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Вступ 

 
Основними об’єктами дисципліни Виноградарство є родина 

Виноградових, зокрема рід Vitis L., з усіма видами й  

культурними  формами. Значне видове розмаїття та величезна 

кількість сортів потребує систематизування, а для цього 

необхідно добре знати основи ампелографії, селекції та 

сортознавства винограду.  

Представлений навчальний посібник призначений для 

детального освоєння студентами систематики родини 

Виноградових, основ ампелографії та селекції. Для полегшення 

засвоєння інформації матеріал подається у вигляді схем, рисунків 

і таблиць. Чіткий план опису сорту та ілюстративний допоміжний 

матеріал дозволяють визначати, описувати сорти винограду та 

класифікувати їх. 

Навчальний посібник розроблений для освоєння програми 

курсу „Виноградарство”, передбаченого навчальним планом для 

студентів вищих аграрних навчальних закладів, а також для 

спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм 

власності, фермерів та виноградарів-аматорів. 
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Розділ 1 

Систематика родини   Виноградових 

    Родина  Vitaceae Juss. належить до порядку Крушинові 

(Rhamnales) підкласу Розиди (Rosidae), класу Магноліопсиди, або 

Дводольні (Magnoliopsida, або Dicotyledones), типу 

Покритонасінні (Magnoliophyta, чи Angiospermae), підцарства 

Вищі рослини  (Embryobionta), царства Рослини (Vegetabilia).   

Родина виноградових об’єднує 14 родів, які за останніми 

повідомленнями, налічують 976 видів. Найвідоміші і 

найпоширеніші роди, які мають певне значення в діяльності 

людини, це насамперед Vitis, а також  Ampelopsis, Partenocyssus, 

Cissus і Tetrastigma. Багато видів у межах відомих родів ще не 

вивчено, а їхні геноми не встановлені (рис.1). Власне виноград 

входить до відносно небагаточисельного роду (Vitis), що об’єднує 

78 видів. Ці види розселилися практично по всій земній кулі, крім 

звичайно, дуже холодних регіонів. В різних ґрунтово-

кліматичних зонах  сформувалися свої ареали видів, які добре 

пристосовані до особливостей клімату, ґрунтових умов, 

топографії регіону. 

 Представники родини Виноградових були сучасниками 

динозаврів, оскільки їх викопні рештки знаходять в геологічних 

пластах на межі юрського і крейдяного періодів. Найактивніше 

формотворення проходило в третинному періоді й вже до кінця 

пліоцену й в постпліоцені утворюється велике розмаїття форм. 

Як вважають, спочатку представники родини Виноградових 

(Vitacea) поширювалися в тропічній і субтропічній зонах 

праконтиненту Гондвана, що територіально співпадало з 

теренами сучасних Азії та Африки, і власне тут на теперішній 

період збереглося найбільше розмаїття видів. Як вважають, 

власне Африка і Азія є первинним центром видоутворення, і 

звідси йшла міграція форм в інші регіони праконтиненту ще до 

розділу материків.  

Рослини родини Vitaceae зустрічаються майже в усіх країнах 

помірної, субтропічної і тропічної зон. Дикорослі види ростуть в 

основному в лісах, у долинах рік і на схилах гір. Деякі види 

ростуть в засушливих областях (Степу, Саванах і навіть 
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Пустелях), а також зустрічаються в горах до 3300 м над рівнем 

моря (Східні Гімалаї). 

                                      

 

 

Родина Vitaceae 

Juss. (976) 

 

Роди 

Cyphostemma Alst. 

2 n = 20, 22, 44, 66 

(230) 

Cissus L. 

2 n = 24 , 26 , 28, 36, 

40, 48, 50, 96 (319) 

Cayratia Juss. 

2 n = 30, 40, 60, 80 

(61) 

Tetrastigma Mid.  

2 n = 22, 44, 52 (120) 

Acareosperma 

Gagner. 

* 2 n = ?? (1) 

Clematicissus Planch. 

2 n = 40 (1) 

Rhoicissus Planch. 

2 n = 40 (12) 

Pterisanthes Blume. 

*2 n = ?? (20) 

Ampelocissus Planch. 

2 n = 40, 80 (90) 

Vitis L.  

2 n = 38, 40 (78) 

Pterocissus Urb. et 

Ek. 

*2 n = ?? (1) 

Partenocissus Planch. 

2 n = 40 (19) 

Landukia Planch.  

2 n = 40 (1) 

Ampelopsis Michx.  

2 n = 40 (23) 

 

 

Рис. 1. Систематична схема відомих родів родини Виноградових 

(* - геноми цих родів не встановлені, в дужках кількість видів). 

                                                                                                                                     

          Найвідоміші та найпоширеніші роди, які мають певне 

значення в діяльності людини, це Vitis, а також Ampelopsis, 

Partenocyssus, Cissus і Tetrastigma. Багато видів в межах відомих 

родів ще не вивчено, а їхні геноми не встановлені.  

Рід Ampelopsis Michx., або виноградівник, об’єднує більше 

20 видів, які, в основному,  поширені в теплих районах Азії і 

Північної Америки. Види цього роду  сланкі  і повзучі чагарники. 

Пагони з білою серцевиною, міцною корою, з вусиками без 

присмочок. Листя розміщене почергово, залежно від виду, просте 

або складне, з довгими черешками, слабо або глибоко розсічене, 

три- або п’ятилопатеве, найрізноманітніших форм (від цілих до 

складнопальчастих, чи перистих (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Один з видів роду  Ampelopsis підчас плодоношення 

 

 
 

Рис. 3. Пагін виду Ampelopsis japonica (Thunb.) 
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Квіти дрібні, зібрані в зонтикоподібні, волотеподібні 

суцвіття і розміщені  навпроти листя. Квітка  п’ятичленної 

будови, пелюстки розриваються „зірочкою”. Плід – ягода, дрібна, 

білого, оранжевого забарвлення, з своєрідним металевим 

блиском. Неїстівні. Насіння гладке яйцеподібне, по 2 - 4 в ягоді. 

Соматичне число хромосом  2 n = 40. 

Всі види роду Ampelopsis абсолютно не уражуються 

філоксерою, грибними  хворобами, характерними для роду Vitis, 

мають високу морозостійкість. Але залучення  його в селекційні 

програми не принесло успіху через генетичну несумісність з 

культурними формами винограду. Види роду Ampelopsis широко  

використовуються з декоративною метою. 

          Рід Partenocissus Planch., або дівочий виноград, налічує 19 

видів, які поширені в помірній і теплій зонах Америки і Азії. В 

основному це повзучі чагарники з вусиками, які часто мають 

потовщені  присмочки. Деревина дворічних пагонів біла, кора 

міцна, не відділяється від деревини смугами (рис.4, 5). 

       

 

 
 

Рис. 4. Пагін і суцвіття Partenocisus quinquefolia L. підчас 

формування ягід 
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Рис.5. Partenocisus quinquefolia L. восени 

 

Листя – ціле, лопатеве або пальчасте, з довгими черешками 

Суцвіття волотеподібний зонтик, без вусика. Квіти п’ятичленні, 

чашечка банеподібна, п’ять пелюсток розкриваються „зірочкою”. 

Ягоди дрібні, чорно-сині, з 1-3 насінинами, неїстівні. 

Рід Cissus L. найчисленніший за кількістю видів  і 

найменше вивчений. Відомо 319 видів, поширених в тропічній і 

субтропічній зонах Азії, Америки і Австралії. Цей рід найбільш 

стародавній серед виноградових. В еволюції родини Vitaceae 

виконує роль ключового роду, оскільки з нього походять всі інші  

роди.  

Види роду Cissus – повзучі, рідше прямостоячі чагарники з 

невеликою кіль- кістю вусиків або без них. Зустрічаються види з 

потовщеним стеблом без листя. Характерне моноподіальне  і 

симподіальне галуження пагонів, спіральне і почергове 

розміщення листя, велике різномаїття форми листкових 

пластинок (рис. 3). Квіти двостатеві чи полігамнооднодомні, в 

основному 4-5-членні, відкриваються „зірочкою”. 

Соматичний набір хромосом роду 2 n = 24, 26, 28, 30, 32, 36, 

40, 48, 50, 96. Представники роду використовуються в 
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декоративному садівництві й оранжерейному та кімнатному 

квітникарстві. 

 

 

 
 

Рис. 6. Один з видів роду Cissus в озелененні 

 

     

Рід Tetrastigma Miquel об’єднує близько 120 видів, які 

поширені в гарячих областях Південно-Східної Азії. В Європі рід 

існував до олігоцену, пізніше вимер.  

Види цього роду – могутні ліани або повзучі чагарники з 

вусиками, що чіпляються до опори. Листки складні  з 5 або 3-7 

листковими пластинками. Квіти дводомні, чотиричленні. Віночок 

складається з 4-х зрослих в трубочку    пелюсток. Має 4 тичинки, 

добре розвинені нектарники. Гінецей складається  з 2-х 

плодолистків, маточка коротка, з чотирироздільною приймочкою. 

Ця чотирироздільність і визначає  назву роду. 

Ягоди з 1 або 2, рідше 4 насінинами. Деякі види цього роду 

мають їстівні ягоди (T. oliviforme Planch.).       

Для роду  Tetrastigma характерними є три соматичні набори 

хромосом: 2 n = 22, 44, 52. Багато видів – поліплоїди. У культурі 

– оранжерейні рослини. 
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Рис. 7. Представник роду Tetrastigma в озелененні 

 

 
 

Рис. 8. Один із видів роду Roiocisus 
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Систематика роду Vitis L. 
 

Після всіх геологічних і кліматичних катаклізмів, після 

розпаду праконтиненту на сучасні материки еволюція винограду 

на них відбувається з  певними відмінностями, формуючи свої 

ареали видів. Усі види роду Vitis мають багато спільних ознак, 

оскільки, як вважають, вони мали колись спільного  предка. Всі 

вони легко схрещуються між собою і зростаються  при щепленні. 

Істотні відмінності між видами винограду спостерігаються  

відносно тих ознак і властивостей, що зумовлені різними 

екологічними умовами  зростання. 

На сьогодні всі види винограду поділяють на три  ареали, 

або групи:  1) євроазіатська, 2) східно-азіатська, 3) американська.       

Євроазіатська група представлена лише одним видом Vitis 

venifera L., який налічує величезну кількість форм, як у дикій 

природі, так і в культурі. 

 Східно-азіатська група найчисленніша і до кінця не 

вивчена, бо ще й досі в глибинах тропічної Азії можна знайти 

невідомі людині форми зеленого світу. На сьогодні в цій групі 

налічують 44 види винограду. 

Американська група представлена  30 видами. 

 

Рід Vitis L. – власне виноград, включає більше 70 видів, які 

поширені в Європі, Азії, Північній Америці. Це ліани, рідше –  

повзучі чагарники, які найрізноманітніші за морфологічними 

ознаками і біологічними властивостями.  

Пагони з жовто-коричневою пухкою серцевиною, з корою, 

що відділяється смугами. Вусики без потовщень, листки цілокраї 

три- або п’ятилопатеві.  

Суцвіття – складна китиця. Квіти диких видів чоловічі і 

функціонально-жіночі, у культурних форм двостатеві і 

функціонально-жіночі. 

 Грона різноманітної форми, розміру, густоти розміщення 

ягід і ступеня галуження. Плоди соковиті з 2-4 насінинами. 

Насіння дрібне, грушоподібної форми, з коротким або 

видовженим дзьобиком.  

Назву роду Vitis вперше дав французький ботанік Ж. 

Турнефор (1700 р.), але авторство закріплене за шведським 
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природознавцем Карлом Ліннеєм, що започаткував ботанічне 

вивчення роду (1753). 

 Французький ботанік Ж. Планшон розбив рід Vitis на 2 

підроди: Muscadinia (2 n = 40) i Euvitis (2 n = 38). 

                                           

Vitis L. 

                               

Euvitis Planch. 

2 n = 38 (75) 

 Muscadinia Planch. 

2 n = 40 (3) 

Євроазіатський   (1) 
V. rotundifolia 

Planch. 

Американські (30) 
V. munsoniana 

Simps. 

Східно-азіатські (44) V. popenoel Olmo. 

 

          

                            Рис. 9. Систематика  роду Vitis L.                                                        

 

Підрід Muscadinia Planch. на сьогодні об’єднує 3 види 

американського походження V. munsoniana Simps., V. rotundifolia 

Michx. i V. popenoel Olmo. 

 

 
 

Рис. 11. V. rotundifolia Michx. 
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Види цього підроду – могутні ліани, що ростуть у лісах 

південного сходу США, в приатлантичних районах, у тропічній і 

субтропічній смугах від Делавара до Флориди, у Техасі і 

Південній Джорджії. 

Характерні ознаки видів: пагони без діафрагми на вузлах, 

вусики не розгалужені, суцвіття дрібні з декількох квіток, ягоди 

дозрівають неодночасно, легко осипаються. Насіння овальне з 

трьома зморшками на спинному боці, що зближує види цього 

підроду з родами  Ampelopsis i Tetrastigma. 

Підрід Euvitis Planch. – основний в роді Vitis і 

найчисленніший за кількістю видів. Відмінні ознаки: пагони з 

діафрагмою на вузлах, вусики розгалужені, суцвіття великі, ягоди 

добре прикріплені і дозрівають одночасно; насіння 

грушоподібної форми з гладеньким спинним боком. 

Оскільки ареал роду Vitis розірваний, то види підроду 

Euvitis об’єднують у 3 географічні групи: американські види, 

серед яких найбільше значення мають види V. labrusca L., V. 

riparia Michx., V. rupestris Scheele i V. berlandieri Planch.  

Група східно-азіатських видів налічує 44 види, серед яких 

найбільше значення має амурський виноград (V. amurensis Rupr.). 

Третя група включає один вид винограду – євроазіатський 

виноград (V.vinifera L.), що об’єднує  величезне розмаїття диких і 

культурних форм. 

      

Американські види винограду підроду Euvitis Planch. 
 

Види винограду роду Vitis північноамериканського 

походження поширені в лісах, на схилах рік від Мексики до 

Канади. Це дводомні ліани з чоловічими і функціонально-

жіночими квітами, з тонкими довгими пагонами, добре розвине-  

ними вусиками, невеликими гронами і дрібними ягодами 

невисокої якості. Для американських видів характерна могутність 

росту, довгий вегетаційний період, великий поліморфізм, 

оскільки вони легко схрещуються між собою. Мають високу   

стійкість до грибних хвороб і філоксери. Морозостійкість також 

висока,  особливо видів, що ростуть у північних регіонах. Стійкі 

до посухи і вапна види ростуть на півдні континенту.  
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Ботанічне вивчення роду Vitis в Північній Америці 

розпочалося з праць К. Ліннея (1753 р.), який виділив два види 

(V. labrusca і  V. vulpina L. або V. riparia Michx. ). Особливо 

інтенсивно вивчали ці види в середині ХІХ ст. в Європі (після 

появи філоксери і грибних хвороб).  

Американські види класифікуючи за ознаками об’єднують в 

групи – серії (рис. 12).  Представлені види й міжвидові гібриди 

послужили матеріалом для селекції підщеп, стійких до філоксери 

і вапна, які використовуються в сучасному виноградарстві, як 

підщепи для європейських сортів винограду. Американські види 

стали основою в селекційних програмах з виведенню сортів, 

стійких до грибних хвороб винограду, шкідників і морозу. 

Вивчають ці види й в наші дні в плані адаптації, аффінітету 

й імунітету. Найвідоміші в селекційних програмах види 

представлені на рис. 13-17. 
 

Американські 

види  (28) 

 

 

Серія  І 

Labruscoidae 

(3) 

Серія ІІ 

Aestivales 

(7) 

Серія ІІІ 

Arachnoideae 

(6) 

Серія ІV 

Cordifoliae 

(6) 

Серія V 

Vulpinae  

(6) 

V. labrusca 

L. 

 

V. 

lincecumii 

Buck. 

V. cinerea 

Engelm. 

V. 

berlandieri 

Planch. 

V. 

rupestris 

Scheele 

  V. champini 

Planch. 

V. 

cordifolia 

Lam. 

V. longii 

Prince 

    V. riparia 

Michx. 

 

 

Рис. 12. Основні американські види, які мають найбільше 

значення в сучасному виноградарстві 
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Рис. 13. V. labrusca L. 

 

 
 

 

Рис. 14. Виноград виду V. riparia Michx. 
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Рис. 15. Виноград виду V. rupestris Scheele. 

 

 
 

 

Рис. 16. Листок виду V. berlandieri Planch. 
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Рис. 17. Листок виду винограду V. cordifolia Lam. 

 

 

                                           Східно-азіатські види 

 

У Східній Азії росте багато видів винограду, що збереглися 

з третинного періоду. На сьогодні відомих сорок чотири (рис. 

18.). Деякі з них впроваджені в культуру. В Японії і Кореї 

культивують вид V. thunbergii Sieb et Zucc., а у  Східній Індії – V. 

tomentosa Heyne i V. lanata Roxb.  

