Відрізняється надзвичайно високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною стійкістю до грибкових хвороб,
брунькового кліща, засухостійкості, невимогливістю до умов вирощування.

Кущ вище середньої величини, напіврозлогий. Пагони товсті, з укороченими міжвузлями, еластичні. Грона середні, густі, густо

розміщені на пагонах. Ягоди досить крупні, одномірні, середньою масою --І,7-2,1 г, великі - 3,2-3,6 г, округло-овальні, чорні, блискучі, при
достиганні не осипаються. Шкірка еластична, міцна, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, густий, помірно ароматний,

приємного кисло-солодкого смаку;містить цукрів - 9,82-10,2490, кислот - 2,14-2,4890, пектинів - 1,48-1,729о, фенольних сполук - 342,24451,14 мг, вітаміну С - 218,42-242,16 мг'Уо, Дегустаційнаоцінка-5 балів. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжомувигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки
Рекомендована зона вирощування - Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрованийу 2001 році.

Українка. Заявник Львівськийфіліал Інституту садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещуванняу 1982 роцісортів Загадка х Оджебін.
Сорт середньостиглого строкудостигання.

Відрізняється високою,стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до борошнистоїроси, антракнозу, септоріозу, придатністю

для механічного збору врожаю, доброю адаптивністю до умов вирощуванняу Лісостепу та Поліссі.
Кущ середньорослий, прямостоячий, компактний. Пагони середньої довжиниі товщини,прямі, еластичні. Грона середньої довжини,
доситьрихлі, густо розміщені на пагонах. Ягоди досить великі, середньою масою - 1,3 г, великі - 2,7 г, округло-овальні, чорні, блискучі

Шкірка товста, міцна, еластична, з сухим відривом. М'якуш зеленувато-коричневий, приємного освіжаючого кисло-солодкого смаку.
Містить цукрів 5,5-6,196, кислот 1,4 - 2,29/), вітаміну С 180,0-216,0 мг'Уо. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжому вигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.

Зареєстрований у 2000 році.
Чернеча. Заявник
Шмирьов.

Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1975 році сортів Новость Прикарпаття х Минай

Сорт середньостиглого строку достигання.

Відрізняється високою, стабільною врожайністю, що базується на само плідності, комплексною стійкістю до грибних хвороб,
технологічністю куща.
Кущ середньорослий, досить компактний. Пагони товсті, прямі з короткими міжвузлями. Грона середні, щільні, густо розміщені на
пагонах. Ягоди великі, одномірні, середньою масою - 1,5 г, великі - 2,5 г, округло-овальні, чорні, блискучі. Шкірка середньої товщини,

еластична,міцна, з сухим відривом. М'якуш коричнево-зелений, приємного кисло-солодкого смаку;містить цукрів -- 10,49, кислот - 2,190,
пектинів -- 1,039, фенольних сполук - 672,72 мг, вітаміну С - 183,12-187,0 мг 9. Дегустаційна оцінка- 7 балів. Достигання дружнє, але сорт
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потребує своєчасного збору врожаю, так як при перезріванні придатні до осипання. Придатні для використання у свіжому вигляді,
заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся.
Зареєстрований у 2000 році.
Ювілейна Копаня. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1983 році сортів Новость Прикарпаття з
гібридною формою С-106, що є комплексним доноромхворобостійкості.
Сорт середньопізнього строку достигання.
Відрізняється високою, стабільною врожайністю, самоплідністю, комплексною олігогенною стійкістю до хвороб та шкідників,
підвищеноюзасухостійкістю.
Кущ високий, напіврозлогий. Пагони довгі, вище середньої товщини, еластичні. Грона середні, густі. Ягоди крупні, одномірні,
середньою масою - 1,7-1,9 г, великі - 3,0-3,5 г, овально-округлі, чорні, блискучі. Шкірка міцна, еластична, з сухим відривом М'якуш
зеленувато-коричневий, помірно ароматний, приємного кисло-солодкого смаку; містить цукрів - 10,52-11,099, кислот - 2,56-2,949),
пектинів - 1,42-1,6890, фенольних сполук- 328,64-456,8 мг,вітаміну С - 206,28-232,64 мг Уа на 100 г сирої маси. Дегустаційнаоцінка-4,254,5 бала. Достигання дружнє. Придатні для використання у свіжомувигляді, заморожування,різних видів технічної переробки.
Рекомендованазона вирощування - Лісостеп, Полісся, Степ.

Зареєстрованийу 2001 році
СУНИЦЯ

Ольвія. Заявник Інститут садівництва УААН. Отриманий шляхом схрещування у 1987 році сорту Присвята з донорською міжвидовою
формоюпідвищеноїзимостійкостіі засухостійкості - 277-3-16 (Фестивальна" ЕТ суницівіргінської).
Сорт раннього строку достигання.
Відрізняється високою врожайністю,відмінним виглядом та підвищеною транспортабельністюягід, стійкістю до грибкових хворобта
суничного кліща, більш високим рівнем зимостійкості та засухостійкості. Рослини сердньорослі, напіврозлогі, мають велику кількість

темно-зелених, шкіряних, блискучих листків. Вуса середньої товщини, червоні, багато чисельні. Розсада середньоросла, з розвиненою
кореневою системою. Квітконосисередньої довжини,товсті, міцні. Суцвіття - багатоквітковий компактний дихазій Ягоди великі, одномірні
у збиранні(великі - 32-40 г, середні - 11,0-1 1,8 г), правильної тупоконічної форми, з шийкою,інтенсивно-червоні, блискучі, мають ефектний
вигляд у тарі. М'якушяскраво-червоний, щільний, соковитий, ніжний, ароматний, гармонійного кисло-солодкого смаку;містить: цукрів 7,74-9,0690, кислот - 0,79-0,8895, вітаміну С - 64,55-86,92 мг'Ус. Достигає одночасноз сортом Десна.

Використовуютьсяу свіжомувигляді, придатні для виготовлення високоякісних продуктів переробки
Рекомендованазона вирощування- Лісостеп, Полісся, Степ Зареєстрованийу 2001 році.

