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АНОТАЦІЯ 

Василенко О.С. Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В. Є. Таїрова» до умов північної частини Лісостепу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» – Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021 р.  

 

У дисертаційній роботі на основі аналізу результатів власних досліджень 

висвітлено особливості росту, розвитку та адаптивний потенціал рослин 

винограду технічних (‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, 

‘Шкода’, ‘Ярило’) і столових сортів (‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, 

‘Кишмиш таїровський’, ‘Комета’, ‘Персей’), вирощуваних у ґрунтово-

кліматичних умовах Київщини. Наведено порівняльну характеристику сортів 

щодо особливостей росту і розвитку рослин, формування та ефективності 

роботи їхнього фотосинтетичного апарату, рівня стійкості до посухи, морозів, 

зимових несприятливих умов, патогеностійкості, врожайності та якості ягід, а 

також показано економічну ефективність вирощування винограду на Київщині. 

Визначено, що технічні сорти мають вищий адаптивний потенціал у порівнянні 

зі столовими. Однак, насадження останніх відрізняється більшою 

прибутковістю, рівень рентабельності виробництва плодів у чотирирічному 

винограднику становив 183–257 %.  

Дослідження виконували протягом 2017–2021 рр. на кафедрі садівництва 

ім. проф. В.Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП України) в рамках ПНД НААН України 

21 «Виноградарство і виноробство» (2016–2020 рр.), завдання: 21.00.01.01.Ф 

«Дослідити вплив зміни клімату і агрокліматичних ресурсів в різних природних 

зонах України на межі поширення та потенціалу продуктивності винограду до 

2050 року» (№ держреєстрації 0116U001162). Садивний матеріал наданий у 
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межах договору № 54 про науково-технічне співробітництво від 27.04.2017 р. 

між Національним університетом біоресурсів і природокористування України 

та Національним науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства 

ім. В.Є. Таїрова» (додаток К). Рослини висаджено навесні 2017 р. у навчальній 

лабораторії «Плодоовочевий сад» НУБіП України (м. Київ) за схемою 3,0 × 

1,5 м; підщепа ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’, ділянка зрошувана, культура 

винограду укривна. Ґрунт дослідної ділянки відповідав вимогам для 

вирощування культури винограду та отримання експериментальних даних. 

Сорти винограду досліджували згідно з «Методикою проведення експертизи 

сортів плодово-ягідних, горіхоплідних культур та винограду» [217; 218] за умов 

північної частини Лісостепу України. Лабораторні дослідження виконували в 

секторі агрохімічних досліджень, лабораторії фізіології рослин і мікробіології, 

лабораторії післязбиральної якості плодово-ягідної продукції Інституту 

садівництва Національної академії аграрних наук України (с. Новосілки Києво-

Святошинський район Київська область) та в лабораторіях НУБіП України.  

Галузь виноградарства в Україні за весь час свого існування переживала 

періоди розквіту та занепаду. Виноградники на початку 70-х років минулого 

століття мали найбільші площі. Станом на 2020 р. загальна площа виноградних 

насаджень в Україні зменшилася в 10 разів і продовжує скорочуватися. 

Промислове вирощування винограду зосереджено в південних регіонах 

України та на Закарпатті. Спроби культивування винограду за межею 

промислового вирощування в нетрадиційних регіонах виноградарства сягають 

давнини. Нині завдяки селекціонерам, практикам-виноградарям виноград на 

присадибних ділянках і в невеликих фермерських господарствах вирощують на 

всій території країни. Садівники, опираючись на свій практичний досвід, 

добирають кращі сорти для своїх насаджень, культура переважно направлена на 

вирощування столових сортів винограду раннього та середнього строків 

достигання. Наукове обґрунтування можливостей введення виноградарства в 

нетрадиційних регіонах і сортів, рекомендованих для північних зон, на 

сучасному етапі відсутнє. 
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В умовах глобальних і локальних кліматичних змін важливим є розробка 

нових підходів до ефективнішого використання природних ресурсів на всій 

території країни. Одним із шляхів підвищення ефективності виноградно-

виноробної галузі є розширення межі промислового вирощування ягід на північ 

та закладання нових насаджень сортами вітчизняної селекції, адаптованими до 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов.  

Результативність вирощування винограду та отримання високого 

економічного ефекту передусім залежить від правильного добору сортів для 

конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Дослідження нових, 

комплексностійких, урожайних сортів у нових кліматичних умовах є 

актуальними у всьому світі. Унікальність і різноманіття сучасних столових 

сортів винограду та оригінальність виноматеріалів з ягід нових технічних форм 

може задовольнити найвибагливішого покупця, а висока пластичність і 

пристосованість рослин до ґрунтово-кліматичних умов забезпечить стабільну, 

високу врожайність. Тому вивчення адаптивних властивостей нових сортів 

винограду та формування їхньої продуктивності в нових ґрунтово-кліматичних 

умовах північної частини Лісостепу є актуальним.  

Встановлено, що метеорологічні елементи в умовах Київщини 

характеризуються як екстремальні для культивування винограду. Отримання 

стабільних урожаїв винограду в цій місцевості можливе лише за укривної 

культури. Однак термічний режим у роки наших досліджень значно відрізнявся 

від середніх багаторічних значень більшим накопиченням тепла; Σакт t ≥ 10 ˚С 

дорівнювала 3200–3532 ˚С, що в середньому на 576 ˚С перевищувала 

кліматичну норму. Екстремальні температури взимку спостерігалися один раз 

на п’ять років. Весною найбільше погодні умови впливали на настання фенофаз 

«розпускання бруньок» і «квітування»; через недостатнє накопичення суми 

активних температур ці фенофази відбувалися на 10–14 діб пізніше звичайних 

строків. Суттєва різниця між сортами спостерігалась у календарних строках 

початку достигання плодів. У середньому за весь період вивчення ця фаза 

починалася 17.VII±3 у сорту ‘Кардишах таїровський’ та майже через місяць – у 
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‘Комети’ (15.VIII±5). За даними фенологічних спостережень в умовах північної 

частини Лісостепу сорти ‘Іллічівський ранній’, ‘Кардишах таїровський’ і 

‘Кишмиш таїровський’ за строком достигання ягід належать до дуже ранніх; 

‘Ароматний’, ‘Мускат одеський’ та ‘Ярило’ – до ранніх; ‘Персей’ і ‘Шкода’ – 

до середньоранніх; ‘Загадка’ та ‘Комета’ – до середньопізніх сортів. 

Встановлено, що ягоди ‘Комети’ в умовах Київщини (дозрівають у кінці 

вересня) мають імовірність пошкоджуватися приморозком.  

Визначення сили росту та визрівання однорічного приросту показали, що 

60 % досліджуваних сортів відносяться до сильнорослих, лише рослини 

‘Муската одеського’, ‘Комети’, ‘Кишмиша таїровського’ та ‘Ярила’ мали 

середній ріст пагонів (178,7–196,3 см). Рослини всіх сортів мали розвинутий 

кущ, більшість пагонів (70–85 %) мали довжину від 51 до 420 см (‘Ярило’). 

Найбільший об’єм однорічного приросту визначено у рослин сортів 

‘Ароматний’, ‘Шкода’ та ‘Персей’ (>2000 см3), найменший – у ‘Муската 

одеського’ (<1100 см3). Польовим методом встановили, що в передзимовий 

період пагони кущів усіх сортів мали високий ступінь визрівання, понад 80 % 

їхньої довжини. Найкраще лоза визрівала в ‘Ароматного’ і ‘Кишмиша 

таїровського’ (>90 %). За умовним коефіцієнтом (Кв) визначено високий 

ступінь визрівання пагонів рослин ‘Кишмиша таїровського’, задовільний – у 

‘Ароматного’ та ‘Кардишаха таїровського’ і слабкий – у решти сортів. Згідно з 

анатомічною структурою, яскравістю світіння й забарвленням фелеми виявлено 

високий ступінь визрівання тканин у нижній частині пагонів (0–70 см) усіх 

сортів (4,0–5,0 бали). Рослини ‘Ароматного’, ‘Кардишаха таїровського’, 

‘Кишмиша таїровського’ та ‘Шкоди’ ми віднесли до найбільш підготовлених до 

суворих умов перезимівлі у північній частині Лісостепу. 

Дослідження стану зимуючого вічка показало, що на кінець першої декади 

липня в умовах Київщини центральна (основна) брунька виноградного вічка у 

першому–дванадцятому вузлах уздовж пагона у всіх сортів знаходилася на 

стадії утворення суцвіть, бруньки заміщення залишалися вегетативними. У всіх 
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досліджуваних сортів винограду найвищий ступінь розвитку (диференціації) 

суцвіть відзначено в п’ятому–сьомому вузлах від основи пагона.  

Встановлено, що найефективніше використання листям квантів енергії 

поглинутого світла за показником F0 у більшості сортів відбувалося у фазу 

«початок достигання ягід». Найвищу інтенсивність фотосинтезу за показником 

Fp у всіх сортів визначено у фазу «початок росту зав’язі», найнижчу — 

«суцвіття явно видно». За величиною коефіцієнта індукції флуоресценції 

хлорофілу, потенційна продуктивність рослин винограду всіх сортів в умовах 

північної частини Лісостепу знаходилася на дуже високому рівні. 

Найстійкішими до дії негативних чинників навколишнього середовища за 

індексом життєздатності Rfd виявилися рослини сорту ‘Ароматний’. 

Гідротермічний коефіцієнт та Σакт t ≥ 10 ˚С мали слабкий вплив на ефективність 

проходження світлової фази фотосинтезу та помітний (коефіцієнт кореляції r = 

0,50–0,69) – на ефективність проходження темнових фотохімічних процесів в 

листках більшості сортів винограду. 

У середньому кількість листків на пагонах рослин четвертого року 

вегетації сортів винограду становила 25,3 шт. Найбільша їх кількість була у 

рослин ‘Комети’, найменша – у ‘Ярила’. Найбільші за площею листки 

формували чотирирічні рослини ‘Іллічівського раннього’ та ‘Ароматного’, 

великі – ‘Шкоди’ і ‘Комети’, а найменші – ‘Мускат одеський’. Встановлено, що 

найбільшу асиміляційну поверхню формують рослини чотирирічних насаджень 

‘Іллічівського раннього’, ‘Ароматного’, ‘Комети’ і ‘Персея’, проте рівень ЧПФ 

їх листків – середній. Біологічний потенціал на формування ягід 

найефективніше використовують рослини ‘Загадки’, ‘Ярила’ і ‘Муската 

одеського’ (ЧПФ = 5,0–5,4 г/м2. доба). 

Усі сорти винограду характеризувалися високим рівнем обводненості 

тканин листків. Визначено, що найбільший дефіцит вологи характерний для 

листків ‘Персея’ і ‘Загадки’, в середньому більше 20 %, найменший – для 

‘Ярила’, ‘Шкоди’ і ‘Кардишаха таїровського’ (менше 10 %). Найменша втрата 

води за 24 години характерна для листків ‘Ярила’ (35,1 %) та ‘Іллічівського 
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раннього’ (38,7 %), середня – для ‘Шкоди’, ‘Загадки’, ‘Муската одеського’, 

‘Персея’ і ‘Комети’ – до 45,5 %. Високою інтенсивністю транспірації 

характеризувалися листки ‘Кардишаха таїровського’, ‘Ароматного’ та 

‘Кишмиша таїровського’: за 24 години втрата води тканинами листків складала 

до 49,7 %. За комплексом водно-фізичних властивостей листків встановлено, 

що найвищою адаптивною здатністю до посухи в умовах північної частини 

Лісостепу України характеризуються рослини ‘Ярила’, ‘Іллічівського раннього’ 

та ‘Персея’, найнижчою – в ‘Ароматного’, ‘Шкоди’ і ‘Загадки’. 

Визначено, що за укривної культури винограду всі сорти в умовах 

Київщини є адаптивними та здатні формувати стабільну продуктивність кущів. 

За аналізом зимостійкості рослин винограду, вирощуваних за неукривної 

культури, доведено, що досліджувані технічні сорти є стійкішими до 

несприятливих факторів зими в порівнянні зі столовими. За неукривної 

культури найбільш адаптованими до екстремальних умов зими в північній 

частині Лісостепу є рослини високозимостійкого ‘Муската одеського’; 

‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’ характеризуються середньою 

зимостійкістю, всі інші – недостатньо зимостійкі для вирощування за 

неукривної культури. 

За лабораторного проморожування пагонів винограду визначено, що всі 

сорти проявили високу стійкість до температури -20 ˚С і більшість (80 %) – 

підвищену стійкість до -25 ˚С морозу. До групи середньоморозостійких 

віднесено рослини ‘Ярила’ та ‘Загадки’. Найвищий ступінь збереженості 

центральних і замісних бруньок у всіх зонах пагону характерний для 

‘Ароматного’ та ‘Іллічівського раннього’, найменший – для ‘Ярила’ і ‘Загадки’. 

Порівнянням ступеня пошкодження морозами тканин різних зон пагонів у 

сортів винограду виявлено, що найморозостійкішою є нижня їхня частина (0–

70 см від основи куща). Всі досліджувані сорти винограду в умовах північної 

частини Лісостепу України характеризувалися достатнім рівнем стійкості до 

впливу морозу мінус 20 ˚С. Температура повітря -25 ˚С спричиняла певне 

пошкодження тканин пагонів. Найстійкішими до таких умов виявилися 
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рослини ‘Муската одеського’, ‘Кардишаха таїровського’, ‘Персея’, пагони яких 

за лабораторного проморожування були пошкоджені на 2,2–2,8 бала. 

Найбільше пошкодження за температурного режиму -25 ˚С зазнали тканини 

рослин ‘Кишмиша таїровського’ та ‘Ярила’, що вказує на недостатню їх 

пристосованість до екстремальних температурних режимів. 

Оцінка комплексної стійкості за чотирма обліковими хворобами (МОГЧ) 

знаходилася на рівні від 6,58 (‘Кардишах таїровський’) до 7,75 бала (‘Мускат 

одеський’), що підтвердило високу витривалість генотипів проти грибних 

хвороб. Серед рослин досліджуваних сортів найвищою комплексною стійкістю 

характеризувалися ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, 

‘Шкода’, ‘Ярило’ та ‘Комета’, хворобостійкість органів їхніх кущів 

перевищувала сім балів. Решта сортів мали комплексну стійкість проти 

основних хвороб на рівні не нижче  6,58 балів. 

Аналіз плодоносності винограду виявив, що рослини всіх технічних сортів 

мали дуже високий відсоток плодоносних пагонів (75,3–82,9 %.), високий та 

дуже високий коефіцієнт плодоношення (К1 – 0,9–1,7). Найвищим показником 

плодоносності пагону характеризувалися рослини ‘Ярила’ (К2 – 2,1). Кількість 

плодоносних пагонів рослин столових сортів становила від 35,8 (‘Кишмиш 

таїровський’) до 65,3 % (‘Комета’). Найвищим коефіцієнтом плодоношення і 

плодоносності серед столових сортів характеризувалися пагони ‘Кардишаха 

таїровського’ (К1 – 0,8 і К2 – 1,5), найнижчим – ‘Кишмиша таїровського’ (К1 – 

0,3 і К2 – 1,0). Відсоток плодоносних пагонів, середня кількість суцвіть, що 

припадає на один розвинутий і один плодоносний пагін, у всіх досліджуваних 

сортів в умовах північної частини Лісостепу України знаходилися на рівні або 

перевищували показники, визначені у цих сортів на Одещині. 

Урожайність насаджень винограду четвертого року вегетації в технічних 

сортів дорівнювала 5,3–10,9 т/га; найвищою вона була в ‘Ароматного’ і 

‘Ярила’, найменшою – у ‘Муската одеського’. Високі показники фактичної 

врожайності відмічено в ‘Іллічівського раннього’ та ‘Шкоди’ (8,4 і 7,3 т/га 

відповідно). Врожайність столових сортів знаходилася в діапазоні від 5,1 
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(‘Кишмиш таїровський’) до 11,3 т/га (‘Комета’). Високу фактичну врожайність 

насаджень винограду четвертого року вегетації сформовано в рослин ‘Загадки’ 

і ‘Персея’ (8,9 і 10,4 т/га відповідно). Середнє положення за цим показником 

займав ‘Кардишах таїровський’. Встановлено, що фактична врожайність 

чотирирічних рослин ‘Загадки’, ‘Комети’ і ‘Персея’ становила 85 % від 

можливої у плодоносному віці; насадження ‘Іллічівського раннього’, ‘Муската 

одеського’ і ‘Шкоди’ на четвертий рік вегетації ще активно нарощують 

врожайність, яка досягає лише 45 % від можливої у плодоносному віці.  

За результатами увологічних досліджень, столові сорти винограду в 

умовах північної частини Лісостепу України формували дуже великого 

(‘Комети’), великого (‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей’) та 

середнього розміру грона (‘Кардишах таїровський’). Грона більшості сортів 

мали великі плоди, середні формували лише рослини ‘Кардишаха 

таїровського’. Найбільші за масою ягоди утворювали рослини ‘Загадки’ і 

‘Комети’, найменші – ‘Кишмиш таїровський’. Найменша кількість насінин 

утворювалася в ягоді ‘Кишмиша таїровського’, у рослин якого насіння 

рудиментарне, недорозвинене, пусте, що притаманно кишмишним сортам. У 

решти сортів столової групи кількість насінин у ягоді становила  2,1–2,5 шт. Усі 

сорти в умовах Київщини формували менші за розміром грона, ніж рослини 

цих сортів культивовані на Одещині. Однак величина ягід в умовах півночі у 

всіх сортів була на рівні показників визначених на півдні.  

Висока теплозабезпеченість останніми роками сприяла накопиченню 

цукрів у ягодах і низькому рівню кислотності, показники ГАП були високими – 

2,3–4,2. Найбільше значення ГАП визначено в ягодах ‘Кардишаха 

таїровського’, найменше співвідношення цукрів до кислот характерно для ягід 

‘Комети’. Якість ягід столових сортів оцінювали під час дегустації. За 

привабливість зовнішнього вигляду найвищим балом (9,7) оцінено ягоди 

пізньостиглого сорту ‘Комета’, однак за смаковими властивостями та 

загальною оцінкою плодів цей сорт поступався іншим. Рослини ‘Комети’ в 

умовах Київщини формували великі та дуже великі грона (>300 г і >26 см). 



10 
 

Ягоди великі, яйцеподібні, м’якоть щільна, соковита, смак приємний, 

гармонійний, сливовий з кислинкою. В умовах північної частини Лісостепу 

України не мав типового темно-синього (майже чорного) забарвлення плодів, 

що характерно для повністю зрілого винограду цього сорту.  

Дегустаторами високо оцінено (9,5) смакові властивості плодів ‘Загадки’. 

Рослини формували великі, конічної форми, середньої щільності грона, велику, 

видовжено-овальної форми ягоду, жовто-зеленого забарвлення. Сорт 

вирізнявся щільною м’якоттю та міцною шкіркою ягід, що забезпечить тривале 

їхнє зберігання без втрати смакових характеристик.  

За ароматичністю плодів виділявся ‘Кардишах таїровський’, ягоди якого 

мали гармонійний смак з легким мускатним ароматом. М’якоть м’ясиста, 

соковита, шкірка щільна, при вживанні легко розжовується. Сорт в умовах 

Київщини відрізнявся дуже раннім достиганням плодів.  

Дегустатори відзначають гарну форму ягоди (видовженояйцеподібна), 

приємну консистенцію м’якоті (м’ясиста, соковита, хрустка) та нарядність 

грона в рослин ‘Персея’. Сорт відзначався високими смаковими якостями, 

зовнішньою привабливістю та одночасним достиганням ягід. ‘Кишмиш 

таїровський’ в умовах північної частини Лісостепу України формував дуже 

нарядні, великі, рихлі грона з рожевими і темно-рожевими ягодами. У нього 

м’ясиста, соковита м’якоть. Цей сорт відзначався гармонійним, дуже приємним 

смаком, одночасним дозріванням ягід і відсутністю насіння. 

В умовах північної частини Лісостепу України рослини ‘Загадки’, 

‘Кардишаха таїровського’, ‘Кишмиша таїровського’ та ‘Персея’ виявили 

стабільно високий рівень якості свіжого винограду та можуть з успіхом 

вирощуватися в даних ґрунтово-кліматичних умовах за укривної культури. 

Останні поєднують унікальність та різноманіття сучасного сортименту 

столового напряму використання, що задовольнить найвибагливішого покупця 

та дасть змогу споживати свіжий місцевий столовий виноград. Середньопізній 

сорт ‘Комета’ в даних ґрунтово-кліматичних умовах не розкриває свій 

потенціал продуктивності.  
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Більшість технічних сортів винограду в умовах північної частини 

Лісостепу формували середні грона, великі були лише в ‘Ярила’. Грона 

більшості сортів мали кулясті, середні за розміром ягоди, дрібні – рослини 

‘Ароматного’. Усі сорти в умовах Київщини формували грона та ягоди такої ж 

величини, як і за умови їхнього культивування в Одеському регіоні. Найменшу 

кількість насінин містили ягоди сорту ‘Ярило’ (2,4 шт.), велике за розміром 

насіння формували плоди ‘Шкоди’, дрібне – рослини ‘Ароматного’. Ягоди 

решти сортів містили 2,8–3,0 шт. насінин середнього розміру. Частка соку в 

ягодах по сортах становила від 76,7 до 86,5 %. За технологічною придатністю 

сорту в умовах півночі можна виділити ‘Мускат одеський’, ‘Іллічівський 

ранній’ та ‘Шкода’, які мали найвищий вміст соку в ягодах.  

Визначено, що найбільшу концентрацію цукрів накопичено в ягодах сортів 

‘Іллічівський ранній’ (18,8 г/100 мл) і ‘Ароматний’ (18,0 г/100 мл), найменшу – 

в ягодах ‘Шкоди’ (16,6 г/100 мл). У середньому по винограду технічних сортів, 

вирощуваних в умовах півночі, масова концентрація цукрів була на 6–20 % 

менша в порівнянні з тими, які культивовано в умовах Одеської обл. 

Найбільшою ця різниця була по сорту ‘Мускат одеський’, найменшою – по 

‘Іллічівському ранньому’ та ‘Ароматному’. Уміст алкоголю у виготовленому 

вині становив від 9,96 (‘Шкода’) до 11,28 % об. спирту (‘Іллічівський ранній’), 

що відповідає встановленим нормам для сухих молодих вин.  

Аналіз органолептичних характеристик дав можливість об’єктивно 

оцінити вина дослідних зразків та визначити якість матеріалу. Найвищим балом 

(7,78 бала) оцінено дослідний зразок із ягід ‘Ароматного’. Відзначено його 

свіжий, фруктовий аромат, насичений плодовими нотами яблука та груші, 

гармонійність та мінеральність. Вина, виготовлені з плодів ‘Муската одеського’ 

і ‘Ярила’, оцінено на однаковому рівні (7,54 і 7,48 бала відповідно) та 

відзначено їхній золотистий колір з рожевим відтінком та характерним 

мускатним, насиченим, яскравим ароматом з нотами зрілих фруктів. За смаком 

вони характеризувалися м’якою фруктовою терпкуватістю.  
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З групи темнозабарвлених виділявся зразок вина, виготовлений із плодів 

‘Шкоди’ (7,77 бала), який мав рубіновий колір з фіолетовим відтінком і 

характеризувався насиченим фруктовим ароматом з квітковими нотами та 

інтенсивністю смако-ароматичних властивостей. Смак з легким таніном i 

помірною кислотністю.  

Виноматеріал, виготовлений із плодів ‘Іллічівського раннього’ (7,55 бала), 

був типовим для червоних столових ординарних сортових вин, за кольором – 

рубіновий з гранатовим відтінком, який мав сливовий аромат з нотами 

сухофруктів та помірно кислуватий смак. 

За вмістом основних органічних речовин у ягодах та дегустаційною 

оцінкою вина встановлено, що плоди ‘Ароматного’, вирощені в умовах 

північної частини Лісостепу, можна використовувати для виробництва 

високоякісних білих столових вин. Ягоди ‘Іллічівського раннього’ та ‘Шкоди’ є 

перспективними для виробництва червоних столових виноматеріалів.  

Доцільність впровадження сорту в промислове виробництво на Київщині 

визначали за рівнем його економічної ефективності. Столові сорти, починаючи 

з четвертого року вегетації, відзначалися високою прибутковістю, рівень 

рентабельності вирощування їхніх плодів становив 183–257 %. Виноградник 

четвертого року вегетації технічних сортів забезпечував початок одержання 

прибутку за врожайності більше 5 т/га з рентабельністю від 51 (‘Мускат 

одеський’) до 149 % (‘Ярило’).  

Столові сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’, 

‘Персей’ в умовах Київщини формують високий, якісний врожай та 

забезпечують отримання високого економічного ефекту. Технічні сорти 

‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’ та ‘Ярило’ мають високі адаптивні 

властивості та є перспективними для виготовлення якісних столових вин. 

Столові сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’, 

‘Персей’ та технічні ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’ і ‘Ярило’ 

рекомендуємо для виробничого випробування у промислових насадженнях в 

умовах північної частини Лісостепу за укривної культури. Технічні сорти 
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‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Мускат одеський’ пропонуємо 

випробовувати на зимостійкість в умовах північної частини Лісостепу за 

неукривної культури.  

Визначено, що за розрахункової врожайності (змодульованої) виноградник 

у плодоносному віці в умовах північної частини Лісостепу може забезпечити 

одержання прибутку від 45,6 (‘Мускат одеський’) до 152,4 тис. грн/га 

(‘Персей’) із рівнем рентабельності – 55–170 %. Доведено, що навіть за меншої 

врожайності вигідніше вирощувати столові сорти, ніж технічні. Однак для 

отримання високого економічного ефекту при культивуванні столових сортів в 

умовах Київщини обов’язковим агрозаходом є щорічне вкривання кущів на 

зимовий період. При вирощуванні плодів технічних сортів винограду потрібно 

звернути увагу на одержання продукції їхньої переробки (соки, вина, спирти та 

ін.), що дозволить реалізувати отриману продукцію за вищою ціною, ніж ягоди.  

Найвищу прибутковість виробництва ягід з насаджень у плодоносному віці 

можна отримати в групі технічних сортів у ‘Шкоди’, серед столових – у 

‘Персея’. Встановлено, що строк окупності капітальних вкладень у створення 

виноградника столових сортів на Київщині в середньому становить 10,2 років, 

технічних – 15,5 років. 

Ключові слова: виноград, сорти, північні умови, адаптивний потенціал, 

формування продуктивності, якість ягід, виноматеріал, економічна 

ефективність.  
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The dissertation presents the results of the research of growth, development and 

adaptive potential of the wine grapes plants (‘Aromatnyi’, ‘Illichivskyi rannii’, 

‘Muskat odeskyi’, ‘Shkoda’, ‘Yarylo’) and table grapes plants (‘Zahadka’, 

‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Kyshmysh tairovskyi’, ‘Kometa’, ‘Persei’), grown in soil 

and climatic conditions of the Kyiv Region. It also contains the comparison of these 

varieties in terms of the growth and development characteristics of the plants, of the 

formation and efficiency of their photosynthetic apparatus, of resistance to drought 

and winter hardiness, of tolerance to disease, of their yield and fruit quality, and 

shows the economic efficiency of growing grapes in Kyiv Region. It has been 

determined that technical varieties have a higher adaptive potential compared to the 

table ones. However, the planting of the latter is more profitable, the level of 

profitability of fruit production in a four-year vineyard is 183–257 %. 

The research was conducted during 2017–2021 at the Prof. V.L. Symyrenko 

Department of Horticulture of the National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine (NULES of Ukraine) under the Research program of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine Number 21 “Viticulture and Enology” 

(2016–2020), task: 21.00.01.01.F “Investigate the impact of climate change and agro 

climatic resources in different natural areas of Ukraine on the distribution and grape 

productivity  potential until 2050” (Registration Number – 0116U001162). Grape 

plants were provided under the agreement № 54 on scientific and technical 

cooperation dated 27 April 2017 between the National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine and the National Scientific Centre “V. Yе. Tairov 

Institute of Viticulture and Winemakingˮ (appendix K). The plants were planted in 

the spring of 2017 in the training laboratory “Fruit and Vegetable Garden” of NULES 

of Ukraine (Kyiv) according to the scheme 3.0 × 1.5 m; the rootstock ‘Riparia × 

Rupestris 101-14”; the area was irrigated, the grape variety was a sheltered one. The 

soil of the experimental site met the requirements for growing grapes and obtaining 

experimental data. Grape varieties were studied according to the “Methods of 

examination of varieties of fruit and berry crops and grapes” [217; 218] in the 

northern part of the Forest-Steppe of Ukraine. The laboratory tests were performed in 
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the sector of agrochemical research of the laboratories of plant physiology and 

microbiology, the laboratories of postharvest quality of fruit and berry products of the 

Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 

(Novosilky, Kyiv-Sviatoshynskyi district, Kyiv Region) and the laboratories of 

NULES of Ukraine.  

The viticulture industry in Ukraine has experienced periods of prosperity and 

decline throughout its existence. The vineyards in the early 1970's occupied the 

largest areas of land. As of 2020, the total area of vineyards in Ukraine has decreased 

10 times and continues to decline. The industrial cultivation is concentrated in the 

Southern Regions of Ukraine and in Zakarpattia Region. The attempts to cultivate 

grapes outside of industrial cultivation in non-traditional regions date back to 

antiquity. Nowadays, thanks to breeders, vine-growing practitioners, grapes are 

grown on homesteads and in small farms throughout the country. The gardeners, 

based on their practical experience, select the best varieties for their plantations, they 

are mainly aimed at growing table grapes, early and medium maturity. There is no 

scientific ground for the possibilities of introducing viticulture in non-traditional 

regions and varieties recommended for the northern zones now. 

In the context of global and local climate change, it is important to develop new 

approaches to more efficient use of natural resources throughout the country. One of 

the ways to increase the efficiency of the grape and wine industry is to expand the 

boundaries of industrial cultivation of grapes in non-traditional regions of the country 

and the establishment of new plantations with varieties of domestic selection adapted 

to specific soil and climatic conditions. 

The effectiveness of growing grapes and obtaining a high economic effect 

primarily depends on the correct selection of varieties for specific soil and climatic 

conditions. The research of new, complex-resistant, high-yielding varieties in the new 

climatic conditions is relevant all over the world. The originality of the wine material, 

the elegance of the bunch and the high quality of the fruits of new grape varieties can 

satisfy the most demanding buyer, and the high plasticity and adaptability of plants to 

soil and climatic conditions will provide a stable, high yield. Therefore, the study of 
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the adaptive properties of the new grape varieties and the formation of their 

productivity in non-traditional soil and climatic conditions of the northern part of the 

Forest-Steppe is relevant. 

It was established that meteorological elements in the conditions of Kyiv Region 

were extreme for grape cultivation. Obtaining stable yields from grape plantations in 

this area is possible only with sheltered crops. However, the temperature in the years 

of our research was significantly different from the average long-term values by 

greater heat accumulation; Σactt ≥ 10 ˚С was equal to 3200–3532 ˚С, which on 

average exceeded the climatic norm by 576 ˚С. The extreme winter temperatures 

were observed once every five years. In the spring, weather conditions had the 

greatest effect on the onset of phenophases “bud burst” and “flowering”; due to 

insufficient accumulation of the active temperatures, these phenophases occurred 10–

14 days later than usual. A significant difference between varieties was observed in 

the calendar dates of the beginning of fruit ripening. On average, during the entire 

study period, this phase began on 17.VII±3 – for the ‘Kardyshakh tairovskyi’ variety 

and almost a month later – for the ‘Kometa’ one (15.VIII±5). The phenological 

observations determined that in the conditions of the northern part of the Forest-

Steppe the varieties of ‘Illichivskyi rannii’, ‘Kardyshakh tairovskyi’ and ‘Kyshmysh 

tairovskyi’ belong to the very early ripening period; ‘Aromatnyi’, ‘Muskat odeskyi’ 

and ‘Yarylo’ – to the early ones; ‘Persei’ and ‘Shkoda’ – to the middle-early; 

‘Zahadka’ and ‘Kometa’ – to the mid-late varieties. It has been established that 

‘Kometa’ grapes are likely to be damaged by frost in the conditions of Kyiv Region 

(ripen at the end of September). 

Determination of the strength of growth and maturation of annual growth 

showed that 60 % of the studied varieties are vigorous, only the ‘Muskat odeskyi’, 

‘Kometa’, ‘Kyshmysh tairovskyi’ and ‘Yarylo’ plants had an average shoot growth 

(178.7–196.3 cm). Plants of all varieties had a developed bush, most shoots (70–

85 %) had the length of 51 to 420 cm (‘Yarylo’). The largest volume of annual 

growth was found for plants of the ‘Aromatnyi’, ‘Shkoda’ and ‘Persei’ varieties 

(>2000 cm3), the smallest – for ‘Muskat odeskyi’ (<1100 cm3) one. The field 
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method established that in the pre-winter period the shoots of bushes of all varieties 

had a high degree of maturation, more than 80% of their length. The vine ripened best 

for the ‘Aromatnyi’ and ‘Kyshmysh tairovskyi’ varieties (>90 %). The conditional 

coefficient (Kv) determined the high degree of maturation of shoots in plants for the 

‘Kyshmysh tairovskyi’ variety, satisfactory – for ‘Aromatnyi’ and ‘Kardyshakh 

tairovskyi’ varieties and weak – of other varieties. According to the anatomical 

structure, brightness and color of the felem, a high degree of tissue maturation was 

found in the lower part of the shoots (0–70 cm) of all varieties (4.0–5.0 points). The 

plants of ‘Aromatnyi’, ‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Kyshmysh tairovskyi’ and ‘Shkoda’ 

were considered to be the most prepared for harsh winter conditions in the northern 

part of the Forest-Steppe. 

The study of the wintering bud showed that at the end of the first decade of July 

in the Kyiv Region the central (main) bud of the grape bud in the first 10–12 nodes 

along the shoot in all varieties was at the stage of inflorescence formation, 

replacement buds remained vegetative. For all studied grape varieties, the highest 

degree of development (differentiation) of inflorescences was observed in the fifth or 

seventh nodes from the base of the shoot. 

It was found that the most efficient quantum energy use of absorbed light in 

terms of F0 by leaves occurred in the phase of “the beginning of grapes ripening” for 

most varieties. The highest intensity of photosynthesis in terms of Fp was determined 

in the phase of “beginning of ovary growth” for all varieties, and the lowest for 

“inflorescence is clearly visible” phase. According to the value of the fluorescence 

induction coefficient of chlorophyll, the potential productivity of grape plants of all 

varieties was at a very high level in the northern part of the Forest-Steppe. The plants 

of the ‘Aromatnyi’ variety were the most resistant to the action of negative 

environmental factors according to the Rfd viability index. The hydrothermal 

coefficient and Σactt ≥ 10 ˚С had a weak effect on the efficiency of the light phase of 

photosynthesis and a noticeable (correlation coefficient r = 0.50–0.69) on the 

efficiency of dark photochemical processes in the leaves of most grape varieties. 
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The average number of leaves on the shoots of the fourth year of the growing 

season of grape varieties was 25.3. The largest number of them was for the ‘Kometa’ 

plants, and the smallest – for ‘Yarylo’ ones. The largest leaves were formed by four-

year-old plants of the ‘Illichivskyi rannii’ and ‘Aromatnyi’ varieties, the largest ones 

by the ‘Shkoda’ and ‘Kometa’  plants, and the smallest ones by ‘Muskat odeskyi’  

ones. It was determined that in the conditions of Kyiv Region the plants of the fourth 

year of vegetation of varieties ‘Aromatnyi’, ‘Illichivskyi rannii’, ‘Kometa’, ‘Persei’ 

have the largest leaves among all varieties, but the level of net productivity of 

photosynthesis of their leaves is average. The biological potential of the formation of 

fruits is most effectively used by plants of the ‘Zahadka’, ‘Yarylo’ and ‘Muskat 

odeskyi’ varieties (5.0–5.4 g/m2 per day). 

All grape varieties were characterized by a high level of hydration of leaf 

tissues. It was determined that the leaves of ‘Persei’ and ‘Zahadka’ had the largest 

deficit of moisture, on average >20 %, ‘Yarylo’, ‘Shkoda’ and ‘Kardyshakh 

tairovskyi’ had the smallest (<10 %). The lowest water loss in 24 hours was typical 

for leaves of ‘Yarylo’ (35.1 %) and ‘Illichivskyi rannii’ varieties (38.7 %), average – 

for ‘Shkoda’, ‘Zahadka’, ‘Muskat odeskyi’, ‘Persei’ and ‘Kometa’ ones – up to 

45.5 %. The leaves of ‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Aromatnyi’ and ‘Kyshmysh 

tairovskyi’ varieties were characterized by high intensity of transpiration – in 

24 hours the water loss by leaf tissues was up to 49.7 %. According to the complex of 

water-physical properties of leaves it was established that the plants of varieties 

‘Yarylo’, ‘Illichivskyi rannii’ and ‘Persei’ had the highest adaptive ability to drought 

in the northern part of the Forest-Steppe of Ukraine, and the ‘Aromatnyi’, ‘Shkoda’ 

and ‘Zahadka’ varieties had the lowest. 

It is determined that being the sheltered ones, the grapes of all varieties are 

adaptive and are able to form stable productivity of bushes in the conditions of Kyiv 

Region. According to the analysis of winter hardiness of grape plants grown in non-

sheltered spots, it is proved that the studied technical varieties are more resistant to 

adverse winter factors compared to table ones. In the non-sheltered spots, the plants 

of highly winter-hardy ‘Muskat odeskyi’; varieties ‘Aromatnyi’, ‘Illichivskyi rannii’ 



19 
 

and ‘Yarylo’ are the most adapted to the extreme conditions of winter in the northern 

part of the Forest-Steppe. These varieties have average resistance to winter, all others 

are not winter hardy enough for growing in non-sheltered spots. 

During laboratory freezing of grape shoots, it was determined that all varieties 

showed high resistance to temperatures of -20 ˚C and most (80 %) – increased 

resistance to -25 ˚C of frost. The medium frost-resistant varieties are ‘Yarylo’ and 

‘Zahadka’. The ‘Aromatnyi’ and ‘Illichivskyi rannii’ varieties have the highest 

degree of preservation of central and replacement buds in all areas of the shoot, the 

‘Yarylo’ and ‘Zahadka’ ones have the lowest. The comparison of the degree of frost 

damage of the different zones of shoots of grape varieties revealed that the lower part 

(0-70 cm from the base of the bush) was the most frost-resistant. All studied grape 

varieties in the northern part of the Forest-Steppe of Ukraine were characterized by a 

sufficient level of resistance to frost -20 ˚С. The air temperature of -25 ˚С caused 

some damage to the tissues of the shoots. The most resistant to such conditions were 

plants of the ‘Muskat odeskyi’, ‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Persei’ varieties, whose 

shoots were damaged by 2.2–2.8 points during laboratory freezing. The greatest 

damage at the temperature of -25 ˚C was suffered by the tissues of plants ‘Kyshmysh 

tairovskyi’ and ‘Yarylo’, which indicates their insufficient adaptation to extreme 

temperatures. 

The assessment of complex resistance for four studied diseases ranged from 6.58 

(‘Kardyshakh tairovskyi’) to 7.75 points (‘Muskat odeskyi’), which confirmed the 

high endurance of genotypes against fungal diseases. Among the plants of the studied 

varieties, ‘Aromatnyi’, ‘Illichivskyi rannii’, ‘Muskat odeskyi’, ‘Shkoda’, ‘Yarylo’ 

and ‘Kometa’ ones were characterized by the highest complex resistance, the disease 

resistance of the organs of their bushes exceeded seven points. The other varieties 

had a complex resistance to major diseases – at a level not lower than 6.58 points. 

The analysis of grape fruiting revealed that plants of all technical varieties had a 

very high percentage of fruiting shoots (75.3–82.9 %), high and very high fruiting 

rate (K1 – 0.9–1.7).  The ‘Yarylo’ variety had the highest indicator of shoot fruiting 

(K2 – 2.1). The number of fruiting shoots of table varieties ranged from 35.8 
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(‘Kyshmysh tairovskyi’) to 65.3 % (‘Kometa’). The shoots of ‘Kardyshakh 

tairovskyi’ had the highest rate of fruiting among table varieties (K1 – 0.8 and K2 – 

1.5), and the ‘Kyshmysh tairovskyi’ had the lowest (K1 – 0.3 and K2 – 1.0). The 

percentage of fruiting shoots the average number of inflorescences per one developed 

and per one fruiting shoot for all studied varieties in the northern part of the Forest-

Steppe of Ukraine were at the normal level or exceeded those of the varieties in the 

Odeskyi Region. 

The yield of grape plantations in the fourth year of vegetation of wine varieties 

was 5.3–10.9 tons per hectare; it was the highest for the ‘Aromatnyi’ and ‘Yarylo’ 

varieties, and the lowest for ‘Muskat odeskyi’. High indicators of actual yield were 

observed for the ‘Illichivskyi rannii’ and ‘Shkoda’ varieties (8.4 and 7.3 t/ha, 

respectively). Yields of table varieties ranged from 5.1 for the ‘Kyshmysh tairovskyi’ 

variety to 11.3 t/ha – for the ‘Kometa’ one. The high actual yield of grape plantations 

of the fourth year of vegetation was formed for the varieties of ‘Zahadka’ and 

‘Persei’ (8.9 and 10.4 t/ha respectively). The average position in this indicator was 

occupied by the variety of ‘Kardyshakh tairovskyi’. It was found that the table 

varieties of ‘Zahadka’, ‘Kometa’ and ‘Persei’ in the fourth year of bush vegetation 

formed 85 % of the possible yield at fruiting age, which is the highest among all 

varieties. For the fourth year of the growing season, the plants of ‘Illichivskyi rannii’, 

‘Muskat odeskyi’ and ‘Shkoda’ increase the yield by only 45 % of the possible age of 

these varieties in the soil and climatic conditions of Kyiv Region. 

According to the results of uvological research, table grape varieties in the 

northern part of the Forest-Steppe of Ukraine formed a very large (‘Kometa’), large 

(‘Zahadka’, ‘Kyshmysh tairovskyi’, ‘Persei’) and medium-sized clusters 

(‘Kardyshakh tairovskyi’). The clusters of most varieties had large fruits, only the 

plants of ‘Kardyshakh tairovskyi’ had the medium ones. The ‘Zahadka’ and 

‘Kometa’ plants had the largest berries, and the ‘Kyshmysh tairovskyi’ had the 

smallest ones. The berries of ‘Kyshmysh tairovskyi’ had the smallest number of 

seeds. These plants’ seeds are rudimentary, underdeveloped, empty, which is 

characteristic to this variety. For the other varieties of the table group, the number of 
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seeds in the berry was 2.1–2.5. All varieties in the Kyiv Region had smaller clusters 

than plants of these varieties cultivated in the Odeskyi Region. However, the size of 

the berry in the north for all varieties was the same as in the south. 

The high temperatures in recent years have contributed to the accumulation of 

sugars in berries and low acidity, the glucoacidometric index was high – 2.3–4.2. The 

highest value of the glucoacidometric index was found in the berries of the 

‘Kardyshakh tairovskyi’ variety, the lowest ratio of sugars to acids was characteristic 

to the berries of the ‘Kometa’ variety. The quality of table berries was evaluated 

during tasting. For the attractiveness of appearance, the highest score (9.7) was given 

to the berries of the late-ripening variety of ‘Kometa’, but in terms of taste and 

general evaluation of the fruit, this variety was inferior to others. The plants of 

‘Kometa’ in Kyiv Region formed large and very large clusters (>300 g and >26 cm). 

The berries are large, ovoid, the flesh is dense, juicy, the taste is pleasant, 

harmonious, plumy with sourness. In the conditions of the northern part of the Forest-

Steppe of Ukraine this variety did not have a typical dark blue (almost black) color of 

fruits, which is typical for fully ripe grapes of this variety. 

The tasters highly appreciated (9.5) the taste properties of the ‘Zahadka’ fruit. Its 

plants formed large, conical, medium density clusters, large, oval-elongated yellow-

green berries. The variety was characterized by dense flesh and strong skin of berries, 

which will ensure their long-term storage without losing flavor characteristics. The 

‘Kardyshakh tairovskyi’ variety stood out for its aromatic fruit, the berries had a 

harmonious taste with a light nutmeg aroma. The flesh was fleshy, juicy, the skin was 

dense, easy to chew when eaten. This variety in the conditions of Kyiv Region had a 

very early ripening of fruits. 

The tasters noted the beautiful shape of the berry (elongated ovoid), the pleasant 

texture of the flesh (fleshy, juicy, crunchy) and the elegance of the bunch of the 

‘Persei’ variety. It was characterized by high quality taste; external attractiveness of 

berries and simultaneous ripening of bunches. The ‘Kyshmysh tairovskyi’ variety in 

the conditions of the northern part of the Forest-Steppe of Ukraine formed very 

elegant, large, loose bunches with pink and dark pink berries. The flesh was fleshy 
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and juicy. Harmonious, very pleasant taste and absence of seeds were also noted. The 

variety was marked by simultaneous ripening of berries. 

In the northern part of the Forest-Steppe of Ukraine, the varieties of ‘Zahadka’, 

‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Kyshmysh tairovskyi’ and ‘Persei’ were found to have a 

consistently high level of fresh grapes and can be successfully grown in these soil and 

climatic conditions if grown sheltered. The latter combine the uniqueness and 

diversity of the modern range of table ones, which will satisfy the most demanding 

customer and allow you to consume fresh local table grapes. The mid-late variety of 

‘Kometa’ in these soil and climatic conditions does not reveal its productivity 

potential. 

Most of the technical grape varieties in the northern part of the Forest-Steppe 

formed medium clusters, only ‘Yarylo’ had large ones. The bunches of most varieties 

had spherical, medium-sized berries, the plants of the ‘Aromatnyi’ variety had small 

ones. All varieties in the Kyiv Region formed bunches and berries of the same size as 

under the conditions of their cultivation in the Odeskyi Region. The smallest number 

of seeds was contained in the berries of the ‘Yarylo’ variety (2.4 pcs.), the large-sized 

seeds were formed by the fruits of ‘Shkoda’, and the small ones were formed by the 

‘Aromatnyi’ plants. Berries of other varieties contained 2.8–3.0 pieces of seeds of 

medium size. The percentage of juice in berries by varieties ranged from 76.7 to 

86.5 %. According to the technological suitability of the variety in the north, we can 

distinguish ‘Muskat odeskyi’, ‘Illichivskyi rannii’ and ‘Shkoda’, which had the 

highest juice content in berries. 

It was determined that the highest concentration of sugars was accumulated in 

the berries of the varieties of ‘Illichivskyi rannii’ (18.8 g/100 ml) and ‘Aromatnyi’ 

(18.0 g/100 ml), the lowest – in the berries of ‘Shkoda’ (16.6 g/100 ml). On average, 

for grapes of technical varieties grown in the north, the mass concentration of sugars 

was 6–20 % less than for those cultivated in the Odeskyi Region. The largest 

difference was in the variety of ‘Muskat odeskyi’, and the smallest – in ‘Illichivskyi 

rannii’ and ‘Aromatnyi’. The alcohol content in the produced wine material ranged 
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from 9.96 (‘Shkoda’) to 11.28 % of alcohol (‘Illichivskyi rannii’), which meets the 

established standards for dry young wines. 

The analysis of organoleptic characteristics made it possible to objectively 

evaluate the wines of the experimental samples and determine the quality of the 

material. The highest score (7.78 points) was given to a prototype of ‘Aromatnyi’ 

berries. Its fresh, fruity aroma, saturated with fruity notes of apple and pear, harmony 

and minerality was also noted. Wines made from ‘Muskat odeskyi’ and ‘Yarylo’ 

were evaluated at the same level (7.54 and 7.48 points, respectively) and their golden 

color with a pink tinge and a nutmeg, rich, bright aroma with notes of ripe fruit was 

noted. They tasted mildly fruity.  

The wine material made from the fruits of ‘Shkoda’ stood out from the group of 

dark color varieties (7.77 points). It had a ruby color with a purple tinge, was 

characterized by a rich fruity aroma with floral notes and the intensity of flavoring 

properties. The taste was with light tannin and moderate acidity. The wine material, 

made from the fruits of ‘Illichivskyi rannii’ (7.55 points), was typical for red table 

ordinary wines, the color was ruby with a pomegranate hue, it had a plum aroma with 

the notes of dried fruit and a moderately sour taste. 

Based on the content of basic organic substances in berries and tasting 

evaluation of wine material, it was found that the fruits of ‘Aromatnyi’, grown in the 

northern part of the Forest-Steppe, can be used for the production of high quality 

white table wines. The berries of ‘Illichivskyi rannii’ and ‘Shkoda’ are promising for 

the production of red table wine materials. 