З декоративною метою використовують V. coignetiae Pull., 

який дико росте на Сахаліні, в Кореї, Японії. В південній частині 

Сахаліну росте дикий виноград V. kaemferi Koch. Але 

найцікавішим для сучасного виноградарства України є звичайно 

амурський,  або уссурійський, виноград (рис. 19-20).  
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Східно-азіатські види 

(44) 

 

 

V. amurensis Rupr.  V. balansatana Planch. 

V. coignetiae Pull. V. flexuosa Thunb. 

V. lanata Roxb. V. pagnuccii Rom.du Gail. 

V. romaneti Rom.du Gail. V. retordi Rom. du Gail. 

V. davidii Rom. du Gail. Інші маловивчені види (35) 

 

 

Рис. 18. Систематика східно-азіатських видів 

 

 
 

 

Рис. 19. Виноград виду V. amurensis Rupr. 
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Рис. 20. Виноград V. amurensis Rupr. в лісовому масиві 

 

Амурський виноград (V. amurensis Rupr.) був добре 

вивчений в Радянському Союзі. Вперше чотири форми 

амурського винограду було виділено на Далекому Сході М.М. 

Тихоновим, який переслав їх в Козлов (Мічурінськ), де на той час 

працював І.В. Мічурін. Надалі ці форми отримали назви 

Восточный, Кабаний Крупный, Сибирский Урожайный, 

Тайговый. І.В. Мічурін оцінив високу морозостійкість 

амурського винограду і використав його для селекції нових 

сортів. Так були отримані відомі сорти Буйтур, Русский Конкорд, 

Металлический, та інші. 

Амурський виноград також давно залучений в селекційні 

програми в Україні для створення морозостійких сортів і підщеп. 

Складні схрещування з культурними сортами євроазіатського 

виду, із залученням американських видів, дали  велику кількість 

форм і сортів, які з успіхом можна вирощувати в північних, не 

традиційних, зонах виноградарства. 

Амурський виноград дико росте в листяних і хвойних лісах 

Далекого Сходу і Маньчжурії. Рослина дводомна з чоловічими і 

функціонально-жіночими квітами. Листок грубий з жорсткими 

щетинками з нижнього боку і слабкими зубчиками по краях. 

Гроно невелике (10-15 см), ягоди дрібні, чорні, соковиті, кислі. 
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Для цього виду характерним є високий коефіцієнт плодоношення 

(1,7), в культурних форм ще вищий (2,5), при цьому кількість 

плодоносних пагонів з 60% збільшується до 90%. Пагони що 

розвиваються із заміщуючих бруньок, в основному, також 

плодоносні. Середня маса грона – 12, а в культурі –  20 г. 

 

 

 
 

 

Рис. 21. Квіти амурського винограду: А – чоловіча; Б – 

функціонально-жіноча; В, Г – двостатева, або гермафродитна  

 

Амурський виноград краще, ніж євроазіатський 

пристосований до росту в північних районах. Сокорух у нього 

розпочинається при температурах + 5ºС, а вегетація при + 8-10ºС  

і закінчується раніше, ніж в інших видів винограду. Цвітіння 

припадає на першу половину червня, а ягоди дозрівають на 

початку вересня. Листопад припадає на перші числа жовтня.  

Ягоди містять 10-12% цукру і до 2% кислот. Добре росте на 

півдні, і там набирає до 26% цукру при кислотності 1,4%. 

Вимогливий до зволоження. У засушливих регіонах слабо росте і 

пагони в нього погано визрівають. 

 Уражується антракнозом, церкоспорозом, і місцевою 

формою мільдью, відносно стійкий до американської форми цієї 

хвороби. Відмінна особливість цього виду – висока 
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морозостійкість. Витримує амурський виноград до - 40ºС. Погано 

укорінюється живцями.                                                                                                                                    

                                        

Систематика євроазіатського винограду 
 

Європейсько-азіатський виноград (V. vinifera L.) – вид, який 

має величезний ареал. В природі поширений в Середній і 

Західній Азії, Закавказзі, в країнах Середземномор’я, 

Причорномор’я та Північній Африці.   
 

Vitis  vinifera  L. 

 

 

ssp. sativa D.C.: ssp. 

silvestris 

Gmel.: 

convarietis (Neg.): tipica Neg. 

Orientalis: Ocidentalis: Pontica: Nord Africa abberans 

Neg. 

balcanica 

Neg. 

subconvarietis: colchica 

Ram. 

caspica iberica georgica північно-

східна 

 

antasiaticа gallica balcanica північно-

західна 

 

Сортотипи: південно-

західна 

 

opirinea microcarpa macrocarpa 

opiana mesocarpa corithlaca 

aminea macrocarpa   

 

Рис. 22. Систематика євроазіатського винограду 

 

Це ліана, або сланкий чагарник, з великою мінливістю ознак 

листка, грона  та ягоди. Нестійкий до філоксери, грибних хвороб і 

морозу. В природі дводомна, а в культурі  в основному, 

гермафродитна рослина. Назву цьому виду дав К. Лінней, в 
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перекладі з латині „той, що дає вино”. Швейцарський ботанік О. 

Декандоль розділив цей вид на два підвиди: виноград лісовий (V. 

vinifera L. subsp. silvestris Gmel.), що об’єднує дикі форми, і 

виноград культурний (V. vinifera L. subsp. sativa D.C.), що 

об’єднує всі культурні сорти. Вперше дикий виноград описав 

К.К. Гмелін (1806 р.) за екземплярами, що росли на Рейні. 

Виноград живе в лісових біоценозах від вологих річкових 

долин Португалії до відрогів Копетдага (Туркменія). Північна 

границя ареалу проходить через пояс широколистяних лісів 

Західної і Центральної Європи, південна – Північній Африці 

(узбережжя Середземного моря) і в країнах Південно-Західної 

Азії. Це єдиний вид, що зберігся в Євразії після льодовикового 

періоду.     

 
 

Рис. 23. Лісовий виноград – Vitis  vinifera  L. subsp. silvestris Gmel. 
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 Лісовий виноград – могутня ліана, що забирається на 

верхівки високих дерев і густо обплітає крону (рис. 23). Листки 

невеликі, тонкі, округло яйцеподібні або ниркоподібні, слабо-

розсічені, часто трилопатеві, з легким павутинним опушенням з 

нижнього боку; зустрічаються глибоко-розсічені і не опушені 

форми; черешкова виїмка відкрита, з плескатим дном. Квіти 

чоловічі і функціонально жіночі. Грона дрібні, пухкі, часто 

крилаті. Ягоди округлі, до 10 мм в діаметрі, чорні з не 

зафарбованою м’якоттю і міцною шкіркою; кисло-солодкі на 

смак. Насіння дрібне, округле, з коротким дзьобиком (у 

культурних сортів воно значно більше). Єдиний морфологічний 

тип рослин дикого винограду витриманий по всьому ареалу, що 

свідчить, що він справжній вид і є первинним порівняно з 

культурним виноградом. 

Біологічні властивості: слабо-морозостійкий (особливо у 

північній частині ареалу); нестійкий до філоксери і грибних 

хвороб; вологолюбний; якість плодів краща, ніж у американських 

видів. Розмножується насінням. Використовується  з селекційною 

метою. Дикий виноград – вимираючий вид через хижацьке 

ставлення людини до лісових біоценозів – вирубки лісів, зміни 

режиму рік, випасання худоби і т.д. 

 Культурний виноград об’єднує всі культурні форми. 

Походить від дикого лісового винограду, створений протягом 

багатовікової еволюції природного і штучного добору. Для нього 

характерний великий поліморфізм морфологічних ознак листка, 

грона, ягід, насіння; має двостатеві і функціонально-жіночі квіти. 

Налічує понад 20 тис. сортів, які різняться довжиною 

вегетаційного періоду (90 – 210 днів), вимагає для свого розвитку 

різних сум активних температур (від 2200  до 4500º С) і річної 

кількості опадів (300 – 1200 мм ); достатньо посухостійкий, росте 

майже на всіх типах ґрунтів (крім заболочених і засолених); 

слабо зимостійкий, ушкоджується основними хворобами і 

шкідниками; легко укорінюється і схрещується з іншими видами 

винограду; розмножується вегетативно (живцями, відсадками, 

щепленням) і насінням з селекційною метою. 

Урожайність винограду залежить від сорту, умов 

вирощування, агротехніки. Середня урожайність складає 5-6 т/га, 

а на поливних землях – до 60 т/га. Культурний виноград 

споживають свіжим, сушать, переробляють на вино, соки,  
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компоти, джеми та інші види продукції. Використовують в 

озелененні, з меліоративною метою. 

         Оскільки сортимент винограду величезний і в кожному 

регіоні сформувалася своя група сортів, добре пристосована до 

певних умов вирощування, виникла необхідність 

систематизувати це сортове розмаїття. В 1936 р. А.М. Негруль 

запропонував об’єднати сорти в групи за походженням, 

поклавши в основу еколого-географічний принцип.  

                                                                                                                            

Західноєвропейські сорти (convar. occidentalis Negr.) 

об’єднують близько 25% сортів культурного винограду. В 

основному це сорти французького походження, а також сорти 

Німеччини, Іспанії, Португалії, Італії, Австрії. За 

морфологічними ознаками вони найближчі до лісового 

винограду, що росте в лісах Середньої  Європи. 

Коронка і молоді листки слабо опушені. Листки середні або 

дрібні, середньо або глибоко розсічені, з павутинним опушенням; 

краї листка загнуті донизу. Грона дрібні, середні, часто дуже 

щільні, циліндричні, іноді крилаті. Ягоди дрібні або середні, 

округлі, рідше овальні, білого або чорного забарвлення, з 

соковитою м’якоттю з багатьма дрібними насінинами. У групі 

виділено дві підгрупи сортів: subconvar. iberica (сформовані на 

Піренейському півострові – Іспанія, Португалія) і subconvar 

gallica (сорти, в основному, французького походження). У кожній 

підгрупі виділяють два сортотипи: з дрібними плодами 

(microcarpa) і середніми плодами (mesocarpa) (рис. 22).  

 За біологічними властивостями це рослини довгого дня і 

короткого вегетаційного періоду, з високим коефіцієнтом 

плодоношення, холодостійкі, чутливі до грибних хвороб. Кущі 

слаборослі. В групі західноєвропейських сортів немає 

безнасінних форм, чи з  частковою партенокарпією. Сорти 

призначені для виготовлення вина високої якості. В Україні 

найпоширенші з цієї групи сорти: Аліготе, Піно, Рислінг, 

Трамінер, Семільон, Каберне-Совіньон, Мурведр та інші (рис.22). 
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Рис. 24. Сорт Піно Сірий 

 

Група сортів басейну Чорного моря (convar. Pontica Negr.) 

охоплює  40% сортів культурного винограду. Основний регіон 

формотворення – стародавня Колхіда і Мала Азія. Найбільше 

поширені в Західній Грузії і Північному Кавказі, а також Криму, 

Румунії, Угорщині, на Балканах, Болгарії, Греції.                                                                                                                                    

 За морфологічними ознаками близькі до дикого винограду. 

Коронка і молоді листочки опушені і мають попелясто-сірий або 

білий відтінок забарвлення. Листки відносно великі, цільнокраї, 

сітчасто-зморшкуваті, зі змішаним павутинним і щетинистим 

опушенням знизу. Грона середні, щільні, рідше пухкі, циліндро-

конічні або з крильцем. Ягоди округлі, рідше овальні, середні, 

соковиті, м’ясисті, білі, рожеві або чорні. Насіння від дрібного до 

великого.  
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Рис. 25. Сорт Александроулі 

 

Біологічні властивості: кущі середньо-рослі, рослини 

урожайні, середнього і пізнього строків дозрівання, вологолюбні, 

відносно холодо- і філоксеростійкі. У цій групі багато сортів з 

частковою партенокарпією, є майже безнасінні форми (Коринка). 

Накопичують цукру 18-20% при кислотності 0,6-1,0 %. Майже всі 

сорти винні або універсальні, лише небагато з них типові столові 

сорти. В 1946 р. А.М. Негрулем в середині групи виділено дві 

підгрупи: грузинська (subconvar georgica) із сортами Ркацителі, 

Сапераві, Мцване, Цолікоурі, Александроулі  та інші. І 

балканська підгрупа сортів (subconvar balcanica) із сортами 

Альварна, Кабасма, Плавай, Фурмінт, Серексія, Гимза, Чауш та 

інші.  Обидві підгрупи включають два сортотипи: великоплідні 
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(macrocarpa) Султані, Чауш, Пухляковський  і  коринки 

(corinthiaca) – Коринка біла, Коринка рожева, Коринка чорна. 

 Група східних сортів (convar. orientalis Negr.) охоплює 

близько 35% культурних сортів. Для цих сортів характерною є 

сукупність рецесивних ознак. Виникли вони на краю ареалу Vitis 

vinifera L. в стародавніх оазах Передньої Азії.  Формувалися на 

теренах Середньої Азії, Афганістану, Ірану, Сирії, країн 

Північної Африки. 

          

 

 
 

Рис. 26. Сорт Хусайне 

 

Коронка і молоді листки голі блискучі. Листки великі, часто 

сильно розсічені, зверху блискучі гладенькі, знизу голі зі слабким 

щетинистим опушенням. Грона великі, пухкі, часто крилаті або 

гіллясті. Ягоди середні або великі, зазвичай овальні, яйцеподібні 

або видовжені. М’якоть хрустка, м’ясисто-соковита, шкірка 

міцна. Десь у 70% сортів плоди білого забарвлення, але й є 

рожеві. Насіння середнього або великого розміру, з довгим 

дзьобиком. 
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За біологічними особливостями сорти східної групи 

сильнорослі могутні рослини, високоврожайні, короткого дня, 

довгого вегетаційного періоду. Коефіцієнт плодоношення 

низький. Рослини слабо-холодостійкі, посухо- і солевитривалі; 

багато сортів з частковою партенокарпією, є також майже 

безнасінні (кишмишні). В основному сорти столового 

призначення, рідше –  універсальні. 

У групі східних сортів виділено А.М. Негрулем дві 

підгрупи. Каспійська  підгрупа (subconvar. caspica) зі 

стародавніми винними сортами Тербаш, Тавквері, Кара Узюм, 

Баян Ширей  та інші. І передньоазіатська (subconvar. antasiatica), 

що об’єднує столові сорти – Хусайне, Тавриз, Тайфі, Агадаї, 

Німранг, Паркент та інші. В групі виділено також три сортотипи: 

мускати (apiana) – сорти з мускатним ароматом ягід; кишмиші 

(apirinea) – безнасінні сорти; сорт Шасла (aminea), а також всі 

похідні форми цього стародавнього сорту. 

З групи східних сортів П.М. Грамотенко (1980) виділив 

самостійну північно-африканську еколого-географічну групу 

(convar. Nord Africa), яка об’єднує  столові сорти Єгипту, 

Марокко, Тунісу і Алжиру. Сюди відносять сорти Альфонс 

Левелле, Асма, Барбару, Вестфризія, Карабурну, Флурон і ряд 

інших. Ці сорти дуже близькі до східно-середземноморської 

групи сортів. Сформувалися вони в субтропічному кліматі. У них 

тривалий вегетаційний період, пізнє розпускання бруньок, дуже 

пізній листопад, мають схильність до вічно зеленості (властиве 

для рослин субтропічної зони), сильно уражуються хворобами і  

філоксерою, не морозостійкі.  

Класифікація культурних форм винограду продовжується й 

сьогодні. Недавно грузинський вчений Н.В. Церцвадзе істотно 

доповнив класифікацію грузинських сортів, розділивши їх на дві 

підгрупи за опушеністю листя.  

Виділення таксонів культурного винограду дозволяє 

обґрунтовано виконувати сорторайонування і розробляти сортову 

агротехніку. Український вчений П.Я. Голодрига узагальнивши 

досвід селекції винограду за багато років прийшов до висновку, 

що найефективнішим буде метод схрещування сортів винограду, 

які належать до різних еколого-географічних груп. 

На сьогодні створена велика гібридна група сортів, в 

геномах якої присутній генетичний матеріал різних видів, а не 
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тільки V. venifera L. Відповідно, на сьогодні маємо новий 

матеріал для класифікації культурних форм винограду. 

 

Контрольні питання 

 

1. Вкажіть роди родини виноградових найвикористовуваніші в 

сільськогосподарській діяльності людини. 

2. В який період найактивніше проходило формотворення видів 

родини Виноградових і на яких теренах?  

3. Вкажіть кількість видів по кожному роду:  Cissus L., 

Ampelocissus Planch., Tetrastigma Mid., Ampelopsis Michx.,  

Partenocissus Planch.,  Vitis L.  

4. Який з родів родини Виноградових найдавніший? 

5. Назвіть три ареали видів винограду роду Vitis L. 

6. Який вчений першим описав і дав назву роду Vitis L.? 

7. Назвіть підроди роду Vitis L.  

8. Скільки видів налічують підроди Vitis L. та Muscadinia 

Planch.? 

9. На якому материку зростають види роду Muscadinia Planch.? 

10. Назвіть американські види винограду, які стали вихідним 

матеріалом в селекційних програмах по створенню стійких 

підщеп та сортів винограду. 

11. Який з видів винограду східно-азіатської групи має 

найбільше значення в селекційних програмах створення нових 

сортів винограду в Україні? 

12. Назвіть два підвиди виду винограду Vitis  vinifera  L. 

13. Вкажіть чотири групи сортів винограду культурного підвиду 

виду Vitis  vinifera  L. 

14. Назвіть форми дикого підвиду Vitis  vinifera  L.   

15. Опишіть дикий виноград, як біологічну форму, вкажіть 

ареали його зростання. 

16. Яка різниця між сортами винограду різних еколого-

географічних груп? 

17. Назвіть сорти винограду, що належать до різних еколого-

географічних груп. 

18. Які сорти належать до subconvar. antasiatica? 

19. Які ви знаєте сортотипи в subconvar. antasiatica?  

