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ДЖЕРЕЛА ВИСОКОЇ СТІЙКОСТІ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ 

ГЕНОФОНДУ ЯБЛУНІ 
 

Генетичні ресурси яблуні в системі установ Інституту садівництва Національної 

академії аграрних наук України (ІС) представлено 880 зразками, з них 220 – сорти 

сучасної селекції. Робочі колекції яблуні ІС НААН налічують понад двісті сортів. У 

Національному центрі генетичних ресурсів України (НЦГРРУ, м. Харків) ІС 

зареєстровані спеціальні та ознакові колекції основної плодової культури. Серед них 

– колекція яблуні за ознакою «стійкість до парші», до складу якої входить 25 зразків 

– донорів генів Vm і Vf, які обумовлюють імунітет до парші (Venturia inaegualis 

Wint.). У результаті всебічного дослідження цієї колекції було визначено, що зразки 

- донори генів Vm і Vf також мають комплекс господарсько - цінних ознак, до якого 

входять скороплідність, щорічне плодоношення, висока врожайність, посухо- та 

зимостійкість, стійкість до борошнистої роси (Podosphaera leucotricha (Everh.) 

Salm.). Основу колекцій становлять  інтродуковані сорти Witos, Priscilla, Florina, 

Topaz, Prima, Сябрина, Імант, Надзєйни та сорти селекції ІС – Амулет, Едера, 

Скіфське золото, Перлина Києва, Тодес, Настя. Вище згадану колекцію поповнено 

імунними сортами яблуні нового покоління – Renora, Reanda, Relinda, Modi, Luna, 

Rosella, Red Topaz, Orion, які характеризуються швидким вступом у плодоношення, 

високою врожайністю та адаптивністю до умов лісостепу України.  
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ВСТУП 

Відомі селекціонери та економісти довели, що у збільшенні валового виробництва 

плодів яблуні частка сорту перевищує 50 % [1, 2 ,3]. Нові сорти інтенсивного типу здатні 

давати ранні, високі та регулярні врожаї високоякісних плодів завдяки активному 

реагуванню на агробіогеоценотичні  фактори і ефективній реалізації їхнього біологічного 

потенціалу за багатьма ознаками, насамперед, за стійкістю до комплексу грибних хвороб. 

Останній властивості сортів сьогодні приділяють особливу увагу, оскільки доведено, що 

вже досягнуто межу біологічної ефективності хімічного методу захисту рослин. Стабільний 

розвиток сільськогосподарського виробництва, у тому числі і виробництва продукції 

провідної плодової культури, можуть забезпечити технології, складовою котрих є сорти з 

неспецифічним типом стійкості проти шкідливих організмів, а саме, імунні та високостійкі 

до парші. [4]. Дослідженнями А. С. Олексієвої [5], Є. М. Сєдова [6], Т. Є. Кондратенко [7] 

визначено, що вирощування таких сортів у комплексі з інтегрованою системою захисту 

дозволяє знизити затрати на фунгіциди на 60-70 %, а також підняти врожайність на 25-30 % 

і при цьому отримувати дешевшу та відносно чисту продукцію без шкоди для споживача та  

навколишнього середовища. Тому одним із основних завдань, які вирішують селекціонери 

та імунологи багатьох країн, є розширення генетичного різноманіття зразків яблуні щодо 

генів імунітету до парші. Останнє досягається як шляхом створення форм і сортів із 
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відомими генами, гомозиготних форм за генами парші Vf, Vr, Vm чи форм, які поєднують 

гени  Vf і Vr; Vf і Vm, а також завдяки пошуку та залученню в селекцію зразків з новими 

генами стійкості до парші [8].  

Виконання таких складних завдань стає можливим і займає невеликий проміжок 

часу, якщо селекціонер у своєму розпорядженні має змістовні генетичні колекції сортів, 

форм і видів яблуні. Генетичні ресурси яблуні в системі установ Інституту садівництва 

Національної академії аграрних наук України представлені 880 зразками, з них 220 - сорти 

сучасної селекції. Двісті сортів включено до спеціальних і робочих колекцій ІС на 

Київщині. Велика частина генофонду яблуні (680 зразків) зберігається в польових банках на 

земельних територіях Подільської дослідної станції ІС НААН у Вінницькій області. У 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України  нами зареєстрована колекція за 

ознакою «стійкість до парші». У ній представлені сорти, інтродуковані з США, Росії, 

Німеччини, Швеції, Польщі, Канади та ін., а також сорти української селекції, що є 

донорами генів  Vm і Vf .  

