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ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОЗНАК  КОЛЕКЦІЙНИХ 

ЗРАЗКІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ11 
 

У результаті експедиційних досліджень проведено ідентифікацію та 
морфологічний опис виділених рідкісних аборигенних сортів яблуні та їх 
клонів в низинній та передгірській зонах Закарпаття. Сформовано ознакову 
та дублетну колекції місцевих зразків для комплексного дослідження, 
виділення та впровадження цінних зразків. Здійснено оцінку господарсько-
біологічних та морфологічних ознак сортів яблуні за початкового 
плодоношення та виділено 34 джерела корисних ознак. Підтверджено 
поєднання цінних господарсько-біологічних властивостей та біометричних 
показників для 14 сортів-донорів за комплексом ознак  - Соліварське 
благородне, Пармен зимовий золотий, Бельфлер жовтий,  Ренет Вільмоша, 
Соліварське берегівське, Пепінка литовська, Губарстон, Черепаня, 
Феркованя, Ейдешолмо, Довганики, Конфєтноє, Гланерки, Дівоче. 

Сорт, генофонд, яблуня, ознакова колекція, біотичні та 
абіотичні фактори, продуктивність.  

Постановка проблеми. Пошукові дослідження, проведені в 
лабораторії багаторічних насаджень Закарпатської державної с/г дослідної 
станції в 2009-2011 рр, показали, що в умовах Закарпаття на висоті 300-600 
м над рівнем моря (передгірська та частково гірська зона) збереглися окремі 
аборигенні сорти яблуні (Malus domestica (L.) Borkh), які добре пристосовані 
до складних ґрунтово-кліматичних умов передгір’я [1]. Досліджувані сорти 
мають такі позитивні ознаки як стійкість до хвороб, морозостійкість, пізнє 
квітування, високу продуктивність дерев та якість плодів та ін. Однак 
останнє їх дослідження проводилось в 70-х рр минулого століття. Місцеві 
сорти є цінним надбанням багатьох поколінь садоводів та результатом 
цілеспрямованої інтродукції вчених-плодоводів. Після детального скринінгу 
їх господарських властивостей можуть широко використовуватись в 
селекційному процесі, а також у виробництві екологічно-безпечної 
продукції без застосування пестицидів [2, 3]. Необхідним є продовжити 
виконання завдань з оцінки господарсько-біологічних ознак рідкісних сортів 
та клонів яблуні в умовах регіону досліджень, забезпечити довгострокове 
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збереження цінних зразків з метою ефективного використання в наукових, 
селекційних та навчальних програмах. 

Зникаючі та сорти місцевого походження повинні бути 
ідентифіковані, досліджені у закладених колекціях генофонду, на основі 
чого буде оцінено комплекс їх господарсько-біологічних ознак. Цінні 
інтродуковані сорти яблуні, які мають ознаки стійкості та імунності до 
основних хвороб та обмежений ареал розповсюдження, необхідно 
сформувати в ознакові та спеціальні колекції збереження генофонду. Також 
передбачено впровадження цінних місцевих та інтродукованих сортів з 
метою освоєння та більш ефективного використання земель на схилах в 
передгірських та гірських районах, що має важливе значення для підтримки 
та розвитку фермерських господарств області. 

Мета і завдання - дослідити та оцінити комплекс господарсько-
біологічних ознак рідкісних і зникаючих сортів яблуні, відібрати 
перспективні зразки та передати для використання у селекційному процесі, 
розмножити виділені на протязі досліджень рідкісні сорти та закласти в 
колекції зберігання, провести їх реєстрацію в НЦГРРУ.  