20. Яка особливість сортів винограду, що належать до північно-

африканської групи? 
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Розділ 2 

Ампелографія 
 

 Ампелографія – наука про види і сорти винограду. Вивчає 

закономірності  мінливості  властивостей сортів під впливом 

середовища та спрямованої дії людини. Вперше термін 

„ампелографія” застосував польський вчений-природознавець 

Ф.Я. Сакс (1661), його вважають основоположником 

ампелографії. Теоретичні і методичні основи ампелографії як 

науки були закладені на початку ХІХ ст. у Франції та інших 

країнах Європи. В кінці цього століття питання ампелографії 

обговорювалися на конгресах у багатьох державах, і тоді була 

опрацьована інструкція для опису сортів, яка послужила розвитку 

єдиного підходу до вивчення сортів винограду. 

Наукові основи цієї науки були закладені іспанським 

основоположником графом Симоном де Рохас Клементе (1806) у 

творі „Дослідження сортів винограду, що ростуть в Андалузії”. 

На початку ХХ ст. у Франції видають величезну, як на той час, 

семитомну „Універсальну ампелографію” П. Віала і В. Вер- 

мореля,  в якій описано 5200 сортів. У Росії в 1900-1911 рр. С.І. 

Коржинський  видає „Ампелографію Криму” у двох томах з 

фотографіями кращих сортів. 

 У радянські часи ампелографії також надавали неабиякого 

значення. З 1946 по 1972 рр. у тодішньому Всесоюзному науково-

дослідному інституті виноробства та виноградарства  „Магарач” 

(тепер Інститут винограду і вина „Магарач” УААН)  була 

підготовлена праця „Ампелография СССР”  і альбом „Лучшие 

сорта винограда СССР”, в якій налічувалося 182 сорти винограду. 

В „Ампелографии СССР” описано 3070 сортів, у тому числі 1775 

вітчизняних і 1295 зарубіжних. Із загального числа описаних 

сортів 1445 технічних, 1232 столових і 393 універсального 

призначення. 

 На сьогодні в колекціях „Магарач” в м. Ялті зібрано 

близько 1000 сортів винограду, а в Інституті виноградарства і 

виноробства ім. В.Є. Таїрова УААН, крім того, що підтримується 

також велика колекція, виведено більше 40 сортів винограду, 

створений гібридний фонд, виділено перспективні форми, стійкі 

до морозів і хвороб.  
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 Колекційні насадження винограду створюються при 

науково-дослідних закладах всіх країн, де розвинене 

виноградарство. Найбагатша ампелографічна колекція „Вищої 

національної агрономічної школи” в Монпельє (Франція). 

 Ампелографія ділиться на загальну і спеціальну. Загальна 

включає систематику, класифікацію і походження сортів 

винограду, а також методики ампелографічних досліджень і 

порівняльної ампелографії. Спеціальна ампелографія вивчає 

окремі сорти, приводить їх ампелографічний опис, агробіологічну 

і господарсько-технологічну характеристику і методики 

визначення. 

 Для опису сортів винограду прийнята єдина система, 

закладена Міжнародною ампелографічною комісією (Відень, 

1873).                                                                                                                               

 Завдання ампелографії. Ампелографія сприяє реєстрації та 

обліку сортового фонду винограду у всіх районах його 

вирощування, впорядкуванню наукових назв (синоніми, 

омоніми), вирішенню питань сортового районування і 

спеціалізації виноградарства шляхом виявлення найцінніших 

сортів для різних виробничих потреб і конкретних                                                                                                      

районів вирощування, просуванню культури винограду в нові 

райони, підбору й використанню сортів, якості вихідного 

матеріалу при селекції, дотриманню агротехніки, виходячи з 

біологічних особливостей сортів.  

Ампелографія має велике значення для вивчення генофонду 

і створення банку відомостей про виноград. Вміння розпізнавати 

сорти за характерними зовнішніми ознаками знаходить 

застосування в практиці виноградарства при апробації та масовій 

селекції виноградних насаджень з метою вирощування 

чистосортного садивного матеріалу винограду.    

 

Схема ампелографічного опису 
 

Для того щоб дати правильну характеристику сорту, 

користуються методами ампелографічного опису, основою яких є  

об’єктивна оцінка окремих ознак і властивостей, з урахуванням їх 

мінливості під впливом умов зовнішнього середовища. 

Сорт описують за спеціально розробленою схемою у 

відповідному порядку: 
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 І. Назва сорту в основному районі його поширення. 

Синоніми, інші назви сорту з вказівкою районів, де вони 

застосовуються.  

ІІ. Походження сорту. Місце виведення. Автор сорту. 

Вихідний матеріал. Вид. Еколого-географічна група. 

ІІІ. Історія впровадження і поширення сорту в Україні. 

         ІV. Сучасний ареал сорту.  

        V. Ботанічний опис. Враховують і дають характеристику 

місця вирощування сорту (експозиція схилу, ґрунт, вік 

насаджень, система культури, формування, підщепа). 

1. Молодий пагін (вказують опушення і забарвлення 

коронки і перших листків при довжині пагона 10 – 15 см). 

     Розрізняють такі основні типи молодих пагонів:  

1) верхівка пагона (коронка) і листки голі (без опушення), 

блискучі, світло-зелені; 

2) на верхівці пагона сіро-зелене забарвлення листя від 

збільшення інтенсивності опушення переходить до білого; 

3) верхівка пагона і листки мають золотисто-жовте, оранжеве 

чи бронзове забарвлення; 

4) верхівка пагона і листки мають рожеве чи винно-червоне 

забарвлення. 

 

2. Однорічний пагін (забарвлення міжвузлів і вузлів).        

Визрілі восени пагони (лоза) у різних сортів різняться 

забарвленням вузлів і міжвузлів:                                                                                                                                    

1) білі з сіруватим відтінком вузлів і міжвузлів; 

2) слабо-рожеві з червоними вузлами;  

3) світло-жовті з коричневими вузлами;   

4) темно-червоні. 

 

3. Листок. Для опису беруть листки середнього ярусу з 9 по 

12-тий вузол пагона. Якщо помічене значне варіювання ознак 

листка на кущі, то це обов’язково зазначають. Хоча листки за 

розміром значно відрізняються за довжиною пагона і в різних 

умовах вирощування, вони все ж є надійною ампелографічною 

ознакою.  Часто достатньо лише одного листя, щоб визначитися 

із сортом (рис. 27).  

Листки різних сортів різняться між собою:                                                                                                                                         
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1) розміром (довжиною від вершини до нижньої частини 

листкової пластинки: до 10 см – дрібні, до 17 см – середні, 

більші 17 см – великі); 

 

 
 

Рис. 27. Листок винограду: 

 

а – середня жилка (в, в' – верхня пара головних жилок, с, с' – 

нижня пара  головних жилок); б – середня (кінцева) лопать; г – 

верхня бокова лопать;  д – нижня бокова лопать; е – верхня 

бокова вирізка; ж – нижня бокова вирізка; з – черешкова виїмка; 

к – зубці на краях лопатей; л – крайові зубці 

 

 

2) формою (округла, яйцеподібна, серцеподібна, 

клиноподібна); 

3) розсіченістю (цілісний, три- і п’ятилопатевий, слабо, 

середньо, сильно розсічений);  

4) поверхнею листка (гладка, дрібно-пухирчаста, велико-

пухирчаста); 

5) вигнутістю пластинки (донизу, догори, хвиляста, 

лійкоподібна); 

6) забарвленням з верхнього і нижнього боку; 
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7) боковими вирізками (глибина і форма (рис. 29), верхні та 

нижні); 

8) черешковою виїмкою – формою (рис. 30); 

9)  кінцевими і крайовими зубцями (рис. 31); 

10) опушенням нижнього боку листка (без опушення – листок 

голий, опушення павутинне, щетинисте  і змішане – 

повстяне); 

11) черешком (коротший, рівний або довший головної жилки); 

12) осіннім забарвленням листків (жовте, оранжеве, червоне, 

коричневе). 

 

 

 
 

Рис. 28. Визначення глибини бокових вирізок згинанням лопатей: 

1 – неглибокі, 2 - середні, 3 – глибокі 
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Рис. 29. Типи бокових вирізок (за М.А. Лазаревським): 

а) – закриті бокові вирізки: 1 – майже без просвіту; 2 – з 

вузько-еліптичним просвітом; 3 – з овальним; 4 – з яйцеподібним 

просвітом і загостреним дном;    5 – з яйцеподібним просвітом і 

округлим дном; 6 – з трикутним просвітом і плескатим дном; 7 – 

з однозубчастим дном; 8 – з поперечно-еліптичним просвітом; б) 

– відкриті бокові вирізки: 1 – ледве помітні; 2 – у вигляді 

вхідного  кута; 3 – щілиноподібні; 4 –  ліроподібні з гострим 

дном; 5 – з округлим   дном;  6 – з плескатим дном; 7 – майже з 

паралельними боками і гострим  дном; 8 – з округлим дном; 9 – з 

плескатим дном; 10 – з однозубчастим дном. 
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Рис. 30. Типи черешкових виїмок (за М.А. Лазаревським): 

 

а) закриті: 1 – майже повністю закриті; 2 – з просвітом 

щілиноподібні; 3 – еліптичної форми; 5 – яйцеподібної форми; 6 

– яйцеподібної форми, але з  гострим дном; 7 – з просвітом 

обернено-яйцеподібної форми; 8 – поперечно-еліптичної форми; 

9 – поперечно-еліптичної форми, але з дном, обмеженим 

жилками; 

б) відкриті ліроподібні: 1 – з округлим дном; 2 – з гострим дном; 

3 – з плескато-загостреним дном; 4 – з дном, обмеженим 

жилками; відкриті  бане-подібні: 5 – вузькі з округлим дном; 6 – 

широкі з плескато-загостреним дном; стрілкуваті: 7 – вузькі; 8 – 

рівнобічні; 9 – широкі. Зі шпорками: 10 – з  двох боків; 11 – з 

двома складними шпорками. 
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                   Рис. 31. Типи зубців (за М.А. Лазаревським): 

 

1 – трикутні вузькі; 2 – трикутні з широкою основою; 3 – зубець 

трикутний з округлою вершиною; 4 – зі слабо випуклими боками; 

5 – з випуклими боками;     6 – перехідний до бане-подібних; 7 – 

бане-подібні; 8 – бане-подібні з широкою основою; 9 – низько-

бане-подібні. 

                                              

4. Квітка:  

1) тип квітки (двостатева, функціонально-жіноча, чоловіча 

рис. 32); 

2) відношення довжини тичинок і маточки; 

3) форма зав’язі (конічна, кулеподібна, циліндрична); 

4) форма стовпчика і приймочки.  
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Рис. 32. Типи квіток винограду: 

 

А) двостатева (гермафродитна); б, в) функціонально-жіночі; 

г) чоловіча (тичинкова) 

 

5. Гроно (рис. 33):  

1) розмір (за довжиною до 10 см – дрібне, до 18 см – 

середнє, до 26 см – велике, більше за 26 см – дуже велике); 

         2) форма (циліндрична, конічна, крилата, гілляста);  

         3) густиною (густе, середньої густини, пухке); 

         4) довжина ніжки грона і ягоди; 

         5) наявність бородавок на подушці; 

         6) китиця – довжина і забарвлення. 

 

6. Ягода (рис. 34): 

          1) розмір (при діаметрі у круглих ягід і довжині 

видовжених до 13 мм – дрібна, до 18 мм – середня, до 23 мм – 

велика, більша 23 мм – дуже велика, у видовжених ягід часто 

крім довжини подається ще й ширина ягоди);  

2) форма (кругла, овальна, видовжена, яйцеподібна, 

обернено-яйцеподібна); 

        3) забарвлення (біле, чорне і рожеве); 

        4) наявність і густина воскового нальоту (пруїну); 

        5) товщина шкірки; 

        6) характер м’якоті (соковита, м’ясиста, хрустка); 

 7) забарвлення соку;    

 8) смак;                                                                                                                                                                                                                                                            

         9) наявність аромату (мускатний, суничний). 
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Рис. 33. Основні форми грон винограду: 

1 – циліндрична; 2 – конічна з крилом; 3 – циліндрично-конічна; 

4 – крилата; 5 – гілляста  

 

 

 
 

Рис. 34. Різні форми ягід у сортів винограду (за М.А. 

Лазаревським): 

1, 2 – сплюснута; 3 – округла; 4 – овальна; 5 – яйцеподібна з 

гострим кінцем; 6 – яйцеподібна з тупим кінцем; 7 – обернено-

яйцеподібна; 8 – циліндричні; 9 – видовжено-овальна; 10 – 

видовжено-конічна з перетяжкою; 11 – вигнута 
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7. Насіння: 

         1) розмір (при довжині до 5 мм – дрібне, до 7 мм – середнє, 

більше   7 мм – велике); 

         2) форма; 

         3) забарвлення; 

         4) форма халази (кругла, овальна, втиснута, випукла); 

         5) довжина дзьобика (до 1,5 мм – короткий, 1,5-2 мм – 

середній, більше 2 мм – великий).  

 

 
 

Рис. 35. Насіння винограду 

 

 VІ . Агробіологічна характеристика. 

  1. Вегетаційний період. Характеризують сорт за часом 

дозрівання ягід  (надранні, ранні, середні, пізні і дуже пізні); 

часом розпускання бруньок, залежно від різних екологічних 

умов. Наводяться дані фенологічних спостережень (фенофази: 

розпускання бруньок, початок цвітіння, початок дозрівання, 

повна зрілість ягід, початок листопаду). Вказують також довжину 

періоду цвітіння, довжину періоду вегетації (від розпускання 

бруньок до листопаду) і суму температур від розпускання 

бруньок до повної зрілості ягід.         

   2. Ступінь визрівання лози. Відмічають початок 

визрівання пагонів і ступінь їх визрівання до початку повної 

зрілості ягід і на 1 жовтня. Ступінь визрівання пагонів 

визначають за забарвленням пагонів і виражають  відношенням 

визрілих вузлів до їх загального числа на пагоні.                                                                                              

   3. Ріст куща. Дається характеристика в порівнянні з 

іншими сортами (сильний, середній, слабкий) і виражається 
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середньою довжиною пагона з вказуванням середньої кількості 

пагонів на кущ. Підрахунки і виміри проводять на 30-50 кущах. 

    4. Урожайність. Наводяться наявні показники 

урожайності, а також урожайність сорту в передових 

господарствах різних регіонів вирощування. 

Урожайність сорту залежить від його біологічних 

особливостей  і  умов в яких він вирощується. Через те ця 

характеристика має відносний характер. Порівнювати 

урожайність різних сортів можна лише в однакових умовах. За 

урожайністю сорти поділяють на  слабо-, середньо- і 

високоврожайні. 

  Крім цього, дають характеристику плодоносності сорту:  

1) відсоток плодоносних пагонів, %; 

2) кількість грон на один плодоносний пагін, шт; 

3) середня маса грона, г; 

4) плодоносність одного плодоносного пагона, г.  

Показники плодоносності сорту неоднакові в різних 

районах, і вони також залежать від агротехніки й особливо від 

навантаження кущів пагонами. Тут також наводяться показники 

плодоносності пагонів, що розвиваються із сплячих бруньок, і 

плодоносність пасинків. 

     5. Ступінь осипання квітів і горошіння ягід 
характеризуються даними таблиці, яку заповнюють в такій 

формі: 

Спосіб 

запилення 

Кількість 

бутонів у 

суцвітті 

Зав’язалось ягід у 

гроні, % до 

загальної 

кількості 

Відсоток 

нормаль-

них ягід 

від 

кількості 

ягід у 

гроні 
від до 

се-

ред-

нє 

нор-

маль

-них. 

дріб-

них 

всьо-

го 

Самозапилення        

Природне 

перехресне 

запилення 

       

 

 6. Кращі запилювачі для сортів з функціонально жіночим 

типом квітки. Вказують ті сорти  у яких співпадають періоди 

цвітіння. 
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 7. Стійкість до грибних хвороб і шкідників.  Наводяться 

порівняльні показники пошкоджуваності в різних районах, 

вказують ступені ураження листків, суцвіть, пагонів, грон, ягід. 

 8. Особливості агротехніки, зумовленої біологічними 

особливостями сорту (тип формування, довжина обрізки, 

навантаження, площа живлення, реакція на зелені операції, 

додаткове запилення, удобрення, зрошення тощо). Сортова 

агротехніка вивчається в кожному районі. 

9. Рекомендовані підщепи. 

10. Реакція сорту на умови зовнішнього середовища. Тут 

вказують для якої зони виноградарства (північна, середня, 

південна) сорт придатний. Які вимоги сорту до температурного 

режиму, ґрунту.  

      

VІІ. Технологічна характеристика.  В цьому розділі 

наводиться технологічна  характеристика винограду. 

1. Механічний склад (визначають масу грона, кількість 

великих і дрібних ягід, їх масу; за різницею між масою грона і 

масою ягід визначають масу гребеня; частину ягід зважують, 

потім  роздушують і визначають масу соку і вижимок; масу 

шкірок і насіння). Для всіх визначень розроблена своя методика.  

 2. Вихід сусла. Визначають у винних сортів у виробничих 

умовах. Розрахунки ведуть на тонну винограду. Вказують, 

скільки було гребенів, вижимок, самотоку, соку першого, 

другого, третього витиску. 

3. Механічні властивості ягід. Визначають міцність ягід на 

роздушування, відрив від плодоніжки. Представлені визначення 

виконують, в основному, для столових сортів. 

4. Хімічний склад сусла і його зміни в процесі визрівання. 