Метою даної публікації є характеристика зразків цієї колекції за господарсько-

цінними ознаками, виділення джерел комплексу цих ознак, які є більш перспективними  

для використання в селекції.  

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили  протягом 2010-2016 рр. на генофонді яблуні Інституту  

садівництва НААН, розташованому у північному лісостепу України. Регіон характеризується 

помірноконтинентальним кліматом. За період досліджень найменша кількість опадів (282,2 

мм) зафіксована у 2015 році, найбільша (659,4) - у 2011 р. Сума активних температур (10°С 

і вище) коливалася від 3063 (2011р.) до 3451 °С (2012 р.). Більшість зим були «м‘якими», 

мінімальна температура повітря складала мінус 16,1-26,6 
0
С, у найсуворішу зиму (2012 р.) 

вона становила мінус 28,4
0
С. Погодні умови вегетаційних періодів 2010, 2011, 2013, 

2015 рр. виявилися нестабільними, але в цілому були задовільними для нормального росту 

й розвитку рослин яблуні. В окремі роки і періоди вони сприяли розвитку основних 

грибних хвороб і негативно впливали на строки і темпи проходження певних фенофаз у 

рослин та лежкість плодів.  

Ґрунт ділянок темно-сірий опідзолений, середньосуглинковий на карбонатах, типовий 

для лісостепу України. Закладання і проведення дослідів, основні обліки і спостереження 

виконували відповідно до «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» [9] та «Методики державного випробування с.-г. культур на 

придатність до поширення в Україні» [10]. Підготовку колекцій та зразків до реєстрації 

проводили відповідно до вимог НЦГГРУ. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Дослідження імунних до парші сортів показало, що вони мають комплекс 

господарсько - цінних ознак (табл.1). Досліджені сорти мали імунітет  до парші рас1-5, 

обумовлений наявністю генів Vm, Vf. Лише сорт Скіфське золото  був стійким до рас 1-4.За 

нашими даними, в мережі установ Інституту садівництва НААН визнано цінними імунні 

сорти білоруської селекції Имант, Сябрына та Надзейны, російської – Имрус, Солнышко, 

Рождественское, Свєжесть, чеської – Topaz, Wanda, американської – William‘s Pride [11, 

12]. Високу зимостійкість (8-9 балів) виявлено у дерев Амулета, Арбата, Liberty, Witos, 

Едери, Перлини Києва, Florina, Priam, Redfree. Дерева останнього сорту зиму з пониженням 

температурами повітря до -22,1…-26,5ºС перенесли без пошкоджень [13]. У сувору зиму 

2010 року температура повітря мінус 26,2 ºС, яка спостерігалась у період вимушеного 

спокою, зумовила  дуже слабке підмерзання однорічних приростів в рослин імунних сортів 

Remo, Болотовское, Имрус, Амулет, Едера, Надзєйны та Афродита. Не залежно від року і 

зони вирощування найбільш зимостійкими були дерева Едери, Амулета та Macfree [14]. 

Рослини останнього в умовах південної частини Полісся за температури повітря мінус 
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35,9˚С підмерзли тільки на 1,0 -1,5 бала (за 5-бальною шкалою). Науковці Інституту 

плодівництва НАН Бєларусі та Інституту садівництва НААН до групи зимостійких 

віднесли сорти Весялина, Вербнае, Надзейны, Заславское, Имант [14, 15, 16].  

Імунні сорти, які входять до генофонду яблуні в ІС, є посухостійкими. У найбільшій 

мірі ця ознака виявлена в сортів Едера, Перлина Києва, William‘s Pride, Priscilla, Florina 

[14,17,1814]. Високу посухостійкість за комплексом  показників водно-фізичного режиму 

відзначено також в  Орловского Полесья, Амулета, Іманта і Witos [19].  

