійкий
Пошкоджуєтьсяв окремі роки мілдью,оїдіумом, пліснявою, гроновою листокруткоютаін.
Зареєстрованийу 2,5, б зонах Україниу 2001 році.
Піно білий. Аборигеннийсорт інтродукований із Франції, технічний,з білою ягою. У випробування прийнятий у 1960 році по СРСР. Дуже
якісний технічний сорт, який в умовах України дає добрібілі столові вина і задовільні шампанські виноматеріали. Дозріває досить рано перша половинавересня. Визрівання лози добре - на 90-9595 довжини лози. Кущісередньої сили росту. Сорт найбільше врожайний серед
різновидностей Піно. Горошінняягід, зазвичай, незначне.
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Нестійкий проти мільдью і філоксери.
Зареєстрованийу 8-14 виноградарськихзонах України у 2002 році.
Джеват кара. Аборигенний сорт південно-східної зони Криму. Походження і час появи його в культурі невідомо. Із Криму сорт був

завезений на Дон на початку ХІХст. після заснування Нікітського училищасадівництва, виноградарства і виноробства.
Там він одержав місцевуназву - Буланний.

У данийчас сорт у багатьох ампелографічнихколекціяхкраїни.
Кущі сорту відрізняються сильним розвитком. Однорічні пагони сягають більше 2 м. Визрівання пагонів дуже добре - 9290. Квітка

двостатева.

Ягодивеликі, рідше середні, округлі, темно-синіз густим пруїном. Гронавеликі, рідше середні, ширококонічні, частіше щільні, рідше

середньої щільності.
Дужепізньогостроку дозрівання,стійкий до засухи, не вибагливийдогрунтів.
Стійкий до хвороб, шкідників. Заслуговує на увагу його врожайність.

Сорт Джеват Кара -місцевого значення. Використовується як сорт-опилювачі як купажний матеріал для виробництва десертних вин

»Чорний доктор"і Чорний полковник".
Зареєстрованийу 5 виноградарській зоні Криму у 2002 році.

Цитринний магарача. Одержанийв результаті схрещування сортів Мадлен Анжевін х , Магарач" 124-66-26 - Новоукраїнський ранній.
Технічний, ранньосереднього строку дозрівання. Масова концентрація цукрів 20-23 г/смд, кислот - 6-7 г/ дм' Сорт врожайний до 150 ціга.
Рекомендується для виготовлення десертних вин. Сила росту куща висока, визрівання лози добре.

За морфологічними даними

близький до сорту Мускатбілий, схожість виражається у високій якості десертних винз мускатним ароматом. Також перевищуєцей сорт за
комплексною польовою стійкістю до філоксери, мільдью і оїдіуму. Запилювачів не потребує.
Зареєстрований в 1-6 виноградарськихзонах Кримуу 2002році.

Кок пандас. Кок (у перекладі з тюрського - зелений, Пандос у перекладі з грецького - завжди дає). Аборигенний технічний сорт дуже

пізнього строку дозрівання. Вважають, що свого часу був завезений із Греції, який колись мав синонім - Ткем Ізюм. Розширивсяіз старих

кореневласних виноградників Козської долини, де ріс невеликимигрупами і окремими рослинами. Був описаний П.П. Кеппеномв числі
старих судакських сортів як Пандас жовто-зелений.
Відрізняється сильним розвитком куща, добрим визріванням лози. Має функціонально-жіночийтип квітки, але добрезав'язує ягоди і
дає стабільний врожай.

Ягода жовтувато-зелена, середньої величини,округла або злегка сплющена.

Смак добрий. Грона циліндричні, середні за величиною та щільністю. Технічнастиглість ягід настає в кінці вересня - початку жовтня
Врожайність сорту середня. Цукристість соку залежить від погодних умов і коливається від 19 до 23 г/см" і вище, при кислотності 5,5 7
г/дм?, Сорт високо посухо-і солестійкий. Середностійкий до грибковиххвороб.
Використовується виноград для одержання високоякісного десертного вина,Сонячна долина".
Зареєстрований у 5 і 6 виноградарськихзонах у 2002 році.

Серексія чорна. Місцевий молдавськийсорт, який культивується у Придністров'ї з давніх часів. В Україні вирощується широко.