Визначають цукристість і кислотність соку. Цукристість 

визначають у відсотках (%),  а кислотність –  у грамах на літр 

(%о). Крім цього, викреслюють криву визрівання винограду (під 

час дозрівання винограду визначають цукристість і кислотність 

через кожні п’ять днів). Відбирають проби і проводять аналізи за 

відповідними методиками. 

5. Використання сорту і характеристика продукції:  

     1) столові сорти (для споживання свіжими): а) для місцевого 

використання, б) вивозу (транспортабельні), в) для зберігання 

(лежкі); 
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     2) сорти для виноробства: а) для столових вин, б)  

шампанського та інших шипучих вин, в) міцних вин, г) десертних 

(солодких) вин; 

      3) для коньяку; 

      4) для соку і концентратів; 

      5) для сушіння (кишмишні та ізюмні);  

      6) для маринадів, компотів, варення тощо;  

      7) сорти-підщепи: а) філоксеростійкі, б) морозостійкі, в) 

солестійкі; 

      8) виноград для декоративної мети.                                                                                                                                 

  

Столові сорти оцінюють за  зовнішнім виглядом грона, ягід, 

транспортабельністю, лежкістю, дегустаційною оцінкою. Винні 

сорти – за їх продукцією (вино, шампанське, коньяк тощо). 

Сушена продукція та інші продукти переробки винограду також 

оцінюють дегустаційно і хімічним аналізом.   

 

 VІІІ. Варіації та клони. Дається характеристика виділених 

клонів сорту. 

ІХ. Загальна оцінка сорту завершує оцінку сорту і дає 

рекомендації для районів, в яких сорт перспективний для 

отримання тієї чи іншої продукції.      

 

Приклад ампелографічного опису сорту винограду  

Іршаї Олівер 
 

     Синонім: Золотистий Ранній. Виведений угорським 

селекціонером Пал Кочиш в 1930 р. в м. Кечкемет схрещуванням 

сортів Пожоні Фегер (Братиславський Білий) і Перлина Саба. В 

Україні широко вирощується в  Закарпатській,  Донецькій, 

Одеській областях і в Криму.  

     Коронка молодого пагона сірувато-зелена з рожевими 

плямами, слабо опушена. Молоді листки золотисті, з слабким 

павутинистим опушенням. Наступні листки ясно-зелені, голі.  

Однорічний визрілий пагін коричневий, вузли майже не 

виділяються.  

Листок середній за розміром, округлий, п’ятилопатевий. 

Розсіченість середня. Центральна лопать гвинтоподібно вигнута, 

утворює прямий або тупий кут. Верхні вирізи середньої глибини, 
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закриті, з еліптичним або яйцеподібним просвітом, рідше 

відкриті, ліроподібні. Нижні дрібні, відкриті, у вигляді вхідного 

кута або ліроподібні, з майже паралельними боками. Черешкова 

вирізка відкрита, бане-подібна. Зубці на кінцях лопатей трикутні, 

зі слабо випуклими боками. Зубчики краю трикутні. Опушення 

нижньої поверхні слабке, щетинисте. 

 

 
 

Рис. 37. Сорт Іршаї Олівер 

 

Квітка двостатева. Гроно середнього розміру (довжиною 

11-16, шириною 9-11 см), конічне, часто гіллясте, середньої 

густини або пухке. Ніжка грона довжиною до 5 см.  Середня маса 

грона 135-140 г. Ягода середнього розміру (довжиною 16, 

шириною 15 мм), округла, ясно-золотиста. Середня маса 100 ягід 

290 г. Шкірка міцна, м’якоть соковита. Смак гармонійний, із 

сильно вираженим цитрусово-мускатним тоном. В ягоді дві 

дрібні насінини.  
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 Вегетаційний період. В умовах Одеси від початку 

розпускання бруньок до  знімальної зрілості проходить 116 днів 

при сумі активних температур 2250º С. Сорт дуже ранній, 

дозріває в кінці другої декади серпня. Довжина вегетаційного 

періоду 135 – 140 днів. Кущі середньої сили росту. Пагони 

визрівають на 80 %. Осіннє забарвлення листя жовте. 

Урожайність.  Іршаї Олівер відносять до сортів з 

стабільною врожайністю.  Середня врожайність складає 8-10 т/га. 

Відсоток плодоносних пагонів 54, кількість грон на розвиненому 

пагоні 0,64, на плодоносний пагін –  1,16.  

 Стійкість. Сорт відносно стійкий до мільдью. Через довгі 

черешки листків грона добре провітрюються. Ягоди слабо 

уражуються сірою гниллю і довго зберігаються на кущі, не 

втрачаючи якості. Зимостійкість середня. На пагонах зберігається 

до 50% вічок після морозів -19º С. 

Особливості агротехніки. Іршаї Олівер слід висаджувати 

на схилах, які добре прогріваються. Там сорт набирає багато 

цукру. Рекомендують безштамбове чотирирукавне віялове 

формування при навантаженні на кущ 40-48 вічок і обрізуванні 

плодових лоз на 8-10 вічок.  При високому теплозабезпеченні 

можливе й високоштамбове формування. Рекомендовані 

підщепи: Ріпаріа х Рупестріс 101-14, Берландієрі х Ріпаріа СО4, 

Кобер 5ББ, Телекі 8Б.                                                                                                                               

Технологічна характеристика. За будовою грона Іршаї 

Олівер столово-винний сорт. Міцна шкірка забезпечує  

можливість витримувати врожай на кущах і досягати кондицій з 

високою цукристістю для отримання десертних вин. Склад грона, 

%: сік – 76,4, гребені – 4,8, шкірки і міцні частини м’якоті – 16,1, 

насіння – 2,7.  Виноград добре переносить транспортування. 

Цукристість ягід – 21-23%,  кислотність 5,9-4,5 г/л. Дегустаційна 

оцінка ягід 8 балів, вина – 8,6-9 балів. 

 Генотипова оцінка. Домінує ранньостиглість, за типом 

квітки – сорт гетерогаметичний. За врожайністю, масою грона і 

ягід – проміжне успадкування. За забарвленням ягід – рецесивна 

білоягідна гомозигота. Аромат успадковується таким чином: 13 

нейтральних : 3 мускатних.  Краща комбінаційна здатність із 

сортами східної групи. При схрещуванні з технічними сортами 

нащадки успадковують високу цукристість ягід.                                                                                                                              
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Економічна ефективність. Рівень рентабельності при 

врожайності 8 т /га – 330 %. 

 

Контрольні питання 

1. В якому році і який вчений вперше застосував термін 

«Ампелографія»? 

2. Вкажіть скільки сортів винограду має ампелографічна 

колекція Інституту винограду і вина „Магарач” УААН. 

3. Який науковий заклад України провадить інтенсивну 

селекційну роботу з виноградом? 

4. В якій країні існує найбагатша ампелографічна колекція? 

5. В якому році Міжнародною ампелографічною комісією 

прийнята єдина міжнародна система для опису сортів 

винограду?  
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Розділ 3 

Селекція винограду 
 

Історія розвитку селекції винограду 
 

Селекція винограду започаткована ще в глибоку давнину. 

Вважають, що її ведуть протягом більше ніж вісім тисячоліть. 

Існує ряд гіпотез про шляхи та місця первинного введення 

винограду в культуру. А. Декандоль (1885) вважав, що для 

правильного вирішення питання про походження культурного 

винограду необхідно встановити його батьківщину, і вважав, що 

культура винограду виникла в Західній Азії і в країнах 

Середземномор'я. Н. І. Кузнєцов (1891) батьківщиною винограду 

вважав Закавказзя. Ген (1872) і Шредер (1901) на підставі 

лінгвістичних досліджень прийшли до висновку, що колискою 

виноградарства є Передня Азія, зокрема райони, прилеглі до 

Каспійського моря. Н. І. Вавилов (1935) і П. М. Жуковський 

(1971) вважали центрами походження винограду Середню Азію, 

північно-західну Індію (Пенджаб, Кашмір), Афганістан, 

Таджикистан, Узбекистан, західний Тянь-Шань, Малу Азію, 

Закавказзя, Іран і гірську частину Туркменії, оскільки тут 

виноград представлений величезною різноманітністю культурних 

і диких форм. Н. І. Вавилов вважав Закавказзя основним 

осередком формоутворення дикого і культурного винограду. На 

це вказує давність культивування тут цього виду, велике число 

різноманітних аборигенних сортів в Грузії, Вірменії та 

Азербайджані, стародавні пам'ятники із зображенням грон і листя 

винограду, а головне – наявність дикого винограду, який 

відносять до виду Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel., ареал якого 

охоплює всі гори Кавказу.  

А. М. Негруль (1946) дійшов висновку, що культура 

винограду з'явилася 7-9 тис. років тому в Західній Азії. На цей 

регіон, як на батьківщину культурного винограду вказують Дж. 

Пейтел і Х. Олмо (1955), а також Дж. Еінсет і К. Претт (1975). 

Разом з тим А.М. Негруль допускає можливість самостійної 

появи культури винограду в країнах Середземномор'я від 

місцевих диких видів, незалежно від сортів, культивованих на 

Сході. На це вказує  багатий місцевий сортимент винограду в цих 
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країнах. Можливо, що культура винограду зародилася і 

розвивалася самостійно в трьох різних географічних областях: 1 – 

в Закавказзі і Малій Азії, 2 – у Середній Азії та Ірані, 3 – в 

країнах Середземномор'я. Вихідними формами при цьому 

служили місцеві дикі види винограду, різні його екотипи, що 

збереглися тут з третинного періоду. 

Більшість ботаніків (Декандоль, 1885; Пачоський, 1912; 

Вавилов, 1931, 1935; Леваду, 1956; Запрягаева, 1964; 

Жуковський, 1971; та ін.) Вважали, що культурний виноград 

походить від дикого лісового винограду Vitis vinifera ssp. silvestris 

Gmel., який зберігся з третинного періоду і отримав широке 

поширення в Східній Азії та на півдні Європейського 

континенту. З нього шляхом тисячолітнього відбору виділялися 

кращі форми і створювалися культурні сорти. Л. Леваду (1956) 

вперше зробив спробу визначити зв'язки філогенезу між 

культурними (sativa) і дикими (silvestris) формами винограду, що 

виростають в західній Євразії. При цьому він встановив, що у цих 

популяцій немає морфологічних ознак, які б специфічно 

різнилися, і вказав, що для отримання сучасних сортів винограду 

в різних місцях і в різний час людина використовувала стародавні 

екотипи дикого винограду.  

С.І. Коржинський (1904) писав, що величезна 

різноманітність сортів винограду могла з'явитися в результаті 

схрещування або вільних (гетерогенних) варіацій багатьох диких 

форм, що ростуть від Фергани до Іспанії. На думку М.Г. Попова, 

вихідною формою винограду, що дала початок неопушенолистим 

столовим сортам Середньої Азії, послужив дикий виноград 

Таджикистану, названий ним V. vinifera spontanea, а винні 

європейські сорти є гібридами між двостатевими сортами 

Середньої Азії і диким виноградом V. vinifera ssp. silvestris. В.Л. 

Комаров (1938) вважав, що більшість культурних сортів 

винограду мають гібридну природу і ведуть початок не від 

одного дикорослого предка, а від цілої їх групи. Теорії 

поліфілетичного походження культурного винограду 

дотримувалася й І.Т. Васильченко (1947, 1964). Слід визнати, що 

в формуванні величезного різноманіття культурних сортів 

винограду велику роль, безсумнівно, зіграла гібридизація. Згідно 

з дослідженнями цілого ряду дослідників, зародження культури 



 49 

винограду йшло одночасно або в різний час в декількох 

географічних центрах незалежно один від одного.  

Швидше за все, за тривалу історію виноградарства культура 

винограду представляла собою складну розгалужену систему, 

взаємодіючих між собою частин. Ця взаємодія здійснювалося за 

рахунок обміну сортами і технологіями вирощування лози і 

технологіями виготовлення вин. За цей час змінювалися імперії 

та цивілізації, і кожній цивілізації здавалося, що саме вона вивела 

людство з дикого стану, а до неї не було жодних сортів, порід і 

технологій. Але ж спас Ной на своєму ковчегу найважливіші 

породи худоби і сорти рослин під час Всесвітнього потопу, що 

трапився приблизно 10 тисяч років тому! Раціональне зерно в цій 

історії, як вважають деякі дослідники, власне порятунок сортів 

культурних рослин і домашніх тварин. Справа в тому, що 

одомашнення тварин і окультурення рослин – процес дуже 

складний, і одним фактором часу тут не обійтися. Необхідні 

мутації, а потім вже тривалий відбір, схрещування і знову відбір. 

Не випадково деякі культурні рослини не мають родичів в дикій 

природі (для прикладу, кукурудза). Очевидно, що більшість 

культурних рослин були отримані в результаті мутацій, тобто 

різкого впливу на спадковість. А вже потім сорти виводили 

шляхом схрещування мутантів з дикими нормальними видами, 

шляхом відбору, селекції. Але все це передбачає ґрунтовні 

біологічні пізнання. Отже, при згасанні цивілізацій повної втрати 

сортів і технологій не відбувалося. 

Тому ключем до відкриття допотопних цивілізацій може 

стати вивчення одомашнення тварин і окультурення рослин. Слід 

звернути увагу на такий факт: перехід від збирання, полювання та 

рибальства до тваринництва і рослинництва в північній Європі 

почався 5-6 тис. років тому сортами рослин і породами тварин, як 

вважають, завезеними з півдня. А з місцевих бореальних видів 

рослин нових сортів в середній і північній Європі виведено дуже 

мало, а якщо і виведені, то тільки в останні 100 років. Це сорти 

малини, смородини, журавлини. Не було виведено жодного сорту 

черемхи, горобини, морошки, брусниці. Чому? Адже відмінні 

ягоди, не гірше винограду, якщо над сортами гарненько 

попрацювати. Та тому не виведено було нічого, що для 

окультурення необхідні глибокі пізнання і досконалі технології. 

Тільки в останні 100-150 років цивілізація Європи досягла такого 
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рівня, при якому можуть бути окультурені дикі види рослин, і на 

їх основі виведені сорти.  

Отже історичні матеріали свідчать про те, що культура 

виноградарства в Євразії відома з глибокої давнини. В Єгипті 

культура винограду і виноробство налічує більше 6 тис. років, 

причому виноградарі вже тоді використовували досить досконалі 

сорти і різноманітні технології. Знову ж звернемося до «Біблії». 

„Коли розвідники ізраїльського племені прикочували до Ханаану, 

то знайшли в долині виноград, гроно якого вони повісили на 

палицю і воно звисало аж до землі, коли вони несли його на 

плечах”. Звідси можна зробити висновок: або гроно було дуже 

великим, або розвідники були надзвичайно низькорослі. Але, як 

відомо, ріст Homo sapiens за останні тисячоліття, в крайньому 

випадку з часів Стародавнього Єгипту, кардинально не змінився. 

Отже, на той час існували чудові сорти винограду з величезними 

гронами. Це значить, що виноградарство з'явилося набагато 

раніше – ніяк не менше 9 тис. років тому. Але ж це був початок 

голоцену, тоді Європа ще тільки звільнилася від льодовиків, 

якщо слідувати сучасним теоріям розвитку цивілізації! Про 

розвиток виноградарства тоді в Європі не могло бути й мови. 

Тому початок культури винограду треба шукати або в західній 

Азії (Закавказзя, Середня і Мала Азія, Сирія, Месопотамія, Іран, 

Аравія), або в північній Африці (Єгипет, Туніс, Марокко), або в 

Атлантиді (Канарські і Азорські острови) і в прадавніх 

допотопних цивілізаціях.  

  

Завдання і методи селекції  
 

Отже, протягом тисячоліть до сьогодні створено 

надзвичайні форми винограду за якістю грона, ягоди, смаком  і 

ароматичністю, які не зустрінеш у дикій природі. Але більшість з 

цих форм далеко не досконалі за стійкістю до шкідників, хвороб і 

зимостійкістю. На теперішній час ускладнилися задачі селекції – 

від покращення окремих властивостей сортів до створення форм 

з комплексом біологічних і господарсько-цінних ознак, що 

відповідають сучасним потребам виноградарства. 

Нові сорти повинні бути технологічними, тобто придатними 

до механізованого вирощування і збору урожаю, поєднувати в 
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одному організмі комплекс генетичних факторів стійкості  з 

прекрасними  зовнішніми і дієтичними властивостями грон і ягід.    

Сучасні вимоги до сортів винограду дуже високі та 

різноманітні. Вони торкаються цілого комплексу господарсько-

біологічних ознак, і зокрема, їх спадкового поєднання та рівня 

фенотипового проявлення. Наукові дослідження та практична 

селекція винограду спрямована на створення сортів: 

- високоврожайних і високоякісних столового і технічного 

призначення; 

- з коротким або тривалим вегетаційним періодом; 

- зимостійких; 

- стійких до філоксери, борошнистої роси (оідіуму), і 

несправжньої борошнистої роси (мільдью), антракнозу, 

вірусів і нематод; 

- пристосованих до механізованого збору врожаю та 

обрізки. 

 

Окремими завданнями селекції є : 

- створення безнасінних сортів з великими ягодами; 

- витривалих до ураження листя агресивними чинниками 

(озоном та різного роду окислювачами), у зв’язку із 

забрудненням повітря; 

- створення підщеп, пристосованих до місцевих умов. 
 

Крім того, сорти різного використання повинні володіти 

комплексом специфічних ознак.  

