
ЯБЛУНЯ
ЛІТНІ СОРТИ

Яблуня «Віста Белла»

Літний сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною формою крони, зи-
мостійке, слабостійке до хвороб, скороплідне, врожайне. Плодоносить на
4-5 рік. Плоди більше середніх (140-150 г), одномірні, сплющено-округлі,
світло-зелені, з привабливим темно-червоним майже суцільним, розмитим
забарвленням та слабким восковим нальотом. М'якоть світло-кремова,
соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).

Яблуня «Дельбарестіваль»

Літній сорт. Синоним: Делькорф. Дерево середньоросле з компактною
широко- пірамідальною формою крони. Зимостійкість висока, сприйнятли-
вість до парші та раку середня, до борошнистої роси низька. Плоди
крупні (150-180 г), подовжено-циліндричні, жовті, з червоно-помаранче-
вим смугастим рум'янцем. М'якуш світло-жовтий, ніжний, соковитий,
відмінного гармонійного кисло-солодкого смаку (4.5 б).

Яблуня «Донешта»

Літній сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою формою крони, висо-
козимостойке, середньостійке до хвороб, високоврожайне. Починає пло-
доносити на 6-8 рік. Плоди більше середніх (140г), зрізано-округлі, часто
асиметричні, з ребристою верхівкою, зеленуваті або світло-жовті, прак-
тично без рум'янця. М'якоть зеленувата, жовтувато-біла, соковита, при-
ємного кисло-солодкого смаку (3,8-4,0 б).

Яблуня «Женева Эрлі»

Ранньолітний сорт. Дуже ранній срок дозрівання, раніше на тиждень, ніж
Папіровка. Дерево сильноросле, зимостійке. Плоди більше середніх
(140-150 г), червоні. М'якоть біла, дуже смачна, солодка (4,9 б).

Яблуня «Малинівка»

Ранньолітній сорт народної селекції. Синоніми: Суйслепське, Суйслепер.
Дерева середніх розмірів, з густою шаровидною кроною, з темними,
припіднятими догори гілками, зимостійкі. Плодоносити починає на
6-8 рік. Плоди середні та вищесередніх (130-180 г), конічні та ребристі
в верхній частині, инколи нерівнобокі, зеленувато-жовті з інтенсивним,
смугастим рожево-червоним рум'янцем, при дозріванні блискучі. М'якоть
біла, з рожевими прожилками, кисло-солодкого десертного смаку
(4,3 б). Після з'йому зберігаються до двох неділь.

Яблуня «Мантет»

Літній сорт. Дерево средньоросле, з овальною формою крони, зимостій
ке, средньостійке до парші, скороплідне, плодоносити починає на
4-5 рік, щедро, але не регулярно. Плоди середні (110-130 г), широко-
округло-конічні, зеленувато-жовті, з яскраво-червоним смугасто-розми
тим рум'янцем. М'якоть рожевувато-біла, з рожевими прожилками, се
редньої щільності, ніжна, соковита, з приємним десертним кисло-солод
ким смаком (4-4,25 б).

-
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Яблуня Мелба« »

Літній сорт. Дерево середньоросле, округлої форми крони, високозимо-
стійке, недостатньо стійке до парші, скороплідне. Плодоносити починає
на 3-4 рік, плодоносить рясно. Плоди середні (110-130 г) округлі і сплю-
щено-конічні, зеленувато-жовті, з інтенсивним розмито-смугастим, черво-
ним рум'янцем і сизим нальотом. М'якоть біла, дуже соковита і ніжна,
відмінного кислувато-солодкого смаку з цукерковим присмаком (4,7 б).

Яблуня Папіровка (Білий налив)« »

Ранньолітній сорт. Синонім: Білий налив. Дерево середньоросле, широко-
пірамідальної, з віком округлої форми крони, високозимостійке, середньо-
стійке до хвороб, скороплідне, врожайне. Плодоношення періодичне.
У плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (100-130 г), округло-
конічні, злегка ребристі, жовтувато-білі. М'якоть біла, соковита, при
перестої спухає, кисло-солодкого смаку (4,0 б).

Яблуня Квінті« »

Ранньолітній сорт. Дерево середньоросле, з широко округлою кроною,
високозимостійке, слабостійке до парші, врожайне, скороплідне. Плодо
носити починає на 4-5 рік. Плоди середні (140 г), округло-конічні, зе
ленувато-жовті з малиново-червоним, розмитим рум'янцем і сизим
нальотом майже на всій поверхні. М'якоть світло-кремового кольору,
соковита, відмінного десертного смаку (4,2 б).

-
-
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Яблуня «Старк Ерлієст»

Літній сорт (друга декада липня). Дерево середньоросле. Високо- та ста-
більно врожайне. Плоди середні (110-140г), округлі, світло-зелені, з інтен-
сивним рожево-червоним пістрявим рум'янцем. М'якоть блідо-кремова,
мілкозерниста, ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,6 б). Плоди
визрівають неодночасно. Зберігаються до місяця.

Яблуня «Целесте»

Літній сорт. Дерево помірної сили росту, з широкопірамідальною середньо
загущеною кроною. Відрізняється середньою стійкістю до парші і борош-
нистої роси, високою зимостійкістью. Плоди привабливі, великі (190 г),
овальні або трохи подовжені, жовтого кольору, з червоно-помаранчевим
смугастим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, таюча, відмінного смаку
(5,0 б). Знімальна стиглість настає в кінці серпня.

Яблуня «Прима»

Літній сорт. Дерево сильноросле з широкоокруглою, досить густою фор-
мою крони. Сорт стійкий до парші та недостатньо стійкий до морозів. Ско-
роплідний. Плоди більше середнього розміру (130-180 г.), сплющено-
округлої форми, з ребристою верхівкою, жовті з кармінно-червоним
рум'янцем. М'якуш плодів доброго кисло-солoдкого смаку, має тонкий
аромат (4-4.3 б).
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Яблуня «Ред фрі»

Літній сорт. Невимогливий до умов вирощування. Дерева середньорослі з
рідкою кроною. Зимостійкість вище середньої. Сорт імунний до парші.
Середньостійкий до мучнистої роси. В плодоношення вступає на 4 рік.
Врожайність дуже висока та стабільна. Плоди більше середніх (140-150г),
одномірні, з інтенсивним червоно-бордовим майже суцільним рум'янцем.
М'якоть кремувато-біла, середньої щільності, ніжна, соковита, ароматна
(4,5 б).

ЯБЛУНЯ
ОСІННІ СОРТИ

Яблуня «Антонівка півторафунтова»

Крупноплідний осінній сорт. Відомий як: Антонівка шестисотграмова.
Дерево сильноросле з широкоокруглою, густою кроною. Один із самих
морозостійких мічурінських сортів. Середньо-скороплідний. Високо-вро-
жайний. В плодоношення вступає на 6-8 рік. Має дуже крупне листя.
Плоди дуже крупні (від 300 до 600 г), достигають 12,5 см в діаметрі,
округлої форми, ребристі, світло-палеві, з білими точками та інколи з
легким бурим загаром. М'якоть біла, мілко зерниста, соковита, солодка
с ніжною кислинкою, слабко ароматна. Знімальна зрілість наступає в
вересні, та зберігаються до середини листопада.

Яблуня «Гала»

Осінньо-зимовий сорт. Дерево середньоросле, кулястої форми крони,
средньозимостійке, середньо-стійке до парши. Плодоносити починає на
5-6 рік. Плоди середні (120-140 г), округлі, трохи зрізаної форми, золо-
тисто-жовті з розмито-смугастим червоним рум'янцем. М'якоть світло-
жовта, щільна, соковита, ароматного, солодкого смаку (4,5 б).

Яблуня «Делічія»

Ранньоосінній сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною кроною в
молодому віці, зимостійке, стійке до парші, борошнистої роси, високо-
стійке проти бурої плямистості. У плодоношення вступає на 4 рік. Плоди
великі (150-190 г), одномірні, зеленувато-жовті, в окремі роки рожево-
білі, з темно-червоним розмито-смугастим рум'янцем. М'якоть біла,
дрібнозерниста, середньої щільності, соковита, відмінного кисло-солод-
кого смаку (4,4-4,6 б).

Яблуня Антонівка звичайна« »

Осінній сорт. Дерево сильноросле, округлої форми крони. Сорт високо-
зимостійкий, середньостійкий до парші. Плодоносити починає на 6-7 рік,
родить рясно, але періодично. Плоди великі (150-180 г), округло-коніч-
ної форми, іноді з помітними, хоча і згладженими ребрами, зеленувато-
жовті. М'якоть жовтувата, соковита, солодкувато-кислого смаку з особ-
ливим ароматом (3,8-4,0 б).

Яблуня «Катя»

Літній сорт. Дерево середньоросле з компактною широкоовальною або ок-
руглою формою крони. Сорт стійкий до парші, борошнистої роси та моро
зів. Плоди середні (110-140 г.), правильної округло конічної форми, зеле
нувато-жовті з яскраво-червоним рум'янцем. М'якуш плодів світло-кремо
вий, доброго кисло-солoдкого смаку, має тонкий аромат (4-4.5 б).

-
-
-



Осінній сорт. Дерево з широкоокруглою, досить рідкою кроною. Зимостій-
кість і стійкість проти борошнистої роси висока, проти парші – нижча за
середню. У плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (160-195 г),
одномірні, сплющено-округлі, слабкоребристі, зеленувато-жовті з яскра-
вим рожево-червоним розмитим рум'янцем. Шкірочка тонка, гладенька,
блискуча. М'якуш білий, соковитий, доброго кисло-солодкого смаку
(4,0 б).

Осінній сорт. Дерево сильноросле, обернено-пірамідальної форми крони,
відрізняється високою зимостійкістю. Плодоносити починає на 7-8 рік, з
віком врожайність збільшується. Плоди середніх та великих розмірів
(120-170 г), зеленувато-жовті з суцільним червоним рум'янцем. М'якоть
біла, при перезріванні кремова, дуже ніжна, кисло-солодка (4,6-5,0 б).

Осінній сорт народної селекції. Має ще декілька відомих назв: Штрейфлінг,
Штрифель, Штрефіль. Дерева сильнорослі, с широко котлоподібною кро-
ною і с пониклими кінцями гілок. Високозимостійкий але слабозасухостій-
кий. Стійкий до парші. Плодоносити починає на 7-9 рік. Плодоносять
рясно та постійно. Плоди великі (180-220 г), часто нерівнобокі, усічено-
конічні або округло-коничні, ребристі, зеленувато-жовті, при повному виз-
ріванні жовті, з яскравими помаранчево-червоними смугами та восковим
нальотом. Бувають червоноплідні мутації. М'якоть слабко-жовтувата, инколи
рожева, рихла, соковита, кисло-солодкого гармонійного смаку. Визрівають
на початку вересня та зберігаються до грудня.
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Яблуня Пепінка литовська« »

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з округлорозлогою кроною, дуже

зимостійке, середньостійке до хвороб, високоврожайне, скороплідне.

Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди середні (100 г), округло-конічні,

світло-жовті, з ніжним рожево-карміновим рум'янцем. М'якоть біла,

ніжна, дуже соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4-4,5 б).

Яблуня «Прима»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з високоовальною, широко- розлогою
формою крони, недостатньо зимостійке, імунне до парші, високостійке
до борошнистої роси, скороплідне. Плодоносить на 4-5 рік, щедро, з
віком періодично. Плоди на молодих деревах великі (150-180 г), з віком
середні (120-130 г), округлі, жовті, з кармінно-червоним, смугасто-розми
тим рум'янцем. М'якоть кремова, відносно щільна, соковита, ніжна,
кисло-солодкого смаку (4,0 б).

-

Яблуня «Путівка»

Осінній старовинний російський сорт. Дерево сильноросле, з густою пло-
ско-округлою формою крони. Відрізняється високою зимостійкістю та
стійкістю до парші. Високоврожайний сорт. Молоді дерева плодоносять
періодично, з віком – регулярно і рясно. Плодоносить починає з 7-8 року.
Плоди середні та вище середніх (100-150 г), округло-конічні, зелені, а
при дозріванні - солом'яно-жовті, з слабким рум'янцем на сонячній сто-
роні, приємного кисло-солодкого смаку з сильним ароматом. При недо-
ліку тепла плоди кислі. Зберігаються з середини вересня до грудня.

Яблуня «Пепінка золотиста»

Осінній сорт. Дерево середньоросле з широкоокруглою середньозагуще-
ною кроною. Зимостійкість висока. Стійкість проти грибних хвороб вища
за середню. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди більше середніх
(140-180 г), кулясті або широко-округло-конічні, зеленувато-жовті з
світло-червоним розмитим рум'янцем. Шкірочка тонка, гладенька, блис-
куча, масляниста. М'якуш білий, ніжний, соковитий, дрібнозернистий,
доброго кисло-солодкого смаку (3,8-4,0 б).

Осінній сорт Дерево слабкоросле з компактною овальною кроною Зимо
стійкість та посухостійкість висока Висока стійкість до грибкових захворю
вань Вступає в плодоношення на 2-3 рік Плоди великі (190-200 г видов
жені кандилеподібні одномірні Основне забарвлення світло зелене з
ніжним рожевим рум янцем Плоди відмінного десертного смаку (4,3-4,5 б
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Яблуня «Лобо»

Яблуня Мекінтош« »

Яблуня «Осіннє полосате»

Яблуня «Пам'ять єсаулу»

Яблуня «Канділь синап»

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з вузькопірамідальною кроною. Зимо-
стійкість посередня. Слабко уражується паршою та борошнистою росою.
В плодоношення вступає на 12 рік. Плоди середні (100-170 г), оригінал-
ьної видовжено-циліндричної форми. Шкірка світло-зелена, з чудовим
яскраво-червоним рум'янцем. М'якуш білий, соковитий, ніжний, кислува-
то-солодкий, доброго смаку (3,9-4,3 б).

Яблуня Пепін шафранний« »

Пізньоосінній сорт. Дерево середньої сили росту з широкорозлогою фор-
мою крони. Сорт не стійкий до парші. Плодоношення щорічне, з 3-5-го
року. Плоди середні (90-100 г), яскраво-червоні. М'якоть жовтувата,
щільна, соковита, тонкозерниста, чудового винно-солодкого, пряного
смаку з тонким ароматом (4,5-4,6 б). Плоди знімають в кінці вересня,
споживча стиглість настає в жовтні.



Пізньоосінній сорт. Дерево сильноросле, округлокулястої форми крони,
високозимостійке, недостатньо стійке до парші, скороплідне. Плодоносити
починає на 4-5 рік, плодоношення щедре та регулярне. Плоди великі
(150-250 г), округло-конічні, зеленувато-жовті, з суцільним розмитим рубі
новим рум'янцем. М'якоть біла, жовтувата, ніжна, соковита, кисло-солод
кого відмінного смаку (4,5 б).

-
-

Осінній сорт. Дерево середньоросле, недостатньо зимостійке, імунне до
парші. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (120-130 г),
округлоконічні, з яскраво-карміновим рум'янцем. М'якоть жовтувата,
кисло-солодкого смаку (3,5-4,0 б).
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Зимовий сорт. Дерево середньоросле, округлої або кулеподібної форми

крони, середньозимостійке, середньостійке до хвороб, дуже скороплід

не. Плодоносити починає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі

(110-180 г), правильної плоскоокруглої форми, зеленувато-жовті, з

яскраво-червоним, розмитим, суцільним, іноді смугастим рум'янцем та

сильним восковим нальотом. М'якоть жовтувата, соковита, щільна, кис

ло-солодкого смаку (3,5-4,0 б).

-

-

Ранньозимовий сорт. Дерево швидкоростуче, формує струнку крону. Від-
різняється зимостійкістю, імунний до парші і борошнистої роси. Високо-
врожайний. Плоди великі (160-180 г), шкірка блискуча, без слідів оржав-
леності, з густим кармінно-червоним рум'янцем майже на весь плід.
М'якоть кремова, соковита, ароматна, відмінного десертного кисло-солод-
кого смаку (4,5 - 5,0 б).

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, пірамідальної форми крони, досить
зимостійке, скороплідне. Плодоносити починає на 3-4 рік, високоврожай-
не. Плоди великі (140-200 г), правильної зрізано-округлоконічної форми,
золотисто-жовті, з розмитим суцільним малиновим рум'янцем. М'якоть
кремова дуже соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,5-5,0 б).

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою середньозагуще-
ною кроною. Зимостійкість середня. Стійкість до парші та борошнистої
роси висока. Швидкоплідний. На середньорослій підщепі у плодоношення
вступає на 3 рік. Плодоносить стабільно. Плоди середні та великі
(140-200 г), зрізано-ширококонічні, світло-жовті, з червоним суцільним
рум'янцем. М'якуш світло-жовтий, дрібнозернистий, ніжний, соковитий,
ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,2—4,5 бала).

Яблуня «Рубін» (казахської селекції)

Яблуня «Сава»

Яблуня Слава переможцям« »

Яблуня «Теремок»

Яблуня «Ренет золотий Пісгуда»

Осінній сорт. Відомий під назвой: Безгуда. Дерево середньоросле з ши-
роко-розлогою рідкою кроною. В плодоношення вступає на 5 рік. Стійкий
проти парші та борошнистої роси. Плоди дуже великі (200-280 г), плос-
коокруглі, слабо ребристі. Шкірка зеленувато–жовта з розмито-смугастим
темно-рожевим рум'янцем. М'якуш кремовий, рихлий, соковитий, доброго
кисло-солодкого смаку (4,0 б

Осінній сорт. Синоним: Ізобільноє. Дерево середньоросле з пірамідаль-
ною, а в дорослому віці з округлою формою крони. Сорт стійкий до
парші та морозів. Плоди середні (100-130 г), правильної округло-конічної
форми, золотистого відтінку з темно-червоним рум'янцем. М'якуш доб-
рого кисло-солодкого смаку, має тонкий аромат (4,0-4.5 б).

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною, а з віком ви
сокоокруглою формою крони, зимостійке, достатньо стійке до хвороб,
високопродуктивне. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди середні та
великі (130-180 г), округло-конічні, або кулясті, світло-зелені із розмито-
смугастим, темно-червоним рум'янцем та сизим нальотом. М'якоть біла,
злегка жовтувата, кремова, дуже ніжна і соковита, відмінного кисло-соло
дкого смаку (4,5-5,0 б).

-

-

ЯБЛУНЯ
ЗИМОВІ СОРТИ

Яблуня Айдаред« »

Яблуня «Амулет»

Яблуня «Аскольда»

Яблуня Уелсі« »
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Пізньозимовий сорт. Дерево середньоросле з широкою, незагущеною
кроною, зимостійке, стійке проти парші, мучнистої роси та бактеріально-
го опіку. В плодоношення вступає рано, на 3 рік. Урожайність дуже ви-
сока, схильний до перевантаження врожаєм. Плоди великі (160-250 г),
округло-конічні з слабкою ребристістю на верхівці, темно-червоні. М'я-
коть зеленувато-білого відтінку, дуже соковита, малозерниста, солодка-
во-кислого смаку (4,7 б). Знімальна стиглість настає на початку жовтня.
Споживча – на початку листопада. При повному дозріванні м'якоть стає
жовтою. Зберігається до травня, не втрачаючи смакових якостей.