The expediency of introducing the variety into industrial production in Kyiv 

Region was determined by the level of its economic efficiency. The table varieties, 

starting from the fourth year of the growing season, were characterized by high 

profitability; the level of profitability of growing their fruits was 183–257 %. The 

vineyard of the fourth year of vegetation of technical varieties provided the profit 

starting with a yield of more than 5 t/ha with a profitability from 51 (‘Muskat 

odeskyi’) to 149 % (‘Yarylo’). 
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The table varieties of ‘Zahadka’, ‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Kyshmysh 

tairovskyi’, ‘Persei’ in the conditions of Kyiv Region form a high harvest of a high 

quality and provide high economic effect. The technical varieties ‘Aromatnyi’, 

‘Illichivskyi rannii’, ‘Shkoda’ and ‘Yarylo’ have high adaptive properties and are 

promising for the production of quality table wine materials. The table varieties of  

‘Zahadka’, ‘Kardyshakh tairovskyi’, ‘Kyshmysh tairovskyi’, ‘Persei’ and technical 

ones of  ‘Aromatnyi’, ‘Illichivskyi rannii’, ‘Shkoda’ and ‘Yarylo’ are recommended 

for production testing in industrial plantations in the conditions of the northern part of 

the Forest-Steppe, under cover culture. The technical varieties of ‘Aromatnyi’, 

‘Illichivskyi rannii’ and ‘Muskat odeskyi’ are recommended to be tested for winter 

hardiness in the conditions of the northern part of the Forest-Steppe under non-

covering culture. 

It was determined that at the estimated yield (modulated), the vineyard at 

fruiting age in the northern part of the Forest-Steppe can provide a profit from 45.6 

(‘Muskat odeskyi’) to 152.4 thousand UAH / ha (‘Persei’) with a level of profitability 

of 55–170 %. It was proved that even at lower yields it is more profitable to grow 

table varieties than technical ones. However, in order to obtain a high economic 

effect in the cultivation of table varieties in the conditions of Kyiv Region, the 

obligatory agricultural measure is the annual sheltering of bushes for the winter 

period. When growing the fruits of technical varieties of grapes one should pay 

attention to the products of their processing (juices, wines, alcohols, etc.), which will 

help to sell the products at a higher price than berries. The highest profitability of 

berry production from plantations at fruiting age can be obtained in ‘Shkoda’ (in the 

group of technical varieties), and in ‘Persei’ among the table ones. It was established 

that the payback period of investments in the creation of a table vineyard in Kyiv 

Region averages in 10.2 years, and the technical ones in 15.5 years. 

Key words: grapes, varieties, northern conditions, adaptive potential, 

productivity formation, berry quality, wine material, economic efficiency.  
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ВСТУП 

Виноград разом з фініковою пальмою, оливою, інжиром, пшеницею і 

ячменем належить до найдавніших та унікальних за поживними властивостями 

плодів сільськогосподарських культур [1; 2; 3]. Завдяки своїм корисним 

властивостям, універсальному характеру використання ягід та високій 

пластичності до умов довкілля широко культивується в багатьох країнах [4]. У 

деяких країнах світу виноградарство є базовою галуззю економіки.  

В Україні промислове вирощування ягід винограду зосереджено в 

південних її регіонах та на Закарпатті, де розташовані найбільші виноградно-

виноробні підприємства: «Князя Трубецького», «Таврія», «Одесавинтрест», 

«Шабо», «Котнар», «Коблево», «Чорноморська Перлина», продукція яких 

добре відома в Україні й за кордоном. Займаючи незначну питому вагу в площі 

сільськогосподарських угідь (0,9–4,4 %), виноградарство та виноробство є 

вагомою бюджетоутворювальною складовою агропромислового комплексу 

держави [2]. Такі негативні тенденції розвитку, як зменшення площ, низька 

врожайність існуючих насаджень призвели до того, що при сприятливих 

природно-кліматичних умовах для розвитку виноградарства і виноробства, 

Україна сьогодні перетворилася в імпортера свіжого винограду, коньячних 

спиртів та вин [5]. Висока зрідженість існуючих насаджень та наявність в їхній 

структурі таких, строки експлуатації яких перевищені, закладання нових 

насаджень сучасними сортами стає важливим чинником зростання 

ефективності галузі виноградарства [6]. 

Великий внесок у розробку загальних методичних підходів щодо 

оцінювання ефективності функціонування галузі та перспектив її подальшого 

розвитку зробили наукові співробітники Національного наукового центру 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» та Національного 

інституту винограду і вина «Магарач» Н.А. Мулюкіна [7], І.Г. Матчина [8; 9], 

Д.Б. Волинкіна [9]. Проте, динамічні зміни в економічній та політичній ситуації 

в країні свідчать про необхідність подальшого вивчення проблемних питань 

галузі та пошуку шляхів виведення її з кризи [10; 11; 12; 13; 14]. 
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Завдяки високій пластичності культури, спеціальним технологіям 

вирощування, потеплінню клімату і багаторічній роботі науково-дослідних 

виноградарських установ, що займалися селекцією на морозостійкість, 

виноград на присадибних ділянках та в невеликих фермерських господарствах 

вирощують на всій території країни [3]. 

Загальновідомо, що основним фактором, який визначає ефективність і 

рентабельність виноградних насаджень, був і залишається правильно дібраний 

сортимент. Його оновлення і вдосконалення є безперервним природним 

еволюційним процесом. Головною установою, котра створює, розмножує та 

зберігає сорти винограду в Україні, є Національний науковий центр «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова». Науковцями інституту 

створено нове покоління генотипів винограду, яке має підвищений рівень 

адаптивності до абіотичних чинників, пов’язаних із реалізацією сценаріїв 

глобальних кліматичних змін та до біотичних чинників, які швидко змінюються 

в зазначених умовах. Сорти новітньої селекції відрізняються екологічною 

пластичністю, підвищеною біологічною цінністю продукції, високою 

технологічною придатністю та поліпшенням смакових властивостей. Згідно з 

договором № 54 про науково-технічне співробітництво між НУБіП України та 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» (додаток К) на кафедрі садівництва ім. 

проф. В.Л. Симиренка в умовах північної частини Лісостепу України провели 

первинне вивчення таких сортів винограду: ‘Кардишах таїровський’, ‘Персей’, 

‘Кишмиш таїровський’, ‘Комета’, ‘Загадка’, ‘Мускат одеський’, ‘Ярило’, 

‘Шкода’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Ароматний’. За даними дослідників ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», в межах основних виноградарських областей (Одеської, 

Миколаївської, Херсонської, Закарпатської та Запорізької) вони 

характеризуються комплексом господарсько-біологічних ознак з високим 

ступенем їх виявлення. 

Актуальність теми. На сучасному етапі для розвитку та ефективного 

функціонування виноградарства та виноробства важливим питанням є розробка 

нових підходів до раціонального використання природних ресурсів на всій 
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території України, зокрема, розширення межі промислового виробництва 

винограду на північ, тобто освоєння нових зон для культивування винограду. У 

зв’язку з цим постає необхідність визначення придатності нових 

виноградарських регіонів та сортів, які в певних ґрунтово-кліматичних умовах 

зможуть поєднувати високу стійкість до екологічних факторів, якість продукції, 

стабільну врожайність та рентабельність. 

Спираючись на факти з історії, дані щодо потепління клімату, створення 

сортів нового покоління з високим ступенем стійкості до умов довкілля ми 

мали на меті виділити сорт(и), які високою мірою виявляють господарсько-

цінні ознаки та придатні для введення у промислову культуру в цих умовах. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами. Дослідження виконували 

протягом 2017–2021 рр. у рамках ПНД НААН України 21 «Виноградарство і 

виноробство» (2016–2020 рр.); завдання 21.00.01.01.Ф «Дослідити вплив зміни 

клімату і агрокліматичних ресурсів в різних природних зонах України на межі 

поширення та потенціалу продуктивності винограду до 2050 року» 

(№ держреєстрації 0116U001162), що передбачено договором № 54 про 

науково-технічне співробітництво від 27 квітня 2017 р. між НУБіП України та 

ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».   

Мета і завдання дослідження. У науковій літературі достатньо 

відомостей щодо пластичності виноградної рослини, її відношення до факторів 

довкілля в регіонах, де в промислових масштабах вирощують дану культуру.  

Для цих зон вже давно створено, всебічно перевірено та зареєстровано у 

Держреєстрі кращі сорти. Однак замало відомостей про випробування 

(дослідження) сортів винограду за межами промислових регіонів, де культуру 

вирощують на присадибних ділянках і в невеликих фермерських господарствах. 

Тому мета нашої роботи полягала у вивченні адаптивних властивостей сортів 

винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» в ґрунтово-кліматичних 

умовах північної частини Лісостепу та виділенні генотипів, які мають високий 

ступінь стійкості до умов довкілля й володіють комплексом господарсько-

цінних ознак, для подальшого виробничого випробування і впровадження їх у 
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цих умовах у промислову культуру. Для досягнення поставленої мети 

вирішували такі завдання: 

- визначити особливості росту і розвитку рослин сортів винограду в нових 

ґрунтово-кліматичних умовах; 

- дослідити функціональну активність і ефективність роботи 

фотосинтетичного апарату, загальну листкову поверхню та рівень чистої 

продуктивності фотосинтезу листків досліджуваних сортів; 

-  встановити рівні зимо-, морозо- та посухостійкості рослин сортів 

винограду; 

- визначити стійкість сортів до ураження хворобами; 

- встановити потенційну продуктивність, урожайність сортів винограду, 

дати оцінку якості ягід; 

- оцінити придатність ягід для переробки і визначити якість 

виноматеріалів; 

- дати економічну оцінку ефективності вирощування сортів винограду в 

грунтово-кліматичних умовах північної частини Лісостепу України. 

Об’єкт дослідження – адаптивні властивості сортів винограду в умовах 

північної частини Лісостепу України. 

Предмет дослідження – десять сортів винограду селекції Національного 

наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова».  

Методи дослідження. Роботу виконано на основі польових і лабораторних 

досліджень із застосуванням кількісних, біометричних, спектрофотометричних, 

фізіолого-біохімічних, агрохімічних, хімічних, математично-статистичних, 

дегустаційних методів. Використано інструментальний метод визначення 

індукції флуоресценції хлорофілу. Статистичну обробку результатів 

дослідження здійснено методами дисперсійного та кореляційного аналізів із 

застосуванням засобів Microsoft Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в 

умовах північної частини Лісостепу України досліджено адаптивні властивості 

п’яти столових і п’яти технічних сортів винограду нового покоління селекції 
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ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» на підщепі ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’. 

Встановлено, що всі сорти крім ‘Комети’ є пристосованими до нових ґрунтово-

кліматичних умов за сумою активних температур і тривалістю вегетаційного 

періоду. Доведено високий ступінь витривалості генотипів досліджуваних 

сортів до екстремальних умов зимового періоду, низьких критичних 

температур повітря, засухи, хвороб. Встановлено найвищу зимостійкість за 

неукривної культури винограду в рослин ‘Муската одеського’; морозостійкість 

– в ‘Ароматного’, ‘Іллічівського раннього’,  ‘Муската одеського’, ‘Кардишаха 

таїровського’ та ‘Персея’; посухостійкість – у ‘Ярила’; патогеностійкість – у 

рослин ‘Іллічівського раннього’. Визначено високий рівень урожайності 

(>10 т/га) в насадженнях четвертого року вегетації в ‘Ароматного’, ‘Ярила’, 

‘Комети’, ‘Персея’. Доведено, що в умовах проведення дослідження виділені 

сорти формують якісну продукцію; плоди ‘Загадки’, ‘Кардишаха таїровського’, 

‘Кишмиша таїровського’ і ‘Персея’ перспективні для використання у свіжому 

вигляді, а ягоди сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’, ‘Ярило’ – 

для виготовлення вина. Визначено високу економічну ефективність 

вирощування та прибутковість виробництва плодів у молодих і плодоносних 

насадженнях столових сортів винограду в нових ґрунтово-кліматичних умовах.  

Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що серед 

досліджуваних сортів винограду виділено перспективні за рядом господарсько-

цінних та високоадаптивних ознак столові ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, 

‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей’ та технічні ‘Ароматний’, ‘Іллічівський 

ранній’, ‘Ярило’ та ‘Шкода’ для подальшого виробничого випробування і 

впровадження їх у промислову культуру в умовах північної частини Лісостепу 

України. Визначено, що стабільну продуктивність насадження всіх столових 

сортів винограду та технічного сорту ‘Шкода’ в умовах проведення 

дослідження можливо досягти лише за укривної культури. Встановлено, що для 

виробництва високоякісних столових вин у даних умовах є ягоди сортів 

‘Ароматний’ і ‘Шкода’, перспективними – плоди ‘Іллічівського раннього’ та 

‘Ярила’. Для споживання у свіжому вигляді рекомендуємо в цих умовах 
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вирощувати столові сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш 

таїровський’ та ‘Персей’. Визначено, що всі сорти винограду є джерелами 

цінних селекційних ознак для залучення їх у селекційних програмах. 

Результати наукової роботи використовуються у викладанні дисципліни 

«Виноградарство» для бакалаврів агробіологічного факультету зі спеціальності 

203 «Садівництво та виноградарство» в Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України (додаток Н).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження були викладені у доповідях та обговорені на засіданнях кафедри 

садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, НДІ агробіологічного факультету (2017–

2020 рр.), а також апробовано на IV Міжнародній конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми наук про життя та природокористування», 25–27 квітня 

2018 р. (м. Київ); III Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та 

інновації в рослинництві», 25–26 вересня 2019 р. (м. Київ); VIII Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 3–4 жовтня 

2019 р. (м. Дніпро); Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою 

впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної 

доробки, зберігання та переробки», 28–29 квітня 2021 р. (м. Київ).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано автором 

самостійно, зокрема проведено пошук, збір й аналіз літературних джерел; 

розроблено програму та методику польових і лабораторних досліджень; 

виконано обліки, спостереження та аналізи; узагальнено та статистично 

підтверджено достовірність отриманих експериментальних даних. Проведено 

розрахунки економічної ефективності (доцільності) вирощування винограду в 

умовах північної частини Лісостепу. На основі отриманих результатів 

сформульовано висновки та розроблено практичні рекомендації виробництву. 

За результатами проведених досліджень самостійно й у співавторстві 

підготовлено й опубліковано наукові праці (внесок автора дисертації становить 

70–80 %).    
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано дев’ять 

наукових праць, зокрема три статті у наукових фахових виданнях України, одна 

– в іноземному науковому періодичному виданні, що індексується в 

міжнародній наукометричній базі даних SCOPUS, одна стаття у виробничому 

журналі та чотири тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 233 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, рекомендацій виробництву та наукових досліджень. Робота містить 

23 таблиці, 59 рисунків та 20 додатків. Список використаних літературних 

джерел налічує 303 найменування, з них 15 % – іноземних авторів.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІВНІЧНОГО ВИНОГРАДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

1.1. Сортимент і стан виробництва плодів винограду в Україні 

За всю історію існування галузі виноградарство та виноробство України 

переживали періоди розквіту й занепаду. Аналіз динаміки площ виноградників 

за 107 років (1913–2020 рр.) показав, що на початку 70-х років минулого 

століття виноградники мали найбільші площі (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Динаміка площ виноградників України [15; 16] 

 

Дотепер площа виноградників скоротилася більш, ніж у 10 разів (із 397,1 

до 39,1 тис. га) і продовжує зменшуватися. Аналогічну тенденцію має й 

динаміка валового виробництва плодів винограду (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Валове виробництво ягід винограду в Україні [16; 17] 
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Промислові виноградні насадження України розташовані на півдні в 

Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та на Закарпатті. 

Близько 60 % площ знаходяться в зоні укривного виноградарства на щепленій 

культурі. Лише на піщаних ґрунтах Херсонщини (Цюрупинський і Каховський 

райони) можлива кореневласна культура винограду [18; 19].  

Станом на 2020 р. загальна площа виноградних насаджень у плодоносному 

віці в Україні налічує 24,5 тис. га у сільськогосподарських підприємствах та 

12,7 тис. га – у господарствах населення. Валовий збір за цими категоріями 

господарств відповідно склав 98,7 та 182,3 тис. т [6]. Однак, загальна площа 

виноградних насаджень з 2017 по 2020 рр. у господарствах населення 

залишалася незмінною, у сільськогосподарських підприємствах зменшилась на 

14 %, урожайність за цими категоріями в середньому по роках становила 

15,4±2,0 і 6,8±2,7 т/га відповідно (додаток А.1–А.4). Ці дані свідчать, що 

приватні та фермерські господарства є ефективною формою організації 

виробництва винограду. 

З огляду на високу зрідженість існуючих насаджень, особливо старих 

(20,0–34,6 % від загальної площі) та наявність у їхній структурі таких, строки 

експлуатації яких перевищені (у середньому в Україні 15–20 %), закладання 

нових насаджень стає важливим чинником зростання ефективності галузі 

виноградарства [6]. Площі закладених виноградних насаджень в Україні у 2017, 

2018 і 2019 рр. склали 297, 527 та 272 га відповідно, що становить разом з 

молодими насадженнями 5,7–6,5 % від загальної площі, тоді як потрібно мати 

до 20 % молодих виноградників [20]. Для порівняння, у 2007 р. нові площі 

насаджень винограду становили 5 800 га, у 2008 – 5 100 га (30 % від всієї площі 

виноградників) [21]. Загалом близько 90 % всіх нових виноградників закладено 

в трьох областях України: Миколаївській, Одеській та Закарпатській. У 2020 р., 

за попередніми даними державної служби статистики України, закладено 5,1 га 

виноградних насаджень [15]. 

Науковці В. Осипов і Л. Осипова [14] зазначають, що попри скорочення 

площ виноградників у валовому зборі винограду спостерігається тенденція до 
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збільшення за рахунок підвищення врожайності, яка у 2018 р. в середньому 

становила 11,5 т/га і проти 2000 р. зросла у два рази (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

*1Стан галузі виноградарства України за 2000-2019 рр.  

Показник 
Рік  

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Площа 

насаджень у 

плодоносному 

віці, тис. га 

99,4 67,6 69,1 67,9 67,1 48,7 45,4 44,5 41,3 40,7 39,5 

Урожайність, 

т/га 
5,7 6,0 7,5 6,7 8,6 8,9 8,5 8,4 9,9 11,5 9,3 

Валовий збір, 

тис. т 
514 408 522 456 575 435 386 377 410 468 366 

Імпорт 

винограду, 

тис. т 

7,4 55,5 58,8 63,1 54,0 39,3 23,7 44,4 47,0 39,6 53,6 

Експорт 

винограду, 

тис. т 

0,36 0,06 0,09 0,06 0,14 0,06 0,06 0,03 0,11 0,11 0,10 

Перероблено 

на вино, тис. т 
336 548 640 635 709 229 194 254 271 274 124 

*Джерело: Державна служба статистики України [15; 36] 
1Джерело: Державна фіскальна служба України [44] 

 

Наприклад, у Франції та Італії вважають, що врожайність 35–40 т/га 

(перша та друга країни у світі в рейтингу виноробних регіонів) є нормою [22; 

23; 24]. Потенціал урожайності основних сортів винограду на півдні України 

реалізується на 25–40 % у порівнянні з потенційно можливою (25,0–35,0 т/га). 

На думку селекціонерів «ІВіВ ім В.Є. Таїрова» [25], це можна пояснити, по-

перше, низькою якістю садивного матеріалу вітчизняного виробництва, а по-

друге, використанням імпортних саджанців, переважно клонів сортів, які в 

Україні не вивчалися і, очевидно, не відповідають ґрунтово-кліматичним 

умовам країни. На рівень урожайності виноградників в Україні також 

впливають критично низькі для вічок більшості європейських сортів 

температури (-18...-20˚С), які на півдні України спостерігаються кожні два–три 

роки з 10 [26; 27], та недостатня кількість опадів. Так, виноградники на півдні в 
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середньому п’ять–шість років з кожних десяти потерпають від посухи. На 

сьогодні лише близько 20 % загальної площі насаджень є зрошуваними [21; 28].  

На сучасному етапі виноградного розсадництва слабкою ланкою є 

виробництво вітчизняного сертифікованого матеріалу. З 66 виноградних 

розсадників (1981 р.) нині продуктивно працюють близько 10. Найвідоміші – 

агрофірма «Білозерський» та «Придунайський» [24; 29]. Створення 

високопродуктивних насаджень, на думку В.С. Чіснікова та ін. [25], можливе 

тільки на основі виділення і закладання базових маточників винограду 

вітчизняними клонами підщепних, технічних і столових сортів, пристосованих 

до місцевих умов. У ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» з 70-х років минулого 

століття проведені багаторічні дослідження з клонової селекції винограду, за 

результатами яких рекомендовано для прискореного розмноження на 

сертифікованій основі біля 90 перспективних клонів, 17 технічних, 12 столових 

та шість підщепних сортів винограду. Клони відповідають міжнародним 

стандартам якості, мають гарантії сортової та клонової достовірності, вільні від 

шкідливої вірусної і бактеріальної інфекції [30; 31; 32].  

За даними академіка НААН Ю. Лупенка [33], українці споживають плодів, 

ягід і винограду в два рази менше від норм, розрахованих МОЗ – 44,4 кг у 

розрахунку на особу за 2017 р. при раціональній нормі 90 кг (49,3 %) [33]. За 

інформацією М.М. Попової [13], споживання свіжого винограду на душу 

населення в різних країнах досить різниться: від 5–10 кг в Італії, Іспанії, 

Португалії, Румунії, Угорщині і Франції; 10–15 кг – в Ізраїлі, 15–30 кг – у 

Болгарії, Кіпрі, Греції, Туреччині; до 40 кг – в арабських країнах – Сирії, 

Йорданії та ін. [34; 36]. В Україні ж при медичній нормі 8–10 кг ягід на людину 

в рік споживається разом з імпортованою продукцією близько трьох кілограм 

винограду, тобто у три рази менше норми [37; 38; 39]. Потрібно зазначити, що 

забезпечення громадян виноградом по регіонах нерівномірне. На півдні 

України, де виноград переважно культивують, ринки в сезон перенасичені 

виноградом. В інших місцевостях, передусім у Волинській, Вінницькій, 

Житомирській, Хмельницькій та Черкаській областях його значно менше [40].  
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За даними О.В. Кириллової [23], у 2019 р. імпорт винограду в 6,2 рази 

перевищував показник 2000 р. Виноград столових сортів до України ввозять 

переважно з Туреччини – 21 тис. т, Ірану – 6,9, Молдови – 3,5, Індії – 1,8 тис. т. 

Сумарна частка цих постачальників – 62 % (33,2 тис. т) [21; 35; 40; 41]. За 

даними державної митної служби України [22], щорічний імпорт винограду 

становить 40–50 тис. т. Виноград технічних сортів складає незначну (5–6 %) 

частку від загального обсягу імпорту [6]. В.В. Власов та ін. [29; 42; 43] 

зазначають, що Україна має реальні можливості не лише забезпечити власні 

потреби у винограді, а й експортувати його на міжнародний ринок. У 2017–

2018 рр., за даними державної фіскальної служби [44], нашою країною 

експортовано винограду в 3,9 разів більше в порівнянні з 2016 р., але в три рази 

менше, ніж у 2000 р.; 68,3 % плодів було відправлено до Білорусії, 22,7 % – у 

Молдову та 9,0 % купили Нідерланди. 

За твердженням В.В. Власова та інших дослідників [45], наявні потужності 

виноробної галузі дозволяють переробляти за сезон понад 800 тис. т винограду, 

проте на сьогодні потужності завантажені лише на 15–20 % [46; 47]. 96 % 

виноробної галузі розташоване у трьох областях: Одеська (67 %), Миколаївська 

(17 %), Херсонська (12 %). Найбільше серед виноматеріалів у 2019 р. 

виготовлено столових вин – 5085,9 тис. дал, що на 55 % менше в порівняні з 

2018 р. Загалом обсяги переробки ягід винограду в Україні у 2019 р. 

скоротилися у 2,2 рази або на 150 тис. т в порівняні з 2018 р. Найменші втрати 

зазнала переробка сорту ‘Рислінг’, в половину скоротилася переробка плодів 

сортів ‘Аліготе’, ‘Каберне Совіньйон’ і ‘Шардоне’ [48]. У 2020 р. обсяг 

вироблених виноматеріалів склав 5683,1 тис. дал, що на 43 і 70 % менше, ніж у 

2019 і 2017 рр. відповідно. Найбільше в Україні виготовляють столових вин.  

До Державного реєстру сортів рослин України на 2020 р. занесено 

45 сортів винограду та 5 підщеп [49], з них 21 – столових сортів, 20 – 

технічного спрямування та 4 універсальні. За даними В.І. Ємцева [21], 

О.М. Гаркуші [50; 51], О.Д. Лянного [52], під впливом попиту переробних 

підприємств сформовано й підтримано структуру насаджень винограду в 
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Україні: близько 89 % площ закладені технічними сортами, 11 % – столовими. 

Станом на 2019 р., у групі технічних сортів 47 % припадає на класичні 

європейські сорти для виробництва шампанських, марочних, десертних і 

столових вин, серед яких ‘Аліготе’ становить 11,3 % від загального обсягу 

переробленого винограду, ‘Каберне Совіньйон’ – 10,4 %, ‘Шардоне’ – 9,1 %, 

‘Мускат білий’, ‘Мускат рожевий’, ‘Мускат Оттонель’ – 6,8 %, ‘Рислінг 

рейнський’, ‘Рислінг італійський’ – 6,8 %, ‘Мерло’ – 5,4 %, ‘Совіньйон білий’, 

‘Совіньйон зелений’ – 4,8 %,   ‘Ркацителі’ – 4,4 %, ‘Піно білий’, ‘Піно чорний’, 

‘Піно сірий’ – 4,1 %, ‘Сапераві північний’ – 3,5 % відповідно [21]. Такі сорти 

вітчизняної селекції, як ‘Сухолиманський білий’, ‘Одеський чорний’, 

‘Первенець Магарача’, ‘Мускат одеський’, ‘Ранній Магарача’, ‘Шабаш’ 

займають 10 % площ [52]. В Україні культивують такі столові сорти винограду: 

‘Шасла Біла’, ‘Шасла Рожева’, ‘Карабурну’, ‘Мускат гамбургський’, ‘Шабаш’, 

‘Кардинал’, ‘Чауш Білий’, ‘Перлина Саба’, ‘Ранній Магарача’, ‘Молдова’, 

‘Італія’ та ін. Активно вивчають і впроваджують у виробництво нові сорти 

винограду: ‘Голубок’, ‘Сапераві ранній’, ‘Фіолетовий ранній’, ‘Антей’, 

‘Подарок Магарача’, ‘Мускат янтарний’, ‘Таврія’ тощо [53; 54].  

За інформацією О.Д. Лянного [52], основний напрям виноградарства в 

Одеській області – вирощування технічних сортів для виробництва столових, 

кріплених, десертних, ігристих вин та коньячних виноматеріалів. У 

Херсонській області культивують столові та технічного спрямування сорти 

винограду: ‘Совіньйон зелений’, ‘Рислінг рейнський’, ‘Каберне Совіньйон’ для 

отримання столових, напівсухих, напівсолодких вин та коньячних матеріалів. 

На Миколаївщині вирощують сорти технічного спрямування: ‘Рислінг 

рейнський’, ‘Фетяска’, ‘Ркацителі’ та ін. У Закарпатській області отримують 

столові і десертні вина із плодів винограду сортів ‘Трамінер рожевий’, 

‘Фетяска’, ‘Рислінг італійський’, ‘Леанка’, ‘Гарс Левелю’, ‘Фурмінт’ та ін. 

Сучасний стан виноградарсько-виноробної галузі України характеризують 

так: сортова та вікова структура виноградних насаджень потребує 

вдосконалення; обсяги виробництва менші за потреби; потенціал урожайності 
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сортів використовується не повністю; недостатність фінансових ресурсів, 

інвестицій; відсутність сучасної, повної інформації про площі, сортовий склад, 

продуктивність і напрями використання врожаю. Раціональним шляхом 

розв’язання цих проблем є розробка сукупності заходів, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності продукції на українському та 

європейському ринках, створення ефективної системи державної підтримки, 

впровадження інноваційно-інтенсивних технологій, які збільшать ефективність 

виробництва шляхом підвищення врожайності та якості продукції, розширення 

площ та ареалу вирощування нових, адаптованих до конкретних умов 

високоякісних сортів винограду, відновлення виноградних розсадників, 

закладання насаджень сертифікованим садивним матеріалом, створення бренду 

«Українське вино» [23; 55; 56; 57; 58]. 

 

1.2. Адаптивні властивості найпоширеніших сортів винограду 

На думку багатьох науковців [59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66], генетичні та 

біологічні властивості сорту визначають можливість вирощування культури в 

тому чи іншому регіоні та дозволяють виноградній рослині адаптуватися до 

несприятливих умов навколишнього середовища. За О.С. Комаровою [67], 

розрізняють сорти з вузьким ареалом культивування в обмеженій екологічній 

зоні та сорти з широкою екологічною пластичністю. До останніх відносять 

‘Аліготе’, ‘Каберне Совіньйон’, ‘Шардоне’, група ‘Піно’ (Франція), ‘Сільванер’ 

та ‘Трамінер рожевий’ (Австрія), ‘Ркацителі’ та ‘Сапераві’ (Грузія), ‘Рислінг 

рейнський’ (Німеччина), ‘Мускат гамбургський’ (Англія), група ‘Шасла’ 

(Єгипет), які стали свого часу основою промислового сортименту винограду 

півдня України [68; 69; 70]. Найширший діапазон пристосування мають ті 

сорти, які походять з північних районів виноградарства та регіонів з гірським 

рельєфом, що пояснюється формуванням їх генотипів в умовах різких змін 

кліматичних факторів та погодних умов [71]. Дані І.М. Кондо [72; 73] 

дозволяють пов’язати стійкість різних сортів винограду до морозу з їхнім 

еколого-географічним походженням. Найбільшу морозостійкість серед сортів 
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Vitis vinifera L. виявляють рослини північних ареалів поширення, що походять з 

країн Центральної Європи, Північного Кавказу, Грузії, Молдови тощо.  

Адаптація досягається за допомогою різних механізмів: генетичних, 

біохімічних, фізіологічних, структурних та ін. [74; 75; 76]. За переконаннями 

Ш. Лаві [77], механізми адаптації рослин V. vinifera L. різноманітні і включають 

морфологічні й фізіологічні параметри. Здатність розвивати як глибоку, так і 

широку кореневу систему дозволила порівняно легко виноградові 

пристосуватися до великого масиву едафічних умов [77]. За висновком 

Г.М. Ількуна [78], для молодих рослин винограду сорту ‘Болгар’ (V. vinifera L.) 

характерний повний збіг температурних умов вирощування і температурного 

оптимуму фотосинтезу, зі збільшенням віку рослин зменшується швидкість 

адаптації до нового термічного режиму. 

Результати досліджень Є.К. Плакиди та інших науковців [79] свідчать про 

те, що на початку вегетації в рослин ‘Аліготе’ найбільш активно беруть участь 

у формуванні врожаю листки першого–сьомого вузлів, у липні – 8–25-го вузлів 

і перед дозріванням плодів – 15–40 вузлів. У рослини винограду не має листків, 

які окремо відповідають за дозрівання конкретного грона, у формуванні 

врожаю беруть участь усі листки. 

Дослідженнями В.В. Лутака [80] доведено, що технічні сорти винограду 

‘Аврора Магарача’, ‘Первенець Магарача’, ‘Подарок Магарача’, ‘Цитронний 

Магарача’ в нових ґрунтово-кліматичних умовах (Закарпатська обл.) мають 

широкий адаптивний потенціал та високу життєздатність, що значно спрощує 

виробництво кореневласного посадкового матеріалу в порівнянні зі щепленим.  

Дослідниками В.Н. Ласкавим, Е.Р. Кузьменком та Н.Г. Гетьманом [81] 

визначено перспективними для вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах 

Запорізькій обл. сорти ‘Спартанець Магарача’ і ‘Цитронний Магарача’, з 

коефіцієнтом адаптації 0,75. Коефіцієнт адаптації сорту ‘Красень’ – на рівні 

контрольного ‘Подарок Магарача’, що також свідчить про його 

перспективність.  



46 
 

Проблема стійкості виноградної рослини до низьких температур є 

актуальною для всіх виноградарських регіонів земної кулі, що знаходяться в 

зоні континентального клімату, в т. ч. й для України. Критично низькі для вічок 

винограду зимові температури повітря (-18 ˚С і нижче) на півдні України 

спостерігаються кожні два–три роки з десяти. За даними С. Микитенка, 

В. Чебана та І. Ніколаєва [27] у січні 2016 р. в районах промислового 

виноградарства України спостерігалося пониження температури повітря до 

мінус 18…20 ˚С, на поверхні снігу – до -25 ˚С. Такі умови спричинили загибель 

100 % центральних бруньок і 90 % замісних у зимуючих вічках іноземних 

(інтродукованих) сортів-клонів ‘Мерло’, ‘Шардоне’, ‘Алікант’ на багатьох 

ділянках центральної Одещини. На рослинах клонів сорту ‘Мерло’ зафіксовано 

не лише повна загибель вічок, а й ушкодження лубу однорічних пагонів. 

В.Г. Терлич, Л.І. Алістратова [82] визначили, що критичною температурою для 

рослин в умовах Херсонської області є температура нижче мінус 17,5 ˚С, бо 

втрачається 36–58 % урожаю. За морозів мінус 20,0 ˚С ці втрати сягають до 2/3 

потенційної врожайності.  

За висновком науковців В.О. Волинкіна та ін. [83; 84; 85], реалізація 

спадкової морозостійкості сорту значною мірою залежить від умов зовнішнього 

середовища конкретного року, особливо його холодного періоду. В окремі 

роки, за наявності оптимальних умов для визрівання лози та її загартовування, а 

також при постійних і стабільних морозах середньої сили протягом зими, 

морозо- і зимостійкість у середньостійких сортів може значно підвищитися. І 

навпаки, за відсутності належних зовнішніх умов і недотримання агротехнічних 

заходів протягом вегетації навіть генотипічно стійкий сорт винограду того ж 

року може виявитися нестійким. 

А.А. Полуляхом та ін. [86] визначено найвищу стійкість до весняних 

заморозків у рослин ‘Аліготе’, ‘Шардоне’ і ‘Каберне Совіньйон’, які належать 

до еколого-географічної групи західноєвропейських сортів. Науковці 

Н.А. Мулюкіна, І.А. Ковальова та ін. [87] встановили, що сорт ‘Бурмунк’ є 

донором ознаки морозостійкості і може бути використаний в схрещуваннях з 
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метою отримання високоадаптивних сортів для кліматичних умов України [88; 

89; 90; 91; 92]. Багаторічна селекційна практика ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

доводить, що сорт ‘Датьє де Сен Вальє’ є донором комплексу ознак 

адаптивності [93; 94; 95; 96; 97; 98]. 

Значний вплив ґрунтової і атмосферної засухи на виноградну рослину 

підтверджується працями багатьох вчених [99; 100]. Доведено спільний вплив 

нестачі вологи, високої температури і випаровування на якість урожаю [101; 

102]. Велике значення для щепленої культури набуває стійкість до ґрунтової 

посухи підщепних сортів, які слугують кореневою системою щеплених рослин 

[103; 104; 105]. Підщепні сорти на основі V. rupestris Scheele. × V. berlandieri 

Planch. за посухостійкістю значно виділяються порівняно з сортами на основі V. 

berlandieri Planch. × V. riparia Michx. та V. riparia Michx. × V. rupestris Scheele. 

Тому перші сорти використовують у посушливих ґрунтово-кліматичних умовах 

країн Північної Африки і країн Середземномор’я [106]. 

За даними І.Н. Кондо і К.К. Альохіна [107; 108], в умовах зрошення 

співвідношення довжини коренів до довжини однорічних пагонів виноградного 

куща дорівнює одиниці (117,2 м : 115,7 м), а за відсутності зрошення – трьом 

(95,5 м : 33,1 м). Також І.Н. Кондо [109; 110] доводить, що у посушливих 

умовах товщина листкової пластини зменшується, кількість продихів на 

одиницю площі зростає на 10–15 %, однак продихи менші за розміром в 

порівняні з листками у зрошуваних умовах. У пагонів рослин винограду, що 

вирощуються без зрошення, спостерігається скорочення сумарної площі 

перерізу судин (на 22–27 %), інтенсивність транспірації нижче у сім–вісім разів, 

ніж на поливних ділянках. Унаслідок слабкої транспірації температура листків 

винограду зростає на 5 ˚С порівняно з температурою повітря довкілля. Такі 

зміни свідчать, що листки виноградної рослини в умовах посухи економніше 

витрачають вологу, набуваючи ксероморфної структури. І.А. Ковальова та ін. 

[111; 112] визначили, що чим менше змінюється сума хлорофілів після впливу 

посухи, тим стійкіший сорт до впливу стресових умов. Серед досліджуваних 

сортів найстійкішим до водного дефіциту виявився ‘Шардоне’. 
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У результаті посухи у рослин винограду значно зростає концентрація 

клітинного соку. За даними О. Олефіра та ін. [106], у сортів ‘Каберне 

Совіньйон’ та ‘Рислінг рейнський’ з травня по вересень концентрація соку 

зростає більш ніж удвічі. Науковці відзначають, що в процесі природного і 

штучного відбору в аборигенних сортів винограду Криму виробилася здатність 

виростати і давати врожай хорошої якості в умовах посушливого клімату, на 

бідних кам’янистих ґрунтах з високим умістом солей і вапна [113; 114]. 

Мінеральне живлення впливає на посухостійкість рослин винограду. Так, за 

збільшення підживлення азотними добривами у листках значно зростає частка 

вільної води, натомість частка зв’язаної значно зменшується й тому листя 

втрачає здатність до відновлення тургору, що може викликати швидке 

зневоднення рослин. За внесення фосфорних і калійних добрив реакція рослин 

є протилежною.  

О. Шгоу-жу [115] помітив, що інтенсивність дихання посухостійких сортів 

винограду є значно нижчою, ніж у нестійких. За інформацією О. Олефіра та ін. 

[106], вплив посухи позначається й на перебігу фізіолого-біохімічних процесів 

рослин винограду залежно від сорту. Значно підвищується активність ферменту 

поліфенолоксидази у сортів ‘Тайфі рожевий’ та ‘Кумшацький’, у сорту ‘Шасла 

біла’ – знижується. За твердженням авторів [106], якщо в період дозрівання 

винограду тримаються температури до +20 ˚С, то на дихання рослинами 

витрачаються цукри, якщо температура +20…30 ˚С – споживається яблучна 

кислота, якщо понад +30 ˚С – винна кислота. Тому, якщо в період дозрівання 

ягід винограду тримається спекотна погода, їхній сік містить низьку 

кислотність.  

Науковцями [111] вивчена стійкість винограду підщепних сортів 

‘Добриня’ і ‘Таїровський 1’ до засолення хлоридного, сульфатного та 

карбонатного типу. Серед досліджуваних концентрацій виділили летальні для 

обох сортів – 0,4–0,8 % Na2CO3 та 0,2 % NaНCO3, 1,5 % NaCl. Концентрації 

10,0–14,0 % CaCO3, 0,4–0,8 % Na2SO4 та 0,1–0,3 % MgSO4 для рослин сорту 

‘Таїровський 1’ виявилися адаптивними. Встановлено, що виноград сорту 
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‘Таїровський 1’ є стійкішим до всіх типів засолення у порівняні з сортом 

‘Добриня’. 

Г.М. Кучер та ін. [116] визначив, що за умови обробки щеп перед садінням 

у шкілку розчинами антитранспірантів у суміші з фізіологічно активними 

речовинами підвищуються захисні функції рослин до несприятливих умов 

середовища. Рослини більш економно витрачають воду, підвищується 

водоутримувальна здатність тканин. Н.В. Подуст [117] доводить, що в 

технології вирощування саджанців винограду застосування полімерних 

матеріалів (мульчуючої плівки та гідроабсорбенту) сприяє підвищенню у 0,88–

2,77 рази загального вмісту пігментів у тканинах листків, що посилює 

інтенсивність фотосинтезу, синтез запасних органічних речовин (вуглеводів і 

білків) [118] та адаптивні властивості фотосинтезуючих структур за 

несприятливих умов довкілля.  

І.А. Ковальова та інші науковці [119] дослідили стійкість проти збудників 

грибних хвороб 22 перспективних сортів і форм винограду селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова» та виділили сорт ‘Загрей’, стійкість якого за п’ять років 

досліджень була на рівні 7,5 балів [119; 120; 121; 122]. Імунологічне 

оцінювання 15 перспективних гібридів винограду селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова», яке провела М.Г. Банковська та ін. [123] в порівнянні з 

кращими районованими сортами (‘Загрей’ і ‘Мускат одеський’), показало, що 

підвищеною стійкістю (не нижче 7 балів за 9-бальною шкалою) виділилися три 

(20 %) гібридні форми: ‘Ідилія мускатна’ (56-7-42), ‘Бурштиновий’ (56-10-49) 

та 56-4-56. Комплексну стійкість не нижче шести балів виявили 12 (80 %) 

гібридів. Досить пластичні та адаптовані до регіональних умов контрольні 

європейські сорти істотно поступилися всім новим технічним формам за 

стійкістю листкового апарату. Листя рослин ‘Аліготе’ в окремі роки проявляли 

чутливість до мілдью (4 бали), а сорту ‘Каберне Совіньйон’ – лише 

толерантність до мілдью і оїдіуму (5 балів). За висновком авторів цієї наукової 

праці [123], найбільш перспективні форми з підвищеною комплексною та 
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індивідуальною стійкістю проти окремих хвороб доцільно використовувати в 

подальшому як джерела ознак стійкості. 

Виноград, як і будь-який живий організм, реагує на погодні й кліматичні 

умови навколишнього середовища. Можливості його вирощування обмежені 

рамками генетично обумовленої стійкості до абіотичних факторів і піддаються 

впливу мінливого за роками температурного режиму та кількості опадів, що 

виходять за оптимум для сорту. Кожному генотипу притаманний певний рівень 

стійкості до стресів. Наприклад, сорти європейського походження, які 

еволюціонували в умовах із достатнім вологозабезпеченням, погано переносять 

дефіцит вологи. Для вирішення цього завдання використовують складні 

схрещування з донорами посухостійкості (східна еколого-географічна група 

сортів), насичуючи генотип стійких американсько-європейських гібридів 

посухостійкими сортами. Через три–чотири покоління отримують ряд сортів та 

форм з генетично обумовленим рівнем адаптивних властивостей. Різноманіття 

наявного селекційного та гібридного генофонду забезпечує можливість 

поповнити регіональні сортименти генотипами з високим проявом таких цінних 

ознак, як стабільна врожайність, якість продукції та стійкість проти хвороб на 

рівні не нижче відносного. Створення пластичних сортів, що виявляють 

стабільність показників адаптивності та технологічності, є актуальним 

питанням в сучасних кліматичних умовах. Поява сортів нового покоління, що 

відзначаються комплексною адаптивністю на фоні стабільної високої 

врожайності та якості продукції, дозволяє рекомендувати нові перспективні 

сорти винограду для заміни морально та соціально застарілих. 

 

1.3. Ступінь розвитку та місце північного виноградарства у 

загальному виробництві винограду в Україні 

 Перші історичні відомості про вирощування винограду на півночі України 

згадуються у літописі Никона (1151 р.) [124]. Впродовж ХVІІ–ХVІІІ століть 

виноградники були двох типів: державні і монастирські в Межигір’ї, Голосієві, 

Китаєві. Вперше у ХІХ столітті були здійснені наукові селекційні спроби 
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відбору сортів винограду для вирощування на півночі. У Київському 

університеті в 1842 р. проведено випробування 63 сортів винограду, завезених 

із Нікітського ботанічного саду. З них у 1945 році було виділено 15 сортів, 

придатних для вирощування в місцевих кліматичних умовах. З 1935 року 

науковими питаннями північного виноградарства, дослідженнями впливу 

ґрунтово-кліматичних умов на виноград займався Український науково-

дослідний інститут виноградарства і виноробства (УНДІВіВ) ім. В.Є. Таїрова. 

Під його керівництвом були об’єднані опорні пункти північного 

виноградарства: «Виноградар» (Київ), «Основа» (Дніпропетровська обл.), 

«Новий побут» (Чернігівська обл.), колгосп ім. Комінтерна (Донецька обл.). 

Серед імен учених, діяльність яких була знаковою у розвитку північного 

виноградарства України, визначними є Петро та Степан Войновичі (ХVIII ст.), 

О.А. Бажанова, М.Ф. Кащенко, Г.Ф. Турянський, А.Д. Лянний, І.В. Шевченко, 

А.О. Кондрацький (ХХ ст.) та ін. [125]. 

У 1962 р. в господарствах Лісостепу та Полісся України під 

виноградниками було зайнято 1640 га, урожайність яких становила 7–9 т/га, а 

максимальна – 12,4–14,4 т/га. Наприкінці 60-х років ХХ століття колекція 

сортів, які випробовувалися в умовах півночі України, налічувала 1300 

найменувань. На початку 70-х років ХХ століття виноградники Київського 

винрадгоспу та Київський опорний пункт УНДІВіВ ім. В.Є. Таїрова було 

ліквідовано [126]. 

У середині 90-х років минулого століття завдяки успіхам селекціонерів 

виноградарі-аматори отримали можливість випробовувати нові 

комплексностійкі сорти винограду: ‘Восторг’, ‘Кодрянка’, ‘Плевен’, ‘Аркадія’, 

‘Лора’, ‘Надія АЗОС’, ‘Кеша 1’. За смаковими властивостями ягід вони не 

поступалися «європейцям», а за зовнішнім виглядом грон значно 

перевершували їх, володіли підвищеною стійкістю до основного грибного 

захворювання мілдью і мали підвищену морозостійкість. Всі ці фактори 

сприяли помітному прогресу та розвитку аматорського виноградарства в 

районах, де виноград ніколи не був основною сільськогосподарською 
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Рис. 1.3. Зони промислового 

виробництва винограду [3]. 

культурою. У 1999 р. почалася реконструкція виноградника в Києво-Печерській 

лаврі. Старі ізабельні сорти замінили такими новими, як ‘Аркадія’, ‘Лора’, 

‘Русбол’, ‘Плевен’, ‘Фрумоаса Албе’, ‘Надія АЗОС’, ‘Талісман’ тощо [126]. 

І.І. Васьковська та О.А. Коваль [127] відзначають, що згідно з існуючим 

природним районуванням на території України виділено дев’ять 

виноградарських макрозон, які є основою для 

сорторайонування, і 46 природно-

виноградарських мікрозон. Зокрема, в 

Одеській області їх 3 і 16, Херсонській – 2 і 10, 

Миколаївській – 2 і 7, Закарпатській – 1 і 12 та 

в Запорізькій – 1 і 6 відповідно (рис. 1.3).  

У структурі насаджень найбільша площа 

виноградників у плодоносному віці станом на 

2020 р. знаходиться в Одеській області — 22,8 тис. га (61,4 %). Значними є 

також насадження виноградників у Миколаївській – 5,0 тис. га (13,4%), 

Херсонській – 4,3 тис. га (11,5 %), Закарпатській – 3,2 тис. га (8,6 %) і в 

Запорізькій – 300 га (0,8 %) областях, що разом становить 35,6 тис. га 

плодоносних насаджень та 245,3 тис. т виробленого в 2020 р. винограду, що 

складає 95,7 та 87,3 % від загальної кількості в Україні [13; 14; 15; 128]. 

Північні виноградники, які розташовані за межами цих регіонів, займають 

4,3 % від загальної площі цієї культури в Україні.  

Станом на 2020 р. кількість площ, зайнятих виноградниками північніше від 

зони промислового вирощування, складає 1600 га, а виробництво плодів з цієї 

площі – 35,7 тис. т (додаток А.1–А.4). Близько 40 % площ північного 

виноградарства знаходиться у двох областях: Дніпропетровській (300 га) та 

Донецькій (300 га). По 100 га насаджень винограду розташовано в десяти 

областях країни: Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, 

Луганській, Львівській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій.  

Близько 90 % площ знаходяться у господарствах населення, 10 % – у 

сільськогосподарських підприємствах (Полтавська обл.). Культура на півночі 
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переважно направлена на вирощування столового винограду для споживання у 

свіжому вигляді; інформація щодо вирощування технічних сортів винограду 

для виробництва виноматеріалів – відсутня.  

Урожайність насаджень у плодоносному віці дуже варіює, в середньому в 

країні у 2020 р. дорівнювала 7,6 т/га (рис 1.4). Нижче від середнього показника 

урожайність винограду одержано в Миколаївській (4,4 т/га), Житомирській 

(4,6 т/га), Херсонській (4,7 т/га), Харківській (6,5 т/га) і Одеській (7,5 т/га) обл. 

У трьох із цих областей зосереджено основне виробництво плодів винограду в 

країні [4; 15]. Середня врожайність виноградників, які знаходяться  північніше 

зони промислового вирощування, становить 16,1 т/га. 

Рис. 1.4. Середня врожайність (т/га) винограду в областях України, 2020 р. 

 

Найбільшу кількість плодів з 1 га насаджень було зібрано в Полтавській – 

40,0 т, Кіровоградській – 39,2, Дніпропетровській – 36,2 і Вінницькій – 34,2 т/га 

областях, що майже в 6 разів більше, ніж у підприємствах, які знаходяться в 
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Степу та на Закарпатті. Північні господарства, очевидно, використовують в 

своїх насадженнях нові, більш стійкі, високопродуктивні столові сорти 

винограду, які за належного догляду формують високу врожайність. Найбільшу 

кількість плодів винограду з усієї площі зібрано у Дніпропетровській – 

9,6 тис. т, Донецькій – 5,2, Вінницькій – 3,7, Кіровоградській – 3,2, Луганській – 

2,7, Полтавській – 2,7 та в Київській областях – 2,6 тис. т, що становить 83 % 

від всього валового збору винограду на півночі. 