 

Столові сорти:  
- великими, яскраво забарвленими і незвичайної форми 

ягодами; 

- щільною м’якоттю, міцною і доволі товстою шкіркою; 

- міцним прикріпленням ягід до плодоніжки; 

- великими, відносно рідкими, однакового розміру гронами і 

з рівномірним розміщенням ягід; 

- здатністю до довготривалого зберігання; 

- безнасінністю (типу сортів Томпсон Сідлесс, Перетта, 

Ділоніт, Бьюті Сідлес, Рубі Сідлес та ін.). 
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Усі ці ознаки і властивості певним чином виражені у таких 

відомих столових сортів, як Флейм Токай, Емперор, Малага, 

Альмерія, Альфонс Лавелю та ін; 

 

Родзинкові сорти (кишмишні та  ізюмні):  

-   м’якою консистенцією; 

-  слабкою клейкістю; 

-  безнасінністю;  

-  помітним приємним ароматом; 

-  великими (типу Султанина) або дуже малими розмірами 

ягід (типу сортів Коринка Чорна, Олександрійський 

Мускат). 

 

Технічні сорти: 

-  для виготовлення столових (сухих) вин – з відносною 

високою кислотністю і помірним вмістом цукру; 

-  десертних (солодких) вин – з високим вмістом цукру і 

помірно низьким вмістом кислот; 

- високоякісних вин, здатних надавати продукту приємний 

смак і букет (типу Рислінг Білий, Шардоне, Кабарне, 

Совіньон, Піно Нуар, Рубі Кабарне); 

- для соків – традиційно винних (типу Голден Шасла, Білий 

Рислінг та ін.), або спеціальних сортів із сильни ароматом, 

який при стерилізації не втрачається (типу Конкорд); 

- придатних для механізованого збору шляхом струшування – 

з пухкими гронами та легким, сухим відривом ягід. 

Але основна мета селекції – це поєднання високої 

урожайності з комплексом певних ознак.  
 

Основними методами селекції винограду є : 

1.  Внутрішньовидова    гібридизація. 

2.  Міжвидова гібридизація. 

3.  Мутагенез. 

4.  Поліплоїдія. 

4. Інбридинг. 

5. Гетерозис. 

 

 Внутрішньовидова гібридизація застосовується з метою 

поєднання ознак вихідних форм. Вихідний матеріал для селекції 
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винограду методом внутрішньовидової гібридизації дуже 

різноманітний і багатий. Це місцеві та селекційні сорти, кращі 

міжсортові гібриди, мутантні і поліплоїдні форми тощо. 

Основні принципи добору вихідного матеріалу для селекції 

можуть бути зведені до добору: 

1) сортів і окремих рослин того чи іншого виду, які 

володіють найвираженішими бажаними селекціонеру 

якостями; 

2) сортів з досконалими двостатевими квітками й великими 

ягодами; 

3) кращих сортів європейського винограду з найкоротшим  

вегетаційним періодом; 

4) найстійкіших до хвороб і шкідників високоякісних 

сортів. 

 

Спочатку, на початкових стадіях розвитку селекції 

винограду, широко практикувався масовий посів насіння від 

природного запилення та самозапилення. Так були отримані 

сорти Сіянець Маленгра, Чорний Солодкий, Сіянець Шасла № 

135 та інші. Але дуже важливо одержати велику кількість сіянців 

з високоякісними плодами та двостатевими квітками, бо такі 

сорти мають найбільшу господарську цінність, а висів насіння 

дає невисокий вихід якісного гібридного матеріалу. Тому добір 

вихідних батьківських форм для гібридизації, які передають 

наступним поколінням господарсько-цінні ознаки набагато 

перспективніший.  

Виявилося, що донорами гермафродитності є сорти: 

Мускат Гамбурзський, Рислінг, Трамінер, Баян Ширей та ін. 

Вони стійко передають цю ознаку по спадковості. Майже всі 

сіянці, які отримані від схрещування з ними, мали двостатеві 

квітки.  

Як донори  сильного мускатного аромату ціняться 

технічні сорти східної групи підгрупи caspica (Мускат Білий, 

Мускат Рожевий). А сорти підгрупи antasiatica є донорами 

привабливих ознак грона і ягоди (Тайфі Рожевий, Карабурну, 

Хусайне, Султані та інші). Кишмишні сорти цієї підгрупи є 

носіями генів безнасінності.                                                                                   

Донорами високої врожайності є сорти євроазіатського 

винограду різних еколого-географічних груп, перш за все 
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німецького і французького походження з підвищеною 

морозостійкістю (Піно, Рислінг, Каберне Совіньон, Мерло, 

Трамінер, Сільванер). З цією ж метою можна використати сорти 

чорноморської групи, особливо грузинські  відносно морозостійкі 

і стійкі до сірої гнилі та філоксери (Ркацителі, Мцване, 

Александроулі, Купрашвілі Сеулі). 

Міжвидова  гібридизація, разом з внутрішньовидовою 

гібридизацією, є одним з основних методів  селекції винограду на 

сучасному етапі. Біологічною основою цього методу є наявність 

різноманітного вихідного матеріалу та легке схрещування майже 

всіх видів підроду Euvitis між собою. Не вдаються легко 

схрещування видів підроду Euvitis з видами підроду Muscadinia, 

через різну кількість хромосом: Euvitis – 2n=38, Muscadinia – 

2n=40, а також міжродові схрещування з видами родів 

Ampelopsis та Partenocissus.  

Для селекції особливу цінність мають форми винограду з 

груповим імунітетом до основних хвороб і шкідників. До них 

належать американські види винограду і гібридні форми, 

отримані з їх участю. Особливо цікавий в цьому  аспекті 

тропічний виноград V. rotundifolia, комплексно імунний до 

філоксери, нематод, мільдью, оїдіуму, антракнозу, сірої гнилі. 

Наявність у природі таких видів підтверджує, що виведення 

сортів з груповою стійкістю – реальне завдання. Оскільки вид  V. 

rotundifolia Michx. належить до підроду Muscadinia, він важко 

схрещується з іншими видами винограду через незбалансоване 

число хромосом. Але шляхом бекросів (повторних схрещувань у 

1962 р в США селекціонером Р. Дапстеном отримано серію 

міжвидових гібридів під назвою DRX. З 1974 р. ці гібриди стали 

використовувати в Україні в селекційних програмах на стійкість 

винограду до філоксери і основних грибних хвороб.  

 Високу комплексну стійкість до основних патогенів 

мають також американські види винoграду: V. cinerea Arnoldi, V. 

cordifolia, V. solonis, V. monticola,   V. berlandieri, V. riparia, V. 

rupestris. 

 Екотипи дикого амурського винограду V. amurensis Rupr. є 

донорами високої морозостійкості, ранньостиглості, 

здатності до високого цукронакопичення, а деякі з них також 

стійкі до мільдью. 
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 Експериментальна робота з імуноселекції продовжується у 

світі більше ста років, і за цей період було створено багато 

віддалених гібридів різних поколінь і різного походження: 

америко-американські, амуро-американські, європейсько-

американські, європейсько-амуро-американські та інші. Багато з 

цих гібридів дали нащадків, що переважають чисті види за 

селекційною і практичною цінністю. Гібриди виведені у Франції 

Бако, Раватом, Сейвом, Зейбелем, Сейв Вілларом. Серія гібридів 

Зейбель – складні гібриди виведені внаслідок складних 

схрещувань американських видів винограду V. rupestris, V. 

lincecumii, V. vinifera. В серії гібридів Сейв Віллара, крім цих 

видів, залучено ще й V. berlandieri.  

Гібриди Зейбеля і Сейв Віллара стали вихідними формами 

для створення нових сортів з комплексною стійкістю до основних 

патогенів у багатьох країнах світу. Такими є угорські сорти Зала 

Дендьє, Пелюшка Мушкотай; молдовські – Молдова, 

Страшенський, Ляна; українські – Оригінал, Смена, Таїр, Рубін 

Таїровський, Антей Магарачский та інші. 
     

Мутагенез. Спонтанні або ідуковані мутації є важливим 

джерелом мінливості у винограду. Серед мутантних форм 

нерідко виникають такі, що торкаються важливих господарсько-

цінних ознак. Так, наприклад, у не партенокарпічних сортів 

Катавба, Конкорд, Емперор Хабші, Олександрійський Мускат 

були виявлені мутанти з плодами без насіння. А в популяціях 

безнасінного сорту Коринки Чорної, навпаки, був виявлений 

мутант, що утворює насіння. Зустрічаються також мутанти, стійкі 

до філоксери, зимостійкі та ін.  

Найчастішою мутацією є зміна забарвлення декількох  або 

всіх ягід  у гроні,  на плодоносному пагоніі чи на всьому кущі. 

Загалом на сьогодні відомо до 20 спонтанних мутацій, які 

зустрічаються у сортів виду V. vinifera L. 

Так, у сортів Шасла Біла  і   Кокур Білий часто зявляються 

пагони з сильно розсіченими (петрушко-подібними) листками. 

Таким шляхом був отриманий сорт винограду Шасла 

Петрушколиста. У сортів Гюлябі Білий, Піно Чорний, Гаме 

Чорний виділені спонтанні мутації з іншим забарвленням ягід та 

іншим типом квіток. 
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Вважають, що мускатні сорти виникли як мутації сортів зі 

звичайним ароматом. Старі узбецькі сорти, які характеризуються 

довгими ягодами (до 4 см довжини), також мають мутаційне 

походження. 

Для отримання нових форм винограду застосовують  

штучний мутагенез. Індукують мутації іонізуючі 

випромінювання (рентгенівські, α-, γ-промені, швидкі нейтрони 

та інше). Існує великий набір хімічних мутагенів: 

нітрозоетилсечовина, етиленамін, етилметансульфонат та інші.  

Мутантні форми можуть бути новими цінними сортами, або 

матеріалом в подальшій селекційній роботі. На винограді добрі 

результати дає опромінення сплячих бруньок рентгенівським 

променями в дозі 2000 рад., а також використання 

етилметансульфонату. Так у Німеччині у виробничих умовах 

широко вирощується отримана з допомогою опромінення 

мутантна форма Перле, яка виділяється вищою холодостійкістю, 

порівняно з вихідним сортом. Корисна мутація від застосування 

опромінення була отримана також у безнасінного сорту Перлетта. 

Ця мутація виділяється частковою стерильністю й внаслідок 

цього утворює рідкі грона, що не вимагають ручного 

проріджування,  як  у вихідного сорту.  

Із застосування методу мутагенезу отримано ряд сортів 

ВНВ-6, Таїсі, Саамо, Фораши, Шарабі, Баян Ширей 

Крупногроздный, Довгий Скороспілий, Мцване Кумсмтевана, 

Пино Черный Крупногроздный, Пино Черный Урожайный. 

Поліплоїдія – один з  нових методів селекції винограду. 

Особливо корисно виявляється поліплоїдія в поєднанні з 

міжвидовою гібридизацією. Зокрема поліплоїдію використо-

вують для отримання самофертильних міжвидових гібридів.  

Поліплоїдні форми сортів винограду можуть з’являтися 

довільно, наприклад, із сплячої бруньки поблизу місця обрізки, 

або спричиняються штучно. Для штучного одержання поліплоїдів 

практикують багаторазове нанесення розчину колхіцину (0,25-

0,50%  водний розчин колхіцину з додаванням 5-10% гліцерину) 

на верхівку бруньки, яка пустилася в ріст. 

Прикладом поліплоїдних сортів, які виникли спонтанно і 

були виділені як нові, є тетраплоїдні форми Шабаш, Рислінг, 
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Мускат Александрійський, Кишмиш та ін. Поліплоїдні форми 

виділяються візуально великими розмірами ягід, квіток, листків, 

пилку, насіння, продихів та інше. Разом з тим не відрізняються 

від диплоїдів за фізіологічними ознаками (вміст вітаміну С,  

транспірації, асимісяції  СО2 та ін.). 

Тетраплоїди використовуються в селекції для одержання 

триплоїдного і тетраплоїдного покоління. При цьому форми 4Х і 

3Х ведуть себе як тетраплоїди. Пилок тетраплоїдних форм 

проростає повільніше, ніж пилок диплоїдів. У схрещуваннях з 

диплоїдами утворюється більше життєздатних насінин, в тому 

випадку, коли тетраплоїд використовується як батьківська,  а не 

материнська форма. Від схрещування тетраплоїдів частіше 

утворюються безнасінні ягоди (насіння на ранніх стадіях 

розвитку ягід абортується). Триплоїдні форми, якщо їх перевезти 

з допомогою колхіцину  на гексаплоїдний рівень, виділяються 

послабленим ростом і розвитком.   

У Каліфорнії були створені і зареєстровані два сорти від 

схрещування форм з хромосомним набором 4Х х 4Х. Проте на 

теперішній час поліплоїдні форми винограду не набули 

промислового значення, головним чином через їх нерегулярне 

плодоношення.  

Інбридинг дає можливість отримати гомозиготні сорти, які 

здатні розмножуватися насінням. Покоління від інбридингу  

одноманітне, досить вирівняне, за фенотипом близьке до 

вихідного сорту. Інбредне покоління, як правило, має ознаки 

депресії за якістю продукції й продуктивністю. Окремі сіянці 

можуть володіти такими цінними ознаками, як стійкість до 

мільдью, сірої гнилі, морозу. Вони можуть служити вихідним 

матеріалом для використання в селекції високоврожайних і 

стійких до хвороб сортів і гібридів. 

Гетерозис у винограду базується на гібридизації 

географічно віддалених форм одного виду (внутрішньовидова 

гібридизація ) і на міжвидовій гібридизації, за такими ознаками, 

як цукристіть, вміст фарбуючих речовин, вітамінів, амінокислот 

та інших. В поколіннях найвдаліше підібраних пар в гібридизації 

виникає більше 50 % і навіть 100 % гетерозиготних гібридів, тоді 

як за такими ознаками, як стійкість до морозів та імунітет до 

хвороб –  не більше 4-6 %. 
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Найкраще проявляється ефект гетерозису за комплексом 

цінних господарських ознак на певних територіях, наприклад, в 

умовах Вірменії (різко континентальний клімат, карбонатні бідні 

гумусом ґрунти). Також гетерозис спостерігається в 

схрещуваннях європейсько-амурських гібридних форм із 

формами західноєвропейського походження і, особливо, при 

схрещуванні європейсько-амурських гібридів між собою. 

Ступінь проявлення гетерозису в окремих груп і комбінацій 

схрещування коливається у широких межах: від  –15,8 до + 48.  

Прикладом нових гетерозисних сортів винограду є 

Меграбуйр, Акнамія, Зейтун, Аратабар, Берканут, Абовяні. 

 

Клонова селекція 
 

Клонова селекція – метод індивідуального добору 

спонтанно виниклих брунькових мутацій, химер і 

довготривалих модифікацій у винограду.  
Клон у виноградарстві – вегетативне покоління, отримане 

в результаті мутацій, яке відрізняється від вихідного сорту 

однією, або декількома ознаками, що зберігаються при 

вегетативному розмноженні.  

Клонова селекція дозволяє поліпшити сорт, виявляючи 

форми, що мають яскраво виражені переваги над базовим 

сортом. 

Точкові (брунькові) мутації виникають протягом тривалого 

періоду, за відбору лози на розмноження нагромаджуються в 

межах сорту і якщо мутації негативні, то засмічують його 

малопродуктивними клонами. Сорт поступово втрачає 

продуктивність, знижується якість урожаю, стійкість до хвороб і 

шкідників. Але часто виникають корисні мутації, і завдання 

клонової селекції виділити їх у нові високопродуктивні форми. 

За сукупністю кращих ознак для розмноження відбирають 

найцінніші кущі (не більше 50 з 1000), які позначають яскравою 

фарбою чи етикетками. Лозу заготовляють з кожного куща 

окремо. Саджанці отримують також окремо з кожного куща і за 

номерами висаджують на ділянку випробування клонів. За 

результатами спостережень виділяють кращі (2-3 з 50) і 

випробовують їх за ширшою програмою.  Для покращання 
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якостей культивованих сортів клонова селекція ефективніша, ніж 

жорстка масова селекція за позитивними ознаками. 

Застосовуючи клонову селекцію в поєднанні з фітосанітарним 

оздоровленням, урожайність сорту можна збільшити на 45-50%. 

Етапи клонової селекції. І етап (P0) – відбір елітних 

рослин і спостереження за ними протягом 5 років. Протягом 

вегетації аналізують і порівнюють такі агробіологічні показники: 

навантаження кущів вічками і пагонами, коефіцієнт 

плодоносності пагонів, маса грон і ягід, урожай з куща. Як 

правило, після тривалих спостережень лише 10-20% кущів 

стають кандидатами в клони. Їх виділяють для наступного етапу 

клонової селекції. 

ІІ етап (P1) –  вивчення агробіологічних показників 

першого вегетативного покоління і виділення 5-6 кращих клонів. 

ІІІ етап (P2) – вивчення другого вегетативного покоління 

клонів, з якого виділяють 2-3 кращих.     

ІV етап – державне, або виробниче випробування кращих 

клонів.  

Контролем на першому етапі є популяція насаджень 

базового сорту. На наступних етапах – кращий клон або 

сукупність кращих параметрів клонів. 

Процес клонової селекції триває 13-20 років, бо генетичну 

стабільність клонів можна виявити лише через 2-3 вегетативних 

покоління. Для встановлення генетичної стабільності клонів, 

щоб вилучити модифікації, їх випробовують у різних 

екологічних зонах, а результати відповідно опрацьовують. 

Ділянка виробничого випробування клона є водночас його 

суперсуперелітним (базовим) маточником для розмноження 

супереліти.   

