Скіфська. Заявник Донецькийботанічний сад НАН України. Відібранау1992 роцісеред сіянців шляхомвільного запилення.
Маточна рослина - прямостоячий, середньогалузистий кущ висотою - 110 см та діаметром 100 см. Прикріплення плодів середнє,

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

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

насінин, що майженевідчувається при споживаннісвіжих плодів та продуктів їх переробки. Маса 100 шт. плодів - 85 г. Урожай із одного
куща у 8-річномувіці - 0,8 кг. У плодах міститься: сухих речовин - 17,39 , золи - 4,396 , цукрів - 6,196, кислоти - 3,096, каротину 5,8 мг Ус, вітаміну С -40,0 мг 90,
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Степова. Заявник Донецький ботанічний сад НАН України. Відібранау 1992 роцісеред сіянців від вільного запилення.
Маточна рослина - злегка розлогий, розгалужений, середньорослий кущ округлої форми, висотою - 110 см, діаметром -130 см.

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

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

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

У плодах

Сорт ранньостиглого строку достигання.

Напрямвикористання - універсальний.

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

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

Смак кисло-солодкий, без гіркоти, з незначним ароматом. Плоди завдовжки 13-15 мм, завширшки 10-11 мм. Містять 18-20 штук дуже