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з розлогою кроною. Плоди середні
або великі (130-170 г), плоско-округлі, з неглибокими великими ребрами,
зелені, при дозріванні жовтіють, з смугастим рум'янцем та густим воско-
вим нальотом. М'якоть біла, щільна, дрібнозерниста, соковита, має при-
ємний смак з освіжаючою кислинкою (4,2-4,5 б).

Зимовий сорт. Дерева сильнорослі, швидкорослі, морозостійкі, з широко-
округлою кроною. Пошкоджується паршою. Плоди середні та великі
(120-170 г), конічної або округло-конічної форми, ребристі, світло-зелені,
при дозріванні кремово-жовті. М'якоть білосніжна, щільна, ніжна, дрібно-
зерниста, кисло-солодка (4,3-4,5 б).

Яблуня «Елізе»

Яблуня «Зимове Плесецького»

Яблуня «Кальвіль сніговий»

Зимовий сорт. Дерево сильно- і швидкоросле, широкопірамідальною

формою крони, високо зимостійке. Сорт иммунний проти парші, високо-

стійкий проти борошнистої роси та бурої плямистості, скороплідний.

Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди великі (160-220 г) широко ко-

нічні, ребристі, зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним розмитим

рум'янцем. М'якоть жовто-кремова, середньої щільності, ароматна, со-

ковита, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).

Яблуня «Едера»

Зимовий сорт. Синонім: Горець. За високою якістю плодів він незмінно
входить в десятку кращих сортів світу. Дерево середньоросле, майже
сильноросле, з широкоокруглою формою крони. Сорт середньо-зимо-
стійкий та середньостійкий проти грибкових захворювань. Скороплідний
та щедро плодоносить з 4 року. Плоди крупні (180-200 г), округло-коніч-
ні зі слаборебристою верхівкою, з інтенсивним темно-червоним рум'ян-
цем. Окрас з'являється рано - в третій декаді серпня. М'якоть жовто-
кремова, щільна, дуже соковита, хрустка, гармонійного кисло-солодкого
смаку (4,8 б). Знімальна зрілість наступає в середині жовтня. Плоди
зберігаються 6-7 місяців.

Яблуня «Джонагоред»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, з віком широко пі

рамідальної або округлої, потім навіть плакучої, форми крони. Недостат

ньо зимостійке, стійкість до парші дуже слабка. Плодоносити починає на

4-5 рік, врожайність висока. Плоди середні та великі (120-200 г), зелену

вато-жовті. М'якоть зеленувата, при достиганні кремувата, щільна, дуже

соковита, солодка, пряна, відмінного грушевого смаку (4,5-5,0 б).

-

-

-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, майже сильноросле, з широкоок
руглою формою крони, слабозимостійке, схильне до хвороб, дуже скоро
плідне. Плодоносити починає на 4-5 рік, врожайне. Плоди великі
(170-220 г), округлі зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним розмито-
смугастим яскравим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, відмінного, дуже
гармонійного кисло-солодкого смаку (4,1-4,5 б).

-
-

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з кулястою формою крони. Зимо
стійкість середня. Ураженість бактеріальним опіком і паршею середня.
Відносно стійкий до борошнистої роси. Плодоносити починає на 4 рік.
Плоди великі (170-200 г), одномірні, округлі, зеленувато-жовті, з помара-
нчево-червоним майже суцільним рум 'янцем. Мя'коть жовта, щільна,
соковита, відмінного гармонійного, кисло-солодкого смаку (4,6 б).

-

Яблуня Голден Делішес« »

Яблуня «Джонаголд»

Яблуня «Джонаголд Декоста»

Піздньозимовий сорт яблуни. Дерева скоророслі, середньозагущені з
широкоокруглою кроною. Сорт стійкий до парші та мучнистої роси. В по-
ру плодоношення на середньорослій підщепі вступає на 3-4 рік. Плодо-
носить регулярно. Плоди крупні (170-200 г), округло-конічні, злегка реб-
ристі, зеленувато-жовті с розмитим вишнево-червоним рум'янцем майже
на всій поверхні та підшкірними вкрапленнями. М'якоть кремова, щільна,
мілкозерниста, середньої соковитості, кисло-солодкого смаку (4.3 - 4,5 б).
Знімальна зрілість наступає в кінці вересня, споживча - з листопада до
травня без втрат високих смакових якостей. Транспортабельність висока.

Яблуня «Гарант»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною, розлогою фор-

мою крони. Сорт уражується бактеріальним опіком та борошнистою

росою, середньостійкий до парші. Зимостійкість низька. Плоди дуже ве-

ликі ( 250 г), видовженої форми. Шкірочка гладенька, матова, вкрита

суцільним червоним забарвленням. М'якоть кремова, щільна, хрустка,

соковита. Смак кисло-солодкий, з вираженим ананасовим ароматом

(5,0 б).

Яблуня «Бені Шогун»
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Зимовий сорт. Дерево средньоросле, з широкопирамідальною формою
крони, достатньо зимостійке, стійке до хвороб, дуже скороплідне. Пло-
доносити починає на 3-4 рік, високоврожайне, схильне до переванта-
ження урожаєм, тому плоди дрібнішають. Плоди середні (110-150 г),
правильної конічної форми, зеленувато-жовті, з помаранчево-червоним,
смугасто-розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, соковита, з при-
ємним ароматом, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,5 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле з оберненопірамідальною компак-
тною, середньозагущеною кроною. Зимостійкість висока, стійкість до
парші та борошнистої роси середня. У плодоношення на середньорос-
лій підщепі вступає на 3-4 рік. Плодоносить стабільно. Плоди середні та
більше середніх (125—175 г), сплющено-конічні, трохи асиметричні,
жовті, з тьмяно-червоним рум'янком на всій поверхні. М'якуш жовтувато-
кремовий, щільний, ламкий, соковитий, ароматний, гармонійного кисло-
солодкого смаку (4,4-4,5 б). Знімна стиглість настає наприкінці вересня,
споживча — у січні.

Яблуня «Пінк Леді»

Яблуня «Пінова»

Яблуня «Радогость»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з широкопірамідальною ажурною

кроною. Зимостійкість висока. Імунний проти парші, високостійкий проти

борошнистої роси. Плоди вище середні і великі (150-225 г), одномірні,

конічні з ребристою верхівкою, світло-зелені, з яскравим темно-черво-

ним розмитим рум'янцем. М'якоть зеленувато-кремова, щільна, сокови-

та, кисло-солодка (4,2-4,3 б).

Яблуня «Перлина Києва»

Яблуня «Мутсу»

Зимовий сорт. Дерево средньоросле, з округлою формою крони, сред-

ньозимостійке, імунне до парші, середньосприйнятливе до борошнистої

роси, скороплідне. Плодоносить на 3-4 рік. Плодоношення рясне. Плоди

средні (100-130 г), округло-конічної форми, жовті, з темно-вишневим

розмитим, суцільним рум'янцем та сизим восковим нальотом. М'якоть

жовто-біла, середньої щільності, соковита, кислувато-солодкого смаку

(4-4,2 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною формою крони,
недостатньо зимостойке, досить стйке до хвороб, високоврожайне, ско-
роплідне. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди великі (170-220 г), ок-
ругло-конусоподібні, зеленувато-жовті, з інтенсивним рожевувато-темно-
червоним розмитим рум'янцем. М'якоть світло-кремова, щільна, соковита,
ароматна, кислувато-солодкого смаку (4,3-4,6 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою середньої гус
тоти кроною. Зимостійкість добра. Плоди середні (120 г), ребристі. Шкі
рочка щільна, тонка, жовто-зелена. Сонячний бік вкритий яскраво-черво
ним рум'янцем. М'якоть біла ніжна, соковита, кисло-солодка (3,5-4,0 б).

-
-
-

Яблуня «Ліберті»

Яблуня «Лігол»

Яблуня «Мантуанське»

Яблуня «Катерина»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з подовженим періодом вегетації.

Плоди більше середнього розміру (150-180 г), видовжено-овальної,

ребристої форми, маслянисто-жовті, з малиновими смугами. М'якоть

хрустка, соковита, солодка, молочно-білого кольору. Смак солодко-тер-

пкий, відмінний (5 б).

Яблуня «Камео»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою або обернено

широкопірамідальною формою крони, скороплідне. Зимостійкість

низька, стійкість проти парші середня, проти борошнистої роси - вища

за середню. Плодоносити починае на 5-6 рік. Плоди великі (180-240 г),

округло-конічної форми, жовтувато-зелені або жовті, інколи з легким

загаром на сонячному боці, з рідкими цяточками. М'якоть кремова,

щільна, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,2-4,5 б).

-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле. Плоди великі (160-200 г), одно-

мірні. Шкірочка зеленого кольору з інтенсивним червоним рум'янцем та

підшкірними крапками. М'якуш білий, щільний, соковитий, хрусткий,

кисло-солодкий, дуже смачний (4,9 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми кро-

ни, зимостійке, стійке до хвороб, дуже скороплідне та високоврожайне.

Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), але дрібніша-

ють при рясних врожаях, зрізано-конічні, зеленувато-жовті з тьмяним

червоно-помаранчевим розмито-смугастим рум'янцем. М'якоть кремова

щільна, дуже соковита, відмінного кислувато-солодкого смаку (4,5-4,8 б).



СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВОСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВОСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

1514

Яблуня «Рум'яний альпініст»

Яблуня «Сари синап»

Яблуня «Скіфське золото»

Яблуня «Рубінола»

Яблуня «Рубінове Дуки»

Яблуня Ренетне Сидоренка« »

Яблуня «Росавка»

Яблуня «Рубінетте»

Яблуня «Ренет Симиренка»

Яблуня «Ред Делішес»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з високоовальною, густою кроною.
Значно пошкоджується борошнистою росою, стійке проти парші та пло
дожерки. Зимостійкість недостатня, жаростійкість висока. В плодоношен
ня вступає пізно, на 9-12 рік. Плоди середні (85-150 г), видовжено-яйце
видні, жовтувато-білуваті з слабким рум'янцем. М'якуш білий, щільний,
кислувато-солодкий, смак своєрідний (3,9 б).

-
-
-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з плоскоокруглою формою крони,
високозимостйке, імунне до парші, високостійке проти інших хвороб.
Плодоносити починає на 3-4 рік, рясно та щедро. Плоди більше серед-
ніх (150-175 г), зеленувато-жовті, з легким помаранчевим рум'янцем.
М'якоть кремова, щільна, соковита, доброго кисло-солодкого смаку
(4,1 б).

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоовальною, з віком округ

лою формою крони, достатньо зимостійке, імунне до парші, виділяє

ться помірними врожаями, але пізно вступає у плодоношення. Плодо

носить на 5-6 рік. Плоди вище середніх (150-170 г), одномірні, сплю

щено-конічні, жовті, з інтенсивним помарачево-червоним рум'янцем.

М'якоть жовтувато-кремова, ароматна, соковита, кислувато-солодкого

смаку (4,2 б).

-

-

-

-

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з округлою загущеною кроною. Дуже

зимостійке та високостійке проти грибкових захворювань. В плодоношен

ня вступає на 7-8 рік. Плоди великі (150-200 г), плоско-округлі. Шкірка

ніжна, зеленувато–жовта, з червоними розмитими смугами. М'якуш ніж

ний, соковитий, ароматний, з високими смаковими якостями (4,5-4,9 б).

-

-

Пізньозимовий сорт. Дерево високоросле, з широкоокруглою, розлогою
формою крони, високозимостійке, стійке до хвороб. Плодоносити починає
на 5-6 рік, відзначається стабільними рясними врожаями. Плоди великі
(140-190 г), інколи дуже великі (210-280 г), округло-циліндричні або ви-
соко-округлі, жовтувато-зелені, з темно-червоним смугастим рум'янцем.
М'якоть зеленувато-кремова, щільна, дуже соковита, кисло-солодкого
смаку (3,8-4,2 б).

Зимовий сорт яблуні швейцарської селекції. Дерева середньорослі, з
шаровидною кроною. Середньостійкий до хвороб та шкідників. Урожай-
ність висока. Сорт скороплідний. Плоди середні (120-140 г), округлі, по-
маранчево-жовті, з смугастим, майже суцільним, рожево-червоним
рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, хрустка, дуже високої смакової якості,
з легким мандариновим ароматом. Плоди чудово зберігаються. Товарні
якості плодів високі.

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з оберненопірамідальною, серед-

ньозагущеною кроною. Зимостійкість середня. До борошнистої роси

стійке, але листя пошкоджуються паршею. В плодоношення вступає на

4-5 рік. Плоди великі (145-240 г), видовжено-конічні, з п'ятьма ребрами.

Шкірка товста гладенька, світло-жовта з темно-червоним рум'янцем.

М'якуш кремовий, соковитий, солодкий, пряний, ароматний (4,5-4,8 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкоокруглою розлогою се

редньозагущеною кроной. Зимостійкість та стійкість проти борошнистої

роси висока. Плоди середні (110-150 г), плоско-округлі, інколи зі слабо

ребристою верхівкою, жовтувато-зелені, з інтенсивним бордовим ру

м'янцем. Шкірочка щільна, тонка, гладенька, помірно жирна, інколи

слабо оржавлена. М'якоть світло-кремова, щільна, соковита, кисло

-солодкого смаку (4,3-4,5 б).

-

-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з компактною середньої густоти

кроною. Зимостійке, ураженість борошнистою росою і паршою слабка.

В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (170-200 г), плоско-

округлі, з гладкою поверхнею, зелені, при дозріванні світло-жовті з

розмитим рожевим рум'янцем. М'якуш зеленуватий, середньої щільно

сті, дуже ніжний і соковитий, відмінного гармонійного смаку (4,5 б).

-

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою крони,

середньозимостійке, сильно уражується паршею і борошнистою росою,

скороплідне. Плодоносити починає на 5-6 рік, високоврожайне, але з

віком періодично. Плоди великі (150-200 г), округло-конічної форми, зе-

ленувато-жовті. М'якоть зеленувато-біла, при зберіганні жовтувата,

щільна, соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку (4,5-4,8 б).
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Яблуня «Чемпіон рено»

Яблуня «Гала маст»

Яблуня «Глостер»

Яблуня «Чемпіон»

Яблуня «Хоней Крісп»

Яблуня «Топаз»

Яблуня «Тронка»

Яблуня «Флоріна»

Яблуня «Старкримсон»

Яблуня «Спартан»

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з високоокруглою формою крони,
середньо- або слабозимостійке та середньостійке до парші. Плодоно-
сить на 5-6 рік, перші врожаї помірні, з віком перевантажуються врожа-
єм, плоди дрібнішають. Плоди середні (110-140 г), округлі, золотисто-
жовті, з розмито-смугастим рожево-червоним рум'янцем. М'якоть жовта,
соковита, кисло-солодкого смаку (4,5 б).

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, струнке, з високоовальною, а з ві-
ком, округлою формою крони, недостатньо зимостійке, середньо-стійке
до парші, високостійке до борошнистої роси. Плодоносити починає на
6 рік, врожайність помірна, з віком висока. Плоди великі (150-180 г),
округло-конічної або зрізано-конічної форми, жовті, з малиновим рум'ян-
цем. М'якоть зеленувата, щільна, соковита, приємного кисло-солодкого
смаку (4,3-4,5 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з овальноокруглою кроною, недо-

статньо зимостійке, стійке до парші, до інших хвороб стійкість середня.

Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), округлі або

зрізано округлі, жовті, з помаранчево-червоним смугастим рум'янцем.

М'якуш світло-кремового кольору, дуже соковитий, ароматний, відмін-

ного кислувато-солодкого смаку (4,4-4,8 б).

Пізньозимовий сорт. Дерево середньоросле з округлою, загущеною кро-

ною, зимостійке, стійке проти парші, середньостійкий до мучнистої роси.

В плодоношення вступає рано, на 3-4 рік. Урожайність висока. Плоди

середні та великі (150-230 г), приплюснуто-округлі, зеленувато-жовті з

буро-червоним розмито-штрихуватим рум'янцем. М'якоть кремова, щіль-

на, дуже соковита, середньозерниста, доброго кислувато-солодкого

смаку (4,6 б). Знімальна стиглість настає в кінці вересня - на початку

жовтня. Зберігається 6-7 місяців.

Зимовий сорт. Дерево формує оберненопірамідальну крону з потовщеним
штамбом. Зимостійкість висока. Сорт толерантний до парші та борошнис-
тої роси. Плодоносити починає з 3-4 року. Плоди великі (180-215 г),
зрізано-ширококонічні, з незначною ребристістю, зеленувато-жовті, з
рубіново-червоним розмитим рум'янцем. М'якуш кремовий, щільний, со-
ковитий, ароматний, гармонійного кисло–солодкого смаку (4.5 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, широкоокруглої форми крони, се-
редньозимостійке, імунне до парші. Плодоносити починає на 4-5 рік,
досить врожайне. Плоди середні (110-140 г), округло-конічні, світло-жовті
з яскраво-червоним до темно-червоного рум'янцем і восковим нальотом.
М'якуш світло-жовтуватий, середньої щільності, соковитий, дуже аромат-
ний, пріснувато-солодкий (4,0-4,3 б).

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, високоокруглої форми

крони, досить зимостійке, середньостійке до хвороб. Плодоносити почи

нає на 4-5 рік, досить врожайне. Плоди середні (110-140 г), зрізано-

округлі або конічні, світло-жовтуваті з темно-вишневим рум'янцем і

сизим нальотом. М'якоть біла, ніжна, соковита, відмінного солодко-кис

лого смаку (4,5 б).

-

-

Зимовий сорт. Дерева середньорослі, формують розлогу, незагущену

крону. Характеризуеться високою зимостійкістю. Урожайність дуже ви-

сока. Плоди великі або дуже великі (180-260 г), жовті, з мармурово-

червоним розмитим рум'янцем і білими підшкірними крапками. М'якуш

світло-жовтий, щільний, дуже хрусткий, соковитий відмінного кисло-

солодкого смаку з легким ароматом (4,7 б). Знімальна стиглість настає

наприкінці вересня. Плоди зберігаються до лютого.

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з овальноокруглою кроною, недо-

статньо зимостійке, стійке до парші, до інших хвороб стійкість середня.

Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди великі (140-190 г), округлі або

зрізано-округлі, жовті, з помаранчево-червоним смугастим рум'янцем.

М'якоть світло-кремового кольору, дуже соковита, ароматна, солодша

за «Чемпіон» (4,2-4,8 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з компактною, овальною кроною.

Плоди більше середніх (130-225 г), зрізано-ширококонічні з п'ятьма реб-

рами, светло-зелені, з інтенсивним темно-червоним розмитим забарв-

ленням. Шкірка товста, щільна, суха, гладенька, з восковим нальотом.

М'якоть світло-жовта, з зеленуватими прожилками, середньої щільності,

соковита, ароматна, солодка (4,2-4,5 б).
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Яблуня «Кальвіль краснокутський»

Яблуня «Рубін стар»

Яблуня «Фуджі»

Яблуня «Джонаголд бурекамб»

Яблуня «Голден резістент»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою формою крони,

достатньо зимостійке, середньо-стійке до хвороб, високоврожайне, ско-

роплідне. Плодоносить на 4-5 рік. Плоди вище середнього розміру

(140-160 г), округло-конічної форми, зеленувато-жовті або яскраво-жовті,

з добрим яскраво-червоним розмитим рум'янцем на сонячному боці.