Матеріали, умови та методи досліджень. Дослідження генофонду 
зникаючих рідкісних сортів яблуні проведено у двох колекціях збереження 
– ознаковій та дублетній (закладених у 2011–2012 рр). Ознакова колекція 
висаджена у в ФГ «Інтер-Агро» с.Дийда Берегівського району (низинна 
підзона), дублетна - у ФГ «Мала Голландія» Тячівського району 
(передгірська підзона) на площі по 0,5 га. У 2012 році в  ознаковій колекції  
висаджений 21 сорт: Пойніко, Голобко, Семеші, Тофі, Ейдешолмо, Пепінка 
литовська, Соліварське зелене, Соліварське благородне, Конфетне, 
Угорський сірий ренет, Джонатан, Розмарин пасхальний, Краса Закарпаття, 
Бельфлер жовтий, Губарстон, Ренет Вільмуша, Позман, Пармен зимовий 
золотий, Довганики, Соліварське берегівське, Айдаред. В дублетній 
колекції висаджено 19 сортів та клонів, зокрема Бельфлер жовтий, Батул, 
Батул червоний, Циганка, Феркованя, Феркованя червона, Краса Закарпаття, 
Бойки, Гланерки, Позман, Розмарин пасхальний, Штетінське червоне, Пепін 
Рібстона, Соліварське берегівське, Пепін лондонський, Довганики, 
Губарстон, Дівоче, Пармен зимовий золотий. Аборигенні місцеві сорти та їх 
клони у вищезгаданих колекціях становлять 30-40 %, більшість же сортів – 
європейські. Дослідження даних сортів проводиться на підщепі 54-118.  

Методи досліджень - польовий, лабораторний, селекційний, 
інтродукція, ідентифікація, статистичний, тривале збереження, ведення 
інформаційної системи по генофонду та супутніх баз даних, виділення 
джерел та донорів господарсько-цінних ознак; реєстрація цінних зразків 
генофонду рослин в Україні. Дослідження проведено в лабораторних та 
польових умовах з використанням методичних розробок, які 
використовуються в садівництві та при вивченні генофонду, зокрема: 
«Методика проведення експертизи сортів плодово-ягідних, горіхоплідних 
культур та винограду» [4]; «Методика проведення польових досліджень з 
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плодовими культурами» [5] ; «Программа и методика сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур»; Положення про реєстрацію 
зразків генофонду  рослин у Національному центрі генетичних ресурсів 
рослин України.  

Біохімічний аналіз плодів визначався за методикою «Методи 
біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів». Оцінка стійкості 
колекційних зразків до збудників основних хвороб плодових культур 
проводилася за методикою «Облік шкідників і хвороб 
сільськогосподарських культур» за редакцією В.П. Омелюти [6]. 

Результати досліджень. Виконання фенологічних спостережень та 
оцінка впливу погодних умов протягом років досліджень дозволяє 
підтвердити такі цінні ознаки сортів яблуні як зимо-  та морозостійкість, 
здатність до пізнього квітування, посухостійкість та ін. У результаті аналізу 
кліматичних умов 2013-2015 років досліджень у низинній зоні Закарпаття 
встановлено, що середньодобові температури повітря протягом 
найхолоднішого місяця січня становили 1,2…3,30С. Найнижчими 
мінімальними температурами виділяється зима 2014-2015 рр., коли  
щомісячно зафіксовано відповідно -11; -14 та -100С. Встановлено, що 
критично небезпечні температури для плодових культур у зимовий період 
не відмічались.  

Перехід середньодобової температури через +50С навесні є 
поштовхом для початку вегетації плодових культур, що характеризується 
набуханням та розпусканням плодових бруньок.  Середня дата початку 
вегетації яблуні у низинній зоні встановлена 20.03-25.03, передгірській – 
23.03-30.03 (див. табл. 1, 2). При порівнянні настання цієї фенофази 
протягом 2013-2015 рр.  відмічається швидший початок вегетації яблуні за 
останні два роки, що  безумовно пов’язано не тільки з вищевказаним 
температурним показником, але й з максимальними температурами березня 
перед фазою набухання бруньок (16-180С). Раннє набухання плодових 
бруньок у порівнянні з іншими сортами відмічено у зразків передгірської 
підзони - Батул, Циганки, Феркованя, Пепін Рібстона, Пепін лондонський, 
Губарстон; низинної – Ейдешолмо, Голубок, Семеші, Черепаня і Пойніко. 