На сьогодні виноградарством на півночі нашої країни займаються лише в 

невеликих фермерських господарствах чи на присадибних ділянках, 

забезпечуючи плодами тільки власні потреби. Найвідоміші садівники-

виноградарі В.Є. Якушенко (Полтавська обл.),  Г.В. Кулініченко (Київська 

обл.), Іван Безродний (Київська обл.), Анатолій Голдінов (Кіровоградська обл.), 

Леонід Ющенко (Чернігівська обл.), Л.М. Нечмілов (Дніпропетровська обл.), 

Є.О. Ключіков (Запорізька обл.), Ю.В. Бойко (Дніпропетровська обл.) та багато 

інших довели, що можливо отримати врожаї високої якості ягід на всій 

території України, підібравши правильний сортимент винограду.  

Так, виноградар В.Є. Якушенко [129; 130], опираючись на свій 40-річний 

досвід, рекомендує вирощувати сорти надранні, ранні та середні за строками 

достигання. Сорти ж середньопізні та пізні не завжди на Полтавщині 

дозрівають. Сільськогосподарський кооператив «Агробізнес» на Київщині 

вирощує столові та винні сорти винограду на площі три гектара. Червоноплідні 

сорти належать до західної селекції, білі – до вітчизняних, селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова». Основний технічний сорт – ‘Мерло’. Перші партії вина 

здобули визнання на всеукраїнському дегустаційному конкурсі в Одесі [131]. 

На думку виноградаря з 20-річним досвідом І. Безродного [132], в 

технології вирощування винограду в умовах Київщини є свої аспекти: 

прискорене пророщування пагонів для отримання саджанців в поточному році, 

загартування їх, що підвищує стійкість до стрес-факторів; внесення перегною в 

ґрунт зменшує його щільність; вчасно проведені зелені операції та захист від 

шкідників і хвороб сприяють кращому визріванню пагонів. Обов’язковим 



55 
 

Рис. 1.5. Зони оптимальних умов 

для вирощування винограду [3]. 

елементом технології в умовах півночі є вкривання кущів винограду на 

зимовий період; для цього формують кущі без штамбу. Сорти вирощують ранні 

та ультраранні: ‘Атос’, ‘Велес’, ‘Дубовський рожевий’, ‘Лорано’ ‘Парижанка’, 

‘Преображеніє’, ‘Рошфор’, ‘Пам’яті вчителя’, ‘Веліка’ та ін.  

У Знам’янці, Кіровоградської області, з 2008 р. виноградом займається 

А. Голдінов. Він організував клуб виноградарів і, за інформацією CBN [133], 

створив колекцію, яка налічує близько 200 різноманітних сортів винограду з 

України, Молдови та США. 

Аналіз закордонних літературних джерел про північне виноградарство, 

ознайомлення з досвідом інших країн свідчать про перспективу просування 

винограду в нетрадиційні регіони. Д.І. Басюк 

[134] переконаний, що культура винограду 

обумовлена кліматичними умовами і 

рельєфом. У північній півкулі промислова 

культура винограду досягає 52˚ північної 

широти (Німеччина), у південній – 39˚ (Чилі) і 

43˚ південної широти (Нова Зеландія). Для 

порівняння, в Україні межа промислового 

вирощування досягає 48˚ північної широти (Ужгород). Отже, виноградарство 

розповсюджено по всьому світу, проте основні зони з вирощування технічних 

сортів зосереджені між 30 і 51˚ північної широти (Одеса 46˚ пн. ш.) та 30 і 43˚ 

південної широти (рис. 1.5). Детермінантами такого поширення на глобальному 

рівні є, насамперед, природні, зокрема агрокліматичні чинники [134]. За 

твердженням L. Bardin-Camparotto et al. [135], глобальне потепління може 

спричинити тиск на деякі найкращі у світі регіони виноробства. Цей факт 

свідчить про необхідність оцінювання кліматичних змін у нетрадиційних 

виноробних регіонах земної кулі. За даними Національного Інституту 

сільськогосподарських досліджень у Франції (INRA), за останні два десятиліття 

глобальна середня температура повітря зросла з 13,7 °С до 14,3 °С. Загалом це 

впливає на зміщення строків збору врожаю на більш ранні терміни. Наприклад, 
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в Долині Рони (Франція) врожай збирають на місяць раніше, ніж в 50-х роках 

минулого століття. Серед інших можливих наслідків зміни клімату – 

збільшення потреб в іригації, зміна типів хвороб та шкідників, підвищення 

вегетативної активності та врожайності пагонів, що може погіршити якість ягід. 

Уже сьогодні існують проблеми з сонячними опіками на винограді та 

збереженням необхідного рівня кислотності в Бордо та Каліфорнії.  

Всі ці чинники призведуть до появи нових регіонів, які традиційно 

вважалися не придатними для вирощування винограду. Перспективними є 

англійські виноградники. На сьогодні в країні нараховують близько 

400 виноробних господарств. Площа виноградників за останні кілька років 

зросла на третину. Урожай 2012 р. в Англії та Уельсі (51˚ пн. ш.) забезпечив 

випуск майже 3,4 млн. пляшок вина. Зміна клімату, особливо на півдні 

Великобританії, робить її терруари подібними до терруарів Шампані (49˚ пн. 

ш.), чому особливо сприяє ідентичність ґрунтового покриву [136; 137]. Тому 

зараз англійські ігристі вина впевнено завойовують ринок та конкурують на 

місцевому і світовому ринку. А. Nesbitt et al. [138] відзначають, що незважаючи 

на постійні інвестиції та докази високої якості вина, урожайність винограду в 

Англії та Уельсі залишається низькою. 

Використовуючи прогнози чіткої роздільної здатності майбутніх 

кліматичних сценаріїв для південно-західної Англії та фенологічних моделей 

виноградної рослини, J.R. Mosedale et al. [139] встановили, що у Великобританії 

та багатьох інших прохолодних кліматичних регіонах вирощувати виноград 

буде вигідніше завдяки збільшенню теплозабезпеченості території. Однак 

ризик пізньовесняних заморозків зростає за багатьох майбутніх кліматичних 

сценаріїв, що співпадатиме з періодом цвітіння. 

Данія (південна точка 54˚ пн. ш.) в 2000 р. була офіційно визнана 

Європейським Союзом виноробною країною. Гільдія виноробів Данії нині 

нараховує 700 членів. У 2006 р. було зафіксовано рекордний випуск продукції – 

50 тис. пляшок вина. Датські винороби вже заклали основу для якісного 
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виробництва, розділивши виноградники на чотири регіональних апеллясьйони, 

що офіційно визнані Євросоюзом у 2005 р. [134]. 

Канадська провінція Британська Колумбія, виноробство якої зосереджено 

в долині Оканаган (Okanagan Valley), ще десять років тому вважалася 

непридатною для вирощування червоних сортів винограду, однак сьогодні це 

зона виробництва високоякісних ягід сорту ‘Шираз’. Статистичний аналіз 

довгострокових кліматичних змін у виноградарському регіоні долини 

Окананаган, проведений S. Rayne & К. Forest [140], показав, що після 1980 р. 

середні температури вегетаційного періоду збільшуються на 7,0±1,3°C/століття. 

Якщо поточні кліматичні тенденції продовжуватимуться, південна та 

центральна частини регіону, на думку дослідників, увійдуть до регіону Вінклер 

II протягом найближчих кількох десятиліть і будуть віднесені до тієї самої 

категорії, що й установлені теплі винні регіони у Франції, Іспанії, Італії та 

Австралії.  

У Швеції працює близько 30 невеликих приватних виноробних 

підприємств, які розташовані на південному сході країни та на островах Еланд і 

Готланд. Незважаючи на розташування між 57 та 58˚ пн. ш., тут продовжують 

успішно вирощувати виноград та виготовляти вина [134]. 

Згідно з результатами досліджень А. Mota et al. [141], у регіоні Дуро (на 

півночі Португалії) є належні екологічні умови для виробництва високої якості 

столового винограду сорту ‘Дона Марія’. 

У Білорусії, яка розташована між 56 і 51˚ пн. ш., вже закладені перші 

дослідно-промислові виноградники – 20 га в Гомельській та 30 га в Брестській 

областях. За підсумками 2011 і 2012 рр. вони показали високу врожайність і 

окупність [142; 143; 144; 145]. Так, у 2012 р. середня врожайність плодоносних 

виноградників склала 9,8 т/га. Заплановано подальше розширення площ цієї 

культури [146].  

За твердженням В.М. Устинова [142], завдяки досягненням селекції, 

виноград в останні десятиліття активно освоює північні регіони. Успішно 

розвивається виноградарство на півночі США, в Канаді, Англії, країнах Балтії 
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та Скандинавії. Багато в чому цьому сприяє створення зимостійких і 

резистентних до хвороб міжвидових сортів і гібридів (University of Minnesota, 

Cornell University; Elmer Swenson, WI, USA) з широкою біологічною 

пластичністю [147–149]. 

Учені американської асоціації економістів виноробства (American 

association of wine economists) проаналізували вплив глобального потепління на 

долину Мозелю, яка знаходиться на півночі промислового вирощування 

європейського винограду (чутлива до будь-яких змін температури). Згідно з 

моделлю Орлі Ашенфелтер та Карла Шторхмана, підвищення середньорічної 

температури повітря всього на один градус дозволить виноградарям та 

виноробам збільшити дохід на 30 %, адже врожаї будуть стабільними за 

кількістю та якістю, а витрати знизяться. Подібні дані можна екстраполювати 

як на вищеописані території Великобританії, Данії, Швеції, Канади, Білорусії, 

так і на території України, які, на думку багатьох міжнародних експертів, 

знаходяться в зоні нестабільного та нестійкого виноградарства.  

Історичні факти свідчать про те, що спроби культивувати виноград у 

північних регіонах країни сягають ще з давнини. Завдяки селекціонерам, 

практикам-виноградарям, а також тенденції до істотного зростання 

теплозабезпечення території, виноградарство розвивається на всій території 

України та в багатьох нетрадиційних регіонах по всьому світу. На сучасному 

етапі виноград, який збирають на півночі, займає незначну частку від 

загального виробництва плодів цієї культури в Україні. На відміну від цього, 

середня врожайність насаджень за межами промислової зони у 2,6 рази більша, 

ніж у Степу та на Закарпатті. На нашу думку, це можна пояснити тим, що для 

своїх ділянок виноградарі відбирають нові, комплексностійкі, 

високопродуктивні сорти. Майже весь виноград на півночі (90 %) вирощують у 

господарствах населення, тут культивують переважно столові сорти.  
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1.4. Біологічні особливості та господарська цінність відомих 

зимостійких сортів винограду 

Виноград є представником родини виноградових (Vitaceae Juss.), до складу 

якої входить 14 родів та 976 видів, що ростуть на різних континентах земної 

кулі та розрізняються численними морфологічними ознаками і біологічними 

особливостями. Для потреб сільськогосподарського виробництва 

використовують тільки рід Vitis L. [150; 151; 152; 153; 154].  

На сьогодні існує понад 30 тисяч сортів і гібридних форм винограду, який 

є найпопулярнішою після цитрусових плодовою рослиною у світі. Деякі відомі 

та популярні через поширення та великі площі вирощування, а інші відомі саме 

завдяки своїм біологічним особливостям (морозостійкості, стійкості до хвороб, 

смаковим якостям тощо). За твердженням A. Reynolds [155], високий ступінь 

толерантності до низьких температур генетично обумовлений наявністю в 

геномі американських (V. riparia Michx., V. labrusca L., V. aestivalis Michx., V. 

cinerea Engelm., V. rupestris Scheele.) і східно-азіатських видів (V. amurensis 

Rupr.), а також деяких сортів V. vinifera L., які мають високу толерантність до 

морозу (‘Рислінг’, ‘Каберне Совіньйон’, ‘Трамінер рожевий’).  

V. labrusca L. має низку цінних властивостей для селекції (морозо– і 

філоксеростійкість). У результаті гібридизації з виноградом культурним 

(V. vinifera L.) отримані ‘Ізабелла’, ‘Конкорд’, ‘Лідія’, ‘Ранній Мура’, ‘Канада’ 

та інші [156]. Завдяки багатовіковому співіснуванню філоксери (Phyloxera 

vastatrix Planch.) та рослин американських сортів винограду виник їх симбіоз. З 

появою філоксери в Європі підщепні сорти набули поширення. В Україні 

найпопулярнішими є ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’, ‘Рипарія × Рупестріс 3309’, 

‘Рипарія × Рупестріс 3306’. Ці сорти невимогливі до ґрунтів і витримують 

високу концентрацію вапна. Сорт ‘Солоніс × Рипарія 1616’ використовують на 

частково засолених ґрунтах або на ґрунтах заселених нематодами. При 

схрещуванні V. berlandieri Planch. і V. riparia Michx. отримано підщепи 

високостійкі проти філоксери, які добре вкорінюються і пристосовуються до 

різних типів ґрунтів з підвищеним умістом карбонатів. Серед них 
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найпоширенішими є: ‘420–А’, ‘34–ЕМ’, ‘157–П’, ‘Берландієрі × Рипаріа Кобер 

5ББ’, ‘Берландієрі × Рипаріа Тєлєкі 5Ц’, ‘Берландієрі × Рипаріа Тєлєкі 8Б’, 

‘Берландієрі × Рипаріа СО4’ [157].   

V. amurensis Rupr. володіє високою морозостійкістю. Рослини цього виду 

починають і закінчують вегетацію при +6 ˚С та витримують морози до -40 ˚С 

без пошкодження багаторічної лози. Відмінною особливістю є раннє визрівання 

лози та вступ рослин у період спокою при недозрілих ягодах. Ця особливість 

дозволяє рослинам рости і формувати врожай у північних районах. Від 

схрещування амурського винограду з видами американської групи одержано 

високоморозостійкі сорти: ‘Російський конкорд’, ‘Буйтур’, ‘Північний чорний’ 

та інші [156]. 

Методом отримання морозостійких сортів є міжвидова гібридизація 

європейсько-азіатського винограду (V. vinifera L.) і амурського (V. amurensis 

Rupr.), яка почалася близько 70 років тому. Виведений ряд морозостійких 

сортів: ‘Альфа’, ‘Буйтур’, ‘Фіолетовий ранній’, ‘Сапераві північний’, ‘Мускат 

стійкий’, ‘Північний’, ‘Зоря Півночі’, ‘Козачка-1’, ‘Мічурінець’, ‘Степовий’, 

‘Фестивальний’, ‘Скіф’, ‘Металевий’, ‘Російській Конкорд’. Вони значно 

перевершують за морозостійкістю європейсько-азіатський виноград, але мають 

посередню якість плодів. У зв'язку з цим гібриди першого покоління 

залучалися до повторної гібридизації з сортами V. vinifera L. – донорами якості. 

Разом з нарощуванням культурних ознак у беккроссів відзначалося зниження їх 

морозостійкості [158; 159]. Складнощі виведення морозостійких сортів 

пов’язані з тим, що ознака морозостійкості обумовлена не специфічними 

генами, а визначається генотипом рослини в цілому. Н.І. Гузун [160; 161] 

показав, що при схрещуванні двох стійких сортів винограду ознаки морозо- і 

зимостійкості мають полігенний, кількісний характер успадкування. Тому 

селекціонери за рахунок міжвидової гібридизації без погіршення якості плодів 

підвищують морозостійкість столових сортів до -26–27 ºC, а технічних – до 

мінус 27–28 ºC. 



61 
 

На основі схрещувань V. vinifera L., V. amurensis Rupr., V. labruska L. 

китайськими селекціонерами створено адаптовані до місцевих умов сорти 

‘Gongniang №1’, ‘Gongniang №2’ зі ступенем зимостійкості до мінус 29 ˚С, які 

набули промислового значення. Сорти середнього терміну достигання 

‘Heiguixiang’, ‘Heimeixiang’, ‘Jumeigui’, ‘Mihong Putao’ мають мускатний 

аромат ягід і високий ступінь стійкості рослин проти грибних хвороб. Сорт 

‘Jumeigui’ на сьогодні є одним із основних промислових сортів Китаю [155]. 

Учені Е. Vool та ін. [162] проводили дослідження якості ягід винограду 

сортів, отриманих за схрещування V. vinifera L., V. amurensis Rupr. та 

V. labrusca L., які культивували у прохолодних кліматичних умовах (57–59˚ пн. 

ш.) Естонії. Результати дослідження показали, що плоди всіх сортів достигли 

до середини вересня. Найвищий вміст цукрів у соку ягід був у сортів ‘Hasanski 

Sladki’ (18,9°Brix), ‘Jubilei Novgoroda’ (16,5°Brix) та ‘Severnõi Rannii’ (17°Brix). 

Найбільший загальний вміст фенолів визначено у червоно забарвлених плодів 

сорту ‘Kuzminski Sinii’ та у сорту з білими ягодами ‘Supaga’ (540 та 

168 мг/100 г-1 відповідно). 

Шестирічне вивчення J.A. Schrader та ін. [163] зимостійкості 12 гібридних 

сортів винограду в умовах штату Айова показало, що рослини сортів 

‘Frontenac’, ‘MN 1258’, ‘MN 1220’ та ‘MN 1200’ мають найменший ризик 

пошкодження холодними температурами та високий рівень зимостійкості. На 

підставі результатів досліджень урожайності та якості плодів J.A. Schrader та ін. 

[164] визнали сорти ‘Marquette’, ‘MN 1235’ та ‘MN 1220’ найкращими для 

вирощування в кліматичних умовах штату Айова. 

На основі семирічних досліджень, H.M. Hatterman-Valenti та ін. [165] 

виділили сорти ‘Північний король’, ‘ES 12-6-18’ та ‘Valiant’, які адаптовані до 

суворих екологічних умов Північної Дакоти. Однак їхній урожай був 

посередньої якості. Титрована кислотність соку ягід не відповідала 

встановленим вимогам. 

Е. Ilnitskaya та ін. [166] визначили, що морозостійкі (до -27 °C) сорти 

‘Дмитрий’, ‘Курчанский’ та ‘Владимир’ поєднують пристосованість до 
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нестабільних умов півдня Росії та високу якість виноматеріалів, мають високий 

рівень стійкості до збудників основних хвороб (мілдью, ботритіс), а ‘Дмитрий’ 

стійкий до кореневої форми філоксери. ‘Владимир’ вирізняється загальною 

кількістю фенольних речовин (в середньому 3,6 г/дм3). Зразки вина з ягід сортів 

‘Курчанский’ та ‘Дмитрий’ відрізнялися високим умістом антоціанів.  

За результатами досліджень І.А. Ковальової та ін. [167], виділено стійкі до 

-25˚С морозу та збудників основних грибних хвороб (на рівні 6–7 балів) такі 

сорти селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»: ‘Аркадія’, ‘Загадка’, ‘Кобзар’, 

‘Кишмиш таїровський’, ‘Комета’, ‘Ланжерон’, ‘Мускат жемчужний’, ‘Одіссей’, 

‘Оригінал’, ‘Одеський сувенір’, ‘Смєна’, ‘Таїр’, ‘Флора’ та ін. Л.В. Герус та ін. 

[168] відзначають, що високоморозостійкі технічні сорти ‘Ароматний’, 

‘Загрєй’, ‘Іскорка’, ‘Мускат одеський’, ‘Ярило’ за якістю кінцевого продукту не 

поступаються контрольним європейським сортам. Вина мають ексклюзивний 

своєрідний букет з тонами троянди, цитрона, смородини, лісових ягід та ін. 

Тривалі випробування підщепних сортів ‘Таїровський 1’, ‘Гарант 12’, 

‘Добриня’ та ‘Астронавт’ показали їхню стійкість проти морозу до мінус 28–

30 ˚С, високий рівень (8 балів) стійкості проти грибних хвороб. Сорт ‘Добриня’ 

виявив толерантність до посухи.    

За багато років практичного вирощування винограду в умовах Київщини 

В.Г. Онищенко [169] виділив за підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників 

такі морозостійкі сорти: ‘Арочний’, ‘Восторг білий’, ‘Галбена Ноу’, ‘Новий 

подарунок Запоріжжю’, ‘Плевен’, ‘Суперплевен’; за величиною ягоди та грона 

– ‘Юпітер’, ‘Восторг білий’, ‘Гурман ранній’, ‘Ювілей Новочеркаська’, 

‘Талісман’. За смаковими якостями плодів до кращих автор відніс сорти 

‘Галбена Ноу’, ‘Рубіновий ювілей’, ‘Медовий’, які мають мускатний смак, а 

сорти ‘Гриф’ та ‘Рілайнс пинк сідліс’ – суничний. Морозостійкі технічні сорти 

‘Біанка’, ‘Голубок’, ‘Гриф’, ‘Кишмиш унікальний’, ‘Медовий’, ‘Маркетт’, 

‘Юпітера’ і ‘Фронтиньяк гри’ вирізнялися високою цукристістю соку ягід (до 

26,0 %), які визнано придатними для виготовлення сухих, напівсолодких, 

кріплених і десертних вин. Найвищою морозо- і зимостійкістю відзначився сорт 
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‘Маркетт’, рослини якого без укриття лози витримали зниження температури 

повітря до -32 ˚С.  

Для успішного культивування у лісостеповій та поліській зонах України 

В.Г. Онищенко і В.Т. Гонтар [170] запропонували такі технічні сорти: ‘Біанка’, 

‘Голубок’, ‘Ізабелла’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Кишмиш унікальний’, ‘Кристал’, 

‘Лідія’, ‘Маркетт’, ‘Медовий’, ‘Мускат одеський’, ‘Поклінгтон’, ‘Фронтіньяк 

Грі’. Вони відзначаються високою врожайністю, цукристістю і кислотністю 

соку ягід (в середньому по сортах 19,7 % і 7,5 г/л), а також зимостійкістю лози 

(до -22 ˚С у сорту ‘Кишмиш унікальний’; до -30 ˚С і більше – у сортів ‘Кристал’ 

і ‘Маркетт’).  

Науковці В.Н. Ласкавий та ін. [171] виділили найбільш адаптовані до 

стресових факторів зими Запорізької області сорти ‘Восторг’, ‘Русвен’, 

‘Августін’ і ‘Кеша’. Високим рівнем урожайності відзначились сорти 

‘Августін’, ‘Аркадія’, ‘Асоль’ і ‘Восторг’. Найбільшу стійкість проти збудника 

мілдью мали ‘Августін’, ‘Асоль’, ‘Восторг’, ‘Кодрянка’, ‘Оригінал’, проти 

оїдіуму – ‘Августін’, ‘Оригінал’, ‘Русбол’. Для всіх сортів характерне 

одночасне дозрівання ягід з гармонійним смаком та оригінальною формою.  

Учені Т.М. Алексєєвич і Л.М. Мяснікова [172] відзначають, що на всій 

території Житомирської області визрівають плоди лише дуже ранніх сортів і 

гібридних форм: ‘Августовський’, ‘Гориздра 19’, ‘Русвен’, ‘Тимур’, ‘Кристал’, 

‘FV-3-15’. В умовах регіону допустиму для неукривної культури ймовірність 

пошкодження низькими критичними температурами на рівні 15–20 % (1–2 рази 

на 10 років) виявлено тільки у високоморозостійких сортів американського 

походження: ‘Альфа’, ‘Буффало’, ‘Люсіль’, ‘Сенека’, ‘Лідія’, ‘Ізабелла’ та ін. 

Всі інші досліджуванні сорти запропоновано вирощувати в укривній культурі.  

За ступенем визрівання пагонів і врожайністю В.В. Манзій і Н.М. Кучер 

[173] у правобережному Лісостепу України виділили морозостійкий сорт 

‘Восторг’. 

Перспективними для зони Запоріжжя за строком достигання плодів, 

коефіцієнтом плодоношення і плодоносності, врожайністю Е.Р. Кузьменко 
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[174] визначив сорти ‘Спартанець Магарача’, ‘Мускат одеський’ і ‘Біанка’. У 

плодах цих сортів накопичується на 20 % більше цукрів порівняно з контролем 

‘Подарок Магарача’ та іншими досліджуваними сортами.   

Дослідники О.І. Попович та ін. [175] виділили в умовах Закарпаття 

комплексностійкий сорт ‘Августин’, який значно переважав контроль ‘Перлина 

Сабо’ за врожайністю (2,7 кг/куща проти 1,6 кг/куща відповідно), середньою 

масою ягоди (4,4 і 1,8 г), концентрацією цукрів (18,0 проти 16,5 г/100 см3) і 

титрованою кислотністю (6,4 г/дм3 і 8,5 г/дм3). Ураження виноградних кущів 

‘Августина’ грибними хворобами не спостерігалося.  

В умовах Донецьої області О.В. Пояреля [176] виділив найстійкіший сорт 

проти мілдью та оїдіуму – ‘Подарунок Запоріжжю’, дуже врожайний – 

‘Деметра’, гібридну форму – ‘ZT4-6’ (‘Ювілей Херсонського Дачника’), які 

також мають високу морозостійкість (-24 ˚С, 23 ˚С та -25 ˚С відповідно). 

Виділено сорти: ‘Сашенька’ (морозостійкість до -25 ˚С, стійкий проти грибних 

хвороб), ‘КарМаКод-2-1’ (дуже раннього строку дозрівання) та ‘ОV-6 ПК’ 

(стійкий проти мілдью та оїдіуму, морозостійкість до -25 ˚С). 

Науковцями інституту «Магарач» [114] визначено, що при -21 ˚С в рослин 

сорту ‘Кодрянка’ збереженість центральних бруньок у зимуючих вічках 

становить 35 %, замісних – 54 %; у ‘Мерцишора’ – 18 і 39 %; у ‘Стругураша’ – 

41 і 66 % відповідно [113]. Сорти ‘Дере ізюм’ і ‘Солдайя’ виявилися найбільш 

стійкими до морозів зими 2005–2006 рр., коли в січні температура повітря в 

окремих районах Криму знижувалася до -29 ˚С. За показниками збереження 

вічок вони представляють інтерес в зонах ризикованого виноградарства [114]. 

У Молдові після зими 2005-2006 рр. (морози сягали мінус 23–25˚С) у сортів 

‘Сурученський білий, червоний’, ‘Брумеріу ноу’, ‘Мускат янтарний’, ‘Мускат 

жемчужний’, ‘Юбілей 70’, ‘Смуглянка молдавська’ при низькій збереженості 

центральних бруньок добре збереглися замісні, компенсація врожаю за рахунок 

цього досягала 25–40 %. Серед технічних сортів подібною біологічною 

особливістю відзначилися сорти ‘Рітон’, ‘Піно нуар’, ‘Совіньйон’, ‘Сапераві’, 
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‘Каберне Совіньйон’, ‘Рислінг рейнський’, ‘Мускат де Яловень’, ‘Шардоне’, 

‘Антей Магарача’, ‘Оніцканскій білий’, ‘Мерло’ та ін. [177].  

Багаторічне вивчення морозостійкості найпоширеніших сортів винограду 

на півдні України дало підставу поділити їх на чотири групи. До першої групи 

належать  відносно морозостійкі стародавні технічні сорти: ‘Каберне 

Совіньйон’, ‘Аліготе’, ‘Сапераві’, ‘Ркацителі’, ‘Трамінер рожевий’, ‘Піно 

чорний’, ‘Рислінг рейнський’; до другої – середньоморозостійкі: ‘Фурмінт’, 

‘Мерло’, ‘Тербаш’, ‘Морастель’ та ін; до третьої – слабоморозостійкі сорти: 

‘Алеатіко’, ‘Шасла рожева’, ‘Мускат білий’, ‘Чауш’, ‘Мускат гамбургський’ та 

ін.; і четверту групу склали нестійкі до морозу сорти: ‘Карабурну’, ‘Кишмиш 

білий і чорний’, ‘Різамат’, ‘Італія’, ‘Німранг’, ‘Тайфі рожевий’ та ін. Сорти 

першої групи за пониження температури повітря до мінус 21–22 ˚С втрачають 

50 % вічок; сорти четвертої групи підмерзають у такому самому ступені за 

температури -16...18 ˚С. Отримані залежності загибелі бруньок не прямо 

пропорційні рівню абсолютного мінімуму температур, що свідчить про різний 

фізіологічний стан лози, який визначається рівнем агротехніки й умовами 

зростання рослин [26].  

Аналіз літературних даних свідчить про те, що досить часто зимові морози 

і весняні заморозки в багатьох зонах виноградарства завдають кущам винограду 

значні пошкодження, що позначається на величині врожаю, ступеню ураження 

хворобами, визріванню пагонів, збереженості бруньок і в результаті на 

економіці виробництва плодів. Створення морозостійких сортів винограду з 

високим виявом якісних ознак було і є одним з головних завдань селекції. 

Постійна наполеглева праця селекціонерів забезпечила велике різноманіття 

генотипів, які поєднують стійкість до несприятливих факторів навколишнього 

середовища та високу якість плодів. Вивчення та підбір комплексностійких 

сортів і гібридних форм винограду з високим виявом господарсько-цінних 

ознак, особливо морозостійких в регіонах з нестабільними погодними умовами 

та впровадження їх у виробництво надає можливостей для освоєння північних 
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територій та забезпечення населення місцевою і санітарно безпечною 

продукцією. 

 

1.5. Потенційні можливості сучасного північного виноградарства 

Україна, особливо на півдні, має сприятливі умови для вирощування як 

європейських, так і вітчизняних, автохтонних сортів винограду. Головним 

лімітуючим фактором культивування рослини в тій чи іншій зоні є її 

теплозабезпечення, що визначає можливість дозрівання культури, підбір сортів, 

систему ведення, технологію вирощування та ін. [157; 178]. Можливо захистити 

кущі взимку від низьких температур, укриваючи їх, але якщо недостатньо тепла 

у вегетаційний період, ягоди винограду і лоза не визріватимуть, що робить 

недоцільним його вирощування.  

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Nature Climate Change 

[179], глобальне потепління призведе до того, що вирощування винограду 

переміститься у північну Європу та місця уздовж канадсько-американського 

кордону. Вчені з Інституту Землі при Колумбійському університеті (США) 

[180] дійшли висновку, що у випадку підвищення температури повітря на 2 °С, 

регіони, придатні для вирощування винограду, можуть скоротитися на 56 %. 

А при потеплінні на 4 °С 85 % існуючих площ не зможуть давати високої якості 

плоди. Втім, значно зменшити втрати від глобального потепління можна буде 

заміною сортів винограду на інші, більш придатні для нового клімату. За таких 

умов при потеплінні на 2 °С втрати складуть лише 24 %, а якщо підвищення 

температури на 4 °С, то 58 %.  

За даними Т.І. Адаменко [181], клімат України змінюється, однак 

потепління на нашій території відбувається навіть швидше, ніж в інших 

регіонах Північної півкулі. Починаючи з 1989 р., у нашій країні спостерігаємо 

майже безперервний період потепління, і упродовж цього часу середня річна 

температура повітря в Україні у 70 % випадків була вищою за норму. Аналіз 

метеоелементів, зареєстрованих на Київщині, виконаний професором 

Т.Є. Кондратенко [182; 183], свідчить про те, що протягом 1981–2010 рр. 
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середньорічна температура в цій місцевості зросла на 0,6 ˚С, збільшилася 

щорічна кількість опадів на 17–20 % та відбулося істотне зростання суми 

активних температур 10 ˚С і вище. За даними вітчизняних кліматологів, за 

останні 40–45 років сформувався новий клімат: зими стали менш холодними й 

малосніжними, а літо – прохолоднішим [184; 185]. У Лісостепу, за даними 

М.Б. Барабаш, Н.П. Гребенюк, Т.В. Корж [186], за період 1961–2000 рр. 

підвищення температури повітря взимку становило 1,2 °С, навесні вона зросла 

на 0,8 °С, влітку й восени зміни були незначними. У літні місяці, на фоні 

загального похолодання, температура часто підвищувалася до рекордних 

позначок, зростали періоди посух [187]. Дослідники В.М. Бабіченко та ін. [188], 

М.І. Ромащенко та ін. [189], Д.І. Шуль та ін. [190], С.М. Крамарьов та ін. [191], 

Р.Є. Грищенко [192] зазначають, що зміни погодних умов впливають на 

середовище існування сільськогосподарських рослин. Внаслідок цього в їхніх 

тканинах відбуваються значні зміни в біохімічних процесах обміну, що впливає 

на строки настання і тривалість етапів органогенезу, генетичний потенціал 

рослин реалізується по-іншому. Відзначений вплив зміни клімату на розвиток 

виноградної лози, зокрема, на більш раннє настання фенофази «дозрівання 

винограду» [193]. За даними Т.І. Адаменко [181; 194], підвищення середньої 

річної температури повітря на 1 °С призводить до збільшення вегетаційного 

періоду на 10 днів і зростання його теплозабезпечення. У зв’язку з цим 

обговорюється реальна можливість істотного зміщення ареалу вирощування 

теплолюбних культур і сортів на північ [187; 194]. В умовах глобальної та 

локальної зміни клімату найбільш актуальним напрямком розвитку сучасного 

виноградарства є вдосконалення сортименту винограду шляхом впровадження 

нових комплексностійких сортів до несприятливих факторів довкілля і більш 

повна реалізація їх потенціалу продуктивності [195; 196; 197; 198; 199; 200]. 

Також змінюються технології в бік інновацій, стосується це і селекції. Нові 

сорти та гібриди здатні витримувати значне зниження температур без втрати 

своїх господарсько-цінних ознак. Головною установою, котра створює, 

розмножує та зберігає сорти винограду в Україні, є Національний науковий 
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центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». Його 

науковцями створені сорти: ‘Кардишах таїровський’, ‘Персей’, ‘Кишмиш 

таїровський’, ‘Комета’, ‘Загадка’, ‘Мускат одеський’, ‘Ярило’, ‘Шкода’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Ароматний’, які, за даними дослідників ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова», характеризуються комплексом господарсько-біологічних 

ознак з високим ступенем їх виявлення, особливо морозостійкістю та 

скоростиглістю. 

Для сортів винограду (Vitis vinifera L.) біологічний нуль встановлений в 

10 ˚С (початок розпускання бруньок). За М.А. Лазаревським [201] для 

достигання ягід різних сортів винограду потрібні такі суми активних 

температур і кількість днів із середньодобовою температурою повітря 10 ˚С і 

вище: 

- дуже ранні  2200–2400 ˚С (100–110 днів); 

- ранні 2500–2600 ˚С (110–120 днів); 

- середні  2700–2800 ˚С (120–130 днів); 

- пізні 2900–3000 ˚С і більше (більше 145 днів) [202].  

Останніми роками сума активних температур 10 ˚С і вище на Київщині 

становила більше 3000 ˚С. Так, наприклад, у 2018 р. цей показник дорівнював 

3510 ˚С, у 2019 р. – 3317 ˚С, у 2020 р. – 3377 ˚С (додаток Б.1–Б.6) та відповідав 

середньому рівню найбільш розвиненого регіону виноградарства України, 

Одеської обл. (3260 ˚С). Збереження позитивної тенденції зростання 

теплозабезпечення, на нашу думку, дозволить в умовах Київщини з успіхом 

вирощувати сорти винограду навіть пізнього строку достигання. 

Отже, виноград – це рослина з тисячолітньою історією, яка змінюючи свій 

ареал вирощування, пристосовувалася до різних умов життя. Завдяки 

селекціонерам, видатним вченим, виноградарям-практикам культуру знають, 

люблять, вивчають та вирощують у багатьох регіонах світу. На сучасному етапі 

виноградарство – перспективна галузь сільського господарства з низкою 

проблем, що потребують вирішення. Основною з них є невивченість 

адаптивних властивостей сортів винограду до нових ґрунтово-кліматичних 
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умов. Опираючись на факти з історії, досвід інших країн, дані щодо потепління 

клімату, появу нових вітчизняних комплексностійких сортів, метою нашої 

роботи є вивчення нових сортів селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» та добір 

кращих з них для вирощування в умовах північної частини Лісостепу України. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Умови проведення дослідження 

Дослідження виконували впродовж 2017–2021 рр. на кафедрі садівництва 

ім. проф. В.Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Експериментальною базою проведення 

дослідження слугували насадження винограду, які розташовані на території 

Навчальної лабораторії «Плодоовочевий сад» НУБіП України (м. Київ).  

Дослідна ділянка знаходиться у північній частині Лісостепу України. 

Клімат регіону – помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим літом. 

Середньорічна температура повітря становить 8,0 ˚С. Найхолоднішим місяцем є 

січень з середньорічною температурою -3,5 ˚С, найтеплішим – липень (20,2 ˚С). 

Перші осінні приморозки фіксуємо з другої декади жовтня. Зимовий період 

починається в другій декаді листопада. Кліматична тривалість зими становить 

від 90 до 120 діб. Зима тривала, але відносно тепла. Стійкий сніговий покрив 

встановлюється в грудні. Середньорічна кількість днів зі сніговим покривом – 

79, середня висота покриву – 8 см. Стале зниження середньодобової 

температури нижче 0 °С починається в третій декаді листопада, а підвищення – 

в третій декаді березня. Однак, враховуючи позитивну тенденцію зміни клімату 

(зростання теплозабезпечення території) [181; 182; 183; 184; 185; 194, 203; 204; 

205], повторюваність такої кліматичної зими меншає. Так, аномальна зима 

2006–2007 рр. почалася 24 січня і закінчилася першого березня, тобто 

становила 35 діб. Зими 2013–2014 та 2015–2016 рр. тривали відповідно 23 доби 

і 31. У 2019–2020 рр. метеорологічної зими взагалі не було. Відлига протягом 

зимового періоду (грудень–лютий) триває в середньому 40 діб (повторюється 

від 8 до 10 разів з тривалістю п’ять діб) [181; 194; 206].  

Середньорічна кількість опадів становить 595 мм, максимум опадів 

припадає на червень (84 мм), мінімум – на січень (29 мм). У холодний період 

року (XI–III) кількість опадів дорівнює 172 мм, у теплий (1V–Х) – 423 мм. 
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Протягом року середня кількість днів з опадами становить 160. Вологість 

повітря в середньому за рік дорівнює 75 %, влітку – 65 %, а взимку – 80–90 %. 

Атмосферне зволоження території (ГТК) за період із середньодобовою 

температурою повітря 10 °С і більше становить 1,4.  

Дата стійкого переходу середньої добової температури повітря через 10 °С 

настає 20.04. Навесні періодично спостерігаються заморозки, які закінчуються 

до початку травня; найпізніший заморозок відзначався 22 травня 1917 року, 

тоді вночі температура опустилася до -1,7 °C. 

Кліматичне літо починається у другій декаді травня, коли середньодобова 

температура повітря становить +15 °C і вище, а закінчується в першій декаді 

вересня і триває на місяць, а в спекотні роки на два місяці довше календарного. 

Тепер через зміни клімату все більше теплих літніх днів припадає на кінець 

квітня, у 2012 р. повітря в останні дні цього місяця прогрілося до рекордних 

+30 °C. Середньомісячна температура повітря всіх літніх місяців перевищує 

+18 °C, а максимальні денні температури досягають +39–40 °C. За даними 

Т.І. Адаменко та ін. [206], сума активних середніх добових температур повітря 

за період із середньою добовою температурою 10 ˚С і більше (Σактt ≥ 10 ˚С) в 

умовах Київщини становить 2780 ˚С.  

Початок осені припадає на першу декаду жовтня, коли середньодобова 

температура опускається нижче +10 °C. Осінь суха і по-літньому тепла. Часто 

спостерігається період погоди з температурами вище +20 °C. Так, у середині 

листопада 2010 р. повітря прогрілося до рекордних +21,7 °C, а середньодобова 

температура дорівнювала +15,5 °C. У листопаді (дуже рідко в жовтні) можливе 

встановлення тимчасового снігового покриву. Таким чином, осінь триває до 

третьої декади листопада, але через зміни клімату, цей період може тривати до 

середини грудня [206]. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем дерново-середньопідзолений 

крупнопилуватий середньосуглинковий, сформований на лесових відкладах, 

типовий для північної частини Лісостепу. Ми провели аналіз ґрунту в 

лабораторії агрохімії ІС НААН і з’ясували, що вміст гумусу в орному шарі (0–
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40 см) становить 0,69–2,07 %, pH водної витяжки є оптимальним для 

культивування виноградної рослини та дорівнює 6,47–6,81 (табл. 2.1). Також 

виявлено, що забезпеченість ґрунту лужногідролізованим азотом дуже низька 

(за Корнфільдом), а вміст рухомих сполук фосфору (за Чіріковим) – високий у 

всіх горизонтах, в орному шарі ґрунту (0–40 см) – дуже високий. У першому 

рівні відбору зразків ґрунту (0–20 см) відзначено підвищене забезпечення 

обмінним калієм (за Чіріковим), у всіх інших рівнях – середнє.  

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки.  

НЛ «Плодоовочевий сад», 2019 р.  

Глибина відбору 

зразків ґрунту, 

см 

рН водне NO3, мг/кг P2O5
 
, мг/кг K2O, мг/кг Гумус, % 

0–20 6,81 63,0 314,4 103,2 1,17–2,07 

20–40 6,56 51,8 290,4 79,4 0,69–0,83 

40–60 6,47 33,6 175,0 58,2 - 

60–80 6,73 22,4 140,0 50,0 - 

80–100 6,73 21,0 117,6 58,3 - 

оптимальні рівні 

забезпечення 
6,5–7,0. 90–150 150–200 120–180 - 

 

Останніми роками погодні умови північної частини Лісостепу України є 

сприятливими для вирощування винограду. Вегетаційний період 2017–2020 рр. 

відрізнявся від кліматичної норми більшим накопиченням тепла. Сума 

активних температур 10 ˚С і більше дорівнювала 3200, 3532, 3317 і 3370 ˚С 

відповідно, що в середньому на 576 ˚С перевищувало середнє багаторічне 

значення (додаток Б.1–Б.6, рис. 2.1). На території насаджень винограду 

середньорічна температура повітря за весь період дослідження становила 9,9 °C 

з варіюванням від 9,2 (2018) до 10,8 °C (2020), що в середньому на 1,9 °C 

більше за кліматичну норму. Період з середньодобовою температурою ≥ 10 ˚С в 

середньому за роки дослідження становив 184 доби, що на 20 діб перевищує 

середнє багаторічне значення. Найбільша різниця спостерігалась у 2018 р. 

(28 діб).  
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Зимовий період за роки дослідження був теплішим у порівнянні з 

кліматичною нормою (-3,0 °C), середня температура зимових місяців становила 

-1,1 °C. Найбільш теплим зимовим місяцем був грудень (+0,3 °C), 

найхолоднішим – січень (-2,7 °C). Мінімум зафіксовано у січні (-18,6 °C), 

лютому (-18,2 °C) 2017 р., у лютому 2018 р. (-21,1 °C) та у січні 2021 р. (-22,7 

°C). Найтеплішою була зима 2019–2020 рр. з середньомісячною температурою 

повітря в грудні, січні та лютому – 2,4, 0,8 і 2,5 °C відповідно, мінімальну 

температуру повітря зафіксовано у лютому 2020 р. (-8,0 °C). 

Рис. 2.1. Динаміка накопичення середньодобових температур повітря  

10 ˚С і більше за роки дослідження. НЛ «Плодоовочевий сад»  

НУБіП України, 2017–2021 рр. 

 

Найменшою середньомісячною температурою повітря характеризувався 

березень 2018 р. (-1,8 °C). Загалом температура повітря у березні за роки 

спостережень перевищувала середнє багаторічне значення на 2,3 °C. Останні 

заморозки зафіксовані у 2018 р. – у першій декаді квітня, 2019 і 2020 рр. – у 

третій декаді квітня. На початку травня (10–11 травня) 2017 р. відбулося 

зниження температури повітря до мінус 2–3 °C. Рослини винограду, які були 
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Рис. 2.2. Пошкодження 

пагонів винограду 

пізньовесняним 

заморозком, сорт ‘Шкода’, 

2020 р. 
 

висаджені за 1,5 місяця до заморозку, на 40–60 % 

(залежно від сорту) мали пошкодження коронки 

молодих пагонів і перших листочків. Останні 

заморозки навесні 2020 р. (22–23 квітня, -0,5–0,8 °C) 

найбільше пошкодили молоді пагони винограду 

сорту ‘Шкода’, близько 40 %, інші сорти мали 

пошкодження морозом від 0 до 20 % (рис. 2.2).  

Найбільше відхилення в бік потепління зафіксовано у 

квітні 2018 р., ∑актt ≥10 °C на кінець місяця у 2,8 рази 

перевищила багаторічне значення; за цей період 

зафіксована у 2,3 рази менша кількість атмосферних 

опадів.  

У травні 2020 р. кількість опадів становила 166,2 мм, вона в 3 рази 

перевищувала багаторічну норму (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Кількість опадів. НЛ «Плодоовочевий сад» НУБіП України,  

2017–2021 рр. 
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Рис. 2.4. Гідротермічний коефіцієнт. НЛ «Плодоовочевий сад» НУБіП України, 

2017–2021 рр. 

Літній період відрізнявся інтенсивним накопиченням тепла, на кінець 

серпня у 2018 р. ∑актt ≥10 °C на 496 °С перевищувала багаторічну норму, у 

серпні 2017 р. – на 208 °С, 2019 р. – на 285°С, 2020 р. – на 163 °С. Червень 

2017 р. відзначався посушливою погодою, за цей місяць кількість атмосферних 

опадів становила у 3,6 рази менше норми (ГТК = 0,4). У липні 2018 р. кількість 

опадів склала майже дві норми. Найспекотнішим місяцем був червень 2019 р. з 

максимальними температурами повітря по декадах плюс 35,0, 37,1 і 37,9 °С 

відповідно. Погода у серпні 2020 р. була найпосушливіша за період досліджень, 

кількість опадів становила лише 8,0 % від багаторічної норми (ГТК = 0,08) 

(рис. 2.4). Кількість опадів за роки спостережень відповідала багаторічній 

нормі, більша їх частина (62 %) припадала на теплий період року (травень–

жовтень). 

Важливим процесом при культивуванні виноградних рослини є якісне 

визрівання ягід та пагонів, проходження якого залежить від погодних умов 

осені. Температура повітря в осінній період за час спостережень відрізнялася 

більшим накопиченням тепла, особливо у вересні. У середньому за останні 
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чотири роки середньомісячна температура вересня була більша за багаторічну 

на 3,3 °С. Жовтень 2017 і 2020 рр. відрізнявся більшою кількістю опадів, у 2,6 і 

2,0 рази відповідно. Перші осінні приморозки найраніше зафіксовано у 2019 р. 

у третій декаді вересня (-2,3 °С), найпізніше – у першій декаді листопада 

2020 р. (-0,4 °С). Накопичення середньодобових температур ≥10 °С, в 

середньому за роками, відбувалося до кінця третьої декади жовтня, що 

дозволило плодам винограду та його лозі визріти. 

За роки дослідження ґрунтово-кліматичні умови Київщини були 

сприятливими для вирощування винограду. Ґрунт дослідної ділянки відповідав 

вимогам культури винограду та проведенню дослідження. Рослини більшості 

сортів добре вкорінювалися, нарощували вегетативну масу та формували ягоди. 

Оцінювання погодних умов північної частини Лісостепу дало можливість нам 

охарактеризувати їх як екстримальні для цього регіону, але придатні для 

вирощування винограду досліджуваних сортів. У 2017 і 2020 рр. відзначено 

пошкодження рослин пізньовесняним заморозком. Найбільше це вплинуло на 

приживлюваність кущів сортів ‘Комета’ і ‘Загадка’ (50 %) у 2017 р. та на 

пошкодження пагонів ‘Шкоди’ і ‘Муската одеського’ (30–40 %) у 2020 р., що 

призвело до меншої кількості зібраних ягід в останніх. Загалом усі сорти в 

умовах північної частини Лісостепу України сформували врожай, що дало 

можливість оцінити якість плодів і виготовлених із них виноматеріалів.  

  

2.2. Об’єкт і предмет дослідження  

      

Об’єкт дослідження – адаптивні властивості сортів винограду в умовах 

північної частини Лісостепу України.  

Предмет дослідження – десять сортів винограду селекції Національного 

наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова».  

Садивний матеріал одержано відповідно договору № 54 про науково-

технічне співробітництво від 27 квітня 2017 р. між Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України та Національним 
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Рис 2.5. Форма трирічного куща винограду 

сорту ‘Кишмиш таїровський’ на дослідній 

ділянці, 2020 р. 

Рис. 2.6. Гроно 

сорту ‘Загадка’ 

[122]. 

науковим центром «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

(додаток К). Рослини на підщепі ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’ висаджені навесні 

2017 р. на території навчальної 

лабораторії (НЛ) «Плодоовочевий сад» 

НУБіП України (м. Київ) за схемою 3,0 

× 1,5 м. Дослідження проводилися за 

методикою первинного сортовивчення 

винограду в умовах північної частини 

Лісостепу України.  Система утримання 

ґрунту – чорний пар; ділянка – 

зрошувана; форма кущів – віялова 

чотирирукавна без надземного штамба (рис. 2.5). Упродовж 2017–2020 рр. 

