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Яблуня Делькорф
(Дельбарестіваль)
Сорт пізньолітній

Дерево низькоросле. Сорт
скороплідний, високопродуктивний, зимостійкий.
Плоди привабливі, крупні
(150-180г), овальні, жовті
з червоно-апельсиновим
смугастим
рум’янком.
М’якуш жовтуватий, хрусткий, соковитий, танучий,
кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість – ІІІ
дек.серпня в умовах Києва.

Яблуня Ерлі Женева
Сорт ранньолітній

Дерево
середньоросле.
Сорт
високоврожайний,
скороплідний, не стійкий до
захворювань. Плоди зеленувато-жовті з рожевим
рум’янком, масою 100-150г.
М’якуш
кисло-солодкий,
хрусткий, дрібнозернистий,
соковитий, кремовий, ароматний, відмінного смаку.
Знімальна стиглість – на 10
днів раніше Білого наливу.

Яблуня Донешта
Сорт літній

Дерево середньоросле з
округлою кроною. Врожайність висока, плодоношення
періодичне. Плоди середні
(140-150г), плоскоокруглі, з
помітними п’ятьма ребрами,
блідо-жовті. М’якуш білувато-кремовий, соковитий,
приємного солодко-кислого
смаку. Сорт зимостійкий,
стійкий до парші та борошнистої роси. Знімальна стиглість – ІІ дек.серпня.

Яблуня Джин (КВ5)
Колоноподібна
Сорт літній

Дерево
колоноподібне.
Плоди вище середньої величини (120 – 160 г) сплющено-конічні,
червоні
красиві. М'якуш білий, соковитий, приємного кислувато-солодкого
смаку.
Знімальна стиглість – серпень. Зберігаються до
січня. Сорт скороплідний.

Яблуня Мелба
Яблуня Черемош
Колоноподібна

Сорт літній

Дерево
колоноподібне.
Плоди
крупні,
округлі,
жовто-червоні з розмитим
смугастим рум’янком по
всій поверхні. М'якуш білий,
соковитий, приємного кислувато-солодкого
смаку.
Знімальна стиглість – І дек.
серпня. Зимостійкість висока.

Дерево
середньоросле.
Сорт високозимостійкий.
Кращі запилювачі: Віста
Белла, Джеймс Грів, Папіровка, Старк Ерлієст.
Плоди середні (110-130г)
середньої
одномірності,
світло-зелені, з рожевочервоним розмито-смугастим
рум’янком
та
восковим нальотом. М’якуш
білий, ніжний, дуже соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку. Знімальна
стиглість – І дек.серпня.

Яблуня Моліс Делішес

Яблуня Папіровка
(Білий налив)

Сорт літній

Сорт літній

Дерево
середньоросле,
сорт столовий, високоврожайний, скороплідний, стійкий до хвороб. Плоди
крупні, добре забарвлені у
малиновий колір, дуже ароматні. М'якуш щільний, соковитий кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість
ІІ дек. серпня.

Сорт літній

Дерево середньоросле,
швидко росте. Плоди
масою від 80 до 140 г,
округло-конічної форми, зеленувато-жовті.
М’якуш
білий,
кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість
плодів - ІІІ декада липня.
Зимостійкість сорту висока.
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Яблуня Редфрі
(COOP – 13)
Сорт літній

Дерево середньоросле,
сорт високоврожайний,
скороплідний, стійкий до
парші. Плоди середніх розмірів (120-150г), зеленувато-жовті з червоно-бордовим рум’янком. М'якуш
щільний, соковитий кисло-солодкого смаку (8,0 –
8,2 бали). Знімальна стиглість ІІ дек.серпня.

Яблуня Старк Ерлієст
Сорт літній

Дерево середньоросле.
Надранній високоврожайний сорт, стійкий до
парші. Плоди крупні, 150г,
округлі, жовті, з смугастим
червоним
рум’янком.
М’якуш соковитий, ніжний, приємного кисло-солодкого смаку. Знімальна
стиглість – 10-15 липня.

Яблуня Амулет
Сорт осінній

Дерево середньоросле,
швидкоросле.
Запилювачі: Глостер, Пріам, Флоріна, Фрідом. Плоди крупні (160-180г), з густим
розмитим кармінно-червоним рум’янком на всій поверхні. М’якуш кремовий,
соковитий, ароматний, відмінного десертного кислосолодкого смаку. Знімальна
стиглість – ІІІ дек.вересня.

Яблуня Гала
Сорт осінній

Дерево
середньоросле.
Сорт
високоврожайний.
Плоди середні (115-145г),
округлі, досить одномірні,
жовті зі смугастим оранжево-червоним рум’янком.
М’якуш соковитий, ніжний,
приємного кисло-солодкого
смаку. Кращі запилювачі:
Катя, Джеймс Грів, Ельстар.
Знімальна стиглість – 10-15
липня.

Яблуня Арбат
(КВ-43)
Колоноподібна
Сорт осінній
Дерево середньоросле, зимостійке, імунне до парші,
борошнистої роси. Плоди невеликі (85-100г), сплющеноокруглі,
жовто-зелені.
З
червоним смугасто-розмитим
рум’янком. М’якуш світложовтий, середньо-щільний,
соковитий, солодкувато-кислого смаку. Знімальна стиглість – ІІ дек.вересня.

Яблуня Антонівка
Сорт осінній

Дерево
середньоросле.
Плоди крупні (100 – 150 г)
округло-конічні, ребристі,
світло-жовті. М’якуш соковитий, щільний, солодкувато-кислого
смаку
з
притаманним ароматом.
Знімальна стиглість плодів
- кінець серпня. Сорт зимостійкий.

Яблуня Обеліск
(синонім Фламенко)
Колоноподібна
Сорт осінній

Дерево колоноподібне.
Плоди середнього розміру (70 – 110г) сплющено-кулеподібні, жовті з
бордово-червоним
рум’янком. М'якуш білий,
соковитий,
десертного
кислувато-с ол одк ого
смаку. Знімальна стиглість – ІІ дек.жовтня.
Напівкарлик.

Яблуня Лобо
Сорт осінній

Сорт канадської селекції.
Дерево середньоросле з
негустою округлою кроною. Плоди крупні (100 –
150 г) плоскоокруглі.
М’якуш білий, ніжний,
кисло-солодкого смаку.
Знімальна стиглість плодів - середина вересня.
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Яблуня Мекінтош
Сорт осінній

Дерево середньоросле.
Плоди середніх і більше
середніх розмірів (125180г), одномірні, жовтувато-зелені, з рожевуватим
блідо-червоним розмитим
рум’янком, з білими крапками та сизим нальотом.
М’якуш жовтувато-білий, з
рожевуватими прожилками, ніжний, дрібнозернистий, соковитого кисло-солодкого смаку. Знімальна
стиглість – ІІ дек.вересня.
Яблуня
Пепінка золотиста
Сорт осінній
Дерево середньоросле. Запилювачі: Антонівка звичайна, Айдаред, Кальвіль
сніговий, Рубінове Дуки,
Спартан. Плоди крупні
(140—180г), кулясті, зеленувато-жовті, зі світло-червоним розмитим рум’янком.
М’якуш білий, ніжний, соковитий, кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість плодів - ІІ дек.вересня. Сорт
високозимостійкий.

Яблуня Пріма
(COOP-2)
Сорт ранньо-осінній

Дерево середньоросле.
Плоди середньої величини, мають зеленувато-жовте,
чи
блідо-жовте забарвлення
з темно-червоним розмитим рум’янком з сонячної
сторони. М’якуш дуже соковитий, світло-кремовий
з кисло-солодким смаком.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.серпня.

Яблуня Долго (райка)
Сорт осінній

Дерево
середньоросле.
Врожайність висока, плодоношення нерегулярне. Висока зимостійкість. Плоди
дрібні (11-16г), яйцеподібної форми, червоні, з густим
блакитнуватим
нальотом. М’якуш кремовий, часто з кремовими
прожилками, щільний, соковитий, жовтий, кисло-солодкий
зі
сливовим
ароматом. Знімальна стиглість – І-ІІ дек.вересня.

Яблуня Теремок
Сорт осінній

Дерево середньоросле.
Плоди середньої – вище
середньої величини (130
– 170 г). М’якуш соковитий,
гармонічного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість плодів - кінець серпня. Зимостійкість сорту висока.

Дерево середньоросле, з
плоскоокруглою кроною.
Плоди середні і крупні,
масою 140-200г, зрізаношироко-конічні, часто асиметричні, світло-жовті з
оранжево-червоним
штрихувато-розмитим
рум’янком на більшій поверхні. М’якуш світложовтий, дрібнозернистий,
соковитий,
ароматний,
гармонічного кисло-солодкого смаку. Знімальна
стиглість – І дек.вересня.

Яблуня Айдаред

Яблуня Гала Маст

Яблуня
Слава переможцям
Сорт осінній

Сорт зимовий

Дерево середньоросле,
зимостійкість вище середньої, імунне до парші та
борошнистої роси. Плоди
(140-200г) асиметричні,
світло-жовті з оранжевочервоним
розмитим
рум’янком. М’якуш світложовтий, дрібнозернистий,
ніжний, соковитий, ароматний,
гармонічного
кисло-солодкого смаку.
Знімальна стиглість – І половина вересня.

Сорт зимовий

Дерево
середньоросле.
Плоди крупні (160-170г),
жовті з розмитим червоним
рум’янком по всій поверхні.
М’якуш жовто-кремовий,
щільний, соковитий, з легким ароматом, кислуватосолодкий. Сорт середньо
стійкий до морозів. Найкращі сорти запилювачі:
Ельстар (та його клони),
Глостер, Айдаред, Мелроуз. Знімальна стиглість –
ІІ половина вересня.
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Яблуня
Яблуня Голден Делішес
Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Плоди середнього та більшого за середній розміру
(120—190 г), зеленуватожовті. М'якуш жовтуватокремовий, щільний, соковитий, десертного солодкого смаку (4,5—4,6 бала).
Знімальна стиглість плодів
- кінець вересня. Споживча
— у січні.

Яблуня
Голден Резистент

Голден Делішес Рейндерс
Сорт зимовий
Дерево
середньоросле.
Плоди крупні – 170-190г правильної форми, за формою
та смаком нагадують плоди
Голден Делішес, зеленожовті з коричневими чечевичками, іноді з помітним
оранжевим
рум’янком.
М’якуш жовтувато-кремовий,
щільний, дрібнозернистий,
ароматний, соковитий, збалансованого кисло-солодкого
смаку. Запилювачі: Айдаред,
Ельстар, Глостер, Флоріна,
Делькорф, Гренні Сміт,
Старкрімсон.
Знімальна
стиглість – ІІІ дек.вересня – І
дек.жовтня.

Яблуня Гренні Сміт

Дерево середньоросле, швидко росте. Сорт високопродуктивний, скороплідний, стійкий
до захворювань, недостатньо
зимостійкий. Плоди крупні,
масою 130-160г, максимум
190г, видовжено-конічні, золотисто-жовті, з блідо-оранжевим розмитим рум’янком
та підшкірними крапками. Оржавленості немає. М’якуш
світло-кремовий, дуже ніжний,
соковитий, відмінного кислосолодкого смаку. Знімальна
стиглість – початок вересня.

Сорт зимовий
Дерево середньоросле. Сорт
скороплідний, частково самоплідний, натомість найкращі результати показує за
наявності запилювачів: Джонаголд, Айдаред, Професор
Шплінгер,
Мутсу,
Глостер. Зимостійкість достатня. Плоди дуже гарні, одномірні
–
180-200г,
темно-зелені з підшкірними
крапками. М’якуш зеленувато-білий, соковитий, сколюється, кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість –
ІІ-ІІІ дек.жовтня.