За багаторічними даними весняні приморозки в регіоні досліджень 
припиняються в кінці ІІ – початку ІІІ декади квітня. Протягом періоду 
досліджень суттєвих пошкоджень квіток весняними заморозками не 
відмічено, однак перепади температур під час набрякання та розкриття 
плодових бруньок, зниження температури до 0...-10С під час цвітіння 
спричиняє зменшення  урожайності. У колекціях сортів яблуні 
спостереженнями за строками проходження основних фенофаз розвитку 
встановлено, що початок квітування в основному залежить від накопичення 
суми ефективних температур (СЕТ). Суттєвої різниці в датах початку 
квітування між досліджуваними сортами в межах певної підзони Закарпаття 
не виявлено (табл. 1, 2). Квітування сортів яблуні в умовах низинної зони 
починається близько 20-23.04 при сумі активних температур (САТ) 250-
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3000С (накопиченні СЕТ до 500С), масове – 20-26.04 при САТ 294-3510С 
(накопиченні СЕТ 55-700С), у передгір’ї – відповідно 22-29.04 та 26-31.04 
при накопиченні такого ж теплового ресурсу.  

Сума ефективних температур (вище 100С) за весь період вегетації 
знаходилась в межах 16980С–17670С. Результатами фенологічних 
спостережень протягом звітного періоду встановлено, що для настання 
збиральної стиглості плодів найбільшої кількості ефективного тепла 
потребують сорти дублетної колекції Губарстон, Цитронки, Пепін Рібстона, 
Довганики (25-27.09), ознакової – Розмарин пасхальний, Ренет Вільмоша, 
Позман, Пепін Паркера. Вегетаційний період 75% сортів (зимових) тривав 
226-229 днів, найкоротший обраховано для осінніх сортів Черепаня та 
Дівоче  – 223-224 дні.  

Результатами аналізу даних забезпечення плодових культур вологою 
протягом вегетаційного періоду встановлено, що період досліджень 
характеризувався посушливими умовами, оскільки сума опадів складала 45-
68% від багаторічної норми 484 мм. Під час інтенсивної вегетації плодових 
культур (перших п’яти місяців) тільки у липні 2014 р. відмічено збільшення 
кількості опадів, коли гідро-термічний коефіцієнт (ГТК) становив 1,26. 
Оптимальними умовами для росту та розвитку плодових культур за рівнем 
ГТК характеризувались вегетаційний період 2014 р. і травень 2015 р. Таким 
чином встановлено, що за природними тепловими ресурсами період 
досліджень характеризувався оптимальними умовами для вирощування 
насаджень плодових культур з сортами та підщепами, які потребують 
високого теплозабезпечення, зокрема сортів яблуні високих десертних 
якостей. 

За фенологічними спостереженнями встановлено, що в колекціях 
яблуні на підщепі 54-118 на третій рік після посадки відмічене квітування 
дерев усіх сортів. У колекції сортів яблуні передгірської зони встановлено, 
що початок квітування в основному залежить від сортових особливостей і 
кліматичних умов року досліджень. 

На четвертий рік після посадки встановлено зав’язування плодів всіма 
сортами ознакової та дублетної колекцій. Найбільша кількість плодів у фазі 
грецького горіха облікована у сортів: Феркованя – 39 шт/дерево, Пепін 
Паркера (Кормошки) – 34 шт, Пепін лондонський – 30, Пармен зимовий 
золотий – 27, Цитронки – 25, Батул, Губарстон і Голобко – 23, Пармен 
зимовий, Феркованя черовна, Семеші та Ейдешолмо – 22, Соліварське 
благородне – 19, Ренет Вільмоша – 18, Соліварське берегівське – 15 
шт/дерево (див. табл. 3). З сортів ознакової колекції на четвертий рік після 
посадки почали плодоносити і формувати врожай  більше 3 кг з дерева 20 
сортів, тобто 85%. Біологічна урожайність цих сортів становила  0,58 
(Джонатан) – 6,75 т/га (Пармен зимовий). На четвертий рік посадки  40% 
сортів передгірської підзони (дублетна колекція) теж вступили в 
плодоношення, урожайність в залежності  від сорту становила  1,3 
(Циганки) - 7,61 (Феркованя) т/га. 
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У більшості сортів спостерігався приріст урожайності щодо 
стандарту Джонатана, крім двох – Позман і Довганики. Для 11% 
колекційних сортів встановлено урожайність у 6-11 раз більшу щодо 
стандарту, найбільша різниця виявлена у сортів Феркованя, Пармен 
зимовий золотий та Пепін лондонський (див. табл. 3). За умов 2015 року 
досліджень найбільшою масою плоду характеризуються сорти  
Соліварське зелене (320 г), Соліварське берегівське (293 г), Пепінка 
литовська (283 г), Цитронки (271 г).  