рослини винограду вивчали за укривної культури, у 2020–2021 рр. з метою 

дослідження рівня морозо- та зимостійкості польовим методом без накриття 

залишали п’ять кущів кожного сорту. 

Агротехнічний догляд за насадженням здійснювався згідно з 

загальноприйнятими рекомендаціями по вирощуванню виноградників [207; 

208; 209; 210; 211; 212]. Захист від шкідників і хвороб виконували за 

рекомендаціями вчених ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. 

Таїрова» та інших науковців [213; 214; 215; 216], його проводили систематично 

і своєчасно, починаючи від закладання досліду.  

 

Досліджувані столові сорти винограду 

‘Загадка’ (умовний контроль) 

Походження: ‘Геркулес’ × ‘Датье де Сен Вальє’.  

Автори: Є.М. Докучаєва, Л.Ф. Мелешко, Е.Д. Ярмак, 

М.Г. Банковська, А.П. Дилик, О.Г. Моргуненко. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, внесений у 2006 р. Рекомендований 
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Алельна характеристика сорту: 

VVMD 27 182:191 VVMD 5 231:241 

VVMD 25 252:258 VVMD 28 240:250 

VVMD 32 258:274 [122] 

 

88.5

6.8 4.7

V. vinifera

V. rupestris

інші

для вирощування в Одеській, Миколаївській, Херсонській обл. і АР Крим [49].  

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона і перші листочки світло-

зеленого забарвлення з бронзовими плямами. Опушення войлочне середньої 

інтенсивності. Листок середній, округлий, п’ятилопатевий, розсіченість середня 

і слабка, неопушений. Черешкова виїмка відкрита з широким округлим дном. 

Гроно велике і дуже велике, конічної форми, середньої щільності. Ягода велика 

і дуже велика, овальна і подовжена, біла. М’якоть м’ясиста. Смак гармонійний, 

приємний. Однорічний визрілий пагін червоно-коричневого забарвлення, на 

вузлах – фіолетового, без опушення, поверхня ребриста. 

Господарська характеристика. Сорт середньопізнього терміну 

достигання, сильнорослий, визрівання лози добре, зимостійкість висока. 

Відносно стійкий до гнилі ягід, чорної плямистості, мілдью та оїдіуму. 

Урожайність – 11,0 т/га і вище. Відсоток плодоносних пагонів на кущ – 51. 

Кількість грон на розвинутий пагін – 0,5, на плодоносний – 1,0 шт. 

Продуктивність пагона – 320 г, середня маса грона – 640 г, маса ягоди – 7,2 г, 

товарність – 82 %. Транспортабельність дуже висока. Придатний для тривалого 

зимового зберігання. Цукристість соку 

ягід, вирощених в умовах Одеської обл., 

– 14,2 г/100см3, кислотність – 7,6 г/дм3. 

Дегустаційна оцінка свіжого винограду 

– 8,4 бала [122]. 

 

‘Кардишах таїровський’ 

Походження: ‘Кардинал’ × ‘Шасла північна’.  

Автори: Є.М. Докучаєва, Л.Ф. Мелешко, А.П. Дилик, К.М. Сторожук, 

М.Г. Банковська, М.І. Тулаєва, Е.Д. Ярмак, М.І. Стасєва.  

Рис. 2.7. Розрахункова формула генотипу 

сорту ‘Загадка’ [122]. 
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Алельна характеристика сорту: 

VVS 2 135:137 ZAG 62 188:196 

VVMD 7 241:251 VVMD 27 176:182 

VVMD 5 229:239 VVMD 25 252:258 

VVMD 28 240:272 ZAG 79 254:258 

VVMD 32 242:254 [122] 

 

Рис. 2.8. Гроно сорту 

‘Кардишах’ [122]. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесений у 2020 р. Рекомендований для вирощування в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській, Закарпатській обл., центральній та південній 

частинах Криму [49].  

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона зеленого забарвлення з 

винно-червоною облямівкою і слабким павутинним опушенням. Молоді 

листочки блискучі, мають інтенсивне винно-червоне забарвлення. Листок 

середній і великий, округлий, п’ятилопатевий, глибокорозсіченний, зі слабким 

войлочним опушенням. Черешкова виїмка закрита з просвітом та гострим дном. 

Гроно середнє, циліндрично-конічне, середньої щільності. Ягода велика і 

середня, округла, рожево-фіолетова. М’якоть м’ясиста, соковита. Смак 

гармонійний, зі слабким мускатним ароматом. Однорічний визрілий пагін 

жовто-коричневий, на вузлах – темно-коричневий, поверхня ребриста. 

Господарська характеристика. Сорт дуже раннього терміну достигання, 

середньорослий, визрівання пагонів добре, зимостійкість 

висока. Відносно стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, 

сприйнятливий до мілдью і чорної плямистості. 

Урожайність – 9,0 т/га. Відсоток плодоносних пагонів – 

52, кількість суцвіть у розрахунку на розвинутий пагін – 

0,7, на плодоносний – 1,3 шт. Продуктивність пагона – 

196 г, середня маса грона – 320 г, максимальна – 450 г, 

середня маса ягоди – 3,9 г. Товарність – 82 %. 

Транспортабель

ність середня. 

Цукристість соку ягід, вирощених в 

умовах Одеської обл., становить 87.5

12.5

V. vinifera

V. amurensis

Рис. 2.9. Розрахункова формула генотипу 

сорту ‘Кардишах таїровський’ [122]. 
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100%

Vitis vinifera

16,2 г/100 см3, кислотність – 3,7 г/дм3. Дегустаційна оцінка свіжого винограду – 

7,9 бала [122]. 

 

‘Кишмиш таїровський’  

Походження: ‘Королева таїровська’ × суміш пилку кишмишних сортів. 

Автори: Є.М. Докучаєва, Л.Ф. Мелешко, М.Г. Банковська, Е.Д. Ярмак, 

М.І. Стасєва, О.Г. Моргуненко. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесений у 2007 р. Рекомендований для вирощування в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській обл. та АР Крим [49].   

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона світло-зеленого 

забарвлення з бронзовою облямівкою, опушена. Молоді листочки блискучі, з 

бронзовими плямами і середньої інтенсивності павутинним опушенням. Листок 

великий і середній, округлий, п’ятилопатевий, глибокорозсіченний, без 

опушення. Черешкова виїмка відкрита і закрита. Гроно велике, дуже ошатне, 

циліндрично-конічне з 1–2 «крилами», рихле. Ягода середня і дрібна, 

яйцевидна, з загостреним кінчиком, рожева і темно-рожева, безнасінна. 

М’якоть м’ясиста, соковита. Смак гармонійний, дуже приємний. Однорічний 

визрілий пагін має жовто-коричневе забарвлення, на вузлах – темно-коричневе, 

опушення слабке, поверхня ребриста. 

Господарська характеристика. Сорт раннього 

терміну достигання. Ріст кущів сильний, визрівання 

пагонів добре, зимостійкість середня. Відносно стійкий 

до гнилі ягід, оїдіуму, не стійкий до мілдью і чорної 

плямистості. Урожайність – 9,0 т/га. Кількість 

плодоносних 

пагонів – 29 %, 

кількість суцвіть на 

розвинутий пагін – 

Рис. 2.11. Розрахункова формула генотипу 

сорту ‘Кишмиш таїровський’ [122].  

 

Рис. 2.10. Гроно сорту 

‘Кишмиш таїровський’ 

[122]. 
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Алельна характеристика сорту: 

VVMD 27 194:204 VVMD 25 240:242 

ZAG 79 250:258 VVMD 32 254:274 [122] 

 

Рис. 2.12. Гроно 

сорту ‘Комета’ [122]. 

0,3, на плодоносний – 1,0 шт. Середня маса 

грона – 386 г, максимальна – 800–1100 г, 

середня маса ягоди – 2,4 г. Товарність – 95 %. 

Транспортабельність висока. Сорт відрізняється привабливістю грона і 

відсутністю насіння. Цукристість соку ягід, вирощених в умовах Одеської обл., 

– 19,3 г/100см3, кислотність – 7,0 г/дм3. Дегустаційна оцінка свіжого винограду 

– 8,4 бала [122]. 

 

‘Комета’ 

Походження: ‘Таїр’ × ‘Бурєвєстнік’.  

Автори: Л.Ф. Мелешко, Є.М. Докучаєва, М.І. Тулаєва, М.Г. Банковська, 

Е.Д. Ярмак, М.І. Стасєва, А.П. Дилик. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесений у 2009 р. Рекомендований для вирощування в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській, Запорізькій обл., центральній та південній 

частинах Криму [49].  

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона і перші два листочки 

білого забарвлення з сильним повстяним опушенням і бронзовою облямівкою. 

Листок великий, п’ятилопатевий, середньо розсічений, опушення слабке, 

повстяне. Черешкова виїмка відкрита чи закрита з загостреним дном. Гроно 

велике, циліндрично-конічне з «крилом», помірної щільності. Ягода велика і 

дуже велика, подовжено-яйцевидної форми, чорна. 

М’якоть м’ясиста, соковита. Смак шоколадно-

чорносливовий, приємний, гармонійний. Однорічний 

визрілий пагін має жовто-коричневе забарвлення, на вузлах 

– коричневе, без опушення, поверхня ребриста. 

Господарська характеристика. Сорт 

середньопізнього терміну достигання. Ріст кущів середній, 

визрівання пагонів добре, зимостійкість і морозостійкість 
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Рис. 2.14. Гроно сорту 

‘Персей’ [122]. 

висока. Сорт стійкий до гнилі ягід, оїдіуму, 

відносно стійкий до чорної плямистості та 

мілдью. Урожайність – 11,0 т/га. Кількість 

плодоносних пагонів – 62 %, кількість 

суцвіть на розвинутий пагін – 0,8, на 

плодоносний – 1,3 шт. Середня маса грона – 

600 г, максимальна – 800–1200 г, середня 

маса ягоди – 6,5 г. Транспортабельність висока. Цукристість соку ягід, 

вирощених в умовах Одеської обл., – 16,3 г/100см3, кислотність – 5,5 г/дм3. 

Дегустаційна оцінка свіжого винограду – 8,2 бала [122]. 

Алельна характеристика сорту:  

VVS 2 137:139 ZAG62 190:204 

VVMD 7 237:249 VVMD 27 176::182   

VVMD 5 231:239 

VVMD 25 244:258 VVMD 28 250:250 

ZAG 79 254:262 VVMD 32 252:274 [122] 

 

 

‘Персей’ 

Походження: (‘Кобзар’ × ‘Оригінал’) × ‘Кардишах’. 

Сорт селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесений у 2020 р., рекомендований для вирощування в зоні Степу 

України [49].   

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона 

відкрита, опушення густе з помірним антоціановим 

забарвленням. Молоді листочки зелені з антоціанові 

плямами. Інтенсивність опушення нижньої поверхні 

листкової пластинки середня. Листок великий, 

п’ятилопатевий, зі слабкою пухирчатістю на верхній 

стороні. Верхні вирізки глибокі й закриті. Черешкова 

виїмка закрита. Нижня поверхня листка з інтенсивним 

76.0 %

6,2 %

6,8 %
7,0 % 4.0 % V. vinifera

V. amurensis

V. rupestris

V. labruska

інші

Рис. 2.13. Розрахункова формула 

генотипу сорту ‘Комета’ [122].
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Рис. 2.16. Гроно сорту 

‘Ароматний’ [122]. 

змішаним опушенням. Гроно середнього розміру, конічної форми, нещільне. 

Ягода велика і середня, циліндрична, темно-червоно-фіолетового забарвлення. 

М’якоть щільна, шкірка тонка.  Смак приємний з тонами шовковиці. 

Однорічний визрілий пагін жовтувато-коричневого забарвлення. 

Господарська характеристика. Сорт середнього терміну дозрівання. Сила 

росту однорічних пагонів середня, визрівання пагонів добре, зимостійкість 

висока. Стійкий проти грибних хвороб. У сприятливих умовах незначно 

уражується оїдіумом. 

Урожайність – 12 т/га, середня 

маса грона становить 520 г, ягоди – 

4,5 г. Товарність грон – 83 %. 

Цукристість соку ягід, вирощених в 

умовах Одеської обл., – 16,5 г/100см3, 

кислотність – 4,5 г/дм3. Дегустаційна 

оцінка свіжих ягід – 8,3 бала [122].  

 

Досліджувані технічні сорти винограду 

‘Ароматний’ 

Походження: ‘Вартіш Чілага’ × ‘Ромулус’. 

Автори: Л.Ф. Мелешко, Є.П. Чебаненко, М.І. Тулаєва, М.Г. Банковська, 

Л.М. Письменна, Л.В. Герус. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, занесений у 2009 р. Рекомендований для 

вирощування в Одеській, Миколаївській, Херсонській, 

Закарпатській обл., центральній та південній частинах 

Криму [49].  

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона 

зеленого забарвлення з винно-червоним відтінком на 

кінцівках, сильно опушена. Перші два листочки винно-

87,9 %

7,8 %
2,6 % 1,8 %

V. vinifera

V. amurensis

V. rupestris

інші

Рис. 2.15. Розрахункова формула 

генотипу сорту ‘Персей’ [122]. 



84 
 

червоного кольору, блискучі, середньо опушені. Листок великий, п’ятикутний, 

п’ятилопатевий, глибоко розсіченний, невизначено зігнутий. Поверхня дрібно-

пузирчаста. Гроно середнє і велике, циліндрично-конічне, «крилате», щільне. 

Ягода середня, куляста, біло-рожева. Шкірка тоненька, м’якоть соковита. Смак 

полуничний з карамельним присмаком. Однорічний визрівший пагін фіолетово-

коричневого забарвлення, темніше на вузлах. 

Господарська характеристика. Сорт раннього терміну дозрівання. Ріст 

кущів середній, визрівання пагонів добре, зимостійкість і морозостійкість 

висока. Сорт стійкий до грибних хвороб. Урожайність – 16,0 т/га. Кількість 

плодоносних пагонів – 80 %, кількість 

суцвіть на розвинутий пагін – 1,4 шт. 

Середня маса грона – 278 г, середня 

маса ягоди – 1,7 г. Цукристість соку 

ягід, вирощених в умовах Одеської обл., 

– 19,1 г/100 см3, кислотність – 6,3 г/дм3. 

Дегустаційна оцінка сухого вина – 

7,85 бала [122].  

Алельна характеристика сорту: 

VVS 2 127:135 ZAG62 196:206 

VVMD 7 249:255 VVMD 27 182::186  

VVMD 5 231:241 VVMD 25 244:244 

VVMD 28 250:252 ZAG 79 250:264  

VVMD 32 242:242 [122] 

 

‘Іллічівський ранній’  

Походження: ‘Північний’ × ‘Одеський стійкий’.  

Автори: П.К. Айвазян, Є.М. Докучаєва, М.І. Тулаєва, А.П. Аблязова, 

Л.І. Тарахтій, Є.П. Чебаненко, А.К. Самборська, М.Г. Банковська, Н.М. 

Пушкарєв, Г.П. Овчинников. 

Перспективний сорт селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» [122].   

76,0 %

13,2 %

6,8 % 4,0 % V. vinifera

V. labruska

V. rupestris

інші

Рис. 2.17. Розрахункова формула 

генотипу сорту ‘Ароматний’ [122]. 
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50,0 %

25,0 %

25,0 %
V. vinifera

V. amurensis

V. rupestris

Рис. 2.19. Розрахункова формула генотипу 

сорту ‘Іллічівський ранній’ [122].       

 

Рис. 2.18. Гроно сорту 

‘Іллічівський ранній’ 

[122]. 

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона жовто-білого 

забарвлення з повстяним опушенням. Краї коронки і 

перші листочки яскраво-рожеві. Листок великий, 

округлий, три- п’ятилопатевий, слабко розсіченний, 

грубо-зморшкуватий, опушення щетинисте, середньої 

інтенсивності. Черешкова виїмка відкрита, з округлим 

дном. Гроно середнє, конічної форми, середньої 

щільності. Ягода середня, округла. М’якоть м’ясиста, 

соковита, приємного смаку. Однорічний визрілий пагін 

червоно-коричневий, на вузлах темно-коричневий, без 

опушення, поверхня ребриста. 

Господарська характеристика. Сорт раннього 

терміну дозрівання. Кущі середньорослі, визрівання пагонів задовільне, 

зимостійкість і морозостійкість висока. Сорт відносно стійкий до мілдью, 

стійкий до оїдіуму, гнилі ягід і чорної плямистості. Урожайність – 13,0 т/га. 

Кількість плодоносних пагонів – 80 %, кількість суцвіть на розвинутий пагін – 

1,5, плодоносний – 1,8 шт. Продуктивність пагона – 240 г. Середня маса грона – 

160 г, максимальна – 270 г, середня маса ягоди – 1,9 г. Транспортабельність 

висока. Цукристість соку ягід, вирощених в умовах Одеської обл., – 20,2 г/100 

см3/, кислотність – 6,6 г/дм3. Дегустаційна оцінка сухого вина – 7,9 бала [122].  

Алельна характеристика сорту: 

VVS 2 137:145 ZAG62 186:190 

VVMD 7 243:245 VVMD 27 180::191  

VVMD 5 239:241 VVMD 25 252:258 

VVMD 28 250:258 ZAG 79 248:258  

VVMD 32 242:274 [122] 

 

 

 

‘Мускат одеський’ (умовний контроль) 

Походження: ‘Мускат синій ранній’ × ‘Пьєррель’. 

Автори: Н.Я. Борисовський, Є.М. Докучаєва, Л.М. Письменна. 
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Рис. 2.20. Гроно сорту 

‘Мускат одеський’ [122]. 

  

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесений у 1993 р. Рекомендований для вирощування в Одеській, 

Херсонській, Миколаївській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, 

Донецькій  областях [49]. 

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона зелено-білого 

забарвлення з павутинним опушенням, на кінцівках – яскраво-рубінова. Листок 

середній, серцевидний, п’ятилопатевий, глибокорозсіченний, з павутинним 

опушенням середньої інтенсивності. Черешкова виїмка закрита зі 

щілиновидним просвітом та гострим дном. Гроно 

середнє, циліндрично-конічне, часто з «крилом», 

середньої щільності. Ягода середня, округла, жовто-

зеленого забарвлення. М’якоть м’ясиста, соковита. 

Смак гармонійний, з сильним мускатним ароматом. 

Однорічний визрілий пагін темно-коричневий, на 

вузлах темніший, без опушення, поверхня ребриста.  

Господарська характеристика. Сорт 

середньораннього терміну дозрівання. Кущі 

середньорослі, визрівання пагонів добре, зимостійкість 

і морозостійкість висока. Сорт стійкий до мілдью, оїдіуму, гнилі ягід і чорної 

плямистості. Урожайність – 10,0 т/га. Кількість плодоносних пагонів – 83 %, 

кількість суцвіть на розвинутий пагін – 

1,2, плодоносний – 1,6 шт. 

Продуктивність пагона – 180 г. Середня 

маса грона – 150 г, максимальна – 220 г, 

середня маса ягоди – 1,8 г. 

Транспортабельність висока. 

Цукристість соку ягід, вирощених в 

умовах Одеської обл., – 22,0 г/100 см3, 

кислотність – 6,5 г/дм3. Дегустаційна оцінка вина – 8,0 бала [122].   
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V. rupestris

інші

Рис. 2.21. Розрахункова формула 

генотипу сорту ‘Мускат одеський’ [122]. 
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Рис. 2.23. Розрахункова формула 

генотипу сорту ‘Ярило’ [122]. 

Рис. 2.22. Гроно 

сорту ‘Ярило’ 

[122]. 

‘Ярило’  

Походження: ‘Гечеї заматош’ × ‘Роднічок’.  

Автори: Є.М. Докучаєва, М.І. Тулаєва, Л.М. Письменна, М.Г. Банковська, 

Л.В. Герус та інші. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, занесений у 2020 р. Рекомендований для вирощування в Одеській, 

Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях [49]. 

Ампелографічний опис. Коронка молодого пагона напіввідкрита, 

антоціанового забарвлення, опушення повстяне середньої 

інтенсивності. Листок середній, п’ятикутний, 

п’ятилопатевий, глибоко розсіченний. Гроно середнє, 

циліндрично-конічне, рихле. Ягода середня, округла, біла. 

Шкірка тонка, м’якоть соковита. Смак приємний, з мускатно-

цитронним ароматом. Однорічний визрілий пагін темно-

коричневий, вузли мають більш темне забарвлення зі 

слабким опушенням, поверхня жолобкова. 

 Господарська характеристика. Сорт раннього терміну 

дозрівання. Кущі середньорослі, визрівання пагонів добре, 

зимостійкість середня. Сорт стійкий до грибних хвороб. 

Урожайність – 15,5 т/га. Кількість плодоносних пагонів – 70 %, кількість 

суцвіть на розвинутий пагін – 1,0 шт. Середня маса грона становить 155 г, 

ягоди – 1,7 г. Транспортабельність висока. Цукристість соку ягід, вирощених в 

умовах Одеської обл., – 20,0 г/100 см3, 

кислотність – 6,0 г/дм3. Дегустаційна оцінка 

сухого вина – 7,95 бала [122].  

 

Алельна характеристика сорту: 

VVS 2 137:145 ZAG62 190:206 

VVMD 7 241:249 VVMD 27 176::178  

VVMD 5 229:239 VVMD 25 244:258 

VVMD 28 244:266 ZAG 79 250:258  

VVMD 32 254:258 [122] 
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Рис. 2.24. Гроно сорту 

‘Шкода’ [122]. 

‘Шкода’ 

Походження: ‘Рубін таїровський’ × (‘Мускат жемчужний’ + ‘Перлина 

Саба’). 

Автори: М.І. Тулаєва, М.Г. Банковська, Л.В. Герус та інші. 

Перспективний сорт селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» [122].   

Ампелографічний опис. Листок великий, п’ятилопатевий, сильно 

розсічений. Черешкова виїмка відкрита. Квітка двостатева. Гроно велике, 

конічне, середньої щільності та щільне. Ягода велика, округла, чорна. Шкірка 

тонка, вкрита пруїном середньої інтенсивності. М’якоть м’ясиста, соковита, сік 

не забарвлений. Смак приємний, з легким мускатним тоном.  

Господарська характеристика. Сорт раннього терміну 

дозрівання. Кущі сильнорослі, визрівання пагонів добре, 

зимостійкість висока. Сорт стійкий до мілдью і оїдіуму, 

відносно стійкий до гнилі ягід. Урожайність – 17,7 т/га. 

Середня маса грона – 280 г. Цукристість соку ягід, 

вирощених в умовах Одеської обл., – 18,6 г/100 см3, 

кислотність – 6,3 г/дм3. Урожай використовують для 

виготовлення червоних столових вин, дегустаційна 

оцінка – 7,8 бала [122].  

 

 

2.3. Методика дослідження 

 

Закладання дослідів, обліки і спостереження проводили відповідно до 

«Методики проведення експертизи сортів плодово-ягідних, горіхоплідних 

культур та винограду» [217; 218], «Программы и методики сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [219] та «Методических 

рекомендаций по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины» 

[220]. 
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Характеристику метеорологічних умов (елементів) місця проведення 

досліджень за період 2017–2021 рр. виконали на основі даних метеостанції 

Meteotrek, яка розташована на території навчальної лабораторії 

«Плодоовочевий сад» НУБіП України за 80 м від дослідного виноградника. 

Аналіз ґрунту дослідної ділянки проводили в лабораторії агрохімії 

ІС НААН України. Характеризували ґрунт дослідної ділянки за 

гранулометричним складом (за Н.А. Качинським), умістом гумусу (за 

І.В. Тюріним в модифікації В.Н. Сімакова), величиною рН водної витяжки – 

потенціометричним. Забезпеченість ґрунту лужногідролізованим азотом 

визначали за Е.К. Корнфільдом, рухомих сполук фосфору та обмінного калію – 

за Ф.В. Чіріковим. 

Фенологічні спостереження проводили із наступного вегетаційного 

періоду після садіння рослин і зазначали дати настання і тривалість основних 

фаз вегетації: «початок розпускання бруньок (вічок)», «цвітіння (початок і 

кінець)», «технічна (споживча) стиглість ягід», «початок листопаду», «кінець 

листопаду» [201; 217]. Плодоносність бруньок винограду визначали шляхом 

аналізу їхнього функціонального стану на 10-ти типових лозах кожного сорту. 

За допомогою мікроскопу МБС-10, перед початком обрізки виноградних кущів 

згідно з методикою О.П. Диканя [221]. Встановлювали навантаження кущів 

вічками методом А.С. Мержаніана [222] за формулою: 

Y = Q / NKP [1 – 0,01(A+B)], де 

Y – величина навантаження (число вічок на кущ); 

Q – урожай з 1 га, кг; 

N – число кущів на 1 га; 

K – коефіцієнт плодоношення пагонів; 

P – середня маса грона, кг; 

А – загиблі вічка, %; 

В – вічка, що не розпустилися, %. 

Визначення стану (етапу морфогенезу) зимуючого вічка винограду 

проводили після цвітіння за К.Д. Стоєвим [223]. Вічка у п’ятикратній 
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повторності відбирали в середній частині пагона поточного року. Анатомічні 

зрізи товщиною 40–60 мкм робили за допомогою заморожувального мікротома 

OmE. Одержаний матеріал проглядали за допомогою мікроскопу МБІ-6 при 

збільшенні в 90–180 разів (рис. 2.25).  

Потенційну продуктивність сортів досліджували 

методом індукції флуоресценції хлорофілу (ІФХ) [224; 

225; 226; 227]. Зміну ІФХ в листках винограду 

реєстрували портативним приладом «Флоратест». 

Попередньо адаптовані до темряви листки 30–35 

денного віку, в п’ятикратному повторенні аналізували 

у трьох фазах розвитку винограду: перша – суцвіття 

явно видно; друга – початок росту зав’язі; третя – 

початок достигання ягід.  

Біологічну продуктивність визначали за методом 

А.Г. Амірджанова [218; 228]; розрахунок площі листкової поверхні – за 

методом С.А. Мельника та В.А. Щигловської [220]; чисту продуктивність 

фотосинтезу (ЧПФ) – за О.О. Нічіпоровічем [241; 242] та В.К. Кошелєвим і 

П.К. Урсуленком [229].  

Посухостійкість сортів винограду визначали за оводненістю тканин, 

водним дефіцитом, водоутримувальною спроможністю листків та здатністю їх 

відновлювати тургор відповідно до «Программы и методики сортоизучения…» 

[219; 243]. Відбір листків для фізіологічних досліджень проводили вранці до 900 

години, листки відбирали з середньої частини пагонів (5–8 міжвузля) у 

п’ятикратній повторності.  

Стійкість досліджуваних сортів винограду проти  грибних хвороб 

оцінювали за 9-ти бальною шкалою [244; 245].  

Облік урожаю починали на другий рік після садіння. Проводили 

попередній облік таких показників плодоносності, як відсоток плодоносних 

пагонів, середня кількість суцвіть на один плодоносний і один розвинутий пагін 

(коефіцієнт плодоносності і плодоношення). Плодоносність пагона оцінювали 

Рис. 2.25. Зрізи 

виноградного вічка на 

предметному склі, 2020 р. 
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за кількістю утворених суцвіть на один розвинутий пагін (К1) за шкалою: ≥  1,2  

– дуже висока, 1,1–0,9 – висока, 0,8–0,6 – середня, 0,5–0,3 – низька, 0,2 ≤ – дуже 

низька. А також за кількістю суцвіть, що розвиваються на одному 

плодоносному пагоні (К2): більше 2,0 шт. – дуже висока, 1,7–1,9 – висока, 1,5–

1,6 – середня, 1,3–1,4 – низька, 1,2 ≤ – дуже низька. 

Визначення врожаю і середньої маси грона у роки дослідження проводили 

у термін настання споживчої стиглості ягід. Продуктивність пагона (в грамах) 

визначали як добуток середньої маси грона на коефіцієнт плодоношення [217; 

218]. 

Для визначення якості врожаю досліджували увологічний і механічний 

склад грон і ягід [195; 201; 217], хімічний аналіз ягід [247; 248; 249; 250], 

проводили органолептичну (дегустаційну) оцінку плодів столових сортів 

винограду [217; 251] та дослідних зразків виноматеріалів за Г.Г. Валуйко та 

Є.П. Шольц-Куліковим [252; 253] та визначали в них уміст етилового спирту і 

цукру. 

Досліджували силу росту рослин і ступінь визрівання пагонів у кінці 

вегетації [201; 217]. Пагони вимірювали в динаміці з інтервалом 20 діб. Ступінь 

визрівання пагонів (лози) встановлювали в польових умовах за кольором та 

наявністю характерного потріскування кори і лабораторним методом.  

Дослідження первинної флуоресценції тканин зрізів однорічних пагонів 

проводили перед укриванням виноградних рослин за методикою А.І. Литвака 

[254] в лабораторії фізіології рослин ІС НААН України; визначали ступінь 

визрівання пагонів винограду за люмінесцентно-мікроскопічним зображенням 

фелеми (пробкового шару) в балах, де 5 балів – високий ступінь визрівання: 

суцільне кільце фелеми, яскравого, жовто-золотистого світіння, рівномірне за 

інтенсивністю, не спостерігається клітинна будова; 1 бал – слабке визрівання: 

тільки місцями у кільці перидерми спостерігаються ділянки фелеми, світіння 

буро-зелене, шари клітин фелеми вузькі, клітини з добре помітними стінками. 

Визначаючи ступінь визрівання лози за методикою Н.В. Матузок [255], восени 

перед укриванням виноградних рослин вимірювали у двох напрямках  діаметр 
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пагона і діаметр серцевини в п’ятому міжвузлі. Коефіцієнт визрівання (Кв) 

розраховували як відношення площі поперечного перерізу деревини до 

загальної площі перетину пагона. Коефіцієнт визрівання не менше 0,90 свідчить 

про добре визрівання лози, 0,80–0,89 – задовільне, менше 0,80 – слабке. 

Для зручності вкривання виноградних кущів восени проводили попереднє 

обрізування пагонів рослин. Остаточне навантаження кущів вічками 

встановлювали весною, за розкриття виноградних рослин, після аналізу та 

обчислення відсотка життєздатних бруньок. Рівень зимостійкості оцінювали 

польовим методом відповідно до «Методики проведення експертизи сортів 

плодово-ягідних, горіхоплідних культур та винограду» [217]. Весною після 

розкриття кущів перевіряли стан вічок і тканин пагонів. Робили поздовжній 

розріз посередині кожного вічка, починаючи з першого від основи пагона, і на 

підставі огляду і аналізу кожного обчислювали відсоток загиблих основних 

бруньок. Ступінь пошкодження тканин пагонів визначали за забарвленням на 

поздовжньому розрізі: за відсутності підмерзання тканини лубу і деревини 

мають зелене забарвлення; наявність коричневого забарвлення різних відтінків 

(включно чорного) свідчить про пошкодження морозами тканин за різними 

ступенями.  

Оцінювання потенційної (за певної температури) морозостійкості вічок та 

пагонів винограду здійснювали методом лабораторного проморожування 

річних пагонів за М.О. Соловйовою [256] в модифікації М.О. Бублика та ін. 

[257]. Лабораторне проморожування низькими температурами  здійснювали 

одночасно для всіх дослідних зразків за допомогою холодильної камери 

«CRO/400/40». Ступінь підмерзання тканин на поперечних зрізах стебел 

оцінювали за шестибальною шкалою М.О. Соловйової [256].  

 У процесі статистичного опрацювання результатів польових і 

лабораторних вимірювань проводили дисперсійний і кореляційний аналіз за 

Б.О. Доспєховим [258] із використанням засобів Excel за В.М. Меженським 

[259]. Економічне обґрунтування ефективності досліджуваних варіантів 

здійснювали за методикою О.М. Шестопаля [260].  



93 
 

РОЗДІЛ 3 

АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН ВИНОГРАДУ В УМОВАХ 

ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

3.1. Особливості росту і розвитку рослин досліджуваних сортів 

винограду 

3.1.1. Особливості розвитку рослин 

 

Дані фенологічних спостережень дають уявлення про проходження 

виноградною рослиною річного циклу розвитку, вегетаційного періоду, терміну 

настання, завершення і тривалості основних фенофаз, що можуть змінюватися 

(варіювати) в залежності від зони вирощування, впливу зовнішніх факторів 

середовища. За їхніми результатами одержали висновки про пластичність та 

адаптивність сортів до нових грунтово-кліматичних умов вирощування [201]. 

Щорічні спостереження полягали у фіксуванні календарних строків прояву 

одних і тих самих ознак, прийнятих за початок фаз річного циклу. 

Встановлення початку, кінця та тривалості фаз дало нам уявлення про процеси 

росту і розвитку винограду в умовах Київщини. Погодні умови за роки 

досліджень досить відрізнялися за метеорологічними показниками, але в цілому 

були сприятливими для росту і розвитку рослин винограду. За 

спостереженнями розпускання вічок у сортів винограду спостерігалося в 

середньому з 20 квітня до 1 травня (табл. 3.1). Найраніше ця фенофаза 

проходила в 2018 р. (20–26.04), найпізніше – в 2020 р. (27.04–1.05). Це 

пов’язано з накопиченням суми активних температур 10 ˚С і більше. У 2018 р. 

спостерігалося стабільне накопичення Σактt ≥10 ˚С з 13.04 (11,3 ˚С), на кінець 

квітня вона становила 345 ˚С. У 2020 р. розпускання бруньок відбувалося 

пізніше за рахунок чергування днів із середньодобовою температурою повітря 

≥10 ˚С і менше 10 ˚С (з 05.03 до 26.05), Σактt ≥10 ˚С на кінець квітня становила 

139 ˚С.  
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Найбільш раннім розпусканням бруньок за період дослідження 

характеризувалися сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш 

таїровський’ та ‘Ярило’, найпізнішим – ‘Іллічівський ранній’. У середньому 

між сортами різниця в строках розпускання вічок становила 5–8 діб.  

Таблиця 3.1 

Дати настання основних етапів розвитку в рослин сортів винограду в 

умовах Київщини.   

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорт 

Початок 
Технічна 

стиглість ягід 
Листопад розпускання 

бруньок 
цвітіння 

достигання 

ягід 

Ароматний 26.ІV±4 08.VІ±10 29. VII±4 05.IX±5 17.X±7 

Загадка (ум.к) 25.ІV±2 08.VІ±9 12.VIII±3 15.IX±5 17.X±7 

Іллічівський           

ранній 
28.ІV±2 06.VІ±8 19.VII±7 23.VIII±7 17.X±7 

Кардишах 

таїровський 
24.ІV±2 07.VІ±7 17.VII±3 21.VIII±5 17.X±7 

Кишмиш 

таїровський 
24.ІV±2 08.VІ±10 21.VII±6 21.VIII±5 17.X±7 

Комета 25.ІV±5 09.VІ±10 15.VIII±5 20.IX±5 17.X±7 

Мускат 

одеський (ум.к) 
26.ІV±3 06.VІ±10 31.VII±2 02.IX±2 17.X±7 

Персей 27.ІV±2 09.VІ±9 06.VIII±7 11.IX±2 17.X±7 

Шкода 25.ІV±3 08.VІ±9 05.VIII±5 11.IX±6 17.X±7 

Ярило 25.ІV±5 06.VІ±10 22.VII±5 30.VIII±5 17.X±7 

 

Інтервал між розпусканням вічок та цвітінням винограду в середньому за 

роки дослідження дорівнював біля 42 діб (рис. 3.1), найменшим він був у 

2018 р. – 31–39 діб, найбільшим у 2020 р. – 47–52 доби. За строком початку 

цвітіння різниця між сортами становила 4–5 діб (додаток В).  

Незважаючи на досить раннє розпускання бруньок у 2020 р., коливання 

середньодобових температур призвело до більш пізнього цвітіння, яке 
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відбулося на 18 і 11 діб пізніше, ніж у 2018 і 2019 рр. відповідно. Тривалість 

цвітіння становила 9±2 доби.  

Тривалість міжфазного періоду «початок розпускання бруньок» – 

«цвітіння» у досліджуваних сортів становила від 37–39 діб у ‘Іллічівського 

раннього’ і ‘Муската одеського’, до 44–46 діб – у ‘Ароматного’, ‘Кишмиша 

таїровського’, ‘Комети’ і ‘Персея’. Найдовшим періодом формування та росту 

плодів характеризувалися ‘Загадка’ і ‘Комета’, найкоротшим – ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Іллічівський ранній’ і ‘Кишмиш таїровський’ (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Тривалість міжфазних періодів у рослин сортів винограду в умовах 

Київщини. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

 

Суттєва різниця між сортами спостерігалась у даті початку достигання 

плодів, яка в середньому по роках вивчення починалася з 17.VII±3 у сорту 

‘Кардишах таїровський’ та майже через місяць – у ‘Комети’ (15.VIII±5). Термін 

настання технічної зрілості обумовлений не тільки часом початку, а й 

швидкістю накопичення цукрів у сокові ягід. Серед сортів столової групи 

найбільш швидке цукронакопичення відбулося у сорту ‘Кишмиш таїровський’ 

(29 діб), серед технічних – у ‘Муската одеського’ (33 доби). Строки настання 

технічної зрілості плодів за роками відрізнялися залежно від температурного 
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режиму вегетаційного періоду. Найраніше (21.08±5 діб) технічна зрілість ягід 

настає у сортів ‘Кардишах таїровський’ і ‘Кишмиш таїровський’, найпізніше 

(20.09±5 діб) – у ‘Комети’. 

Термічний режим у роки дослідження значно відрізнявся від середніх 

багаторічних значень, Σактt ≥ 10 ˚С дорівнювала 3200–3532 ˚С. Визрівання 

плодів сорту ‘Кардишах таїровський’ відбувалося за суми активних температур 

2280±30 ˚С, у сорту ‘Комета’ – 2834±50 ˚С (табл. 3.2). Результати 

статистичного аналізу свідчать про несуттєві відмінності за кількістю тепла по 

роках (CV = 1,0–4,0 %), за якої настає технічна стиглість ягід досліджуваних 

сортів. 

 

Таблиця 3.2 

Умови настання технічної стиглості плодів винограду на Київщині.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорти 

Сума активних 

температур ≥10 ˚С 

від ПРБ1 до ТСЯ2 

(M±m) 

CV, % 

Термін настання 

ТСЯ2, діб  

(M±m) 

CV, % 

Ароматний 2555±78 3,2 130±3 2,3 

Загадка (ум. к.) 2788±25 1,0 143±3 2,6 

Іллічівський ранній 2316±58 2,6 118±7 6,2 

Кардишах таїровський 2280±30 1,5 117±3 2,4 

Кишмиш таїровський 2293±29 1,3 119±3 2,1 

Комета 2834±50 1,3 148±5 3,7 

Мускат одеський (ум. к.) 2513±80 3,2 128±2 1,2 

Персей 2689±91 3,4 137±1 0,5 

Шкода 2692±62 2,3 137±4 2,7 

Ярило 2465±87 4,0 127±3 2,0 

Примітка: 1ПРБ – початок розпускання бруньок; 2ТСЯ – технічна (споживча) стиглість ягід. 

 

Тривалість періоду від розпускання бруньок до технічної стиглості ягід у 

сортів становила від 117±3 діб (‘Кардишах таїровський’) до 148±5 діб 

(‘Комета’). Найбільше варіювання по роках серед усіх досліджуваних сортів за 

тривалістю міжфазного періоду «початок розпускання бруньок» – «технічна 

стиглість ягід» зафіксоване у сорту ‘Іллічівський ранній’(СV = 6,2 %).      
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Одним із основних завдань фенологічних спостережень є встановлення 

тривалості вегетаційного періоду. За строком достигання ягід до середньопізніх 

сортів віднесли ‘Загадку’ та ‘Комету’, ‘Персей’ і ‘Шкоду’ – до середньоранніх, 

‘Ароматний’, ‘Мускат одеський’ та ‘Ярило’ – до ранніх, ‘Іллічівський ранній’, 

‘Кардишах таїровський’ і ‘Кишмиш таїровський’ – до дуже ранніх. 

В умовах північної частини Лісостепу листопад вимушений і кінець 

періоду вегетації припадає на дату першого осіннього приморозку. За роки 

спостережень найраніше перший приморозок зафіксований у 2019 р. (-2,3 ˚С – 

24.09), що зупинило цукронакопичення та пошкодило плоди ‘Комети’.  

Отже, на Київщині погодні умови в період вегетації мають значні 

відмінності за роками. Особливо на розвиток рослин винограду впливають 

температурні показники у весняний період. Недостатнє теплозабезпечення у 

квітні–травні відтерміновує всі фенофази, особливо – «розпускання бруньок» і 

«цвітіння». Різниця в настанні фенофази «розпускання бруньок» за роки 

спостереження в середньому становила 10 діб. Так, у 2018 р. найраніше 

почалося стабільне накопичення середньодобових температур 10 ˚С і більше; 

цього ж року раніше відбулися всі фази вегетації, особливо фенофаза 

«цвітіння». Найдовшим періодом формування та росту плодів 

характеризувалися ‘Загадка’ і ‘Комета’, найкоротшим – ‘Кардишах 

таїровський’. Найраніше починають достигати ягоди у ‘Кардишаха 

таїровського’, найпізніше – у ‘Комети’. Найбільш швидке цукронакопичення у 

соку плодів спостерігалося у ‘Кишмиша таїровського’ та у ‘Муската 

одеського’. Строки настання технічної зрілості плодів за роками відрізнялися 

залежно від температурного режиму вегетаційного періоду. Найраніше 

технічна зрілість ягід відбулася у сортів ‘Кардишах таїровський’ і ‘Кишмиш 

таїровський’, найпізніше  – у ‘Комети’. За роки спостережень плоди всіх сортів 

визріли, окрім ягід середньопізнього сорту ‘Комета’. Плоди останнього в 

умовах північної частини Лісостепу мають ймовірність пошкоджуватися 

приморозком.    

 



98 
 

3.1.2. Сила росту та визрівання пагонів  

 

Сила росту (енергія або швидкість) рослин винограду є сортовою ознакою, 

яка обумовлена біологічними особливостями сортів, ступенем розвитку 

кореневої системи, надземної частини кущів, запасом поживних речовин в 

різних органах виноградного куща, ґрунтово-кліматичними умовами та ін. 

Потужна коренева система виноградної рослини сприяє сильному розвиткові 

його надземної частин. Зі збільшенням родючості ґрунту збільшується й сила 

росту кущів винограду, навантаження вічками, пагонами і гронами, внаслідок 

чого підвищується врожайність. На ріст і розвиток винограду також впливають 

погодні умови попереднього року, під дією яких формуються генеративні 

органи виноградної рослини [201]. 

Сила росту (довжина) однорічного приросту всіх сортів збільшувалася за 

роками, що видно з росту і розвитку кореневої системи та всієї молодої 

рослини в цілому. Протягом трьох років від моменту садіння сила росту пагонів 

збільшилася в середньому по сортах на 12 %, однак визріла частина 

однорічного приросту була майже однаковою за всі роки вивчення (87–90 %). 

Це говорить про те, що 2018–2020 рр. відзначалися досить сприятливими 

умовами для визрівання тканин пагонів (серпень – вересень), тобто більшим 

теплозабезпеченням у вересні та дефіцитом опадів у серпні.  

За нашими даними, 60 % досліджуваних сортів відносимо до сильнорослих 

(табл. 3.3). Рослини ‘Муската одеського’, ‘Комети’, ‘Кишмиша таїровського’ та 

‘Ярила’ виявилися середньорослими (178,7–196,3 см). Найбільш інтенсивний 

ріст пагонів спостерігався у фази «розвиток листків», «поява суцвіття», 

«цвітіння» та «розвиток плодів»; у середньому по сортах приріст становив 

8,9 см/добу. Надалі в період «достигання ягід» інтенсивність росту пагонів 

зменшувалася. Найбільший середньодобовий приріст пагонів відзначено у 

рослин ‘Ярила’ (13,0 см/добу), ‘Шкоди’ (11,7 см/добу) та ‘Персея’ 

(11,3 см/добу), найменший – у ‘Кишмиша таїровського’ (7,8 см/добу). Одним із 

біологічних показників росту кущів є і кількість повноцінних пагонів, довжина 



99 
 

яких перевищує 50 см. Нормальними за розвитком вважають кущі, що 

сформували не менше 50 % повноцінних пагонів. Проведені обліки розвитку 

пагонів показали, що в усіх варіантах більшість пагонів (70–85 %) мали 

довжину від 51 до 420 см (‘Ярило’). 

Визначення об’єму однорічних приростів є об’єктивним показником сили 

росту, який залежить від кількості, довжини і діаметра пагонів виноградної 

рослини. Найбільший об’єм однорічного приросту був характерний для рослин 

‘Ароматного’, ‘Шкоди’ та ‘Персея’ (>2000 см3), найменший – для ‘Муската 

одеського’ (<1100 см3). Об’єм однорічних приростів інших сортів знаходився у 

межах від 1372,2 (‘Кишмиш таїровський’) до 1972,1 см3 (‘Кардишах 

таїровський’). 

Важливим моментом підготовки винограду до стресових зимових факторів 

є визрівання лози. Чим краще визрівання, тим вища морозо- і зимостійкість 

рослини і, відповідно, її продуктивність наступного року. Ступінь визрівання 

дає можливість визначити придатність сортів до вирощування у певних 

ґрунтово-кліматичних умовах. Восени 2018–2020 рр. оцінювали визрівання 

лози в польових умовах за кольором та наявністю характерного потріскування 

кори. У кінці вересня 2018 р. лоза винограду всіх сортів мала коричневе 

забарвлення кори різних відтінків, у сортів ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, 

‘Комета’ і ‘Персей’ не виявлено характерного потріскування кори у верхній 

частині пагонів (15–20 % від загальної довжини). Наприкінці вересня 2019 р. у 

всіх сортів винограду верхня частина пагонів (в середньому 12,0 % від 

загальної довжини пагонів) не мала характерного потріскування кори. 

Найбільша довжина невизрілої частини пагонів була у рослин ‘Загадки’ та 

‘Персея’, найменша – у ‘Ароматного’, ‘Іллічівського раннього’, ‘Кардишаха 

таїровського’; верхівки перших були темно-зеленого забарвлення.  

Восени 2020 р. рослини всіх сортів візуально мали притаманне визрілій 

лозі коричневе забарвлення. У рослин ‘Комети’, ‘Персея’, ‘Шкоди’ і ‘Ярила’ 

верхня частина пагонів (близько 15,0 % від загальної довжини) не мала 

характерного потріскування, у ‘Муската одеського’ потріскування кори не 
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виявлено на більшій довжині лози, верхівки пагонів мали темно-зелене 

забарвлення. 

Візуальне оцінювання досліджуваних об’єктів показало, що в середньому 

за три роки пагони всіх сортів мали високий ступінь визрівання, понад 80 % 

їхньої довжини. Найкращим та найбільш стабільним за роки вивчення цей 

показник визначений у сорту ‘Ароматний’ (табл. 3.3, додаток Г).  

Таблиця 3.3 

Сила росту та ступінь визрівання однорічних пагонів сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорти 

Середня 

довжина 

пагонів, см 

Середня 

довжина 
визрілої 

частини, см 

Об’єм 

приросту 

куща, см3 

Ступінь 

визрівання 
однорічного 

приросту, % 

CV, % 

*Ароматний 201,7 182,7 2384,6 90,6±1,1 0,7 

*Іллічівський ранній 203,3 182,3 1665,1 89,7±1,1 1,3 

*Мускат одеський (ум. к) 178,7 154,7 1099,3 86,8±4,6 5,8 

*Шкода 214,3 186,0 2152,9 86,8±1,2 1,6 

*Ярило 196,3 172,7 1595,3 88,0±2,2 2,6 

Загадка (ум. к) 226,3 194,3 1557,8 85,8±1,5 1,8 

Кардишах таїровський 212,0 186,7 1972,1 88,0±2,6 3,0 

Кишмиш таїровський 193,3 176,3 1372,2 91,2±2,5 2,8 

Комета 186,0 158,3 1559,0 85,0±4,2 5,0 

Персей 209,0 176,0 2069,2 84,2±0,8 0,9 

НІР 05 19,8 18,0 282,7 4,5  

*Примітка: технічні сорти винограду (для всіх таблиць) 

 

Визначення умовного коефіцієнта визрівання пагонів дозволило виявити, 

що в рослин сортів ‘Кишмиш таїровський’ лоза визріває найкраще (Кв = 0,90), 

найнижчим цей показник був у ‘Комети’. Задовільний ступінь визрівання 

пагонів відзначено у ‘Кардишаха таїровського’ та ‘Ароматного’. Всі інші сорти, 

відповідно значення Кв, мали слабкий ступінь визрівання лози (0,75–0,77). 

Найнижчий показник Кв визначено для рослин ‘Комети’ та ‘Ярила’ (табл. 3.4). 

В останніх відношення площі поперечного перерізу деревини до загальної 

площі перетину пагона було найменшим.  

Наведені дані свідчать про те, що в умовах північної частини Лісостепу 

тільки пагони ‘Кишмиша таїровського’ визрівають добре, у ‘Кардишаха 

таїровського’ та ‘Ароматного’ – задовільно. У решти сортів визрівання лози 
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Рис. 3.2. Структура та 

забарвлення фелеми добре 

визрілого пагона (5 балів) 

сорту ‘Кардишах 

таїровський’. 