Яблуня Джонаголд

Яблуня
Дельбар Жубіле

Сорт ранньо-зимовий

Сорт зимовий
Дерево середньоросле. Запилювачі: Айдаред, Глостер, Джонатан, Ельстар,
Чемпіон, Кокс Оранж Пепін.
Зимостійкість нижче середньої. Плоди великі (170-220
г), округлі, одномірні, зеленувато-жовті, з оранжево-червоним
розмито-смугастим
рум’янком на 2/3 поверхні.
М’якуш жовтий, щільний, соковитий, відмінного, дуже
гармонічного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість – кінець вересня.

Сорт зимовий
Дерево середньоросле. Сорт
стійкий до захворювань, скороплідний.
Запилювачі:
Айдаред, Гала, Голден Делішес , Ред Делішес. Плоди великі, одномірні, округло-конічні, зеленувато-жовті, з інтенсивним червоним рум’янком
та підшкірними чечевичками.
М’якуш жовтуватий, щільний,
дрібнозернистий, з характерним ароматом, доброго кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість – кінець вересня.

Яблуня Едера
Сорт зимовий

Яблуня Елізе

Дерево середньоросле.
Сорт скороплідний, високоврожайний, достатньо зимостійкий, імунний до парші.
Плоди крупні 170-220г,
широко-конічні, зелені, на
більшій частині розмитий
пурпуровий
рум’янок.
М’якуш кремовий, середньощільний, дрібнозернистий,
соковитий, гармонічного кисло-солодкого смаку, з легким
ароматом. Знімальна стиглість – ІІ-ІІІ дек.вересня.

Дерево середньоросле,
крона широка, незагущена.
Плоди вище середніх розмірів округло-конічні, зеленувато-жовті з рум’янком
по всій поверхні. М'якуш
зеленувато-білий, твердий,
соковитий, доброго кислосолодкого смаку. Знімальна стиглість – І дек. жовтня.

Сорт зимовий
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Яблуня Катерина
Сорт зимовий
Дерево сильноросле, зимостійке. Плоди вище середніх розмірів (160—
190г), зрізано-конічні, зеленувато-жовті, з червоно-оранжевим смугастим
рум'янком. М'якуш жовтувато-кремовий, щільний,
ламкий, дуже соковитий,
відмінного кислувато-солодкого смаку (4,7—4,8
бала). Знімальна стиглість
– ІІІ дек. вересня.

Яблуня
Кальвіль сніговий
Сорт зимовий

Дерево середньоросле, крона пласкоокругла. Плоди середньої величини (120—160 г)
округло-конічні, жовті, іноді
з рум’янком. М'якуш щільний, соковитий, кисло-солодкого смаку. Знімальна
стиглість – ІІ дек. вересня.
Зберігаються до січня. Не
уражується борошнистою
росою.

Яблуня Трайдент
Колоноподібна

Яблуня Лігол

Сорт ранньо-зимовий

Дерево середньоросле.
Плоди великі, одномірні,
округло-конусоподібні, зеленувато-жовті з інтенсивним червоно-карміновим
розмитим
рум’янком.
М'якуш кремовий, щільний,
дрібнозернистий, соковитий, ароматний, відмінного
кислувато-солодкого смаку. Знімальна стиглість –
ІІІ дек. вересня.

Дерево колоноподібне.
Плоди середні (100 – 120
г) округло-конічні зеленувато-жовті з яскравим темно-червоним рум’янком.
М'якуш кремовий, соковитий, гармонічного кислувато-солодкого смаку (4,3
– 4,5 бала). Знімальна
стиглість – ІІ дек.вересня.

Яблуня Мутсу
Сорт зимовий

Сорт зимовий

Яблуня Перлина Києва
Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Сорт японської селекції.
врожай нарощує поступово.
Плоди великі – 160-220г ,
жовтувато-зелені, з багатьма
підшкірними
крапками.
М’якуш світло-жовтий, щільний, дрібнозернистий, соковитий, ароматний, гармонічного кисло-солодкого смаку.
Запилювачі: Айдаред, Глостер, Джонатан. Знімальна
стиглість – ІІІ дек.вересня –
І дек.жовтня.

Дерево сильноросле. Сорт
імунний до парші. Стійкий
до борошнистої роси. Зимостійкий. Плоди середні
та великі (160-225г), одномірні, округло-конічні, зеленувато-жовті, з яскравим
бордово-червоним розмитим рум’янком. М’якуш зеленувато-кремовий,
дрібнозернистий,
дуже
щільний, соковитий, кислосолодкого смаку. Знімальна
стиглість – ІІІ дек.вересня.

Яблуня Росавка

Яблуня Рубінстар

Сорт зимовий

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди великі
(140-190 іноді до 280г),
округлі, тупо-конічні, світло-зеленого кольору з червоним рум’янком. М'якуш
щільний, соковитий, кислувато-солодкого смаку з
приємним ароматом. Знімальна стиглість – І дек.
жовтня. Врожайність висока.

Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Більш червоний клон Джонаголду. Сорт високо- та
стабільно врожайний. Плоди зберігаються до березня, крупні (180-200г), одномірні, жовто-зелені з
бордово-червоним розмитим рум’янком. М’якуш білий, щільний, соковитий,
відмінного кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість
– ІІІ дек.вересня.
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Яблуня Релінда
Сорт зимовий
Прекрасний пізньозимовий
сорт. Стійкий до парші, борошн.роси та бакт.раку.
плоди великі 180-210г,
округлі. Шкірочка зелена
з
оранжево-червоним
рум’янком. М’якуш соковитий, хрусткий, кисло-солодкий, ароматний. Знімальна стиглість – І дек.
жовтня, споживча – листопад.

Яблуня
Ренет Симиренка
Сорт зимовий

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди великі (150200г), округло-конічні, зеленого кольору. М'якуш щільний, білий, соковитий, ароматний, десертного смаку.
Знімальна стиглість – ІІІ дек.
вересня – І дек. жовтня.
Зберігаються до січня.

Яблуня Спартан
Сорт зимовий

Дерево середньоросле, з
округлою кроною. Сорт
скороплідний, швидко нарощує врожайність, стійкий
до парші. Плодоносить щорічно. Плоди середні,
округло-конічні, світло-жовті, з розмитим інтенсивнобордовим рум на всій поверхні. М’якуш білий, щільний, соковитий, сколюється, солодкого смаку. Знімальна стиглість – ІІІ
дек.вересня.

Яблуня Флоріна
Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Плоди середньої величини
(80-120г), усічено-циліндричні, нарядно – яскраво
- червоного кольору з червоним рум’янком. М'якуш
середньощільний, соковитий, солодкого смаку. Знімальна стиглість – ІІ дек.
вересня.

Яблуня Чемпіон Рено
Сорт зимовий
Дерево середньоросле, з
овальною кроною. Сорт чеської селекції – клон сорту Чемпіон, стійкий до парші, скороплідний. Плоди середні
(160-190г), округло-овальні,
зеленувато-жовті, з оранжево-червоним смугасто-розмитим рум’янком і жовто-сірими
черевичками. М’якуш світлокремовий, середньо-щільний,
соковитий, ароматний, кислосолодкого смаку. Запилювачі:
Алкмене, Джеймс Грів, Лобо,
Пріам, Теремок. Знімальна
стиглість – ІІІ дек.вересня.

Груша Вільямс Руж
Дельбара
Сорт літній

Дерево сильноросле. Сорт
скороплідний. Плоди вище
середніх, грушоподібні,
злегка горбкуваті, покриті
темно-бордовим рум’янком. М’якуш жовтувато-білий, ніжний, соковитий, танучий, кисло-солодкий, з
мускатним присмаком. Запилювачі: Улюблена Клаппа, Бере Жиффар, Бере
Гарді, Лісова Красуня,
Олів’є Де Серр. Знімальна
стиглість – кінець серпня.

Яблуня Чемпіон
Сорт зимовий

Дерево середньоросле з
овальною кроною. Плоди
вище середньої величини
округло-овальні, зеленувато-жовті зі світло-червоним рум’янком. М'якуш
зеленувато-кремовий, соковитий, дуже приємного солодкого смаку. Знімальна
стиглість – ІІдек. жовтня.

Груша Улюблена
Клаппа
Сорт літній

Дерево середньоросле.
Плоди великі (180 – 230г)
коротко-грушоподібної
форми, жовті з густим
червоним
рум’янком.
М'якуш жовтувато-білий,
винносолодкий, ніжний,
соковитий,
ароматний
(4,3 бала). Знімальна
стиглість – кінець липня серпень. «Королева» ранніх груш.
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Груша Скороспілка
із Треву

Груша Ніколай Крюгер

Сорт літній

Дерево сильноросле. Плоди крупні (170 – 190 іноді
до 500г) дуже красиві, світло - жовті з великою кількістю підшкірних крапочок.
М'якуш жовтувато - білий,
ніжний, маслянистий, соковитий, десертного смаку.
Знімальна стиглість – ІІІ
дек.липня.

Дерево
середньоросле.
Плоди дуже великі, (230 –
330 іноді 400 - 500г), усіченої широкогрушоподібної
форми, солом’яно - жовті.
М'якуш кремовий або білий,
ніжний, соковитий, солодкий з приємною кислинкою,
ароматний, (4,9 бала). Знімальна стиглість – І дек.вересня.

Груша Бере Гарді

Груша Вікторія

Сорт осінній

Сорт осінній

Сорт осінній

Дерево сильноросле. Плоди середні (100 – 150г) частіше деканкоподібної
форми оливково-жовті, іноді з оранжевим рум’янком.
М'якуш жовтувато-білий,
ніжний, соковитий, солодкий, відмінного смаку. Знімальна стиглість – ІІ
дек.вересня.

Дерево
середньоросле.
Плоди великі (200 – 250
іноді 340г) правильної грушоподібної форми, зеленуваті з рум’янком. М'якуш
білий, ніжний, без грануляцій, кислувато-солодкий,
ароматний, (4,5 – 4,6 бала).
Знімальна стиглість – І
дек.вересня.

Груша Придністрянка

Груша
Талгарська красуня

Сорт осінній

Дерево середньоросле з
широкопірамідальною кроною. Плоди крупні, (190 –
260г), видовжено-грушоподібні,
зеленувато-жовті.
М'якуш ніжний, соковитий,
маслянистий, відмінного
кисло-солодкого смаку (4,74,8 бали). Знімальна стиглість – ІІ дек. вересня.

Груша
Артемівська зимова
Сорт зимовий

Дерево сильноросле, зимостійке. Плоди крупні,
(185 – 350г), широкогрушоподібні, місцями горбисті,
зеленувато-жовті.
М'якуш жовтувато - білий,
ніжний, соковитий, зі слабким ароматом, (4,0 бала).
Знімальна стиглість – 15
– 25 вересня.

Сорт осінній

Дерево середньоросле.
Плоди великі (160 – 190г)
видовженої грушоподібної
форми, зеленувато - жовті
з малиновим рум’янком.
М'якуш кремовий, щільний, соковитий, солодкого
смаку. Знімальна стиглість – ІІІ дек.вересня.

Груша Етюд
Сорт зимовий

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди крупні,
(180 – 290г), короткогрушоподібні, сірувато-жовті.
М'якуш інтенсивно – кремовий, ніжний, соковитий,
кисло – солодкий з сильним ароматом. Знімальна
стиглість – ІІІ дек. жовтня.
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Груша Кучерянка
Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Сорт зимостійкий, стійкий
до парші та бакт.опіку листя. Плоди крупні (220290г), широкогрушоподібні,
злегка горбкуваті, жовті.
М’якуш білий, маслянистий, танучий, солодкий.
Знімальна стиглість – ІІІ
дек.вересня., споживча –
початок грудня, в холодильнику зберігаються до
березня.

