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Виноград – одна з най-
давніших культур. За різ-
ними оцінками, у світі налі-
чується не менше десяти, а 
то й 20 тисяч його сортів.

Відповідно до призна-
чення (використання), ви-
діляють ТРИ ГРУПИ – сто-
лові (зокрема кишмишні), 
технічні та підщепні сорти. 

СТОЛОВІ СОРТИ викорис-
товують для споживання сві-
жими. Вирізняються нарядним 
гроном, великою ягодою, гар-
монійним смаком. 

ТЕХНІЧНІ СОРТИ мають 
більш насичений смак завдяки 
більшій концентрації цукрів та 
кислот у соці. Здебільшого їх 
переробляють на вино та 
коньяк, а також готують різно-
манітні соки, варення тощо.

Третій напрям викорис-
тання  –  це  ПІДЩЕПНІ 
СОРТИ. Американські сорти 
винограду стійкі проти фі-
локсери завдяки унікальному 
механізму захисту – уражені 
тканини ізолюються від здо-
рових сполучною тканиною. 
Тому їх і використовують як 
підщепи до європейських сор-
тів. Така рослина отримує всі 
якісні характеристики євро-
пейського сорту та стійкість 
проти філоксери, як амери-
канські види. 

Сьогодні багато виноградників закладено 
щепленими саджанцями. Механізм процесу 
щеплення полягає в утворенні «раневої 
тканини» – калусу, котра зв'язує дві рослини 
в один цілий організм, зберігаючи всі власти-
вості й підщепи, й прищепи. Здатність утво-
рювати та добре диференціювати калус 
називається зрощуванням, а вплив підщепи 
на життєздатність та показники продук-
тивності щепленого сорту – афінітетом. 

За умови достатнього зрощування та до-
брого афінітету підщепний сорт позитивно 
впливає на урожайність, масу грона, вели-
чину ягоди та загальний розвиток куща. 

Місце спайки з калусною масою та вічкощепленого сорту, що розпустилося.

Щеплені саджанці, 

на яких коренева 

система належить 

підщепі, а пагони – 

високоякісному

сорту

Різноманіття коронок

Кожен сорт має свої унікальні властивості: 
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Насамкінець – про адаптивність винограду, тобто властивість пристосовуватися до хвороб, морозів та 
інших несприятливих факторів. За останні десятиліття створено сорти, які витримують до 35 градусів 
морозу, можуть співіснувати поруч із поширеними хворобами без втрати урожаю та його якості тощо. Це 
сорти Прейрі Стар, Маркетт, Юпітер.

На ринку завжди цінували виноград без насіння – кишмиш. Селекція в цьому напрямі дуже активно 
розвивається. 

Щодо смаку, то виділяють дві групи – з простим 
смаком та ароматні. Ароматні поділяють на мус-
катні, ізабельні, чаушині, цитронні та мускатно-
цитронні. Проявляються вони також по-різному. 
Наприклад, мускатний – від тонкого класичного до 
парфумерного чи мускусного. Ізабельний – від 

легкого полуничного, ананасно-динного до наси-
ченого смаку полуничного варення. 

Ось, наприклад, різні смаки, які проявляються у 
вині нових сортів Загрей та Одеський жемчуг. Тут і 
ананас, і ківі, і кріп тощо. 

Різноманіття форм ягід та листків Форма листової пластини
а) округла
б) серцеподібна
в) ниркоподібна
г) п’ятикутна
д) дельтоподібна (клиноподібна)

Ягода: за формою
а) видовжена
б) овальна
в) видовжено-овальна
г) кругла
д) яйцеподібна
е) циліндрична
ж) обернено-яйцеподібна
з) рогоподібна
і) видовжено-яйцеподібна

Ягода: за кольором
а) жовто-зелена
б) янтарно-біла
в) рожева
г) червона
д) червоно-фіолетова
е) рожево-фіолетова
ж) синьо-чорна
з) чорна

Різноманіття сортів винограду за кольором ягоди
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