Відноситься дотехнічнихсортів пізньогостроку дозрівання.
Вегетаційний період від розпускання бруньок до дозрівання ягід приблизно 150 днів при необхідній сумі температур. Сорт
високоврожайний, особливо у кореневласних насадженнях на піщанихгрунтах. Також добре ростеі плодоноситьна підщепах Р х Р 101-14 і
3309. Із сусла цього сорту виготовляють ординарні червоні столові вина. В останні роки в Україні із сорту виготовляють за особливою

технологією дуже смачнідесертнівина і одержуютьконьячні спирти. Дуже добре накопичуєцукор. Квітки двостатеві, грона -від середніх
до дуже великих розмірів, ягоди середньої величини, темносині, Шкурка в ягоди середньої товщини. М'якуш ягоди дуже приємний, але
простого смаку. Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб. Більше всього використовується для купажування з другими

червонимивинами.
Сорт зимостійкийі стійкий проти грибкових хвороб

Зареєстрованийу 9- їй виноградарській зоні у 2002 р.

Оригінал. ВиведенийІнститутом виноградарстваі виноробства ім. В. Є. Таїрова шляхомгенеративноїгібридизації, вихідні форми (Дамаська

роза х СВ 20365), сорт столового направлення, продуктивний,стійкий до найбільш небезпечних щирокорозповсюджених грибкових хвороб
- мілдью,оїдіуму.

Має декоративнийвигляд грон ягід, високі смаковіі товарні якості, транспортабельний. Зимостійкий, посухостійкий.

Коренева система толерантна до філоксери, добре адаптується до умов вирощування. Недоліки сорту - не рівномірне дозрівання грон,
багато пасинків. Дозрівання лозидобре, кущі - сильнорослі.
Рекомендований для вирощуванняу АР Крим,більшій частині степової зони України, Молдові, Російській Федерації.
Зареєстрованийу 8- ій виноградарській зоні України у 2002 році.
ПІДЩЕПНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ
БЕРЛАНДІЕРІ х РІПАРІА КОБЕР5ББ- підщепаінтродукованаіз Австрії.
Відрізняється більш високим розвиткомлози (в середньому 20 тис. чубуків з гектара), але гіршимукоріненням чубуківі більш низьким
виходом прищеплених саджанців у порівнянні з контрольною підщепою 101-14.
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Кущі сильнорослі, достигання лози хороше, Відрізняється високою стійкістю до підвищеного вмісту вапнав грунті, тому позитивно
оцінюється в районах, де багато карбонатних грунтів.
Квітка функціонально- жіноча. Гронодрібне, рихле. Ягода дужедрібна, не їстівна, синювато-чорна.
Зареєстрованау всіх виноградарськихзонах України у 2004 році.
БЕРЛАНДІЄРІх РІПАРІА ТЕЛЕКІ5 Ц - інтродукованаіз УНР. Зимостійка,відрізняється хорошим лозоношенням(вихід стандартних
чубуків 56 тис. з га. проти 30 тис. з га. у контрольної підщепи 101 - 14), добрим укоріненням чубуків і виходом прищеплених саджанців.
Кущісильнорослі, лоза визріває задовільно. Невибаглива до грунтових умов, але слабко стійка до підвищеного вмісту активного вапна в

грунті. Квітка - чоловіча.

Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України в 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІх РІПАРІА СО4 інтродукована з ФРН,зимостійка.

Підщепа СОДАвідрізняється більш високим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 52 тис. з га, проти 30 тис. га у контрольної

підщепи 101-14).Чубуки СОгірше укоріняються ніж 101 - 14. За виходом прищеплених саджанців істотних переваг перед контрольним

сортом немає. Квітки чоловічі, лоза визріває добре. Широко поширенаповсіх виноградарськихзонах.
Зареєстрованав Україні у 2004 році.

РІПАРІА х РУПЕСТРІЄ 101-14 - інтродукована із Франції, зимостійка. Кущ сильнорослий. За даними державного сортовипробування
підщепа 101-14 відрізняється дуже хорошим укоріненням чубуків (виходом кореневласних саджанців - 52,896), високим виходом

прищеплених саджанцівв комбінації з сортом Аліготе (45,29), добрим визріванням лози, високоюстійкістю до кореневої форми філоксери
Підщепа 101-14 являється найбільш поширеною підщепоюв Одеській області, що займає у виробництві маточників більше 709 площ.
Квітки функціонально-жіночі, гроно маленьке, ягоди дрібненькі, чорні, неїстивні.
Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

РІПАРІЯ х РУПЕСТРІС 3309 інтродукована із Франції. Поступається контрольномусорту 101-14 за виходом стандартнихчубуків, однак,

краще вкорінюється. За виходом підщепних саджанців переваг особливих також немає. Відрізняється середньою силою росту куща,

підвищеною можливістю до утворення пасинків
Відносностійка до вмісту в грунті активного вапна. Визрівання лози добре.Квітки - чоловічі. Зимостійка
Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