Груша Конкорд
Сорт зимовий
Дерево середньоросле, морозостійке,
скороплідне,
стійке до парші. Англійський
високоякісний сорт. Запилювачі: Конференція, Деканка
дю Коміс, Бонкрета Вильямса,
Аббат
Фетель,
Улюблена Клаппа, Добрая
Луиза, Верді. Плоди видовжено-грушоподібної форми,
крупні, масою 200-250г, на
айві до 350г, зелені, при достиганні - жовті з червонуватим рум’янком та невеликою
оржавленістю. М’якуш маслянистий, соковитий, солодкий,
біло-кремовий, ароматний,
відмінного десертного смаку.

Груша Марія
Груша Наталка

Сорт зимовий

Сорт зимовий

Дерево слаборосле, крона
компактна. Кращі запилювачі:
Гранд
Чемпіон,
Жанна д'Арк, Якимівська.

Дерево сильноросле, зимостійке. Плоди дуже великі, (300, максимально
450г), правильної, грушоподібної форми. М'якуш
ніжний, соковитий, відмінного солодкого смаку з
приємним ароматом.
Знімальна стиглість –
І дек.жовтня. Зберігаються
до березня.

Груша Парижанка
Сорт зимовий

Дерево середньоросле.
Плоди середньої величини
або великі (160—220 г, окремі 250— 260 г), видовженогрушоподібні або яйцеподібні, вирівняні за масою.
М'якуш білий, ніжний, напівтанучий, соковитий, кислосолодкий, із слабким ароматом, доброго смаку (4,5—
4,6 бала).
Сорт зимовий, достигає у
кінці жовтня.

Вишня
Метеор молдавський
Сорт надранній

Надранній сорт із Молдавії. Плоди крупні (4,2-4,5г),
округло-серцеподібні, темно-червоні. М’якуш темночервоний, доброго кислосолодкого смаку (4,3 – 4,5
балів). Кісточка добре відділяється від м‘якуша. Знімальна стиглість - кінець
І дек.червня.

Плоди дуже великі (маса
220 г, максимальна — 350
г), одномірні, видовженогрушоподібні,
золотавожовті з рум’янком. М'якуш
кремовий, соковитий, танучий, маслянистий, відмінного
кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість
-І дек. жовтня.

Груша Яблунівська
Сорт зимовий

Дерево сильноросле, високоврожайне. Плоди середні та великі, масою від
160-195г, на айвовій підщепі – 200-250г, грушоподібні чи широкогрушоподібні, ясно-жовті, зі слабким розмитим оранжевочервоним
рум’янком.
М’якуш білий, маслянистий, кисло-солодкий (4,64,8 бала). Знімальна стиглість – ІХ.

Вишня
Пам’яті Вавілова
Сорт ранній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
великі, (4,7г), широкосерцеподібні, темно-червоні,
блискучі. М'якуш щільний,
темно-червоний, відмінного смаку. Знімальна стиглість –ІІ дек.червня.
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Вишня Ігрушка
Сорт ранньо-середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
крупні, (8 - 9г), округлосерцеподібні, темно-червоні. М'якуш соковитий,
червоний, кислувато - солодкого смаку (4,3 бала).
Знімальна стиглість –ІІІ
дек.червня.

Вишня Чорнокорка
Сорт ранньо-середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
округлі, масою (3 - 4г),
темно-червоні з коричневим відтінком. М'якуш соковитий,
червоний,
кислувато - солодкого
смаку. Знімальна стиглість –ІІІ дек.червня.

Чудо-Вишня
Сорт ранній

вишнево-черешневий гібрид
(Дюк)

Дерево середньоросле, з
округлою кроною, дуже скороплідне. Сорт само безплідний. Запилювачі: черешні
Джерело, Ярославна, Донецький угольок. Плоди
дуже великі – 9-10г, темночервоні, злегка сплющені.
М’якуш темно-червоний, соковитий, відмінного десертного смаку (4,8-5,0 бали).

Вишня Шалунья
Сорт ранньо-середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
крупні, масою (5 - 6г),
пласкоокруглі, темно-червоні, майже чорні. М'якуш
ніжний, соковитий, темно
- червоний, кислувато солодкого смаку.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.червня.

Знімальна стиглість – ІІ дек.
VI.

Вишня Примітна
Сорт ранньо-середній

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди крупні (5 –
6г), пласкоокруглі, темно червоні. М'якуш червоний,
ніжний, соковитий, смак десертний (4,6 бала). Знімальна стиглість –
ІІ
дек.червня.

Вишня Встрєча
Сорт середній

Дерево середньоросле,
висотою до 2м, з кулеподібною кроною. Плоди масою 8,6г, максимально 15г,
пласко округлі, червоні.
М’якуш червоний, ніжний,
соковитий, танучий. Смак
кислувато-солодкий, десертний (5 балів). Знімальна стиглість – ІІІ дек. VI.

Вишня Альфа
Сорт середньо-пізній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
великі (4,4г), округлосерцеподібні, темно-червоні,
блискучі. М'якуш соковитий, винно-червоний, десертного смаку (4,2 – 4,5
бала). Знімальна стиглість
– ІІ дек.липня.

Вишня
Володимирська
Сорт середній

Типова кущова вишня висотою 2,5-5,0 м і більше,
зимостійка. Плоди чорночервоні, кисло-солодкого
смаку, від дрібних до середніх розмірів, масою 23, іноді 3,4г, пласкоокруглі,
злегка стиснуті. М’якуш волокнистий, соковитий, кислувато-солодкий, гармонічного смаку. Знімальна
стиглість ІІ дек.VII.
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Вишня Любська
Сорт середньо-пізній

Вишня Ночка
Сорт середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
крупні (більше 4г), серцеподібні, темно-червоні.
М'якуш соковитий, темно
-червоний, солодко - кислого смаку. Знімальна стиглість – ІІІ дек.липня.

Дерево середньоросле,
високоврожайне. Плоди
крупні, масою до 7г, широкосерцеподібні, сплюснуті з боків, темно-червоні.
М’якуш темно-червоний,
кисло-солодкого смаку (4,5
бали).
Знімальна стиглість – ІІІ
дек.червня.

Вишня Норд Стар

Вишня Гріот Перемога

Сорт середньо-пізній

Сорт середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
середні (4г), широкоокруглі,
темно -червоні. М'якуш середньої щільності, соковитий, кислувато - солодкого
смаку. Знімальна стиглість
– І - ІІ дек.липня.

Дерево середньоросле, з
округлою кроною, зимостійке. Плоди середніх
розмірів, іноді крупні,
темно-червоні,
майже
чорні. М’якуш темно-червоний, кисло-солодкий,
доброго смаку. Знімальна
стиглість – І дек.VII.

Вишня Рубиновая
Сорт середній

Вишня Тургенівка

Високозимостійкий сорт, частково самоплідний. Найкращі
запилювачі: Жуковская, Володимирська, Краснопахарская, Отєчєствєнная. Врожайність – 16-20 кг з дерева.
Плоди більше середнього розміру, масою 3,6-4,0г, округлі,
стиснуті з боку черевного шва,
яскраво-червоні. М’якуш жовтуватий, ніжний, соковитий,
приємного кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість –
ІІІ дек.липня.

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
середні та крупні (4,5 –
4,7г), широкосерцеподібні,
темно - бордові. М'якуш
темно-червоний, м’ясистий, соковитий, кислувато-солодкий (4,2 бала). Знімальна стиглість – ІІІ
дек.липня.

Черешня
Валерій Чкалов

Сорт середньо-пізній

Черешня Самміт

Сорт середньо-пізній

Сорт середньо-ранній

Дерево середньоросле,
зимостійке, посухостійке.
Плоди крупні (7 - 9 г),
о к р у гл о с е р ц е п од і б н і ,
темно-червоні,
майже
чорні. М'якуш темно-червоний, щільний, соковитий,
доброго
винносолодкого смаку (4,6
бала). Знімальна стиглість – ІІ дек.червня.

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
крупні (10г), широкосерцеподібні, червоні. М'якуш
світло – червоний, хрящуватий, соковитий, кислувато - солодкого смаку.
Знімальна стиглість – І
дек.липня.
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Черешня Удівітєльная
Сорт середній
Зимостійкий, високоврожайний сорт, стійкий до
моніліозу. Плоди крупні (89г), одномірні, опукло-серцеподібні, темно-червоні.
М’якуш темно-червоний,
майже чорний, хрящуватий, соковитий, гармонічного
кисло-солодкого
смаку. Знімальна стиглість – 22-27 червня.

Черешня
Бігаро Оратовського
Сорт середній

Дерево велике, швидкоросле. Зимостійкість сорту
висока. Кращі запилювачі:
Космічна,
Сюрприз,
Ізюмна, Мелітопольська
чорна,
Крупноплідна.
Плоди великі, масою 6-7г
серцеподібної
форми,
темно-червоні. М’якуш бурувато-червоний, хрящуватий,
соковитий,
кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість 25-30
червня.

Черешня
Донецкая красавица
Сорт середній

Черешня Ярославна
Сорт середньоранній

Дерево сильноросле. Зимостійкий,
врожайний
сорт, стійкий до коккомікозу. Плоди темно-червоні,
майже
чорні,
округло-овальні, злегка
конічні, (7-8г), доброго
смаку. Кісточка відділяється. Знімальна стиглість – через 3 дні після
Валерія Чкалова.

Черешня Дніпровка
Сорт середній

Дерево велике, швидкоросле. Сорт стійкий до моніліозу.
Зимостійкість
висока.Плоди масою 5-7г,
о к р у гл о - с е р ц е п од і б н о ї
форми з добре вираженою
широкою
борозенкою,
темно-червоні.
М’якуш
світло-червоний, напівхрящуватий, соковитий, солодкого смаку з приємною
кислинкою. Кісточка вільна.
Знімальна стиглість – 10-18
червня.

Черешня Кордія
Сорт середньо-пізній

Дерево сильноросле. Сорт
морозо- та посухостійкий,
врожайний, стійкий до коккомікозу. Запилювачі: Валерій
Чкалов, Ярославна, Леся,
Етика,
Сестренка,
Угольок, Аннушка. Середні
запилювачі: — Дончанка,
Валерия. Плоди крупні (910г), округлі, хрящуваті, інтенсивно-червоні,
десертного смаку. Знімальна
стиглість – ІІ дек.липня.

Дерево середньоросле,
зимостійке, найбільш врожайне. Плоди крупні (32
мм), широкосерцеподібні,
темно – червоні, майже
чорні. М'якуш темно-червоний, соковитий, смак
десертний (4,6 бала). Знімальна стиглість –
ІІ
дек.липня.

Черешня Космічна
Сорт середній

Черешня Крупноплідна
(Великоплідна)

Дерево велике, швидкоросле. Сорт стійкий до моніліозу. Запилювачі: Сюрприз,
Бігаро Оратовського, Крупноплідна. Плоди великі,
округло-серцеподібні, масою
8-9г, жовто-оранжеві, з яскраво-червоним рум’янком
майже по всій поверхні.
М’якуш кремовий, соковитий,
хрящуватий, кисло-солодкого
смаку, з гармонійним винним
присмаком. Знімальна стиглість – 21-25 червня.

Вирізняється регулярною врожайністю, крупноплідністю,
транспортабельністю, зимостійкістю, частковою самоплідністю,
стійкістю
до
моніліозу.Запилювачі: Сюрприз, Франц Йосиф, Бігаро
Оратовського,
Дайбера
чорна. Плоди дуже великі (10
-18,2
г),
широкоокруглі.
М'якуш темно-червоний, соковитий, хрящуватий, гарного
кисло-солодкого смаку (4,6
бали). Знімальна стиглість –
25-30 червня.