Плоди подібні плодам Кальвіля снігового, але вони відрізняются більш

конічною верхівкою. М'якоть жовтувата, щільна, соковита, кислувато-со-

лодка, доброго смаку (4,2-4,6 б).

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з округлою, схильною до загущення
кроною. Морозостійке, уражуваність хворобами середня. У плодоношення
вступає на 3-4 рік. Плоди великі (150-190 г), округлі, жовті, з помаранче-
во-червоним штрихувато-розмитим рум'янцем. М'якоть жовтувато–кремо-
ва, середньої щільності, дрібно-зерниста, відмінного кислувато-солодкого
смаку (4,4 б).

Зимовий сорт. Видомий під назвою: «Кіку 8». Дерево сильноросле, з
широкоовальною, розлогою кроною. Перший врожай дає на 5-6 рік.
Плоди від середніх до великих (120-160 г). Шкірочка товста, гладенька,
зелено-, блідожовтого кольору, має не дуже яскравий червоний або
тьм'яно рожевий розмитий рум'янець. М'якоть кремова, дуже щільна,
хрустка, солодка (3,8-4,0 б).

Зимовий сорт. Дерево середньо-росле, з широкопірамідальною, з віком

округлорозлогою формою крони, середньозимостійке, стійке до хвороб,

дуже скороплідне. Плодоносити починає на 4-5 рік, високоврожайне.

Плоди великі (130-190 г), видовжено-конічної форми, з ребристою вер-

хівкою, світло-жовті, практично без рум'янця, інколи з легким загаром

на сонячному боці. М'якоть жовтувата або кремова, ніжна, дуже соко-

вита, кислувато-солодка, дуже приємного смаку (4,5-4,6 б).

Зимовий сорт. Відомий під назвою «Ерлі Квін». Дерево сильноросле з

широкопірамідальною, середньо-загущеною кроной. Плодоносити почи-

нає рано. Сорт вирізняється обільними урожаями. Плоди великі

(200-300 г), високотоварні, округло конічні, слаборебристі, жовто-зелені з

інтенсивним розмитим темно-червоним рум'янцем. М'якоть жовтувато-

кремова, щільна, дуже соковита, гармонійного кисло-солодкого смаку

(4,6 б).

ЯБЛУНЯ
КОЛОНОВИДНІ СОРТИ

Ранньозимовий англійський сорт. Дерево середньоросле, малогабаритне,
компактнее, напівкарлик. Зимостійкість, стійкість до шкідників та хвороб
висока. Починає плодоносити с 2-3 року. Плоди більше середніх (160
до 180 г), одномірні, сплющено-округлі, зеленувато-жовті, з незначним
кремовим рум'янцем та восковим нальотом. М'якоть кремова, ніжна, со
ковита, дрібнозерниста. Смак кисло-солодкий, десертного типу, з гар
ним ароматом (4,3 б). Плоди можуть зберігатися до листопада.

-
-

Осінній сорт. Колони яблуні невисокі і малогабаритні, у висоту сягають
близько 2 метрів. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб, парші висо-
ка. Скороплідний, починає давати плоди на 2 рік після посадки. Врожай-
ність добра. Плоди великі (160-220 г), яскраво-червоного забарвлення.
М'якоть соковита, солодка, біло-рожева. Яблука достигають у вересні, а
при правильному зберіганні, не втрачають своїх смакових якостей до
лютого.

Осінній сорт. Дерево слаборосле, природний напівкарлик, зимостійке,

стійке до шкідників і хвороб. Плоди середні (70 - 120 г), округло-плоскі

за формою, яскраво-червоні при повному визріванні, блискучі. М'якоть

кремова, соковита, зерниста. Смак плодів солодко-кислий, аромат

добре виражений. Дозрівають плоди в кінці вересня, зберігаються до

кінця грудня.

Осінній сорт. Дерево слаборосле. компактної, колоновидної форми. Па

гони тонкі, блискучі, сильнооблиств'яні. Скороплідний; з 3-го року дає

5-7 кг с дерева. Врожайність та зимостійкість високі. Плоди середні

(100-150 г), жовто-зелені, на більшій частини плоду розмитий рожево-

червоний рум'янець. М'якоть кремова, дуже соковита, чудового солод

ко-кислого смаку.

-

-

Яблуня колоновидна «Баргузин»

Яблуня колоновидна «Болєро»

Яблуня колоновидна «Джин»

Яблуня колоновидна «Арбат»
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Осінній англійський сорт. Дерево середньоросле, малогабаритне, ком

пактнее, напівкарлик. Зимостійкість помірна, стійкість до шкідників і хво

роб висока. Починає плодоносити на другий рік життя. Плоди великі

(150 до 300 г). Основне забарвлення - жовте, з червоним рум'янцем з

одного боку. М'якоть біла, соковита, дрібнозерниста. Смак кисло-солод

кий, десертного типу, з гарним ароматом (4,3 б). Плоди можуть зберіга

тися до листопада.

-

-

-

-

Пізньолітній сорт. В Европі відомий як Waltz. Дерево слаборосле, с коло
новидною кроною, діаметром дорослого дерева 60-80 см. Зимостійкість
та стійкість проти борошнистої роси середня, проти парші - вище серед
ньої. В плодоношення вступає з 3 року. Плоди середні (100 130 г), сплю-
щеноокругло-конічні, світло-жовті, з розмитим бордово-червоним рум'ян-
цем майже по всій поверхні плоду. М'якоть світло-кремова, з рожевими
прожилками, середньої щільності, мілкозерниста, соковита, кисло-солод-
ка, с терпкуватим привкусом (3,8-4,0 б). В умовах Київщини плоди визрі-
вають в середині вересня та можуть зберігатись до січня.

-

-
-

Ранньозимовий англійський сорт. Дерева середньорослі, малогабаритні
і компактні, природні напівкарлики. Зимостійкість помірна. Сорт скоро-
плідний, на 4-5-й рік набирає повний урожай і добре плодоносить до
15 років. Плоди середні (80-120 г), рожево-червоного забарвлення,
майже по всій поверхні плодів. Смак кисло-солодкий, десертного типу,
з добре вираженим ароматом, м'якоть біла, соковита, дрібнозерниста.
Дозрівають в першій декаді жовтня і непогано зберігаються до грудня.

Осінній строк достигання. Плоди середні (120-150гр.), округлої форми,

рожеві з бордовим рум'янцем, приємного карамельного смаку. Дозріва

ють в кінці вересня. Коренева система не боїться близького залягання

грунтових вод.

-

Осінній сорт. Дерево має стовбур у вигляді колони, який густо обростає

плодовими гілочками, досягає 2,5 м заввишки та 1,0 м в діаметрі. По си

лі росту – природний напівкарлик. Зимостійкість, стійкість до хвороб та

шкідників висока. Плодоносити починає з 2 року. Продуктивність п'яти-

шестирічного деревця 6-8 кг. Плоди середні та крупні (140-200 г), сплю

щено-округлі, симетричні, гладенькі, зеленувато-жовті, з виразним фіоле

тово-червоним рум'янцем майже на всю поверхню плоду. М'якоть біла,

дуже соковита, кисло-солодка, доброго десертного смаку (4,8 б).

-

-

-

Пізньолітній сорт. Дерево середньої сили росту. Морозостійкість середня.
Плодоносити починає на 5-6 рік, а на айві - на 3 рік. Врожаї приносить
помірні, але регулярні. Плоди вище середніх (120-150 г), грушоподібної
форми, злегка бугристі, лимонно-жовтого кольору. М'якоть біла, масля-
ниста, з сильним мускатним ароматом (4,3-4,5 б). Знімають плоди у
другій половині серпня. Вони зберігаються в звичайних умовах до трьох
тижнів.

Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми
крони. Плодоносити починае на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подов-
жено-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть
жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, висо-
ких смакових якостей (4,4-4,5 б).

Ранньолітній сорт. Дерева середньорослі, з негустою кроною, середньої

морозостійкості, стійкі до парші. На насіннєвій підщепі починають пло-

доносити з 6-7-річного віку. З айвою сорт не сумісний. Плоди нижче

середніх та середні (75-100 г), грушоподібні, з ніжним рум'янцем, М'я-

коть ніжна, масляниста, соковита, кислувато-солодка, дуже гарного

смаку (4,5-4,7 б). Знімаються плоди у середині липня і зберігаються у

свіжому вигляді 6-10 днів.

Літній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною формою кро-

ни, стійке до парші, високозимостійке, урожайне. Плодоносить починає

на 4-5 рік. Плоди середні (100 г) та великі (280 г), видовжено–грушепо-

дібної форми, зеленувато-жовті, з малиновим рум'янцем. М'якоть біла,

ніжна, таюча, масляниста, солодка, з легкою приємною кислинкою

(4,4 б).

Яблуня колоновидна «Телеймон»

Яблуня колоновидна «Трайдент»

Яблуня колоновидна «Останкіно»

Яблуня колоновидна «Обеліск»

Яблуня колоновидна «Таскан»

ГРУША
ЛІТНІ СОРТИ

Груша «Бере літня»

Груша «Вільямс»

Груша «Вільямс червоний»

Груша «Бере Жиффар»
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Літній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми крони,

високоврожайне, досить самоплідне, зимостійке, недостатньостійке до

парші. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди середні та великі (100-

200 г), коротко-грушоподібні, світло-жовті з слабким карміновим рум'ян-

цем. М'якоть жовто-біла, масляниста, соковита, з легким ароматом

(4,5-4,7 б).

Літній сорт. Червоний клон Улюбленої Клапа. Дерево середньоросле,

компактне, пірамідальної форми крони, досить зимостійке, стійке до хво-

роб, високоврожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі

(220-250 г), грушоподібної форми, яскраво малиново-червоні. М'якоть

біла або світло-кремова, таюча, соковита, кислувато-солодка, з приємним

ароматом та чудовим смаком (4,6-4,8 б).

Літній сорт. Дерево досить сильноросле, широкопірамідальної форми
крони, високо урожайне, зимостійке. Плодоносить починає на 7-8 рік,
недостатньо стійке до парші. Плоди великі (180-230 г), коротко-грушо-
подібної форми, жовті з гарним рум'янцем на сонячному боці. М'якоть
біла, соковита, ніжна, масляниста, солодка, з легкою кислинкою
(4,8-5,0 б)

Надранній літній сорт. Дерево сильноросле, з пірамідальною, рідкою

кроною. Сорт зимостійкий та посухостійкий, але пошкоджується грибни

ми хворобами. Плоди дозрівають у другій половині липня. Якщо пло

ди дозрівають до пожовтіння на дереві, то вони стають борошнистими

і абсолютно несмачними. Плоди, середні (100-120 г), іноді великі, пра

вильної форми. Шкірочка зелена, гладка, іноді із слабким розмитим

рум'янцем, у перестиглого плода жовта. М'якоть біла, щільна, мало

соковита, солодка, посередньої якості (4-4,2 б).

-

-

-

Пізньолітній сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою кро-

ни, недостатньо стійке до хвороб, високопродуктивне. Плодоносить по-

чинає на 7-8 рік. Плоди нижче середніх та середні (70-100 г), грушопо-

дібної форми, лимонно-жовті, без рум'янця. М'якоть жовто-біла, солодка,

з мускатним ароматом, терпкувата, середнього смаку (3,8-4,0 б).

Осінній сорт. Дерево сильноросле, оберненопірамідальної форми, стійке
до хвороб, достатньо зимостійке. Плодоносить починає на 6-7 рік, уро-
жайне. Плоди великі (270-300 г), правильної грушоподібної форми,
плями створюють ефект оржавленності, золотисто-жовті при дозріванні.
М'якоть кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста, приємного кислува-
то-солодкого смаку з сильним мигдальним ароматом (4,2-4,5 б).

Осінній сорт. Дерево швидкоросле, компактної, оберненопірамідальної
форми крони. Сорт досить зимостійкий, не сприятливий до парші, регу
лярно- та високоврожайний. Плодоносити починає з 3-4 року. Плоди
дуже великі (300-350 г), бергамото- або курареподібні, світло-зелені з
малиново-червоним рям'янцем. М'якоть кремова або біла, дуже соковита,
напівмасляниста, відмінного кислувато-солодкого смаку, з легким миг
дальним ароматом (4,2-4,5 б).

-

-

Осінній сорт. Дерево середньоросле, широко пірамідальної форми, сла-

бо зимостійке, середньостійке до парші. Плодоносить починає на

6-7 рік. Плоди великі (120-220 г), подовжено-грушоподібні, золотисто-

жовті, з рівномірним оранжевим відтінком. М'якоть жовтувато-біла,

ніжна, дуже соковита, відмінного смаку (4,5-5,0 б).

Осінній сорт. Дерево сильно- та швидкоросле, з високопірамідальною,

середньої густоти кроною. Відзначається середьою зимостійкістю і стій-

кістю до парші. Плоди вище середнього розміру (160-190 г), овально-

конічної, іноді широкогрушоподібної форми. Шкірочка товста, груба,

суха, злегка оржавлена, сірувато-зелена, з легким рожевим рум'янцем.

М'якоть біла, таюча, соковита, масляниста, винно-солодка, з легкою

терпкістю, гарного десертного смаку (4,0-4,5 б).

Груша «Скороспілка із Треву»

Груша «Старкримсон»

Груша «Улюблена Клаппа»

Груша «Лімонка»

Груша «Ільїнка»

ГРУША
СОРТИОСІННІ

Груша «Бере Гарді»

Груша «Вижниця»

Груша «Вродлива»

Груша «Бере Боск»
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Осінній сорт. Дерево від середньо- до сильнорослого, з широкопіраміда
льною кроною, швидко росте в молодому віці. В плодоношення вступає
на 6-7 рік. Плоди великі та дуже великі (230-330 г, на айві 400-500 г),
бергамотоподібні, округлі або широкогрушоподібні, солом'яно–жовті, на
сонячному боці з помаранчево-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть
біло-кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста, солодка, з приємною
кислинкою та ніжним ароматом, високих смакових якостей (4,7-4,9 б).

-

Осінній строк достигання. Дерево швидко- та сильноросле, широкопірамі
дальної форми крони. Сорт зимостійкий, скороплідний, стійкий до грибко
вих хвороб. Відрізняється високою стабільною врожайністю. В плодоно
шення вступає на 5 рік. Плоди крупні (200-250 г, а на айві до 350-360 г),
подовжено–грушеподібні, жовто-золотисті, інколи з легким малиново-пома
ранчевим рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть кремова, ніжна, сокови
та, кисло-солодкого смаку з легким ароматом (4,75-5,0 б).

-
-
-

-
-

Осінній сорт. Дерево середньоросле. Сорт відносно стійкий проти парші.

Скороплідний. Плодоношення рясне і регулярне. Плоди вище середніх

(140-180 г), зелено-жовті, видовжено-грушоподібної форми. М'якоть за

пашна, рожево-кремова, масляниста, дуже соковита, солодка. Дуже гар

ного смаку (4,7-4,9 б). Споживаються плоди з середини вересня до се

редини жовтня. У холодильнику зберігаються понад три місяці.

-

-

-

Осінній сорт. Дерево сильноросле з широкопірамідальною формою кро

ни, зимостійке. Дуже уражається паршею. Плодоносити починає на

4-5 рік, рясно та щорічно. Плоди від середніх до великих (120-180 г),

яйцевидні або округло яйцевидні, золотаво-жовті з сірими краплинами та

іржавими плямами та карміновим рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть

жовтувато-біла, дуже соковита, ніжна, таюча, масляниста, відмінного

солодкого смаку, з легкою кислинкою та приємним ароматом (4,7-5,0 б).

-

Груша «Лісова красуня»

Груша «Ніколай Крюгер»

Груша «Осінь Буковини»

Груша «Конференція»

Ранньоосінній сорт. Дерево середньоросле, з широкоовальною формою

крони, стійке до хвороб, зимостійке, врожайне. Плодоносить починає на

6-7 рік. Плоди великі (200-250 г), правильної грушоподібної форми, зеле

нуваті зі слабким рожевуватим рум'янцем. М'якоть біла, ніжна, соковита,

кисло-солодкого смаку, з приємним ароматом (4.5 б).

-

Груша «Вікторія»

Осінній сорт. Дерево середньо росле, з пірамідальною, компактною кро
ною. Сорт високо зимостійкий, скороплідний та високоврожайний. Пло
доносити починає на 3-4 рік, щорічно і досить рясно. Плоди дуже великі
(240 до 600 г), овально-конічні чи яйцеподібні, злегка горбисті, зеленува
то-жовті, з легким рум'янцем. М'якоть кремова, соковита, масляниста,
кислувато-солодка, з легкою пряністю (4,5-5,0 б).

-
-

-

Пізньоосінній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної, з віком
округлої форми крони, відносно стійке до хвороб і шкідників, дуже скоро
плідне. Плодоносити починає на 3-4 рік, плодоношення щорічне і рясне.
Плоди більше середніх (160 г), подовжено-грушоподібної форми, світло-
жовті, з яскравим малиновим рум'янцем. М'якоть дуже соковита, кремова,
хрустка, солодка зі слабким грушевим ароматом (4,4 б).

-

Осінній сорт. Дерево середньої сили росту, утворює компактну піраміда

льну крону, а в період плодоношення – розлогу. Сорт зимостійкий, не

уражується паршею, листя пошкоджується білою плямистістю. Плоди

великі (270-300 г), видовжено-грушеподібної форми, густо вкриті дріб

ними цятками. Шкірочка середньої товщини, гладенька, жовто-зеленого

кольору. М'якоть біла, соковита, кисло-солодкого смаку, з мигдальним

ароматом (4-4,2 б).

-

-

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з високопірамідальною, симетрич

ною кроною. Сорт слабозимостійкий, стійкий до парші. Плоди великі

(200-290 г), ширококонічної форми, злегка бугристі. Шкірочка тонка,

гладенька, світло-зеленого кольору, з блідо-оранжевим рум'янцем і ве

ликою кількістю іржавих плям. М'якоть жовтувато-біла, соковита, ніжна,

масляниста, солодка, відмінного десертного смаку (4,6-4,8 б).

-

-

Груша «Сокровище»

Груша «Таврійська»

Груша «Талгарська красуня»

Груша «Смерічка»

Осінній сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною кроною,

зимостійке, скороплідне, дуже високо урожайне, стійке до парші. Плодо-

носить починає на 4-5 рік. Плоди великі (від 200 до 490 г), подовжено–

грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з розмитим рожево-червоним

рум'янцем. М'якоть біло-кремова, напів масляниста, кисло-солодка з

слабим ароматом (4,5-4.6 б).

Груша «Придністрянка»
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Пізньолітній сорт. Дерево середньої сили росту. Морозостійкість середня.
Плодоносити починає на 5-6 рік, а на айві - на 3 рік. Врожаї приносить
помірні, але регулярні. Плоди вище середніх (120-150 г), грушоподібної
форми, злегка бугристі, лимонно-жовтого кольору. М'якоть біла, масля-
ниста, з сильним мускатним ароматом (4,3-4,5 б). Знімають плоди у
другій половині серпня. Вони зберігаються в звичайних умовах до
трьох тижнів.

Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми
крони. Плодоносити починае на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подовже
но-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть
жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, висо
ких смакових якостей (4,4-4,5 б).

-

-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з густою пірамідальною кроною.