Дуже високою стійкістю (бал ураження 1,0-2,0) до борошнистої роси  

характеризуються імунні сорти Амулет, Едера, Перлина Києва, Prima, Remo, Topaz тощо 

[20]. Вивчення імунних до парші зразків в різних регіонах України показало, що в 

епіфітотійні роки стійкістю до плодової гнилі (Monilia fructigena Pers.)  відзначилися дерева 

Freedom, Witos, Едери, Florina, Revena, Remo, Gold Rush, Topaz, Перлина Києва, Prima; 

повну польову стійкість (9 балів) проти бурої плямистості (Phyllosticta mali Pers.) виявили 

сорти Арбат, Перлина Києва та Едера. Групова стійкість проти основних грибних хвороб 

(парша, борошниста роса та  бура плямистість) притаманна сортам Перлина Києва, Едера, 

Prima [12, 20]. 

Серед досліджених сортів (таб.1) скороплідність у Wiatos, Florina, Амулет вважають 

середньою, у сорта Скіфське золото – дуже високою, у решти – високою. Досліджені 

сортиНайбільш скороплідними серед імунних до парші сортів є Гарант, Едера, Liberty, 

Перлина Києва, Revena, Remo, Свежесть, насадження яких на середньорослій підщепі 54-

118 на сьомий – восьмий рік в умовах Полісся та лісостепу формують урожайність 21-

60 т/га (667-833 дер./га). За даними В. П. Копаня [1] та Т. Є. Кондратенко, Л. Д. Болдижевої 

[20], щорічна врожайність п‘яти-дисятирічних насаджень сортів Скіфське золото, Едера, 

Перлина Києва, Амулет, Циганочка на підщепі 54-118 в умовах Полісся та лісотепу 

дорівнювала 35-80 т/га. Оцінка строків вступу у плодоношення зразків білоруської селекції 

показала, що на третій рік росту у саду продуктивність на рівні з контрольним сортом 

(Айдаред – 3, 6 кг/дер.) або значно вище за нього була у рослин Надзейны – 6,8 кг/дер. (5,7 

т/га) та Сябрыны – 4,3 кг/дер. (3,6 т/га). На підщепі 54-118 в умовах північного лісостепу на 

богарі 9-річні дерева Сябрыны формували 23,5 т/га плодів [21]. Більш нові сорти 

української селекції Настя і Тодес починають плодоносити у трирічному віці, а  8-9 – річні 

насадження на підщепі 54-118 формують урожайність 25-35 т/га [22, 23]. Сила роста дерев 

у більшості сортів (таб.1) вважлась сильною, лише у сорту Скіфське золото – слабкою, у 

сортів Едера та Перлина Київа – сильною. Тип плодоношення у більшості сортів був 

мішаним, лише у сорту Florina він був кільцівково-прутиковий. 

Настя. Літній сорт, отриманий  від схрещування сортів Wista Bella та Prima. Автори: 

Л.Д. Болдижева, В.П. Копань, К.М. Копань. 

Дерево середньоросле, формує невелику овальну крону. Тип плодоношення 

мішаний. У плодоношення на середньорослій підщепі вступає на 3-4-й рік. Імунний до 

парші, стійкий до борошнистої роси, зимостійкий, урожайний (8-річні дерева на 54-118 

формують 28-35 т/га). 

Плоди середнього розміру, масою 130-170 г, сплющеноокруглі, зі слабкою 

ребристістю,  зеленувато-жовті, з червоним розмитим рум‘янцем у штрихах  на більшій 

частині плоду. М‘якоть кремова, дрібнозерниста, дуже щільна та соковита, кисло-солодкого 

смаку (8,2-8,5 бала). 

Хімічний склад м‘якоті, %:  сухі розчинні речовини - 13,5-12,3, цукри - 11,4-9,41, 

кислоти -0,62-0,56, а також 7,7-8,1 мг вітаміну С на 100 г сирої маси. 