Сорт середній
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Черешня
Мелітопольська чорна
Сорт середній
Вирізняється стабільною, високою врожайністю, зимостійкістю,
стійкістю
до
моніліозу, самобезплідністю.
Запилювачі: Космічна, Сюрприз, Франц Йосиф, Бігаро
Оратовського, Дайбера
чорна,
Крупноплідна.
Плоди досить великі (6-8 г),
одномірні, опукло-овальні.
М'якуш темно-червоний, соковитий, хрящуватий, солодкий, із приємною кислинкою
(4,4 бали). Знімальна стиглість – 18-24 червня.

Черешня Рекорд
Сорт середньо-пізній

Дерево середньоросле,
зимостійке. Плоди крупні
(6 - 7г), широкосерцеподібні, кремово - червоні.
М'якуш кремовий, щільний, соковитий, високих
смакових якостей. Знімальна стиглість – ІІІ
дек.червня - І дек.липня.

Абрикос

Черешня Регіна
Сорт середній

Дерево сильноросле. Плоди великі, масою до 8-10г,
широкосерцеподібної форми, темно-червоні, блискучі, не лопаються. М’якуш
світло-червоний, хрящуватий, соковитий, дуже смачний. Знімальна стиглість
ІІ декада VIІ.

Черешня
Дрогана жовта
Сорт середньо-пізній

Дерево середньоросле,
зимостійке, посухостійке.
Плоди середні (7,5г),
округлосерцеподібні, лимонно - жовті, блискучі.
М'якуш жовтий, щільний,
соковитий, доброго солодкого смаку (4,6 бала).
Знімальна стиглість – І
дек.липня.

Мелітопольський ранній

Абрикос

Сорт ранній

Ананасний цюрупинський

Дерево середньоросле,
зимостійке. Плоди середні (35 - 45г), широкоовальні, злегка сплюснуті з
боків, жовто-оранжеві з
невеликим
малиновим
рум’янком. М'якуш без волокон, соковитий, винносолодкого
смаку
з
ароматом.
Знімальна
стиглість – І дек.липня.

Дерево середньоросле,
зимостійке. Плоди середні (40г), округлі, світло
- жовті. М'якуш світложовтий, соковитий, кислувато-солодкого смаку 4 4,5 бала. Знімальна стиглість – ІІ дек.липня.

Абрикос Голд Річ
Сорт середній
Сорт зимостійкий, врожайний. Плоди дуже крупні,
масою 60-90г, макс.150г,
красиві, овальні, дещо
сплюснуті, світло-оранжеві
з червоним розмитим
рум’янком. М’якуш темнооранжевий, щільний, з легким ароматом, смачний.
Знімальна стиглість – кінець липня.

Сорт середній

Абрикос Краснощокий
Сорт середній

Дерево середньоросле.
Плоди крупні (50 - 55г),
округлі, жовто-оранжеві з
розмитим
рум’янком.
М'якуш щільний, волокнистий, соковитий, приємного освіжаючого смаку
з слабким ароматом. Знімальна стиглість – ІІІ
дек.липня.
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Абрикос Монарезі
Сорт середньо-ранній

Дерево середньоросле.
Сорт відзначається високою холодостійкістю плодових бруньок, стійкістю
до грибкових уражень.
Плоди густоопушені, кулеподібні, (o 2,5-3см ), середньою масою 30г, червоно-малинові. М’якуш
темно-пурпуровий, середньої щільності та соковитості, ароматний, кислосолодкий. Достигають плоди у І дек.серпня.
Абрикос Персиковий
(Молдавський ювілей)
Сорт середній
Молдавський сорт. Дерево
середньоросле. Сорт частково самоплідний, зимостійкий, стійкий до хвороб.
Запилювачі: Краснощокий,
Костюженський. Плоди великі
(60г), плоско-округлі, оранжеві з яскравим кармінним
рум’янком. М’якуш оранжевий, хрящуватий, соковитий з
ароматом. Знімальна стиглість – ІІ дек.липня.

Абрикос NJA-19
(НЖА)
Сорт середній

Американський сорт. Дерево середньоросле. Плоди дуже крупні масою 6090г, іноді до 180г, оранжеві,
солодкі, з кислинкою,
мають медовий присмак,
дуже ароматні. Транспортабельність та товарність
плодів висока. Знімальна
стиглість – кінець липня.

Абрикос Поліський
крупноплідний
Сорт середній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
крупні (50 - 55г), округло овальні, злегка здавлені з
боків оранжеві з легким
рум’янком. М'якуш жовто оранжевий, ніжний, ароматний, смак 4,5 бала.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.липня.

Абрикос Шелудько
Абрикос Фелпс

Сорт середній

Сорт середній

Дерево сильноросле з
овальною кроною. Зимостійкість підвищена, стійкість до хвороб середня.
Плоди середні (30-35г),
жовті зі слабким рум’янком. М’якуш жовтий,
м’ясистий,
кісточка
вільна. Плоди універсального призначення. Знімальна
стиглість
–
середина липня.

Високоврожайний сорт.
Плоди масою 30г, округлі,
блискучі, оранжеві зі значним рум’янком. М’якуш
яскраво-оранжевий, щільний, соковитий, дуже
смачний. Зимостійкість та
морозостійкість дуже хороша. Знімальна стиглість
– ІІ дек.липня.

Абрикос Степовий
Сорт середній
Дерево середньоросле.
Плоди дрібні (масою 1520г), округлої форми, злегка сплюснуті з боків, жовті.
М’якуш жовто-оранжевий,
малосоковитий, кісточка
вільна. Плоди призначені
для технічної переробки
(варення). Знімальна стиглість ІІ дек.серпня.

Абрикос
Красень Києва
Сорт пізній

Дерево сильноросле з
округлою кроною. Плоди
крупні, масою 55г, широкоовальні,
інтенсивножовті, з густим розмитим
рум’янком. М’якуш щільний, інтенсивно-жовтий,
відмінного кисло-солодкого смаку
Знімальна
стиглість – І дек.серпня.

catalog_new:Layout 1 30.10.2013 9:46 Page 16

Персик Лісостеповий
Абрикос
Мелітопольський пізній
Сорт пізній
Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
вище середніх (40 - 55г),
овальні, оранжеві з легким
рум’янком. М'якуш оранжевий, щільний, без волокон, смак 4,5 бала. Знімальна стиглість –
І дек.серпня.

Персик
Київський ранній
Сорт ранній

Дерево середньоросле з
асиметричною кроною.
Плоди середні або великі,
округлі, дещо асиметричні. М’якуш жовтий,
дуже щільний, добре відділяється від кісточки, високих смакових якостей.
Знімальна стиглість – І
дек. VIIІ.

Сорт ранній

Дерево середньоросле,
високозимостійке. Плоди
середні
(90 - 110г),
округло-овальні злегка
здавлені з боків, світлокремові з рум’янком.
М'якуш білий, ніжний, соковитий,
кислувато-солодкого смаку 4,5 – 5
бала. Знімальна стиглість
– І дек.серпня.

Персик
Пам’яті Родіонова
Сорт середній

Молдавський сорт. Дерево
середньоросле. Сорт частково самоплідний, зимостійкий, стійкий до хвороб.
Запилювачі: Краснощокий,
Костюженський. Плоди великі (60г), пласко-округлі,
оранжеві з яскравим кармінним рум’янком. М’якуш
оранжевий, хрящуватий,
соковитий з ароматом. Знімальна стиглість – ІІ
дек.липня.

Персик
Пам’ять Шевченка

Персик Богун

Сорт середній

Дерево
середньоросле.
Плоди овальні, видовжені,
дещо стиснуті з боків,
крупні (100-150г), білуватокремові з розмитим рум’янком, з ніжним оксамитовим
опушенням. М’якуш соковитий, з гармонічним співвідношенням цукрів та кислот,
високих смакових якостей.
Кісточка вільна. Зимостійкість підвищена. Знімальна
стиглість – після 15 серпня.

Сорт вирізняється високою
польовою стійкістю до курчастості, помірною врожайністю. Плоди крупні (150г),
округлі,
слабкоопушені,
жовті з соковитим жовтим
м’якушем, приємного освіжаючого смаку, кісточка напіввільна.
Знімальна
стиглість – після 15 – 20
серпня. Сорт вважається
одним з найкрупноплідніших сортів середнього
строку достигання.

Персик Вайн Голд

Персик Дарунок Києву

Сорт середній

Сорт середній

Сорт середній

Дерево високоросле, зимостійке. Сорт стоїть у десятці найкращих сортів
світу.
Плоди
великі,
масою 130-200г іноді 250300г, кулясті, симетричні,
жовті з темно-червоним
мармуровим крапчастим
рум’янцем. М’якуш світлооранжевий,
відмінного
кисло-солодкого
смаку
(5,0 бала). Імунний до
парші та бор.роси. Знімальна стиглість – І дек.
VIIІ.

Дерево середньоросле.
Сорт слабко уражується
борошн.росою, стійкий до
клястероспоріозу, самоплідний, столовий. Плоди
великі (160-185г), округлі,
слабкоопушені, кремові з
кармінно-бордовим розмитим рум’янком. М’якуш
білий, соковитий, ніжноволокнистий, з гарним
ароматом, високовмісного
смаку. Плоди дозрівають
у І дек.серпня.
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Персик Санкрест
Сорт середній, Америка

Дерево середньоросле з
асиметричною кроною.
Плоди середні або великі,
округлі, дещо асиметричні. М’якуш жовтий,
дуже щільний, добре відділяється від кісточки, високих смакових якостей.
Знімальна стиглість – І
дек. VIIІ.

Персик Славутич
Сорт середній

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди середні
(70 - 90г), округлі, темнокремові з бордовим
рум’янком. М'якуш жовтий,
танучий, соковитий, доброго смаку 4 - 4,5 бала.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.серпня.

Персик Совєтський

Персик Солнєчний

Сорт середній

Сорт ранньо-середній
Дерево сильноросле з розлогою кроною. Сорт самоплідний, зимостійкість та стійкість
до хвороб середня. У спеціальному формуванні крони
немає необхідності. Плодоносить на 2-3 рік. Плоди
крупні (140-170г) овально-видовжені, оранжеві з вогняним
рум’янком, сильноопушені.
М’якуш оранжево-жовтий, соковитий, солодкий, кисло-солодкий, кісточка вільна.
Знімальна стиглість – І
дек.серпня.

Дерево середньоросле з
регулярною врожайністю
по 45-50кг з дерева. Плоди
крупні (140-170г), притуплено-овальної
форми,
злегка стиснуті з боків,
жовті з яскравим кармінночервоним рум’янком, середньо опушений. М’якуш
жовтий, злитноволокнистої
консистенції, соковитий,
відмінного смаку. Кісточка
вільна. Знімальна стиглість: ІІ дек.серпня.

Персик Августовський
Сорт пізній

Персик Білий Лєбєдєва

Дерево сильноросле. Сорт
універсальний, отримав медаль за високі смакові якості плодів. Морозостійкість
середня. Товарність вищого
сорту. Плоди крупні, масою
180-190г, окремі – 280-350г,
овально-округлі, оранжеві з
малиновим
рум’янком,
слабкоопушені.
М’якуш
оранжевий, соковитий, танучий, кисло-солодкий, гармонічного смаку. Знімальна
стиглість – ІІ дек.серпня.