Сорт скороплідний, врожайний, зимостійкий, пошкоджується паршою.

Плоди середнього розміру (100-120 г), округлі або тупояйцевидні.

Шкірка тонка, з мускатним ароматом, блідо-зелена з темно-сірими ця-

точками. М'якоть кремова, таюча, солодка, доброго смаку (4,5 б).

Літній сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною формою кро-

ни, стійке до парші, високозимостійке, урожайне. Плодоносить починає

на 4-5 рік. Плоди середні (100 г) та великі (280 г), видовжено–грушепо-

дібної форми, зеленувато-жовті, з малиновим рум'янцем. М'якоть біла,

ніжна, таюча, масляниста, солодка, з легкою приємною кислинкою

(4,4 б).

Ранньозимовий сорт. Дерево вищесередньої сили росту, з широкопіра-

мідальною формою крони, зимостійке, засухостійке, відносно стійке до

парші. Урожайність висока. Плодоносить починає на 7-9 рік. Плоди

великі (170-200 г), зрізано-грушоподібної форми, зеленувато-жовті, з

розмитим рум'янцем. М'якоть кремова, ніжна, соковита, кислувато-

солодкого, чудового смаку (4,6 б).

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, високопірамідальної форми крони,
недостатньо зимостійке, дуже ушкоджується паршею, врожайність висока,
але якість плодів дуже залежить від умов вирощування. Плодоносить
починає на 8-9 рік. Плоди великі (170-220 г), грушоподібні, схожі до айви,
бугристі та ребристі, зелені або світло-жовті, у бурих крапках. М'якоть
біла, ніжна, дуже соковита, кислувато-солодка з пікантною терпкістю
(4,0-4,9 б).

Ранньолітній сорт. Дерева середньорослі, з негустою кроною, середньої
морозостійкості, стійкі до парші. На насіннєвій підщепі починають плодо-
носити з 6-7-річного віку. З айвою сорт не сумісний. Плоди нижче серед-
ніх та середні (75-100 г), грушоподібні, з ніжним рум'янцем, М'якоть ніжна,
масляниста, соковита, кислувато-солодка, дуже гарного смаку (4,5-4,7 б).
Знімаються плоди у середині липня і зберігаються у свіжому вигляді
6-10 днів.

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з рідкою вузькопірамідальною

кроною. Зимостійкість дуже висока. Ураження паршею незначне. У пло-

доношення на насіннєвій підщепі вступає на 6-7-й рік, на вегетативній

підщепі (айві) - на 3 рік. Плоди великі (185-350 г), широкогрушоподібної

форми, злегка бугристі, зеленого кольору з іржавими плямами, при доз-

ріванні - зеленувато-жовта. М'якоть кремова, середньої щільності, ніжна,

солодка зі слабким ароматом (4-4,3 б). Знімальна стиглість плодів нас-

тає з 15 по 25 вересня.

Осінній сорт. Дерево сильноросле, з широкоокруглою рідкуватою кроною

та пониклими від врожаю гілками. Сорт слабозимостійкий, практично не

уражується паршею. Дуже урожайний. Плоди дуже великі (220-310 г),

грушоподібні, з бугристою поверхнею. Шкірочка товста, зелено-жовта, з

великими сірими цяточками і ржавими плямами на сонячному боці. М'я-

коть біла, ніжна, кислувато-солодка, терпкувата, дуже ароматна, досить

доброго смаку (3,8-4,3 б).

Груша «Тріумф Жодуаня»

Груша «Артемівська зимова»

Груша «Бере Арданпон»

Груша «Бере Жиффар»

Груша «Бере літня»

Груша «Вільямс»

Груша «Вільямс червоний»

Груша «Бере Лігеля»

Груша «Бере Київська»

ГРУША
СОРТИЗИМОВІ
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Зимовий сорт. Дерева невеликих або середніх розмірів, з широкопірамі
дальною кроною. Зимостійкість висока. Паршею уражується дуже слабо.
Стійкі проти медяниці. Плодоносити дерева починають досить пізно на
7-9 рік, але плодоносять добре. Плоди середні (90-110 г), широкотупо
конічної форми, золотаво-жовті з іржавими плямами, гармонійного смаку
(4,5-4,7 б). Плоди знімають пізно (1-10 жовтня), лежать до березня. Най
кращі смакові якості мають з листопада до лютого.

-

-

-

Ранньозимовий сорт. Дерево майже сильноросле, оберненоширокопірамі
дальної форми крони, достатньо зимостійке, практично не схильне до
ураження паршею. Плодоносить починає на 4-5 рік, рясно та щорічно.
Плоди великі (200-250 г), одномірні, бергамотоподібні, майже округлі,
світло-зелені, при визріванні золотаво-жовті. М'якоть жовтувата, дуже со
ковита, ніжна, масляниста, відмінного кислувато-солодкого смаку, з при
ємним мигдальним ароматом (4,7-5,0 б). Плоди, зібрані достроково, пе
резрівають та спухають.

-

-
-
-

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, з швидкими темпами рос-

ту та з пірамідальною, компактною, не густою формою крони. Сорт

інтенсивного типу, досить зимостійкий, несприйнятливий до парші.

Плодоносить починає на 3-4 рік. Плоди великі (180-220 г), коротко-гру-

шоподібні, сірувато-жовті. М'якоть інтенсивно-кремова або жовта, ніжна,

дуже соковита, масляниста, приємного кислувато-солодкого смаку, з

сильним ароматом троянди (4,2-4,5 б).

Пізньозимовий сорт. Дерево середньоросле, компактної, пірамідальної

форми крони, достатньо зимостійке, недостатньо стійке до парші. Пло

доносить починае на 5-7 рік. Плоди досить крупні (200-230 г), бочкопо

дібні, зеленувато-жовті, інколи з слабким рожевим рум'янцем. М'якоть

біла, ніжна, масляниста, дуже соковита, солодка, з приємною кислин

кою (4,0-5,0 б).

-

-

-

Пізньозимовий сорт. Дерево середньо- і швидкоросле, утворює вузько-

пірамідальну, загущену крону. Відзначається високою зимостійкістю,

скороплідністю, стабільною врожайністю, толерантністю до парші та

термічного опіку листя. Плоди дуже великі (230-450 г), тупояйце чи боч-

коподібні. Шкірочка гладенька, міцна, зеленувато-жовтого кольору, з

яскравим рум'янцем. М'якоть кремова, середньої щільності, соковита,

таюча, кисло-солодка, гарного смаку (4,5-4,7 б).

Груша «Деканка зимова»

Груша «Жозефіна Мехельнська»

Груша «Золотоворітська»

Груша «Етюд»

Груша «Ізюминка Криму»

Зимовий сорт. Дерево сильноросле з вузькопірамідальною, компактною
формою крони, зимостійке. Плодоносить починає на 3-4 рік, швидко на-
рощує товарну продуктивність. Плоди великі ( 300-450 г), одномірні, гру-
шоподібної форми, золотисто-жовті з червоним рум'янцем на сонячній
стороні. М'якоть біла, дуже соковита, ніжна, гарного кисло-солодкого
смаку (4,5-4,8 б).

Пізньозимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною ком-
пактною кроною. Сорт скороплідний, врожайний, толерантний до парші
та термічного опіку листя, з досить високою зимостійкістю. Плоди дуже
великі (250-280 г), одномірні, бочкоподібної форми, з горбистою поверх-
нею. Основне забарвлення зелене, покривне - у вигляді легкого рожевого
рум'янцю. М'якоть біла, щільна соковита, таюча, кисло-солодкого смаку
(4,6-4,8 б).

Зимовий сорт. Дерево слаборосле, з округлою, компактною кроною. Сорт

відзначається середньою зимостійкістю, високою врожайністю, стійкістю

до парші і термічного опіку листя. Плоди великі (230-250 г), одномірні,

конічної і тупояйцеподібної форми. Шкірочка тонка, гладенька, злегка

оржавлена. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне – у виг

ляді яскраво-червоного рум'янця. М'якоть соковита, масляниста, таюча,

гармонійного кисло-солодкого смаку (4,8-4,9 б).

-

Зимовий сорт. Дерево слаборосле. Крона компактна, у перші роки росту

пірамідальна, згодом широко-пірамідальна. Зимостійкість дерев добра.

Має високу стійкість до парші і термічного опіку листя. У пору плодоно-

шення вступає дуже рано, на 3-4 рік. Плоди дуже великі (від 220 до

350 г), одномірні, видовжено-грушеподібні, із гладенькою поверхнею,

жовтувато-зелені, у період споживання — золотаво-жовті з яскравим

червоно-кармінним рум'янцем. М'якуш кремовий, соковитий, маслянис-

тий, відмінного кисло-солодкого смаку (4,4-4,6 б).

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної форми кро

ни, досить зимостійке. Плодоносити починає на 5-7 рік, на айві на 3 рік.

Плоди дуже великі (370-500 г), окремі до 750 г, коротко-грушоподібної

форми, золотисто-жовті, з яскравим червоним рум'янцем. М'якоть біла

ніжна, масляниста, дуже соковита, солодка з приємною кислинкою

(4,5 б). Збирають в середині жовтня, споживча стиглість наступає в на

прикінці листопада, зберігаються до середини лютого.

-

-

-

Груша «Марія»

Груша «Наталка»

Груша «Ізумрудна»

Груша «Золота осінь»

Груша «Генерал Тотлебен»
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Пізнньозимовий сорт. Дерево сильноросле, широкопірамідальної форми
крони, достатньо зимостійке, паршею практично не уражується. Плодо-
носити починає на 3-4 рік. Плоди великі (260-280 г), видовжено-грушопо-
дібної форми, зеленувато-жовті, інколи зі слабким рум'янцем та заржаві-
лими плямами. М'якоть кремова, соковита, напівмасляниста, дуже соло-
дка з легким мигдальним ароматом (4,3-4,5 б).

Літній сорт. Дерево досить сильноросле, широкопірамідальної форми кро-
ни, високо урожайне, зимостійке. Плодоносить починає на 7-8 рік, недос-
татньо стійке до парші. Плоди великі (180-230 г), коротко-грушоподібної
форми, жовті з гарним рум'янцем на сонячному боці. М'якоть біла, соко-
вита, ніжна, масляниста, солодка, з легкою кислинкою (4,8-5,0 б)

Літній сорт. Дерево середньоросле, широкопірамідальної форми крони,

високоврожайне, досить самоплідне, зимостійке, недостатньостійке до

парші. Плодоносить починає на 5-6 рік. Плоди середні та великі (100-

200 г), коротко-грушоподібні, світло-жовті з слабким карміновим рум'ян

цем. М'якоть жовто-біла, масляниста, соковита, з легким ароматом

(4,5-4,7 б).

-

Літній сорт. Червоний клон Улюбленої Клапа. Дерево середньоросле,

компактне, пірамідальної форми крони, досить зимостійке, стійке до

хвороб, високоврожайне. Плодоносить починає на 4-5 рік. Плоди великі

(220-250 г), грушоподібної форми, яскраво малиново-червоні. М'якоть

біла або світло-кремова, таюча, соковита, кислувато-солодка, з приєм

ним ароматом та чудовим смаком (4,6-4,8 б).

-

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, із широкопірамідальною кроною.

Доволі зимостійке. Сорт стійкий до опіку листя, паршею уражується сла

бко. Високоврожайний. Плоди середні або великі (160—260г), видовже

но-грушоподібні або яйцеподібні, зеленувато-жовті, з іржавими, крапка

ми і плямами. М'якоть біла, ніжна, соковита, масляниста, кисло-солод

ка, із слабким ароматом, доброго смаку (4,5 4,6 бала). Знімальна стиг

лість настає наприкінці жовтня, достигає у грудні, зберігатися плоди

можуть до березня .

-

-

-

-

-

Груша Старкримсон »« »

Груша «Стрийська»

Груша «Улюблена Клаппа»

Груша «Скороспілка із Треву»

Груша «Парижанка»

Ранньозимовий сорт. Дерево середньоросле, з пірамідальнорозлогою
формою крони, середньозимостійке, стійке до хвороб, помірно врожайне.
Плодоносить починає на 6-7 рік. Плоди великі (190-220 г), яйце-грушопо
дібної форми, блідо-жовті. М'якоть жовтувата, ніжна, напівмасляниста,
середньої соковитості, кисло-солодка, дуже гарного смаку (4,5-4,7 б).

-

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з широкопірамідальною кроною,
середньозимостійке, стійке до хвороб, помірноврожайне. Плодоносить по
чинає на 5-6 рік. Плоди великі (250-600 г), короткогрушоподібної форми,
золотисто-жовті, з добре помітними сірими підшкірними крапками й оржа
вленими плямами. М'якоть кремова, дуже соковита, ніжна, масляниста,
кислувато-солодка, з ароматом троянди, відмінного смаку (4,7-4,8 б).

-

-

Ранньозимовий сорт. Дерево сильноросле з пірамідальною, загущеною

кроною. Сорт досить зимостійкий, середньостійкий до парші. Плоди се-

реднього розміру або великі (160-390 г), подовжено-грушоподібної фор

ми, з вираженою шийкою, нерівнобокі. Шкірочка щільна, товста, світло-

зелена, оржавлена. М'якоть кремова, дрібнозерниста, середньої щільно

сті і соковитості, з терпкістю, кисло-солодка, зі слабким ароматом

(4,0-4,3 б), з грануляціями біля насіннєвої камери.

-

-

Пізньолітній сорт. Дерево сильноросле, з широкорозлогою формою кро

ни, недостатньо стійке до хвороб, високопродуктивне. Плодоносить по

чинає на 7-8 рік. Плоди нижче середніх та середні (70-100 г), грушопо

дібної форми, лимонно-жовті, без рум'янця. М'якоть жовто-біла, солодка,

з мускатним ароматом, терпкувата, середнього смаку (3,8-4,0 б).

-

-

-

Надранній літній сорт. Дерево сильноросле, з пірамідальною, рідкою кро-

ною. Сорт зимостійкий та посухостійкий, але пошкоджується грибними

хворобами. Плоди дозрівають у другій половині липня. Якщо плоди доз-

рівають до пожовтіння на дереві, то вони стають борошнистими і абсо-

лютно несмачними. Плоди, середні (100-120 г), іноді великі, правильної

форми. Шкірочка зелена, гладка, іноді із слабким розмитим рум'янцем, у

перестиглого плода жовта. М'якоть біла, щільна, мало соковита, солодка,

посередньої якості (4-4,2 б).

Груша «Лімонка»

Груша «Ноябрьська»

Груша «Отєчественна»

Груша «Кюре»

Груша «Ільїнка»
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Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з розгалуженою та злегка
загущеною кроною. Сорт зимостійкий, високо врожайний. В плодоношен
ня вступає на 4-5 рік. Плоди середні та мілкі (25-30 г), округлі, жовті з
розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, дуже солодка, високої сма-
кової якості (5,0 б).

Ранньостиглий сорт. Синоним: Єлена. Дерево середньоросле, формує

компактну широкоовальну крону. Відрізняється високою врожайністю,

підвищеною зимостійкістю. Плоди великі (265-300 г), одномірні, яблуко-

видні, трохи асиметричні, привабливі. Поверхня плоду гладенька, інтен-

сивно-зеленого кольору, а при дозріванні – жовта, з незначним опушен-

ням. Шкірка тонка, ніжна. М'якоть щільна, жовто-кремова, соковита,

кисло-солодка, терпкувата, дуже ароматна.

Осіннього строку достигання. Дерево середньоросле з компактною

кулевидною кроною. Висота дерева до 3 м. Зиму переносить добре, не

вимерзає, не обмерзає. Плодоношення рясне, щорічне. Плоди серед-

нього та великого розміру (150-350 г), жовті, терпкуватого смаку.

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле з оберненопірамідаль-

ною, густою кроною. Сорт самоплідний, зимостійкий. Плоди середнього

розміру (250-280 г), округлі, світло-жовті, з гладенькою, блискучою по-

верхнею, майже без опушення. М'якоть світло-кремова, середньої

щільності, дрібнозерниста, ароматна, відмінного смаку (4,5-5 б).

Осіннього строку достигання (жовтень). Дерево середньоросле з компакт-
ною шаровидною кроною, середньозимостійке. Сорт стійкий проти гриб-
кових хвороб. Плодоношення щорічне. Дає високі врожаї, з одного дере-
ва збирають від 40 до 60 кг, якість плодів висока. Шкірочка жовта. М'я-
коть жовта, ароматна. Для свіжих плодів характерний кисло-солодкий
смак і терпка твердість.

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, формує плоскоокруглу,
густу крону. Відрізняється скороплідністю, дуже високою врожайністю, са-
моплідністю, зимостійкістю. Плоди великі (300 г), округлі, усічені, крупно-
ребристі. Шкірка світло-жовта, тонка, гладенька, блискуча, майже без
опушення. Мякоть кремова, дрібнозерниста, середньої щільності, з незна-
чною гранульованістю, ароматна.

Зимовий сорт. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною кроною, зи-

мостійке, з підвищеною вимогливістю до умов вирощування, високостій-

ке до хвороб. Плодоносить починає на 5 рік, урожайне. Плоди вище за

середні (160-200 г), грушоподібної форми, світло-жовті, зі слабким пома-

ранчево-червоним рум'янцем, та ніжною плямистою оржавленістю. М'я-

коть біла, злегка кремувата, ніжна, середньої соковитості, масляниста,

кисло-солодка (4,6-4,8 б).

Зимовий сорт. Дерево середньоросле, з вузькопірамідальною кроною,

зимостійке, стійке до ураження паршею. Плодоносить починає на 5-6 рік,

плодоносить щедро і регулярно. Плоди достатньо великі (160-190г), ши-

рокогрушеподібні, інтенсивно жовті, оржавлені. М'якоть кремова, сокови-

та, ніжна, масляниста, приємного кислувато-солодкого смаку, з легким

ароматом (4,5-4,7 б).

А Й В А

Айва «Грушевидна»

Айва «Мир»

Груша «Яблунівська»

Груша «Черемшина»

Айва «Яблуковидна»

Айва «Студентка»

Айва «Отлічниця»

АБРИКОС

Абрикос «Київський консервний»
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Ранній строк дозрівання. Плоди визрівають в середині липня. Дерево

середньоросле, з шаровидною середньої густоти кроною, високозимо-

стійке та засухостійке. Імунний до хвороб. Скороплідний та самобезплід-

ний. Плоди крупні (60 г), яйцевидної форми, жовті, з блідим рум'янцем.

М'якоть жовта, приємного смаку, з слабким ароматом (4,5 б). Кісточка

вільно відокремлюється від м'якоті.

Один з найбільш ранніх сортів. Дерева середньорослі, з розкидистою
кроною. Сорт характеризується пізнім цвітінням, підвищеною зимостійкіс-
тю і стійкістю до ураження клястероспоріозом. Перші врожаї з'являються
вже на четвертий рік. Плоди середні (30-40 г), овальні, золотисто-жовті з
барвистою засмагою, виражено соковиті, апетитні (4,3 б). Кісточка серед-
нього розміру, відмінно відокремлюється від м'якоті.

Раннього строку достигання. Синонім: Київський краснощокий. Дерево

середньоросле з широко округлою, густою кроною. Зимостійкий та се-

редньостійкий до хвороб, плодоносить регулярно. В плодоношення

вступає на 3-4 рік. Плоди великі (45-50 г), золотисто-помаранчеві з

темно-червоним рум'янцем, округлоовальні, злегка здавлені з боків.