Знімальна та споживча стиглість настає в першій декаді серпня. Достигання на 

дереві неодночасне і триває протягом місяця.  

У Державний реєстр сортів рослин включений з 2016 року, як придатний для 

поширення в лісостепу та Поліссі України. 
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Тодес. Пізньозимовий сорт, отриманий  від схрещування сорту Idared з гібридною 

формою   Х-2034 (F2 Malus floribunda821 х Golden Delicious). Автори: Л. Д. Болдижева, 

В. П. Копань, К. М. Копань. 

Дерево середньоросле, формує не густу зворотноконічну крону.Тип плодоношення 

мішаний. У плодоношення на середньорослій підщепі вступає на 3-4-й рік після садіння. 

Імунний до парші,  стійкість до борошнистої роси середня, зимостійкий, урожайний (8-

річні дерева на 54-118 формують 25-30 т/га). 

Плоди великі та середні, масою 170-200 г, подовженоконічні, злегка ребристі, 

зеленувато-жовті, збордово-червоним рум‘янцем майжена  всій поверхні. М‘якоть кремова, 

дрібнозерниста, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку (8,0-8,2 бала).  

Хімічний склад м‘якоті, %: сухі розчинні речовини- 13,50-15,67, цукри- 9,20-10,24, 

кислоти- 0,22-0,60, пектини - 1,11-1,31, а також  2,83-7,60 мг вітаміну С на 100 г сирої маси. 

Знімальна стиглість настає в кінці вересня, споживча у – грудні. Зберігаються, не 

втрачаючи смакових якостей, до травня. 

У Державний реєстр сортів рослин включений з 2016 року, як придатний для 

поширення в Лісостепу та Поліссі України. 

Оптимальні розміри, привабливий зовнішній вигляд та високі смакові якості (в 

умовах Лісостепу та Полісся України) характерні для плодів Green Liaves, Witos, Topaz, 

Prima, Сябрыны, Амулета, Скіфського золота [24, 25]. Т.Є. Кондратенко [1] повідомляє, що 

найкращий натуральний сік (4,5- 5,0 балів) виходить з плодів Амулета, Надзейны, Prima, 

Topaz, Witos, які вирощені в умовах Лісостепу України. Хімічний аналіз плодів імунних 

сортів та їх дегустаційна оцінка дозволили рекомендувати яблука Иманта та Сябрыны для 

універсального використання. Їх плоди мають вміст СРР - не менше 10 %, цукрів – не 

менше 9, титрованих кислот - 0,3-1,4 та пектинів – не менше 1,0 %, загальна дегустаційна 

оцінка становить 8,1-8,5 бала [21]. 

Генофонд яблуні ІС НААН щорічно поповнюється новими зразками, у тому числі й 

імунними  до парші. Так,  2011 року до колекції надійшли нові  сорти яблуні – Luna, Renora, 

Relinda, Rosella, Reanda, Red Topaz, Orion, Modi. Дослідження цих зразків показали,  що на 

третій рік дерева Modi, Renora, Reanda сформували по 2,2-5,0 кг плодів [26].  Протягом 

наступних двох років у сортів Modi, Renora, Reanda урожайність порівняно з першим 

плодоношенням значно зросла. За ознакою скороплідність і швидкість нарощування 

врожайності в перші роки плодоношення вони значно переважають контрольний сорт 

Аскольда. Плоди всіх нових сортів одномірні, привабливого зовнішнього вигляду, 

середньої та вище за середню величини (150-190 г); за загальною дегустаційною оцінкою не 

поступаються контрольним сортам.  

Дослідження нових зразків генофонду дозволили виділити імунні до парші  сорти 

яблуні нового покоління – Renora, Reanda, Relinda, Modi, що характеризуються швидким 

вступом у плодоношення та високими товарними і смаковими якостями плодів. Ці сорти є  

донорами імунітету до парші, джерелами скороплідності,  високих товарних і смакових 

якостей плодів; їх визнано цінним матеріалом  для залучення у селекційні програми. 

Modi. Зимовий сорт, отриманий від схрещування сортів Gala та Liberty у 1982 році. 

Це клубний сорт італійського консорціуму плодових розсадників «CIV». 