Протягом 2016 р. досліджено параметри продуктивності в період 
наростання урожайності та вступу дерев у товарне плодоношення, в 
результаті чого виявлено зразки яблуні, що виділились за рівнем прояву 
цінних господарсько-біологічних ознак. Фактична врожайність 70% сортів 
ознакової колекції становила більше 10 т/га, зокрема найбільша  
облікована в Соліварського благородного та його клона (Соліварське 
благородне  сизе) – 19,63-21,37 т/га; Соліварського берегівського, 
Конфєтного, Ренета Вільмоша, Пепінки литовської –14,63-18,17 т/га. 
Приріст урожайності досліджуваних сортів щодо стандарту Джонатана 
становить 131-444%.  

Унаслідок опадання зав'язі за впливу літньої посухи в умовах 2014-
2015 рр. та злив  2016 р. плоди, що залишились на деревах, набули більшої 
маси, ніж зазвичай, зокрема:   -    менші за середній розмір (71-110 г) – не 
обліковано; 
- середніх розмірів (111-150 г) – Довганики, Шіколаї; Бойки кислі; 
- більші за середній розмір (151-200 г) – Джонатан, Розмарин пасхальний, 

Тофі, Соліварське зелене, Губарстон, Пармен зимовий золотий, 
Конфетне, Дрогобицьке, Батул червоний, Пепін лондонський, Гланерки, 
Феркованя, Дівоче, Пепін Паркера, Батул зелений, Ейдешолмо; 

- великі (201-250 г) – Семеші, Старкінг, Соліварське благородне, Ренет 
Вільмоша, Позман, Соліварське берегівське, Соліварське благородне 
сизе Цитронки, Пепін рібстона, Феркованя червона,  Черепаня; 

- дуже великі (251-350 г) – Пепінка литовська, Цитронки 
Досліджено біохімічний склад плодів досліджуваних сортів яблуні у 

звітному році: суха речовина – 16,38-20,78%; вітамін С – 11,44-16,72 мг на 
100г; сума цукрів – 7,68-12,68%; кислотність – 0,23-0,42%. На формування 
біохімічного складу плодів яблуні впливають метеорологічні умови та 
біологічні особливості сорту. За усередненими даними біохімічного 
аналізу плодів (див. табл. 3) встановлено, що у звітному періоді найбільш 
високим вмістом вітаміну С характеризуються сорти яблуні Соліварське 
берегівське, Соліварське благородне, Цитронки, Пойніко та Пепін Паркера 
(11,44-12,32мг на 100г). За вмістом цукрів у плодах  виділяються сорти 
Конфєтне, Черепаня, Соліварське берегівське, Довганики та Пармен 
зимовий золотий (10,6-13,56%). За умов періоду досліджень найменшим 
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вмістом органічних титрованих кислот  - 0,13-0,21% та найбільшими 
показниками цукрово-кислотного індексу (ЦКІ) – 32,2-104,3 од. 
характеризувалися плоди сортів Конфєтне, Ейдешолмо, Пепін 
лондонський, Соліварське берегівське, Соліварське зелене.  Водночас 
плоди 75% сортів яблуні, щодо яких був здійснений аналіз хімічного 
складу плодів, накопичили більший відсоток органічних кислот -  0,41-
0,62, відповідно їх ЦКІ становить 16,2-25,7 од., що свідчить про високі 
смакові якості та оптимально збалансований вміст цукру і кислоти.  

У результаті аналізу біохімічного складу плодів різних сортів 
встановлено, що за рівнем прояву цих ознак, зокрема за смаковими 
якостями (ЦКІ) та вмістом аскорбінової кислоти переважають сорти – 
Цитронки, Соліварське благородне сизе, Соліварське берегівське, 
Конфєтне, Черепаня, Ейдешолмо, Пойніко.  