M'якоть світло-жовта, щільна, середньосоковита, сахариста з приєм-

ним ароматом (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

Раннього строку дозрівання. Дерево середньоросле з широкою, обер-

ненопірамідальною кроною. Перші врожаї з'являються на 4-5 рік. Зимо-

стійкість висока. Плоди середнього розміру (33г), широкоовальні, золо-

тисто-помаранчеві, з малиново-червоним рум'янцем і підшкірними

крапками. М'якоть помаранчевого кольору, не волокниста, приємного

солодко-винного смаку (4,5 б). Кісточка звичайна, відмінно відходить

від м'якоті плода.

Відрізняється раннім строком дозрівання (1-7 липня). Дерево середньо-

росле, з розлогою густою кроною. В плодоношення вступає на 5 рік.

Плоди великі (45-50 г), округло-видовженої форми, золотисто-помаран-

чеві без рум'янця, опушені. М'якоть помаранчева, ніжна, соковита,

солодка, з абрикосовим ароматом (4,3 б). Кісточка легко відокремлю-

ється від м'якоті.

Пізнього строку достигання. Гібрид абрикоса звичайного з аличею. Дере-
во середньоросле. Зимостійкість дерев висока. Плоди великі (50-70 г),
темно-бордового кольору, опушені, кулясті або еліпсоподібні, близько
3,5 см в діаметрі. М'якоть від помаранчевої до темно-червоної, середньої
щільності, соковита, ароматна, десертного смаку з пікантною кислинкою
(4,3 б). Кісточка від м'якоті відокремлюється легко.

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлорозлою формою
крони. Сорт зимостійкий та скороплідний. В плодоношення вступає на
3 рік. Плоди великі (57 г),округлоовалоподібні, золотисто-помаранчеві.
М'якоть помаранчева, солодка, з сильним ароматом (4,5 б). Кісточка
відокремлюється від м'якоті.

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле з округлою, широко розло-

гою, рідкою кроною. Зимостійкість висока. В плодоношення вступає на

4-5 рік. Плоди крупні (60 г), округло овальні, здавлені з боків, жовто-по-

маранчеві з слабким рум'янцем. M'якоть світло-помаранчева, середньої

щільності, з кислинкою та легким ароматом (3,9-4,2 б). Кісточка відокрем-

люється від м'якоті.

Пізній сорт. Дерево середньоросле з широкоокруглою кроною. Зимостій-

кість висока. Сорт стійкий проти бактеріального раку, але сильно уражу-

ється моніліозом. Плоди вище середнього розміру (40-55 г), овальні,

помаранчеві з рум'янцем. М'якоть помаранчева, без волокон, смакові

якості високі (4,5 б).

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою формою крони.

Сорт високоврожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди крупні

(55 г), широкоовальні, жовті з густим розмитим рум'янцем. М'якоть щіль-

на, жовта, приємного кислувато-солодкого смаку (4,5 б). Кісточка легко

відокремлюється від м'якоті. Використовується для отримання кураги.

Абрикос «Київський ароматний»

Абрикос «Чорний принц»

Абрикос «Мелітопольський пізній»

Абрикос «Краснощокий пізній»

Абрикос «Київський красень»

Абрикос «Присадибний»

Абрикос «Надєжда»

Абрикос «Мелітопольський ранній»

Абрикос «Лютежський»

Абрикос «Кишинівський ранній»
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Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з округлорозлогою
формою крони. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб середня. Ско-
роплідний сорт. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плодоносить регу-
лярно. Плоди великі (65-85 г), округло-овальні, незначно здавлені з
боків, золотисто-померанчеві, з легким рум'янцем та незначним опушен-
ням. М'якоть світло-помаранчева, соковита, ароматна, приємного кисло-
солодкого смаку (4,3-4,6 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, широкорозлогої форми
крони. Сорт зимостійкий, врожайний, толерантний до шарки. Стійкий до
моніліозу та клястероспоріозу. Плоди досить великі (60-90 г), а деякі до-
сягають навіть 150 г, красиві, овально-здавлені з боків, світло-помаран-
чеві з розмитим червоним рум'янцем. Мякоть темно-помаранчева, щіль-
на, з легким ароматом, смачна (4,5 б). Кісточка досить добре відокрем-
люється від м'якоті. Дозрівають плоди в кінці липня.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле з розлогою кроною,

середньої густоти. Відрізняється високою зимостійкістью. Плоди великі

(40-50 г), округлі, сплюснуті з боків, жовті з розмитим рум'янцем. Шкіра

ніжна. М'якоть жовто-помаранчева, ніжна, соковита, солодка (4,5-5 б).

Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з шаровидною ши-

роко розкидистою формою крони. Зимостійкість висока, стійкість до

хвороб середня. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні

(48-50 г), округлої форми, кремові з невеликим малиновим рум'янцем.

М'якоть кремова, ніжна, таюча, солодко-кислого смаку (4,0-4,5 б). Кіс-

точка середня та добре відокремлюється від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево середньої сили росту, з густою ок-

руглою кроною. Має високу морозостійкість плодових бруньок та від-

значається щорічним плодоношенням. Плодоносити починає на 4-й рік.

Дає врожаї до 100 - 120 кг з дорослого дерева. Плоди великі (45 - 60 г),

овальні, помаранчеві. М'якуш ніжний, соковитий, з абрикосовим арома-

том (4,5 б). Кісточка відділяється від м'якоті. Достигають плоди в третій

декаді серпня.

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту: висота до
рослого дерева - 2-3 м, форма крони овально-пірамідальна. В плодоно
шення вступає на 4-5 рік. Сорт зимостійкий та засухостійкий. Урожайність
висока. Плоди вище середніх ( 35-40 г), овальні, жовті з незначним
рум'янцем. М'якоть достатньно щільна, хрумка, високої смакової якості
(4,8 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті.

-
-

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле з округлою, широ
корозлогою формою крони. Зимостійкість висока. Сорт самоплідний, в
плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди крупні (40-50 г), неправильно-
округлої форми, світло-жовтого кольору, матові. М'якоть світло-жовта,
ніжно волокниста, середньої щільності, соковита, кислувато-солодка, аро
матна, приємного смаку (4,0-4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від
м'якоті.

-

-

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з припіднятою звуже

ною кроною, яка розкривається під вагою врожаю. Сорт зимостійкий,

скороплідний та регулярно врожайний. В плодоношення вступає на

3-4 рік. Плоди вище середніх (36-44 г), округлі, золотисто-помаранчеві, з

легким рум'янцем. М'якоть помаранчева, щільна, соковита, з кислинкою

та легким ароматом (4,2-4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від

м'якоті.

-

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з округло

розлогою формою крони. Сорт досить зимостійкий та стійкий до хвороб.

В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (45-50 г), кулясті,

слабко приплюснуті з боків, золотисто-жовті з темно-червоними цяточка

ми. М'якоть жовта, щільна, ніжна, соковита, приємного солодкого з кис

линкою смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

-

-

-

Раннього строку достигання. Дерево середньоросле з кулястою густою

кроною. Достатньо зимостійкий, врожайність регулярна. В плодоношення

вступає на 3-4 рік. Плоди при обільному плодоношенні середні (28-30 г),

овальні, золотисто-жовті, практично без рум'янця. М'якоть жовта, ніжна,

соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка легко відок

ремлюється від м'якоті.

-

Абрикос «Ананасний цюрупінський»

Абрикос «Аденіс»

Абрикос «Краснощокий»

Абрикос «Червневий»

Абрикос «Самбурський ранній»

Абрикос «Голд Річ»

Абрикос «Ветєран Севастополя»

Абрикос «Буревісник»

Абрикос «Ботсадівський»

Абрикос «Березняківський»
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Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кроною.
Сорт зимостійкий. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди великі
(50-60 г), яйцевидні, помаранчево-жовті, з незначним рум'янцем, слабо
опушені. М'якоть помаранчева, хрящувата, гармонійного смаку, з слаб
ким ароматом (4,4 б). Кісточка дрібна та легко відокремлюється від
м'якоті.

-

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле з пірамідальною,
припіднятою та загущеною кроною. Сорт досить зимостійкий, помірно
врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди дуже великі (70
до 100 г), округло-конічні, золотисто-помаранчеві з яскравим рум'янцем
та ніжно-бархатистим опушенням. М'якоть світло-помаранчева, щільна,
соковита, солодко-кислого смаку (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється
від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з пірамідальною

кроною. Сорт зимостійкий, регулярно врожайний. В плодоношення

вступає на 6 рік. Плоди середні (30-40 г), округлі, легко опущені, світ-

ло-зеленувато-жовті, інколи на окремих плодах з'являється темно-ро-

жевий рум'янець. М'якоть світло-кремова, ніжно волокниста, соковита,

солодка, приємного смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

Середнього строку дозрівання. Дерево середньоросле. Характеризуєть-

ся високою врожайністю, середньою стійкістю до грибкових хвороб і

підвищеною морозостійкістю квіткових бруньок. Плоди середні (40-45 г),

округло-овальні, помаранчеві з слабким рум'янцем. М'якоть жовта, м'я-

систа, соковита, щільна, ароматна, доброго смаку (4,4 б). Кісточка

легко відділяється від м'якоті, ядро солодке.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою загуще-

ною кроною. Сорт зимостійкий, скороплідний, високоврожайний. В пло-

доношення вступає з 3 року. Плоди великі (55-70 г), округло-овальної

форми, жовто-помаранчеві з легким рум'янцем. М'якоть золотисто-по-

маранчева, ніжна, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка

добре відокремлюється від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою формою
крони. Сорт зимостійкий, самоплідний, високоврожайний. В плодоношен-
ня вступає на 3-4 рік. Плоди середнього розміру (45-50 г), помаранчеві, з
темно-червоним розмитим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, ароматна,
кисло-солодка (4,3 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

Сорт середньостиглий. Дерево високоросле з широкорозлогою формою
крони, скороплідне, врожайне. Сорт самоплідний, зимостійкий, середньо-
стійкий до плямистостей та моніліозу. Плоди великі (60-80 г), соломяно-
жовті, широкоовальної форми, здавлені збоків, з привабливою зовнішні-
стю і високими смаковими і технологічними якостями, відрізняются гармо-
нійним поєднанням цукристості і кислотності і сильним приємним анана-
совим ароматом (4,2 б).

Середній строк достигання. Дерево високоросле, з широкоокруглою кро-

ною. Відрізняється високою та регулярною врожайністю та зимостійкістю.

В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (65 г) та середні (30 г),

в залежності від врожаю, легко опущені, округлі, овальні, темно-бордові.

М'якоть червона, соковита, кисло-солодка (4,3 б). Кісточка велика та

частково відокремлюється від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою середньої

густоти кроною. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік.

Плоди вище середнього розміру (50-70 г), округло-овальні, або округло-

яйцевидні, сплющені з боків, жовто-помаранчеві, зі слабким малиновим

рум'янцем. М'якоть волокнисто-борошниста, яскраво-помаранчева, соко-

вита з приємною кислинкою (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від

м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою серед-

ньої густоти кроною. Відрізняється високою зимостійкістью. Плоди великі

(50-60 г.), овальні, сплюснуті з боків, розово-жовті, з інтенсивним злегка

розмитим рум'янцем. Шкіра середньої товщини, опущена. М'якоть жовто-

помаранчева, соковита, кисло-солодка (4,5-5,0 б). Кісточка частково ві-

докремлюється від м'якоті.

Абрикос «Персиковий»

Абрикос «Оболонський»

Абрикос «Нікітський»

Абрикос «Мелітопольський чорний»

Абрикос «Літній сувенір»

Абрикос «Бурштиновий»

Абрикос «Янтарний»

Абрикос «Шелудько»

Абрикос «Претендент»

Абрикос «Поліський крупноплідний»
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Середнього строку достигання. Дерева середньої сили росту, крона
плоскоокругла, середньої густоти. Зимостійкість невисока, але дерево
добре регенерирує після підмерзання, середньо стійкий до хвороб. Вро
жайність висока. Плоди крупні (50-60 г), округлі, червоно-бордові, з гус
тим восковим нальотом. М'якоть помаранчева, щільна, средньосоковита,
кисло-солодка, доброго смаку (4,5 б). Кісточка майже відділяється від
м'якоті.

-
-

Середній строк достигання. Дерево слаборосле з плоскоокруглою фо
рмою крони, зимостійке, стійке до хвороб. В плодоношення вступає на
3 рік. Плоди досить крупні (28-36 г), яйцевидні. Шкіра товста, міцна, тем
но-бордова з сизим легким нальотом. М'якоть жовта, соковита, приємно
го кисло-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

-

-
-

Середній строк достигання. Дерево середньоросле. Зимостійкість се

редня. Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди дуже крупні (60-70 г),

округлі, темно-червоні з сизим нальотом. М'якоть щільна, соковита,

ароматна, відмінного кисло-солодкого смаку (4,5-5,0 б). Кісточка легко

відокремлюється від м'якоті. Достигають в середині серпня.

-

Середній строк достигання. Червонолистий гібрид аличі та сливи. Де

рево швидкоросле, з розлогою формою крони, середньозимостійке. В

плодоношення вступає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі

(40-50 г), округлі, помаранчево-червоні. М'якоть щільна, соковита, від

мінного кисло-солодкого смаку (4,3-4,5 б). Голівуд вирізняється гарними

бордово-червоними листками.

-

-

Середній строк достигання. Дерево швидкоросле, з широкоокруглою

формою крони, зимостійке. Плодоносити починає на 3 рік. Плоди до-

сить великі (30-40 г), широкоовальної форми. Шкіра товста, міцна,

яскраво-жовта, з легким рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, приємного

кислувато-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка погано відокремлюється від

м'якоті.

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, з округлою, розлогою
формою крони. Зимостійкість і стійкість до хвороб середня. В пору пло
доношення вступає на 3-4 рік, урожайність висока і регулярна. Плоди
досить великі (25-30 г), округло-овальні, шкіра щільна, помаранчево-жов
та з малиновим рум'янцем та слабким восковим нальотом. М'якоть
яскраво-жовта, соковита, ароматна, кислувато-солодкого смаку (4,0 б).
Кісточка маленька, легко відокремлюється від м'якоті.

-

-

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня.
Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди середні (30-50 г), одномірні, буро-
червоні з сизим нальотом. М'якоть світло-жовта, щільна, соковита, аро-
матна, відмінного солодкого смаку (4,5-5,0 б). Кісточка легко відокремлю-
ється від м'якоті. Достигають в середині липня.

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з широкопірамідальною,

майже округлою кроною. Зимостійкість середня. Плоди великі (40-50 г),

округло-овальні, темно-червоні, щільно м'ясисті, ароматні, доброго кис

ло-солодкого смаку (4,0-4,25 б).

-

Середньоранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлокуляс

тою формою крони, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік.

Плоди великі (45-50 г), округло-видовженої форми, золотисто-помаран

чеві, без рум'янця, опушені. М'якоть помаранчева, ніжна, соковита, со

лодка (4,3 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

-

-

-

Абрикос «Зоряний»

АЛИЧА

Алича «Кубанська комета»

Алича «Десертна»

Алича «Голівуд»

Алича «Глобус»

Алича «Гек»

Алича «Машенька»

Алича «Рум яна зорька»'

Алича «Генерал»
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Ранній строк достигання (середина червня). Вишнево-черешневий гібрид.
Дерево середньоросле, з високоокруглою, густою кроной, середньозимо
стійке та середньоврожайне. Сорт самобезплідний. В плодоношення
вступає на 3-4 рік. Плоди великі (5-6 г), одномірні, плоско-округлі, тем
но-червоні. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, смак солодко-кис
лий (4,7-5,0 б

-

-
-

Ранній строк достигання. Дерево слабкоросле, зимостійке, з кулястою
середньозагущеною кроною, досить зимостійке. Самобезплідне, добре
запліднюється самоплідними вишнями та черешнями. Плоди великі
(5,6-6,6 г), максимальна вага до (7-8 г), плоско-округлі, темно-червоні.
М'якоть червона, соковита, з приємним ароматом, кисло-солодкі (4,5 б).
В умовах Києва плоди визрівають в другій половині червня.

Сорт пізньостиглий, самоплідний, високоврожайний, зимостійкий. Де

рево невелике, з розлогою, кулястою кроною, з пониклими гілками.

Починає плодоносити на 2-й рік. Плоди великі (5-6 г), червоні, блискучі,

округло-яйцевидної форми. Шкірочка тонка, блискуча. М'якоть світло-

червона, соковита, солодкувато-кислого смаку (4,5 б).

-

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле, висотою до 3 м, з широко

округлою, рідкою кроною. Сорт зимостійкий та середньостійкий до

кокомікозу, самоплідний. Плоди вище середніх (4,5 г), червоні. М'якоть

щільна, соковита, світло-червона, солодко-кислого смаку (3,9 б).

-

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле з колоновидною рідкою кро-
ною. Сорт зимостійкий та стійкий до хвороб. Урожайність висока. Плоди
великі (40 г), широко- конічні. Шкірка тонка, темно-червона з восковим
нальотом. М'якоть рожева, середньої щільності, кисло-солодка, приємно-
го смаку (4,4 б).

Середньоранній строк достигання. Дерева середньорослі, крона плоско-
округла, середньої густоти. Зимостійкість та засухостійкість середні. Сорт
стійкий до моніліозу. Урожайність висока. Плоди середні (30 г), видовже-
но-яйцевидної форми, червоно-фіолетові, с густим восковим нальотом.
М'якоть червона, щільна, дуже доброго солодко-кислого смаку, ароматна
(4,4 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті.

Декоративна червонолистна алича. Дерева з темною корою, висотою до

6-8 м. Листя при розпусканні насиченого бурякового відтінку, з часом

злегка зеленіють та бронзовіють. Цвітки блідо-рожеві, до 2,5 см в

діаметрі. Плоди досить великі (35–40 г), темно-вишневі. Придатні до

вживання.

Середній строк достигання. Дерево невелике, середньоросле, має плос-

куватоокруглу та широкорозлогу форму крони, зимостійкість середня. В

плодоношення вступає на 4 рік. Плоди досить великі (25-50 г), овальні,

шкіра міцна, темно-червона, з мілкими світлими цяточками, вкрита вос-

ковим нальотом. М'якоть жовто-кремова, майже малинова, приємного

смаку, середньо соковита, ароматна (4,0-4,25 б). Кісточка маленька,

легко відокремлюється від м'якоті.

Алича «Жемчужина»

Алича «Колоновидна»

Алича «Пісарді»

Алича «Обільна»

Алича «Оленька»

Середній строк достигання. Дерево невелике з широкорозлогою формою

крони, скороплідне, середньозимостійке, стійке до хвороб. В плодоно-

шення вступає на 2-3 рік. Високо та регулярно врожайне. Плоди крупні

(35-60 г), округлої форми, темно-фіолетові з сірувато-фіолетовим воско-

вим нальотом. М'якоть яскраво-жовта, при достиганні темно-пурпурова,

міцна, кислувато-солодка з приємним ароматом (4,2 б).