 

Застосування методів in vitro у селекційному 

процесі  

 
Культура тканин – поняття, що об’єднує сукупність 

методів вирощування клітин і органів в ізольованих умовах. Ці 

методи почали складатися в 30-х роках минулого сторіччя, коли 

французькому вченому Р. Готре та американському вченому Ф. 

Уайту вдалося скласти поживні середовища, на яких змогли 

розвиватися виділені з живого організму тканини (експлантати). 
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Виявили, що на штучному середовищі експлантати можуть 

певний час рости, потім їх ріст пригнічується. Якщо з такого 

експлантата відділити частку тканин, з неї знову ж сформується 

новий організм. Такими переносами (пасажами) можна довго 

культивувати тканини і створити велику кількість живих 

організмів – клонів. 

Обов’язкова умова мікроклонального розмноження – 

стерильність. Стерильними повинні бути самі експлантати, 

культуральний посуд, поживне середовище, операційне 

приміщення, інструменти. 

Різні методи культури тканин дозволяють отримати 

регенеранти не тільки з окремих тканин, а навіть з протопластів. 

Стерильна культура вимагає оптимальних контрольованих умов 

зовнішнього середовища, що відповідають кожному окремому 

об’єкту. Важливе значення має склад живильного середовища, 

яке готується на агар-агарі і налічує понад 20 інгредієнтів (макро- 

і мікроелементи, вуглеводи, вітаміни, амінокислоти, стимулятори 

росту та ін.).  

Мікроклональне розмноження винограду започаткували 

французькі вчені Т. Морель, Ж. Фалло, Р. Галзі. Вони розробили 

методологію культури тканин, субстрати, біологічно активні 

добавки. 

Культуру тканин у різних країнах застосовують не тільки в 

напрямах вирощування рослин з апікальних меристем і цілих 

бруньок, а й для: подолання постгамної несумісності у 

гібридизації (ембріокультура); індукування генетичної мінливості 

в культурі калюсів і отримання соматичних ембріоїдів; 

отримання гаплоїдів і гомозиготних рослин на основі мікроспор і 

пиляків; культури ізольованих протопластів і калюсних клітин, 

отриманих з перикарпію ягід; збереження і розмноження окремих 

цінних генотипів; мікрощеплення  in vitro безвірусних клонів.   

Отже, культура тканин має велике значення і в селекційній 

роботі з виноградом.  

Після вирощування тканин і регенерації їх у повноцінні 

організми, рослини переводять у горщечкову культуру, а після 

адаптації – у відкритий ґрунт.  
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Інтродукція сортів 

Інтродукція сортів – це найшвидший і найефективніший 

шлях покращення сортименту, і є основою формування 

сортименту винограду практично всіх країн. Значна кількість 

сортів, найвідоміших на сучасному етапі, в певний період була 

інтродукована в інші регіони, ґрунтово-кліматичні умови яких 

були сприятливими для їхнього розвитку й росту. І на сьогодні 

можна побачити в сортиментах винограду Німеччини, Польщі, 

Австрії, Угорщини, Франції, України та інших країн аналогічні 

сорти, часто під іншими назвами – синонімами. Такими сортами є 

Рислінг, Каберне, Аліготе, Піно, Мюллер Тургау, Фетяска  Біла, 

Ркацителі, Карабурну, Шасла та інші. 

Існує ряд принципів, якими слід керуватися при 

інтродукції сортів:  

- всебічна оцінка екологічних умов регіону в який є 

намір інтродукувати сорт; 

- глибоке вивчення біологічних особливостей сорту, 

який інтродукують. 

Екологічні умови включають такі чинники зовнішнього 

середовища: сума активних температур, довжина вегетаційного 

періоду, довжина безморозного періоду, величини абсолютних 

мінімальних та максимальних температур, водозабезпечення, 

освітленість (інтенсивність і довжина дня), ґрунт і материнська 

порода ґрунту та інше. 

Біологічні особливості сорту – пластичність, 

морозостійкість, реакція на довжину дня і освітленість, 

солестійкість і витривалість до високого вмісту вапна в ґрунті, 

строки достигання, продуктивність та інше. 

Співставлення основних біологічних характеристик сорту, 

його пластичності та потенційних можливостей з оцінкою 

екологічних умов певного регіону дозволяє вирішити проблему 

інтродукції сорту на ці території.   

Науковий і практичний досвід дозволив виявити ряд 

закономірностей, якими слід керуватися при інтродукції сортів: 

- найпластичніші сорти західноєвропейської еколого-

географічної групи (convar. ocidentalis); 
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- наступними за пластичністю – сорти Чорного моря 

(convar. Pontica); 

- найменш пластичні сорти східної групи (convar. 

orientalis). 

Сорти, які виведені в північних регіонах можна сміливо 

впроваджувати в південних краях, і, навпаки, сорти що 

формувалися на теренах м’якого теплого клімату важко 

переносять інтродукцію на території з суворим кліматом. 

 

Успадкування ознак, вивчення та добір 

селекційного матеріалу 

Виноград є незручним об’єктом для вивчення успадкування 

з трьох причин: через дуже тривалий життєвий цикл, велике 

число хромосом, низьку схожість насіння. Не зважаючи на це, 

успадкування ознак винограду інтенсивно вивчається. 

Успадкування статі  (типу квітки). Єдиної думки з цього 

приводу  немає. Ряд вчених вважає, що у  V. vinifera L.  тип квітки 

успадковується за простим менделівським співвідношенням, а у 

деяких інших видів в успадкуванні статі беруть участь гени-

модифікатори. Чоловічий тип квітки контролюється генами ХУ і 

УУ,  а жіночий тип – ХХ.   Гемафродити виникають внаслідок 

мутації У-хромосом.  На думку інших вчених, тип квітки 

перебуває під контролем двох домінантних, зчеплених генів, із 

яких один (S0) гальмує розвиток насінневих бруньок, а  інший (Sp) 

зумовлює розвиток нормального пилку. Третя група вчених 

вважає схему успадкування статі такою: чоловічі хромосоми – це 

Suf Suf   або Suf Sum, а жіночі - Sum і Sum; часткова гермафродитність 

контролюється другорядними генами-модифікаторами, що 

реагують на невідомі фактори середовища.  

Крім згаданих вірогідних схем успадкування, існує ще 

декілька. Одна з них допускає існування однієї пари генів для 

типу квіток із домінуванням гена гермафродитності квіток; інша 

схема – наявність трьох алелей зі спаданням ступені 

домінування: М (чоловічі квітки), Н (гермафродитні квітки) і  F  

(жіночі квітки). 
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 Забарвлення ягід  контролюється двома парами генів із 

епістатичною  дією. При цьому ген В є домінантним для чорного 

і R-ген – домінантним для  червоного забарвлення ягід. Біле 

забарвлення – це рецесивне за обома генами. 

Стійкість до хвороб. Стійкість до хвороби Пірса 

контролюється трьома домінантними генами. Стійкі форми   

мають в генотипі всі три гени (Pd1, Pd2 , Pd3 ). Стійкість до 

несправжньої борошнистої роси (мілдью) залежить від двох 

генних систем. Одна система діє через один ген надчутливості 

(проявляється в період зараження у вигляді некрозу тканин 

продихів) і ряду генів для пригнічення росту міцелію в тканинах 

господаря. Стосовно гена надчутливості V. vinifera L. вважається 

гомозиготно-рецесивним, а стійкі види – гомозиготно-

домінантними. Друга система полігенна, яка залежить від дії 

багатьох малих генів. 

Стійкість до філоксери зумовлюється олігогенно. При 

цьому V. vinifera L. вважається гомозиготним за чутливістю. У 

інших видів, які схрещуються із V. vinifera L., виявлено різну 

ступінь часткового домінування стійкості. 

Безнасінність ягід,  як правило,  зумовлена абортивністю 

недозрілого насіння (так звана стеноспермокарпія), і 

контролюється парою генів S плюс гени-модифікатори. Вчені 

схиляються до того, що безнасінність ягід при схрещуваннях 

форм винограду в межах виду V. vinifera L. є рецесивною 

ознакою.  

Мускатний аромат контролюється п’ятьма комплемен-

тарними домінантними генами. 

. 

Селекція підщеп 

 

Вимоги до підщеп. До підщеп винограду ставлять такі три 

основні вимоги:  

- енергійний ріст; 

- холодостійкість; 

- стійкість до хвороб та шкідників.  
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Дуже часто в цьому комплексі ознак енергія росту може 

бути головним фактором при виборі підщепи. Крім цих трьох 

головних вимог, рослина-підщепа повинна утворювати велику 

кількість лози для технології вирощування щепленого садивного 

матеріалу, живці підщепи повинні легко укорінюватися, 

утворюючи сильну кореневу систему і міцно зростатися з 

прищепою, тобто мати високий афінітет. 

Основні джерела генів стійкості до філоксери – види V. 

riparia Michx., V. berlandieri Planch. та  V. rupestris Scheele, або 

гібридні форми між ними (гібриди ріпарія-рупестріс, берландієрі-

рупестріс і берландієрі-ріпарія). Гібриди типу ріпарія-рупестріс-

вініфера виявились менше, але достатньо стійкими підщепами. 

Підщепи типу вініфера-рупестріс і вініфера-ріпарія важко 

розмножуються, а тому мало використовуються у виробництві, а 

гібриди видів Vitis aestivalis Michx., Vitis monticola Buckl. і Vitis 

labrusca L.  виявились недостатньо стійкими до філоксери. 

Підщепи винограду, які стійкі до  високого вмісту вапна 

в  ґрунті є похідними від виду V. berlandieri Planch. Так, від 

схрещування сорту Шасла із V. berlandieri Planch.отримали 

стійку до вапна підшепу 41В, а від схрещування відбірних форм 

V. berlandieri Planch.і V. rupestris Scheele – підщепу 99 (99R). 

Посухостійкі підщепи найчастіше є похідними видів V. 

berlandieri Planch. та V. rupestris Scheele. Гібриди ж типу ріпарія-

рупестріс і ріпарія-берландієрі виявились недостатньо 

посухостійкими. 

Джерелом стійкості до нематод є вид V. champini Planch. 

та інші види південно-центральних штатів США. 

Вибір підщепи залежить від сорту. Для технічних сортів, 

що використовуються на виготовлення простих вин, як правило, 

добираються підщепи з максимальною енергією росту, для ранніх 

столових і високоякісних винних сортів – менш сильнорослі 

підщепи. 
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Вивчення та добір селекційного матеріалу 

 

Посів гібридного насіння виконують в теплицях із 

наступним пікіруванням сіянців в шкілку, або безпосередньо у 

відкритий ґрунт. Схема посіву змінюється залежно від технології 

вирощування. При викопуванні сіянців на зиму посів здійснюють 

густіше (відстань між рядками 35-40 см і в рядку – 8-10 см), а без 

викопування на зиму – рідше (1-2 м між рядами і 15-25 см в 

ряду).   

Для того, щоб не гальмувати ріст сіянців, їх не бажано 

пересаджувати (в крайньому випадку, пересаджувати не більше, 

ніж один раз). Для швидкого вступу в плодоношення їх не слід 

коротко обрізувати. Щоб за надто не подовжувати рукав, 

рекомендують довгі пагони вкладати в землю, як при 

розмноженні відсадками, або кільцем – катавлаком. 

Добір ведеться з першого ж року вирощування сіянців. У 

перший рік можуть бути вибракувані, хворі, строкато-листі і 

карликові форми. Можна вести добір на раннє визрівання 

пагонів. Часто раннє визрівання лози пов’язане з морозостійкістю 

та раннім дозрівання ягід.   

На весні проводять добір на морозостійкість сіянців і 

відбирають сіянці з пізнім розпусканням бруньок. В пору 

цвітіння бракують сіянці із чоловічими, а деколи й з 

функціонально жіночими квітками. Остаточну оцінку сіянців за 

якістю плодів і періодом дозрівання ягід проводять після 4-6  

років плодоношення.  

Відбір і оцінку на якість ягід столових сортів виконують в 

період споживчої зрілості винограду. Технічні сорти оцінюють в 

умовах дослідного виноробства. 

Попередню оцінку врожайності виконують за такими 

елементами продуктивності: відсотком плодоносних пагонів, 

числом грон на плодоносному пагоні й середньою масою грона.  

Остаточна оцінка врожайності відбірних форм проводиться в 

дослідах конкурсного сортовипробування.  

При доборі на специфічні ознаки часто застосовують 

провокаційні фони. Для цього користуються спеціальними 
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методиками. Наприклад, для оцінки стійкості сіянців до  

мільдью їх обприскують водною суспензією спор гриба, яке 

виконують у фазі  4-5 листків. Штучне зараження філоксерою 

виконують в середині літа ближче до осені. Для цього під кожен 

сіянець кладуть листок із галами філоксери. Через 1-2 роки 

розкопують коріння і визначають характер ураження. Стійкі 

сіянці позначають етикетками, а сильно уражені –  вибраковують. 

 
Контрольні питання 

 

1. Назвіть основні вогнища формування культурного 

винограду. 

2. Яких часових глибин сягає інформація про агрокультуру 

винограду? 

3. Які вимоги існують до сортів винограду? 

4. Які завдання вирішує селекція винограду на сучасному 

етапі? 

5. Що собою являє внутрішньовидова гібридизація в селекції 

винограду? 

6. Назвіть основні принципи добору вихідного матеріалу для 

селекції винограду. 

7. Вкажіть сорти – донори гермафродитності винограду. 

8. Назвіть сорти – донори мускатного аромату.  

9. Назвіть сорти – донори привабливих ознак грона і ягоди. 

10. Назвіть сорти, які є носіями генів безнасінності. 

11. До якої еколого-географічної групи належать сорти – 

донори високої врожайності? 

12. Який з методів  селекції винограду на сучасному етапі є 

одним з основних? 

13. Чи можлива міжродова гібридизація в селекції винограду? 

Які причини несхрещуваності вихідного матеріалу при 

міжродовій гібридизації? 

14. Які види винограду і гібридні форми мають велику 

цінність, як форми з груповим імунітетом до основних 

хвороб винограду? 

15. Який з видів винограду є комплексно імунний до 

філоксери, нематод, мільдью, оїдіуму, антракнозу, сірої 

гнилі? Поясніть складність використання його в 

гібридизації. 
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16. Які з видів винограду мають високу комплексну стійкість 

до основних патогенів? 

17. Чим цінний для селекційних програм вид дикого 

амурського винограду V. amurensis Rupr.? 

18. Назвіть вчених, які створили ряд гібридів з комплексною 

стійкістю до основних патогенів винограду? 

19. Назвіть сорти винограду для яких вихідними 

батьківськими формами стали гібриди Зейбеля і Сейв 

Віллара. 

20. Яка з мутацій найчастіше спостерігається при вивченні 

мутантних форм? 

21. Які сорти Кавказу і Середньої Азії вважаються 

мутантними формами? 

22. Класифікуйте мутагенні фактори, що приводять до 

генетичних змін. 

23. Що таке поліплоїдія? ЇЇ використання в селекційних 

програмах для винограду? 

24. Чому поліплоїдні форми винограду не набули широкого 

виробничого використання? 

25. Що отримують в результаті інбридингу винограду? 

26. Гібридизація яких форм винограду дозволяє створити 

гетерозисні гібриди винограду? 

27. Назвіть відомі на сьогодні гетерозисні сорти винограду. 

28. Що таке клонова селекція? ЇЇ використання для 

покращання сортименту винограду. 

29. Вкажіть напрями селекції, де використовують культуру 

тканин. 

30. Що таке інтродукція сортів? Назвіть основні принципи 

інтродукції. 

31. Розкрийте технологію вирощування гібридного матеріалу. 

32. Яким чином виконують добір кращих гібридних форм 

винограду? 

33. З якою метою використовують провокаційні фони при 

вирощуванні гібридного матеріалу? 

34. В який період вегетації виконують штучне зараження 

філоксерою? 
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Розділ 4 

Сортовивчення та сортовипробування 

винограду 
 

Сорт – нижня таксономічна одиниця в ботанічній 

класифікації зеленого царства, і являє собою сукупність 

вегетативно розмножених рослин, які мають відносно 

подібні, спадково закріплені ознаки, виділяються спільністю 

походження та розвитку, визначаються єдиною нормою 

реакції на умови середовища і технологію вирощування в 

певних ґрунтово-кліматичних  умовах. 

Загалом на сьогодні відомо понад 5000 сортів чистих видів. 

Створено понад 4000 сортів в межах виду V. vinifera L., 

приблизно 300 сортів, які походять від виду V. labrusca L., 40 – V. 

rotundifolia Planch., та 40 сортів – V. amurensis Rupr., і понад 

10000 сортів міжвидових гібридів. 

Більшість культивованих сортів – сорти-клони, а старі 

сорти, як правило, сортосуміші клонів. Сорти близькі за 

походженням (від спільних батьківських форм) вирощені з 

насіння об’єднують в сортотипи, а сорти, що виникли в 

результаті мутаційних змін однієї, або декількох ознак 

об’єднують у сортогрупи (сортогрупа Піно – меньє, білий, сірий, 

чорний; сортогрупа Шасла – біла, рожева, мускатна, петрушко 

листа).  
Еволюція сортів надзвичайно складна. А.М Негруль 

запропонував ділити сорти за використанням на такі групи: 

- столові (споживання свіжими відразу чи після тривалого 

зберігання); 

- для виготовлення соків, концентратів, кондитерських 

потреб; 

- технічні (для виготовлення різних марок вина); 

- сорти-підщепи (філоксеростійкі, морозостійкі, солестійкі 

чи стійкі до вапна в ґрунті, нематодостійкі); 

- сорти для декоративної мети; 

- сорти для сушіння. 
Для визначення сортів розроблено ряд методик (за 

Лазаревським, за Кіскіним, з використанням перфокарт з 
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цифровим кодуванням ознак, комп’ютерного визначення на 

основі кодованих показників (Молдова) та інше). 