 Дерево середньоросле, формує невелику овальну крону. Плодоносить на кільцівках, 

списиках, плодових прутиках, однорічних приростах. У плодоношення на середньорослій 

підщепі вступає на 2-й рік (дуже скороплідне). Імунний до парші, стійкий до борошнистої 

роси, зимостійкий. Потребує нормування зав‘язі.  

Плоди середні та великі, масою 150-210 г, округло-конусоподібні, слаборебристі, 

світло-зелені, з насиченим бордовим розмитим рум‘янцем по всій поверхні. М‘якоть жовто-

кремова, щільна, соковита, хрустка, кисло-солодкого приємного смаку (8,1-8,2 бала). 

Шкірочка товста, гладка, блискуча, масляниста. 

Знімальна та споживча стиглість настає в другій декаді вересня, споживча – у січні. 

Зберігаються, не втрачаючи смакових якостей, до березня. Транспортабельність висока. 



ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2017. № 21 

79 

Перспективний для вирощування в Лісостепу України, для використання в 

селекційних програмах як донор імунітету до парші, скороплідності, інтенсивного 

забарвлення плодів не залежно від умов року. 

Red Topaz. Зимовий сорт, клон імунного до парші сорту Topaz, чеської селекції. 

Дерево середньоросле з округлою кроною середньої загущеності. Плодоносить переважно 

на кільцівках та плодушках. Зимостійкість висока, стійкість до європейського раку та 

плодової гнилі висока, сприйнятливість до борошнистої роси середня. У плодоношення на 

середньорослій підщепі вступає на третій рік. Плодоносить регулярно.  

Плоди середнього та вище середнього розміру (120-160  г), середньоодномірні, 

пласко-округлі, зеленувато-жовті, з яскраво червоним розмитим рум‘янцем, що вкриває 

всю поверхню.  

 

Таблиця 1. Господарсько-біологічна оцінка деяких імунних до парші сортів яблуні. ІС 

НААН, 2010-2016 рр. 
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UN0100260 Witos POL 21 середня 8, 0 7,8 180 8,2 1/2 13,76 

UN0100365 Green Liaves GBR 20 висока 8,0 8,0 150 8,7 відсутнє 14,52 

UN0110103 Настя UKR 35 висока 8,0 8,0 155 8,3 1/2 12,80 

UN0102641 Сябрына BLR 30 середня 8,5 8,0 160 8,2 4/5 11,84 

UN0101225 Prima USA 37 середня 7,8 8,5 150 8,1 4/5 13,20 

UN0101526 Скіфське 

золото 

UKR 56 висока 8,0 8,5 150 8,0 1/6 12,90 

UN0101724 Florina FRA 45 середня 7,0 7,0 138 7,8 4/5 12,07 

UN0103122 Тодес UKR 40 висока 8,0 8,0 180 8,0 3/4 14,30 

UN0101837 Едера UKR 40 середня 8,5 8,5 175 8,0 3/4 12,84 

UN0102020 Перлина Києва UKR 43 середня 8,0 8,5 200 7,7 5/6 12,28 

UN0102035 Амулет UKR 40 середня 8,0 8,5 170 8,2 4/5 14,68 

UN0102053 William‘s Pride USA 40 висока 8,0 8,0 150 8,0 5/6 11,17 

UN0102055 Topaz CZE 28 висока 8,0 7,5 145 8,2 3/4 14,55 

НІР05 - - 3,64 - - - 9,12 - - 1,02 
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М‘якоть кремова, щільна, середньозерниста, дуже соковита, хрустка,  доброго кисло-

солодкого смаку (8,0-8,4 бала), ароматна. Шкірочка середньої щільності, гладенька, зі 

слабим  сизим нальотом.  

Знімальна стиглість яблук настає наприкінці вересня, споживча – в листопаді. 

Транспортабельність висока. В холодильнику зберігаються 6-7 місяців. Використовуються  

свіжими та  на приготування компотів, пюре. 

Зареєстрований  в Україні в 2011 р., поширюється  в садах фермерських господарств 

західного лісостепу. 