слабке (менше 0,80), що говорить про недостатню підготовку їхніх рослин до 

перезимівлі в зоні дослідження. 

Таблиця 3.4 

Умовний коефіцієнт визрівання пагонів рослин досліджуваних сортів 

винограду. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорти 
Діаметр 

пагона, мм 

Діаметр 

серцевини, мм 

Умовний коефіцієнт 

визрівання пагонів (Кв) 

*Ароматний 9,6 3,2 0,89 

*Іллічівський ранній 8,1 4,0 0,76 

*Мускат одеський (ум. к) 7,5 3,6 0,76 

*Шкода 9,3 4,7 0,75 

*Ярило 8,7 4,9 0,68 

Загадка (ум. к) 7,5 3,7 0,75 

Кардишах таїровський 9,2 3,1 0,89 

Кишмиш таїровський 7,8 2,5 0,90 

Комета 9,4 5,4 0,66 

Персей 8,6 4,2 0,77 

НІР05 1,99 0,97 - 

 

При визріванні пагонів винограду змінюється й їхня анатомічна структура, 

зокрема, утворюється кільце коркового камбію (фелоген). Наші дослідження 

показали, що у різних зонах пагонів винограду тканини визрівали не однаково 

(табл. 3.5, додаток Д). У середньому за роки дослідження найкраще визрівання 

лози винограду відзначено в нижній зоні пагонів усіх досліджуваних сортів (0–

70 см від основи куща). Найвищим балом (5,0) у цій зоні лози оцінено стан 

пробкового шару клітин у рослин сортів ‘Ароматний’, 

‘Кардишах таїровський’ та ‘Кишмиш таїровський’; 

суцільне кільце фелеми відповідало конфігурації 

перидерми, мало яскраве, жовто-золотисте світіння, 

рівномірне за інтенсивністю; клітинна будова не 

спостерігалася (рис. 3.2).  

Згідно зі структурою та флуоресценцією фелеми, 

високим ступенем визрівання тканин (4,5 бали) у 

нижній зоні пагона характеризувалися сорти 

‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, ‘Шкода’, 
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Рис. 3.3. Стан фелеми 

верхньої частини пагона 

(слабке визрівання, 2,5 бали) 

сорту ‘Шкода’. 

‘Загадка’ та ‘Комета’. Пробковий шар пагонів цих сортів представлений 

суцільним кільцем фелеми, яке відповідає конфігурації перидерми; фелема має 

жовто-золотисте світіння, місцями жовте, нерівномірне за інтенсивністю, не 

спостерігається клітинна будова. 

Добре визрівання тканин у нижній зоні пагонів кущів винограду (4,0 бали) 

відзначено в рослин ‘Ярила’ та ‘Персея’, пробковий шар яких має суцільне 

кільце, місцями звужене; спостерігаються контури клітин, більшість з яких 

сплюснуті, вміст клітин світиться жовтим кольором. Уміст тільки окремих 

клітин або невеликих ділянок фелеми мав яскраво-жовте світіння.  

Високий ступінь визрівання тканин (4,5 бали) у середній зоні пагонів (70–

140 см від основи куща) визначено у сортів ‘Кардишах таїровський’ і ‘Кишмиш 

таїровський’. Сорти ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’ та 

‘Загадка’ мали добре (4,0 бали) визрівання пагонів у цій зоні.  

Задовільний ступінь визрівання тканин у середній зоні пагонів 

характерний для сортів ‘Шкода’, ‘Ярило’ і ‘Комета’ (3,5); пробковий шар мав 

суцільне кільце фелеми (місцями звужене) клітинної будови; клітини не 

сплюснуті, світіння їх умісту – жовте,  невеликі ділянки фелеми мали яскраво-

жовтий колір.  

Низький ступінь визрівання лози в цій зоні характерний для сорту 

‘Персей’ (3,0); шар має суцільне кільце фелеми клітинної будови, місцями 

звужене; клітини не сплюснуті, світіння їхнього умісту зелено-жовте, місцями 

яскраво-зелене. 

Найнижчий ступінь визрівання тканин 

відзначено у верхній частині пагонів  (>140 см від 

основи куща) винограду – від 1,5 балів у сорту 

‘Персей’ до 2,5 балів у сортів ‘Ароматний’, 

‘Мускат одеський’, ‘Шкода’, ‘Загадка’, Кишмиш 

таїровський та ‘Кардишах таїровський’  (рис. 3.3). 

На перетині пагонів останніх сортів спостерігали 
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суцільне кільце фелеми чіткої клітинної будови, місцями сильно звужене; 

світіння вмісту клітин зелене з жовтим відтінком. У ‘Персея’ тільки місцями на 

перетині верхньої зони пагонів спостерігаються ділянки фелеми, шари клітин 

вузькі, добре помітний контур клітин, світіння їхнього умісту зелене. 

Таблиця 3.5 

Ступінь визрівання різних зон пагонів досліджуваних сортів винограду 

(бал). НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорти 
Зона пагона (лози) 

нижня середня верхня 

*Ароматний 5,0 4,0 2,5 

*Іллічівський ранній 4,5 4,0 2,0 

*Мускат одеський (ум. к) 4,5 4,0 2,5 

*Шкода 4,5 3,5 2,5 

*Ярило 4,0 3,5 2,0 

Загадка (ум. к) 4,5 4,0 2,5 

Кардишах таїровський 5,0 4,5 2,5 

Кишмиш таїровський 5,0 4,5 2,5 

Комета 4,5 3,5 2,0 

Персей  4,0 3,0 1,5 

 

Наведені результати в цілому свідчать про те, що в усіх сортів, окрім 

‘Персея’ та ‘Ярила’, нижня зона пагонів винограду мала високий ступінь 

визрівання; середня – дещо нижчий. Відмінність мають сорти ‘Кардишах 

таїровський’ і ‘Кишмиш таїровський’, оскільки ступінь визрівання тканин 

середньої зони пагонів найвищий серед досліджуваних об’єктів. Верхня зона 

пагонів оцінюваних сортів винограду визріває незадовільно (1,5–2,5 балів).  

Отже, одержані нами експериментальні дані свідчать про те, що більшість 

сортів (60 %) належать до сильнорослих. Молоді рослини (другого–четвертого 

року вегетації) сортів мали добре сформований (розвинутий) кущ, 70–85 % 

пагонів були повноцінними. Найбільший об’єм однорічного приросту був 

характерний для рослин ‘Ароматного’, ‘Шкоди’ та ‘Персея’, найменший – для 

‘Муската одеського’. Пагони всіх сортів мали високий ступінь визрівання, 

понад 80 % їхньої довжини. Найкраще лоза визрівала в ‘Ароматного’ і 

‘Кишмиша таїровського’ (>90 %). Найбільш стабільним за роки вивчення цей 

показник визначено в сортів ‘Ароматний’, ‘Персей’, ‘Іллічівський ранній’ і 
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‘Шкода’ (CV = 0,7–1,6 %). За умовним коефіцієнтом (Кв) також визначено 

високий ступінь визрівання пагонів у рослин ‘Кишмиша таїровського’, 

задовільний – у ‘Ароматного’ та ‘Кардишаха таїровського’ і слабкий – у решти 

сортів. Згідно з анатомічною структурою, яскравістю світіння й забарвленням 

фелеми виявлено високий ступінь визрівання тканин у нижній частині пагонів 

(0–70 см) всіх сортів (4,0–5,0 бали).  

На основі комплексних досліджень, сорти ‘Ароматний’, ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Шкода’ нами віднесено до найбільш 

підготовлених до суворих умов перезимівлі в північній частині Лісостепу 

України. 

 

3.1.3. Стан зимуючого вічка 

 

О.М. Негруль [261] визначає кілька періодів у формуванні кожної бруньки 

рослин винограду. У певний період в ній відбуваються суттєві зміни, в 

результаті яких брунька стає плодоносною або залишається безплідною 

(вегетативною); в першій утворюється одне або кілька суцвіть різного ступеня 

розвитку (диференціації). Періоди, в які відбуваються зміни в рослині, що 

впливають на формування врожаю, називаються критичними. Перший 

критичний період у розвитку бруньки настає, коли зміщена точка росту, 

продовжуючи ріст, може утворити або вусик, або суцвіття. Чи утвориться 

зачаток суцвіття, чи брунька залишиться безплідною, залежить в цей момент 

від внутрішніх і зовнішніх умов (теплозабезпечення, кількості сонячного сяйва, 

обрізування, удобрення тощо). Далі настає період росту бруньки, який визначає 

ступінь розгалуження і складність суцвіття, тобто його величину і кількість 

пуп’янків. З цим періодом тісно пов’язані й наступні, в які закладаються 

зачатки другого і третього суцвіть. Всі ці періоди припадають на різний час для 

різних бруньок, які поступово формуються вздовж пагона зазвичай у червні–

вересні. Бруньки вічок залежно від зони розташування їх по довжині пагона 

характеризуються різною плодоносністю, що зумовлено генетичним 
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походженням сорту. За даними М.Г. Цейтліна [262], основна кількість суцвіть 

утворюється між першим і дев’ятим вузлом зеленого пагона. Найчастіше грони 

розвиваються на третьому–шостому вузлах, рідше на першому–другому та 

сьомому–дев’ятому.   

Результати наших досліджень узгоджуються з даними З.Я. Тітової-

Молчанової [263; 264], К.Д. Стоєва, М. Нікова [265] і свідчать про те, що 

бруньки середніх зон пагонів виноградної рослини формують більшу кількість і 

більш розвинуті суцвіття порівняно з низькорозташованими. Підвищення 

плодоносності зимуючих бруньок від основи пагона до його середини і вище 

становить непорушну закономірність розвитку виноградної лози. Це, за 

висновком наведених авторів, пов’язано з умовами живлення виноградної лози 

і з впливом умов середовища, поєднання яких є передумовою значних 

метаморфічних змін плодоносності зимуючих вічок винограду. 

Терміни закладання суцвіть в зимуючих вічках винограду вивчалося 

багатьма авторами. У Каліфорнії перші ознаки диференціації плодоносних 

вічок у нижній частині пагонів відзначено на початку червня, до кінця місяця 

формування суцвіть зафіксовано у бруньці 15-го вузла [266]. Формування 

суцвіть в Австралії й Південній Африці починається  з середини жовтня і 

триває до початку грудня [267; 268]. У Франції диференціація суцвіть 

починається з середини червня і закінчується в середині серпня [269], в Італії – 

на 20–30 днів раніше (16–18 травня) [270]. З.В. Колєснік і Л.В. Колєснік [271] 

зазначають, що бугорки суцвіть у бруньках винограду в районі Одеси 

спостерігаються в кінці травня – на початку червня.  

Ступінь диференціації і плодоносність бруньок вздовж пагона неоднакова. 

Найбільш плодоносні та краще диференційовані суцвіття формуються в 

бруньках середньої зони пагонів (5–10 вузли), ніж у нижній його частині. Від 

закладання бугорка до диференціації першого суцвіття проходить близько 

місяця (23–33 доби). Період диференціації другого суцвіття коротший (19–

30 діб) та починається приблизно на 10–12 діб пізніше від початку утворення 

першого суцвіття.  
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Рис. 3.4. Головна (центральна, 

основна) брунька виноградного 

вічка сорту ‘Кардишах 

таїровський’, 2020 р. 

Рис. 3.5. Брунька заміщення 

(запасна, бокова) сорту 

‘Іллічівський ранній’, 2020 р. 

Згідно з літературними даними [223; 265], початок періоду розвитку 

суцвіть в бруньках винограду збігається з 

початком періоду цвітіння рослин. Погодні 

умови на початку вегетаційного періоду в 2020 р. 

відтермінували фазу цвітіння на 7–14 діб у 

порівнянні з 2018–2019 рр. Огляд виноградних 

вічок відбувався в середньому на 25-й день від 

початку цвітіння сортів. В умовах північної 

частини Лісостепу більшість виноградних вічок 

(60–65 %) у технічних сортів ‘Ароматний’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, ‘Ярило’ та в деяких бруньках (40 %) 

столового сорту ‘Кишмиш таїровський’ в середній зоні пагона (5–10 вузли) 

мали одну основну і дві бруньки заміщення. Більшість бруньок  (65–75 %) 

виноградного вічка столових сортів ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, 

‘Комета’, ‘Персей’ та у технічного сорту ‘Шкода’ формували одну основну та 

одну бруньку заміщення.  

На кінець першої декади липня центральна (основна) брунька 

виноградного вічка всіх сортів у перших 10 вузлах уздовж пагона знаходилася 

на стадії утворення суцвіть (рис. 3.4), бруньки 

заміщення – залишалися вегетативними (рис. 3.5). 

Ступінь розвитку суцвіть основної бруньки 

виноградних вічок вздовж пагона винограду не 

однаковий. У всіх досліджуваних сортів винограду 

найвищий ступінь розвитку (диференціації) 

суцвіть відзначений у п’ятому–сьомому вузлах 

(рис. 3.6). У середньому розмір суцвіть у цій зоні 

пагонів становить від 465 мкм у сорту ‘Комета’ до 

615 мкм у ранньостиглого сорту ‘Кишмиш таїровський’ (додаток Е).  

У центральних бруньках більшості сортів у п’ятому–сьомому вузлах на 

момент огляду було утворено три–п’ять зачатків міжвузлів. Розмір суцвіть 
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основної бруньки в третьому–четвертому вузлах у середньому на 9,0 % менший 

порівняно із суцвіттями в п’ятому–сьомому вузлах. Суцвіття в центральних 

бруньках виноградного вічка у восьмому–десятому вузлах у середньому на 

11,0 % менші за суцвіття у першому–другому вузлах; найменша ця різниця 

становила у сорту ‘Ароматний’ (8,0 %), найбільша – у сортів ‘Кардишах 

таїровський’ і ‘Персей’ (17,0 %). Більшість вічок, розташованих вище 10-го 

вузла на пагоні, на момент огляду були вегетативними. У сортів ‘Кардишах 

таїровський’ та ‘Іллічівський ранній’ утворення (диференціація) суцвіть 

спостерігалося на більшій довжині пагона (в 1–12 вузлах) порівняно з іншими 

сортами. На нашу думку, це пов’язано з початком та тривалістю фенофази 

«цвітіння», яка в зазначених сортів відбулася на три–п’ять діб раніше порівняно 

з іншими сортами (додаток В). Згідно з літературними даними [223], розмір 

суцвіть у зимуючих вічках винограду на кінець серпня (закінчення росту і 

диференціації) у середній частині пагонів (5–15-й вузол) дорівнюють 700–

900 мкм.  

Рис. 3.6. Розмір суцвіть у центральній бруньці зимуючого вічка винограду. 

НЛ «Плодоовочевий сад», 2020 р. 

 

Нами зафіксовано, що в умовах північної частини Лісостепу на кінець 

першої декади липня розвиток (диференціація) суцвіть основної бруньки 
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спостерігається в перших десяти вузлах вздовж пагона всіх сортів. Згідно з 

літературними даними [223] в кліматичних умовах Болгарії у виноградної 

рослини на кінець червня формуються генеративні бруньки в перших 15 вузлах 

уздовж пагона. Дані В.А. Рубіної [272] свідчать, що формування бруньок у 

більш високих зонах пагонів відбувається за коротший період часу і за меншої 

суми активних температур, середньої зони – максимальної Σактt ≥ 10 ˚С, хоча 

період їх формування коротший, ніж для бруньок нижніх зон пагону. 

Аналогічні висновки зробив і А.А. Менагарішвілі [273], за даними якого 

найбільш інтенсивно утворення суцвіть відбувається в секторі 6–15 вузлів, у 

60–65 % зимуючих вічок 15-го вузла утворення суцвіть відбулося приблизно за 

10 діб.  

Отже, результати наших досліджень та відомостей багатьох авторів 

доводять, що бруньки середніх зон пагонів виноградної рослини формують 

більшу кількість і більш розвинуті суцвіття. В умовах північної частини 

Лісостепу більшість виноградних вічок у технічних сортів ‘Ароматний’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, ‘Ярило’ та в деяких бруньках 

столового сорту ‘Кишмиш таїровський’ мали одну основну і дві бруньки 

заміщення. У столових сортів ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Комета’, 

‘Персей’ та у технічного сорту ‘Шкода’ більшість бруньок виноградного вічка 

формували одну основну та одну бруньку заміщення. На кінець першої декади 

липня на Київщині центральна (основна) брунька виноградного вічка перших 

10 вузлів уздовж пагона у всіх сортів знаходилася на стадії утворення суцвіть, 

бруньки заміщення – залишалися вегетативними. У сортів ‘Кардишах 

таїровський’ та ‘Іллічівський ранній’ утворення (диференціація) суцвіть 

спостерігалося на більшій довжині пагона (у 1–12 вузлах) в порівнянні з 

іншими сортами. У всіх досліджуваних сортів винограду найвищий ступінь 

розвитку (диференціації) суцвіть відзначений у п’ятому–сьомому вузлах 

уздовж пагона.  
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3.2. Формування та ефективність роботи фотосинтетичного апарату 

рослин винограду 

3.2.1. Функціональна активність листкового апарату  

 

Після початку дії світла на попередньо адаптований до темряви листок 

рослини інтенсивність флуоресценції хлорофілу істотно змінюється за період 

виміру. Часова залежність індукції флуоресценції хлорофілу має характерний 

вигляд кривої з кількома максимумами. Форма цієї кривої віддзеркалює зміни, 

які відбуваються у фотосинтетичному апараті рослини за її адаптації до різних 

умов навколишнього середовища [274; 275].  

За інформацією Д.Ю. Корнєєва [276], рівень флуоресценції хлорофілу, 

котрий випромінюється комплексами фотосистеми II (PS II) з «відкритими» 

реакційними центрами, залежить від втрат енергії збудження при її міграції по 

пігментній матриці світлозбиральних комплексів. За умови активного 

фотосинтезу, коли всі реакційні центри знаходяться у відкритому робочому 

стані, за слабкого освітлення близько 3 % поглинутої енергії світла не 

використовується в процесі фотосинтезу. Як правило, у сприятливих для 

рослини умовах культивування величина «фонового» рівня флуоресценції (F0) 

незначна, що говорить про активне використання клітинами енергії 

поглинутого світла. У різні фази розвитку кущів винограду «фоновий» рівень 

флуоресценції хлорофілу листків варіював в оптимальних межах 235–286, 238–

318 та 226–274 у. о. (табл. 3.6, додаток Ж). Однак, ефективніше використання 

листям квантів енергії поглинутого світла за показником F0 у більшості сортів 

нами зафіксовано у фазі «початок достигання ягід». У кожен із трьох строків 

дослідження у сортів ‘Ароматний’, ‘Загадка’, ‘Іллічівський ранній’ та 

‘Кардишах таїровський’ за показником F0 спостерігали менший уміст молекул 

хлорофілу, які не мають функціонального зв’язку з реакційними центрами (РЦ), 

тобто не беруть участь у процесах фотосинтезу. 
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Таблиця 3.6 

Характеристика функціонального стану листків рослин винограду за 

показниками F0 та Fp (у. о.). НЛ «Плодоовочевий сад» , 2019–2020 рр. 

Сорти 

F0 Fp 

за фенологічними фазами 

суцвіття 

явно 

видно 

початок 

росту 

зав’язі 

початок 

достигання 

ягід 

суцвіття 

явно 

видно 

початок 

росту 

зав’язі 

початок 

достигання 

ягід 

*Ароматний 264 ab 238  a 226  a 1506  a 987  a 1309  a 

*Іллічівський ранній 256 ab 243 ab 226  a 1662 ab 1208 ab 1477 ab 

*Мускат одеський 

(ум. к) 
235  a 240  a 261  b 1523  a 1141 ab 1474 ab 

*Шкода 270 аb 318  c 253 ab 1669 ab 1347 b 1469 ab 

*Ярило 272 b 274  b 254 ab 1653 ab 1222 b 1461 ab 

Загадка (ум. к) 243 ab 270 ab 245 ab 1520  a 1166 ab 1480 ab 

Кардишах 

таїровський 
253 ab 269 ab 230  a  1600 ab 1202 ab 1333 ab 

Кишмиш 

таїровський 
269 ab 282  b 274  b 1694 ab 1379  b 1558  b 

Комета 274  b 293 bc 270  b 1763 ab 1302  b 1606  b 

Персей 286 b 272  b 251 ab 1768 b 1310 b 1541  b 

Примітка: Різними літерами позначені величини, що суттєво відрізняються за 5% рівнем 

значущості (для всіх таблиць). 

 

Адаптивними змінами в структурі пігментного комплексу до умов 

освітлення зумовлено те, що показник Fp (найвищий рівень флуоресценції 

хлорофілу а) є найбільш варіабельним. Величина максимального значення 

флуоресценції залежить від інтенсивності збуджуваного випромінювання і є 

пропорційна до загальної кількості хлорофілів та обернено пропорційна до 

щільності реакційних центрів. Вважають, що у точці Fp за максимального 

значення флуоресценції хлорофілу фотосинтез знаходиться на мінімальному 

рівні [277]. Так, найвищу інтенсивність фотосинтезу в середньому по всіх 

сортах ми визначили у фазу «початок росту зав’язі», найнижча — «суцвіття 

явно видно» (табл. 3.6). Аналізуючи детально показник Fp по сортах, 

встановили, що інтенсивність фотосинтезу була істотно вищою у другий строк 

вимірювання порівняно з першим, а саме: у сорту ‘Ароматний’ – на 34 %; 

‘Загадка’ – 23 %; ‘Іллічівський ранній’ – 27 %; ‘Кардишах таїровський’ – 25 %; 

‘Кишмиш таїровський’ – 18 %; ‘Комета’ – 26 %; ‘Мускат одеський’ – 25 %; 
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‘Персей’ – 26 %; ‘Шкода’ – 19 %; ‘Ярило’ – 26 %, що на нашу думку, зумовлено 

недостатньою інсоляцією в перший строк вимірювань. Процес фотосинтезу за 

таких умов, як доводять А.С. Лукаткін та ін. [278], лімітується інтенсивністю 

світла, що надходить до рослини. 

За даними багаторічних досліджень лабораторії фізіології рослин ІС 

НААН, оптимальним є такий рівень фонової флуоресценції, який становить не 

більше 20–25 % від максимального значення флуоресценції (Fp). Ми 

встановили, що в усіх досліджуваних сортів винограду пігментний комплекс 

функціонує активно в усі фази розвитку куща (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Рівень використання енергії на синтез органічної речовини (F0/Fp) 

у різні фази розвитку рослин винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», 2018–2020 рр. 

 

У фазах «суцвіття явно видно» та «початок достигання ягід» показник 

F0/Fp коливається в середньому по сортах у діапазоні — 16–17 %, у фазу 

«початок росту зав’язі» — 22 %. Вважаємо, що це пояснюється великою 

кількістю витраченої енергії на інтенсивний ріст плодів (зав’язі). 

Ефективним способом моніторингу стресових впливів довкілля на рослину 

є розрахунковий показник – коефіцієнт індукції флуоресценції хлорофілу (Кі), 
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який відображає частку хлорофілів, що беруть участь у фотосинтезі, від 

загальної їх кількості та визначає ефективність світлової фази фотосинтезу. За 

отриманими даними (табл. 3.7), показник Кі в листках рослин винограду в 

перший і третій строки вимірювання коливався в одних і тих же межах 0,822–

0,845 і 0,823–0,842  у. о. відповідно, у другий – 0,740–0,792 у. о. Як свідчать 

результати дослідження А.С. Лукаткіна та ін. [278], наші дані вказують на 

високий рівень ефективності фотофізичних процесів поблизу реакційних 

центрів PS II. 

Таблиця 3.7 

Характеристика функціонального стану листків рослин винограду за 

показниками Кі та Rfd (у. о.).  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 

Кі Rfd 

за фенологічними фазами 

суцвіття 

явно 

видно 

початок 

росту 

зав’язі 

початок 

достигання 

ягід 

суцвіття 

явно 

видно 

початок 

росту 

зав’язі 

початок 

достигання 

ягід 

*Ароматний 0,822 а 0,740  a 0,825 ab 1,94 a 1,80 a 1,83  b 

*Іллічівський ранній 0,844 а 0,792  b 0,842  b 2,61 b 1,93 b 1,94 bc 

*Мускат одеський 

(ум. к) 
0,845 а 0,784  b 0,823  a 2,18 ab 1,50 a 1,52  a 

*Шкода 0,837 а 0,756 аb 0,825 ab 2,50 b 2,04 b 1,79 ab 

*Ярило 0,831 а 0,770 аb 0,824  a 2,23 ab 1,79 a 2,19  c 

Загадка (ум. к)  0,836 а 0,761 аb 0,834 аb 2,64 b 1,79 a 2,09 bc 

Кардишах 

таїровський 
0,838 а 0,771 аb 0,824  a 2,73 b 1,84 ab 2,01 bc 

Кишмиш таїровський 0,841 а 0,792  b 0,823  a 2,52 b 2,01 b 1,87 bc 

Комета 0,843 а 0,771 аb 0,829 аb 2,77 b 2,18 ab 2,21 bc 

Персей 0,833 а 0,788  b 0,835 аb 2,77 b 2,02 b 2,13  c 

 

Величина показника Кі пов’язана зі змінами ефективності процесу 

фотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу. Цей показник у темно-

адаптованих рослин відображує потенційну квантову ефективність PS II. Його 

використовують як індикатор продуктивності фотосинтезу, оптимальне 

значення якого для більшості видів рослин за умов насичуючої інтенсивності 

збуджуючого світла не перевищує 0,83 [279]. Збільшення даного показника 

діагностує явище фотоінгібування і свідчить про вплив на рослини стресових 
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чинників [280]. У фазу «суцвіття явно видно» для листків винограду 

‘Іллічівський ранній’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Комета’, ‘Мускат одеський’ 

показник Кі був вищим за оптимальне значення, але між сортами не 

встановлено істотної різниці за величиною Кі. У фазу «початок росту зав’язі» 

сорт ‘Ароматний’ за цим показником значно відрізнявся від більшості сортів. У 

третій строк вимірювання істотна різниця за величиною Кі була у сортів 

‘Мускат одеський’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Ярило’, ‘Кардишах таїровський’ 

порівняно з сортом ‘Іллічівський ранній’. Отже, за коефіцієнтом індукції 

флуоресценції хлорофілу (Кі) потенційна продуктивність рослин винограду 

всіх сортів знаходилася на дуже високому рівні; найвищою вона була у сортів 

‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, ‘Кишмиш таїровський і ‘Комета’. 

Коефіцієнт адаптивності або «індекс життєздатності» (Rfd) ми 

використовували для оцінювання впливу умов вирощування на стан рослини. 

Зниження розрахункового показника Rfd до 1,47–1,91 у. о. свідчить про 

негативний вплив умов зростання або можливу дію стресового фактора на 

ефективність перебігу циклу Кальвіна [281]. У рослин винограду у фазу 

розвитку «суцвіття явно видно» індекс життєздатності в середньому по сортах 

становив 2,49 у. о., у фазу «початок росту зав’язі» відбулось зниження 

показника до 1,89; у фазу «початок достигання ягід» – до 1,96 у. о. (табл. 3.7). 

Рослини культивуються на добре освітленій ділянці, на вертикальній шпалері, з 

оптимальним доступом сонця до всіх частин куща винограду, тому, на нашу 

думку, ефективність фотосинтетичних процесів у цілому висока. 

Ефективність фотосинтетичних процесів за коефіцієнтом адаптивності у 

сорту ‘Мускат одеський’ вказує на зменшення інтенсивності фотохімічних 

процесів у другий та третій строк вимірювання; зниження показника Rfd 

становило 30,3–31,2 %. Найменші зміни індексу життєздатності (на 5,7–7,2 %) 

визначено для рослин сорту ‘Ароматний’, що свідчить про більшу стійкість 

останнього до дії негативних чинників навколишнього середовища.  

Для встановлення впливу погодних умов періоду вегетації на процеси 

фотосинтезу в листках винограду ми використали показники гідротермічного 
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коефіцієнту, суми активних температур та суми опадів. За роки дослідження 

ГТК та Σактt ≥ 10 ˚С мали слабкий вплив на ефективність проходження світлової 

фази фотосинтезу в листках усіх сортів винограду (за показником Кі) окрім 

‘Кишмиша таїровського’, ‘Муската одеського’ та ‘Персея’, для яких 

відзначений більший вплив (r = 0,36…0,38, помірний вплив) метеоелементів, 

ніж на рослини інших сортів винограду (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Кореляційна залежність між метеоелементами та інтенсивністю фотосинтезу 

рослин винограду (за показниками Кі та Rfd).  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 

Ki Rfd 

Метеорологічні елементи 

ГТК 
Σ акт t ≥ 

10 
Σ опадів ГТК 

Σ акт t ≥ 

10 
Σ опадів 

*Ароматний 0,19 0,22 0,46 0,53 -0,12 0,30 

*Іллічівський ранній 0,16 0,19 0,36 0,52 -0,55 -0,07 

*Мускат одеський (ум. к) 0,36 -0,14 0,25 0,50 -0,60 -0,29 

*Шкода 0,18 0,01 0,14 0,50 -0,59 -0,09 

*Ярило 0,23 0,14 0,42 0,42 -0,07 0,17 

Загадка (ум. к) 0,16 0,21 0,38 0,37 -0,49 -0,19 

Кардишах таїровський 0,29 0,03 0,35 0,74 -0,54 0,04 

Кишмиш таїровський 0,38 -0,17 0,23 0,41 -0,63 -0,36 

Комета 0,27 0,01 0,28 0,30 -0,55 -0,28 

Персей -0,03 0,36 0,35 0,51 -0,51 -0,18 

 

Загалом потенційна продуктивність рослин винограду (за показником Кі) 

слабко та помірно залежала від погодних умов протягом вегетації. Серед 

метеорологічних елементів найбільший вплив на ефективність проходження 

світлової фази фотосинтезу в листках досліджуваних рослин винограду мала 

кількість опадів (помірний, r = 0,35–0,46).      

Вплив погодних умов на величину коефіцієнта адаптивності (Rfd) був 

більш вагомий в порівнянні з величиною Ki. Встановлено високий вплив ГТК 

на ефективність проходження темнових фотохімічних процесів у листках 

рослин сорту ‘Кардишах таїровський’. Для більшості сортів винограду він 

помітний (r = 0,50–0,69), та лише для сортів ‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’, 
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‘Комета’ та ‘Ярило’ – помірний (r = 0,30–0,49). Ефективність проходження 

темнових фотохімічних процесів у листках більшості сортів винограду помітно 

(r = 0,50-0,69) залежала від Σактt ≥ 10 ˚С протягом вегетації. Найменшу 

залежність від цих факторів відзначено у сортів ‘Ароматний’ і ‘Ярило’. 

Кількість опадів мала слабкий вплив на квантову ефективність фотосинтезу в 

листках більшості сортів винограду; помірно вона впливала на ефективність 

фотосинтезу в листках сортів ‘Ароматний’ та ‘Кишмиш таїровський’. 

За аналізом змін індукції флуоресценції хлорофілу листків виявлено 

найвищу інтенсивність фотосинтезу в середньому по всіх сортах у фенофазу 

«початок росту зав’язі»,  найнижчу – «суцвіття явно видно». Потенційна 

продуктивність рослин винограду за коефіцієнтом ІФХ в усіх сортів 

знаходилася на дуже високому рівні та мала слабкий і помірний кореляційний 

зв’язок з погодними умовами в період вегетації. Гідротермічний коефіцієнт та 

Σакт t ≥ 10 ˚С мали слабкий вплив на ефективність проходження світлової фази 

фотосинтезу та помітний (коефіцієнт кореляції r = 0,50–0,69) – на ефективність 

проходження темнових фотохімічних процесів у листках більшості сортів 

винограду. 

 

3.2.2. Загальна листкова поверхня та рівень чистої продуктивності 

фотосинтезу 

 

Для формування врожаю високої якості виноградній рослині необхідна 

велика кількість світла та сонячної енергії. Листок винограду – основний орган, 

який виконує функцію синтезу органічної речовини. Кількість поглинутої 

рослинами сонячної радіації залежить від розміру площі листкової поверхні та 

характеру її розміщення на кущі. 

На процес фотосинтезу також впливає вік листка виноградної рослини, 

загальна тривалість періоду росту якого становить 28–35 діб. Листки, які 

досягнули 30 % своєї величини, спроможні віддавати частину вироблених ними 

асимілянтів іншим органам рослини. Листки, досягнувши більше 50 % своєї 
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величини (15–18 денні), здатні забезпечувати асимілянтами не лише свої 

потреби, а й бути джерелом живлення для ростучих пагонів, суцвіть та ягід. 

Перед цвітінням 50 % листків пагона досягають максимальної величини, що 

збільшує продуктивність листкової поверхні пагона. Максимального розміру 

листкова поверхня пагонів винограду зазвичай досягає до періоду початку 

дозрівання плодів [223].  

Інтенсивність асиміляційної діяльності листків зумовлена величиною 

листкової поверхні. Найпродуктивнішою вважають таку площу листкової 

поверхні винограду яка дорівнює 28 тис. м2/га, тобто в три рази перевищує 

площу одного гектара виноградника [235; 237; 239; 240; 282]. Для забезпечення 

такого співвідношення необхідно розташувати так пагони у просторі, щоб їхнє 

розміщення сприяло кращому використанню листками прямого і розсіяного 

сонячного світла.  

Наші дослідження показали, що середня кількість листків на пагоні 

винограду четвертого року вегетації по сортах становила 25,3 шт.; їхня 

кількість залежала від довжини пагонів і міжвузлів. Найбільше листків на 

пагоні формували рослини ‘Комети’ (>30 шт./пагін), найменше – сорт ‘Ярило’ 

(<20 шт./пагін). У першого, незважаючи на середню силу росту пагонів, за 

рахунок меншої відстані між вузлами листки на пагоні розміщені густіше 

порівняно з іншими сортами. Середня кількість листків на пагонах решти 

сортів дорівнювала від 20,1 (‘Кардишах таїровський’) до 28,9 шт. (‘Загадка’) 

(табл. 3.9).  

Облиствленість куща виноградних рослин залежала від кількості пагонів, 

що розвинулися та залишилися після обламування (в середньому за роки 

дослідження – 18,3–25,8 шт./кущ). Так, кількість листків на кущах винограду 

четвертого року вегетації варіювала по сортах у середньому від 429,8 – у 

рослин ‘Ярила’ до 680,7 шт. – у ‘Загадки’.   

Середня площа листків сортів винограду незначною мірою відрізнялася по 

роках; рослини другого року вегетації формували в середньому на шість 

відсотків менші за розміром листки, ніж чотирирічні. Однак значно різнилася 
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по довжині пагонів, найбільші за площею листки формувалися в нижній зоні 

пагонів (<70 см від основи куща) та становили на четвертий рік вегетації в 

середньому 214,2 см2. Розмір листків середньої зони пагонів (70–140 см від 

основи куща) дорівнював 149,8 см2, що на 30–35 % менше за листки нижніх зон 

лози. Найменші за розміром листки формувалися у верхній зоні пагонів 

(>140 см від основи куща); площа яких в середньому по сортах становила 

104,9 см2, що на 60–70 % менше за листки нижньої зони пагонів.  

Найбільші за площею листки формували чотирирічні рослини сортів 

‘Іллічівський ранній’ та ‘Ароматний’, великі – рослини ‘Шкоди’ і ‘Комети’, а 

найменші  –  ‘Мускат  одеський’  (табл. 3.9).   Решта  сортів за  цим  показником  

Таблиця 3.9 

Характеристика листкової поверхні кущів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», 2018–2020 рр. 
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*Ароматний 22,1 24,0 545,5 606,0 177,4 184,7 9,7 11,2 21,6 24,9 

*Іллічівський 

ранній 
23,6 26,3 564,1 658,3 182,1 189,7 10,3 12,5 22,9 27,8 

*Мускат 

одеський (ум. 

к) 

23,3 27,6 489,7 587,8 123,3 125,3 6,1 7,4 13,4 16,4 

*Шкода 22,4 23,9 498,9 542,6 164,2 167,0 8,2 9,1 18,2 20,1 

*Ярило 18,8 19,7 384,7 429,8 154,4 156,8 5,9 6,7 13,2 15,0 

Загадка (ум. 

к) 
24,0 28,9 549,7 669,9 142,4 147,2 7,9 9,9 17,5 21,9 

Кардишах 

таїровський 
19,4 20,1 407,5 444,0 137,3 140,4 5,6 6,2 12,4 13,9 

Кишмиш 

таїровський 
21,7 24,1 482,1 568,2 134,2 137,7 6,5 7,8 14,4 17,4 

Комета 29,6 32,3 538,5 603,0 160,5 165,6 8,7 10,0 19,3 22,2 

Персей 23,7 25,6 607,9 680,7 145,2 148,0 8,8 10,1 19,6 22,4 

НІР05 4,7 6,3 118,8 148,7 8,8 12,8 2,2 0,7 4,9 1,7 
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знаходилася в діапазоні від 137,7 (‘Кишмиш таїровський’) до 156,8 см2 

(‘Ярило’). 

Площа листкової поверхні четвертого року вегетації кущів винограду була 

найбільшою у сортів ‘Іллічівський ранній’, ‘Ароматний’, ‘Персей’ і ‘Комета’, 

більше 10,0 м2; найменшою – у ‘Кардишаха таїровського’ та ‘Ярила’, в 

середньому 6,5 м2. Найпродуктивнішою площею листкової поверхні (м2/га) 

характеризувався сорт ‘Іллічівський ранній’, рослини якого на четвертий рік 

вегетації мали оптимальну листкову поверхню для формування врожаю високої 

якості. У чотирирічних рослин ‘Ароматного’ загальна площа листкової 

поверхні була сформована на 90 % від оптимального її рівня. Сорти ‘Шкода’, 

‘Загадка’, ‘Комета’, ‘Персей’ відзначалися високою площею листкової поверхні 

(сформовано в середньому 77 % від оптимального рівня). Найменшу площу 

листкової поверхні утворено в чотирирічних рослин сортів ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Ярило’, ‘Мускат одеський’ і ‘Кишмиш таїровський’ (на 50–62 % 

від найпродуктивнішого її рівня). 

Найбільш об’єктивним показником оцінки роботи листкового апарату та 

його зв’язку з урожаєм є чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ), яка 

характеризує кількість загальної сухої біомаси, сформованої рослинами 

протягом доби в розрахунку на 1 м2 листків. Ця величина залежить від кількості 

засвоєного в процесі фотосинтезу вуглекислого газу. Існує наступна 

класифікація рівня ЧПФ (г/м2 за добу) листків винограду: 5–6 – високий; 3–5 – 

середній; 2–3 – низький  [218; 220].    

У середньому за роки дослідження найвищий рівень ЧПФ листків 

спостерігався в рослин сортів ‘Загадка’, ‘Ярило’ і ‘Мускат одеський’, який 

дорівнював 5,0–5,4 г/м2 за добу (рис. 3.8). Всі інші сорти винограду формували 

середній рівень загальної сухої біомаси, від 3,2 (‘Кардишах таїровський’) до 

4,7 г/м2 за добу (‘Іллічівський ранній’). Незважаючи на те, що сорти ‘Мускат 

одеський’ і ‘Ярило’ формують найменшу серед сортів площу листкової 

поверхні куща, вони найефективніше використовують біологічний потенціал у 

процесі формування плодів.  
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Рис. 3.8. Рівень ЧПФ листків сортів винограду. НЛ «Плодоовочевий сад», 

середнє за 2019–2020 рр. 

 

Відповідно до експериментальних даних, які ми отримали, найбільші за 

площею листки формували чотирирічні рослини сортів ‘Іллічівський ранній’ та 

‘Ароматний’, великі – рослини ‘Шкоди’ і ‘Комети’, а найменші – ‘Мускат 

одеський’. Кущі сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Комета’ і ‘Персей’ 

мають найбільшу серед сортів площу листкової поверхні, проте рівень ЧПФ їх 

листків – середній. Біологічний потенціал при формуванні плодів 

найефективніше використовують сорти ‘Загадка’, ‘Ярило’ і ‘Мускат одеський’ 

(ЧПФ = 5,0–5,4 г/м2. доба). 

За результатами наших досліджень в умовах північної частини Лісостепу 

встановлено, що потенційна продуктивність рослин усіх сортів винограду за 

коефіцієнтом індукції флуоресценції хлорофілу листків знаходилася на дуже 

високому рівні та мала слабкий і помірний кореляційний зв’язок з погодними 

умовами в період вегетації. За комплексним аналізом функціональних 

показників встановлено високу стабільність фотосинтетичних процесів у 

листках винограду та достатньо високий адаптивний потенціал рослин до 

ґрунтово-кліматичних умов Київщини. На четвертий рік вегетації рослини 

‘Іллічівського раннього’ сформували достатню (найпродуктивнішу) площу 

листкової поверхні. У нових ґрунтово-кліматичних умовах рослини сортів 
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‘Загадка’, ‘Ярило’ і ‘Мускат одеський’ мали найвищий рівень чистої 

продуктивності фотосинтезу їх листків та найефективніше використовували 

свій біологічний потенціал продуктивності при формуванні плодів.  

 

3.3. Адаптивні властивості рослин винограду в умовах північної 

частини Лісостепу України  

3.3.1. Посухостійкість  

 

Серед великого різноманіття сортів винограду найбільше значення мають 

ті, які здатні пристосовуватися та реалізовувати свою потенційну 

продуктивність у різних умовах вирощування. Однією із властивостей рослин 

винограду, яка характеризує ступінь їх адаптивності, є посухостійкість. У роки 

дослідження в північній частині Лісостепу температура повітря в літні місяці 

нерідко досягала рекордних позначок (+37,9˚С – 22.06.2019. Додаток Б.3). У 

період достигання плодів крім того, спостерігався дефіцит опадів (ГТК у серпні 

2017–2020 рр. = 0,08–1,15), що призводило до зниження інтенсивності 

фотосинтезу, пригнічення росту пагонів, в’янення грон, опіків ягід, висихання 

листя та ін.  

Довготривале зневоднення в період літньої посухи негативно впливає на 

зимостійкість рослин, оскільки передчасний листопад і погіршення синтезу 

запасних речовин, як відомо, спричинює слабке загартування пагонів винограду 

та знижує їх зимо- та морозостійкість [283; 284; 285]. 

У найбільш посушливий період вегетації 2019–2020 рр. визначали загальну 

обводненість клітин листків, водний дефіцит (ВД) та водоутримувальну 

здатність листків (ВЗЛ) досліджуваних сортів винограду. За роки вивчення всі 

сорти винограду характеризувалися високим рівнем обводненості тканин 

листків, який знаходився в межах від 64,1 (‘Шкода’) до 77,6 % (‘Загадка’). У 

середньому найвищий вміст вологи визначено в тканинах листків 

‘Ароматного’, найменший – у ‘Шкоди’, хоча істотної різниці між сортами за 

цим показником не виявлено (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Обводненість тканин листків винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

 

Важливим показником, що характеризує стабільність водного гомеостазу 

під час дії посухи, є водний дефіцит листків (ВД, відсоток від загального вмісту 

води в стані повного насичення). Визначення ВД в листках виноградних рослин 

за період досліджень показало, що найбільший дефіцит вологи характерний для 

листків ‘Персея’ і ‘Загадки’, в середньому більше 20 %, найменший – для 

‘Ярила’, ‘Шкоди’ і ‘Кардишаха таїровського’ (менше 10 %). У решти сортів цей 

показник знаходився в діапазоні 10,0–12,3 % (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Водний дефіцит листків виноградних рослин за 24 год. 

експозиції. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 
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Істотна різниця за цим показником виявлена лише між сортами ‘Ярило’ та 

‘Загадка’, що вказує на дещо нижчий адаптивний потенціал в умовах посухи 

останнього.   

Водоутримувальну здатність листків часто вважають головним критерієм 

посухостійкості сортів [286]. Аналіз динаміки змін ВЗЛ показав, що за 

експозиції дві години в середньому по сортах тканини листків втрачали 5,9 % 

води (від 3,9 у ‘Персея’ до 8,2 % у ‘Муската одеського’); чотири години – 13,1 

(від 9,7 у ‘Персея’ до 16,7 % у ‘Муската одеського’); шість годин – 19,0 (від 

17,1 у ‘Персея’ до 23,5 у ‘Муската одеського’). За умови дефіциту вологи у 

повітрі протягом шести годин найбільше води втрачали листки ‘Муската 

одеського’, ‘Кишмиша таїровського’ і ‘Кардишаха таїровського’ (табл. 3.10). 

Середню стійкість до посухи мали сорти ‘Ароматний’, ‘Комета’, ‘Шкода’ – 

протягом 6 годин їхні листки в середньому втрачали 18,5–19,4 % води. Висока 

ВЗЛ відмічена в рослин сортів ‘Ярило’, ‘Персей’, ‘Іллічівський ранній’, 

‘Загадка’ (втрата води склала 14,6–17,5 %).  

Таблиця 3.10 

Водоутримувальна здатність листків винограду. 

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 

Втрата води (%) від початкової за 

експозиції 
Відновлення тургору 

після 24 год. 

експозиції, % 2 год. 4 год. 6 год. 24 год. 

*Ароматний 6,7 13,0 18,5 49,3 1,7 

*Іллічівський ранній 4,1 11,2 17,3 38,7 17,2 

*Мускат одеський (ум. к) 8,2 16,7 23,5 44,9 12,4 

*Шкода 5,2 12,4 19,4 40,5 3,1 

*Ярило 5,1 9,8 14,6 35,1 17,7 

Загадка (ум. к) 4,9 13,2 17,5 42,5 9,8 

Кардишах таїровський 6,9 15,7 21,3 47,7 13,8 

Кишмиш таїровський 8,1 16,2 22,1 49,7 16,4 

Комета 6,3 13,6 18,5 45,5 14,5 

Персей 3,9 9,7 17,1 45,0 16,3 

НІР05 3,7 6,8 7,3 10,2 3,4 

 

Посуха може бути тривалою, тому втрату листками води ми 

характеризували за добової експозиції. Найменша втрата води за 24 години 
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характерна для листків сортів ‘Ярило’ та ‘Іллічівський ранній’, середня – для 

‘Шкоди’, ‘Загадки’, ‘Муската одеського’, ‘Персея’ і ‘Комети’ – до 45,5 %. 

Високою інтенсивністю транспірації характеризувалися листки сортів 

‘Кардишах таїровський’, ‘Ароматний’ та ‘Кишмиш таїровський’, за 24 години 

втрата води тканинами листків складала до 49,7 %. За тривалої експозиції всі 

сорти зберігають більше 50 % води від початкової кількості, тобто мають 

високу пристосованість до умов з низьким вологозабезпеченням. 

Ступінь стійкості рослин до зневоднення характеризували за здатністю їх 

листків відновлювати тургор. За результатами наших досліджень, найбільша 

кількість поверненої вологи в листки характерна для сортів ‘Ярило’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Персей’, найменша – для 

‘Ароматного’ і ‘Шкоди’. Останні істотно різнилися за цим показником з 

рештою сортів.  

Отже, в результаті лабораторних досліджень водно-фізичних властивостей 

рослин встановлено, що найвищим рівнем обводненості тканин листків 

характеризується сорт ‘Ароматний’, найнижчим – ‘Шкода’; найменшим 

показником водного дефіциту – рослини ‘Ярила’, ‘Шкоди’, ‘Кардишаха 

таїровського’, найбільшим – тканини листків ‘Персея’ і ‘Загадки’. Найвища 

водоутримувальна здатність листків притаманна рослинам ‘Ярила’, 

‘Іллічівського раннього’, висока інтенсивність транспірації характерна листкам 

сортів ‘Кардишах таїровський’, ‘Ароматний’ та ‘Кишмиш таїровський’. 

Найвища здатність відновлювати тургор притаманна листкам сортів ‘Ярило’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей’, найнижча – рослинам 

‘Ароматного’, ‘Шкоди’.  

За комплексом ознак, які характеризують водно-фізичні властивості 

рослин, ми встановили, що найвищою адаптивною здатністю до посухи в 

умовах північної частини Лісостепу України характеризуються рослини сортів  

‘Ярило’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Персей’, найнижчою – сорти ‘Ароматний’, 

‘Шкода’ і ‘Загадка’.   
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3.3.2. Зимо- і морозостійкість 

 

Лімітуючим фактором, що значною мірою впливає на поширення 

виноградарства в північні райони, є критичне зниження температури повітря у 

зимовий період. 

У північній частині Лісостепу України особливо важливим є стійкість 

рослин винограду до комплексу таких несприятливих зимових факторів, як 

низькі (критичні) температури, що часто супроводжуються сильними вітрами; 

значні коливання температури повітря, чергування відлиг і сильних морозів, а 

також пізньовесняні заморозки та ранні осінні приморозки тощо. 

Для виявлення зимостійкості рослин сортів перевіряли стан вічок і тканин 

пагонів навесні за розкриття кущів. Погодні умови зимою за час спостережень 

(2017–2020 рр.) були сприятливими для перезимівлі виноградних рослин (див. 