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди середні
(120 - 150г), майже округлі,
світло-кремові з яскравочервоним
рум’янком.
М'якуш білий з кремовим
відтінком, соковитий, щільний, хрящуватий, дуже
приємний смак 4,5 бала.
Знімальна стиглість – ІІІ
дек.серпня.

Персик
Донецький жовтий

Персик
Осінній сюрприз

Сорт середній

Дерево сильноросле, з густою
кроною. Сорт самоплідний,
зимостійкий. Плоди крупні
(130-150г), окремі – 200-220г,
округлі, сплюснуті з полюсів,
слабкоопушені, блідо-жовті з
кармінно-червоним рум’янком. М’якуш зеленувато-жовтий, біля шкірки жовто-оранжевий, соковитий, ДУЖЕ СОЛОДКИЙ з легкою кислинкою
і приємним ароматом. Кісточка не відділяється.

Сорт пізній

Сорт пізній

Дерево сильноросле, зимостійке, стійке до хвороб, врожайність – 50 кг з
дерева. Плоди дуже великі – 200-250г, округлі,
жовті з рум’янком. М’якуш
кремово-жовтий, соковитий, танучий, солодкий,
відмінного смаку. Кісточка
вільна. Знімальна стиглість – ІІІ дек.серпня.
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Нектарин Київський

Нектарин Рубіновий-8

Сорт середньо-ранній

Сорт середній

Дерево середньоросле, зимостійкість середня. Врожайність висока та постійна. Плоди невеликі 40-50г,
жовто-оранжеві з рум’янком. М‘якуш хрящуватий,
соковитий, солодкий з приємною кислинкою, високих
смакових якостей. Кісточка
середня, напіввільна. Знімальна стиглість – І
дек.серпня.

Дерево з округлою кроною,
зимостійке, високоврожайне. Сорт самоплідний.
Плоди округлої форми,
151-170г, жовті з малиновим розмитим смугастим
рум’янком. М’якуш оранжево-жовтий, ніжно-волокнистий. Кісточка вільна.
Знімальна стиглість – ІІІ
дек.серпня – І дек.вересня.

Нектарин Ред Голд

Нектарин Фантазія
(Фентезі)

Сорт середній

Дерево середньоросле, зимостійкість (до ~25°С).
плоди крупні, масою 100160г, овальної форми, покриті яскравим вишневим
рум’янком, не опушені, десертного смаку, кісточка
легко відділяється. Знімальна стиглість – ІІІ дек.
VIIІ.

Слива китайська
Альонушка
Сорт ранній

Сорт належить до групи
японських сортів. Дерево
середньоросле, висотою
2-2,5м. Сорт зимостійкий.
Плоди масою до 40г, округло-яйцеподібні, малиновофіолетові з восковим нальотом. М’якуш соковитий,
танучий, дуже гарного солодкого смаку. Кісточка не
відділяється. Знімальна
стиглість – кінець липня.

Слива Ренклод ранній

Сорт середній

Дерево середньоросле, зимостійке. Плоди округлі,
масою 160-180г, з красивим
темно-кармінним рум’янком. М’якуш жовтий, з червоним відтінком навколо
кісточки та під шкіркою, соковитий, кисло-солодкий,
високих смакових властивостей (5,0 бала). Знімальна стиглість ІІ дек.VIIІ.

Слива китайська
Оцарк Прем’єр
Сорт ранній

Дерево середньоросле, висотою 2-2,5м. Сорт само
безплідний, зимостійкий. Запилювачі: ранні сорти аличі.
Плоди масою 110-130г, широкоовальні, темно-бордові
з багатьма світлими крапками. М’якуш блідо-кремовий, не темніє на повітрі,
дуже ніжний, танучий, тонковолокнистий, соковитий,
дуже ароматний. Кісточка
відділяється. Знімальна
стиглість – кінець липня.

Сорт ранній

Слива
Чачакська рання

Дерево сильноросле, у 15річному віці сягає 5,2м. Плоди крупні, масою 35-40г, на
молодих деревах – 45-50г,
округлі, зазвичай правильної
форми, темно-жовті з
рум’янком. М’якуш зеленожовтий, середньо щільний,
соковитий, дуже солодкий,
з невеликою кислинкою і
приємним сливовим ароматом. Кісточка вільна. Запилювачі: Угорка донецька,
Угорка донецька рання, Ренклод Карбишева. Знімальна
стиглість – кінець липня.

Дерево середньоросле з пірамідальною кроною, дуже
скороплідне, частково самоплідне. Запилювачі: Стенлей, Ненька, Волошка
тощо. Плоди масою 35-40г,
яйцеподібної форми, рожево-фіолетові з пруїновим нальотом. М’якуш жовто-зеленого кольору, соковитий,
дуже смачний, кісточка відділяється. Знімальна стиглість – кінець липня – початок серпня.

Сорт ранній
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Слива Каліфорнійська
Слива Голівуд

Сорт середній

Сорт середній

Дерево сильноросле, крона округло-розлога. Сорт
само безплідний, зимостійкий, плодовою гниллю не
пошкоджується. Плоди
крупні, масою 35-56г, обернено-яйцеподібні, малиново-фіолетові з сизим нальотом. М’якуш жовтий,
щільний, соковитий, солодкий. Кісточка вільна.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.серпня.

Дерево плодове і декоративне (пурпуроволисте),
зимостійке, врожайне.
Плоди крупні, кисло-солодкі, смачні. М’якуш жовтий, з рожевим відтінком.
М’якуш ніжний, танучий,
сухуватий, кісточка вільна.
Знімальна стиглість – середина серпня.

Слива Ода
Сорт середній

Дерево низькоросле, до
4м, зимостійке, стійке до
хвороб, врожайне (до
80кг/дерево). Плоди масою
35-45г, сині із відтінком зеленого. М’якуш жовтий,
дуже соковитий, кисло-солодкого смаку. Кісточка
вільна, маленька. Знімальна стиглість – середина
серпня.

Слива
Ренклод Альтана
Сорт середній

Дерево низькоросле, високоврожайне, середньозимостійке. Запилювачі:
Анна Шпет, Угорка домашня, Ренклод зелений. Плоди красиві, червоно-фіолетові, крупні, масою 40г, округло сплюснуті.
М’якуш жовтий, щільний,
соковитий, дуже гарного
кисло-солодкого смаку, при
повному дозріванні – медово-солодкий. Знімальна
стиглість – 15-25 серпня.
Слива Волошка
(молдавський чорнослив)
Сорт пізній

Дерево низькоросле, високоврожайне, посухостійке,
стійке до грибних захворювань. Сорт невибагливий до
умов вирощування. Плоди
крупні (50г), овальні, вирівняні, темно-сині, з коричневими розкиданими крапками. М’якуш щільний, соковитий, жовто-зеленуватий,
приємного кисло-солодкого
смаку. Кісточка вільна. Знімальна стиглість – ІІ дек.вересня.

Слива
Ренклод Карбишева
Сорт середній

Дерево низькоросле, з щільною кроною, високоврожайне, посухо- та зимостійке.
Плоди крупні, масою 50г,
округлі, пурпурові, з легким
фіолетово-сизим нальотом.
М’якуш соковитий, дуже солодкий, з невеличкою кислинкою, темно-жовтий, з
приємним сливовим ароматом. Кісточка вільна. Знімальна стиглість – середина
серпня.

Слива Блю Фрі
Сорт пізній

Дерево низькоросле, високоврожайне. Сорт самоплідний, відносно скороплідний, морозостійкий.
Плоди дуже крупні, масою
до 75г, овальні, злегка
сплюснуті, темно-фіолетові
(майже чорні) з сильним
восковим
нальотом.
М’якущ жовтий, дуже соковитий. Кісточка вільна.

Слива Валор
Сорт пізній

Дерево низькоросле, скороплідне, врожайне. Плоди крупні, масою до 50г,
широко-яйцеподібні, бордово-фіолетові з сильним
восковим нальотом та світлими крапками. М ‘якуш
зеленувато-кремового
кольору, не темніє, дуже
соковитий, цукристий.
Смак кисло-солодкий, з
приємним ароматом. Знімальна стиглість – І дек.вересня.

catalog_new:Layout 1 30.10.2013 9:46 Page 20

Слива Емпрес
(Імператриця)
Сорт пізній

Слива Президент
Сорт пізній

Дерево низькоросле, високопродуктивне, високоврожайне, стійке до моніліозу.
Запилювачі: Стенлей, Президент, Блю Фрі. Плоди
крупні, масою 70-75г, окремі
до 100г, широко-овальні,
синьо-фіолетові з восковим
нальотом. М’якуш щільний,
соковитий, м’ясистий, ВІДМІННОГО гармонічного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість – ІІ дек.вересня.

Дерево низькоросле, стійке до Шарки, дуже скороплідне, високоврожайне.
Плоди дуже крупні, масою
60-70г, окремі до 100г,
овальні, пурпурово-фіолетові з сильним синюватим
нальотом. М’якуш твердий,
жовтий, високих смакових
якостей, солодкий. Кісточка вільна. Знімальна стиглість – кінець вересня.

Слива Стенлей (Стенлі)

Слива
Угорка італійська

Сорт пізній

Дерево низькоросле, високоврожайне, зимостійке,
посухостійкість середня.
Сорт стійкий до Шарки, полістигмозу, але не стійкий
до моніліозу. Плоди крупні,
масою до 50г, оберненояйцеподібні, темно-фіолетові з густим восковим нальотом. М’якуш жовтий,
кисло-солодкий. Кісточка
вільна. Знімальна стиглість
– І дек.вересня.

Сорт пізній
Дерево низькоросле (3,5-3,8м)
врожайне, зимостійке. Сорт
– один з найкращих для виготовлення чорносливу. Плоди
крупні, масою 35-40г, дуже
привабливі, овальні, темносині, майже чорні з синім восковим нальотом. М’якуш зеленувато-жовтий з білими прожилками, соковитий, щільний,
відмінного гармонічного кисло-солодкого смаку. Кісточка
вільна. Знімальна стиглість –
10-15 вересня.

Алича
великоплідна Гек

Алича великоплідна
колоноподібна

Сорт середній, Росія
Дерево середньоросле, високопродуктивне, високо
адаптивне, зимостійке. Сорт
самобезплідний. Запилювачі:
сорти аличі та сливи китайської. Плоди крупні, масою 31г, яйцеподібні, жовті з
рум’янком на 25% поверхні,
з середнім восковим нальотом. М’якуш жовтий, тонкозернистий, середньо щільний,
малосоковитий, відмінного
кисло-солодкого смаку. Кісточка не відділяється. Знімальна
стиглість – ІІ дек.липня.

Дерево середньоросле, високозимостійке з колоноподібною, рідкою кроною. Сорт
самобезплідний. Запилювачі: сорти аличі та сливи
китайської.Плоди крупні,
широко яйцеподібні, бордово-фіолетові, з середнім восковим нальотом. М’якуш рожевий, середньо щільний,
солодкий з приємною кислинкою, гарного смаку. Кісточка напіввільна. Знімальна стиглість – І дек.серпня.

Алича великоплідна
Машенька
Сорт середній, Україна

Дерево середньоросле.
Плоди середні, масою 3035г, одномірні, бурі. М’якуш
жовтий, біля шкірки – рожевий, відмінного кислосолодкого смаку. Кісточка
легко відділяється. Знімальна стиглість – середина липня.

