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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Кущі сильнорослі, достигання лози хороше, Відрізняється високою стійкістю до підвищеного вмісту вапнав грунті, тому позитивно
оцінюється в районах, де багато карбонатних грунтів.
Квітка функціонально- жіноча. Гронодрібне, рихле. Ягода дужедрібна, не їстівна, синювато-чорна.
Зареєстрованау всіх виноградарськихзонах України у 2004 році.
БЕРЛАНДІЄРІх РІПАРІА ТЕЛЕКІ5 Ц - інтродукованаіз УНР. Зимостійка,відрізняється хорошим лозоношенням(вихід стандартних
чубуків 56 тис. з га. проти 30 тис. з га. у контрольної підщепи 101 - 14), добрим укоріненням чубуків і виходом прищеплених саджанців.
Кущісильнорослі, лоза визріває задовільно. Невибаглива до грунтових умов, але слабко стійка до підвищеного вмісту активного вапна в

грунті. Квітка - чоловіча.

Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України в 2004 році.

БЕРЛАНДІЄРІх РІПАРІА СО4 інтродукована з ФРН,зимостійка.

Підщепа СОДАвідрізняється більш високим лозоношенням (вихід стандартних чубуків 52 тис. з га, проти 30 тис. га у контрольної

підщепи 101-14).Чубуки СОгірше укоріняються ніж 101 - 14. За виходом прищеплених саджанців істотних переваг перед контрольним

сортом немає. Квітки чоловічі, лоза визріває добре. Широко поширенаповсіх виноградарськихзонах.
Зареєстрованав Україні у 2004 році.

РІПАРІА х РУПЕСТРІЄ 101-14 - інтродукована із Франції, зимостійка. Кущ сильнорослий. За даними державного сортовипробування
підщепа 101-14 відрізняється дуже хорошим укоріненням чубуків (виходом кореневласних саджанців - 52,896), високим виходом

прищеплених саджанцівв комбінації з сортом Аліготе (45,29), добрим визріванням лози, високоюстійкістю до кореневої форми філоксери
Підщепа 101-14 являється найбільш поширеною підщепоюв Одеській області, що займає у виробництві маточників більше 709 площ.
Квітки функціонально-жіночі, гроно маленьке, ягоди дрібненькі, чорні, неїстивні.
Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

РІПАРІЯ х РУПЕСТРІС 3309 інтродукована із Франції. Поступається контрольномусорту 101-14 за виходом стандартнихчубуків, однак,

краще вкорінюється. За виходом підщепних саджанців переваг особливих також немає. Відрізняється середньою силою росту куща,

підвищеною можливістю до утворення пасинків
Відносностійка до вмісту в грунті активного вапна. Визрівання лози добре.Квітки - чоловічі. Зимостійка
Зареєстрованау всіх виноградарських зонах України у 2004 році.

