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Вернісаж. Заявник Інститут садівництва УААН. Сіянець 85в-19-42 отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Клусоновська х
Тритон,від яких в його геномі присутня геноплазма європейськогоі сибірського підвидів чорної смородини,далекосхідних видів дикушаі
смородиниуссурійської, Це забезпечує олігогеннустійкість до борошнистої роси, антракнозу, стовпчастоїіржі, брунькового кліща.
Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, самоплідністю, підвищеноюзасухостійкістю

Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, середньої товщини. Грона середні, густі. Ягоди одномірні, середньою масою - 1,6 г,
великі -- 2 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка міцна,з сухимвідривом. М'якушзеленувато-коричневий, помірно-ароматний, кисло-

солодка містить сухих речовин - 15,02-16,4290, цукрів - 8,64-9,2490, кислот - 2,72-3,4490, пектинів - 1,42- 1,9890, фенольних сполук- 346,12-

458,36 мг, вітаміну С - 169,24-186,46 мгУо. Достигання майже одночасне. Придатні для використання у свіжому вигляді, заморожування, а
особливодлярізних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся, Степ

Зареєстрований у2003 році.

Вербна. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН.
Зимостійкість, стійкість для посухи, осипання та хвороб - висока.
Середня маса плоду - 1,5 г. Вміст у плодах: цукрів - 5,5296, вітаміну С - 325,0 мгдо. Стійкість до борошнистої роси та септоріозу

висока.
Зимостійкість,стійкість до посухи, осипаннята хвороб - висока.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Сорт середньопізнього строку достигання
Напрямвикористання- універсальний.
Зареєстрованийу 2004 році.
Надбужанська.
Делікатес.

Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий від схрещування у 1986 році сортів Лесковіца х

Сорт пізнього строку достигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, крупноплідністю, високимвмістом біоактивних речовин, комплексноюстійкістю до
борошнистоїроси, антракнозу, септоріозу, добре адаптований до умов підвищеноївологості.
Кущ середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, рихлі, густо розміщені на пагоні Ягоди
досить одномірні, середньою масою 1, г, великі - 2,4 г, округлі, чорні, блискучі. Шкірка середня, еластична, міцна, з сухим відривом
М'якуш густий, коричневий, з слабким ароматом смородини, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку; містить сухих речовин --

14,89, цукрів - 8,290, кислот - 2,390, вітаміну С - 322,9-325,1 мг.Уо. Дегустаційнаоцінка - 7 балів. Достигання дружнє,достиглі ягоди довго
тримаються на кущах не осипаючись. Придатні для використанняу свіжому вигляді, заморожування, різних видів технічної переробки.

Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрованийу 2004 році

Зоря Галицька. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом гібридизації у 1986 році, вихідні форми Пам'ять Вавілова та Оджебін. Відрізняється ранньостиглістю, величиною грони, великоплідністю. Зимостійкість, стійкість до посухи,
осипання та хвороб - висока. Кущ середньорослий, середньорозлогий. Пагони середні, прямі. Ягоди за величиною середні, одномірні,
середньою масою 1,0 г, максимальною 1,7 г, округлої форми, шкірка середня. Характер відриву ягід - сухий. М'якуш соковитий, вміст в
ягодах: цукрів - 8,1796, кислот - 1,990, вітаміну С - 162,0 мг У. Смак - солодко-кислий, дегустаційна оцінка - 5 балів. Придатний до

механізованого вирощування. Сорт високосамоплідний, кращі запилювачі - Чорнобильська, Минай Шмирьов, Фертоді- І.
Сорт ранньостиглого строку достигання.
Напрямвикористання універсальний.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрованийу 2000році.

Краса Львова. Заявник Львівський філіал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1985 році сортів Загадка х
Лентяй.

Сорт середньопізнього строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, великоплідністю, комплексною стійкістю до борошнистої роси, антракнозу,
септоріозу, добре адаптований до умов вирощування в Лісостепу і Поліссі, придатний до механізованого збору врожаю. Кущ

середньорослий, слаборозлогий. Пагони середні, прямі. Грона короткі або середні, густо розміщені. Ягоди крупні, досить одномірні,

середньою масою - 1,5 г, великі - 4,5 г, округлі, чорні, блискучі, Шкірка середньої товщини,еластична,міцна, з сухимвідривом. М'якуш
густа, бурого забарвлення, приємного кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин - 12,9-13,296, цукрів - 5,8-6,790, кислот - 1,8-3,190,
вітаміну С - 228,0-270,0 мг, Дегустаційна оцінка - 5 балів. Достигання дружнє Придатні для використання у свіжому вигляді,

заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп, Полісся
Зареєстрований у 2000 році

Козацька. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1974 роцігібридної форми А-1-14 (Юність х Зоя) і
сорту Минай Шмирьов.

Сортсередньораннього строку достигання.
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