Сорт середньопізній

Алича великоплідна
Нікітська жовта
Сорт середній

Дерево сильноросле, дуже
врожайне (до 80кг/дерево).
Сорт невибагливий до
грунтів, стійкий до грибних
уражень. Плоди масою до
18-25г, округлі, зеленувато-жовті з блідим рожевим
рум’янком. М’якуш яскраво-жовтий, середньощільний, соковитий, приємного
кисло-солодкого смаку.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.липня.

catalog_new:Layout 1 30.10.2013 9:47 Page 21

Алича великоплідна
Обільная
Сорт середній

Дерево відносно низькоросле, скороплідне, високоврожайне. Плоди крупні,
масою 30-60г, окремі до
70г, щільні, темно-червоні,
з сірувато-фіолетовим нальотом. М’якуш яскравожовтий, при дозріванні –
темно-пурпуровий, щільний, з приємним ароматом,
десертного смаку. Знімальна стиглість – ІІ дек.липня

Айва Отлічніца

Айва Мир
Сорт пізній
Сорт айви селекції Степового
відділення Державного Нікітского ботанічного саду. Відрізняється скороплідністю,
дуже високою, регулярною
врожайністю, самоплідністю,
зимостійкістю, гарною загальною життєстійкістю. Дерево
середньоросле. Плоди великі
(300-310 г), округлі, усічені,
крупноребристі до вершини,
майже без опушення. М’якуш
кремовий, дрібнозернистий,
з незначною грануляцією,
дуже ароматний. Знімальна
стиглість – І дек.жовтня.

Айва Студентка
(синонім - Єлєна)

Сорт пізній, надскороплідний

Сорт середній

Дерево середньоросле,
самоплідне, скороплідне,
посухостійке, високозимостійке. Плоди крупні 250280г,
округлі,
гладкі,
яблукоподібні,
жовті.
М’якуш світло-кремовий,
ароматний,
відмінного
смаку. Знімальна стиглість – І дек.жовтня.

Дерево середньоросле, крона
компактна. Відрізняється високою врожайністю, підвищеною зимостійкістю, відмінною
життєздатністю. Плоди крупні,
середньою масою 265г, іноді
290-300г, одномірні, яблукоподібні, асиметричні, жовті,
привабливі. М’якуш щільний,
соковитий, кисло-солодкий,
дуже ароматний, терпкуватий.
Знімальна стиглість – 10-20
вересня в умовах Києва.

Фундук Галле
(Halle) (Гальський)

Фундук Сирена

Сорт пізній, Германія

Сорт пізній, Польща

Кущ сильнорослий (5,5м).
високопродуктивний сорт,
потребує плодючого грунту. Запилювачі: Барселонський, Конфорд. Горіхи великі і дуже великі,
конусоподібні, сильно звужуються до верхівки,
вис.28мм, шир.до 25мм,
товщ. до 23мм. Ядро велике, яйцеподібне, світлокремове, солодке, смачне.
Знімальна стиглість – ІІ
дек.вересня – І дек.жовтня.

Кущ силоьнорослий, дуже декоративний (листя при розпусканні пурпурове, до кінця
літа може позеленіти). Сорт
морозо- та хворобостійкий.
Горіхи довгасті з тонкою бурою, смугастою шкаралупою
і великим яйцеподібним ядром, легко випадають з темно-червоних оболонок. У плодоношення вступає дуже
рано, дає особливо рясні врожаї. Знімальна стиглість – ІІ
дек.вересня – І дек.жовтня.

Актинідія
Київська гібридна
Сорт ранній

Велика дерев’яниста ліана
(до 8м). Ягоди крупні, одномірні, середньою масою
13-18г, широко яйцеподібні,
зелені, з пурпуровим рум’янком, часто з поржавленими
рубцями різної довжини.
М’якуш світло-зелений, з рожевим відтінком навколо насіння, соковитий, ніжний, солодкий, з тонким ароматом
ананасу. Знімальна стиглість
в умовах Києва – початок
вересня.

(Syrena)

Актинідія гостролиста
Кен’с Ред
Сорт середній, Нова Зеландія

Велика дерев’яниста ліана
(до 8м). Ягоди середні,
темно-червоні, продовгуваті, сплюснуті з боків, потріскані, стійкі, довж.3см,
ширина – 2см, відмінного
солодкого смаку з кислинкою та легким ананасним
присмаком, шкірочка їстівна. Знімальна стиглість –
вересень-жовтень.
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Актинідія гостролиста
Вейкі
Сорт пізній, Германія

Актинідія гостролиста
Кокува

Велика дерев’яниста ліана
(до 10м). Сорт дуже врожайний. Плоди середньої
величини, (довжина 2,5-3см,
ширина 2-2,5см), зелені, з
червоно-коричневим рум’янком, смачні, не опадають
до визрівання. Листя темно-зелене з червоними черешками. Витримує морози
до -30˚С. Знімальна стиглість – жовтень.

Велика дерев’яниста ліана
(до 8м). Сорт самоплідний.
Плоди овальні, довжиною
до 2см, з лимонним присмаком. Знімальна стиглість – кінець вересня –
початок жовтня. Початок
плодоношення на 2-3 рік.
Морозостійкість до -22˚С.

Аґрус
Краснослов’янський

Аґрус Колобок

Сорт середньо-ранній

Сорт середній, Японія

Сорт середній

Кущ середньорослий (11,5м), слабкорозложистий.
Сорт зимостійкий (-36,8˚С),
стійкий до борошн.роси.
Врожайність горна (67кг/кущ). Ягоди крупні, масою до 9г, округлі, темночервоні, слабко опушені.
М’якуш соковитий, ніжний,
десертного смаку.

Кущ середньорослий (11,5м), розлогий, слабко колючковий, стійкий до американської борошнистої
роси (сферотеки). Врожайність (4,5-6кг/кущ). Ягода
масою 4,5-8г, темно-червона, з сильним восковим
нальотом, округла, гладка,
з щільною шкірочкою, кисло-солодкого смаку.

Аґрус Чорномор

Аронія
(горобина чорноплідна)

Сорт середній

Кущ сильнорослий, слабкорозлогий, слабко шипуватий. Сорт високозимостійкий, стійкий до борошнистої роси. Ягоди середні,
масою 3г, овальні, темночервоні, майже чорні, не
опушені, з восковим нальотом. Смак кисло-солодкий, гармонічний, з легким
винним присмаком. Ягоди
універсального призначення.

Arónia melanocárpa
Чагарник висотою до 3м. У
молодому віці крона стиснута,
компактна, у зрілому – стає
розлогою, сягає 1,5-2м у діаметрі. Краще плодоносить на
бідних грунтах. Плоди вітаміновмісні (C, P, B1, B2, E, K,
B6, бета-каротин, макро- і мікроелементи (залізо, мідь,
бор, марганець, молібден,
фтор), цукор (глюкоза, сахароза, фруктоза), дубильні і
пектинові речовини), солодкі,
смачні, злегка терпкуваті. Морозостійкість -35-40˚С. Рослина самозапильна.

Виноград Ізабелла

Виноград Аркадія

Сорт столово-технічний

Сорт надранній, столовий

Кущ сильнорослий. Сорт
призначений для приготування ординарних вин та
вживання у свіжому вигляді. Сорт високозимостійкий, стійкий до філоксери.
Маса китиці ~ 140г, форма
циліндрична, середньощільна. Ягоди круглі чи
овальні, середні, чорні, з
восковим нальотом, завдяки чому набувають сизого
відтінку. Період дозрівання
– 150-180 днів.

Кущ середньо- або сильнорослий. Маса китиці
500-700г, (кращі до 2кг),
циліндричні з лопатями,
частіше щільні. Сорт перспективний, високоврожайний, стійкий до мільдью.
Ягоди крупні і дуже крупні,
масою 7-15г, яйцеподібні
(серцеподібні), білі, соковиті, з легким мускатним
ароматом. Період дозрівання - 115-125 днів. Морозостійкість до -21˚С.
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Виноград Галбена Ноу
(Золотинка)
Сорт надранній, столовий

Виноград Ізюминка
Сорт надранній, столовий

Період дозрівання - 105120 днів. Морозостійкість до
-25˚С.

Сорт виведений у НДіВіВ
ім. «Магарач». Кущ сильнорослий. Китиці масою
400-600г, конічні. Сорт відрізняється дуже крупними,
витягнутими нарядними ягодами бордово-червоного
кольору. Маса ягоди – 1012г, довжина до 5см. Смак
гармонічний, простий. Морозостійкість до 20-22˚С.
Сорт потребує підвищеної
уваги та догляду, що компенсується високими товарними якостями та захоплюючою красою ягід. Період дозрівання – 110-115 днів.

Виноград Кодрянка

Сорт надранній, столовий

Сорт надранній, столовий

Кущ середньорослий (11,5м), слабко розложистий.
Сорт зимостійкий (-36,8˚С),
стійкий до борошн.роси.
Врожайність горна (67кг/кущ). Ягоди крупні, масою до 9г, округлі, темночервоні, слабко опушені.
М’якуш соковитий, ніжний,
десертного смаку.

Сорт високоврожайний,
має високу транспортабельність, стійкий до
мільдью та сірої гнилі. Китиці конічні, середньої
щільності, масою до 1 кг і
більше. Ягоди циліндричні
чи овальні, красивого салатно-білого кольору, з білим пруїном, крупні – 69г, приємного смаку. Період
дозрівання – 110-115 днів.
Морозостійкість -21-23˚С.

Виноград Тимур

Виноград Надєжда
АЗОС

Кущ сильнорослий. Китиці
крупні і дуже крупні – 450700г, ширококонічні. Ягоди
крупні і дуже крупні, масою
7,5-8г, округлі чи слобко
овальні, зелено-білі, при повному дозріванні – бурштиново-білі, м’ясисто-соковиті,
з приємним мускатним ароматом. Сорт стійкий до
мільдью, сірої гнилі.

Виноград Лора

Сорт надранній, столовий

Кущ середньорослий. Сорт
стійкий до мільдью та сірої
гнилі. Китиці масою 400600г, циліндро-конічні. Ягоди крупні, масою 6-8г,
овальні, із загостреним кінчиком, білі, з бурштиновим
рум’янком на сонці. М’якуш
хрусткий, з мускатним ароматом. Найкращі показники врожаю та якості плодів – на легких та теплих
грунтах. Період дозрівання – 110-115 днів. Морозостійкість -25˚С.
Гумі
(лох багатоквiтковий)

Невеликий кущ О 1-1,5м.
Форма плоду циліндрична
та овальна, маса 0,5 – 1,0г,
яскраво-червона шкірочка з
сріблясто-білими крапочками, від чого на сонці плоди
ніби світяться. Плоди багаті
на комплекс вітамінів. Використовуються при шлунково-кишкових захворюваннях та для покращання кровообігу. Ягоди використовують у свіжому та переробленому вигляді: варення,
компоти, желе тощо. Період
дозрівання плодів – кінець
липня – серпень.

Сорт ранньо-середній, столовий

Сорт отриманий на АЗОСВіВ (на даний момент
ВНДІіВ ім..Я.І.Потапенко).
Кущ сильнорослий. Китиці
масою 500-800г, іноді 2кг.
Ягоди масою 5-8г, овальні,
темно-сині, з восковим нальотом і м’ясистим хрустким
м’якушем. Смак простий,
гармонічний. Сорт з підвищеною стійкістю дод грибкових уражень, сірої гнилі,
мільдью, оїдіуму. Морозостійкість - 22°С.

Жимолость їстівна
Голубое веретено
Сорт ранній

Дозріває на 2-3тижні раніше полуниці (травень червень). Плоди дуже
крупні – довжина 24мм,
ширина – 10мм, маса –
5,0г, сині з сизим нальотом,
видовжено-веретеноподібної форми. Смак добрий,
солодкий – 4 бали. Лікувальна ягода, справжнє
джерело вітамінів та біологічно-активних речовин.
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Жимолость їстівна
Голубка
Сорт ранній

Зимостійкий
чагарник
(вис.до 2м) з високовітамінними ягодами. Зимостійкість висока. Врожайність до 2кг/кущ. Плоди
масою вище середньої
1,6г, синьо-блакитні, соковиті, приємного кисло-солодкого смаку. Придатні
для усіх видів переробки
та вживання у свіжому вигляді.

