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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.

Смак добрий. Грона циліндричні, середні за величиною та щільністю. Технічнастиглість ягід настає в кінці вересня - початку жовтня
Врожайність сорту середня. Цукристість соку залежить від погодних умов і коливається від 19 до 23 г/см" і вище, при кислотності 5,5 7
г/дм?, Сорт високо посухо-і солестійкий. Середностійкий до грибковиххвороб.
Використовується виноград для одержання високоякісного десертного вина,Сонячна долина".
Зареєстрований у 5 і 6 виноградарськихзонах у 2002 році.

Серексія чорна. Місцевий молдавськийсорт, який культивується у Придністров'ї з давніх часів. В Україні вирощується широко.

Відноситься дотехнічнихсортів пізньогостроку дозрівання.
Вегетаційний період від розпускання бруньок до дозрівання ягід приблизно 150 днів при необхідній сумі температур. Сорт
високоврожайний, особливо у кореневласних насадженнях на піщанихгрунтах. Також добре ростеі плодоноситьна підщепах Р х Р 101-14 і
3309. Із сусла цього сорту виготовляють ординарні червоні столові вина. В останні роки в Україні із сорту виготовляють за особливою

технологією дуже смачнідесертнівина і одержуютьконьячні спирти. Дуже добре накопичуєцукор. Квітки двостатеві, грона -від середніх
до дуже великих розмірів, ягоди середньої величини, темносині, Шкурка в ягоди середньої товщини. М'якуш ягоди дуже приємний, але
простого смаку. Сорт зимостійкий і стійкий проти грибкових хвороб. Більше всього використовується для купажування з другими

червонимивинами.
Сорт зимостійкийі стійкий проти грибкових хвороб

Зареєстрованийу 9- їй виноградарській зоні у 2002 р.

Оригінал. ВиведенийІнститутом виноградарстваі виноробства ім. В. Є. Таїрова шляхомгенеративноїгібридизації, вихідні форми (Дамаська

роза х СВ 20365), сорт столового направлення, продуктивний,стійкий до найбільш небезпечних щирокорозповсюджених грибкових хвороб
- мілдью,оїдіуму.

Має декоративнийвигляд грон ягід, високі смаковіі товарні якості, транспортабельний. Зимостійкий, посухостійкий.

Коренева система толерантна до філоксери, добре адаптується до умов вирощування. Недоліки сорту - не рівномірне дозрівання грон,
багато пасинків. Дозрівання лозидобре, кущі - сильнорослі.
Рекомендований для вирощуванняу АР Крим,більшій частині степової зони України, Молдові, Російській Федерації.
Зареєстрованийу 8- ій виноградарській зоні України у 2002 році.
ПІДЩЕПНІ СОРТИ ВИНОГРАДУ
БЕРЛАНДІЕРІ х РІПАРІА КОБЕР5ББ- підщепаінтродукованаіз Австрії.
Відрізняється більш високим розвиткомлози (в середньому 20 тис. чубуків з гектара), але гіршимукоріненням чубуківі більш низьким
виходом прищеплених саджанців у порівнянні з контрольною підщепою 101-14.
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