ВИШНЯ

Вишня «Малишка»

Вишня «Гріот подбєльський»

Вишня «Метеор»

Вишня «Любська»
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Сорт середньостиглий. Дерево середньоросле, з округлою пониклою
кроною. Сорт зимостійкий, високоврожайний, сапоплідний, стійкий до
кокомікозу. Плоди великі (6-8 г), темно-червоного кольору. М'якоть тем
но-червона, щільна, соковита, доброго смаку (4,4 б).

-

Середнього строку достигання (середина липня). Дерево низькоросле, з
плоскоокруглою, плакучою формою крони, високо та регулярно врожайне,
зимостійке. Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди
середні (4 г), темно-червоні, округлої форми. М'якоть щільна, соковита,
червона, дуже приємного ароматного кисло-солодкого смаку (3.7 б).

Середнього строку достигання (кінець червня). Дерево слаборосле,

заввишки до 2,5 метра, з кулястою, густою та пониклою кроною. Сорт

самобезплідний. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі (8,6 г),

максимальні (15,0 г), одномірні, плоско-округлі, темно-червоні. М'якоть

червона, ніжна, соковита, смак кисло-солодкий, еталонний для вишні

(5,0 б). Кісточка вільна.

Середнього строку достигання (початок липня). Дерево сильноросле, з

кулястою кроною. Сорт самобезплідний, посухостійкий, високоврожай-

ний. Зимостійкість середня. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди

великі (8,5 г), округло-серцеподібні, темно-червоні. М'якоть червона,

ніжна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,5 б). Шкірочка тонка, кісточка

вільна.

Вишня «Молодіжна»

Вишня «Ксенія»

Вишня «Ігрушка»

Вишня «Встрєча»

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, кущоподібної

форми крони, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди

середні (3-4 г), плоско-округлі, темно-червоного кольору, майже чорні.

М'якоть соковита, кисло-солодкого приємного смаку, ароматна (4,5 б).

Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди виз-

рівають в середині липня.

Вишня «Володимирська»

Ранньосереднього сроку достигання. Дерево слаборосле, заввишки до
2,5 м. Крона округла, густа. Зимостійкість висока. В плодоношення всту
пає на 3 рік. Сорт самобезплідний. Плоди великі (5-6 г), плоско-округлі,
одномірні, темно-червоні. М'якоть червона, ніжна, соковита, кисло-солод
кого освіжаючого смаку (4,6 б). Кісточка легко відділяється від м'якоті.
В умовах Києва плоди визрівають до 20 червня.

-

-

Середнього строку достигання (друга половина липня). Дерево сильнорос
ле (3,5-4 м), має вузьку топольовидну крону, високозимостійке, врожайне.
Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні
(до 4,5 г), округлої форми, темно-червоні. М'якоть темно-червона, ніжна,
соковита, чудового десертного кислувато-солодкого смаку (4,9 б). Вузька
крона дозволяє щільно висажувати дерева цього сорту (через 2 м).

-

Ранній строк достигання (початок червня). Гібрид черешні та вишні. Де

рево середньоросле, з кулястою компактною кроною, середньозимостій

ке, високоврожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі

(9-10 г), округлої форми, злегка зплющені, темно-червоні, блискучі. М'я

коть темно-червона, ніжна, соковита, чудового десертного смаку, з при

ємною освіжаючою кислинкою (4,8-5,0 б). Кісточка відділяється від

м'якоті.

-

-

-

-

Увага! Сорт «Чудо вишня» плодоносить в основному на букет

них гілочках, що потребує особливої уваги при обрізці.

-

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле (висотою до

4 м), з загущеною, пірамідальною, розлогою кроною, високозимостійке,

високоврожайне. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди великі

(4,7-5 г), широкосерцевидні, темно-червоні, блискучі. Плоди формуються

букетиками. М'якоть ніжна, щільна, темно-червона, приємного кисло-

солодкого смаку (4,5-4,7 б). В умовах Києва плоди визрівають в другій

половині червня.

Вишня «Альфа»

Вишня «Призваніє»

Вишня «Пам яті Вавілова»'

Вишня «Чудо вишня»

Надранній строк достигання. Дерево середньоросле, з рідкою шаровид

ною кроною. Плоди вище середніх (4,5 г), темно-червоні, плоско округлі.

М'якоть світло-червона, ніжна, соковита. Сік рожевий. Кісточка середня,

відділяється від м'якоті.

-

Вишня «Рання-2»
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Піздній строк достигання. Дерево сильноросле, краще формувати кущем.
зимостійке, стійке до хвороб, високоврожайне ( 50 кг с дерева). Плодоно-
сити починає на 3-4 рік, регулярно. Плоди крупні (200 г), округлі, жовті з
смугастим рум'янцем. М'якоть соковита, таюча, солодка, приємного смаку
(4,7 б). Кісточка відділяється від м'якоті.

Пізній сорт. Дерева сильнорослі, зимостійкі. Сорт дуже врожайний. Плоди
великі (180- 220 г), овальні, кремові, з яскраво-червоним рум'янцем на
більшій поверхні плоду. М'якоть соковита, жовта, дуже смачна, кисло-
солодка, приємного смаку, ароматна. Визріває в середині вересня.

Сорт середньопізнього строку достигання. Дерево сильноросле, моро-

зостійке, стійке до кокомікозу. Плоди великі (7 г), темно-червоні, доброго

смаку.

Вишня «Слав янка»'

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле, з оберненопірамідальною,

середньо- загущеною формою крони. Сорт самобезплідний, зимостійкі

сть та стійкість до кокомікозу середні. Плоди середні (3,9-4,2 г), оваль

но-серцевидні, темно-червоні. М'якоть темно-червона, щільна, сокови

та, дуже доброго кисло-солодкого смаку (4,5 б).

-

-

-

Вишня «Жуковська»

Середнього строку достигання (середина липня). Дерево середньоросле,
з плоскоокруглою пониклою кроною, кущового типу, високоврожайне.
Зимостійкість висока. Сорт самобезплідний. В плодоношення вступає на
5 рік. Плоди великі (5-6 г), одномірні, плоско-округлі, темно-бордові,
майже чорні. М'якоть бордова, ніжна, соковита, смак солодко-кислий
(4,2-4,4 б). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

Середнього строку достигання (наприкінці червня). Дерево середньоросле,
з розкидистою кроною, врожайне, зимостійке. Сорт самобезплідний. В
плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі (5-6 г), плоско-округлі, од-
номірні, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, ніжна, соко-
вита, кисло-солодкого освіжаючого смаку (4,8 б). Кісточка легко відділяє-
ться від м'якоті.

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, з широко пірамідальною,

середньо- загущеною кроною. Зимостійкість добра. Сорт частково само-

плідний, до кокомікозу відносно стійкий. Плоди великі (7 г), широкосер-

цевидні, здавлені з боків, темно-червоні. Шкірка темно-червона, щільна,

блискуча. М'якоть темно-червона, кисло-солодкого доброго смаку.

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з кулястою фор-

мою крони, високоврожайне. Зимостійкість висока. Сорт самоплідний. В

плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (4,5-4,7 г), дуже приваб-

ливі, широко-серцевидної форми, з темно-бордовим забарвленням. М'я-

коть темно-червона, ніжна, доброго кисло-солодкого смаку (4,4 б).

Кісточка вільна. В умовах Києва плоди визрівають на початку липня.

Вишня «Шалунья»

Вишня «Чорнокорка»

Вишня «Тургенівка»

Вишня «Ночка»

Середнього строку достигання. Дерево слаборосле, висотою 2-2,5 м, з

класичною кулястою кроною, зимостійке, щедро та регулярно врожайне.

Сорт самоплідний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні

(4,0-5,0 г), широкоокруглі, темно-червоні. М'якоть середньої щільності,

соковита, задовільного класично вишневого кислого смаку (3,8-4,0 б).

Кісточка легко відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрі-

вають в середині липня.

Вишня «Норд стар»

ПЕРСИК

Персик «Пам ять Гришко»'

Персик «Осінній Сюрприз»
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Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, зимостійке, врожай
не. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (100-130г), округлі,
дуже гарні, кремово-жовті, з темно-червоним рум'янцем, майже на весь
плід. М'якоть біла, соковита, доброго кислувато-солодкого смаку, дуже
смачна (4,3-4,5 б). Кісточка середнього розміру та легко відокремлюєть
ся від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці липня.

-

-

Середнього строку дозрівання. Дерева сильнорослі, з розкидистою кро
ною (висота и ширина 4 м). Врожайність та зимостійкість - високі. Плоди
крупні (150-180 г), округлі, жовті, з штрихуватим рум'янцем червоно-
малинового кольору, з тендітним опушенням. М'якоть біло-кремова, дуже
соковита, високої смакової якості (4,9 б). Кісточка від м'якоті відділяє
ться добре. Урожай визріває в середині серпня.

-

-

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою

густою кроною. Сорт зимостійкий, стабільно врожайний. В плодоношен

ня вступає на 3-4 рік. Плоди більше середніх (124 г), широкоовальні з

приплюснутою верхівкою, густо опушені, зеленувато-кремові, з розми

тим карміновим або бордовим рум'янцем. М'якоть світло-кремова,

ніжноволокниста, соковита, доволі ароматна, гармонійного кислувато-

солодкого смаку (4,5 б). Кісточка не відокремлюється від м'якоті. В

умовах Києва визрівають в середині серпня.

-

-

Середній строк дозрівання. Дерево середньоросле, краще формувати

кущом. Плоди середні (150-180 г), жовті з яскравим рум'янцем, опу

шення плоду короткобархатисте. М'якоть соковита, солодка, дуже при

ємного смаку (4.9 б). Кісточка від м'якоті відокремлюється добре.

-

-

Ранньосередній сорт. Дерево середньоросле, рекомендовано форму

вати кущом. Плоди великі (130-150 г), округлі, трохи пухнасті, біло-

кремові, с рожевим і темно-червоним рум'янцем (майже на половину

плоду). М'якуш кисло-солодкий, дуже соковитий (4,9 б). Плоди дозріва

ють наприкінці липня. Кісточка добре відстає від м'якоті.

-

-

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою формою
крони, легко формується у вигляді куща. Сорт зимостійкий, стійкий до
борошнистої роси, врожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди
середні (90-110 г), округло-овальної форми, здавлені по бокам, світло-
кремові, з рум'янцем у вигляді штрихів та цяточок. М'якоть біла, соковита,
кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5-5,0 б). Кісточка легко відок-
ремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині серпня.

Ранньосередній строк достигання. Дерево середньоросле, з густою широ
кокулястою формою крони. Сорт високозимостійкий, стійкий до курчавості
листя, високоврожайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди се
редні (85-100 г), округлої форми, зеленувато-жовті, опушені, з легким
смугастим рум'янцем. М'якоть біла, слабковолокниста, соковита, приємно
го кисло-солодкого смаку (4,1 б). Кісточка велика та частково відокремлю
ється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці липня.

-

-

-
-

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з розлогою формою

крони. Зимостійке, високоврожайне. В плодоношення вступає на 3-4 рік.

Плоди великі (120 г), овально-округлі, зеленувато-кремові з рум'янцем

від світло-малинового до цвіту бордо. М'якоть зеленувато-кремова, соко-

вита, волокниста, ароматна, приємного, освіжаючого кисло-солодкого

смаку (4,2 б). Кісточка середнього розміру та не відокремлюється від

м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині липня.

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, шаровидної, злегка

розлогої форми крони. Сорт високозимостійкий, врожайний. В плодоно-

шення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (85-90 г), округло-овальні,

світло-жовті інколи з яскравим полосатим рум'янцем. М'якоть зеленува-

то-біла, соковита, ніжна, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка не

відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в середині

липня.

Середньопізнього сроку дозрівання. Дерево з округлою кроною. Зимо

стійкість, посухостійкість високі. Сорт самоплідний. Врожайність висока,

стабільна. Вступає у плодоношення на 3 рік. Квітки розовидні. Плоди

більше середніх (140 г), округлої форми. Основне забарвлення плоду

жовте, покривне - з гарним майже суцільним рум'янцем. М'якоть помаран-

чево-жовта, ніжно-волокнистої консистенції (4,5 б). Кісточка від м'якоті

відокремлюється добре. В умовах Києва визрівають в 3 декаді серпня -

1 декаді вересня).

-

Персик «Дружба»
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Персик «Сочний»
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Персик «Лісостеповий»

Персик «Київський ранній»

Персик «Грінсборо»

Персик «Нектарін рубіновий 8»
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Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з густою куляс-
тою формою крони, зимостійке. Сорт самоплідний і врожайний. В пло-
доношення вступає на 3 рік. Плоди крупні (від 130-150 до 220 г), широ-
коовальні або сплюснуто-округлі, з слабким опушенням, блідо-жовті з
розмитим кармінно-червоним рум'янцем. М'якоть зеленувато-жовта,
щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислинкою та приємним аро-
матом (4,7-4,9 б). Кісточка крупна та не відокремлюється від м'якоті. В
умовах Києва визрівають в кінці серпня.

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою та
злегка розлогою формою крони. Сорт зимостійкий і високоврожайний. В
плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди великі (від 100 до 120 г),
кулясті, жовті з темно-рожевим рум'янцем. М'якоть біла, соковита, з при-
ємним кислувато-солодким смаком (4,5 б). Кісточка середня та легко
відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, зимостійке.

Плоди середні (110-120 г), округло-овальні, яскраво-жовті з червоно-

кармінним рум'янцем. М'якоть жовто-помаранчева, з червоними жилка-

ми, соковитий. Знімальна стиглість третя декада липня. (4,5 б.)

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з кулястою та

злегка розлогою формою крони. Сорт високозимостійкий і високовро-

жайний. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди середні (від 60 до

130 г), кулясті, а інколи притуплено-широкоовальні, з коротким опушен-

ням, блідо-кремові, з розмитим кармінно-червоним рум'янцем. М'якоть

біла, з кремуватим відтінком, середньої соковитості, з приємним

смаком та слабким ароматом (4,5 б). Кісточка велика та не відокрем-

люється від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою густою

кроною. Сорт середньозимостійкий. В плодоношення вступає на 3-4 рік.

Плоди великі (140-170 г), овально-видовжені, сильно опушені, помаран-

чеві з вогняним рум'янцем. М'якоть помаранчево-жовта, ніжна, волок-

ниста, кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка легко відокремлюється

від м'якоті. В умовах Києва визрівають в кінці серпня.

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, формує широкоовальну,
загущену крону. Зимостійкість середня, сприйнятливий до борошнистої
роси. Плоди великі (160-180 г), широко-овальні, з округлою вершиною.
Шкірочка середньої міцності, яскраво-жовта, з карміновим розмитим
штрихуватим рум'янцем на більшій частині плоду, з м'яким замшевим
опушенням. М'якоть соковита, щільна, ніжноволокниста, яскраво-жовта, з
приємним ароматом, гармонічного кислувато-солодкого смаку (4,25-4,5
бали). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту, с широко-
обратнопірамідальною, розкидистою кроною. Зимостійкий сорт, відносно
стійкий до борошнистої роси, самоплідний. Плодоносить починає на
3-4 рік, обільно та постійно. Плоди не великі (70-90 г), округлі, темно-кре
мові з бордовим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита, таюча, доброго
смаку (4-4,5 б). Кісточка середня, легко відділяєтся від м'якоті. Плоди
визрівають в другій половині серпня.

-

Cереднього строку дозрівання. Дерева середньорослі, рано вступають в

плодоношення, на 3 рік. Високоврожайний сорт. Плоди середні та крупні

(100-150 г), трохи видовженої форми, жовті, з червоним рум'янцем. М'я

коть біла, дуже соковита, високих смакових якостей (4,9 б). Плоди уні

версального призначення.

-

-

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з широкооберне

но-конусовидною формою крони. Сорт високоврожайний та достатньо

зимостійкий. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди більше середніх

(137 г), округлі або слабо приплюснуто-округлі, помаранчево-жовті з ця

точним, слабо штрихуватим і слабомармуровим рум'янцем. М'якоть

помаранчево-жовта, біля кісточки розова, ніжна, соковита, з сильним

ароматом, приємного смаку (4,9 б). Кісточка частково відокремлюється

від м'якоті. В умовах Києва визрівають наприкінці серпня.

-

-

Середнього строку достигання. Дерево середньої сили росту з розкидис

тою, декілька асиметричною та досить загущеною кроною. Відрізняється

високою та стабільною врожайністю, самоплідністю, високою зимостій

кістю дерева та цвіткових бруньок, відносною стійкістю до грибкових

хвороб. Плоди великі (150-200 г), овальні, середньоопущені, жовтокре

мові з темно-рожевим рум'янцем. М'якоть жовта, соковита з кислинкою

(5,0 б). Кісточка від м'якоті відділяється добре. Плоди визрівають у другій

декаді серпня.

-

-

-

Персик «Щедрий»
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Персик «Любимець»
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Пізній строк достигання. Дерево сильноросле з широкоокруглою формою
крони, зимостійке, помірно стійке до хвороб. Сорт скороплідний. В пло-
доношення вступає на 2-3 рік, високоврожайний. Плоди дуже великі
(до 100 г), овальної форми, темно-фіолетові. М'якоть темно-жовта, се-
редньої щільності, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей
(4,5 б). Має схильність до розтріскування плодів при перезріванні. Кіс-
точка достатньо добре відокремлюється від м'якоті. Використовується
для отримання високоякісного чорносливу.

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, крона овальна, серед-
ньої густоти. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Зимостійкість низька.
Плоди великі (60-70 до 100 г), овальні або широкоовальні, нерівнобокі,
шкіра пурпурово-фіолетова, з підшкірними цяточками та синім нальотом.
М'якоть зеленувато жовта, солодка (4,5 б). Кісточка злегка відокремлю-
ється від м'якоті.

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з широкоокруглою фор

мою крони, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення

вступає на 4-5 рік, високоврожайне. Плоди великі (50-55 г), овальної

форми, зеленувато-сині. М'якоть жовта, середньої щільності, соковита,

кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка добре

відокремлюється від м'якоті.

-

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, середньозимостійке,

високоврожайне. Плоди більше середніх (до 40 г), темно-синього заба-

рвлення з сизим нальотом, яйцевидної форми. М'якоть зеленувато-

жовта, соковита, кисло-солодка, високих смакових якостей (4,5 б).

Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле. В плодоношення всту

пає на 5-6 рік. Плоди великі (31 г), вирівняні, темно-синього кольору.

М'якоть зелена або жовто-зелена, середньої щільності, дуже соковита,

високих смакових якостей (4,8 б). Кісточка легко відокремлюється від

м'якоті.

-

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле, з овальною і дуже рід
кою формою крони, сорт самоплідний, скороплідний. В плодоношення
вступає на 4-5 рік. Плоди великі (76 г), округло-овальної форми, темно-
сині в суцільному сизому нальоті. М'якоть жовта, щільна, соковита,
доброго смаку (4,2 б ). Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

-

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле. Сорт стійкий проти хвороб та
середньостійкий до морозів, самобезплідний. Плоди великі (50 г), широко
яйцевидні. Шкірка бордово-фіолетового кольору з сильним восковим
нальотом. М'якоть зеленувато-кремового кольору, соковита, солодка з
приємним ароматом (4,8 б).