Жимолость їстівна
Павловська
Сорт середній

Кущ середньорослий, прямостоячий. Сорт самобезплідний. Найкращі запилювачі: Голубое веретено, Томічка, Васюганская. Ягоди крупні, масою
до 1,2-1,6г, видовжені, із
загостреною верхівкою,
темно-сині, з сильним восковим нальотом, кисло-солодкого десертного смаку
зі слабким ароматом.

Жимолость їстівна
Камчадалка
Сорт середній

Сорт високоврожайний,
високозимостійкий. Чагарник (висота 1,5м). Плоди
довжиною до 2,7 см, масою 1г, видовжено-грушоподібні, овальні, синьоблакитні з сильним восковим нальотом, приємного
солодкувато-кислого смаку
без гіркоти, з сильним ароматом. Не обсипаються.
Врожайність з куща 2,73,5кг.

Жимолость їстівна
Резовська
Сорт середньо-ранній

Кущ середньорослий (до
1,5м), крона конічна. Сорт
стійкий до хвороб та морозів. Ягоди крупні, масою
до 1,3г, видовжено-овальні, майже не обсипаються.
М’якуш ніжний, приємного
кисло-солодкого смаку без
гіркоти. Вживання у свіжому вигляді та для переробки.

Зізіфус
(унабі, жожоба,
китайський фінік)
Субтропічна плодова культура. Листопадне дерево-кущ
(3-10м). Плоди унабі кислувато-солодкі або солодкі, розміром 2х3см (як крупна черешня), яйцевидно-грушовидні, світло-зелені, при дозріванні стають коричневими від
плодоніжки. Вживають їх у
свіжому, копченому та консервованому вигляді. Сушені
плоди зберігаються цілий рік,
не втрачаючи якості. Період
дозрівання – вересень- листопад.

Журавлина садова
Бен Лір
Сорт ранній

Кущ середньорослий. Ягоди
крупні, розміром до 20мм,
округлі, темно-бордові з легким глянцем. Дозрівають в
кінці серпня – на початку
вересня. Сорт потребує
вкривання на зиму, віддає
перевагу кислим і вологим
грунтам. Для посадки обирають незаболочене сонячне місце. Не є вологолюбивою рослиною. В народі журавлину вважають протираковим засобом.

Йошта
(німецький гібрид чорної
смородини та агрусу)

Потужний кущ до 2м висотою, має сильні пагони
без колючок, що майже не
реагують на механічні пошкодження. Ягоди чорні,
овальні, великі, середньою
масою 3г, гладкі, приємного смаку, що нагадують
смак чорної смородини та
агрусу. Період дозрівання
– серпень-вересень.

Журавлина садова
Пілігрим
Сорт пізній

Невибагливий, багаторічний, вічнозелений напівчагарник, що стелиться.
Врожайний сорт журавлини крупноплідної. Ягоди
крупні, універсального призначення, овальні, пурпурово-червоні.
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Кизил Володимирський
Журавлина садова
Cтівенс
Сорт пізній

Кущ сильнорослий з товстими пагонами, що стеляться. Ягоди дуже крупні
– до 3г, округлі, шкірочка
рожева, смак кислий. Дозрівають в кінці вересня.
Врожайність дуже висока
– до 1,5кг/м2.

Сорт середній

Один з найбільш крупноплідних, врожайних сортів.
Плоди крупні, дуже привабливі, одномірні, середньою масою 9,5г, блискучі,
чорно-червоні, овальноциліндричні, дещо сплюснуті з обох сторін. М’якуш
хрящуватий, щільний, кисло-солодкого смаку. Дозріває з 15 -20 серпня до 1
вересня. Плодоношення
постійне і рясне.

Кизил Єлена
Сорт ранній

Сорт високої та стабільної
врожайності. Дуже високої
зимостійкості. Плоди округло-овальні, бочкоподібної
форми, масою 5,5-6,5г,
блискучі, темно-червоні,
найсмачніші із усього сортового різнобарв’я червоного кизилу. М’якуш соковитий, червоний, середньо
щільний, кисло-солодкий
і солодкий. Знімальна стиглість – кінець липня – початок серпня.

Кизил Костя
Сорт пізній

Сорт врожайний, високо
зимостійкий. Плоди крупні,
масою 5,6-8,0г, циліндричні, звужуються до плодоніжки, темно-червоні, солодкі. На поверхні плоду
ледве помітні ребра, яких
немає у жодного іншого
сорту. Період дозрівання
з 15.09. до 10.10.

Кизил Семен
Сорт пізній

Лимонник китайський

Сорт крупноплідного високоврожайного кизилу з
красивими, широкогрушоподібними, темно-вишневими, злегка ребристими
плодами. Середня маса
плоду 6,0-7,0г, максимальна – до 7,2г. М’якуш щільний, хрящуватий, солодко-кислий, з приємним кизиловим ароматом. Період
дозрівання – 5-15 вересня.
Врожай з 15-річного дерева – 40-45кг.

Витка, листопадна, запашна ліана з їстівними ягодами, що відрізняється
красою та цінними властивостями. Рослина має запах лимону. Яскраво-червоні китиці ягід кислого
смаку не осипаються. Період дозрівання серпеньвересень.

Ожина Торнфрі

Ожина Оркан

Сорт середній

Сорт ранній

Напіввиткий безколючковий сорт з Америки. Проявляє ремонтантність.
Сильнорослий. Плоди 810г, фіолетово - чорні, видовженої форми, соковиті.
Кисло-солодкого смаку.
Дозрівання – ІІІ дек.серпня.

Напіввиткий безколючковий сорт з Польщі. Проявляє ремонтантність.
Сильнорослий. Плоди 810г, чорні, соковиті. Приємного смаку. Дозрівання
– ІІІ дек.липня – ІІ дек.серпня. червоні.
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Смородина
Сюїта київська
Сорт ранній

Кущ середньорослий. Ягоди одномірні, сер.масою
– 1,7 – 1,8г, округло –
овальні, чорні, блискучі,
дозрівають одночасно.
М’якуш зеленувато-коричневий, кисло-солодкий, в
міру ароматний. Дозрівання – з 20 червня. Врожайність висока, стабільна.

Смородина Чернеча
Сорт середній

Кущ середньорослий, компактний. Ягоди одномірні,
крупні – 1,5г, округло –
овальні, чорні, блискучі,
дозрівають одночасно.
М’якуш кисло-солодкий.
Дозрівання одночасне –
на початку липня. Врожайність висока, стабільна.

Смородина Ядрьона
Смородина Черешнева
Сорт середній

Кущ сильньорослий, прямостоячий. Ягоди одномірні, крупні – 1,9 – 2,2г, округлі, чорні, блискучі. М’якуш
зеленувато-коричневий,
приємний, кисло-солодкий.
Дозрівання одночасне – в
середині липня. Врожайність висока, стабільна.

Сорт середньо - пізній

Кущ середньорослий, прямостоячий. Ягоди кулеподібні, крупні – 5,5 – 7г,
округлі, чорні, блискучі.
М’якуш зеленувато-коричневий, приємний, кислосолодкий 4 бали. Дозрівання одночасне. Врожайність висока, стабільна 5
– 6кг/кущ.

Смородина Аметист
Сорт середньо-пізній

Смородина
Київський велетень
Сорт середній

Кущ середньорослий. Врожайність – 5-6кг/кущ. Ягоди
чорні, блискучі, кулеподібні, крупні, одномірні, масою
до 7г, з сухим відривом.
Стійкість до хвороб та
брунькового кліща – хороша.

Смородина
Джонкер Ван Тетс
Сорт ранній

Кущ потужний, прямостоячий. Плодові китиці довгі
7 – 10см. Ягоди одномірні,
– 0,8г, округлі, червоні,
блискучі. М’якуш приємний, кисло-солодкого
смаку. Дозрівання дружне.
Сорт зимостійкий, стійкий
до борошнистої роси, невибагливий до умов вирощування.

Сорт відрізняється стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною
стійкістю до хвороб, брунькового кліща й листової
галлиці, підвищеною посухостійкістю. Кущ високий. Ягоди середньої величини, трохи неодномірні,
середньою масою 1,2-1,4г,
крупні 2,4-2,6г, опуклоовальні, чорні, блискучі, з
сухим відривом.

Смородина Біла
Смольянинової
Сорт середньо-пізній

Середньостиглий ремонтантний, найбільш крупноплідний сорт. Дозрівання
– 7 – 10 липня. Кущ високий, до 2м. Ягоди крупні,
до 8г, тупоконічні, щільні,
золотисто-жовтого кольору,
найсолодшого смаку. Врожайність – 5 - 12кг/кущ.
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Смородина Віксне
Сорт середній

Кущ потужний, прямостоячий. Плодові китиці середні
та довгі до 10см, 10 ягід.
Ягоди одномірні, середні
0,68 – 0,7 г, округлі чи слабкогрушовидної форми,
вишнево - червоні, блискучі, середньої щільності.
М’якуш приємний, кислосолодкого смаку.

Смородина
Імператорська жовта
Сорт середній

Кущ
середньорослий,
слабко розлогий, скороплідний, врожай стабільний.
Ягода масою до 0,6-0,8г,
темно-жовта, солодка, приємного освіжаючого смаку,
хрустка. Китиця довжиною
4-5см.

Калина Садова – 1
Сорт осінній

Кущ висотою до 3м. Врожайність висока – 25-30кг.
Плоди червоні, відрізняються меншою кількістю
гіркоти. Маса ягоди 0,7 –
0,8г. Ягоди зібрані в щитки
по 110 – 128 штук. Дозрівання – ІІІ дек.вересня.

Смородина Ровада
Сорт пізній

Сорт відрізняється високою врожайністю, стійкістю
до захворювань. Ягоди великі, блискучі, червоні, у
китицях до 20см. Пізнє цвітіння дозволяє уникнути
весняних заморозків. Пустоцвітів не спостерігали,
зав’язь плодів – 100%.

Обліпиха
Золотий початок
Сорт пізній

Рослина висотою до 2,6м,
крона компактна з невеликою кількістю колючок.
Плоди овальні, світлооранжеві, з невеликими сірувато-малиновими плямами біля чашечки та плодоніжки середні, масою
0,5г, щільні. Смак кислий.
Плодоніжка довжиною
3мм, відрив плодів мокрий.

Хеномелес
(айва японська)
Японський достатньо скороплідний плодовий і декоративний чагарник (3м),
вимогливий до світла. Плоди яскраво-жовті, 8см.
При достатній скороплідності, айва японська росте
дещо повільно, приріст зазвичай не перевищує 5см.
Період дозрівання – середина-кінець жовтня.

Малина Геракл
Малина Брусвяна

Сорт ремонтантний

Сорт ремонтантний

Крупноплідний ремонтантний сорт малини, стійкий
до грибних уражень та малинного кліща. Кущ середньорослий, слабко розлогий. Ягоди дуже крупні (56г, максимально 10г), усічено-конічної форми, насиченого рубінового кольору,
кисло-солодкого освіжаючого смаку, дозрівають
у І половині серпня.

Ремонтантний сорт. Дозріває в червні. Кущ високий,
до 2м, деревовидний. Не
потребує підв’язування.
Ягоди дуже крупні, 12 15г, округлі, щільні, бурштинового кольору, кислувато – солодкі на смак.
Врожайність до 8кг /кущ.
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Малина Брусилівська
Сорт ремонтантний

Крупноплідний сорт малини. Кущ середньорослий
до 1,5м. Ягоди яскравочервоні, крупні, масою до
15г, кисло-солодкого смаку,
ароматні. Морозостійкість
висока.

