дужедовгі. Ягода помірно-червона, дужевелика, тверда, помірно глянсувата. Основне
плодоношення проходить на минулорічних пагонах
влітку. Бруньки розкриваютьсяу середністроки.Цвітіння рослин і достигання плодів
відбуваютьсяу середні строки. Урожайний сезон триває

довго.

За данимизаявниказа схемисадіння 2,0 х 0,5 м середня врожайність становить
200 ц/га. Маса ягоди: середня- 6,0, максимальна- 8,0 г. Зимо-і
посухостійкість становлять9 балів. Вимерзання квіткових бруньок складає595.
Стійкість проти ураження основними хворобами становить 8
балів. Стійкість проти пошкодження шкідниками- 7-8 балів. Дегустаційнаоцінка
свіжихягід і за переробки - 9 балів. Транспортабельність- 9
балів. Група достиганняпізня. Рекомендованігрунтово-кліматичнізони: Полісся,Лісостеп,
Степ.
" Дані заявника.

08077002 Ляшка
Заявник:

Ліцензіоноване Господарство Зколкарське Христина Кшевінська

Власник(и):
Підтримувачії):

" На молодихпагонах рослини наявне помірне антоціанове забарвлення. Пагони
нещільно шипуваті. Шипи зеленого кольору. Повністю
розвинутіпагониіз слабким восковим нальотом,довгі, від коричневого до пурпуро
во-коричневого забарвлення. Листок темно-зелений,

помірно рельєфний, з переважно трьома листочками, які не перекриваються
. Нижняпара листочків має середньої довжини черешки. Квітка
середньогорозміру.Квітконіжка без антоціанового забарвлення. Плодоно
сні пагони дужедовгі. Ягода блідо-червона, дуже велика, тверда,
помірно глянсувата. Основне плодоношення проходить на пагонах минулог
о рокувлітку. Бруньки розкриваються рано. Цвітіння рослин і
достигання плодів раннє. Тривалість урожайного сезону середня.

За даними заявника за схемисадіння2,0 х 0,5 м середня врожайність становит
ь170ц/га. Маса ягоди: середня- 7,0, максимальна- 10,0 г. Зимо-і
посухостійкість становлять9 балів. Вимерзання квіткових бруньокскладає до
1095. Дегустаційна оцінка свіжих ягід і за переробки- 9 балів.

Транспортабельність- 9 балів. Група достигання рання. Рекомендовані
грунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Степ.
" Дані заявника.

07083002 Дідорівська
Заявник:

Смородина чорна

Національний аграрнийуніверситет

Власник(и):
Підтримувачі!):

" Кущ середньої висоти і ширини, із середньою кількістю скелетних пагонів.
Бруньказ помірним антоціановим забарвленням і слабким
восковим нальотом

. Антоціанове забарвлення молодогопагона помірне. Листок помірнозелений,зі слабким
блиском. Язичок листкової
пластинки злегка відкритий. Біля основи черешкає слабке антоціанове забарвлення.З
однієї бруньки утворюється один абодва квіткових
грона.Частки оцвітини і зав"язь зі слабким антоціановим забарвленням.Ягодавелика,
округла, тверда,чорна. Час розпускання бруньокі
цвітіння середній. Ягоди достигаютьу середністроки.

За даними заявника за схеми садіння 3,0 х 0,7 м середня врожайність становить
17,7 т/га, а середній урожай з куща3,7 кг. Маса ягоди: середня 2,1, максимальна- 4,1 г. Зимостійкість - 9,0, посухостійкість - 8,0 балів. Ураженн
я хворобами становить1,0, шкідниками - 0,5 балів. Дегустаційна

оцінкасвіжихягід 8,2, транспортабельність7,9 балів. Група достигання середня. Рекоменд
ованігрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп,
Степ.

х Данізаявника.
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