Проведено дегустаційну оцінку плодів досліджуваних сортів. За 
відмінним смаком та яскравим зовнішнім виглядом плодів виділено сорти: 
- столові (добрий смак, 6,8-7,7 бала) - гірські клони Джонатана, Розмарин 
пасхальний, Ренет Вільмоша, Бойки кислі, Батул;  - десертні (відмінний 
смак, 7,8-9 бала) - більшість сортів, з них з оцінкою більше 8,7 бала 
Цитронки, Соліварське зелене, Пармен зимовий золотий, Соліварське 
благородне сизе, Конфєтне, Черепаня. 

Проведено оцінку стійкості місцевих сортів до абіотичних факторів 
навколишнього середовища в умовах Закарпаття. Попередні дані про 
стійкість рослин щодо низьких температур протягом зими свідчать, що  всі 
сорти є високоадаптованими до кліматичних умов даного регіону, 
зимостійкими, особливо аборигенні сорти передгірської підзони (8-9 
балів). Для 85% сортів яблуні морозостійкість встановлена на рівні 8-9 
балів, дещо менший цей показник у сортів Тофі, Пармен зимовий золотий, 
Соліварське берегівське, Пепін лондонський (7,0-7,5 бали). Водночас 
нестача опадів на початку чи в кінці вегетації призводить до зменшення 
приросту, осипання зав’язі та загалом до зменшення показників 
плодоношення. Більше 40% сортів характеризуються як вологолюбні, всі 
інші  - середньопосухостійкі на рівні 7,0-7,5 балів.   

Для оцінки стійкості досліджуваних сортів до біотичних чинників 
навколишнього середовища проведено спостереження за пошкодженнями 
дерев шкідниками та ураження основними захворюваннями. В ознаковій 
колекції при п’ятиразовому обприскуванні засобами захисту встановлено 
пошкодження наступними шкідниками на рівні: оленка волохата – 5,1-
65,0% квіток, комплекс листогризучих шкідників – 0,5-5%, зелена 
яблунева і яблунево-подорожникова попелиці – відповідно 0-7,0% та  0-3% 
пагонів, червоногалова – до 2% листків. Відмічено ураження паршею 
листя сортів Пепін Паркера (1%), Айдаред (0,7%), бурою плямистістю – 
листя сортів Довганики (2%), Соліварське берегівське (4%), борошнистою 
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росою – пагонів сортів Конфєтне (1%), Джонатан (2%), Пепін Паркера 
(6%), плодовою гниллю – плодів Пойніко (18%), Семеші (22%), Шіколаї 
(25%), Цитронки (27%), Ренет Вільмоша (25%), Ейдешолмо (8%).  

За візуальними спостереженнями у дублетній колекції передгірської 
зони, при мінімальному застосуванні засобів захисту дерев проти парші не 
пошкоджувались даною хворобою та високостійкими є сорти Соліварське 
берегівське, Дівоче (Кішосонь), Краса Закарпаття (Шіколаї), Гланерки, 
Феркованя червона. Встановлено пошкодження шкідниками на рівні: 
комплекс листогризучих шкідників – 0,5-6,8%, листокрутки – 2-10%, 
оленка волохата – 5,1-43% квіток, зелена яблунева і яблунево-
подорожникова попелиці – відповідно 7-20% пагонів та  1-30% пагонів, 
червоногаловою – 0,3-5% пагонів.  

У результаті спостережень встановлено, що 14 сортів генофонду 
яблуні характеризуються як стійкі та високостійкі до парші (8-9 балів): 
Шіколаї, Пойніко, Голубок, Семеші, Пепінка литовська, Ренет Вільмоша, 
Соліварське благородне, Соліварське берегівське, Пармен зимовий, 
Соліварське благородне сизе, Феркованя, Гланерки, Дівоче, Феркованя 
червона, Ейдешолмо. Комплексну стійкість проти шкідників на рівні 7,5-8 
балів показали Тофі, Ренет Вільмоша, Довганики, Штеттінське червоне, 
Батул, Гланерки, Пепін Рібстона, Ейдешолмо (табл. 4). 