Малина Ранкова роса
Сорт ремонтантний

Малина Жовтий гігант
Сорт ремонтантний

Середньостиглий ремонтантний, найбільш крупноплідний сорт. Дозрівання
– 7 – 10 липня. Кущ високий, до 2м. Ягоди крупні,
до 8г, тупоконічні, щільні,
золотисто-жовтого кольору,
найсолодшого смаку. Врожайність – 5 - 12кг/кущ.

Малина
«Рубиновое ожерелье»
Сорт ремонтантний

Ремонтантний сорт. Дозріває в кінці серпня, плодоносить до заморозків. Кущ
висотою 1,6 – 1,8 м. Колючки короткі. Ягоди крупні, 8г, округлі, щільні, бурштинового кольору, кислувато - солодкі. Врожайність
до 3кг /кущ.

Крупноплідний високоврожайний сорт малини. Кущ
середньорослий 1,2-1,5м.
Ягоди крупні (4,5-5,5г до
8,4г), видовжено-циліндричної форми, яскраво-рубінового кольору, щільні,
кисло-солодкого освіжаючого смаку. Знімальна
стиглість - середина серпня.

Малина Ярославна
(Брусвяна жовта)

Малина Вольніца

Сорт ремонтантний

Кущ середньорослий, розлогий.
Розростається
швидко, потребує підв’язування. Ягоди крупні, масою
3,2-4,5г, конічної форми,
одномірні, зі слабким опушенням, яскраво-червоні,
десертного смаку. Сорт зимостійкий. Врожайність до
4кг/кущ.

Новий високоврожайний,
стійкий до грибкових уражень сорт жовтоплідної
малини, введений до Реєстру лише кілька років
тому. Плодоносить з серпня до жовтня. Ягоди великих розмірів, видовжені,
дуже ніжні, м’які.

Сорт середній

Малина Саня
Сорт ранній

Малина Струнка

Кущ високий, прямостоячий, до грибних захворювань. Сорт посухо- та зимостійкий, стійкий до грибних захворювань, високоврожайний – 23т/га. Ягоди
темно-червоні, одномірні,
блискучі, конічні, транспортабельні, приємного
кисло-солодкого смаку, масою 3,2-3,5г. Дозрівання
дружне.

Сорт середній

Високоврожайний сорт.
Ідеально підходить для невеликих ділянок: формує
високий, міцний кущ, не
потребує підв’язування.
Ягоди крупні, видовжені,
масою 8г, щільні, темночервоні, добре переносять
транспортування. Зимостійкість висока.
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Малина Фантазія
Сорт середній

Кущ розлогий (0,8-1,2м).
Врожайність висока - 8,38,6т/га. Зимостійкість середня. Посухостійкість
слабка. Ягоди крупні (2,84,5г), малинові, злегка опушені. Смак кисло-солодкий, добрий. Період дозрівання з 8 липня по 3 серпня, 5-7 зборів.

Лохина висока Бригітта
Сорт пізній

Кущ інтенсивного росту,
рано вступає у повне плодоношення. Дуже перспективний, високоврожайний
сорт. Плоди крупні, смачні,
міцні, кулясті, з інтенсивним восковим нальотом,
високої якості. Дозрівають
пізно, але одночасно, їх
можна довго зберігати у
контрольованих умовах.

Суниця
дрібноплідна жовта
Сорт середній

Унікальний сорт жовтої суниці. Ягоди середнього
розміру 3г, видовженоконічні, солодкі, соковиті
зі смаком та ароматом лісової суниці. Високоврожайний, зимостійкий сорт.

Суниця
крупноплідна Біг Бой
Сорт надранній, США

Кущі мало листяні. Сорт
високоврожайний, стійкий
до хвороб, невибагливий,
зимостійкий. Врожай ~
1кг/кущ. Ягоди яскравочервоні, одномірні, конічні,
крупні, масою до 60г.
М’якуш яскраво-червоний,
щільний, соковитий, солодкий, із сильним суничним ароматом. Дозрівання
– ІІІ тиждень травня.

Лохина висока
Блюкроп
Сорт пізній

Кущ прямостоячий (1,62м) плодовий і декоративний. Врожайність регулярно висока – 6-9кг/кущ. Плоди великі (Ø 18-20мм), світло-блакитні ягоди, міцні,
високої якості, відкриті довгі китиці. Дуже гарний
смак. Період дозрівання –
початок серпня.

Лохина висока Торо
Сорт пізній

Кущ середньої висоти (1,21,8м), розлогий, пишний.
Врожай регулярно високий. Плоди крупні, сферичні, сплюснуті, красиві,
солодкого смаку, дозрівають майже одночасно,
зібрані у дуже великі китиці. Період дозрівання –
початок серпня.

Суниця
дрібноплідна червона
Сорт середній

Рясно плодоносить з червня і до осінніх заморозків.
Кущ компактний (25см).
Ягоди темно-червоні, ширококонічні, 4г, з ароматом
та смаком лісової суниці.
Сорт зимостійкий, безвусий, стійкий до хвороб та
шкідників.

Суниця крупноплідна
Дарунок вчителю
Сорт ранній, Україна

Кущ високий, з потужною
кореневою мичкою. Сорт
високоврожайний, стійкий
до грибних захворювань та
сун.кліща. Ягоди крупні, достатньо одномірні (перші 3236г, в середньому по всіх
зборах – 12,4-15,2г), перші
усічено-ширококонічні на
верхівці, дещо сплюснуті з
боків, наступні – правильної
конічної форми з шийкою,
інтенсивно-червоні, блискучі,
гармонічного кисло-солодкого смаку.
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Суниця
крупноплідна Десна
Сорт надранній, Україна

Суниця
крупноплідна Маршал
Сорт середній, США

Кущ середньорослий. Вуса
рожеві, чисельні. Порівняно висока стабільна врожайність - 34т/га. Ягоди
крупні, 32-36г (першого
року до 47г), видовженоконічні, однотипні, темночервоні, блискучі, щільні.
М’якуш щільний, соковитий, відмінного кисло-солодкого смаку. Сорт стійкий до хвороб. Потрібний
контроль за сун.кліщем.

Улюблений сорт садоводів.
Сорт відрізняється виключним смаком та транспортабельністю плодів. Листя
велике, корінь потужний.
Ягоди надійно сховані від
птахів під листям, не торкаються землі, широко-конічні, крупні (до 90г), красиві, ароматні. Період дозрівання – середина червня. Врожайність до 1кг на
кущ.

Суниця крупноплідна
Мармолада (Marmolada)

Суниця крупноплідна
Молінг Пандора

Сорт середній, Італія

Сорт пізній, Великобританія

Кущ компактний, прямостоячий. Сорт високоврожайний,
700-800г на кущ (35т/га), морозостійкий. Ягоди крупні
(22-30г), правильної конічної
форми із загостреним кінчиком, яскраво-червоні, з
добре вираженим блиском.
Добре зберігають форму
при транспортуванні. М’якуш
червоний, щільний, соковитий, ароматний, смачний.
Слабка стійкість до хвороб.

Кущ компактний. Сорт найпізнішого строку дозрівання,
за що особливо цінується
садоводами. Форма плодів
та їх темно-вишневий колір
вражають. Ягоди крупні, масою 50-70г, круглі кулі,
сплюснуті з полюсів, блискучі, з насиченим суничним
смаком та сильним ароматом. Врожай першого року
дуже рясний. Транспортабельність висока. Висока
стійкість до сун. кліща.

Суниця
крупноплідна Ольвія

Суниця
крупноплідна Хоней

Сорт ранній, Україна

Сорт ранній, США

Кущ середньорослий, розлогий. Відрізняється високою врожайністю, посухота зимостійкістю, імунністю
до захворювань. Ягоди крупні, масою 32-40г, а в середньому по всіх зборах 10-12г,
правильної тупо-конічної
форми, з шийкою, інтенсивно-червоні, блискучі, дуже
привабливі. М’якуш яскраво-червоний, щільний, соковитий, ароматний, гармонічного
смаку.
Достигання – до 25 травня.

Кущ середньорослий, прямостоячий. Сорт високоврожайний, один з найбільш
транспортабельних, зимостійкий, стійкий до сірої
гнилі, але сприятливий до
фітофтори. Плоди крупні,
дуже привабливі, щільні,
правильної конічної форми, масою до 45г, темнобордові, на смак солодкі з
приємною кислинкою та
суничним ароматом.

Суниця крупноплідна
Хумі Гранде
Сорт середній, Німеччина

Кущ потужний, прямостоячий. Ягоди крупні, масою
до 110г, інтенсивно-червоні, відмінного смаку, щільні,
округло-конічні. Сорт стійкий до морозів та грибних
захворювань, потужні квітконоси майже весь врожай
утримують на вазі.

Суниця крупноплідна
нейтрального дня
Ельсіноре
Сорт нейтрального дня, Італія

Сорт ремонтантний, не
утворює вуса, посухо- та
морозостійкий, дуже продуктивний. Врожайність
висока - до 1,5кг/кущ/сезон. Ягоди округло-конічні
з видовженим носиком,
темно-червоні, блискучі,
40-60г, солодкі, високих
смакових якостей.
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Суниця крупноплідна

Суниця крупноплідна

нейтрального дня

нейтрального дня

Еві

Сельва

Сорт нейтрального дня, Чехія

Сорт нейтрального дня, США

Кущ середньорослий, прямостоячий. Дуже високоврожайний та продуктивний
сорт (50-55кг/10м²), цінується за високі смакові
якості. Плоди крупні, яскраво-червоні, блискучі,
гарного смаку. Сорт малочуттєвий до хвороб.

Суниця крупноплідна
нейтрального дня
Королева Єлизавета ІІ
Сорт нейтрального дня, Україна

Кущі потужні. Ягоди великі,
червоні, ароматні, блискучі, солодкого смаку, за
умов правильної агротехніки масою 100-110г. сорт
високоврожайний – з одного куща можна отримати
до 2кг ягід/сезон. Плодоношення з ІІІ дек. V до І
дек.ХІ.

Один з найцікавіших ремонтантних сортів. Літньоосіннє плодоношення можна збільшити шляхом видалення квітів навесні.
Плоди красиві, десертні,
великі та дуже великі неправильної форми, 50-75г.
Смак – середньо-солодкий. Кущі виткі, звисаючі.

Загальні правила висаджування суниці садової:
Суниця любить світлі, сонячні місця. Грунт має бути пухкий,
добре підійдуть суглинки із слабкокислою реакцією.
Підготовка до висаджування:
•

Перекопування землі;

•

Видалення багаторічних бур’янів;

•

Внесення добрив

Дуже гарним варіантом може послужити земля, що недавно
використовувалась. наприклад, ви вже зібрали врожай редису, звільнилось місце, на ньому сміливо можна висаджувати суницю, перед тим завчасно внести по 40г
нітроаммофоски на 1м2 та закладають добриво граблями.
Для суниці потрібним добривом є також попіл, але вносити
його краще на наступний рік після висаджування.
Найкраща схема висаджування – на грядку в один чи два
рядка. В першому випадку між рядками залишають відстань
60-70см, між рослинами в ряду – 20см. Переваги такого висаджування: гарне освітлення, вентилювання між рослинами, грунт легко підпушувати. А це означає, що рослини
суниці будуть менше страждати від бур’янів, шкідників та
хвороб.
Саджайте розсаду по мотузці. Спочатку зробіть канавку (борозенку) глибиною 10-12см або лунки глибиною12-15см
через 20см одна від одної і полийте їх водою із розрахунку
1 відро на 2м погонних.
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