-

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з округло-розло-

гою формою крони, високо-зимостійке. В плодоношення вступає на

4-5 рік. Плоди на молодих деревах великого розміру (36 г), при великій

врожайності плоди зменшуються до (28 г), овально-округлої форми, пур-

пурово- червоного забарвлення. М'якоть помаранчево-жовта, щільна,

соковита, кисло-солодкого смаку (4,2 б). Кісточка майже відокремлюєть-

ся від м'якоті.

Пізній сорт сливи американськой селекції. Дерево вище середньої сили

росту, формує широкопірамідальну крону, вище середньої загущеності.

Відрізняється високою, регулярною врожайністю, зимостійкістю. Сорт

імунний до шарки слив. Плоди великі (50-60 г), овальні, фіолетово-сині.

М'якоть зеленувато-жовта, соковита, щільна, гарного кисло-солодкого

смаку (4,6 б).

СЛИВА

Слива «Президент»

Слива «Емпрес»

Слива «Ганна Шпет»

Слива «Волошка»

Слива «Вереснева»

Слива «Валор»

Слива «Блю фрі»

Слива «Амерс»

Слива «Вікторія»
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Надранній сорт. Дерево середньоросле, стійке до хвороб, високо- та ре-
гулярно врожайне. Сорт скороплідний та зимостійкий. Плоди великі
(до 60 г), овально-видовжені, при визріванні рожево-білі з легким воско-
вим нальотом. М'якоть блідокремова, тонковолокниста, соковита, ніжна,
таюча, приємного смаку (4,4-4,6 б). Плоди визрівають на початку липня.
Кісточка добре відділяється від м'якоті.

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, висотою
2-2,5 м. Крона пірамідальна, середньої густоти. Зимостійкість середня. В
плодоношення вступає на 2-3 рік. Плоди середні (30-35 г), кулястої фор-
ми, темно-червоні. М'якоть помаранчева, середньої щільності, соковита,
хрящувата, ніжна, кисло-солодка (4,6 б). Кісточка відокремлюється від
м'якоті погано.

Ранній строк достигання. Дерево низькоросле, округлої крони та серед-

ньої густоти, зимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди

великого розміру, більше середніх (40 г), овальної форми, забарвлення

синє або нерівномірно зелено-синє, з густим сизим нальотом. М'якуш

жовтий, ніжно волокнистий, соковитий, кисло-солодкого смаку, добрих

смакових якостей (4,5 б).

Раннього строку достигання. Дерево сильноросле, з округлою, серед-

ньо-загущеною кроною. Плоди великі (35-40 г), на молодих деревах

(45-50 г), округлі, злегка сплющені біля полюсів, жовті з білим восковим

нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковита, дуже солодка з

легкою кислотою і медовим присмаком (4,5 б). Кісточка середнього

розміру. Плоди дозрівають в кінці липня – на початку серпня.

Раннього строку достигання. Дерево сильноросле, з округлою, серед-

ньо-загущеною кроною. Плоди більше середніх (30-40 г), округлі, жовті

з білим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, сокови-

та, дуже солодка з легкою кислотою і медовим присмаком (4,5 б). Кіс-

точка середнього розміру. Плоди дозрівають в кінці липня – на початку

серпня.

Пізньостиглий сорт сливи. Дерево середньої сили росту, формує опукло
овальну, трохи загущену крону. Відрізняється скороплідністю, високою,
регулярною врожайністю, зимостійкістю, толерантністю до грибних хвороб,
невимогливістю до умов вирощування. Плоди великі (45 г), овальної фор
ми. Шкірочка бордово-фіолетова з численними сірими підшкірними крап
ками. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, щільна, приємного освіжаючо
го кисло-солодкого смаку (4,4 б).

-

-
-
-

Ранній строк достигання. Дерево середньоросле, з широко округлою фор
мою крони, середньозимостійке. В плодоношення вступає на 4-5 рік.
Плоди великі (60-70 г), витягнуто-овальні, синього кольору. М'якоть сала
тово-жовта, соковита, приємних високих смакових якостей (4,5 б).

-

-

Пізнього строку дозрівання. Дерево середньоросле. Зимостійкість сере

дня. Стійкість проти грибкових захворювань висока. Сорт скороплідний,

високоврожайний. Плоди дуже великі (100 г), з жовтим м'якушем.

-

Пізній строк достигання. Дерево середньоросле з плоско-округлою, гус

тою формою крони. Зимостійкість досить висока. В плодоношення всту

пає на 5-6 рік. Плоди більше середніх (30-35 г), овально-яйцевидної

форми, темно-сині, майже чорні, з густим восковим нальотом. М'якоть

зеленувато-жовта з білими прожилками, дуже щільна, гармонійного

кисло-солодкого смаку (4,5-4,8 б). Кісточка середня та добре відокрем

люється від м'якоті. Використовується для виробництва високоякісного

чорносливу.

-

-

-

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, крона високоовальна та

компактна. Середньозимостійке, стійкість до хвороб висока. Сорт само

плідний та скороплідний. В плодоношення вступає на 4-5 рік, високовро

жайний. Плоди великі (36-45г) овально-продовгуваті, темно-сині, майже

чорні, з густим сизим нальотом. М'якоть жовта, дуже щільна, соковита,

гарного кислувато-солодкого смаку (4,3 б). Кісточка відокремлюється від

м'якоті. Використовується для виробництва високоякісного чорносливу.

-

-

Слива «Киргизька превосходна»

Слива «Чарівниця осені»

Слива «Угорка італійська»

Слива «Топ гігант»

Слива «Стенлей»

Слива «Альонушка»

Слива «Сюрприз іюля»

Слива «Ренклод ранній»

Слива «Ода»

Слива «Медовка»
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Літній сорт. Дерево середньоросле, пірамідальної, розрідженої форми
крони. Плодоносити починае на 5 рік. Плоди великі (190-270 г), подов-
жено-грушоподібні, жовті з суцільним темно-бордовим рум'янцем. М'якоть
жовтувато-біла, ніжна, соковита, солодка з мускатним присмаком, висо-
ких смакових якостей (4,4-4,5 б).

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона чашевидна, ши

рока, розлога, відкрита, без провідника. Зимостійкість слаба. Сорт ско

роплідний та самобезплідний. Плоди великі (110 г), широкоовальні, при

повному достиганні темно-бордові з світлими цяточками та восковим

нальотом. М'якоть кремова, ніжна, соковита, дуже ароматна. Кісточка

від м'якоті відокремлюється середньо.

-

-

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, широкоокруглої

форми крони, середньозимостійке. Сорт скороплідний, в плодоношення

вступає на 4-5 рік, високоврожайний. Плоди великі (40-50 г), округло

приплюснутої форми, червоно–фіолетові. М'якоть жовта, соковита,

щільна, приємного кисло-солодкого смаку (4,3 б), а при повному визрі

ванні медово-солодка. Кісточка легко відокремлюється від м'якоті.

-

Середнього строку достигання. Дерево слаборосле з компактною, вузь

кою кроною, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення

вступає на 3-4 рік, високоврожайне. Плоди великі (45-60 г), округлої

форми, рожево-фіолетові. М'якоть зеленувата, ніжна, сахариста, соло

дка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка в залежності від погод

них умов добре відокремлюється від м'якоті або зовсім не відокремлю

ється.

-

-

-

-

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле, з завуженою фор
мою крони, високозимостійке. В плодоношення вступає на 3-4 рік. Плоди
великого розміру (40 г), округлої форми, темно-синього забарвлення.
М'якоть темно-жовта, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку (4,4 б).
Кісточка майже відокремлюється від м'якоті.

-

Середнього строку достигання. Дерево середньоросле з широкоокруглою,
густою кроною, зимостійке, помірно стійке до хвороб. В плодоношення
вступає на 4-5 рік, високоурожайне. Плоди великі (50-60 г), темно-пурпу
рові, овальної форми. М'якоть зеленувата, досить щільна, соковита,
солодка, високих смакових якостей (4,5 б). Кісточка в залежності від по
годних умов добре відокремлюється від м'якоті або зовсім не відокрем
люється.

-

-
-

Ранньосереднього строку достигання. Дерево сильноросле з плоскоок-

руглою та густою кроною. Зимостійкість низька, скороплідне. В плодоно-

шення вступає на 4- 5 рік. Плоди більше середніх (35-40 г), округлої

форми, темно-червоні з помітним восковим нальотом. М'якоть темно-

жовта, середньої щільності, ніжна, соковита, дуже солодка з кислинкою

(4,5-4,9 б). Кісточка відокремлюється від м'якоті.

Середній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлоовальною

кроною середньої густоти, високозимостійке, скороплідне. В плодоношен

ня вступає на 4-5 рік. Високоврожайне. Плоди середні (25-30 г), округло-

овальної форми, темно-сині з слабким восковим нальотом. М'якоть зе

лена, дуже щільна, соковита, дуже солодка з легкою кислинкою та

приємним ароматом (5,0 б). Кісточка мілка, майже відокремлюється від

м'якоті.

-

-

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з кулястою

формою крони. Зимостійкість висока. В плодоношення вступає на 3-4 рік.

Плоди великі (40 г), бочковидні, темно-синього кольору, з густим воско-

вим нальотом. М'якоть жовта, соковита, щільна, приємного кисло-солод-

кого смаку (4,7 б). Кісточка добре відокремлюється від м'якоті.

Слива «Донецька консервна»

Слива «Анже»

Слива «Угорка донецька»

Слива «Ренклод Карбишева»

Слива «Ненька»

Слива «Ренклод Альтана»

Слива «Оцарк Прем єр»'

Слива «Імперіал епінес»

ЧЕРЕШНЯ

Черешня «Наполеон»
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Надранній строк достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кроною,
високозимостійке, постійно врожайне. В плодоношення вступає на
4-5 рік. Плоди більше середніх (6-8 г), округло-серцеподібної форми,
світло-жовті, з світло-червоним рум'янцем. М'якоть кремова, напівхрящу-
вата, ніжна, соковита, солодка, з приємною освіжаючою кислинкою
(4,5 б). Кісточка дрібна, добре відділяється від м'якоті. В умовах Києва
визріває в першій декаді червня.

Ранньосереднього строку достигання. Дерево середньоросле, з широко-
пірамідальною формою крони. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Пло-
ди великі (8,2-9,0 г), округло-серцевидні, жовті, з малиново-червоним
рум'янцем. М'якоть жовта, хрящувата, соковита, приємного освіжаючого
кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка частково відокремлюється від
м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в третій декаді червня.

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, крона широка, не густа,

куляста, достатньо зимостійке, стійке до хвороб та шкідників. В плодо-

ношення вступає на 5 рік. Плоди середнього розміру (4,7 г), гарні,

темно-червоні, широкосерцевидні. Шкіра темно-червона, при повній

стиглості майже чорна, блискуча. М'якоть темно-червона, середньої

щільності, соковита, в міру солодка (4,3 б).

Ранньостиглий сорт. Дерево сильноросле, формує високоовальну крону,

середньої загущеності. Вирізняється врожайністю, високою якістю, прак-

тично одночасним дозріванням високоякісних плодів. Стійкий до монілі-

озу, самобезплідний. Плоди досить великі (5-6 г), одномірні, плоско-

округлі, злегка горбисті. Шкірочка тонка, міцна, червона, блискуча, що

легко знімається. М'якоть червона, з білими прожилками, середньої

щільності, соковита, приємного солодкого смаку, з легкою кислинкою

(4,5 б).

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, пірамідальної форми

крони. Сорт зимостійкий, стійкий до хвороб, високоурожайний. В пору

плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди великі (9 г), округло-серцепо-

дібної форми, темно-червоні, майже чорні, блискучі. М'якоть темно-чер-

вона, з білими прожилками, соковита, винно-солодка (4,5 б). Кісточка

частково відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визріва-

ють в другій декаді червня.

Пізнього строку достигання. Дерево середньоросле, з компактною кроною,
зимостійке. В плодоношення вступає на 5 рік. Плоди великі (8-9 г), одно-
мірні, округло-серцеподібної форми, темно-червоні, майже чорні. М'якоть
темно-червона, при повному дозріванні майже чорна, соковита, хрящу-
вата, гармонійного кисло-солодкого смаку (4,6 б). Кісточка добре відо-
кремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині
липня.

Ранній строк достигання. Дерево сильноросле, пірамідальної форми кро-
ни, а під вантажем урожаю стає розкидистою. Сорт середньозимостійкий,
стійкий до хвороб, високоврожайний. Плодоносити починає на 5 рік. Пло-
ди великі (7-9 г), округло-серцеподібної форми, темночервоні, майже
чорні, блискучі. М'якоть темночервона, з білими прожилками, соковита,
винно-солодка (4,5 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В
умовах Києва плоди визрівають в другій декаді червня.

Пізньостиглий сорт. Дерево велике, швидкоросле. Крона округла, припід-

нята, середньої густоти. Сорт стійкий проти моніліозу та слабо уражу-

ється бактеріальним раком. Зимостійкість середня. Плоди великі (6-8 г),

одномірні, округлої форми. Забарвлення плоду темно-червоне. М'якоть

темно-червона, соковита, хрящувата, солодкого смаку (4,6 б).

Пізньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона середньозагущена з

чітко вираженим центральним провідником. Сорт скороплідний, серед-

ньо-зимостійкий, стійкий до бактеріального раку та розтріскування пло-

дів, сильно уражується вірусними хворобами. Плоди великі (8-10 г), ок-

руглі, злегка сплюснуті. Шкірка червона, блискуча. М'якоть червона,

соковита, смачна.

Пізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою широкопірамі-

дальною формою крони. Сорт зимостійкій та стійкий до хвороб, високо-

врожайний. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди середні (4,6-7,5 г),

округло-яйцеподібної форми, світло-жовті. М'якоть кремова, дуже щільна,

солодка, інколи з гірчинкою, приємного смаку. Кісточка добре відокрем-

люється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в середині липня.

Черешня «Легенда Млієва»

Черешня «Присадибна»

Черешня «Мелітопольська рання»

Черешня «Жабуле»

Черешня «Валерія»

Черешня «Валерій Чкалов»

Черешня «Удівітєльна»

Черешня «Регіна»

Черешня «Ізюмна»

Черешня «Дрогана жовта»
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Середній строк достигання. Дерево велике, швидкоросле, формує куля-
сту, густу крону, зимостійке. В плодоношення вступає на 4 рік. Плоди
дуже великі (9,5-9,8 г), одномірні, плоско-серцеподібної форми, темно-
червоні. М'якоть темно-червона, соковита, тануча, напівхрящувата, смак
солодкий, з приємною освіжаючою кислинкою (4,8 б). Кісточка добре
відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в кінці червня
на початку липня.

Середньостиглий сорт. Дерево середньої сили росту, формує овальну
крону середньої загущеності. Відрізняється високою врожайністю та зи
мостійкістю. Плоди середні (4,7 г), але виглядають дуже ефектно, подов-
жено-серцеподібної форми. Шкірочка середньої міцності, золотаво-жовта.
М'якоть ясно-жовта, соковита, середньої щільності, гарного насиченого
кислувато-солодкого смаку (4,4 б). Дозрівають плоди в умовах Київщини
наприкінці другої декади червня.

-

Середній строк достигання. Дерево велике, швидкоросле, з округлою

кроною, зимостійке, стабільно врожайне. В плодоношення вступає на

4 рік. Плоди великі (8,6 г), широко округлі або серцевидні, темно-черво-

ні, майже чорні. М'якоть темно-червона, соковита, хрящувата, кисло-

солодкого смаку (4,8 б). Кісточка добре відділяється від м'якоті. В умо-

вах Києва визріває в третій декаді червня.

Середньостиглий сорт. Дерево сильноросле з міцною кроною, високо-

врожайне, скороплідне, стійке до морозів та хвороб. Плоди великі

(9-10 г), темно-червоного кольору, блискучі. М'якоть червона, соковита,

винно-солодка, дуже смачна (5 б).

Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, крона округла, розлога.

Сорт скороплідний, урожайний, зимостійкий та стійкий до коко мікозу.

Плоди дуже великі (12-14 г), округлі, злегка приплюснуті, темно-черво-

ні, щільно-мясисті, хрящуваті, доброго десертного смаку (4.25-4.5 б).

Середньостиглий сорт. Дерево сильноросле, формує широкопірамідаль
ну, розлогу крону. Сорт морозостійкий та стійкий до хвороб. Стабільно та
високоврожайний. Плодоносити починає з 5-6 року. Плоди крупні (9-10 г),
округлі, рожево-червоні, при дозріванні червоні. М'якоть м'ясиста, хрящу
вата, відмінного десертного смаку (4,75-5,0 б). Кісточка відокремлюється
від м'якоті. В умовах Києва визріває в третій декаді червня.

-

-

Середнього строку достигання. Дерево сильноросле, з розлогою кроною,
високо зимостійке, постійно врожайне. В пору плодоношення вступає на
4 рік. Плоди великі (10 г) та надвеликі (18,2 г), широкоокруглої форми,
темно-червоні. М'якоть темно-червона, хрящувата, соковита, кисло-солод
кого смаку (4,6 б). Кісточка частково відокремлюється від м'якоті. В умо
вах Києва плоди визрівають в останні дні червня

-
-

Середньостиглий сорт. Друга назва: Ван компакт. Дерево середньоросле,

компактне, з округлою формою крони. Урожайність середня, зимостій-

кість нижча за середню. Сорт недостатньо стійкий до грибних хвороб.

Плоди великі (7 г), широкосерцевидні, округлі. Шкірка середньої щільно-

сті, яскраво-червона. М'якоть щільна, червона, соковита, відмінного

смаку (4,8 б).

Середнього строку достигання. Інша назва: Бичіне. Дерево середньорос-

ле, з широкоовальною формою крони. Урожайність висока. Сорт достат-

ньо зимостійкий, стійкий проти шкідників та хвороб. Плоди середнього

розміру (4,4 г), красиві, серцеподібної форми з загостреною верхівкою.

Мякоть плоду кремова, щільна, хрящувата, солодка з кислинкою.

Середній строк достигання. Дерево середньоросле, високозимостійке,

стабільно врожайне. В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди дуже

великі (12-14 г), округлі, інтенсивно червоні, щільно м'ясисті, ароматні,

приємного десертного смаку (4,25-4,5 б). Кісточка добре відокремлюєть

ся від м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають в третій декаді червня

-

Черешня «Темп»

Черешня «Талісман»

Черешня «Саміт»

Черешня «Романтика»

Черешня «Прощальна»

Черешня «Крупноплідна»

Черешня «Донецька красуня»

Черешня «Волове серце»

Черешня «Вен»

Черешня «Василіса»
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Середньостиглий сорт. Дерево середньоросле, з компактною кроною,
зимостійке, високоврожайне. Плоди еліпсовидні, 1,5-2 см довжиною,
жовті, масою 2,5-3 г, гарних смакових якостей.

Середньоранній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою,

густою кроною, високозимостійке, стабільно врожайне. В плодоношен-

ня вступає на 4-5 рік. Плоди середні (7-8 г), округло-овальної форми,

темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, соковита, хрящу-

вата, кисло-солодкого смаку (4-4,5 б). Кісточка добре відділяється від

м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають через 4-5 днів після

В.Чкалова.

Пізньостиглий сорт. Дерева сильнорослі з широкоокруглою, розлогою,

добре розгалуженою кроною. Зимостійкість, посухостійкість та стійкість

до кокомікозу дуже високі. Рано вступають в плодоношення (4–5 р).