За впливу вищезазначених умов в колекційних насадженнях яблуні 
біометричні показники у досліджуваних сортів яблуні були різними. В 
дублетній колекції, яка висаджена в передгірській підзоні Закарпаття 
середній показник діаметра штамбу становить 34,4±2,0 мм, найбільший 
діаметр штамбу обміряно у сортів Цитронки, Бойки кислі, Дрогобицьке, 
Феркованя, Білий налив (38,8-46,5 мм). При порівнянні діаметра штамбу 
саджанців і дерев у саду встановлено потовщення штамбу за цей період – 
21,7±1,6 мм, найбільше у  сорту Цитронки, Бойки кислі, Батул, Феркованя, 
Довганики (25,0-32,5 мм). У кінці періоду спостережень висота дерев у 
колекції становила 191,5±7,2 см. Найбільшою висотою дерев 
характеризуються сорти Бойки кислі, Феркованя, Цитронки, Пармен 
зимовий золотий, Феркованя червона, Дівоче (208-245 см). У 2015 р. 
дерева утворили крону з кількістю однорічних пагонів 6-13 шт, середня 
довжина яких 24,0±2,2 см, найбільша у сортів Бойки кислі, Дрогобицьке, 
Позман, Губарстон. Проведеними у 2015 р. фітометричними вимірами 
встановлено, що усереднений показник діаметра штамбу  дерев ознакової 
колекції становить 45,9±3,0 мм, потовщення штамбу за 2012-2015 рр  – 
28,6±2,7 мм, найбільше -  у Ейдешолмо (солодке яблуко), Тофі, Довганики, 
Шіколаї, Пепінка литовська – 35-45 мм. Інтенсивність росту дерев в саду 
була вищою у сортів з більшим діаметром штамбу. Висота дерев різних 
сортів коливалась в межах 221,0 (Джонатан контр.) – 306,8 см 
(Ейдешолмо). Облікована середня кількість однорічних пагонів – 9,7±1,2 
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шт при середній довжині 34,3±2,1 см, найбільша у сортів Голубок, Ренет 
Вільмоша, Позман, Цитронки та Губарстон (37,0-44,9 см). На підставі 
візуальних спостережень, а також визначення товщини штамба, кількості 
та сумарного приросту пагонів проведена оцінка форми крони та сили 
росту дерев Ці показники дають змогу визначити оптимальну схему 
посадки дерев певного сорту, а також спосіб та інтенсивність його 
обрізування. 

Головним завданням при роботі з колекціями є досконале вивчення 
наявного матеріалу за більшістю досліджуваних ознак, виділення саме тих 
сортів та форм, які незаперечно є джерелами цінних господарсько-
біологічних властивостей. Отже, за результатами вивчення місцевих сортів 
яблуні виділено 34 джерела 20 цінних господарсько-біологічних ознак, 
зокрема за такими як ранньозимовий строк достигання плодів – 5 зразків, 
зимовий – 14, пізньозимовий – 11 зразків, компактна крона – 9, пізнє 
квітування – 14, скороплідність  та великоплідність – по 12 зразків, 
кількість плодів на дерево – 14, урожайність – 11, високоякісні плоди – 12, 
стійкість до парші – 14, тривалість зберігання 5-6 та 7-8 місяців – 
відповідно 17 і 16 зразків. Враховуючи поєднання оптимальних показників 
фітометричного розвитку дерев різних сортів та їх цінних господарських 
властивостей, виділено 14 сортів з поєднанням 7 і більше ознак (табл. 4). 
Вищевказані зразки рекомендовані як вихідний матеріал для селекції 
сортів з високою адаптивністю до абіотичних і біотичних факторів 
середовища та окремими елементами продуктивності. 

Висновки. За результатами фенологічних спостережень за 
місцевими рідкісними сортами яблуні з'ясовано, що для настання 
збиральної стиглості яблук найбільшої кількості ефективного тепла 
потребують сорти дублетної колекції Губарстон, Цитронки, Пепін 
Рібстона, Довганики (25-27.09), ознакової – Розмарин пасхальний, Ренет 
Вільмоша, Позман, Пепін Паркера. Вегетаційний період 75% сортів 
(зимових) тривав 226-229 днів, найкоротший в осінніх сортів Черепаня та 
Дівоче – 223-224 дні.  