 

ВИСНОВКИ 

Ефективне ведення генетичного фонду  рослин ІС НААН дозволило виділити сорти 

яблуні, які є донорами гену  Vf  та зареєструвати колекцію яблуні за ознакою «стійкість до 

парші». До таких сортів відносяться інтродуковані – Witos, Priscilla, Florina, Topaz, Prima, 

Сябрына та Надзейны, а також селекції ІС НААН – Амулет, Едера, Скіфське золото, 

Перлина Києва, Тодес, Настя. Кожен з них володіє комплексом господарсько - цінних 

ознак. Їх дерева зимостійкі, посухостійкі та скороплідні, стабільно плодоносять, 

врожайність 8-10 річних насаджень на підщепі 54-118 становить 25,0-80, 0 т/га, середня 

маса плоду дорівнює 140-200 г . 

Виділено імунні сорти яблуні нового покоління – Renora, Reanda, Relinda, Modi, що 

характеризуються швидким вступом у плодоношення, високими товарними і смаковими 

якостями плодів, є донорами імунітету до парші і можуть залучатися у селекційні 

програми.  
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ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

ГЕНОФОНДА ЯБЛОНИ - 

 

Целью данной публикации является характеристика образцов коллекции яблони, 

созданной  по признаку «устойчивость к парше», а также их оценка по хозяйственно-

биологическим свойствам и выделение наиболее перспективных для использования в 

селекции.  
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Материалы и методы. Материалом исследования является генофонд яблони, 

коллекция  иммунных сортов – доноров генов  иммунитета к паше (Venturia inaegualis 

Wint.) в Институте садоводства НААН Украины. Методы исследования: полевой, 

лабораторный, лабораторно-полевой, сравнения, обобщения.  

Результаты и обсуждение. Генетические ресурсы яблони в системе учреждений 

Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины (ИС НААН) 

представлены 880 образцами, из них 220 – сорта современной селекции. Двести сортов 

находятся в специальных и рабочих коллекциях ИС НААН в Киевской области. Большая 

часть генофонда яблони (680 образцов) хранится в «полевых банках» на земельных 

территориях Подольской опытной станции ИС НААН в Винницкой области Украины. В 

Национальном центре генетических ресурсов растений Украины (НЦГРРУ, г. Харьков) 

нами зарегистрирована коллекция по признаку «устойчивость к парше». В ней 

представлены сорта, интродуцированные из США, России, Германии, Швеции, Польши, 

Канады и др. В результате эффективного ведения генофонда селекционеры ИС НААН 

располагали содержательными генетическими коллекциями сортов, форм и видов яблони. 

Поэтому в течение  последних  30 лет в Украине было выведено много иммунных к парше 

сортов яблони, являющихся донорами генов Vm и Vf. К ним относятся Амулет, Эдера, 

Скифское золото, Перлына Киева, Циганочка, Тодес, Настя. За последние пять лет выше 

упомянутая коллекция пополнена такими новыми иммунными интродуцированными 

сортами, как  Renora, Relinda, Rosella, Reanda, Luna,  Red Topaz, Orion, Modi. Исследования 

образцов генофонда и его коллекций позволили признать, что среди иммунных сортов 

белорусской селекции наибольшую ценность представляют Имант, Сябрына и Надзейны, 

российской - Имрус, Солнышко, Рождественское, Свежесть, чешской – Topaz, француз 

ской – Florina,  американской – Liberty, William`s Pride. Они характеризуются комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, а именно: высокой зимостойкостью деревьев (8-9 баллов), 

высокой засухоустойчивостью,  полной полевой и высокой устойчивостью к мучнистой 

росе (Podosphaera leucotricha (E11.Everh.) Salm.) (8-9 балів). Их деревья скороплодные, 

стабильно плодоносят, урожайность 8-10-летних насаждений на подвое 54-118 составляет 

25-80 т/га. Плоды выше упомянутых сортов одномерные, привлекательного внешнего вида, 

средней и выше средней величины (150-170 г), по потребительским качествам не уступают 

контрольным сортам (8,0-8,5 баллов).  