розділ 2). У період з мінімальною температурою повітря температура ґрунту на 

глибині 0–20 см становила -1,1 °С (16–17.01.2018), у зимовий період 2019 і 

2020 рр. температура ґрунту не опускалася нижче нуля. За таких умов кількість 

загиблих центральних бруньок переважно у верхній частині лози по сортах 

становила 5,5–20,0 % від їхнього загального числа на кущі. Найменше загиблих 

основних бруньок обліковано на рослинах сортів ‘Ароматний’, ‘Кишмиш 

таїровський’, ‘Іллічівський ранній’, найбільше – у сортів ‘Кардишах 

таїровський’ і ‘Комета’. У рослин усіх інших сортів кількість загиблих 

центральних бруньок становила 12,5–15,8 %.   

За укривної культури, в середньому за роки вивчення, тканини пагонів 

винограду були слабко пошкоджені морозами (3 бали); у сортів ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Комета’, ‘Шкода’, ‘Персей’ підмерзло не більше 10 % поверхні 

лози, пошкоджений тільки луб. Частіше пошкодження спостерігалось у верхній 

частині пагонів (>140 см від основи куща). Дуже слабке пошкодження (1 бал) 

виявлено в рослин сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат 

одеський’, ‘Ярило’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Загадка’ – на лозах траплялися 
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поодинокі пошкодженні ділянки лубу переважно на верхівках пагонів; тканини 

мали світло-коричневе забарвлення.  

В умовах укривного виноградарства важливим є вчасне розкриття кущів 

винограду після перезимівлі. При невчасному проведенні цього агрозаходу 

висока вологість ґрунту та підвищення температури повітря весною сприяють 

появі плісняви на пагонах винограду. Тому при перших позитивних 

температурах повітря весною необхідно розкрити рослини винограду.  

Січень і лютий 2021 р. відрізнялися найбільшим за останні п’ять років 

зниженням температури повітря; вона становила мінус 22,7 і 15,7 ˚С відповідно.  

Дослідження зимостійкості сортів винограду польовим методом показали, що 

технічні сорти за неукривної культури виявилися стійкішими до несприятливих 

факторів зими в порівнянні зі столовими (рис. 3.11). Визначення стану вічок та 

лози в березні після екстремальних умов зими 2021 р. за неукривної культури 

дозволило встановити, що у групі технічних сортів найкраща збереженість 

вічок вздовж пагону характерна для рослин ‘Муската одеського’, 83 % від 

загальної їх кількості на пагоні.  Пошкодження морозом тканин пагонів у сорту 

‘Мускат одеський’ спостерігалося з середньої зони лози (>100 см від основи 

пагона); пошкоджені ділянки невеликі, займають не більше 15 % поверхні 

пагонів, пошкоджений тільки луб. 

                а                                           б                                        в 

Рис. 3.11. Стан рослин винограду навесні за неукривної культури: а –

‘Шкода’ (25.05.21), б – ‘Комета’ (24.06.21), в –‘Іллічівський ранній’ (24.06.21) 
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У сортів ‘Ароматний’ та ‘Іллічівський ранній’ кількість збережених вічок 

на пагоні становила 58 і 39 % відповідно, однак у першого за неукривної 

культури відзначено більшу кількість збережених замісних бруньок, а в 

останнього живі вічка діагностовано на більшій довжині пагону. Пошкодження 

морозом тканин пагонів у вище згаданих сортів спостерігалося з середньої зони 

пагонів (>100 см від основи пагона) – до 20–25 % поверхні лози мали 

підмерзлий луб і верхні шари деревини. У рослин ‘Ярила’ та ‘Шкоди’ загибель 

основних бруньок становила 100 %, замісних – 65 і 80 % відповідно. 

Найсильніше пошкодження тканин пагонів серед групи технічних сортів 

встановлено у рослин ‘Ярила’ і ‘Шкоди’ (до 35 і 47 % поверхні відповідно). 

Коричневе забарвлення тканин спостерігалося з середньої частини пагонів 

(>100 см від основи пагона), пошкодження цієї зони мало кільцевий характер; в 

рослин ‘Шкоди’ морозом пошкоджено серцевину (10–15 %).    

У групі столових сортів найкраща збереженість вічок за неукривної 

культури та екстремальних мінусових температурах взимку 2021 р. характерна 

для рослин ‘Комети’, 24 % живих вічок від загальної їх кількості вздовж 

пагона. У ‘Комети’ і ‘Персея’ з середньої зони лози (>100 см від основи пагона) 

відзначено почорніння тканин лубу і верхніх шарів деревини – до 25 % 

поверхні лози. Збереженість вічок у рослин ‘Персея’ становила 5 % від 

загальної їх кількості вздовж пагона. У ‘Загадки’ загибель центральних бруньок 

становила 100 %, замісних – 81 %; у рослин цього сорту за неукривної культури 

визначено найменше пошкодження морозом тканин пагонів (тільки луб) серед 

групи столових сортів – 10–15 % поверхні лози. У рослин ‘Кардишаха 

таїровського’ та ‘Кишмиша таїровського’ без вкривання кущів на зимовий 

період загинули всі вічка, спостерігалося сильне і дуже сильне підмерзання 

тканин пагонів у нижній і середній їх зоні (0–120 см від основи пагона); 30–

40 % від загальної довжини верхньої зони лози повністю вимерзли.  

Зимостійкість рослин винограду за неукривної культури встановлювали 

також за кількістю (відсотком) розвинутих бруньок у травні після остаточного 

навантаження кущів вічками. Найвищий відсоток розвинутих бруньок на кущ 
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визначено у ‘Муската одеського’ – 78,8 %. У сортів ‘Ароматний’ та 

‘Іллічівський ранній’ цей показник становив 62,7–64,8 %. Рослини ‘Ярила’ 

мали 60,2 % розвинутих вічок у нижній зоні лози (0–30 см від основи пагона) та 

на багаторічних частинах куща; рослини останнього формували найвищу 

кількість плодових пагонів порівняно з рештою сортів. Найменш зимостійкими 

в групі технічних сортів виявилися рослини сорту ‘Шкода’, які мали 18,7 % 

розвинутих вічок на кущ; однорічні прирости розвивалися на багаторічних 

частинах куща та формували найменшу кількість плодових пагонів. Столові 

сорти виявилися менш зимостійкими, ніж технічні. У рослин ‘Комети’ 

визначено 42,2 % розвинутих вічок на кущ; однорічні прирости утворювалися в 

нижній зоні лози (0–30 см від основи пагона) та на багаторічних частинах куща. 

У рослин ‘Кардишаха таїровського’, ‘Загадки’, ‘Персея’, ‘Кишмиша 

таїровського’ вічка розвивалися на багаторічних частинах куща (23,5, 27,4, 30,1 

і 38,7 % відповідно). 

Отже, за п’ять років спостережень в умовах північної частини Лісостепу 

України екстремальні температури взимку спостерігалися один раз. За укривної 

культури винограду всі сорти виявилися адаптивними до цих умов, тобто їхні 

рослини можуть формувати стабільну продуктивність. За неукривної культури 

винограду найвищий рівень зимостійкості виявлено в рослин ‘Муската 

одеського’. Сорти ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’ ми віднесли 

до середньозимостійких; їхні рослини після екстремальних умов зими мали 

більше 60 % розвинутих вічок від залишених після обрізування. Всі інші сорти 

ми рекомендуємо вирощувати лише за укривної культури.  

Рівень морозостійкості сортів винограду визначали лабораторним 

методом. Рослинні зразки довжиною 30–50 см (по 30–35 шт. вічок з нижньої, 

середньої та верхньої частини лози) проморожували в морозильній камері за 

температури мінус 20 і 25 ˚С з попереднім закалюванням. Аналіз 

експериментальних даних свідчить про те, що рослини досліджуваних сортів 

суттєво різняться за стійкістю до низьких температур. Найвища збереженість 

центральних бруньок (більше 80,0 %) при проморожуванні пагонів винограду 
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за температури -20 ˚С виявлена в сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, 

‘Мускат одеський’, ‘Кардишах таїровський’. У всіх інших сортів цей показник 

знаходився у межах 72,5–78,9 % (табл. 3.11). Найвища кількість збережених 

замісних бруньок визначена у сортів ‘Ароматний’ та ‘Іллічівський ранній’, 

більше 90 %. Всі сорти за результатами штучного проморожування лози за 

температури -20 ˚С віднесено до групи високоморозостійких.  

Таблиця 3.11 

Ступінь морозостійкості сортів винограду (пряме проморожування за 

температури  -20 і -25 ˚С). НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорти 

-20 ˚С -25 ˚С 

живі вічка, 

% 

морозостійкість, 

сума балів 

живі вічка, 

% 

морозостійкість, 

сума балів 

ц
ен

тр
ал

ь
н

і 

за
м

іс
н

і 

ц
ен

тр
ал

ь
н

і 

за
м

іс
н

і 

*Ароматний 85,5 96,3 2 65,3 85,8 3 

*Іллічівський ранній 88,3 93,9 2 68,1 82,3 3 

*Мускат одеський (ум. к) 83,7 87,3 2 55,4 72,3 3 

*Шкода 76,6 89,2 2 48,3 76,3 4 

*Ярило 74,1 83,7 2 37,5 78,3 5 

Загадка (ум. к) 72,5 85,4 2 44,6 67,2 5 

Кардишах таїровський 80,5 88,0 2 52,0 78,0 3 

Кишмиш таїровський 75,5 84,8 2 41,6 72,8 4 

Комета 78,9 88,5 2 54,8 75,0 3 

Персей 76,1 86,2 2 47,2 71,3 4 

НІР05 9,9 9,3  12,4 8,1  

 

Після проморожування рослинних зразків за температури -25 ˚С, 

найвищий ступінь збереженості центральних бруньок виявлено в ‘Ароматного’ 

та ‘Іллічівського раннього’, найменший – в ‘Ярила’. Більше половини 

неушкоджених центральних бруньок спостерігалось на пагонах сортів ‘Мускат 

одеський’, ‘Кардишах таїровський’ і ‘Комета’ (табл. 3.11). Найвищу кількість 

збережених замісних бруньок відмічено на пагонах сорту ‘Ароматний’, 

найнижчу – у сорту ‘Загадка’. У решти сортів цей показник знаходився у межах 

від 71,3 (‘Персей’) до 82,3 % (‘Іллічівський ранній’). 
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Більшість досліджуваних сортів (80 %) виявила підвищену стійкість до 

температури -25 ˚С. До групи середньоморозостійких віднесено сорти ‘Ярило’ 

та ‘Загадка’.  

Визначення ступеня підмерзання пагонів виноградних рослин за штучного 

проморожування показало, що найменш пошкодженими за обох температур 

виявилися тканини нижньої та середньої частин пагонів (0–140 см), найбільш 

уразливими є тканини верхньої частини однорічного приросту (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Ступінь підмерзання пагонів рослин винограду за лабораторного 

проморожування. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр.  

Сорти 

Температура 

проморожуван-

ня, ˚С 

Ступінь пошкодження тканин пагонів 

від’ємними температурами по зонах пагона, бал 

нижня середня верхня 
зріз через 

бруньку 

*Ароматний 
-20 1,0 1,2 1,6 1,1 

-25 2,5 2,5 2,8 2,8 

*Іллічівський ранній 
-20 1,1 1,1 1,2 0,9 

-25 2,8 3,0 3,3 3,1 

*Мускат одеський 

(ум. к) 

-20 1,4 1,6 1,7 1,1 

-25 2,3 2,5 2,7 2,1 

*Шкода 
-20 1,6 1,8 1,8 1,6 

-25 2,6 2,6 3,2 3,2 

*Ярило 
-20 1,4 1,4 1,6 0,9 

-25 3,0 3,2 3,2 3,5 

Загадка (ум. к) 
-20 1,7 1,9 2,0 1,8 

-25 2,6 2,8 3,0 3,1 

Кардишах 
таїровський  

-20 1,2 1,4 1,5 1,3 

-25 2,3 2,4 2,7 2,6 

Кишмиш 

таїровський 

-20 1,5 1,8 2,0 1,6 

-25 3,2 3,4 3,4 3,3 

Комета 
-20 1,0 1,6 1,8 0,6 

-25 2,6 2,8 3,1 2,9 

Персей 
-20 1,2 1,4 1,5 1,0 

-25 2,2 2,5 2,8 2,5 

 

Тканини нижньої частини пагонів за температури -20 ˚С мали найменший 

ступінь пошкодження; відзначено незначну зміну забарвлення тканин (10–15 % 

поверхні) від 1,0 бала в сортів ‘Ароматний’, ‘Комета’, до 1,7 балів – у ‘Загадки’. 

У середній зоні однорічного приросту сортів пошкодження морозом 

спостерігалося на 20 % поверхні тканин (в середньому 1,5 бала), найменше – у 
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‘Ароматного’, ‘Іллічівського раннього’, найбільше – у ‘Шкоди’, ‘Кишмиша 

таїровського’ та ‘Загадки’. Верхня частина пагонів мала найбільший ступінь 

пошкодження. Наприклад, у сорту ‘Кишмиш таїровський’ до 25 % поверхні 

зрізу приросту було пошкоджено морозом на 2,0 бали. Тканини на вузлах 

пагонів при даній температурі пошкоджувалися в середньому на 1,2 бала, 

найменше – в сортів ‘Комета’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’, найбільше – у 

‘Загадки’, ‘Шкоди’ і ‘Кишмиша таїровського’. 

 

                          а                                                             б       

Рис. 3.12. Зовнішній вигляд зрізів визрілих пагонів винограду сорту 

‘Кардишах таїровський’, пошкоджених низькими температурами: 

а – мінус 25 ˚С, б – мінус 20 ˚С. 

 

Проморожування рослинних зразків за температури -25 ˚С викликало 

сильніше пошкодження тканин пагонів порівняно з температурою -20 ˚С 

(табл. 3.12, рис. 3.12). Пошкодження тканин нижньої та середньої частин 

пагонів рослин спостерігалося в середньому на 30–35 % поверхні (2,6 і 2,4 бала 

відповідно), найменше – у сортів ‘Персей’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Мускат 

одеський’, найбільше – у ‘Кишмиша таїровського’ та ‘Ярила’. Тканини на 

вузлах та у верхній частині пагонів рослин (в середньому 50 % поверхні) мали 

темно-коричневе забарвлення різних відтінків (2,9 і 3,0 бала відповідно). 
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Найсильніше пошкодження визначено в сортів ‘Кишмиш таїровський’ та 

‘Ярило’, найменше – у ‘Кардишаха таїровського’ і ‘Муската одеського’. 

Отже, вивчення зимостійкості за укривної культури винограду показало, 

що всі сорти мали високий ступінь стійкості до комплексу несприятливих 

зимових умов, які склалися в 2017–2020 рр. у північній частині Лісостепу 

України. Збереженість бруньок становила більше 80 %.  

Рослини всіх сортів виявили високу стійкість до температури -20 ˚С і 

більшість (80 %) – підвищену стійкість до -25 ˚С морозу. До групи 

середньоморозостійких (за сумою балів) віднесено сорти ‘Ярило’ та ‘Загадка’. 

Найвищий ступінь збереженості центральних і замісних бруньок характерний 

для ‘Ароматного’ та ‘Іллічівського раннього’, найменший – для ‘Ярила’ і 

‘Загадки’.  

Порівняння ступеня пошкодження морозами тканин різних зон пагонів 

сортів винограду виявило, що найуразливішою є їхня верхня частина. Останнє 

пов’язано з недостатнім визріванням саме цієї частини пагона. Найбільш 

морозостійкою виявилася нижня частина пагонів рослин.  

Отже, наші дослідження показали, що сорти винограду, які вивчали в 

умовах північної частини Лісостепу України, характеризуються високим рівнем 

морозостійкості, щоб витримати морози -20 ˚С. Температура повітря -25 ˚С 

завдавала певне пошкодження тканин пагонів. Найстійкішими до таких умов 

виявилися рослини сортів ‘Мускат одеський’, ‘Кардишах таїровський’ та 

‘Персей’, визрілі однорічні пагони яких за лабораторного проморожування 

були пошкоджені на 2,2–2,8 бала. Найбільше пошкодження за температурного 

режиму -25 ˚С зазнали тканини рослин ‘Кишмиша таїровського’ та ‘Ярила’, що 

вказує на недостатню їх пристосованість до екстремальних температурних 

режимів, які спостерігаються в умовах північної частини Лісостепу України 

один раз у п’ять років. 

За аналізом зимостійкості рослин винограду, вирощуваних за неукривної 

культури, встановлено, що найбільш адаптованими до екстремальних умов 

зими в північній частині Лісостепу були рослини ‘Муската одеського’. Сорти 
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‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’ за результатами наших 

досліджень віднесено до середньозимостійких. Усі сорти столового напряму 

використання та технічний сорт ‘Шкода’ в умовах Київщини є недостатньо 

зимостійкими, тому ми рекомендуємо вирощувати їх тільки за укривної 

культури. 

 

3.3.3. Патогеностійкість 

 

Загальновідомо, що за повної відсутності хімічних обробок втрати врожаю 

винограду в епіфітотійні роки від мілдью становлять 60–100 %, від оїдіуму – 

40–100 %. Чорна плямистість значно знижує визрівання пагонів та загальний 

стан насаджень, а гнилі – погіршують якість урожаю та виноматеріалу. 

Вирощування сортів з комплексною стійкістю до патогенів є одним із 

найперспективніших заходів для розвитку екологічного виноградарства, 

оскільки число обробок пестицидами значно скорочується [287; 288; 289; 290].   

В умовах вегетаційних сезонів усього періоду дослідження ми провели 

оцінювання десяти сортів винограду нового покоління селекції ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова» в умовах північної частини Лісостепу на рівень стійкості до 

збудників чотирьох грибних хвороб (Plasmopara viticola Berl. et de Toni, Oidium 

tuckeri Berk., Phomopsis viticola Sacc., Botrytis cinerea Pers.). 

Останніми роками у зв’язку з кліматичними змінами в Україні та світі, а 

також з появою резистентності патогенів збудників хвороб винограду до часто 

застосовуваних фунгіцидів, відбувається значне розширення ареалу та 

посилення шкідливості таких хвороб, як оїдіум і мілдью [291; 292]. Найбільшої 

шкоди мілдью завдає в зоні вологого клімату та в роки з великою кількістью 

опадів, що притаманно зоні дослідження. Оїдіум розповсюджений та 

спричинює шкоду в усіх зонах виноградарства з теплим та сухим кліматом. 

Особливо небезпечна хвороба в роки зі спекотним літом після теплої зими 

[157]. Сорти нового покоління, отримані за допомогою складних схрещувань, 

мають генетично обумовлену стійкість до основних патогенів. Впровадження у 
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виробництво адаптованих до патогенів сортів дозволить зменшити пестицидне 

навантаження і отримати стабільно якісну продукцію [292; 293].  

Визначення ступеня стійкості рослин проти кожної хвороби та їх групи 

(МОГЧ) проводили в роки дослідження, обліковуючи ураження листків, ягід і 

пагонів. Обліки ураження органів куща хворобами проводили на фоні трьох 

профілактичних обробок: перша – кінець квітня–початок травня у фазу 

«набрякання бруньок»; друга – при появі на лозі трьох–п’яти молодих листків у 

фазу «розвиток листків»; третя – за 5–10 днів до цвітіння у фазу «поява 

суцвіття». За роки спостережень розвиток хвороб та інтенсивність їх 

розповсюдження значно різнилися. Вегетаційний період 2018 р. відрізнявся 

найбільшим теплозабезпеченням та невеликою кількістю опадів у червні та 

серпні, що сприяло помірному розвитку всіх грибних хвороб. Однак помітні 

спалахи оїдіуму проявилися в другій половині літа після великої кількості  

опадів у липні (137 мм). Найменш стійкими до таких умов виявилися листки на 

рослинах ‘Кардишаха таїровського’ і ‘Персея’ та пагони ‘Кишмиша 

таїровського’. Жарка погода з помірною кількістю опадів влітку 2019 р. та 

тепла зима 2019–2020 р. сприяли інтенсивному розвиткові мілдью та оїдіуму в 

2019 і 2020 вегетаційних сезонах. Найбільше уражувалися листки та пагони 

сортів ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ і грона у 

рослин ‘Персея’. Чорна плямистість спостерігалася щорічно з помірною 

інтенсивністю на початку вегетації переважно на рослинах групи столових 

сортів; гниль ягід – на столових сортах переважно раннього терміну дозрівання, 

помірно за три роки дослідження.  

Порівнюючи технічні та столові сорти винограду, виявили, що перша 

група є стійкішою до хвороб (додаток И). Підвищеною комплексною 

(груповою) патогеностійкістю (не нижче 7 балів за 9-ти бальною шкалою) 

характеризувалися всі сорти технічного напрямку використання і столовий сорт 

‘Комета’, що становить 60 % досліджуваних сортів. Відносну комплексну 

стійкість (не нижче 6 балів) виявили всі сорти винограду (100 %) за весь час 

спостережень. 
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У середньому за роки дослідження рослини столових сортів ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’ та ‘Персей’ виявили підвищену стійкість (7 балів і 

вище) проти двох із чотирьох патогенів: гнилі ягід та чорної плямистості. В 

окремі роки сорт ‘Загадка’ виявляв підвищену стійкість проти мілдью і оїдіуму, 

а рослини ‘Кардишаха таїровського’ – проти мілдью. Рослини сорту ‘Кишмиш 

таїровський’ протягом усього періоду дослідження виявляли високу стійкість 

проти чорної плямистості, в роки з помірним розвитком хвороб мали 

підвищену стійкість (7 балів) проти мілдью і гнилі ягід (рис. 3.13). Технічний 

сорт ‘Шкода’ виявив відносну стійкість (6,67 балів) проти гнилі ягід. 

 

Рис. 3.13. Рівень стійкості рослин сортів винограду до збудників грибних 

хвороб. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

 

Підвищену стійкість листків проти мілдью та оїдіуму виявлено у рослин 

60 % сортів, проти гнилей ягід – у 80 %, стійкість проти чорної плямистості – у 

100 %. 

Оцінка комплексної стійкості рослин сортів за чотирма обліковими 

хворобами (МОГЧ) знаходилася на рівні від 6,58 (‘Кардишах таїровський’) до 

7,75 балів (‘Іллічівський ранній’), що підтверджує високу витривалість 

генотипів до грибних хвороб. Групова оцінка за сімома обліковими хворобами 

дозволила виділити сорти ‘Іллічівський ранній’ (7,76 бала), ‘Ароматний’, 

‘Мускат одеський’ та ‘Ярило’ (7,62 бала). Стійкість органів куща за сімома 
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обліковими хворобами столового сорту ‘Комета’ та технічного ‘Шкода’ була на 

рівні 7,19 і 7,43 бала відповідно; патогеностійкість решти сортів – від 6,61 

(‘Кишмиш таїровський’) до 6,86 бала (‘Загадка’) (додаток И).  

Згідно з результатами наших досліджень погодні умови, які склалися у 

вегетаційні періоди 2018–2020 рр., мали вплив на ураження досліджуваних 

сортів винограду збудниками хвороб. Найбільш епіфітотійний вегетаційний 

сезон серед досліджуваних виявився у 2020 р. Інтенсивному розвитку хвороб 

посприяла тепла зима 2019–2020 рр., велика кількість опадів на початку 

вегетації (травень 2020 р. – 166 мм) та заморозок в останній декаді квітня. 

Оптимальна кількість опадів та жарка погода влітку 2019 р. сприяли 

найменшому розповсюдженню патогенів серед вегетаційних сезонів; 

температура повітря в червні піднімалася до рекордних позначок (+37,9 ˚С). 

Встановлено, що серед сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 

найвищий рівень польової стійкості проти чотирьох основних хвороб 

винограду має сорт ‘Іллічівський ранній’ (7,75 бала). Сорти ‘Мускат одеський’, 

‘Ароматний’ і ‘Ярило’ проявляють стійкість проти ураження хворобами на 

рівні 7,58 бала. Найнижчий рівень стійкості до збудників основних хвороб 

серед технічних сортів визначено в ‘Шкоди’ (7,25 бала). Найвищий рівень 

стійкості до патогенів у групі столових сортів виявлено в ‘Комети’ (7,17 бала), 

решта сортів цієї групи проявляла стійкість до основних патогенів на рівні від 

6,58 (‘Кардишах таїровський’) до 6,83 балів (‘Загадка’). Всі сорти винограду в 

умовах північної частини Лісостепу України є достатньо стійкими до збудників 

основних хвороб і їх можна вирощувати при зниженому пестицидному 

навантаженні. Встановлено, що технічні сорти винограду є стійкішими до 

патогенів, ніж столові, тому кількість обробок може бути мінімальною та 

становити три–п’ять разів за вегетацію. Однак, для столових сортів кількість 

обробок пестицидами в епіфітотійні роки рекомендуємо збільшити до семи 

разів за сезон.    

За результатами комплексних досліджень адаптивності сортів до умов 

північної частини Лісостепу України встановлено, що найбільш 
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посухостійкими в цих умовах є сорти ‘Ярило’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Персей’, 

зимостійкими – ‘Мускат одеський’, ‘Ароматний’ та ‘Іллічівський ранній’. 

Найвищою комплексною стійкістю до основних патогенів в умовах Київщини 

виявив сорт ‘Іллічівський ранній’. Відносну комплексну стійкість проти 

чотирьох грибних хвороб (мілдью, оїдіум, гниль ягід і чорна плямистість) на 

рівні не нижче 6,58 бала виявили всі сорти винограду за всі роки вивчення. 

 

3.4. Урожайність та якість плодів 

3.4.1. Плодоносність рослин сортів винограду 

 

Дослідження потенційної (біологічної) продуктивності винограду є досить 

важливим, оскільки за рахунок визначення кількості плодоносних пагонів і 

суцвіть можна одержати попередні дані щодо врожайності.  

Аналіз даних зимостійкості рослин винограду в умовах Київщини за 

укривної культури показав, що кількість збережених вічок після зимових 

періодів 2018–2020 рр. в середньому по сортах становила більше 80 %, тому 

навантаження кущів вічками робили оптимальним та корегували його під час 

обламування пагонів. Перше обламування проводили, коли пагони досягли 

довжини сім–дев’ять сантиметрів, друге – коли на пагонах чітко виділяються 

суцвіття (через сім–десять діб після першого). У середньому за роки 

дослідження кількість вічок, залишених на кущ після обрізки, знаходилася на 

рівні 23,7–28,9 штук, а вічок, що розвинулися, – від 19,1 (‘Комета’) до 

24,9 (‘Ароматний’) (табл. 3.13).  

Кількість пагонів, що розвинулася враховуючи «двійники» (із заміщуючих 

бруньок вічок одночасно розвинулося два–три пагони), становила в технічних 

сортів від 21,9 (‘Ярило’) до 25,1 шт./кущ (‘Ароматний’), у сортів столового 

напрямку використання – від 19,8 (‘Комета’) до 28,7 шт./кущ (‘Кишмиш 

таїровський’). 

Технічні сорти винограду в умовах Київщини формували дуже високу 

частку плодоносних пагонів (біологічна продуктивність) – від 75,3 до 82,9 %. У 
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групі столових сортів найвищою біологічною продуктивністю відзначився сорт 

‘Комета’, високою – рослини ‘Персея’, ‘Кардишаха таїровського’ і ‘Загадки’, 

останні формували більше 50 % плодоносних пагонів. Найменша біологічна 

продуктивність у групі столових сортів була характерна для рослин ‘Кишмиша 

таїровського’.  

Таблиця 3.13 

Характеристика плодоносності рослин сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр.  
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Кількість вічок 

залишених після 

обрізування, 

шт./кущ 

Кількість пагонів, 

шт./кущ 
Кількість 

плодових 

пагонів, 

% 

Кількість 

суцвіть 

шт./кущ 

за
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л
ь
н

а 
 

р
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н
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ті

 

р
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н
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*Ароматний 28,9 24,9 25,1 24,8 78,6 36,8 

*Іллічівський ранній 28,1 23,4 24,8 24,1 79,5 38,8 

*Мускат одеський (ум. к) 24,8 20,2 23,5 21,1 77,3 28,4 

*Шкода 25,9 21,6 23,1 22,4 75,3 20,7 

*Ярило 23,7 20,5 21,9 20,7 82,9 38,3 

НІР05 3,5 4,1 1,9 3,2 4,1 7,6 

Загадка (ум. к) 26,1 22,8 25,4 23,6 51,2 15,6 

Кардишах таїровський 26,3 21,3 21,6 21,2 55,3 18,1 

Кишмиш таїровський 25,5 23,7 28,7 22,5 35,8 9,8 

Комета 23,8 19,1 19,8 18,3 65,3 15,3 

Персей 28,4 24,8 27,1 25,8 57,0 20,2 

НІР05 3,8 3,4 2,8 4,1 8,1 4,7 

 

У сортів технічного напряму використання кількість суцвіть на кущ 

становила 20,7–38,8 шт., найбільше їх формувалося на рослинах ‘Ароматного’, 

‘Іллічівського раннього’ та ‘Ярила’; у столових сортів ця кількість дорівнювала 

9,8–20,2 шт./кущ, найменше суцвіть утворено на рослинах ‘Кишмиша 

таїровського’, який мав істотну різницю за цим показником зі столовими 

сортами ‘Кардишах таїровський’ і ‘Персей’.  

Вивчення плодоносності пагонів винограду показало, що технічні сорти 

‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’ і ‘Ярило’ в умовах 
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півночі характеризувалися дуже високим коефіцієнтом плодоношення (1,2–1,7), 

високим – технічний сорт ‘Шкода’, середнім – столові сорти ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’, ‘Комета’ і ‘Персей’. Лише один столовий сорт 

‘Кишмиш таїровський’ відзначався низьким коефіцієнтом плодоношення, 

середня кількість суцвіть на розвинений пагін становила 0,3 (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Характеристика плодоносності сортів винограду. 

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

 

За період дослідження найбільша кількість суцвіть на розвинутий пагін ми 

спостерігали в мускатного сорту ‘Ярило’ – 1,7, при цьому на один плодоносний 

пагін формувалося 2,1 суцвіття, що перевищувало дані по інших сортах 

винограду.  

Дуже високий коефіцієнт плодоносності та плодоношення за період 

дослідження визначений для рослин технічного сорту ‘Іллічівський ранній’ (К2 

– 2,0 і К1 – 1,6 відповідно). Сорти з білим забарвленням ягід ‘Ароматний’ і 

‘Мускат одеський’ мали високу кількість суцвіть на розвинутий пагін, однак 

більша їх кількість у розрахунку на плодоносний пагін була в рослин першого 

(К2 – 1,9 і 1,6 відповідно). Дещо нижчими показниками характеризувався 

технічний сорт з темнозабарвленими ягодами ‘Шкода’.  
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Середньою кількістю суцвіть на один розвинутий і один плодоносний 

пагін характеризувалися рослини столового сорту ‘Кардишах таїровський’. 

Сорти ‘Загадка’, ‘Комета’ і ‘Персей’ знаходилися на однаковому рівні за 

величиною коефіцієнта плодоношення і плодоносності; К1 мав середній рівень, 

К2 – низький. У рослин сорту ‘Кишмиш таїровський’ формувалося 1,0 суцвіття 

на розвинутий пагін та 0,3 – на плодовий, що є найнижчим показником за 

кількістю утворених суцвіть серед сортів.    

Аналіз біологічної продуктивності винограду в умовах північної частини 

Лісостепу України виявив, що рослини всіх технічних сортів формували дуже 

високий відсоток плодоносних пагонів, високий та дуже високий коефіцієнт 

плодоношення. Найвищим показником плодоносності в групі технічних сортів 

характеризувалися рослини ‘Ярила’. Більшість столових сортів винограду в 

умовах Київщини мали високу частку плодоносних пагонів (51,2–65,3 %). 

Однак найбільший відсоток плодоносних пагонів сформовано на рослинах 

‘Комети’, найвищим рівнем плодоносності пагонів серед столових сортів 

характеризувався ‘Кардишах таїровський’ (К1 і К2 – мав середній рівень), 

низьким – ‘Кишмиш таїровський’.  

Порівнючи біологічну продуктивність технічних сортів винограду, 

вирощуваних в умовах північної частини Лісостепу, з показниками цих сортів 

за умови їхнього культивування в Одеському регіоні визначено, що всі вони 

формували майже однакову кількість плодоносних пагонів, в середньому 78,7 

проти 78,3 % на півдні (див. розд. 2). Найбільшою ця різниця була в сорту 

‘Ярило’, рослини якого в умовах півночі утворювали на 12,9 % більшу кількість 

плодоносних пагонів. У групі столових сортів більшу частку плодоносних 

пагонів формують всі рослини, яких культивують в умовах Київщини в 

середньому 52,9 проти 48,5 % в Одеському регіоні. Найбільша різниця серед 

столових сортів встановлена в ‘Кишмиша таїровського’, у рослин якого в 

умовах півночі формується на 6,8 % більше плодоносних пагонів порівняно з 

рослинами цього сорту, культивованими на півдні. Середня кількість суцвіть, 

що припадають на один розвинутий пагін у всіх досліджуваних сортів в умовах 
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північної частини Лісостепу України дорівнювала або перевищувала 

показники, визначені у цих сортів на Одещині. Найбільша різниця за 

показником К1 серед усіх сортів визначена в ‘Ярила’, на рослинах якого більша 

кількість суцвіть на розвинутий пагін формується в умовах Київщини 

порівняно з рослинами цього сорту, культивованими на Одещині (К1 – 1,7 і 1,0 

відповідно).     

 

3.4.2. Продуктивність рослин 

 

Придатність сорту до вирощування у певних ґрунтово-кліматичних умовах 

визначається і рівнем його продуктивності (урожайності). Величина 

врожайності характеризує біологічний потенціал рослини та його реакцію на 

антропогенні, абіотичні й біотичні фактори. Швидке нарощування вегетативної 

маси кущів винограду в перші роки після садіння дає можливість у 

найкоротший час створити визначену форму, а відтак прискорити час вступу 

насадження в пору товарного плодоношення [294].  

Біологічна продуктивність, що обумовлена кількістю суцвіть, певною 

мірою більша, ніж кількість грон на кущі, які розвиваються протягом сезону та 

формують урожай [228]. На винограднику другого року вегетації рослин ми 

проводили нормування суцвіть, залишаючи по одному на пагоні. У результаті 

на дворічних рослинах було отримано перші грона та обліковано певну 

врожайність. Найбільшу кількість ягід зібрано з рослин технічних сортів 

‘Ярило’ та ‘Ароматний’ (в середньому 0,58 кг/куща) (рис. 3.15). Сорт ‘Шкода’ 

за рахунок більшої маси грона за врожайністю перевищував ‘Іллічівський 

ранній’, хоча рослини останнього мали більшу кількість грон. Серед технічних 

сортів найменшу кількість грон формували кущі ‘Муската одеського’.  

У 2018 р. найбільшу кількість грон утворено на рослинах столового сорту 

‘Персей’ (в середньому 0,4 кг/куща), кущі всіх інших сортів утворювали 

поодинокі невеликі грона. 
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З віком насадження за рахунок збільшення маси і кількості грон 

нарощувалась урожайність кущів, яка в 2019 р. зросла в середньому по сортах у 

9,5 разів порівняно з 2018 р. Найбільшим темпом зростання врожайності 

відрізнялися рослини сорту ‘Комета’ (0,17 і 3,58 кг/куща відповідно по роках), 

найнижчим – ‘Шкода’, ‘Кишмиш таїровський’ і ‘Мускат одеський’. 

 

Рис. 3.15. Динаміка нарощування врожайності кущів сортів винограду. 

НЛ «Плодоовочевий сад», 2018–2020 рр. 

 

Урожайність кущів четвертого року вегетації в середньому по сортах 

зросла у 1,9 рази порівняно з трьохрічними. Найбільша різниця відзначена по 

сортах ‘Мускат одеський’ і ‘Кишмиш таїровський’ (на 70–75 %), найменше 

зростання врожайності за вказаний період відбулося в рослин ‘Ароматного’ та 

‘Іллічівського раннього’ (в середньому на 7 %).  

За результатами наших досліджень визначено, що найбільшою кількістю 

утворених грон на кущі серед технічної групи сортів характеризувалися 

рослини ‘Ярила’, найменшою – ‘Шкода’. Проміжне місце в цій групі належить 

сортам ‘Ароматний‘, ‘Іллічівський ранній’ і ‘Мускат одеський’ (табл. 3.14). 

Високі показники продуктивності за кількістю сформованих грон серед 

столової групи сортів відзначено в ‘Персея’. Середнє положення в цій групі 

сортів за кількістю утворених на рослині грон займали ‘Кардишах таїровський’, 
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‘Загадка’ і ‘Комета’. Найменшу кількість грон на кущ за весь період 

дослідження формували рослини сорту ‘Кишмиш таїровський’, який мав 

істотну різницю за цим показником із сортом ‘Персей’.  

Величина продуктивності пагона мінлива і залежить від сорту, умов 

вирощування, агротехніки та ін. За оптимальних умов максимальна 

продуктивність пагона винограду становить близько 250 г сирої маси грон для 

винних сортів (цукристість соку ягід 18–20 %) і близько 300 г – для столових 

(цукристість соку ягід 14–15 %). А.Г. Амірджанов [218; 228; 230; 231; 232; 233; 

234; 235; 236; 237; 238; 239; 240] підкреслює, що рівні максимальної 

продуктивності пагону єдині як для старих (районованих і малопоширених), так 

і для нових селекційних сортів винограду.  

За результатами наших досліджень, за сирою масою грона серед технічних 

сортів винограду лише ‘Мускат одеський’ досяг рівня середніх показників 

продуктивності пагона; сорти ‘Шкода’ та ‘Ярило’ – високих показників. До 

групи з дуже високою (максимальною за А.Г. Амірджановим) продуктивністю 

пагонів віднесено сорти ‘Ароматний’ та ‘Іллічівський ранній’. Серед столових 

сортів дуже високою продуктивністю пагонів характеризувався ‘Комета’. До 

групи з середнім значенням продуктивності віднесено сорти ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’ і ‘Персей’. Низьким показником продуктивності 

пагону за сирою масою грона характеризувалися лише рослини ‘Кишмиша 

таїровського’.   

За масою цукрів, накопичених у ягодах грон одного пагона, сорти 

винограду поділяють на п’ять груп: дуже низька продуктивність (до 10 г/пагін), 

низька (11–20), середня (21–30), висока (31–40) і дуже висока (41–50 г/пагін) 

[218]. Аналіз одержаних даних свідчить про те, що в умовах північної частини 

Лісостепу України величина продуктивності пагонів за масою цукрів у гронах 

пагона технічних сортів ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’ була на 

високому рівні. Середній показник продуктивності пагона характерний для 

сорту ‘Муската одеського’, найменший серед технічних сортів – для ‘Шкоди’. 

Продуктивність пагонів винограду столових сортів за масою цукрів у гронах 
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пагона знаходилася на середньому (‘Кардишах таїровський’, ‘Персей’) та 

низькому рівнях (‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’ і ‘Комета’).   

Таблиця 3.14 

Характеристика продуктивності сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», 2020 р. 

Сорти 

Кількість 

грон на 

кущ, шт. 

Індекс 

продуктивності, 

г/пагін 

Середня 

урожайність 

куща, кг 

Урожайність, т/га 

за 

сирою 

масою 

грона 

за 

масою 

цукрів 

грона 

фактична 

(кущі 

четвертого 

року 

вегетації) 

розрахункова у 

плодоносному 

насаджені 

*Ароматний 23,6 297,0 34,2 4,9 10,9 16,1 

*Іллічівський 

ранній 
19,9 291,6 39,5 3,8 8,4 18,6 

*Мускат 

одеський (ум. 

к) 

22,2 157,2 27,0 2,4 5,3 10,7 

*Шкода 11,5 243,5 20,1 3,3 7,3 17,9 

*Ярило 31,7 244,8 38,7 4,8 10,7 15,5 

НІР05 7,9 46,4 11,4 1,4 3,2  

Загадка (ум. к) 12,5 192,6 19,0 4,0 8,9 11,2 

Кардишах 

таїровський 
13,0 183,2 25,2 3,1 6,9 10,5 

Кишмиш 

таїровський 
6,8 101,1 19,6 2,3 5,1 8,3 

Комета 10,3 393,6 18,2 5,1 11,3 12,7 

Персей 16,9 192,5 21,4 4,7 10,4 12,1 

НІР05 4,1 78,5 5,2 1,5 3,4  

 

Урожайність виноградника четвертого року вегетації технічних сортів 

дорівнювала 5,3–10,9 т/га. Найвищу врожайність сформовано у насадженні 

сортів ‘Ароматний’ і ‘Ярило’, яка в середньому у два рази переважала дані 

найменш врожайного сорту ‘Мускат одеський’. Середнє положення за цим 

показником займали ‘Іллічівський ранній’ і ‘Шкода’. 

Показник урожайності чотирирічних насаджень столових сортів винограду 

знаходився в діапазоні від 5,1 (‘Кишмиш таїровський’) до 11,3 т/га (‘Комета’). 

Рослини сортів ‘Персей’ і ‘Загадка’ в умовах північної частини Лісостепу 
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України формували високу врожайністю, яка в середньому становила 9,7 т/га та 

була на 14 % нижча, ніж у ‘Комети’. Середнє положення за цим показником 

займав сорт ‘Кардишах таїровський’.  

Молоді насадження досліджуваних сортів винограду в умовах Київщини 

перебувають у процесі нарощування врожайності кущів. Фактична 

врожайність, яка сформована рослинами четвертого року вегетації всіх сортів, є 

меншою за ту, яку формують дані сорти у плодоносному насадженні згідно з 

літературними даними [122; 295; 296]. Для характеристики темпу нарощування 

врожайності насаджень досліджуваних сортів і кількості фактично сформованої 

на четвертий рік вегетації ми змодулювали майбутній її рівень у плодоносному 

віці цих сортів у даних ґрунтово-кліматичних умовах. У плодоносному 

насадженні технічних сортів залишають у середньому 85 тис. пагонів на один 

гектар, столових – 65 тис. шт. Згідно з нашими даними, отриманими в умовах 

Київщини щодо відсотка плодоносних пагонів, кількості суцвіть на один 

плодоносний пагін та середньої маси грона, сформованих у досліджуваних 

сортів, вираховували врожайність плодоносного насадження у даних ґрунтово-

кліматичних умовах. Наприклад, у рослин ‘Ароматного’ кількість плодоносних 

пагонів становить 78,6 % або 66,8 тис. шт./га, кількість суцвіть на один 

плодоносний пагін – 1,9, середня маса грона – 198 г, врожайність насаджень 

максимально може дорівнювати 25,1 т/га. Біологічна продуктивність, що 

обумовлена кількістю суцвіть, певною мірою більша, ніж кількість грон на 

кущі, які розвиваються протягом сезону та формують урожайність; згідно з 

результатами, отриманими в умовах Київщини, біологічна продуктивність за 

кількістю сформованих грон по сортах становить 51,3–83,7 % від потенційно 

можливої за рахунок суцвіть.  

За даними В.Г. Онищенка та В.Т. Гонтара [170], на Київщині врожайність 

кущів ‘Іллічівського раннього’ дорівнює 12–15 кг. Рослини винограду 

четвертого року вегетації в умовах північної частини Лісостепу України в 

різному ступені нарощували та сформували фактичний врожай. Сорти 

винограду ‘Загадка’, ‘Комета’ і ‘Персей’ на четвертий рік вегетації наростили 
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врожайність в середньому на 85 % від можливої у плодоносному віці. Середнє 

положення за цим показником займали сорти ‘Ароматний’, ‘Ярило’, ‘Кардишах 

таїровський’ і ‘Кишмиш таїровський’, які за вказаний період сформували 

врожайність на 66 % від можливої у плодоносному віці. Сорти ‘Іллічівський 

ранній’, ‘Мускат одеський’ і ‘Шкода’ ще активно нарощують врожайність 

насаджень, яка у чотирирічному насаджені досягає 45 % від можливої у 

плодоносному віці цих сортів у даних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Отже, аналіз продуктивності сортів винограду в умовах Київщини виявив, 

що істотне зростання врожайності насаджень у більшості (80 %) досліджуваних 

сортів винограду відзначено на третій рік вегетації кущів. Найвищу фактичну 

врожайність сформовано на четвертий рік вегетації у насадженнях сортів 

‘Ароматний’, ‘Ярило’, ‘Комета’ і Персей (>10 т/га). Найбільшим темпом 

зростання врожайності насаджень від тієї, яку можна отримати у плодоносному 

віці цих сортів у даних ґрунтово-кліматичних умовах характеризувалися 

рослини ‘Загадки’, ‘Комети’ і ‘Персея’, найменшим – ‘Іллічівський ранній’, 

‘Мускат одеський’ і ‘Шкода’. 

Величина продуктивності пагонів за сирою масою грона у всіх технічних 

сортів винограду знаходилася на високому та дуже високому рівні, окрім 

‘Муската одеського’. В останнього виявлено середній рівень показників 

продуктивності пагонів. У групі столових сортів винограду за сирою масою 

грона дуже високою продуктивність характеризувався ‘Комета’, середньою – 

‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’ і ‘Персей’, низькою – ‘Кишмиш 

таїровський’. За масою цукрів, накопичених у ягодах грона сорти ‘Іллічівський 

ранній’, ‘Ярило’ та ‘Ароматний’ мали високу продуктивність пагона, середню – 

‘Мускат одеський’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Персей’, низьку – ‘Шкода’, 

‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’ і ‘Комета’. 
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3.4.3. Увологічний і механічний склад грона та ягід винограду 

 

З суцвіття після цвітіння і природного обсипання зайвих квіток та 

недорозвинутої зав’язі в процесі його подальшого росту і розвитку  

утворюється гроно. Ніжка суцвіття перетворюється в ніжку грона, вісь суцвіття 

з розгалуженнями – в гребінь, зав’язь – в ягоди. Сортові особливості, ґрунтово-

кліматичні та погодні умови в період росту і розвитку впливають на ступінь і 

характер галуження гребеня, довжину вісей першого, другого і наступних 

порядків та на форму, величину і щільність грона. 

Вважаючи, що грона технічних сортів винограду масою 150–250 г є 

великими, 100–150 г – середніми та менше 100 г – дрібними, відзначаємо, що 

сорти ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Шкода’ в умовах північної 

частини Лісостепу України формують грона великого розміру (рис.  3.16).  

 

Рис. 3.16. Маса грона сортів винограду. НЛ «Плодоовочевий сад», середнє 

за 2019–2020 рр. 

 

У 2019 р. на рослинах ‘Ярила’ були сформовані грона середніх розмірів 

(132 г), у 2020 р. – великих (в середньому 156 г), що, на нашу думку, є 

сортовою особливістю нарощування маси грона зі зростанням віку рослин. 

Рослини сорту ‘Мускат одеський’ характеризувалися дрібними гронами у 
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2019 р. та середніми – у 2020 р. У групі технічних сортів максимальна маса 

грона визначена у рослин ‘Шкоди’ (463 г), що пояснюється наявністю у 

генотипі ознаки великоплідності (див. розд. 2). 

Столові сорти винограду за масою грона поділяються на дуже дрібні (до 

80 г), дрібні (80–150), середні (150–300), великі (300–1000) та дуже великі 

(більше 1000 г). За результатами наших досліджень, великий розмір грона 

відзначено в сортів ‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Комета’, середній – у 

‘Кардишаха таїровського’ і ‘Персея’. Найбільшою середньою та максимальною 

масою грона характеризувався сорт ‘Комета’ (492 і 852 г відповідно). Середнє 

положення за максимальною масою грона притаманно рослинам ‘Персея’, 

решта сортів за цим показником була на однаковому рівні (рис.3.16). 

Для визначення величини (розміру) грона вимірювали його довжину від 

основи до верхньої ягоди і ширину в найширшій частині. В ампелографічній 

практиці вважають грона невеликими, якщо їхня довжина (без ніжки) не 

перевищує 10 см; середніми  за довжини від 10 до 18 см; великими  від 18 до 

26 см; дуже великими, якщо їхня довжина понад 26 см. Залежно від сорту, зони 

вирощування, агротехнічних умов величина грона варіюється від 6 до 40 см 

[53]. 

Результати вимірювань показали, що грона рослин ‘Ярила’ були 

найдовшими та найбільшими (20,4×9,7 см) серед сортів технічного 

спрямування. Решта сортів винограду цієї групи мали середній розмір грона. 

Столові сорти винограду мали довжину грона від 17,6 до 28,2 см (табл. 3.15). У 

рослин, більшість з яких в умовах північної частини Лісостепу України 

формували великі грона, середні були лише в сорту ‘Кардишах таїровський’, а 

дуже великі – в рослин ‘Комети’. 

Величина (розмір) ягід визначається сортом і залежить від умов 

вирощування. За величиною ягоди поділяють на дуже великі (діаметр понад 

23 мм), великі (до 23), середні (до 18) і дрібні (до 13 мм). 



148 
 

Рослини всіх технічних сортів винограду в умовах півночі формували 

округлу, середню за розміром ягоду, лише рослини ‘Ароматного’ – дрібні. 

Найбільші за величиною плоди були характерні для рослин ‘Шкоди’.  

Більшість столових сортів в умовах Київщини формували ягоди великого 

розміру, на рослинах ‘Кардишаха таїровського’ вони були середні за розміром. 

Плоди, залежно від сорту, різнилися за формою: овальна, видовжена – у рослин 

‘Загадки’, округла – у ‘Кардишаха таїровського’, яйцеподібна з загостреним 

кінчиком – на рослинах ‘Кишмиша таїровського’, яйцеподібна – у ‘Комети’ та 

подовженояйцеподібна – у ‘Персея’.  