Плоди великі (8-9 г), округлі, частково сплюснуті, темно-червоні, стійкі

до розтріскування, транспортабельні. М'якоть червона, хрящувата, со-

лодка, доброго смаку, з легкою кислинкою (4,6 б). Кісточка середня,

вільно відокремлюється від м'якоті. Час достигання плодів – перша

декада липня.

Середньопізній строк достигання. Дерево середньоросле, з компактною

округло овальною формою крони середньої густоти, високозимостійке.

В плодоношення вступає на 4-5 рік. Плоди більше середніх (7,0-8,0 г),

округло-серцевидні, жовті, з рожево-червоним рум'янцем. М'якоть

світло-жовта, соковита, хрящувата, приємного кисло-солодкого смаку

(4,3-4,5 б). Кісточка відділяється від м'якоті. В умовах Києва плоди виз-

рівають в кінці червня на початку липня.

Середньопізній сорт. Дерево середньоросле, зимостійке, дуже врожайне.
Плоди великі (8 г), широкосерцеподібні, темно-червоні, майже чорні.
М'якуш темно-червоний, соковитий, десертного смаку (4,6 б).

Середньопізній сорт. Дерево велике, швидкоростуче, формує широкоова-
льну, густу крону. Сорт урожайний, зимостійкий, стійкий до моніліозу,
самобезплідний. Плоди великі (6-8 г), одномірні, округло-овальні. Мякуш
темно-червоний, соковитий, хрящуватий, солодкий, з приємною кислинкою
(4,4 б).

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з округлою, злег-

ка до плоско округлої форми крони, високо морозостійке. Плодоносити

починає на 4-5 рік. Плоди великі (9 г), округлі, рожеві, з щільною м'яко-

тю, доброго смаку (4,5 б). Час достигання плодів – перша декада липня.

Середньопізній строк достигання. Дерево велике, з розлогою кроною.

Сорт зимостійкий, врожайний. В плодоношення вступає на 4-5рік. Плоди

великі (8,5 г), плоско-серцевидної форми, темно-червоні, блискучі. М'я-

коть темно-рожева, з білими прожилками, соковита, хрящувата, приєм-

ного кисло-солодкого смаку (4,5 б). Кісточка добре відокремлюється від

м'якоті. В умовах Києва плоди визрівають на початку липня.

Середньопізній строк достигання. Дерево сильноросле, з густою оберне-

нопірамідальною формою крони. Сорт середньої зимостійкості, високо-

врожайний. В плодоношення вступає на 5-6 рік. Плоди великі (8-9 г), ши-

рокоокруглі з притупленою верхівкою, розові з червоним рум'янцем.

М'якоть щільна, середньої соковитості, світло–кремова, смачна (4,8 б).

Кісточка не відокремлюється від м'якоті. В умовах Києва плоди визріва-

ють в першій декаді липня.

Черешня «Донецький угольок»

Черешня «Ярославна»

Черешня «Ніжність»

Черешня «Мелітопольська чорна»

Черешня «Кордія»

Черешня «Загадка»

Черешня «Дончанка»

Черешня «Генеральська»

КИЗИЛ

Кизил «Бродівський жовтий»
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Середнього строку дозрівання. Кущі сильнорослі, середньо- розкидисті.
Пагони прямі, світлі, без шипів. Зимостійкість висока. Сорт скороплідний
та урожайний. Не уражується мучнистою росою. Ягоди середні (4 - 6 г),
каплевидної форми, рожевого кольору. Кожиця тоненька. М'якуш соло
дко-кислого гармонійного смаку (4,5 б).

-

Ранньостиглий сорт. Дерево сильноросле, з округлою, досить загуще

ною формою крони. Малочутливий до хвороб. Відрізняється високою

врожайністю та привабливими плодами. Плоди: еліптичні, середні за

розміром, масою 10,9—13,3 г. Знімальна стиглість плодів настає у се

редині вересня. Шкаралупа: товщиною 1,2 мм, з майже гладкою повер

хнею, легко розколюється. Ядро: складає 48,9 50,0% маси плоду,

світле, доброго смаку.

-

-

-

-

Сорт середнього строку дозрівання. Сорт зимостійкий. Плодоношення

регулярне, стабільне. Плоди великі (6-8 г), довжина 37—40 мм, ширина

18,0 мм; форма плоду пляшко подібна або грушевидна, з вузькою ший-

кою, плід вигнутий. Стиглі плоди темно-червоні, блискучі. М'якоть чер-

вона або темно-червона, біля кісточки світліша, соковита, ароматна.

Сорт середнього строку дозрівання (15-20 серпня). Крона дерева оваль-
но-пірамідальна, заввишки 2,0-2,2 м, розріжена. Морозо- й засухостійкий
сорт, що не пред'являє особливих вимог до стану ґрунту. Плодоносіння
щорічне, стабільне. Жовтоплідний сорт з плодами пляшкоподібної форми,
з ніжним солодким м'якушем, у дозрілих плодів кісточка просвічується на
сонці. Середня маса плода 4,5-5,5 г, довжина 32,0-35,5 мм, ширина
15,0-16,5 мм; кісточка невеличка (8,0-8,5 % маси плоду).

Дерево з овальною кроною, висотою до 2.5 м, шириною до 3 м. Плоди
великі, пляшкоподібної форми, з потовщеною шийкою. Середня маса
плоду 6,5-7.5 г. Дозрілі плоди червоно-чорного кольору, м'якоть темно-
червона, щільна, солодко-кисла, ароматна. Кісточка невелика. Масове
дозрівання плодів з 25 серпня по 1 вересня.

Ранній строк достигання. Дерева спурового типу - низькорослі - висотою

до 1,5-2 м, ширина крони 2,2-2,5 м, розріджена. Врожайність середня.

Плоди пляшкоподібної форми, з тонкою шийкою, витончені, дуже красиві,

вирівняні по формі та величині,з середньою масою 4,5-5 г. Дозрілі пло-

ди – вишнево-чорні, м'якоть темно-червона,ніжна, доброго смаку.

Сорт середнього строку достигання. Плоди дозрівають 20-25 серпня.

Крона компактна, округла, висотою до 2,5-3,0 м, шириною 3,0 м. Плоди

великі (6-7 г), одномірні, пляшко подібної форми, красиві, блискучі, тем-

но-червоні, в період знімальної стиглості майже чорні. Плодоношення

регулярне. М'якоть соковита, щільна, темно-червона, біля кісточки світ-

ліша, ніжна, з специфічним кизиловим ароматом.

Дерево середньоросле з компактною кроною. Плоди масою від 3 до 5,5 г,

довжиною 22-36 мм, шириною 11-19 мм, форма буває грушовидною або

бочкоподібною. Окрас - від світло- до темно-червоних, інколи зустріча-

ються рожеві або жовті плоди.

Кизил «Світлячок»

Кизил «Ніжний»

Кизил «Лук’янівський»

Кизил «Елегантний»

Кизил «Вишгородський»

ГОРІХ
ВОЛОСЬКИЙ

АҐРУС

Аґрус «Безшипний»

Горіх волоський «Клишківський»

Кизил «Старокиївський»
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Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,6 м), слабкошипуваті. Стій-
кий до хвороб та малинового клеща. Ягоди середні (3,5-4 г), широкоту-
поконічної форми, яскравого, малинового кольору, доброго, еталонного
малинового смаку, дуже ароматні. До осінніх заморозків визріває
80-90 % урожаю. Продуктивність – до 2,0-2,5 кг з куща.

Середньопізнього строку дозрівання. Кущі сильнорослі, напіврозкидисті,

густі. Пагони прямі и слабовигнуті, середньої товщіни, майже безшипні.

Сорт високозимостійкий. Стійкий до грибкових захворювань. Самоплід-

ний та високоврожайний. Ягоди середні (3,5-4 г), овальні, майже чорні,

з восковим нальотом, без опушення, столового, кисло-солодкого смаку

(4 б).

Середньопізнього строку достигання. Синонім: Гулівєр. Кущі середньо

рослі, компактні, пагони прямі, безшипні. Сорт зимостійкий, високовро

жайний, відносно стійкий до хвороб. Ягоди вище середніх (4-6 г),

округлі, темно-червоні, кисло-солодкого, ніжного, освіжаючого смаку

(4,2 б). Універсального призначення.

-

-

Середнього строку достигання. Кущі середньорослі, слаборозкидисті.

Пагони шипуваті. Шипи мілкі, по всій дліні пагона. Сорт зимостійкий,

скороплідний, урожайний. Стійкий до американської мучнистої роси.

Ягоди середньокрупні (4-5 г), одномірні, овальної форми, рожеві, соло-

дкі (4,8 б).

Сорт середньо-раннього строку дозрівання. Кущі середньорослі, компак-
тні. Пагони длінні, з короткими рідкими шипами. Сорт стійкий до мучнис-
тої роси. Ягоди неодномірні (4-7 г), округлокаплевидні, яскраво-червоні,
смачні, ароматні, високотоварні. Сорт високоврожайний – до 7 кг с куща
та практично безшипний.

Середньопізнього строку достигання. Кущі середньошипуваті, слабкорозки-
дисті. Сорт високозимостійкий, стійкий до хвороб. Ягоди середні та крупні
(4-6г), кислуваті з добре вираженою жилкою. Мякоть соковита и ніжна.
Сорт універсального призначення.

Раннього строку достигання. Кущі середньорослі, прямостоячі, помірно

загущені. Ягоди крупні (4,1-6,4 г), темно-зелені, продовгуваті (3x1,8 см),

яйцевидні, загостренні, одномірні, солодко-кислуватого смаку, при дозрі-

ванні - солодкі, зі специфічним ароматом (4,5 б), неопушені. Урожай з

одного куща: 4,5—6,0 кг.

Сорт середнього строку достигання. Кущі средньо- та слаборослі, пагони

середньої товщини або тонкі, звисаючі (як у верби). Шипи рідкі, мілкі,

м'ягкі, легко відламуються. Ягоди різномірні (3,9-6,4 г), округло-овальні,

яйцевидні або грушовидні, темно-червоні, приемного кисло-солодкого,

десертного присмаку (4,6 б). Урожай с куща 3-4 кг. Вирізнється слабкою

шипуватістю (майже безшипний).

Ранній строк достигання. Кущі сильнорослі, слабо розкидисті, вітки поту-

жні з саблевидновигнутими шипами. Сорт засухостійкий, уражується

мучнистою росою. Урожайність высока. Ягоди крупні (4,2-4,6 г), округло-

овальні, світло-зелені, на м'ясистій плодоніжці. М'якоть соковита, зелена,

кисло-солодка. Ягоди осипаються при дозріванні (в кінці червня).

Аґрус «Сіріус»

Аґрус «Сєвєрний капітан»

Аґрус «Розовий кулон»

Аґрус «Малахіт»

Аґрус «Лагідний»

Аґрус «Красень»

Аґрус «Донецький первінець»

Аґрус «Донецький крупноплідний»

МАЛИНА

Малина «Бабине літо – 2»
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Ранній врожайний сорт білої порічки. Великий урожай дає на 3-4-му році
після посадки. Дозрілі ягоди не осипаються. Ягоди середньої величини,
мають хороший смак, йдуть на споживання як у свіжому вигляді так і для
різного виду переробок. Висока врожайність навіть на важких ґрунтах.

Ранній високоврожайний голандський сорт. Кущі сильнорослі, слабо-роз-
кидисті. Сорт високоврожайний (15,0-20,0 тон/га), скороплідний, стійкий
до борошнистої роси, в слабо-середньому ступенях уражується антракно-
зом. Грони довгі, з 17-20 великими (0,8 г) ягодами червоного кольору.
Ягоди містять до 49,8 мг на 100 г вітаміну С, 0,7 % пектинових речовин.
Ягоди дуже приємного смаку - кисло-солодкі.

Раннього строку дозрівання. Відомий у всіх регіонах бувшого СРСР як

сорт: «Новость Кузьміна». Кущ високий з прямостоячими стеблами, до

2,5 м заввишки, зі звисаючими верхівками, досить зимостійкий та висо-

ко-врожайний. Ягоди середні (1,8-2,5 г), видовженої форми, матові,

світло-червоні, ароматні і смачні (5 б). Уражується грибковими та вірус-

ними захворюваннями, малиновим комариком і павутинним клещем.

Урожайність середня (до 1,5 кг з куща).

Великоплідний ремонтантний сорт. Кущ середньорослий із яскравими

золотисто-жовтими плодами. Пагони жорсткі, близько 1,3 м у висоту,

густо вкриті шипами. Ягоди великі (8 г), сферичної форми, золотисто-

жовті, тверді, кисло-солодкі, смачні. Дозрівання ягід осіннього врожаю

починається на початку вересня. Ягоди визрівають до заморозків.

Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,5 м), пагони прямостоячі та
слабкошипуваті. Стійкий до хвороб та малинового клеща. Ягоди середні
(2,7-3,0 г), округлоконічної форми, темно-червоного кольору, блискучі,
доброго малинового смаку. Ягоди осіннього врожаю визрівають в другій
декаді серпня. До осінніх заморозків визріває 70-80 % урожаю.

Раннього строку достигання. Кущі помірної сили росту. Пагони гладкі, не-
велика кількість шипів є тільки в нижній частині. Зимо- и засухостійкість
рослин високі. Сорт високоврожайний. Ягоди середні (2,2-2,8 г), тупоко-
нічні, видовжені, червоні, добре тримаються на плодоніжках, середньої
щільності, кисло-солодкі. При зборі ягоди не мнуться.

Середній строк дозрівання. Кущі без шипів, дають мало порослі. Сорт

високо- засухо- та морозостійкий. Слабо уражується шкідниками та хво-

робами. Високоврожайний. Ягоди крупні (6-9 г), соковиті, темно-рубінові,

злегка видовжені, чудового десертного смаку.

Середньораннього строку дозрівання. Кущі потужні, слабко розкидисті, з

великою пагоноутворюючою здібністю. Середньостійкий до шкідників та

хвороб. Сорт слабозимостійкий, потребуе укриття однорічних пагонів під

сніг. Ягоди великі (5,7-8,0 г), тупоконічні, жовті з слабким опушенням,

ніжні, солодкі з десертним ароматом.

Ремонтантний сорт. Кущі середньорослі (до 1,5 м), слабо розкидисті, не

потребують шпалер. Сорт стійкий до хвороб та малинового клеща та

слабко вражується сірою гніллю. Ягоди крупні (7-9 г), малинового кольо-

ру, доброго, кисло-солодкого смаку, щільні, дуже ароматні. До осінніх

заморозків визріває 65-70 % урожаю.

Малина «Самбурська»

Малина «Ранкова роса»

Малина «Новокитаївська»

Малина «Зєва»

Малина «Жовтий гігант»

Малина «Гусар»

Малина «Геракл»

ПОРІЧКА

Порічка «Джонкер Ван Тетс»

Порічка «Вікторія»
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Середнього строку дозрівання. Кущі середньорослі, прямостоячі. Ягоди
великі (2 г). Сорт зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний, не-
вибагливий до умов вирощування, урожай визріває одночасно.

Середнього строку дозрівання (кінець червня - початок липня). Кущі се-
редньорослі, не дуже розлогі, доволі компактні. Невибагливий до умов
вирощування. Зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт.
Плоди великі (1,5 - 2,5 г), округлої форми, чорного кольору, солодкаво-
кислого смаку, шкірочка доволі товста (ідеально підходить для заморозки
і довго зберігається у свіжому вигляді), не осипається.

Середньопізній сорт (початок липня). Кущі середньорослі, не дуже роз-

логі. Невибагливий до умов вирощування, зимостійкий, хворобостійкий

та високоврожайний сорт. Перший урожай на 2-й рік після посадки.

Плоди дуже великих розмірів (3 - 4 г), округлої форми, чорного кольору,

десертного солодкаво-кислого смаку.

Середнього строку достигання. Кущі середньорослі, слаборозкидисті. Па-
гони середні, прямі. Сорт вирізняється одночасним визріванням. Починає
плодоносити на 2 – 3 рік. Врожайність 4 – 6 кг з куща. Ягоди середні
(0,5 – 0,6 г), округлі, білі, прозорі. Кожиця тонка, м’якоть ніжна, кисло-
солодкого смаку (4,5 б).

Середній строк дозрівання. Кущі середньорослі, середньорозкидисті. Па-
гони прямі. Сорт стійкий до борошнистої роси та грибкових хвороб.
Плодоносити починає на 2 - 3 рік. Грона до 10 см. Врожайність 4 - 5 кг
з куща. Ягоди великі ( 0,7 - 1,1 г), темно-вишньові, округлі, соковиті, кис-
ло-солодкі (4,8 б).

Сорт пізнього терміну достигання. Кущі сильнорослі, прямостоячі. Стій-

кий до хвороб та шкідників, зимостійкість середня. Грона довгі. Ягоди

великі (0,7г), одномірні, червоні, кислуваті. Врожайність з куща - до 15 кг.

Надранній сорт. Кущі середньорослі. Високозимостійкий сорт, слабко

уражується хворобами та шкідниками. Врожайність середня – 4-5 кг з

куща. Грона довгі (до 9 см). Ягоди середні, добре тримаються на кущах,

інтенсивно-червоні, чудового десертного смаку.

Середнього строку дозрівання. Кущі середньорослі, компактні, густо-об-

листв’янні. Сорт самоплідний, високо- та стабільно врожайний, дуже

перспективний, відносно стійкий до хвороб та шкідників. Зимостійкість

висока. Рано вступає в плодоношення, грони густі. Ягоди крупні (0,5 г),

привабливі, соковиті, ніжні, дуже приємного, десертного, кисло-солод

кого смаку.

-

Середнього строку дозрівання (початок липня). Кущі середньорослі, не
дуже розлогі, компактні. Сорт невибагливий до умов вирощування, зи-
мостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт. Плоди: великих
розмірів (1,7-2,7 г), округлої форми, чорного кольору, десертного солод-
каво-кислого смаку.

Порічка «Віксне»

Порічка «Снєжана»

Порічка «Сахарна»

Порічка «Рондом»

Порічка «Замок Хаутона»

СМОРОДИНА

Смородина «Краса Львова»

Смородина «Софіївська»

Смородина «Санюта»

Смородина «Тітанія»
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Середнепізній строк дозрівання. Кущі середньорослі та компактні. Сорт
засухо-, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний. Ягоди великі
(2 -2,5 до 3 г), округлі, майже чорні, приємного десертного смаку. Уро-
жайність с куща - 5-6 кг.

Середньопізнього сроку дозрівання. Стійкий до грибкових хвороб та

шкідників, морозостійкий. Ягоди великі (2-2,2 г), округлі, темно-фіолетові,

майже чорні, приємного кисло-солодкого смаку. Урожайність нерівно-

мірна. При визріванні не осипається.

Середнього періоду дозрівання (кінець червня-початок липня). Кущі се-
редньорослі, не дуже розлогі, доволі компактні. Сорт невибагливий до
умов вирощування, зимостійкий, хворобостійкий та високоврожайний сорт.
Плоди великі (2 - 2,5 г), випукло-овальної форми, чорного кольору,
десертного солодкаво-кислого смаку, шкірочка середньої товщини (пере-
стиглі плоди можуть осипатись, тому бажано своєчасно їх зібрати).

Смородина «Черешнева»

Смородина «Ювілейна Копаня»

Смородина «Чернеча»