Протягом вступу в плодоношення за рівнем прояву основних 
господарсько-біологічних ознак виділено сорти з стабільно наростаючою 
врожайністю, зокрема на п'ятий рік посадки найбільша облікована в 
Соліварського благородного та його клона (Соліварське благородне  сизе) 
– 19,63-21,37 т/га; Соліварського берегівського, Конфєтного, Ренета 
Вільмоша, Пепінки литовської –14,63-18,17 т/га. За рівнем прояву 
оптимального біохімічного складу плодів – за смаковими якостями (ЦКІ) 
та вмістом аскорбінової кислоти переважають сорти – Цитронки, 
Соліварське благородне сизе, Соліварське берегівське, Конфєтне, 
Черепаня, Ейдешолмо, Пойніко. Для 85% сортів яблуні морозостійкість 
встановлена на рівні 8-9 балів, більше 40% сортів характеризуються як 
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вологолюбні, всі інші – середньопосухостійкі на рівні 7,0-7,5 балів.  
Виявлено 14 сортів генофонду яблуні Закарпаття, які підтвердили стійкість 
проти ураження паршею (8-9 балів) 

Загалом за результатами вивчення місцевих сортів яблуні виділено 
34 джерела 20 господарсько-біологічних ознак, також підтверджено 
поєднання цінних господарсько-біологічних властивостей та 
фітометричних показників для 14 сортів-донорів за комплексом ознак. 
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В результате экспедиционных исследований проведена 
идентификация и морфологическое описание выделенных редких 
аборигенных сортов яблони, а также их клонов в низменной и предгорной 
плодовых подзонах Закарпатья. Сформированы признаковая и дублетная 
коллекции местных образцов для комплексного исследования, выделения 
и внедрения ценных образцов. Осуществлена оценка хозяйственно-
биологических и морфологических признаков сортов яблони при 
вступлении в плодоношение и выделены 34 источника полезных 
признаков. В течение вступления в плодоношение по уровню проявления 
основных хозяйственно-биологических признаков выделено сорта со 
стабильно нарастающей урожайностью, в частности на пятый год посадки 
наибольшая продуктивность учтена в Соливарского благородного и его 
клона (Соливарское благородное сизое) - 19,63-21,37 т / га ; Соливарського 
береговского, Конфетного, Ренет Вильмоша, Пепинки литовской -14,63-
18,17 т / га. По уровню проявления оптимального биохимического состава 
плодов - по вкусовым качествам и содержанием аскорбиновой кислоты 
преобладают сорта - Цытронки, Соливарское благородное сизое, 
Соливарске береговское, Конфетное, Черепаня, Ейдешолмо, Пойнико. 
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ESTIMATION OF ECONOMIC AND BIOLOGICAL SIGNS OF 

APPLE COLLECTION SAMPLES AT THE BEGINNING OF FRUITING 
IN CONDITIONS OF TRANSCARPATHIA 

 
As a result of expeditionary research, identification and morphological 

description of isolated rare aboriginal apple varieties as well as their clones in 
the low and foothill fruit sub-zones of Transcarpathia was carried out. The 
indicative and doublet collections of local samples for complex research, 
selection and introduction of valuable samples have been formed. An 
assessment of the economic and biological and morphological characteristics of 
apple varieties when entering into fruiting has been made and 34 sources of 
useful indications have been identified. During the entry into the fruiting, the 
varieties with the consistently growing yields were identified in terms of the 
level of the manifestation of the main economic and biological characteristics, in 
particular, for the fifth year of planting, the greatest productivity was accounted 
for  the Solivarske blahorodne and its clone (Solivarske blahorodne syze ) - 
19.63-21.37 t / ha ; Solivarske Beregovske, Konfjetnoe, Renet Vilmosha, 
Pepinka lytovska -14.63-18.17 t / ha. In terms of the level of the optimal 
biochemical composition of the fruits - according to the taste and the content of 
ascorbic acid, the varieties - Tsitronky, Solivarske blahorodne syze, Solivarske 
Beregovske, Candy, Cherepanya, Eidesolmo (Sweet Apple), Poiniko. 