Таблиця 3.15 

Розмір грона та ягід сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 

Розмір грона, см Розмір ягід, мм 

довжина 

(M±m) 

CV, 

% 

ширина 

(M±m) 

CV, 

% 

довжина 

(M±m) 

CV, 

% 

ширина 

(M±m) 

CV, 

% 

*Ароматний 13,1±2,8 17,6 10,1±1,9 11,5 11,8±0,6 3,9 12,0±0,6 4,9 

*Іллічівський 

ранній 
15,2±1,9 12,0 11,8±0,7 6,4 13,9±1,5 8,1 15,1±0,6 3,3 

*Мускат одеський 

(ум. к) 
12,6±1,4 11,3 8,5±0,4 5,3 13,5±0,8 5,1 13,0±0,5 3,2 

*Шкода 16,5±1,6 7,8 13,5±1,1 13,6 16,2±0,8 3,6 16,0±0,5 2,8 

*Ярило 20,4±2,7 10,9 9,7±0,5 5,4 13,2±1,0 6,1 13,6±0,9 5,1 

НІР05 2,4  3,1  1,7  1,5  

Загадка (ум. к) 21,1±2,1 9,0 16,5±1,3 7,9 21,7±2,4 7,9 15,9±2,4 10,4 

Кардишах 
таїровський 

17,6±3,3 15,6 12,4±1,5 12,1 17,7±1,1 5,0 16,2±1,8 8,1 

Кишмиш 

таїровський 
24,9±2,9 8,9 13,9±0,3 2,5 20,8±2,8 11,8 15,6±0,8 4,3 

Комета 28,2±2,2 6,0 17,8±0,6 3,6 22,6±3,2 14,0 17,8±1,4 8,7 

Персей 22,4±3,5 12,5 15,7±0,9 5,7 25,6±3,2 9,1 15,2±1,9 7,9 

НІР05 4,2  2,3  2,6  2,1  

 

Маса ягоди досліджуваних технічних сортів коливалася в межах від 1,8 до 

3,1 г. Найбільший показник відзначено у сорту ‘Шкода’, найменший – у сортів 

‘Ароматний’ та ‘Ярило’. Середнє положення за середньою масою ягоди 

належить рослинам ‘Іллічівського раннього’ та ‘Муската одеського’. У групі 

столових сортів найбільші за масою ягоди формують рослини ‘Загадки’ і 

‘Комети’, найменші – ‘Кишмиш таїровський’. Середня маса плоду в рослин 
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Рис. 3.18. Насіння ягід технічних сортів 

винограду. НЛ «Плодоовочевий сад», 2021 р.  

‘Кардишаха таїровського’ і ‘Персея’ знаходилася на одному рівні та в 

середньому становила 4,2 г (рис. 3.17).   

 

Рис. 3.17. Маса ягоди сортів винограду. НЛ «Плодоовочевий сад»,  

середнє за 2019–2020 рр. 

 

Кількість насінин у ягодах винограду по сортах коливалася від 0,8 

(‘Кишмиш таїровський’) до 3,0 шт. (‘Іллічівський ранній’). У ‘Кишмиша 

таїровського’ насіння дрібне, рудиментарне, трав’янисте і при поїданні ягід 

його присутність не відчувається. 

Решта сортів столової групи формували 

насінин у ягоді від 2,1 (‘Кардишах 

таїровський’) до 2,5 шт. (‘Персей’).  

Серед технічних сортів найменша 

кількість насінин утворювалася в ягоді 

‘Ярила’. Плоди решти сортів даної 

групи містили майже однакову їх кількість (2,8–3,0 шт.), однак відрізнялися за 

розміром (рис. 3.18). Дрібне насіння формувалося в ягоді сорту ‘Ароматний’ 

(3,6 × 1,5 мм), велике – у ‘Шкоди’ (7,1 × 4,5 мм). В останнього всі насінини в 

ягоді добре розвинені, рудиментарних не спостерігалося. Середнє за розміром 

насіння формували ягоди ‘Муската одеського’ (5,3 × 3,8 мм), ‘Іллічівського 
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раннього’ (5,1 × 3,6 мм) та ‘Ярила’ (5,0 × 2,1 мм), в яких окрім нормально 

розвинених насінин часто зустрічалися й рудиментарні, недорозвинені 

насінини (1–2 шт. в ягоді).     

Механічний склад грона важливий для визначення перспективності 

технічного сорту для промислової переробки. Гроно винограду складається з 

гребня та ягід, ягоди – зі шкірки, м’якуша та насінин. Відсоткове 

співвідношення за масою цих складових частин залежить від сорту винограду, 

умов вирощування та встановлюється механічним аналізом грона і ягід, згідно з 

яким ми визначили, що в умовах північної частини Лісостепу України частка 

ягід у гронах по сортах становила від 90,6 (‘Шкоди’) до 93,8 % (‘Мускат 

одеський’), хоча істотної різниці між сортами за цим показником не виявлено 

(табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Механічний склад грона та ягід технічних сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 
Склад грона, % Склад ягід, % 

ягоди гребені нормальні горохоподібні уражені 

*Ароматний 91,3 8,7 98,8 0,2 1,0 

*Іллічівський ранній 92,3 7,7 99,3 0,7 0,0 

*Мускат одеський (ум. к) 93,8 6,2 98,6 0,2 1,2 

*Шкода 90,6 9,4 98,0 0,4 1,6 

*Ярило 93,3 6,7 97,4 1,2 1,4 

НІР05 Fфакт < F05  1,5   

 

Всі сорти відзначалися високою кількістю повноцінних здорових плодів, в 

середньому 98,4 %. Найбільша кількість нормально розвинутих ягід у гроні 

відмічена у сорту ‘Іллічівський ранній’, найменша – у ‘Ярила’. В останнього 

виявлено найбільшу кількість горохоподібних ягід у гронах порівняно з іншими 

сортами. Це пов’язано з певною реакцією цього сорту на несприятливі 

температури повітря під час цвітіння та зав’язування плодів. Найбільша 

кількість уражених хворобами ягід спостерігалась у гронах сорту ‘Шкода’; 

рослини якого в більшому ступені уражувалися гниллю ягід порівняно з 

рештою сортів. За період спостережень хворих ягід не виявлено в гронах 
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‘Іллічівського раннього’, у решти сортів цей показник знаходився в діапазоні 

від 1,0 (‘Ароматний’) до 1,4 % (‘Ярило’). 

Важливим показником для технічних сортів є співвідношення соку та 

вижимки (твердого залишку ягоди), що дозволяє визначити технологічну 

придатність сорту під час його вирощування у конкретних умовах. На Київщині 

у досліджуваних сортів винограду частка соку в ягодах становила від 76,7 до 

86,5 % (рис. 3.19). Найбільший вміст соку визначено в ягодах ‘Муската 

одеського’, найменший, з різницею на 9,8 %, – у ‘Ароматного’. Середнє 

положення за цим показником займали сорти ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’ та 

‘Ярило’.  

 

Рис. 3.19. Співвідношення складових ягід винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

 

Залежно від погодних умов, особливо температурного режиму 

вегетаційного періоду, «вихід» соку з ягід у досліджуваних сортів винограду 

варіював по роках. Більший вміст соку в ягодах досліджуваних сортів 

визначений у 2019 р., це, на нашу думку, відбулося за рахунок вищої 

теплозабезпеченості та помірної кількості опадів у весняно-літній період цього 

вегетаційного сезону. Найменшою варіацією по роках (CV = 0,8 %) за вмістом 

соку в ягодах характеризувалися сорти ‘Шкода’ та ‘Мускат одеський’; «вихід» 

соку з ягід на 1,0 % вищий був у 2019 р. Найбільше погодні умови впливали на 
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частку соку в ягодах ‘Ярила’; об’єм соку з плодів був на 4,7 % більший у 

вегетаційному сезоні 2019 р. (CV = 4,2 %). Незначною мірою цей показник 

коливався по роках у сорту ‘Ароматний’ (CV = 1,3 %); об’єм вичавленого соку 

з ягід на 1,4 % більше отримано в 2019 р. Середнє положення за цим 

показником займав сорт ‘Іллічівський ранній’; обсяг виділеного соку вищим на 

3,0 % був у 2019 р. (CV = 2,7 %). Вміст насіння в ягодах становив від 1,9 

(‘Ароматний’) до 2,5 % (‘Шкода’), шкірки та м’якоті – від 11,1 (‘Мускат 

одеський’) до 21,4 % (‘Ароматний’). 

За результатами увологічних досліджень, столові сорти винограду в 

умовах північної частини Лісостепу України формували дуже великого 

(‘Комети’), великого (‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей) та середнього 

розміру грона (‘Кардишах таїровський’). Більшість столових сортів формували 

великі за розміром плоди, середні – рослини ‘Кардишаха таїровського’. 

Найбільші за масою ягоди утворювали рослини ‘Загадки’ і ‘Комети’, найменші 

– ‘Кишмиш таїровський’. Найменша кількість насінин утворювалася в ягоді 

‘Кишмиша таїровського’, в рослин якого насіння рудиментарне, недорозвинене, 

пусте, що притаманно кишмишним сортам. У решти сортів столової групи 

кількість насінин в ягоді становила  2,1–2,5 шт. 

Більшість технічних сортів винограду в умовах Київщини формували 

середні за розміром грона, великі – рослини ‘Ярила’. Майже всі сорти мали 

округлу, середню за розміром ягоду, дрібну – лише грона ‘Ароматного’. 

Найменша кількість насінин утворювалася в ягоді ‘Ярила’. Дрібне за розміром 

насіння формувалося у плодах ‘Ароматного’, велике – у ‘Шкоди’. Ягоди решти 

сортів містили 2,8–3,0 шт. насінин середнього розміру. Механічний аналіз 

грона показав, що всі технічні сорти мали більше 97 % нормально розвинених 

ягід у гронах. За технологічною придатністю плодів, вирощених в умовах 

півночі виділяємо сорти ‘Мускат одеський’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Шкода’, 

які мали найвищий вміст соку в ягодах. 

Рослини столових сортів, в умовах проведення дослідження, формували 

менші за розміром грона в порівнянні з даними, наведеними для винограду, 



153 
 

який вирощено у південному регіоні. Найбільша різниця за цим показником 

визначена у сортів ‘Загадка’ та ‘Персей’; середня маса грона яких у нашій 

місцевості була у 1,9 разів менше, ніж на півдні. Середнє положення за цим 

показником визначено у ‘Кардишаха таїровського’, середня маса грона якого у 

північній частині Ліостепу дорівнювала 229 г проти 320 г на Одещині. 

Найменша відмінність за середньою масою грона визначена у сортів ‘Кишмиш 

таїровський’ і ‘Комета’, рослини яких в умовах Київщини формують грона на 

12,7 і 17,5 % менші, ніж за умови їхнього культивування в Одеському регіоні. 

Більшість столових сортів в умовах півночі формували ягоди такої ж величини, 

як й у південних регіонах виноградарства; сорти ‘Загадка’ і ‘Кишмиш 

таїровський’ в середньому на 13,2 % менші за розміром.     

Розмір грон і ягід більшості технічних сортів винограду, в умовах 

північної частини Лісостепу України, був на рівні показників, визначених на 

Одещині. Довжина грон сорту ‘Шкода’ на півночі була менша за ту, яку 

формують ці рослини в Одеському регіоні. Середня маса грона у сорту 

‘Іллічівський ранній’ в умовах Київщини була на 12 % більша за грона цього 

сорту на Одещині. Грона на рослинах ‘Ярила’ мали незначну відмінність між 

вказаними регіонами, середня маса яких на півночі дорівнювала 144 г проти 

155 г на півдні. Сорти ‘Ароматний’ і ‘Ярило’ на Київщині формували в 

середньому на 28 % менші грона, ніж на півдні. Середня маса ягід у всіх 

досліджуваних сортів винограду в умовах північної частини Лісостепу була на 

рівні або перевищувала показники даних сортів, визначені в Одеському регіоні.  

 

3.4.4. Якість ягід винограду 

 

Величина врожайності та стійкість сортів винограду в нових ґрунтово-

кліматичних умовах важливі, але недостатні. Головним показником можливості 

(доцільності) вирощування сортів в умовах півночі є промислова цінність 

врожаю та якість кінцевого продукту, як основної мети культивування 

винограду.  
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Для столових сортів винограду важливими якісними показниками є 

нарядність грон, великоплідність, безнасінність ягід та ін., для сортів 

технічного спрямування насамперед оцінюється концентрація у виноградному 

соку цукрів (≥150 г/дм3) і титрованих кислот (у суслі 5–10  г/дм3, у вині – 5–

7 г/дм3) та співвідношення цих двох компонентів, що виражається у 

глюкоацидометричному показнику (ГАП). Прийнято вважати, що для столових 

сортів ГАП становить на рівні 2,5 [297]. 

У середньому за 2019–2020 рр. найвищим накопиченням сухих розчинних 

речовин та цукрів у ягодах технічних сортів відзначались ‘Ароматний’ та 

‘Іллічівський ранній’ (табл. 3.17). Всі сорти технічного спрямування 

накопичили необхідну концентрацію цукрів для виробництва виноматеріалів, 

придатних для виготовлення тихих вин, коньячних спиртів та соків.  

Таблиця 3.17 

Уміст основних органічних речовин у ягодах винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр.  

Сорти 

Сухі 

розчині 

речовини, 

%  

Концентрація цукрів 

(г/100мл) в умовах 

Титрована кислотність 

(г/дм3) в умовах 

північної 

частини 

Лісостепу 

Одеської 

обл. [122, 

295] 

 північної 

частини 

Лісостепу 

Одеської 

обл. [122, 

295] 

*Ароматний 19,0 18,0 19,1 5,5 6,3 

*Іллічівський ранній 19,8 18,8 20,2 5,2 6,6 

*Мускат одеський (ум. к) 18,0 16,9 21,2 6,3 6,2 

*Шкода 17,5 16,6 18,6 4,6 6,3 

*Ярило 18,6 17,6 19,4 4,7 6,2 

НІР05 1,2 1,1  1,3  

Загадка (ум. к) 17,0 15,8 14,2 4,8 7,6 

Кардишах таїровський 17,9 16,8 16,2 4,0 3,7 

Кишмиш таїровський 20,0 19,1 19,3 4,8 7,0 

Комета 16,0 15,2 16,3 6,7 5,5 

Персей 17,3 16,1 17,0 4,5 4,0 

НІР05 2,4 1,3  1,5  

 

Плоди сортів ‘Іллічівський ранній’, ‘Ароматний’ та ‘Ярило’ з масовою 

концентрацією цукрів >170 г/дм3 придатні для виробництва вин, насичених 

диоксидом вуглецю. У середньому по винограду технічних сортів, 

вирощуваних в умовах півночі, масова концентрація цукрів була на 6–20 % 
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менше порівняно з тим, який культивовано в умовах Одеської обл. [122; 295]. 

Найбільшою ця різниця була по сорту ‘Мускат одеський’, найменшою – по 

‘Іллічівському ранньому’ та ‘Ароматному’, що свідчить про високу здатність 

останніх, до цукронакопичення в соку ягід порівняно з рештою сортів. 

Масова концентрація цукрів у ягодах столових сортів ‘Загадка’, ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ знаходилася на рівні та перевищувала 

показники у плодах цих сортів за умови їхнього культивування в Одеському 

регіоні [122; 295]. У соку ягід ‘Комети’ і ‘Персея’ концентрація цукрів була на 

5,3–6,7 % менше в порівнянні з даними, наведеними для винограду, який 

вирощено у південному регіоні (табл. 3.17). 

Жаркий та помірний температурний режим з періодичною ґрунтовою 

посухою у період вегетації в цілому сприяли середньому цукронакопиченню, 

але кислотність в плодах більшості сортів була нижчою, ніж технологічні 

вимоги. Титрована кислотність виноградного соку, одержаного з ягід сортів 

технічного спрямування, була в діапазоні від 4,6 до 6,3 г/дм3. Лише сік із ягід 

‘Муската одеського’ мав кислотність, наближену до рівня, який наводять для 

плодів, вирощених в Одеському регіоні [122; 295; 296]. Решта сортів технічного 

напрямку використання характеризувалися низьким умістом титрованих 

кислот, що нижче рекомендованого діапазону значень згідно з «Технологічною 

інструкцією на виробництво ординарних столових сухих вин» та ДСТУ 

2366:2009 [302]. Серед столових сортів найвищу кислотність соку ягід 

визначено у Комети (6,7 г/дм3), у решти сортів цей показник був у діапазоні 

4,0–4,8 г/дм3.  

Якість ягід столових сортів оцінювали під час дегустації. 

Органолептичним методом насамперед характеризували зовнішній вигляд 

грона і ягоди, їхню нарядність, типовість для даного сорту, а також враховували 

різні недоліки (нерівномірний розвиток і дозрівання ягід, щільність грона, 

ступінь осипання, зіпсованість ягід тощо). Оцінювали також ароматичність та 

смакові властивості ягід.  
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Рис. 3.20. Гроно 

рослин ‘Комети’.  

НЛ «Плодоовочевий 

сад», 2020 р. 

Рис. 3.21. Гроно 

рослин ‘Загадки’. НЛ 

«Плодоовочевий сад», 

2020 р. 

За привабливість зовнішнього вигляду найвищим 

балом (9,7) оцінено ягоди пізньостиглого сорту ‘Комета’, 

однак за смаковими властивостями та загальною оцінкою 

плодів цей сорт поступався іншим (табл. 3.18, рис. 3.20). 

Рослини ‘Комети’ в умовах Київщини формували великі 

та дуже великі (>300 г і >26 см) за розміром грона, 

ширококонічної форми з крилом, помірної щільності. 

Ягоди великі, яйцеподібні, м’якоть щільна, соковита, з 2–

3 великими насінинами, шкірка міцна, вкрита пруїном 

середньої інтенсивності. Смак приємний, гармонійний, 

сливовий з кислинкою. Сорт відрізнявся нерівномірним 

достиганням ягід на гроні. В умовах північної частини 

Лісостепу України не мав типового темно-синього (майже чорного) 

забарвлення плодів, що характерно для повністю зрілого винограду цього сорту 

[122].  

Дегустатори високо оцінили (9,5) смакові властивості 

плодів ‘Загадки’. Рослини формували великі, конічної 

форми, середньої щільності грона, велику, овально-

видовженої форми ягоду, жовто-зеленого забарвлення 

(рис. 3.21, додаток Л). М’якоть щільна, хрустка, соковита, 

шкірка міцна. Смак гармонійний, приємний. Рослини 

четвертого року вегетації сорту ‘Загадки’ в умовах 

північної частини Лісостепу формували в 2 рази менші за 

величиною грона порівняно з тими, які вирощують в 

умовах півдня України [122].  
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За ароматичністю плодів виділявся 

сорт ‘Кардишах таїровський’, ягоди мали 

гармонійний смак з легким мускатним 

ароматом. В умовах Київщини на його кущах 

формувалися циліндрично-конічні грона 

середнього розміру, з округлими, рожево-

фіолетовими ягодами (рис. 3.22). М’якоть 

м’ясиста, соковита, шкірка щільна, при 

вживанні легко розжовується. Сорт дуже раннього терміну достигання, 

відрізнявся щільним розміщенням ягід на 

гроні.  

Дегустаторами відзначено гарну форму 

ягоди (видовженояйцеподібна), приємну 

консистенцію м’якоті (м’ясиста, соковита, 

хрустка) та нарядність грона в сорту ‘Персей’ 

(рис. 3.23, додаток Л). Рослини формували 

середні, циліндрично-конічні, рихлі грона. 

Ягоди великі, темно-рожеві, фіолетові. Смак приємний, гармонійний. Із 

недоліків відмічено осипання ягід.  

 

Таблиця 3.18 

Дегустаційна оцінка (бал) ягід столових сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти 

Привабливість 

зовнішнього 

вигляду 

Забарвлення 

Консис-

тенція 

м’якоті 

Ароматичність 
Оцінка 

смаку 

Загальна 

оцінка 

Загадка (ум. 

к) 
9,4 9,5 9,6 8,7 9,5 9,6 

Кардишах 
таїровський 

9,5 9,1 9,1 8,9 9,3 9,3 

Кишмиш 

таїровський 
8,2 8,1 8,4 8,0 8,8 8,9 

Комета 9,7 9,0 8,7 7,8 7,6 8,1 

Персей 9,3 9,3 8,8 7,9 8,8 9,0 

Рис. 3.23. Гроно рослин 

‘Персея’. НЛ «Плодоовочевий 

сад», 2020 р. 

Рис. 3.22. Грона рослин 

‘Кардишаха таїровського’. НЛ 

«Плодоовочевий сад», 2019 р. 
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Рис. 3.24. Грона рослин ‘Кишмиша таїровського’. 

НЛ «Плодоовочевий сад», 2020 р. 

Рослини ‘Кишмиша таїровського’ в умовах північної частини Лісостепу 

України формували дуже нарядні, великі, рихлі грона з рожевими, темно-

рожевими ягодами (рис. 3.24). М’якоть м’ясиста, соковита. Смак гармонійний, 

дуже приємний. Сорт відзначався одночасним дозріванням ягід та відсутністю 

насіння. 

Смакові якості 

(гармонійність) столового 

винограду оцінюють за 

відношенням умісту цукрів та 

кислот у соку ягід 

(глюкоацидометричний 

показник). Висока 

теплозабезпеченість останніми 

роками сприяла накопиченню цукрів у ягодах і низькому рівню кислотності, 

показники ГАП були високим – 2,3–4,2. Найбільше значення ГАП визначено в 

ягодах сорту ‘Кардишах таїровський’, найменше співвідношення цукрів до 

кислот характерно для ягід сорту ‘Комета’ (рис. 3.25). Ці фактори позитивно 

вплинули на привабливість зовнішнього вигляду грон і гармонійність смаку 

ягід, що у підсумку дало високі бали дегустаційної оцінки у всіх столових 

сортів. 

Отже, за комплексною дегустаційною оцінкою, що включає такі критерії 

оцінювання, як: зовнішня привабливість, забарвлення плодів, консистенція 

м’якоті, смакові та ароматичні властивості, було виділено сорти ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’ і ‘Персей’. Хоча й решта сортів мала високі показники 

якості, дегустаційна оцінка була не нижче 7,6 балів за 10-бальною шкалою 

оцінювання. В умовах північної частини Лісостепу України сорти ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Персей’ виявили стабільно 

високий рівень якості свіжого винограду та можуть з успіхом вирощуватися в 

даних ґрунтово-кліматичних умовах за укривної культури. Останні поєднують 
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Рис. 3.25. Співвідношення цукрів і кислот у соку ягід сортів винограду. 

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

унікальність та різноманіття сучасного сортименту столового напряму 

використання, що задовольнить найвибагливішого покупця та дасть змогу 

споживати свіжий місцевий столовий виноград.    

 

3.4.5. Якість виноматеріалу 

 

Придатність ягід технічних сортів винограду для переробки визначали за 

вмістом основних органічних речовин у ягодах, які формують органолептичний 

профіль виноматеріалів [303] та дегустаційною оцінкою вин дослідних зразків. 

Цукристість соку ягід вважають одним із найважливіших показників 

виноградного сусла; за концентрацією цукрів визначають напрямок 

використання сорту при переробці. Важливим є також і кількість титрованих 

кислот та їхнє співвідношення (ГАП) (рис. 3.25); оптимальні значення якого в 

разі виготовлення високоякісних білих столових виноматеріалів складають 2,0–

2,7, червоних столових – 2,7–3,3 [301]. Кондиційним вважають сусло, в якому 

ГАП наближається до 3,0–3,5 одиниць. Аналіз умісту цукрів і кислот показав, 

що ягоди сорту ‘Мускат одеський’ мали значення ГАП, яке відповідало 

рекомендованому діапазону значень при виробництві білих столових 

виноматеріалів. Кондиційним також визначено сусло з плодів сорту 
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‘Ароматний’. У сортів ‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’ та ‘Ярило’ цей показник 

знаходився в межах 3,6–3,7, що перевищувало вимоги технологічних 

інструкцій. 

У 2019 р. нами було виготовлено виноматеріал із ягід трьох сортів 

винограду: ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’, у 2020 р. – п’ять 

зразків столових ординарних сортових вин із плодів усіх досліджуваних 

технічних сортів (рис. 3.26). Столові 

сухі виноматеріали отримали шляхом 

повного зброджування виноградного 

сусла без додавання спирту.  

Уміст алкоголю в усіх 

аналізованих зразках варіював від 9,96 

до 11,28 % відсотків об’ємних одиниць 

етилового спирту, що відповідає 

встановленим нормам для сухих 

молодих вин, а абсолютні значення 

вмісту алкоголю безпосередньо 

корелюють з особливостями сорту і кількістю цукру, накопиченого у винограді. 

Найменшу кількість спирту визначено у виноматеріалі, виготовленому з 

винограду сорту ‘Шкода’ (9,96 % об.), найбільшу – з ягід сорту ‘Іллічівський 

ранній’ (11,28 % об.). Згідно з літературними даними [296] ‘Мускат одеський’, 

культивований в умовах Одеської області, накопичує в плодах в середньому 

21,5 г/100 мл цукрів, а частка спирту у виноматеріалі становить 13 % об. В 

умовах північної частини Лісостепу, де в середньому за роки дослідження 

накопичувалося 17,0 г/100 мл цукрів, частка спирту у виноматеріалі становила 

10,2 % об. (табл. 3.19).  

Аналіз органолептичних характеристик дав можливість об’єктивно 

оцінити вина дослідних зразків та визначити якість виноматеріалу (додатки 

М.1–М.2). 

 

Рис. 3.26. Виноматеріал, виготовлений з 

плодів усіх досліджуваних технічних 

сортів винограду, урожай 2020 р. 
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Рис. 3.28. Виноматеріал із  

плодів мускатного сорту 

‘Ярило’ 

Таблиця 3.19 

Характеристика столового виноматеріалу, виготовленого з ягід технічних 

сортів винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2019–2020 рр. 

Сорти, 

спиртуозність 
Прозорість Колір Аромат та букет Смак 

Загальна 

оцінка, 

бал 

Ароматний, 

10,8 % об.  

прозорий з 

блиском 
солом’яний 

сортовий, чистий, 

простий, типовий 

легкий, винний, 

простий, 

типовий 

7,78 

Мускат 

одеський (ум. 

к), 

10,2 % об.  

прозорий 

без блиску 

жовто-

солом’яний 

сортовий,  

мускатний, 

гармонійний 

легкий, 

виноградний, 

гармонійний, 

типовий 

7,54 

Ярило, 

10,6 % об.  
прозорий 

світло-

солом'яний 

сортовий, 

мускатний, 

злагоджений, 

приємний  

легкий, 

виноградний, 

вишуканий 

7,48 

Іллічівський 

ранній, 

11,3 % об.  

прозорий з 

легким 

опалом 

червоний, 

насичений 

простий, чистий 

винний 

легкий, винний, 

простий, 

типовий 

7,55 

Шкода, 

9,9 % об.  

прозорий з 

легким 

опалом 

фіолетово-

червоний 

плодовий, м'який, 

приємний, винний 

легкий, 

виноградний, 

гармонійний, 

типовий 

7,77 

 

Найвищим балом (7,78 бала) оцінено дослідний 

зразок із ягід сорту ‘Ароматний’. Відзначено його 

свіжий, фруктовий аромат, насичений плодовими 

нотами яблука та груші, гармонійність та 

мінеральність (рис. 3.27). 

Виноматеріали, виготовлені 

з плодів мускатної групи, 

які були представлені двома сортами ‘Мускат одеський’ 

(7,54 бала) та ‘Ярило’ (7,48 бала), оцінено  на 

однаковому рівні та відзначено їх золотистий колір з 

Рис. 3.27. Виноматеріал із ягід 

сорту ‘Ароматний’ 
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рожевим відтінком (рис. 3.28); характерний мускатний, насичений, яскравий 

аромат з нотами зрілих фруктів; за смаком характеризувалися м’якою 

фруктовою терпкуватістю. 

Виділявся виноматеріал, виготовлений із 

плодів сорту ‘Шкода’ (7,77 бала). Він мав рубіновий 

колір з фіолетовим відтінком (рис. 3.29), 

характеризувався насиченим фруктовим ароматом з 

квітковими нотами та інтенсивністю смако-

ароматичних властивостей; смак – з легким таніном i 

помірною кислотністю. Виноматеріал, виготовлений 

із ягід сорту ‘Іллічівський ранній’ (7,55 бала), був 

типовий для червоних столових ординарних сортових 

вин, за кольором – рубіновий з гранатовим відтінком 

(рис. 3.29); мав сливовий аромат з нотами 

сухофруктів та помірно кислуватий смак.  

За результатами органолептичної оцінки вина, 

зразки, які ми виготовили з плодів досліджуваних сортів винограду, 

відповідали типовості столового виноматеріалу. Найвище дегустатори оцінили 

зразки, виготовлені із ягід сортів ‘Ароматний’ і  ‘Шкода’, які вирізнялися 

багатим сортовим ароматом, злагодженістю і повнотою смаку. Саме вони, за 

нашими даними, є перспективними для умов північних регіонів як сорти, що 

формують якісну сировину для виготовлення ароматичних столових вин. 

Отже, столові сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш 

таїровський’ та ‘Персей’ відповідають встановленим вимогам та є 

перспективними за рядом якісних показників (величина, нарядність грон, 

гармонійність смаку тощо) та врожайністю для вирощування в умовах півночі 

за укривної культури винограду. Усі досліджувані технічні сорти винограду 

виявили високу адаптивність до умов північної частини Лісостепу України. 

Плоди сортів мускатної групи (‘Мускат одеський’, ‘Ярило’) в умовах півночі 

накопичують мінімальну концентрацію цукрів (170 г/дм3), допустиму для 

Рис. 3.29. Виноматеріал з 

червонозабарвлених ягід 

технічних сортів ‘Іллічівський 

ранній’, ‘Шкода’ 
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виготовлення з них столових напівсухих та напівсолодких вин. Встановлено, 

що за вмістом основних органічних речовин у ягодах та дегустаційною оцінкою 

виноматеріалу, плоди сорту ‘Ароматний’, вирощені в умовах північної частини 

Лісостепу, можуть використовуватися для виробництва високоякісних білих 

столових вин. Сорти ‘Іллічівський ранній’ та ‘Шкода’ є перспективними для 

виробництва червоних столових виноматеріалів. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ 

НА КИЇВЩИНІ 

 

Промислова культура винограду поширена лише на півдні нашої країни та 

на Закарпатті, в умовах Київщини вона є новою і не вивченою всебічно. При 

визначенні доцільності вирощування та впровадження винограду в промислову 

культуру в умовах північної частини Лісостепу України найважливішим є 

встановлення економічної ефективності культивування сучасних сортів у нових 

ґрунтово-кліматичних умовах.  

Економічне оцінювання сортів здійснюють на основі таких показників, як 

врожайність, собівартість і ціна реалізації винограду, чистий дохід і рівень 

рентабельності за певної технології виробництва винограду. Високий 

економічний ефект, на думку О.М. Шестопаля [259], досягається за рахунок 

виробництва конкурентоспроможної  продукції за якістю та ціною. Ціна 

реалізації більшою мірою залежить від якості виноградарської продукції, 

співвідношення попиту і пропозиції на ринку. На півдні України в сезон на 

ринках виноград пропонують у достатній кількості за ціною 20–35 грн/кг 

залежно від сорту; темнозабарвлені ягоди користуються меншим попитом серед 

споживачів. У супермаркети Київщини майже весь виноград завозять з 

Туреччини (80 %), Молдови, Єгипту, Азербайджану та Італії і реалізують за 

ціною майже в два рази дорожче (35–60 грн/кг), ніж на півдні. Загалом щороку 

Україна імпортує близько 40–50 тис. т столового винограду [22]. У 2020 р. 

внаслідок зниження валового збору і переробки винограду до рекордно 

низького рівня (269 і 75 тис. т відповідно) значно зріс імпорт вин, який 

збільшився на 18 % (32,45 млн. доларів) порівняно з 2019 р. [298].  

Виробничі витрати на вирощування винограду визначали згідно з 

технологічними картами, розробленими науковцями ННЦ «ІВіВ 

ім. В.Є. Таїрова» [299], за середньої собівартості робіт у 2021 р. Суттєве 

значення для економіки вирощування винограду в умовах північної частини 
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Лісостепу порівняно з півднем країни мають витрати на вкривання рослин на 

зимовий період. Останні розраховували згідно з технологічними картами [299] 

та корегували відповідно до власних вимірювань щодо витрат праці (люд.-год.) 

на вкривання та розкриття кущів. Вартість одержаної продукції визначали за 

середніми реалізаційними цінами станом на 2020–2021 рр. «Грошовий 

еквівалент» продукції технічних сортів винограду залежав від якості ягід, 

сортових особливостей (мускатні чи звичайні сорти) і становив 10–12 грн/кг. 

Грошова оцінка столових сортів залежала від строку достигання ягід, 

зовнішнього вигляду (величина, нарядність грона, форма і забарвлення ягоди), 

смакових особливостей та дорівнювала 15–25 грн/кг. Станом на останню 

декаду липня 2021 р. на одному з найбільших оптових плодоовочевих с.-г. 

ринках півдня України (с. Великі Копані, Олешківський район, Херсонська 

обл.) на виноград столових сортів оптова ціна дорівнювала 60–80 грн/кг, на 

19 серпня 2021 р. – 20–30 грн/кг, на 12 вересня 2021 р. – 25–40 грн за кілограм 

ягід. Споживачі особливо цінять безнасінну ягоду, яка притаманна рослинам 

‘Кишмиша таїровського’.  

Розраховували економічну ефективність вирощування винограду у 

насадженні четвертого року вегетації, закладеному за схемою 3,0 × 1,5 м. Усі 

сорти вирощували за однакових агротехнічних умов, тому витрати на 

проведення розкриття/укриття, обрізку, підв’язування, обробіток ґрунту у 

міжряддях, просапування в рядах, операцій із зеленими частинами кущів, 

катаровку, зрошення та ін. були однаковими для всіх сортів і дорівнювали 

32,1 тис. грн/га. Відмінність у витратах між сортами залежала від кількості 

обробок пестицидами та величини врожаю. Найменше обприскували (3 рази за 

вегетацію) рослини сорту ‘Іллічівський ранній’, а найбільше (6 разів) – 

насадження ‘Персея’. Виробничі витрати на насадження винограду четвертого 

року вегетації в умовах Київщини становили від 42262,5 (‘Мускат одеський’) 

до 58281,8 грн на один гектар (‘Персей’) (табл. 4.1).  

Виробнича собівартість 1 т продукції технічного напряму використання 

найменше становила в сорту ‘Ярило’ – 4818,9 грн, найбільше – в ‘Муската 



166 
 

одеського’ – 7974,1 грн. Собівартість 1 т винограду столових сортів була у 

діапазоні від 5042,0 (‘Комета’) до 8756,7 грн (‘Кишмиш таїровський’).  

На четвертий рік вегетації виноградник технічних сортів в умовах 

північної частини Лісостепу України забезпечував початок одержання 

прибутку за врожайності більше 5 т/га з рентабельністю 51–149 % залежно від 

сорту. Культивування столових сортів винограду в умовах півночі 

відзначається вищою прибутковістю і рентабельністю (183–257 %), ніж 

технічних. Високий економічний ефект досягається за рахунок вищої ціни 

реалізації ягід столових сортів.    

Таблиця 4.1 

Економічна ефективність вирощування сортів винограду в умовах 

північної частини Лісостепу (2017 р. садіння, схема 3,0 × 1,5 м, 

 підщепа ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’). НЛ «Плодоовочевий сад», 2020 р. 
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*Ароматний 10,9 52,9 4,8 10,0 109,0 56,1 106 

*Іллічівський 

ранній 
8,4 49,3 5,9 10,0 84,0 34,7 70 

*Мускат 

одеський (ум. к) 
5,3 42,3 8,0 12,0 63,6 21,3 51 

*Шкода 7,3 47,1 6,4 12,0 87,6 40,5 86 

*Ярило 10,7 51,6 4,8 12,0 128,4 76,8 149 

Загадка (ум. к) 8,9 50,9 5,7 20,0 178,0 127,1 250 

Кардишах 

таїровський 
6,9 48,7 7,1 20,0 138,0 89,3 183 

Кишмиш 

таїровський 
5,1 44,7 8,8 25,0 127,5 82,8 186 

Комета 11,3 57,0 5,0 15,0 169,5 112,5 198 

Персей 10,4 58,3 5,6 20,0 208,0 149,7 257 

*Примітка: технічні сорти винограду  

 

Виноградник вимагає довгострокових капіталовкладень; тривалість його 

створення становить чотири роки і більше. Рослини всіх досліджуваних сортів 
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винограду четвертого року вегетації ще тільки нарощують врожайність. Для 

того, щоб спрогнозувати прибуток і рівень рентабельності виробництва ми 

змодулювали майбутню врожайність насаджень даних сортів у продуктивний 

період (див. розд. 3). 

Період інтенсивної експлуатації промислового виноградника становить 

20–25 років, продуктивність і довговічність якого залежить від правильного 

вибору ділянки, якості садивного матеріалу, агротехнологічних заходів та ін. 

Ефективність інвестицій в основний капітал на стадії створення насаджень 

визначається за обсягом капітальних вкладень і витратами праці на створення 

одного гектара виноградника, строком переведення молодих насаджень до 

складу плодоносних, середньою тривалістю трансформації капітальних 

вкладень у діючі основні засоби виробництва. Середня тривалість часу, 

протягом якого капітальні вкладення не дають ефекту з огляду на біологічні 

особливості відтворення насадження винограду, буде коротшим, ніж тривалість 

часу від закладання виноградника до вступу його у товарне плодоношення 

[259]. Згідно з нашими розрахунками середній строк трансформації капітальних 

вкладень (інвестицій) в товарні насадження в умовах північної частини 

Лісостепу для досліджуваних сортів винограду становитиме 2,3 роки.   

Капітальні вкладення на створення 1 га насаджень винограду (за даними 

2021 р.) за схемою садіння 3,0 × 1,5 м становлять від 318 тис. грн, які 

включають витрати на садивний матеріал, влаштування опори для кущів, 

оплату праці на створення і догляд за молодими насадженнями, крапельну 

систему зрошення, інструменти, тару та ін. Згідно з нашими розрахунками до 

щорічних витрат на культивування плодоносних насаджень досліджуваних 

сортів, які становитимуть за змодульованої врожайності 49553,7–

64306,7 грн/га, додаються витрати на капітальні вкладення у розмірі 31800 грн 

протягом десяти років (табл. 4.2).  

Виробнича собівартість 1 кг ягід у плодоносному насаджені технічних 

сортів в умовах Київщини дорівнюватиме 5,1–5,8 грн окрім ‘Муската 

одеського’, собівартість вирощування плодів якого становитиме 7,7 грн/кг. На 



168 
 

виробництво 1 кг столових ягід витрати становитимуть 6,9–8,1 грн/кг, найвищу 

собівартість матимуть плоди ‘Кишмиша таїровського’ – 9,8 грн/кг. 

Таблиця 4.2 

Прогнозована економічна ефективність вирощування сортів винограду в 

плодоносному віці в умовах північної частини Лісостепу України  
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*Ароматний 16,1 91,6 5,7 10,0 161,0 69,4 76 0,07 16,6 

*Іллічівський 

ранній 
18,6 95,3 5,1 10,0 186,0 90,7 95 0,09 13,3 

*Мускат 

одеський (ум. 

к) 

10,7 82,8 7,7 12,0 128,4 45,6 55 0,05 24,1 

*Шкода 17,9 96,1 5,4 12,0 214,8 118,7 124 0,12 10,7 

*Ярило 15,5 90,6 5,8 12,0 186,0 95,4 105 0,10 12,7 

Загадка (ум. 

к) 
11,2 86,1 7,7 20,0 224,0 137,9 160 0,14 9,5 

Кардишах 

таїровський 
10,5 85,0 8,1 20,0 210,0 125,1 147 0,13 10,3 

Кишмиш 

таїровський 
8,3 81,4 9,8 25,0 207,5 126,1 155 0,13 10,2 

Комета 12,7 87,9 6,9 15,0 190,5 102,6 117 0,10 12,0 

Персей 12,1 89,6 7,4 20,0 242,0 152,4 170 0,15 8,8 

*Примітка: технічні сорти винограду  

 

Визначено, що за можливої (змодульованої) врожайності прибуток з одного 

гектара насаджень досліджуваних сортів міг би становити до 152354,3 грн 

(‘Персей’) із рівнем рентабельності виробництва ягід технічних сортів 55–

124 %, столових – 117–170 % (табл. 4.2). Таку високу прибутковість 

виробництва винограду можна досягнути завдяки щорічній високій 

врожайності та ціни реалізації плодів технічних сортів не менше 10–12 грн/кг, 

столових – 15–25 грн/кг. Доведено, що навіть за меншої врожайності вигідніше 
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вирощувати столові сорти, ніж технічні. Однак, для ефективного культивування 

столових сортів в умовах Київщини обов’язковим агрозаходом є щорічне 

вкривання кущів на зимовий період. При вирощуванні плодів технічних сортів 

винограду потрібно звернути увагу на одержання продукції їхньої переробки 

(соки, вина, спирти та ін.), що дозволить реалізувати отриману продукцію за 

вищою ціною, ніж ягоди. Зазначаємо, що при переробці плодів винограду та 

виготовленні вина утворюється значна кількість відходів, що використовуються 

в харчовій, косметичній індустрії, медицині. Якщо в середньому, за даними 

вітчизняної митної статистики, від експорту однієї тонни винограду агробізнес 

отримує близько 1010,2 доларів США, то від продукції його переробки у два–

три рази більше. Чим різноманітніша продукція переробки, тим вищий 

прибуток можна отримати у виноградарстві. Зокрема, від переробки винограду 

та виробництва звичайних вин і сусла виноградного можна отримати в 1,8 рази 

більше валової виручки, ніж від реалізації ягід технічних сортів винограду, а від 

виробництва вермуту й інших вин – у 2,8 рази більше [300].  

 Основними показниками економічної ефективності капітальних вкладень 

(інвестицій) у створення виноградників у роки їх продуктивного використання 

є коефіцієнт економічної ефективності та строк окупності вкладень. 

Виноградник плодоносного віку столових сортів в умовах Київщини поверне 

інвестиції в середньому за 10,2 років, технічних – за 15,5 років. Найшвидше 

інвестиції окупляться за культивування столового сорту ‘Персей’, найдовше – 

за вирощування технічного сорту ‘Мускат одеський’.  

Отже, високий економічний ефект вирощування винограду в умовах 

північної частини Лісостепу можна досягти лише завдяки адаптованим до 

даних ґрунтово-кліматичних умов сортам, що дозволить вирощувати високі 

врожаї якісної продукції. В умовах Київщини виноградник технічних сортів 

четвертого року вегетації забезпечував початок одержання прибутку з 

рентабельністю від 51 (‘Мускат одеський’) до 149 % (‘Ярило’). Всі столові 

сорти винограду, культивовані в умовах північної частини Лісостепу, на 

четвертий рік після садіння забезпечують одержання прибутку від 82,8 
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(‘Кишмиш таїровський’) до 149,7 тис. грн/га (‘Персей’) з рівнем рентабельності 

183–257 %. Обов’язковим агрозаходом, який впливає на одержання стабільної 

високої врожайності столових сортів, є вкривання рослин на зимовий період. 

Для отримання вищого прибутку від виробництва ягід технічних сортів 

винограду рекомендуємо реалізовувати продукцію переробки їхніх плодів. 

Виноматеріал із ягід ‘Ароматного’, ‘Шкоди’ та ‘Ярила’, вирощених в умовах 

Київщини, відрізнявся злагодженістю, повнотою смаку, високими балами 

дегустаційної оцінки та може бути конкурентоспроможним на ринку.  

За змодульваної врожайності насаджень плодоносного віку найвищий 

прибуток і рівень рентабельності в групі технічних сортів – очікуємо в 

‘Шкоди’, серед столових – у ‘Персея’. Встановлено, що реалізовувати ягоди 

технічних і столових сортів за ціною нижче 5,1–7,7 і 6,9–9,8 грн/кг відповідно 

буде збитково. Визначено, що інвестиції у створення насаджень і вирощування 

столових сортів повернуться на 5,3 років швидше порівняно з технічними. На 

основі аналізу економічної ефективності культивування винограду в умовах 

північної частини Лісостепу України рекомендуємо вирощувати такі технічні 

сорти – ‘Ароматний’, ‘Шкода’ і ‘Ярило’, столові – ‘Персей’, ‘Загадка’, 

‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ і ‘Комета’.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та наукове 

обґрунтування можливості вирощування нових сортів винограду селекції ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» у ґрунтово-кліматичних умовах північної частини 

Лісостепу України. На основі визначення ступеня адаптивності та оцінювання 

господарско-біологічних властивостей виявлено такі, що придатні для 

виробничого випробування і подальшого впровадження у промислову культуру 

в даній кліматичній зоні. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 

1. Вегетаційні періоди років дослідження (2017–2020 рр.) на Київщині 

відрізнялися більшим теплозабезпеченням, сума активних температур 

становила 3200–3532 ˚С, що в середньому на 576 ˚С перевищувало середнє 

багаторічне значення. Найбільш пристосованими до такого теплозабезпечення і 

більш тривалого (на 20 діб) вегетаційного періоду виявилися рослини сортів 

‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ (технічна стиглість ягід 

21.VIII±5), ‘Іллічівський ранній’ (23.VIII±7), ‘Ярило’ (30.VIII±5), ‘Мускат 

одеський’ (02.IX±2), ‘Ароматний’ (05.IX±5),  ‘Персей’, ‘Шкода’ (11.IX±4) і 

‘Загадка’ (15.IX±5). Недостатню адаптивність виявлено у середньопізнього 

сорту ‘Комета’ (20.IX±5), плоди якого в даних ґрунтово-кліматичних умовах 

мають ймовірність пошкоджуватися приморозком.   

2. Найвищий ступінь визрівання однорічних пагонів за кольором та 

наявністю характерного потріскування кори, умовним коефіцієнтом визрівання 

та згідно з анатомічною структурою клітин, яскравістю світіння й забарвленням 

фелеми характерний для сортів ‘Ароматний’, ‘Кардишах таїровський’, 

‘Кишмиш таїровський’ та ‘Шкода’; їхні рослини є найбільш підготовлені до 

суворих умов перезимівлі у північній частині Лісостепу. 

3. Центральна (основна) брунька виноградного вічка у першому–

дванадцятому вузлах уздовж пагона на кінець першої декади липня у всіх 

сортів знаходилася на стадії утворення суцвіть, бруньки заміщення залишалися 

вегетативними. Найвищий ступінь розвитку (диференціації) суцвіть 

відзначений у п’ятому–сьомому вузлах від основи пагона.  
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4. За величиною коефіцієнта індукції флуоресценції хлорофілу, 

потенційна продуктивність рослин винограду всіх сортів в умовах північної 

частини Лісостепу знаходилася на дуже високому рівні. Найефективніше 

використання листям квантів енергії поглинутого світла за показником F0 у 

більшості сортів відбувалося у фазу «початок достигання ягід». Найвищу 

інтенсивність фотосинтезу за показником Fp у всіх сортів визначено у фазу 

«початок росту зав’язі», найнижчу — «суцвіття явно видно». Найстійкішими до 

дії негативних чинників навколишнього середовища за індексом життєздатності 

Rfd виявилися рослини сорту ‘Ароматний’. Гідротермічний коефіцієнт та Σакт t 

≥ 10 ˚С мали слабкий вплив на ефективність проходження світлової фази 

фотосинтезу та помітний (коефіцієнт кореляції r = 0,50–0,69) – на ефективність 

проходження темнових фотохімічних процесів в листках більшості сортів 

винограду. 

5. Найбільшу асиміляційну поверхню формують рослини 

чотирирічних насаджень сортів ‘Іллічівський ранній’, ‘Ароматний’, ‘Комета’ і 

‘Персей’, проте рівень ЧПФ їх листків – середній. Біологічний потенціал на 

формування ягід найефективніше використовують сорти ‘Загадка’, ‘Ярило’ і 

‘Мускат одеський’ (ЧПФ = 5,0–5,4 г/м2. доба).  

6. Найвищу адаптивну здатність до посухи за комплексом водно-

фізичних властивостей листків в умовах північної частини Лісостепу України 

виявили рослини сортів ‘Ярило’, ‘Іллічівський ранній’ та ‘Персей’, найнижчу – 

сорти ‘Ароматний’, ‘Шкода’ і ‘Загадка’. 

7. За укривної культури винограду всі сорти виявили високу 

адаптивність до екстремальних температур взимку і здатність формувати 

стабільну продуктивність кущів. За неукривної культури найбільш 

адаптованими до екстремальних умов зими в північній частині Лісостепу є 

рослини високозимостійкого ‘Муската одеського’; сорти ‘Ароматний’, 

‘Іллічівський ранній’ та ‘Ярило’ характеризуються середньою зимостійкістю, 

всі інші – недостатньо зимостійкі для вирощування за неукривної культури. За 

лабораторного проморожування пагонів рослини всіх сортів виявили високу 
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стійкість до температури мінус 20 ˚С і більшість (80 %) – підвищену стійкість 

до -25 ˚С. До групи середньоморозостійких за кількістю збережених вічок 

віднесено сорти ‘Ярило’ та ‘Загадка’. 

