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Нестійкий проти мільдью і філоксери.
Зареєстрованийу 8-14 виноградарськихзонах України у 2002 році.
Джеват кара. Аборигенний сорт південно-східної зони Криму. Походження і час появи його в культурі невідомо. Із Криму сорт був

завезений на Дон на початку ХІХст. після заснування Нікітського училищасадівництва, виноградарства і виноробства.
Там він одержав місцевуназву - Буланний.

У данийчас сорт у багатьох ампелографічнихколекціяхкраїни.
Кущі сорту відрізняються сильним розвитком. Однорічні пагони сягають більше 2 м. Визрівання пагонів дуже добре - 9290. Квітка

двостатева.

Ягодивеликі, рідше середні, округлі, темно-синіз густим пруїном. Гронавеликі, рідше середні, ширококонічні, частіше щільні, рідше

середньої щільності.
Дужепізньогостроку дозрівання,стійкий до засухи, не вибагливийдогрунтів.
Стійкий до хвороб, шкідників. Заслуговує на увагу його врожайність.

Сорт Джеват Кара -місцевого значення. Використовується як сорт-опилювачі як купажний матеріал для виробництва десертних вин

»Чорний доктор"і Чорний полковник".
Зареєстрованийу 5 виноградарській зоні Криму у 2002 році.

Цитринний магарача. Одержанийв результаті схрещування сортів Мадлен Анжевін х , Магарач" 124-66-26 - Новоукраїнський ранній.
Технічний, ранньосереднього строку дозрівання. Масова концентрація цукрів 20-23 г/смд, кислот - 6-7 г/ дм' Сорт врожайний до 150 ціга.
Рекомендується для виготовлення десертних вин. Сила росту куща висока, визрівання лози добре.

За морфологічними даними

близький до сорту Мускатбілий, схожість виражається у високій якості десертних винз мускатним ароматом. Також перевищуєцей сорт за
комплексною польовою стійкістю до філоксери, мільдью і оїдіуму. Запилювачів не потребує.
Зареєстрований в 1-6 виноградарськихзонах Кримуу 2002році.

Кок пандас. Кок (у перекладі з тюрського - зелений, Пандос у перекладі з грецького - завжди дає). Аборигенний технічний сорт дуже

пізнього строку дозрівання. Вважають, що свого часу був завезений із Греції, який колись мав синонім - Ткем Ізюм. Розширивсяіз старих

кореневласних виноградників Козської долини, де ріс невеликимигрупами і окремими рослинами. Був описаний П.П. Кеппеномв числі
старих судакських сортів як Пандас жовто-зелений.
Відрізняється сильним розвитком куща, добрим визріванням лози. Має функціонально-жіночийтип квітки, але добрезав'язує ягоди і
дає стабільний врожай.

Ягода жовтувато-зелена, середньої величини,округла або злегка сплющена.