 

Класифікація гібридних сортів і міжвидових 

гібридів за походженням 
 

     А.  Сорти – чисті види 

     І. Штучні гібриди сортів V. vinifera L. – величезна 

група сортів, створена селекціонерами в межах виду, але часто 

між сортами різних еколого-географічних груп. 

   ІІ.  Сорти амурського винограду (V. amurensis Rupr.). 

     1. Столові сорти для місцевого використання: мічурінські 

сорти – Кабаній Ключ, Сибирский Урожай, Тайговий та інші 

сорти, виведені на Далекосхідній дослідній станції Всесоюзного 

(тепер Всеросійського) інституту рослинництва (ВІР), а також 

інших наукових закладів. 

     2. Холодостійкі підщепи. 

    ІІІ. Сорти американських видів винограду:  

     1. Vitis labrusca L. (Конкорд, Поклінгтон, Чемпіон, 

Вайомінг та інші) – для використання свіжими і виробництва 

різноманітних видів безалкогольної продукції. 

  2. Vitis aestivalis Michx. (Ербемон, Жакез, Бертран, Луїзіана, 

Нортон, Віргінія та інші) – для споживання свіжими і 

виробництва різноманітної безалкогольної продукції.  

  3. Vitis lincecumii Buckl. (Ерлі, Перпл, Леккі та інші) – для 

використання свіжими і виробництва різноманітної 

безалкогольної продукції. 

  4. Vitis champini Planch. (Дог  Кінг, Австраліс та інші) – для 

використання свіжими і виробництва різноманітної 

безалкогольної продукції.                                                                                                                              

   5. Vitis riparia Michx. (V. vulpina L.) – сорти-підщепи 

(Ріпаріа гран глабр, Ріпаріа томанте, Ріпаріа глуар де Монпельє та 

інші).                                                                                                                                 

   6. Vitis rupestris Scheele – сорти-підщепи (Рупестріс дю Ло, 

Рупестріс Бріньє,   Рупестріс Ганзен та інші ).  

   7. Vitis longii Prince (V. solonis Planch.) – підщепа Солоніс.  

   8. Vitis berlandieri Planch. – сорти-підщепи (Берландієрі, 

Рессегіє № 1, Рессегіє № 2 та інші). 
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   9. Vitis rotundifolia Michx. (Скаппернонг, Флауерс, Іден, 

Мельорі та інші) – для використання свіжими і виробництва 

різних видів безалкогольної продукції. 

        

     Б. Міжвидові гібриди прямі утворювачі Америки 

І. Сорти – подвійні гібрид:  

     1. V. labrusca x V. vinifera – Ніагара, Беррі, Ізабелла, 

Гьоте, Авагам та інші. 

      2. V. labrusca x V. riparia – Північний білий, Ельвіра, 

Клінтон, Бета та інші. 

     3. V. labrusca x V. aestivalis – Меньє, Евмелан та інші. 

     4. V. vinifera x V. riparia – Корнукопія. 

     5. V. lincecumii x V. bourquiniana (культурний підвид V. 

aestivalis Michx.) – Егер, Маргеріт та інші. 

     6. V. champini x V. labrusca – Чамберлен, Лукфата. 

  ІІ. Сорти –  потрійні та почотиринні гібриди:  

   1. V. labrusca x V. vinifera x V. aestivalis – Віншель, Дюшес. 

    2. V. labrusca x V. vinifera x V. bourquiniana – Брійан, 

Каптівейтор. 

    3. V. labrusca x V. vinifera x V. lincecumii – Армалаго, 

Гусман. 

    4. V. riparia x V. labrusca x V. vinifera – Канада, Роммель. 

    5. V. bourquiniana x V. lincecumii x V. rupestris - Амербонт.  

    6. (V. aestivalis x V. labrusca) x (V. lincecumii x V. rupestris) 

– Уайнкінг. 

    7. V. labrusca x V. rupestris x V. candicans x V. 

bourquindiana x V. vinifera –  Вагала. 

 

      В. Міжвидові гібриди прямі утворювачі Європи  

   І. Сорти – подвійні гібриди. 

     1. V. vinifera x V. rupestris – Курдек № 101, Курдек №503, 

Курдек № 4401 та інші.  

     2. V. riparia x V. vinifera – Оберлен 595, Оберлен 604, 

Оберлен 605 та інші. 

                                                                                                                                                           

   ІІ. Сорти – зворотні гібриди – (V. vinifera x V. rupestris) x 

V. vinifera: Курдек № 85, Курдек № 113, Курдек № 87-115, 

Курдек № 199-8 та інші. 
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 ІІІ. Сорти – потрійні гібриди:                                                                                                                

     1. (V. labrusca x V. rupestris) x V. vinifera – Кастель 19002.  

     2. (V. rupestris x V. lincecumii) x V. viniftra – Зейбель № 12, 

Зейбель № 14, Зейбель № 29 та інші. 

   ІV. Сорти – комплексні гібриди: гібриди отримані 

Курдеком, Равазом, Оберленом, Зейбелем, Сейв Вілларом, 

Кастелем, Гузуном, Голодригою, Погосяном та іншими 

селекціонерами. 

 

Г. Міжвидові гібриди – філоксеростійкі підщепи 

1. Сорти америко-американські гібриди – Ріпаріа х 

Рупестріс 3306, Ріпаріа х Рупестріс 3309, Ріпаріа х Рупестріс 101-

14, Солоніс х Ріпаріа 1616, Берландієрі х Ріпаріа 420А, 

Берландієрі х Ріпаріа 34Е, Берландієрі х Ріпаріа Кобер 5ББ та 

інші.  

2. Сорти франко-американські гібриди – Мурведр х 

Рупестріс 1202, Арамон х Рупестріс Ганзен № 1, Шасла х 

Берландієрі 41Б та інші. 

 

Д. Міжвидові гібриди з амурським виноградом 

  1. V. labrusca x V. amurensis – Металлический, Русский 

Конкорд, гібриди Худякова та інші. 

   2. V. vinifera x V. amurensis – гібриди Тихонова, Потапенко 

та інші.  

   3. V. amurensis x V. riparia – Буйтур, Арктик та інші. 

 

Наведена схема допомагає зорієнтуватися у величезному 

розмаїтті сортів  культурного винограду. Нові сорти гібридного 

походження класифікують залежно від їх родоводу. Класифікація 

культурних сортів, збудована за генеалогічним принципом, 

позбавляє плутанини в існуючому сортименті, дозволяє чітко 

розподіляти сорти за господарськими властивостями, визначає їх 

цінність, як вихідного матеріалу для селекції. 

     

Методика сортовивчення винограду 

 
 В Україні розроблена стандартна методика сортовивчення 

винограду Науково-дослідним інститутом винограду і вина ім. 

В.Є. Таїрова. 
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Методика передбачає проведення фенологічних 

спостережень (початок розпускання бруньок, початок і кінець 

цвітіння, початок визрівання ягід, кондиційна стиглість ягід, 

закінчення росту пагонів, листопад). За методикою здійснюють 

візуальну оцінку стійкості сортів до низьких температур, 

візуальну оцінку плодоносності сортів в балах, силу росту кущів, 

визрівання пагонів на кінець вегетації та візуальну оцінку 

ураження грибними хворобами і шкідниками.  

Фенологічні спостереження виконують одночасно на всіх 

сортах. Початком розпускання бруньок вважається той день, коли 

на 50% кущів розпустилося 3-5 бруньок. Розкрилися покривні 

луски і з’явився повстяний покрив і верхівки молодих листочків. 

Спостереження за цією фазою проводять через день, а при 

масовому розпусканні – щоденно. 

Початок цвітіння відмічають при появі трьох-п’яти квіток 

на одному-двох суцвіттях у половини кущів сорту. Кінець 

цвітіння відмічають, коли всі суцвіття розцвіли і відпали 

віночки. Спостереження проводять щоденно. 

Початок дозрівання ягід визначають на дотик, ягода 

починає розм’якати й набуває пружності. У темно забарвлених 

сортів проявляється забарвлення. Відзначають датою, коли на 

декількох кущах з’явилося декілька ягід з відповідними 

ознаками. 

За строками достигання (від розпускання вічок до повної 

стиглості ягід) сорти винограду ділять на: 

1) надранні – 85-95 днів (при сумі активних температур – 

1900-2000ºС); 

2) дуже ранні – 95-110 днів (2000-2200ºС); 

3) ранні – 125 днів (2200-2400ºС); 

4) ранньо-середні – 130-135 днів (2400-2600ºС);  

5) середні – 140-145 днів (2600-2800ºС); 

6) пізні – 150-165 днів (2800-3200ºС); 

7) дуже пізні – більше 165 днів (більше 3200ºС).  

З кінця липня – початку серпня починають спостерігати за 

закінченням росту пагонів (момент припинення розгортання 

листочків). Визначення проводять через 5 днів на 10-15 пагонах. 

Ступінь визрівання пагонів визначають 1 листопада, а в 

північних регіонах України 15 жовтня:  

4 – добре визрівання (пагін визрів по всій довжині); 
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3 – задовільне (визріло 2/3 пагона); 

2 – погане (визріло від ½ до 2/3); 

1 – дуже погане (визріло менше половини пагона). 

Початком листопада вважають момент, коли осипалося 5-

10% листя. Часто цю фазу відмітити не вдається через осінні 

заморозки, які повністю виморожують листя.   

За морозостійкістю  сорти винограду ділять на 4 

групи : 

І – високо-зимостійкі  (витримують морози до 28-35ºС і 

зберігають живими 80-100% вічок); 

ІІ – сорти з підвищеною зимостійкістю ( - 23-27ºС, до 80 % 

вічок ); 

ІІІ – середньо-стійкі (- 18 – 22ºС, до 60 % вічок);  

IV – слабо-морозостійкі (витримують морози до -15-17ºС 

при цьому зберігається до 40 % вічок). 

Критерії морозостійкості далеко не однозначні, оскільки 

морозостійкість рослин визначається дуже часто умовами 

попередньої вегетації (визріла чи не визріла лоза, в якій ступені 

проявилися грибні хвороби, чи достатнім був режим зволоження 

та інше). В зонах, де критичні температури повітря сягають -25-

27ºС неморозостійкі сорти без укриття не вирощують. 

Стан кущів після зимівлі  визначають візуально через 10-

15 днів від початку розпускання бруньок, коли пагони досягнуть 

3-5 см. Зимостійкість визначають в балах за процентом вічок, що 

розпустилися, від залишених під час обрізування:  

0 – розпустилися поодинокі вічка; 

1 – до 20% вічок; 

2 – 20-40%; 

3 – 40-60%; 

4 – 60-80%; 

5 – розвинулися майже всі вічка. 

Велике значення для отримання високоякісних і стабільних 

урожаїв має стійкість сортів винограду до хвороб. Найбільш 

поширені мілдью, сіра гниль, антракноз, оїдіум.  

Порівняльну стійкість до хвороб сортів винограду 

визначають у роки їх різкого прояву, а ще краще – епіфітотій. 

Ураження хворобами визначають візуально в балах за такою 

шкалою: 
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0 – ураження нема; 

1 – дуже слабке ураження (до 5%); 

2 – слабке (6-25%); 

3 – середнє (26-50%); 

4 – сильне (51-75%); 

5 – дуже сильне (76-100%). 

Вивчення врожайності охоплює визначення середньої 

врожайності з куща, середньої маси грона, маси ягоди, 

цукристості і кислотності ягід, визначення механічного складу 

грон. 

Облікували елементи плодоносності: підраховували 

кількість грон і визначали середню масу грона, масу ягоди та 

середній врожай з куща.  

За урожайністю сорти ділять на:  

1. Дуже високоврожайні – отримують більше 10 т/га ягід 

винограду; 

2. Високоврожайні – 7-10 т/га; 

3. Середньо-врожайні – 5-7 т/га; 

4. Нижче середньої – 3-5 т/га; 

5. Низьковрожайні – менше 3 т/га. 

Середню масу грона встановлюють шляхом ділення всієї 

маси врожаю зібраного з облікового куща на кількість грон на 

кущі. 

Середню масу ягоди визначають відбираючи середню пробу 

100 ягід зважуючи і знаходячи середнє. З цієї проби визначають 

кондиційність винограду.  

За якістю урожаю і врожайністю сорти також ділять на 

групи. Якість урожаю визначають дегустаційною оцінкою ягід 

винограду: 1) шедеври і еталони – 9,5-10 балів; 2) відмінної 

якості – 8,8-9,4; 3) доброї якості – 8,0-8,7; 4) задовільної – 7,5-7,9; 

5) незадовільної – менше 7,5 бала. За розміром ягід: дрібноплідні 

– до 13 мм в діаметрі, середні – 13-18 мм, великі – 18-23, і дуже 

великі – понад 23 мм. 

Економічні розрахунки виконують згідно методики, 

використовуючи показники технологічної карти. 

Затрати праці на 1 га для кожного рівня врожайності можна 

визначити за формулою: 
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З = П + К У 

де: З – затрати праці на 1 га, грн.. ; 

П – постійні затрати на 1 га, грн..; 

К – коефіцієнт пропорційності, який виражає перемінні 

затрати, що припадають на одиницю продукції (вартість праці на 

збір урожаю і реалізацію продукції); 

У – урожайність, ц / га. 

Вартість реалізованої продукції визначають шляхом 

множення урожайності сорту з 1 га на реалізаційну ціну. 

Чистий прибуток – шляхом віднімання від вартості 

реалізованої продукції затрат. 

Собівартість продукції – шляхом ділення затрат на 

врожайність. 

Рівень рентабельності (%) – це відношення чистого доходу 

до виробничих затрат. 

 

Попереднє сортовивчення та сортовипробування 

 
Завдання попереднього сортовивчення – виявити і вивчити 

в певних ґрунтово-кліматичних умовах місцеві й інтродуковані 

сорти  і виділити найцінніші для подальшого сортовивчення та 

сортовипробування. 

Попереднє сортовипробування є основою для покращення 

та районування сортів і його ділять на експедиційне та 

стаціонарне.  

Попереднє сортовивчення базується на інвентаризації 

сортів, агробіологічному вивченні, господарсько-технологічній 

оцінці та вивченні клонового складу. 

Попереднє сортовипробування буває мале, конкурсне і 

виробниче.  

Мале конкурсне випробування базується на невеликій 

кількості сортів. Стандартом у цьому випробуванні є кращий 

районований сорт з яким порівнюють нові селекційні, місцеві чи 

інтродуковані сорти.  

Конкурсне сортовипробування використовують при 

відсутності районованих сортів, з якими можна було б порівняти 

випробовуваний сортимент. В такому випадку досліджувані 

сорти порівнюють між собою, а кращі з них, які виділилися 

доброю адаптивністю, продуктивністю та якістю урожаю, 
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рекомендують для вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах 

регіону в яких ці сорти вивчалися. 

Виробниче сортовипробування виконують у виробничих 

умовах на великих площах. 

 

Державне сортовипробування та районування  
 

Державне сортовипробування необхідне для порівняльної 

оцінки сортів та рекомендування і впровадження кращих з них у 

виробництво, відповідно до зонального районування. Створена 

Державна комісія, яка виконує свою роботу через сітку 

сортовипробувальних дільниць.  

Державне сортовипробування виконується за єдиною 

методикою та єдиними формами документації та звітності від 

сортодільниць. Вивчають сорти в різних ґрунтово-кліматичних 

умовах, на спеціально закладених в типових умовах, 

сортодільницях. Порівнюють досліджувані сорти з контрольними 

– кращими районованими сортами тої чи іншої групи дозрівання 

та напрямку використання. Технічні сорти оцінюють також за 

технологічними якостями в хіміко-технологічних лабораторіях 

при переробних заводах чи при науково-дослідних установах.   

Сорти для вивчення на сортодільницях добирають з 

врахуванням спеціалізації регіону після попереднього малого, 

конкурсного чи виробничого сортовипробування. Випробовують 

від 10 до 50 і більше сортів. Спостереження і обліки виконуються 

відповідно до методики, розробленої Державною комісією. 

Узагальнюють отримані результати за декілька років.  

Районування сортів вирішується на основі досліджень 

виконаних на державних сортодільницях, з урахуванням 

результатів виробничого сортовипробування.  

 

Реєстрація нового сорту 
 

Реєстрація нового сорту винограду здійснюється відповідно 

до правил і вимог які розроблені для сільськогосподарських 

культур. Висновок про цінність сорту робить комісія селекційної 

установи на підставі матеріалів, представлених селекціонером. 

Після цього рішенням вченої ради відповідної науково-дослідної 

установи елітному сіянцю привласнюють сортову назву та 
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передають новий сорт в Державну комісію з випробування та 

охорони авторських прав. На цьому процес створення сорту 

завершується. 

При передачі нового сорту у державне та виробниче 

сортовипробування наукова установа-оригінатор бере на себе 

забезпечення садивним матеріалом для подальшого 

розмноження та поширення сорту.  

Державна служба з охорони прав на сорти рослин за 

результатами кваліфікаційної експертизи формулює 

обґрунтований експертний висновок і приймає рішення  про 

державну реєстрацію сорту й видачу патенту, або про відмову в 

реєстрації сорту і видачі патенту. Під час проведення 

кваліфікаційної експертизи Державна служба з охорони прав на 

сорти рослин та її експертний орган мають право зажадати від 

заявника додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків, 

потрібних для проведення експертизи. У разі позитивного 

рішення права на сорт реєструються в Державному реєстрі прав 

власників сортів рослин і Державному реєстрі сортів рослин 

України. Прийняте рішення надсилається заявнику.  