8. Найстійкішими (вище за 7 балів) до ураження збудниками 

комплексу грибних хвороб (МОГЧ) виявилися сорти ‘Ароматний’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’, ‘Шкода’, ‘Ярило’ та ‘Комета’. Решта 

сортів мали відносну комплексну стійкість проти основних хвороб на рівні, не 

нижче  6,58 бала. 

9. Рослини технічних сортів винограду в умовах півночі формували 

дуже високу частку плодоносних пагонів (75,3–82,9 %), відзначалися високим і 

дуже високим коефіцієнтом плодоношення (К1 – 0,9–1,7). Найвищою 

плодоносністю пагонів характеризувався технічний сорт ‘Ярило’ (К2 – 2,1). 

Частка плодоносних пагонів на кущах столових сортів становила від 35,8 

(‘Кишмиш таїровський’) до 65,3 % (‘Комета’). Біологічна продуктивність 

рослин столових сортів за коефіцієнтом плодоношення і плодоносності 

знаходилася на середньому та низькому рівні.  

10. Найвищу врожайність (>10 т/га) на четвертий рік вегетації 

формували насадження технічних сортів ‘Ароматний’ і ‘Ярило’, столових –  

‘Комета’ і ‘Персей’. Фактична врожайність чотирирічних рослин ‘Загадки’, 

‘Комети’ і ‘Персея’ становила 85 % від можливої у плодоносному віці; 

насадження сортів ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’ і ‘Шкода’ на 

четвертий рік вегетації ще активно нарощують врожайність, яка досягає лише 

45 % від можливої у плодоносному віці. 

11. В умовах північної частини Лісостепу столові сорти формували 

дуже великого (‘Комети’), великого (‘Загадка’, ‘Кишмиш таїровський’, 

‘Персей) та середнього розміру грона (‘Кардишах таїровський’), великі та 

середньої величини (‘Кардишах таїровський’) ягоди, в яких містилося від 0,8 

(‘Кишмиша таїровського’) до 2,5 насінин (‘Персей’). Найбільшу кількість 

цукрів накопичено у ягодах сорту ‘Кишмиш таїровський’ (19,1 г/100 мл), 

найменшу – у ‘Комети’ (15,2 г/100 мл). Найбільше значення ГАП визначено в 
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ягодах сорту ‘Кардишах таїровський’, найменше співвідношення цукрів до 

кислот характерно для ягід сорту ‘Комета’. Сорти ‘Загадка’, ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’ та ‘Персей’ виявили стабільно високий 

рівень якості свіжого винограду за нарядністю грона, величиною та 

оригінальністю ягід, гармонійністю смаку тощо. 

12. Більшість технічних сортів винограду в умовах півночі формували 

середні за розміром грона та ягоди, як і за умови їхнього культивування на 

Одещині. Найбільший вміст соку визначено в ягодах ‘Муската одеського’ (86,5 

%), найменший – у ‘Ароматного’ (76,7 %). Найвищу концентрацію цукрів 

накопичували плоди сортів ‘Іллічівський ранній’ і ‘Ароматний’ (18,8 і 

18,0 г/100 мл відповідно). Масова концентрація цукрів по сортах була на 6–

20 % менше в порівнянні з тією, яка визначалася в плодах, вирощуваних в 

умовах Одеської обл. Показник кислотності соку ягід становив від 4,6 

(‘Шкода’) до 6,3 г/дм3 (‘Мускат одеський’); спиртуозність виноматеріалів від 

9,96 (‘Шкода’) до 11,28 % об. (‘Іллічівський ранній’). За вмістом основних 

органічних речовин у ягодах та дегустаційною оцінкою виноматеріалу, плоди 

сорту ‘Ароматний’, вирощені в умовах північної частини Лісостепу, придатні 

для виробництва високоякісних білих столових вин. Сорти ‘Іллічівський 

ранній’ та ‘Шкода’ є перспективними для виробництва червоних столових 

виноматеріалів. 

13. Рентабельність вирощування винограду технічних і столових сортів 

у чотирирічному насадженні в умовах Київщини дорівнює 51–149 і 183–257 % 

відповідно. Найвищий прибуток з гектару отримано за вирощування технічного 

сорту ‘Ярило’ та столового ‘Персей’ (76,8 і 149,7 тис. грн відповідно). За 

змодульованої врожайності у плодоносному віці ефективність виробництва 

технічних сортів становитиме від 55 (‘Мускат одеський’) до 124 % (‘Шкода’), 

столових – від 117 (‘Комета’) до 170 % (‘Персей’). Інвестиції у створення 

насаджень і вирощування столових сортів повернуться на 5,3 років швидше 

порівняно з технічними. Найвищого економічного ефекту можна досягти, 

культивуючи технічні сорти ‘Ярило’ та ‘Шкода’, столові – ‘Персей’ і ‘Загадка’.  
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14. За комплексом біологічних, господарсько-цінних ознак та 

економічною ефективністю виробництва плодів сорти ‘Ароматний’, 

‘Іллічівський ранній’, ‘Шкода’, ‘Ярило’ (технічні), ‘Загадка’, ‘Кардишах 

таїровський’, ‘Кишмиш таїровський’, ‘Персей’ (столові) є перспективними для 

виробничого випробування та реєстрації у «Держреєстрі сортів рослин…» як 

придатні для поширення в умовах Лісостепу України.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Столові сорти винограду ‘Загадка’, ‘Кардишах таїровський’, ‘Кишмиш 

таїровський’, ‘Персей’ та технічні ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Ярило’ 

та ‘Шкода’ на підщепі ‘Рипарія × Рупестріс 101-14’ рекомендуємо для 

виробничого випробування у промислових насадженнях в умовах північної 

частини Лісостепу України за укривної культури винограду.  

Сорт ‘Ароматний’ в умовах Київщини рекомендуємо для виробництва 

високоякісних, ароматичних білих столових вин; сорти ‘Іллічівський ранній’ та 

‘Шкода’ – для виробництва червоних столових виноматеріалів. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Технічні сорти ‘Мускат одеський’, ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’ та 

‘Ярило’ доцільно випробувати в умовах північної частини Лісостепу України 

на предмет зимостійкості за неукривної культури винограду.  

Для використання в селекції винограду рекомендуємо сорти-джерела таких 

ознак: 

- посухостійкість – ‘Ярило’, ‘Іллічівський ранній’; 

- морозостійкість – ‘Ароматний’, ‘Іллічівський ранній’, ‘Мускат одеський’; 

- зимостійкість – ‘Мускат одеський’; 

- патогеностійкість – ‘Іллічівський ранній’;  

- плодоносність пагонів – ‘Ярило’; 

- скоростиглість ягід – ‘Кардишах таїровський’;  

- швидке нарощування врожайності – ‘Персей’, ‘Комета’; 

- великоплідність – ‘Комета’, ‘Загадка’; 

- оригінальність форми ягоди – ‘Персей’; 

- безнасінність ягоди – ‘Кишмиш таїровський’; 

- нарядність грона – ‘Кишмиш таїровський’; 

- оригінальність смако-ароматичних властивостей виноматеріалу – 

‘Ароматний’, ‘Шкода’, ‘Ярило’ і ‘Мускат одеський’; 

- технологічна придатність ягід – ‘Мускат одеський’. 
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Додаток А.1 

Адміністративні 

одиниці  

Господарства усіх категорій Сільськогосподарські підприємства Господарства населення 

площа 

насаджень,  

тис.га 
валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га 
валовий 

збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га  

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 
усьог

о 

у плодо- 

носному  

віці   

 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

Україна 43,5 41,3 409,6 9,9 30,6 28,6 240,0 8,4 12,9 12,7 169,5 13,4 

Вінницька                       0,1 0,1 4,2 38,8 0,0 – – – 0,1 0,1 4,2 38,8 

Волинська                      0,0 0,0 0,3 8,5 – – – – 0,0 0,0 0,3 8,5 

Дніпропетровська   0,3 0,3 5,4 19,9 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Донецька                       0,3 0,3 5,5 17,6 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Житомирська                 0,0 0,0 0,1 3,5 – – – – 0,0 0,0 0,1 3,5 

Закарпатська              3,5 3,4 25,3 7,4 1,1 1,0 2,3 2,3 2,4 2,4 23,0 9,6 

Запорізька             0,4 0,3 7,3 22,7 0,2 0,1 0,3 2,4 0,2 0,2 7,0 38,3 

Івано-Франківська      0,1 0,1 0,8 15,1 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 0,8 15,3 

Київська                            0,1 0,1 2,4 23,0 0,0 – – – 0,1 0,1 2,4 23,0 

Кіровоградська              0,1 0,1 2,8 34,3 – – – – 0,1 0,1 2,8 34,3 

Луганська                     0,1 0,1 2,0 16,9 – – – – 0,1 0,1 2,0 16,9 

Львівська                      0,1 0,1 1,4 15,4 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Миколаївська                 6,0 5,4 51,3 9,6 5,7 5,1 48,2 9,5 0,3 0,3 3,1 10,0 

Одеська                        27,1 26,0 253,6 9,8 19,7 18,8 153,2 8,2 7,4 7,2 100,5 14,0 

Полтавська                0,1 0,1 1,9 28,4 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 0,1 1,9 29,2 

Рівненська                        0,0 0,0 0,2 17,2 – – – – 0,0 0,0 0,2 17,2 

Сумська                             0,0 0,0 0,2 8,1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Тернопільська                0,0 0,0 0,1 8,0 0,0 – – – 0,0 0,0 0,1 8,0 

Харківська                0,1 0,1 0,6 7,0 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Херсонська                    4,9 4,6 40,8 9,0 3,9 3,6 36,0 10,0 1,0 1,0 4,8 5,0 

Хмельницька        0,0 0,0 0,7 17,6 0,0 – – – 0,0 0,0 0,7 17,6 

Черкаська              0,1 0,1 1,0 16,0 – – – – 0,1 0,1 1,0 16,0 

Чернівецька                   0,1 0,1 1,2 11,2 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Чернігівська                  0,0 0,0 0,4 12,9 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Джерело: Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua 

…1 - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

Площі, валовий збір та врожайність насаджень винограду в Україні, 2017 рік 

http://www.ukrstat.gov.ua/


211 
 

Площі, валовий збір та врожайність насаджень винограду в Україні, 2018 р.                              Додаток А.2                                                

Адміністративні 

одиниці   

Господарства усіх категорій Сільськогосподарські підприємства Господарства населення 

площа 

насаджень,  

тис.га 
валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 
усьог

о 

у 

плодо- 

носном

у  
віці 

усьог

о 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

Україна 43,0 40,7 467,6 11,5 30,1 28,0 262,7 9,4 12,9 12,7 204,9 16,2 

Вінницька                       0,1 0,1 4,3 39,6 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 4,3 39,8 

Волинська                      0,0 0,0 0,3 8,8 – – – – 0,0 0,0 0,3 8,8 

Дніпропетровська   0,3 0,3 6,0 22,5 0,0 0,0 0,03 4,9 0,3 0,3 6,0 22,9 

Донецька                       0,3 0,3 6,0 19,4 к к к к к к к К 

Житомирська                 0,0 0,0 0,1 4,0 – – – – 0,0 0,0 0,1 4,0 

Закарпатська              3,5 3,4 26,6 7,8 1,1 1,0 2,9 2,9 2,4 2,4 23,7 9,9 

Запорізька             0,4 0,4 7,3 22,0 0,2 0,2 0,4 2,4 0,2 0,2 7,0 38,2 

Івано-Франківська      0,1 0,1 0,8 14,7 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 0,8 14,8 

Київська                            0,1 0,1 2,8 28,2 к к к К к к к к 

Кіровоградська              0,1 0,1 3,3 40,7 – – – – 0,1 0,1 3,3 40,7 

Луганська                     0,1 0,1 2,7 22,7 – – – – 0,1 0,1 2,7 22,7 

Львівська                      0,1 0,1 1,4 15,1 к к к К к к к к 

Миколаївська                 6,3 5,4 62,1 11,5 6,0 5,1 58,7 11,5 0,3 0,3 3,3 10,8 

Одеська                        26,3 25,2 296,7 11,8 18,9 18,0 167,8 9,3 7,4 7,2 128,9 17,9 

Полтавська                0,1 0,1 2,4 35,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 0,1 2,4 36,4 

Рівненська                        0,0 0,0 0,2 17,3 – – – – 0,0 0,0 0,2 17,3 

Сумська                             0,0 0,0 0,2 6,6 к к к К к к к к 

Тернопільська                0,0 0,0 0,2 7,8 0,0 – – – 0,0 0,0 0,15 7,8 

Харківська                0,1 0,1 0,7 6,7 к к к К к к к к 

Херсонська                    4,9 4,7 39,0 8,2 3,9 3,7 32,8 8,7 1,0 1,0 6,3 6,4 

Хмельницька        0,0 0,0 0,7 18,0 0,0 – – – 0,0 0,0 0,7 18,0 

Черкаська              0,1 0,1 2,2 34,8 – – – – 0,1 0,1 2,2 34,8 

Чернівецька                   0,1 0,1 1,2 11,3 к к к к к к к к 

Чернігівська                  0,0 0,0 0,4 13,0 к к к к к к к к 

Джерело: Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua 

Символ  (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної 
інформації.             
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Площі, валовий збір та врожайність насаджень винограду в Україні, 2019 р.                                Додаток А.3 

Адміністративні 

одиниці    

Господарства усіх категорій Сільськогосподарські підприємства Господарства населення 

площа насаджень,  

тис.га 
валовий 

збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 
усьог

о 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

Україна 41,8 39,5 366,3 9,3 28,9 26,8 144,5 5,4 12,9 12,7 221,8 17,5 

Вінницька                       0,1 0,1 3,6 33,1 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 3,6 33,3 

Волинська                      0,0 0,0 0,3 8,3 – – – – 0,0 0,0 0,3 8,3 

Дніпропетровськ
а   

0,3 0,3 7,3 26,8 0,0 0,0 0,1 8,1 0,3 0,3 7,2 27,5 

Донецька                       0,3 0,3 6,3 20,1 к к к к к к к к 

Житомирська                 0,0 0,0 0,1 4,5 к к к к к к к к 

Закарпатська              3,5 3,4 26,7 7,9 1,1 1,0 2,6 2,3 2,4 2,4 24,1 10,0 

Запорізька             0,4 0,3 7,7 23,5 0,2 0,1 0,3 1,8 0,2 0,2 7,4 40,7 

Івано-

Франківська      
0,1 0,1 0,8 15,4 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 0,8 15,5 

Київська                            0,1 0,1 2,9 29,1 0,0 – – – 0,1 0,1 2,9 29,1 

Кіровоградська              0,1 0,1 3,4 40,8 – – – – 0,1 0,1 3,3 40,8 

Луганська                     0,1 0,1 2,9 23,9 – – – – 0,1 0,1 2,9 23,9 

Львівська                      0,1 0,1 1,4 15,3 к к к к к к к к 

Миколаївська                 6,2 5,3 30,6 5,8 5,9 5,0 27,2 5,5 0,3 0,3 3,4 11,1 

Одеська                        25,4 24,4 241,7 9,9 18,0 17,2 97,6 5,7 7,4 7,2 144,1 20,1 

Полтавська                0,1 0,1 2,7 40,4 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 0,1 2,8 41,6 

Рівненська                        0,0 0,0 0,3 21,7 – – – – 0,0 0,0 0,3 21,7 

Сумська                             0,0 0,0 0,2 8,6 к к к к к к к к 

Тернопільська                0,0 0,0 0,2 8,5 0,0 – – – 0,0 0,0 0,2 8,5 

Харківська                0,1 0,1 0,7 6,6 к к к к к к к к 

Херсонська                    4,7 4,5 22,4 4,9 3,7 3,5 16,6 4,7 1,0 1,0 5,8 5,9 

Хмельницька        0,0 0,0 0,7 18,2 0,0 – – – 0,0 0,0 0,7 18,2 

Черкаська              0,1 0,1 2,0 31,1 – – – – 0,1 0,1 2,0 31,1 

Чернівецька                   0,1 0,1 1,2 11,4 – – – – 0,1 0,1 1,2 11,4 

Чернігівська                  0,0 0,0 0,3 12,1 – – – – 0,0 0,0 0,3 12,1 

Джерело: Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua 

Символ  (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 
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Площі, валовий збір та врожайність насаджень винограду в Україні, 2020 р.                                Додаток А.4 

Адміністративні 

одиниці     

Господарства усіх категорій Сільськогосподарські підприємства Господарства населення 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 

площа насаджень,  

тис.га валовий збір 

із загальної 

 площі 

насаджень,  

тис. т 

урожайність  

плодоносних 

насаджень, 

т/га 
усього 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

усього 

у плодо- 

носному  

віці 

Україна 39,1 37,2 281,0 7,6 26,2 24,5 98,7 4,0 12,9 12,7 182,3 14,4 

Вінницька                       0,1 0,1 3,7 34,2 – – – – 0,1 0,1 3,7 34,2 

Волинська                      0,0 0,0 0,3 8,4 – – – – 0,0 0,0 0,3 8,4 

Дніпропетровсь
ка   

0,3 0,3 9,6 36,2 к к к к к к к к 

Донецька                       0,3 0,3 5,2 17,0 к к к к к к к к 

Житомирська                 0,0 0,0 0,1 4,6 к к к к к к к к 

Закарпатська              3,2 3,2 26,8 8,4 0,8 0,8 2,0 2,5 2,4 2,4 24,9 10,3 

Запорізька             0,3 0,3 4,9 15,9 к к к к к к к к 

Івано-

Франківська      
0,1 0,1 0,8 15,5 0,0 0,0 – – 0,1 0,1 0,8 15,7 

Київська                            0,1 0,1 2,6 26,5 – – – – 0,1 0,1 2,6 26,5 

Кіровоградська              0,1 0,1 3,2 39,2 – – – – 0,1 0,1 3,2 39,2 

Луганська                     0,1 0,1 2,7 23,0 – – – – 0,1 0,1 2,7 23,0 

Львівська                      0,1 0,1 1,3 14,7 к к к к к к к к 

Миколаївська                 5,8 5,0 21,9 4,4 5,5 4,7 18,6 3,9 0,3 0,3 3,3 10,6 

Одеська                        23,7 22,8 169,8 7,5 16,3 15,6 71,0 4,6 7,4 7,2 98,8 13,8 

Полтавська                0,1 0,1 2,7 40,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 0,1 2,7 41,2 

Рівненська                        0,0 0,0 0,3 21,5 – – – – 0,0 0,0 0,3 21,5 

Сумська                             0,0 0,0 0,3 9,9 к к к к к к к к 

Тернопільська                0,0 0,0 0,2 9,4 0,0 – – – 0,0 0,0 0,2 9,4 

Харківська                0,1 0,1 0,7 6,5 к к к к к к к к 

Херсонська                    4,5 4,3 20,0 4,7 3,5 3,3 6,9 2,1 1,0 1,0 13,2 13,5 

Хмельницька        0,0 0,0 0,6 15,5 к к к к к к к к 

Черкаська              0,1 0,1 1,7 27,0 – – – – 0,1 0,1 1,7 27,0 

Чернівецька                   0,1 0,1 1,2 11,2 к к к к к к к к 

Чернігівська                  0,0 0,0 0,3 11,1 – – – – 0,0 0,0 0,3 11,1 

Джерело: Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua  

Символ  (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ""Про державну статистику"" щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 
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Додаток Б.1  

Характеристика погодних умов 2017 р., НЛ «Плодоовочевий сад» 

Місяць декада 

Температура повітря,ºC 
Кількість опадів (мм) за 

Накопичення 

суми активних 
температур 10 

°C і вище 
min max 

середня за  

декаду місяць 
сер. 

багат. 
декаду місяць 

сер. 

багат. 

січень 

I -18,6 3,4 -6,5 

-5,3 -3,5 

0,2 

11,5 29 

- 

II -10,9 2,9 -3,8 10,7 - 

III -17,2 1,1 -5,1 0,6 - 

лютий 

I -18,2 0,6 -7,9 

-3,2 -2,6 

9,1 

28,3 30 

- 

II -11,6 5,0 -3,1 8,4 - 

III -2,6 9,7 2,5 10,8 - 

березень 

I -0,8 12,6 5,7 

5,6 1,3 

3,8 

29,0 34 

- 

II -0,7 10,6 4,0 18,6 - 

III -1,6 17,1 7,0 6,6 32,6 

квітень 

I 0,4 23,8 11,4 

10,0 8,9 

21,9 

34,8 44 

114,7 

II 0,6 19,6 7,1 12,3 126,3 

III -0,4 26,0 11,6 0,6 206,9 

травень 

I 5,1 27,9 9,8 

14,6 14,8 

6,5 

44,0 54 

325,1 

II -2,0 23,8 12,3 15,0 440,3 

III 6,2 28,6 18,2 22,5 640,1 

червень 

I 6,0 29,5 18,5 

19,7 18,1 

0,0 

23,4 84 

825,4 

II 9,4 29,5 18,9 13,2 1014,4 

III 9,9 33,1 21,6 10,2 1230,4 

липень 

I 7,7 33,2 19,1 

21,0 20,2 

24,2 

82,7 73 

1421,5 

II 9,3 32,5 20,5 9,3 1626,7 

III 13,6 33,4 23,2 49,2 1881,4 

серпень 

I 13,2 34,5 24,1 

21,7 19,0 

33,0 

77,1 69 

2122,2 

II 14,4 33,4 24,8 0,0 2370,2 

III 4,6 33,2 16,6 44,1 2552,7 

вересень 

I 8,3 30,0 17,8 

17,5 13,5 

5,8 

52,5 59 

2731,1 

II 6,8 32,4 19,2 44,7 2923,0 

III 0,9 31,3 15,6 2,0 3072,3 

жовтень 

I 2,2 15,5 9,1 

8,3 7,8 

60,6 

106,8 40 

3095,1 

II 7,4 20,5 11,4 26,9 3200,4 

III -1,5 12,4 5,3 19,3 - 

листопад 

I 0,1 9,7 5,4 

2,8 1,5 

19,8 

54,1 42 

- 

II -3,3 11,0 3,0 21,7  

III -7,2 4,3 0,1 12,6  

грудень 

I -3,2 8,6 1,4 

1,6 -3,0 

38,9 

109,1 37 

- 

II -3,8 9,2 1,0 12,9  

III -3,8 8,7 2,2 57,3  

За рік  -18,6 34,5 - 9,5 8,0  653,3 595 3200,4 
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Додаток Б.2 

Характеристика погодних умов 2018 р., НЛ «Плодоовочевий сад» 

Місяць декада 

Температура повітря,ºC 
Кількість опадів (мм) за 

Накопичення 

суми активних 
температур 10 

°C і вище 
min max  

середня за  

декаду 
місяц

ь 

сер. 

багат. 
декаду місяць 

сер. 

багат. 

січень 

I -6,5 6,8 1,4 

-2,4 -3,5 

16,8 

41,7 29 

- 

II -14,1 2,5 -4,6 4,8 - 

III -16,7 6,7 -4,0 20,1 - 

лютий 

I -12,2 4,5 -1,8 

-3,9 -2,6 

10,2 

18,6 30 

- 

II -10,7 5,1 -2,0 7,7 - 

III -21,1 3,1 -8,9 0,7 - 

березень 

I -14,8 8,5 -4,4 

-1,8 1,3 

19,7 

45,5 34 

- 

II -10,3 7,4 -1,8 11,6 - 

III -10,3 10 0,4 14,2 - 

квітень 

I -0,1 23,2 9,8 

12,7 8,9 

5,4 

19,2 44 

69,6 

II 2,4 25,1 13,3 11,4 196,1 

III 2,3 27,9 14,9 2,4 345,5 

травень 

I 6,4 32,9 20,0 

18,2 14,8 

16,5 

76,9 54 

545,2 

II 4,8 26,9 15,6 35,4 701,6 

III 6,0 31,8 19,1 25,0 911,5 

червень 

I 4,0 32,0 19,3 

20,4 18,1 

0,9 

52,2 84 

1105,0 

II 9,0 31,5 22,5 44,6 1329,6 

III 7,2 32,1 19,3 6,7 1523,1 

липень 

I 9,2 31,0 19,0 

21,0 20,2 

18,9 

137,1 73 

1713,2 

II 13,2 30,5 21,1 24,3 1924,3 

III 17,3 32,1 22,9 93,9 2175,9 

серпень 

I 11,0 31,8 22,2 

21,4 19,0 

4,3 

31,0 69 

2398,2 

II 10,6 34,7 22,1 14,3 2619,6 

III 8,1 34,8 20,1 12,4 2840,8 

вересень 

I 10,6 34,5 19,2 

16,1 13,5 

53,4 

91,0 59 

3033,3 

II 6,1 29,4 17,4 11,8 3207,4 

III 0,3 29,0 11,7 25,8 3324,5 

жовтень 

I -0,5 21,3 9,4 

9,6 7,8 

13,5 

23,4 40 

3381,0 

II 0,6 25,0 11,3 0,7 3476,0 

III 0,3 17,0 8,3 9,2 3532,5 

листопад 

I -2,0 11,6 5,2 

-0,4 1,5 

0,5 

31,8 42 

- 

II -9,2 2,1 -1,8 10,7 - 

III -11,1 0,8 -4,6 20,6 - 

грудень 

I -14,6 3,6 -2,3 

-2,1 -3,0 

32,4 

92,2 37 

- 

II -7,4 1,3 -3,1 10,3 - 

III -5,1 2,8 -1,0 48,5 - 

За рік  -21,1 34,8  9,2 8,0  660,6 595 3532,5 
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Додаток Б.3  

Характеристика погодних умов 2019 р., НЛ «Плодоовочевий сад» 

Місяць декада 

Температура повітря,ºC 
Кількість опадів (мм) за 

Накопичення 

суми активних 
температур 10 

°C і вище 
min max 

середня за  

декаду місяць 
сер. 

багат. 
декаду місяць 

сер. 

багат. 

січень 

I -14,2 1,7 -3,9 

-3,8 -3,5 

0,8 

14,1 29 

- 

II -12,0 5,7 -3,0 0,5 - 

III -12,0 4,1 -4,4 12,8 - 

лютий 

I -8,6 4,4 -0,8 

0,4 -2,6 

8,1 

37,8 30 

- 

II -6,2 10,6 1,4 16,5 - 

III -7,3 10,8 0,3 13,2 - 

березень 

I -7,3 18,0 4,5 

4,7 1,3 

10,7 

38,6 34 

10,9 

II -3,9 17,7 4,5 16,8 21,0 

III -3,9 20,1 5,2 11,1 31,8 

квітень 

I -3,8 21,8 9,4 

9,7 8,9 

5,3 

60,8 44 

88,5 

II -0,4 16,8 7,5 24,8 98,9 

III -0,5 23,7 12,4 30,7 195,2 

травень 

I 5,6 22,5 11,7 

17,0 14,8 

53,6 

79,1 54 

288,6 

II 6,3 28,6 18,7 6,3 475,4 

III 10,1 30,1 20,2 19,2 697,5 

червень 

I 12,5 35,0 22,2 

23,3 18,1 

32,4 

83,3 84 

919,1 

II 14,9 37,1 25,1 5,0 1169,9 

III 9,2 37,9 22,8 45,9 1398,2 

липень 

I 7,2 34,4 19,5 

19,6 20,2 

16,1 

53,6 73 

1593,7 

II 9,2 32,8 17,5 19,2 1768,8 

III 10,0 34,9 21,5 18,3 2005,7 

серпень 

I 7,6 31,0 18,6 

20,1 19,0 

38,1 

56,9 69 

2191,6 

II 9,8 37,1 20,7 13,8 2398,8 

III 8,2 37,8 21,0 5,0 2629,8 

вересень 

I 8,6 33,4 19,0 

14,9 13,5 

0,0 

34,4 59 

2819,8 

II 4,0 31,6 14,6 5,6 2958,4 

III -2,3 21,3 11,1 28,8 3035,0 

жовтень 

I -2,8 25,4 9,7 

10,2 7,8 

22,9 

25,6 40 

3091,7 

II 4,1 27,3 13,1 0,1 3222,2 

III -5,6 20,6 7,9 2,6 3255,6 

листопад 

I -4,3 20,0 8,9 

4,5 1,5 

10,7 

35,9 42 

3316,5 

II 0,1 13,5 6,5 17,9 - 

III -10,1 6,3 -1,9 7,3 - 

грудень 

I -6,0 7,7 0,7 

2,4 -3,0 

0,8 

34,8 37 

- 

II -3,2 15,3 3,3 6,1 - 

III -4,1 10,8 3,2 27,9 - 

За рік  -14,1 37,9  10,3 8,0  554,9 595 3316,5 
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Додаток Б.4  

Характеристика погодних умов 2020 р., НЛ «Плодоовочевий сад» 

Місяць декада 

Температура повітря,ºC 
Кількість опадів (мм) за 

Накопичення 

суми активних 
температур 10 

°C і вище 
min  max 

середня за  

декаду місяць 
сер. 

багат. 
декаду місяць 

сер. 

багат. 

січень 

I -6,8 5,9 -0,2 

0,8 -3,5 

5,6 

23,3 29 

- 

II -4,1 6,9 0,9 0,2 - 

III -1,4 6,2 1,7 17,5 - 

лютий 

I -8,0 12,0 1,0 

2,5 -2,6 

14,4 

48,5 30 

- 

II -2,2 9,1 3,3 6,6 - 

III -2,7 9,9 3,2 27,5 - 

березень 

I -2,2 15,3 7,5 

5,9 1,3 

13,1 

18,5 34 

10,5 

II -5,9 19,0 6,1 0,9 31,9 

III -5,8 20,2 4,2 4,5 52,6 

квітень 

I -6,4 13,9 7,9 

8,9 8,9 

1,2 

41,7 44 

88,7 

II -3,2 22,3 7,7 10,2 113,2 

III -0,8 24,3 11,2 30,3 191,4 

травень 

I 1,7 23,6 12,4 

12,0 14,8 

54,5 

166,2 54 

299,5 

II 0,6 28,3 12,3 37,4 403,0 

III 2,8 20,8 11,5 74,3 501,8 

червень 

I 4,1 34,4 17,8 

21,5 18,1 

13,8 

43,2 84 

670,5 

II 14,9 35,3 24,0 20,4 910,2 

III 11,6 33,3 22,8 9,0 1138,5 

липень 

I 10,2 35,3 21,8 

21,7 20,2 

19,2 

59,4 73 

1356,7 

II 9,1 35,4 20,8 1,5 1564,7 

III 9,2 35,6 22,5 38,7 1811,9 

серпень 

I 12,2 36,7 24,1 

22,5 19,0 

5,3 

5,6 69 

2053,1 

II 8,2 37,5 21,7 0,3 2270,0 

III 11,8 34,7 21,7 0,0 2508,4 

вересень 

I 13,0 34,3 21,0 

18,8 13,5 

6,0 

37,4 59 

2718,5 

II 5,6 21,7 17,6 16,5 2894,7 

III 8,0 21,7 17,8 14,9 3072,6 

жовтень 

I 9,7 22,4 15,4 

12,0 7,8 

25,1 

82,5 40 

3226,7 

II 1,2 21,6 10,7 36,9 3304,4 

III 0,6 19,5 10,0 20,5 3376,6 

листопад 

I -0,4 12,2 7,1 

3,6 1,5 

8,6 

41,6 42 

- 

II -3,3 7,7 1,5 30,5 - 

III -6,0 8,1 2,2 2,5 - 

грудень 

I -9,2 0,9 -3,1 

-0,6 -3,0 

2,3 

52,7 37 

- 

II -3,9 2,4 -0,2 24,6 - 

III -3,7 8,4 1,2 25,7 - 

За рік   -9,2 37,5  10,8 8,0  620,6 595 3376,6 
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Додаток Б.5  

Характеристика погодних умов 2021 р., НЛ «Плодоовочевий сад» 

Місяць декада 

Температура повітря,ºC 
Кількість опадів (мм) за 

Накопичення 

суми активних 
температур 10 

°C і вище 
min max  

середня за  

декаду місяць 
сер. 

багат. 
декаду місяць 

сер. 

багат. 

січень 

I -3,4 8,2 1,3 

-2,7 -3,5 

27,8 

58,7 29 

- 

II -22,7 -0,5 -9,6 4,8 - 

III -9,6 8,3 -0,1 26,1 - 

лютий 

I -13,1 4,7 -5,6 

-4,4 -2,6 

49,4 

62,3 30 

- 

II -15,7 -0,7 -9,1 10,1 - 

III -3,2 11,5 2,9 2,8 - 

березень 

I -7,7 9,7 0,5 

2,8 1,3 

2,6 

18,2 34 

- 

II -7,7 8,8 2,5 14,5 - 

III -2,3 15,4 5,3 1,1 10,3 

квітень 

I -0,4 19,3 6,5 

8,0 8,9 

17,5 

46,3 44 

24,4 

II 2,6 17,4 9,0 20,1 56,9 

III 1,7 21,0 8,4 8,7 93,4 

травень 

I 3,4 21,8 12,2 

14,4 14,8 

23,7 

71,4 54 

189,8 

II 8,4 24,8 15,0 20,0 344,1 

III 9,9 22,6 15,7 27,7 522,5 

червень 

I 7,5 25,9 17,5 

21,8 18,1 

9,3 

16,7 84 

697,3 

II 13,0 30,9 22,3 3,4 920,7 

III 14,8 38,0 25,4 4,0 1175,1 

липень 

I 17,2 34,8 24,6 

25,0 20,2 

14,8 

33,6 73 

1420,7 

II 18,2 37,3 26,7 17,4 1688,1 

III 12,6 33,2 23,9 1,4 1950,7 

серпень 

I 12,5 35,1 22,5 

21,1 19,0 

16,8 

57,6 69 

2175,5 

II 13,1 33,4 22,0 6,7 2395,5 

III 12,5 30,5 19,1 34,1 2605,6 

вересень 

I 3,8 31,4 14,5 

13,4 13,5 

11,5 

23,0 59 

2751,0 

II 7,5 30,1 16,1 4,2 2902,3 

III 3,6 18,6 9,6 7,3 2949,6 

жовтень 

I 1,7 19,6 9,5 

8,6 7,8 

0 

3,6 40 

3003,1 

II 0,2 18,2 7,9 0 3013,2 

III -2,8 19,4 8,4 3,6 3052,5 

листопад 

I    

 1,5 

 

 42 

 

II      

III      

грудень 

I    

 -3,0 

 

 37 

 

II      

III      

За рік      8,0   595  
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Додаток Б.6 

Погодні умови НЛ «Плодоовочевий сад», 2017–2020 рр. 

Показник 

Середні 

багаторічні 

дані 

2017 2018 2019 2020 

Сума активних 

температур ≥10 ˚С 
2780 3200 3532 3317 3377 

Кількість днів з 

температурою ≥10˚С 
165 180 193 182 183 

Опади за рік, мм 595 610 661 555 650 

Дата останніх 

заморозків 
18.04 

11.05.17 

(-2,9˚С) 

08.04.18 

(-0,1˚С) 

22.04.19 

(-0,5˚С ) 

23.04.20 

(-0,8˚С) 

Дата перших 

приморозків 
16.10 

29.09.17 

(-1,0˚С) 

01.10.18 

(-0,5˚С) 

24.09.19 

(-2,3˚С) 

10.11.20 

(-0,4˚С) 

Середньорічна 

температура повітря, ˚С  
8,0 9,5 9,2 10,2 10,8 
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Додаток В 

Дати настання та тривалість основних етапів розвитку в рослин сортів винограду в умовах Київщини.  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорт 
Рік 

дослідження 

Початок 

розпускання 

бруньок 

Тривалість 

між фазного 

періоду 

розпускання 

бруньок-

цвітіння, діб 

Початок 

цвітіння  

Тривалість 

міжфазного 

періоду 
цвітіння-

початок 

дозрівання 

ягід, діб 

Початок 

достигання 

ягід 

Тривалість 

міжфазного 

періоду 

початок 

дозрівання 

ягід-

технічна 

зрілість 

плодів, діб 

Технічна 

стиглість 

ягід  

Термін 

настання 

ТСЯ2, діб 

Сума 

активних 

температур 

≥10 ˚С від 

ПРБ1 до 

ТСЯ2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

*Ароматний 

 

2018 22.04 37 29.05 58 26.07 36 01.09 131 2647 

2019 26.04 45 10.06 45 25.07 38 01.09 128 2491 

2020 01.05 50 19.06 44 02.08 39 10.09 133 2527 

середнє 26.04 44 08.06 49 29.07 37 05.09 130 2555 

 

*Іллічівський 

ранній 

 

2018 28.04 31 29.05 49 17.07 30 16.08 110 2250 

2019 26.04 35 01.06 42 12.07 44 25.08 121 2366 

2020 30.04 47 15.06 42 27.07 36 01.09 124 2332 

середнє 28.04 37 06.06 44 19.07 36 23.08 118 2316 

*Мускат 

одеський  

(ум. к) 

2018 26.04 31 27.05 65 31.07 32 01.09 127 2583 

2019 23.04 38 01.06 61 31.07 32 01.09 130 2531 

2020 29.04 48 17.06 44 01.08 34 03.09 128 2424 

середнє 26.04 39 06.06 57 31.07 33 02.09 128 2513 

*Шкода 

2018 22.04 38 31.05 61 31.07 36 05.09 136 2752 

2019 23.04 43 05.06 56 31.07 36 05.09 135 2628 

2020 29.04 49 17.06 54 10.08 38 17.09 142 2696 

середнє 25.04 43 08.06 57 05.08 37 11.09 137 2692 
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Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

*Ярило 

2018 20.04 37 27.05 51 17.07 41 27.08 129 2580 

2019 23.04 43 05.06 42 17.07 39 25.08 124 2406 

2020 30.04 49 17.06 41 28.07 37 03.09 127 2409 

середнє 25.04 43 06.06 45 22.07 39 30.08 127 2465 

Загадка  

(ум. к) 

2018 24.04 35 29.05 73 10.08 31 10.09 139 2802 

2019 23.04 43 05.06 68 12.08 34 15.09 145 2807 

2020 27.04 51 17.06 59 15.08 36 20.09 146 2756 

середнє 25.04 43 08.06 67 12.08 34 15.09 143 2788 

Кардишах 

таїровський 

2018 22.04 39 31.05 47 17.07 30 16.08 116 2319 

2019 26.04 40 05.06 40 15.07 36 20.08 116 2260 

2020 27.04 48 14.06 36 20.07 37 26.08 121 2261 

середнє 24.04 42 07.06 41 17.07 34 21.08 117 2280 

Кишмиш 

таїровський 

2018 22.04 37 29.05 58 26.07 21 16.08 116 2319 

2019 23.04 48 10.06 35 15.07 36 20.08 119 2300 

2020 27.04 52 18.06 39 27.07 30 26.08 121 2261 

середнє 24.04 46 08.06 44 21.07 29 21.08 119 2293 

Комета 

2018 26.04 35 31.05 71 10.08 36 15.09 142 2868 

2019 20.04 46 05.06 71 15.08 36 20.09 153 2838 

2020 01.05 50 19.06 62 20.08 36 25.09 148 2796 

середнє 25.04 44 09.06 68 15.08 36 20.09 148 2834 

Персей 

2018 26.04 35 31.05 61 31.07 41 10.09 137 2776 

2019 25.04 46 10.06 56 05.08 36 10.09 138 2696 

2020 29.04 50 18.06 56 13.08 30 12.09 136 2594 

середнє 27.04 44 09.06 58 06.08 36 11.09 137 2689 

Примітка: 1ПРБ – початок розпускання бруньок; 2ТСЯ – технічна (споживча) стиглість ягід. 
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Додаток Г 

Довжина та ступінь визрівання однорічних пагонів сортів винограду. НЛ «Плодоовочевий сад», 2018–2020 рр. 

Сорт 
Рік 

дослідження 

Середня 

довжина 

пагона, 

см 

Середня 

довжина 

визрілої 

частини, см 

Об’єм 

приросту 

куща, см3 

Ступінь визрівання однорічного приросту  

візуальне 

оцінювання, % 

умовний 

коефіцієнт 

визрівання (Кв) 

яскравість світіння й забарвлення 

фелеми нижньої зони пагона (0–

70 см від основи куща), бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

*Ароматний 

2018 195 178 2225,3 91,3 0,89 5,0 

2019 205 185 2422,6 90,2 0,91 5,0 

2020 205 185 2505,8 90,2 0,88 5,0 

середнє 201,7 182,7 2384,6 90,6 0,89 5,0 

 

*Іллічівський 

ранній 

 

2018 190 170 1446,7 91,3 0,81 5,0 

2019 205 185 1757,7 90,2 0,69 4,0 

2020 215 190 1790,9 88,4 0,77 4,5 

середнє 203,3 182,3 1665,1 89,7 0,76 4,5 

*Мускат 

одеський 

(ум. к) 

2018 165 149 995,4 90,3 0,76 4,5 

2019 182 162 1140,4 89,0 0,71 4,5 

2020 189 153 1162,2 81,0 0,81 4,5 

середнє 178,7 154,7 1099,3 86,8 0,76 4,5 

*Шкода 

2018 198 175 1934,2 88,4 0,75 5,0 

2019 215 185 2215,9 86,0 0,77 4,0 

2020 230 198 2308,6 86,1 0,73 4,5 

середнє 214,3 186,0 2152,9 86,8 0,75 4,5 

*Ярило 

2018 189 168 1386,0 88,9 0,72 4,0 

2019 195 175 1664,1 89,7 0,66 4,0 

2020 205 175 1735,9 85,4 0,67 4,0 

середнє 196,3 172,7 1595,3 88,0 0,68 4,0 

 



223 
 

Продовження додатка Г  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Загадка 

(ум. к) 

2018 215 182 1384,7 84,7 0,74 5,0 

2019 223 190 1631,2 85,2 0,71 4,0 

2020 241 211 1657,5 87,6 0,80 4,5 

середнє 226,3 194,3 1557,8 85,8 0,75 4,5 

Кардишах 

таїровський 

2018 205 176 1780,0 85,9 0,90 5,0 

2019 211 192 2045,3 91,0 0,88 5,0 

2020 220 192 2091,1 87,3 0,90 5,0 

середнє 212,0 186,7 1972,1 88,0 0,89 5,0 

Кишмиш 

таїровський 

2018 185 173 1201,3 85,9 0,91 5,0 

2019 190 168 1453,9 88,4 0,90 5,0 

2020 205 188 1461,3 91,7 0,90 5,0 

середнє 193,3 176,3 1372,2 91,2 0,90 5,0 

Комета 

2018 178 143 1434,2 80,3 0,67 5,0 

2019 185 164 1609,1 88,6 0,56 4,0 

2020 195 168 1633,6 86,2 0,76 4,5 

середнє 186,0 158,3 1559,0 85,0 0,66 4,5 

Персей 

2018 192 160 1802,5 83,3 0,86 4,0 

2019 210 178 2180,7 84,8 0,69 4,0 

2020 225 190 2224,4 84,4 0,75 4,0 

середнє 209,0 176,0 2069,2 84,2 0,77 4,0 
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Додаток Д  

Структура та інтенсивність світіння фелеми залежно від ступеня 

визрівання пагонів винограду, 2018–2020 рр. 

Сорт нижньої зони середньої зони верхньої зони 
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Продовження додатка Д 

Сорт нижньої зони середньої зони верхньої зони 

К
О

М
Е

Т
А

 

   

М
У

С
К

А
Т

 О
Д

Е
С

Ь
К

И
Й

 

   

П
Е

Р
С

Е
Й

 

   

Ш
К

О
Д

А
 

 
  

Я
Р

И
Л

О
 

   



226 
 

Додаток Е 

Розмір суцвіть центральної бруньки зимуючого вічка винограду.  

НЛ «Плодоовочевий сад», 2020 р.  

Сорт Зона пагона (вузол) Середній розмір суцвіть, мкм 

*Ароматний 

1–2-й 320 

3–4-й 550 

5–7-й 580 

8–10-й 295 

*Іллічівський ранній 

 

1–2-й 360 

3–4-й 507 

5–7-й 576 

8–10-й 328 

*Мускат одеський (ум. к) 

 

1–2-й 280 

3–4-й 520 

5–7-й 550 

8–10-й 250 

*Шкода 

 

1–2-й 284 

3–4-й 490 

5–7-й 535 

8–10-й 245 

*Ярило  

 

1–2-й 336 

3–4-й 512 

5–7-й 565 

8–10-й 305 

Загадка (ум. к) 

 

1–2-й 254 

3–4-й 480 

5–7-й 540 

8–10-й 230 

Кардишах таїровський 
 

1–2-й 385 

3–4-й 510 

5–7-й 587 

8–10-й 320 

Кишмиш таїровський 
 

1–2-й 374 

3–4-й 576 

5–7-й 615 

8–10-й 335 

Комета  

1–2-й 246 

3–4-й 435 

5–7-й 465 

8–10-й 224 

Персей 

1–2-й 276 

3–4-й 505 

5–7-й 548 

8–10-й 230 

Примітка: облік розвитку суцвіть проводили в середньому через 25 днів після початку 

цвітіння 
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Додаток И 

Патогеностійкість сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».  

НЛ «Плодоовочевий сад», середнє за 2018–2020 рр. 

Сорт 
Роки 

дослідження 

Стійкість (1–9 балів) до збудників хвороб Комплексна стійкість 

Мілдью (М) Оїдіум (О) 
Гниль 

ягід (Г) 

Чорна 

плямистість 

(Ч) 

комплексна за ознаками 
відносна 

6–9 балів 

висока 

7–9 балів лист

я 
грона листя грона пагони 4 основних 7 облікових 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

*Ароматний 

 

2018 8 8 7 8 7 8 8 7,75 7,71 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

2020 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

середнє 7,33 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,58 7,62 МОГЧ МОГЧ 

 

*Іллічівський 

ранній 

 

2018 8 8 8 8 8 8 8 8,00 8,00 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

2020 8 8 7 8 7 8 8 7,75 7,71 МОГЧ МОГЧ 

середнє 7,67 8,00 7,33 8,00 7,33 8,00 8,00 7,75 7,76 МОГЧ МОГЧ 

*Мускат 

одеський 

2018 7 8 8 8 7 8 8 7,75 7,71 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

2020 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

середнє 7,00 8,00 7,33 8,00 7,00 8,00 8,00 7,58 7,62 МОГЧ МОГЧ 

*Шкода 

2018 7 8 8 8 7 7 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 8 7 8 7 7 8 7,25 7,43 МОГЧ МОГЧ 

2020 7 8 7 8 7 6 8 7,00 7,28 МОГЧ МОЧ 

середнє 7,00 8,00 7,33 8,00 7,00 6,67 8,00 7,25 7,43 МОГЧ МОЧ 

*Ярило 

2018 8 8 7 8 7 8 8 7,75 7,71 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

2020 7 8 7 8 7 8 8 7,50 7,57 МОГЧ МОГЧ 

середнє 7,33 8,00 7,33 8,00 7,33 8,00 8,00 7,58 7,62 МОГЧ МОГЧ 
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Продовження додатку И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Загадка 

2018 7 7 7 7 7 7 7 7,00 7,00 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 7 6 7 7 7 8 7,00 7,00 МОГЧ МГЧ 

2020 6 7 6 7 6 7 7 6,50 6,57 МОГЧ ГЧ 

середнє 6,67 7,00 6,33 7,00 6,67 7,00 7,33 6,83 6,86 МОГЧ ГЧ 

Кардишах 

таїровський  

2018 7 7 6 7 7 7 7 6,75 6,86 МОГЧ МГЧ 

2019 6 7 6 7 7 7 7 6,50 6,71 МОГЧ ГЧ 

2020 6 7 6 7 6 7 7 6,50 6,57 МОГЧ ГЧ 

середнє 6,33 7,00 6,00 7,00 6,67 7,00 7,00 6,58 6,71 МОГЧ ГЧ 

Кишмиш 

таїровський 

2018 7 7 7 7 6 7 7 7,00 6,86 МОГЧ МГЧ 

2019 7 7 6 7 6 7 7 6,75 6,71 МОГЧ МГЧ 

2020 6 7 6 7 6 6 7 6,25 6,43 МОГЧ Ч 

середнє 6,67 7,00 6,33 7,00 6,00 6,67 7,00 6,67 6,67 МОГЧ Ч 

Комета 

2018 7 7 7 8 7 8 7 7,25 7,28 МОГЧ МОГЧ 

2019 7 7 7 8 7 8 7 7,25 7,28 МОГЧ МОГЧ 

2020 7 7 7 8 7 7 7 7,00 7,00 МОГЧ МОГЧ 

середнє 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,67 7,00 7,17 7,19 МОГЧ МОГЧ 

Персей 

2018 6 7 6 7 7 8 7 6,75 6,86 МОГЧ ГЧ 

2019 6 7 6 7 6 8 7 6,75 6,71 МОГЧ ГЧ 

2020 6 7 6 6 6 8 7 6,75 6,57 МОГЧ ГЧ 

середнє 6,00 7,00 6,00 6,67 6,33 8,00 7,00 6,75 6,71 МОГЧ ГЧ 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М.1 
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Додаток М.2 

 



233 
 

Додаток Н  
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