 

Контрольні питання 

 

1. Що таке сорт у виноградарстві? 

2. Як групують сорти за походженням? 

3. Що таке сортосуміш, сортотип і сортогрупа? 

4. Як групують сорти винограду за призначенням? 

5. Як класифікують гібридні сорти та міжвидові гібриди за 

походженням? 

6. Який науковий заклад розробив методику сортовивчення 

винограду, яка використовується в сортовивченні 

винограду? 

7. Вкажіть завдання попереднього сортовипробування. 

8. Вкажіть етапи сортовипробування. 

9. Вкажіть завершальний етап сортовипробування. 

10. Як виконується реєстрація нового сорту? 
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Сортовий фонд України 
 

Виноградні насадження України сконцентровані на Півдні. 

Основні промислові регіони: Одеська область (Болгарський, 

Кілійський, Татарбунарський, Белгород-Дністровський), Крим 

(Бахчисарайський, Судакський, а також прибережні райони 

Севастополя, Феодосії та Ялти). В цих двох регіонах 

сконцентровано ¾ площ всіх промислових виноградників. Є 

промислові виноградники у Херсонській (Цюрюпінський, 

Каховський райони), Миколаївській областях. Решта областей 

(Запоріжська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька) мають 

невеликі площі під виноградниками, які служать для 

забезпечення власних потреб регіону. Особливим оригінальним 

регіоном у виноградарстві України є Закарпаття. При високому 

теплозабезпеченні цей регіон виділяється ще й більше ніж 

достатнім зволоженням. 

На сьогодні в Україні склався випробуваний сортимент 

винограду. В південному регіоні (Одеська, Херсонська області, 

Приазов’я і Крим) група столових сортів представлена сортами: 

Шасла Біла, Шасла Рожева, Мускат Гамбургський, Шабаш, 

Кардинал, Перлина Сабо, Королева Виноградників, Асма, Агадаї, 

Чауш Білий, Італія, Мускат Янтарний, Ранній Магарача, Україна, 

та інші.  

Найбільші площі в цьому регіоні під технічними сортами: 

Мускат Білий, Мускат Рожевий, Мускат Чорний, Рислінг, 

Аліготе, Шардоне, Піно Чорний, Каберне Совіньон. Інші сорти 

вирощують в меншій кількості.   

Активно впроваджуються нові сорти сучасної селекції, 

зокрема сорти з груповою стійкістю до патогенів селекції НДІ 

винограду і вина «Магарач» УААН технічного напрямку – 

Красень, Пам’яті Голодриги, Альмінський, Данко; та столові – 

Ассоль, Геркулес, Ялтинський Безсемянний, Южнобережный 

Безсемянний та інші.   

На Закарпатті добре адаптувалися сорти столової групи: 

Королева Виноградників, Кардинал, Ранній Магарача, Перлина 

Сабо, а також в передгірній частині на великих площах ще 

вирощують Ізабеллу (зокрема місцевий клон – Ізабеллу Банську). 

Основними технічними сортами в цьому краї є: Фурмінт, 
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Трамінер Рожевий, Гарс Левелю, Фетяска Біла, Рислінг, 

Семільйон, Мюллер Тургау і ряд інших. 

Для забезпечення місцевих потреб у винограді у Північних 

регіонах та на Заході України перспективи має Північне 

виноградарство, основане на зимостійких сортах.  Вирощування 

винограду тут має глибоку історію. Так ще у 17-18 століттях 

виноград вирощували на схилах Дніпра, під Чугуєвим на 

Харківщині, на Черкащині, у  Винниках під Львовом. На сьогодні 

в Північних регіонах та на Заході України промислових 

насаджень немає.  

З 1935 р. питаннями Північного виноградарства займався 

Український науково-дослідний інститут виноградарства та 

виноробства імені В.Є. Таїрова. За радянських часів під його 

опікою були створені опорні пункти північного виноградарства: в 

Києві при колгоспі «Виноградар», в Прилуках при артілі «Новий 

побут» і на Донбасі при колгоспі ім. Комінтерну. Тут 

випробовували сорти Мічурінської селекції та ряд європейських 

сортів і міжвидових гібридів (Російський Конкорд, Коринка 

Мічурінська, Муромец, Рислінг, Перлина Сабо, Мадлен Анжевін, 

Сенсо, Ізабелла, Лідія та інші). В Лісостеповій зоні України до 

1940 року в радгоспах і колгоспах вже налічувалося більше 500 га 

виноградників. Після Другої світової війни створили Київський 

виноградарський радгосп, як базу північного виноградарства з 

мережею опорних пунктів (Київський, Харківський, 

Тернопільський). Обґрунтували і затвердили відповідний 

сортимент, наладили випуск саджанців.  

Вже на 1962 р. в північному виноградарстві налічувалося 

понад 1600 га виноградних насаджень, в колекціях 

випробовувалося понад 1300 сортів. Українським селекціонером 

А.О. Кондрацьким на Київському опорному пункті було створено 

ряд сортів, придатних для вирощування в умовах Півночі 

України (К-019, Славутич, Київський Білий, К-505 (Хрустящий), 

К-799, Ананасний Ранній і багато інших). А вже у 70-тих роках 

почали ліквідовувати опорні пункти Північного виноградарства, 

було знищено колекційні насадження, землі забрані під 

будівництво та інші потреби, пропала значна частина 

селекційного матеріалу. Спасаючи багаторічну працю у 1980 р. 

А.О. Кондрацький звернувся до керівництва Республіканської 

станції юннатів (тепер Національний еколого-натуралістичний 
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центр) з пропозицією організувати Центр Північного 

виноградарства і під керівництвом вченого була створена 

ампелографічна колекція, яка налічувала на той час понад 160 

сортів, створена селекційна ділянка. На сьогодні робота 

продовжується іншими вченими-ентузіастами, зокрема відомим 

організатором-популяризатором Північного виноградарства є 

завідувач НДЛ садівництва та виноградарства НЕНЦ  П.О. 

Мазур. 

В Україні активно розвивається аматорська селекція 

винограду, яка сконцентрована в основному на Півдні України в 

Запорізькій і Дніпропетровській областях. Створено ряд сортів 

виноградарями-аматорами В.В. Загорулько Е.А Ключиковим, 

А.В. Бурдаком, М.П. Будяком, В.У. Капелюшним, Е.Г. 

Павловським, російським аматором В.Н. Крайновим. Нажаль 

випробування багатьох з цих сортів на рівні державного 

сортовипробування майже не виконується, а новинки 

поширюються лише поміж виноградарями-аматорами в різні 

регіони і далеко не завжди їх можна побачити в колекціях 

провідних науково-дослідних установ. Це не дозволяє вирішити 

питання районування аматорських сортів в тих чи інших 

регіонах. 

Із випробуваних сортів для Північного виноградарства в 

неукривній культурі придатні Альфа, Ізабелла Банська, Онтаріо, 

Люсіль, Лідія, Агат Донской, Вікторія, Буфало, Ананасний 

Ранній, Блек Гранд, Сенека, Восторг Білий, Плевен Стійкий, 

Кодрянка, Страшенський і ряд інших. Зорема для Західної 

України Б.М. Павлієм та З. Васовським (Краківський регіон, 

Польща) виділена краща десятка сортів: Аркадія, Лора, Надія 

АЗОС, Августин, Европлевен, Красотка, Ювилей Новочеркаська, 

Гарольд, Гурман (3-6), Любимый. Для Київщини П.А. Мазур 

пропонує сорти: Лора, Августін, Богун, Ксенія, Сашенька, 

Елегант, Рошфор, Тип Хаджебея (Аркадія Рожева), Монарх.  

Отже, виноградарство України базується на великій групі 

сортів, пристосованих до різних ґрунтово-кліматичних умов 

України і має великі перспективи виходу на перші позиції у 

світовому масштабі. 
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Контрольні питання 

 

1. В яких регіонах України сконцентровані промислові 

насадження винограду? 

2. Вкажіть сортимент технічних сортів України. 

3. Вкажіть сортимент столових сортів України. 

4. Вкажіть на особливості виноградарства Закарпатського 

регіону. 

5. Які особливості північного виноградарства? 

6. Вкажіть на досягнення аматорської селекції винограду і її 

значення для розвитку північного виноградарстває 

7. Назвіть аматорів-селекціонерів винограду. 

8. Де розміщений центр дослідження сортів для північного 

виноградарства? 

9. Які сорти придатні для вирощування на заході та півночі 

України? 
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Тестові завдання  
 

№ питання Варіанти відповідей 

1. Скільки родів налічує 

родина виноградових? 

 

  а) 5;   б) 10;  в) 14;  г) 18 

 

2. Назвіть число хромосом в 

ядрі соматичних клітин 

рослин винограду підроду 

Euvitis. 

 

а) 2 n = 4;  

б) 2 n = 28;  

в) 2 n = 40;  

г) 2 n = 38 

 

3. Що собою являє виноград V. 

vinifera ssp. silvestris var. 

аbberans? 

 

а) Дикий виноград, що росте в 

лісах помірного клімату, однорід-

ний за морфологічними ознаками. 

б) Перехідна форма між диким і 

культурним виноградом, що зу-

стрічається в регіонах теплого 

клімату, поліморфна за забарвлен-

ням плодів і типом квітки; 

в) Сортовий виноград з великими    

ягодами і гроном. 

г) Сорти-синтетики, які об’єднують 

ознаки різних видів винограду. 

4. Вкажіть вид винограду 

стійкий до філоксери. 

 

 

а)  V.  vinifera  L.;   

б)  V.riparia Michx.;   

в) V. amurensis Rupr. 

г) V. labrusca L.;  

5. Вкажіть вид винограду, що 

належить до підроду Euvitis: 

 

а) V. amurensis;  

б)  V. rotundifolia;  

в)  V. popenoel;  

г) V. munsoniana.  

6. Вкажіть вид винограду, який 

в гібридизації з видом V. 

vinifera дав сорти Ніагара, 

Авагам, Ізабелла, Гьоте: 

а) V. rotundifolia;  

б) V. lincecumii;  

в) V. cinerea;  

г) V. labrusca. 

7. Вкажіть сорти винограду,що 

належать до групи сортів 

бассейну Чорного моря 

(convar. Pontica Negr.). 

 

а)Ркацителі, Мцване, Цолікоурі, 

Сапераві, Плавай, Фурмінт, 

Серексія;  

б)Ізабелла, Ноа, Лідія, Конкорд; в) 

Аліготе, Піно, Рислінг, Трамінер, 

Семільон, Каберне Совіньон;   

г) Кара Узюм, Баян Ширей 

Хусайне, Тавриз, Тайфі, Кара-

бурну;  
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8.  Вкажіть сорти винограду, 

що належать до групи сортів 

convar. occidentalis Negr.  

а) Ркацителі, Мцване, Цолікоурі, 

Сапераві, Плавай, Фурмінт, 

Серексія;  

б) Ізабелла, Ноа, Лідія, Конкорд;  

в) Аліготе, Піно, Рислінг, 

Трамінер, Семільон, Каберне 

Совіньон;   

г) Кара Узюм, Баян Ширей 

Хусайне, Тавриз, Тайфі, Кара 

бурну; 

9.  Вкажіть сорти винограду, 

що належать до групи сортів 

convar. orientalis Negr. 

а) Ркацителі, Мцване, Цолікоурі, 

Сапераві, Плавай, Фурмінт, 

Серексія;  

б) Ізабелла, Ноа, Лідія, Конкорд; 

в) Аліготе, Піно, Рислінг, 

Трамінер, Семільон, Каберне 

Совіньон;   

г) Кара Узюм, Баян Ширей 

Хусайне, Тавриз, Тайфі, Кара 

бурну; 

10.  Вкажіть сорти винограду, 

що належать до групи сортів 

–   міжвидових гібридів 

а) Ркацителі, Мцване, Цолікоурі, 

Сапераві, Плавай, Фурмінт, 

Серексія;  

б) Ізабелла, Ноа, Лідія, Конкорд;  

в) Аліготе, Піно, Рислінг, 

Трамінер, Семільон, Каберне 

Совіньон;   

г) Кара Узюм, Баян Ширей 

Хусайне, Тайфі, Кара бурну. 

11.  В якій групі сортів 

виділена: каспійська  

підгрупа (subconvar. caspica) 

а) convar. Pontica Negr.; 

б) convar. occidentalis Negr.; 

в) convar orientalis Negr.; 

г) convar Nord Africa Negr. 

12. Наука про сорти винограду 

це:  

 

 

 а) ампелографія;  

б) ампелотерапія;  

в) ампелопсіс; 

г) ампелоцизус. 

13.  Які ампелографічні ознаки 

сорту винограду належать 

до технологічних 

характеристик:  

а) тип квітки;  

б) урожайність; 

в) стійкість до хвороб; 

г) вихід сусла; 

14. Для яких сортів визначають 

вихід сусла? 

а) технічних;  

б) кишмишних; 

в) столових; 

г) для всіх груп. 
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15. Для столових сортів важливі 

такі параметри… 

а) транспортабельність і лежкість;  

б) концентрація соку; 

в) стійкість до хвороб; 

г) вихід сусла. 

16. Для технічних сортів 

важливі такі параметри… 

а) вихід сусла та відповідна 

концентрація соку;  

б) маса ягоди; 

в) тип квітки; 

г) щільність м’якоті. 

17. Для сортів призначених для 

сушіння важливі такі 

параметри… 

а) тип квітки;  

б) маса грона; 

в) відкритість черешкової виїмки; 

г) високий вміст цукру. 

18. Вкажіть сорти – донори 

високої врожайності 

а) Мускат Рожевий; 

б) Піно; 

в) Карабурну; 

г) Каберне Совіньон; 

19. Вкажіть сорти – донори 

мускатного аромату 

а) Мускат Рожевий; 

б) Мускат Білий; 

в) Зала Дзьонде; 

г) Мцване. 

20. Вкажіть сорти – вихідні 

форми використовувані в 

імуноселекції 

а) Сапераві; 

б) гібриди Зейбеля; 

в) Рислінг; 

г) амуроєвропейські гібриди. 

21. Назвіть сорти стійкі до 

низьких температур: 

 

 

а) Німранг;    

б) Степняк;    

в) Сапераві Северний;     

г) Султані. 

22. Що таке інтродукція 

винограду: 

 

 

а) один з способів покращення і 

поповнення сортименту винограду; 

б) метод селекції; 

в) агротехнічний метод; 

г) метод оздоровлення сортів. 

23. Що таке сортосуміш: 

 

а) сорти близькі за походженням 

(вирощені з насіння); 

б) старі сорти, що об’єднують ряд 

клонів; 

в) сорти, що виникли в результаті  

мутаційних змін однієї, або 

декількох ознак; 

г) сорти-міжвидові гібриди. 

24. Що таке сортогрупи у 

виноградарстві? 
 

а) сорти близькі за походженням 

(вирощені з насіння); 
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б) старі сорти, що обיєднують ряд 

клонів; 

в) сорти, що виникли в результаті 

мутаційних змін однієї або 

декількох ознак; 

г) сорти – міжвидові гібриди. 

25. Що таке сортотипи у 

виноградарстві? 
 

а) сорти близькі за походженням 

(вирощені з насіння); 

б) старі сорти, що обיєднують ряд 

клонів; 

в) сорти, що виникли в результаті 

мутаційних змін однієї або 

декількох ознак; 

г) сорти – міжвидові гібриди. 

26. Які ампелографічні ознаки 

сорту належать до 

ботанічного опису: 

а) тип квітки;     

б) форма лиска;    

в) вегетаційний період;  

г) ступінь визрівання лози. 

27. Назвіть сорти – донори 

безнасінності винограду: 

а) Мускат Білий;  

б) Хусайне;  

в) Кишмиш Білий; 

г) Коринка Чорна. 

28. Вкажіть форми, що мають 

комплексну стійкість до 

хвороб винограду. 

а) гібридні форми між східно- 

азіатськими видами винограду;  

б) міжвидові амуро-європейські 

гібриди;  

в) американські види винограду і 

їх міжвидові гібриди;  

г) міжсортові гібриди виду Vitis 

vinifera L. 

29. Які з гібридних сортів 

винограду характеризуються 

стійкістю до філоксери? 

а) сорти амурського винограду;  

б) міжвидові амуроєвропейські 

гібриди;  

в) гібриди DRX та Сейв-Віллара;  

г) міжсортові гібриди виду Vitis 

vinifera L. 

 

30. Вкажіть донори високої 

врожайності. 

 

а) DRX;  

б) міжвидові амуроєвропейські 

гібриди;  

в) сорти західноєвропейської 

групи;  

г) міжсортові гібриди виду Vitis 

vinifera L. 
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31. Вкажіть сорти – донори 

високої якості грона. 

а) сорти східної групи 

євроазіатського виду;  

б) міжвидові амуро-європейські 

гібриди;  

в) сорти західноєвропейської 

групи євроазіатського виду;  

г) міжсортові гібриди виду Vitis 

vinifera L. 

32. Що таке клонова селекція? а) один з методів селекції 

направлений на підвищення 

урожайності і якості продукції 

культивованих сортів винограду; 

б) один з способів покращення і 

поповнення сортименту винограду; 

в) спосіб гібридизації віддалених 

форм; 

г)  метод створення сортів шляхом 

мутагенезу. 
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