Выводы. Эффективное ведение генетического фонда растений в ИС НААН 

позволило зарегистрировать коллекцию яблони по признаку «устойчивость к парше», а 

также выделить и создать новые сорта яблони, которые являются донорами гена Vf. К 

таким сортам относятся интродуцированные – Witos, Priscilla, Florina, Topaz, Prima, 

Сябрына и Надзейны, а также селекции ИС НААН – Амулет, Эдера, Скифское золото, 

Перлына Киева, Тодес, Настя. Каждый из них обладает комплексом хозяйственно-ценных 

признаков. Их деревья скороплодные, стабильно плодоносять; урожайность на подвое 54-

118 составляет 25- 80 т/га, средняя масса плода – 140-200 г. Исследованы иммунные сорта 

яблони (новое пополнение генофонда) Renora, Reanda, Relinda, Modi, Luna, Rosella, Red 

Topaz, Orion, которые характеризуются быстрым вступлением в плодоношение и высокой 

урожайностью, являються донорами иммунитета к парше, источниками скороплодности, 

высоких товарных и вкусовых качеств плодов. Их целесообразно  привлекать в 

селекционные программы. 

Ключевые слова: яблоня, иммуннитет, парша, сорта, коллекция, признаки, доноры 
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THE APPLE GENE POOL - A SOURCE OF ACCESSIONS WITH HIGH RESISTANCE 

TO FUNGAL DISEASES 
The goal of this publication is to characterize a collection of apple accessions formed by 

the "resistance to scab" trait and to assess them for economic and biological properties as well as 
to select the most promising ones for breeding. 

Materials and methods. The gene pool of apple, a collection of immune varieties - donors 
of genes of immunity against scab (Venturia inaegualis Wint.) of the Institute of Horticulture of 
NAAS of Sciences of Ukraine, was the study material. The research methods: field, laboratory, 
laboratory-field, comparison, generalization. 

Results and discussion. The genetic resources of apple in the network of institutions of 
the Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (IH NAAS) 
are represented by 880 accessions, of which 220 are recently-bred varieties. Two hundred varieties 
are in specific and working collections of the IH NAAS in the Kyiv region. A major part of the 
apple gene pool (680 accessions) is stored in "field banks" on the lands of the Podolsk 
Experimental Station of the IH NAAS in the Vinnytsia region of Ukraine. We registered a 
collection formed by the "resistance to scab" trait with the National Center for Plant Genetic 
Resources of Ukraine (NCPGRU, Kharkiv). It comprises varieties introduced from the USA, 
Russia, Germany, Sweden, Poland, Canada, etc. As a result of the effective management the gene 
pool, breeders of the IH NAAS possessed substantial genetic collections of apple varieties, forms 
and species. Due to this, a lot of scab-immune apple varieties, which are donors of the Vm and Vf 
genes, have been bred for the last 30 years in Ukraine. They include Amulet, Edera, Skifskoye 
Zoloto, Perlyna Kyiva, Tsiganochka, Todes, Nastia. Over the past 5 years, the above collection 
has been enriched with such varieties as newly-introduced immune Renora, Relinda, Rosella, 
Reanda, Luna, Red Topaz, Orion, Modi. 

Studies of the gene pool accessions and collections demonstrated that of the immune 
Belarusian varieties, Imant, Syabryna and Nadzeyny were the most valuable; of the Russian ones - 
Imrus, Solnyshko, Rozhdestvenskoye, Svezhest; of the Czech ones – Topaz; of the French ones – 
Florina; of the American ones- Liberty, William`s Pride. They are noticeable for a set of 
economically valuable traits, namely: high winter hardiness of trees (8-9 points), high drought-
resistance, absolute or high resistance to powdery mildew (Podosphaera leucotricha (E11.Everh.) 
Salm.) in the field (8-9 points). Their trees are early-producing and give consistent yields; the 
yield capacity of 8-10-year-old rootstock 54-118 plantations is 25-80 t/ha. Apples of the above 
mentioned varieties are uniform-sized, tasty-looking, of average or above-average weight (150-
170 g) and not inferior to control varieties (8.0-8.5 points) in terms of consumer qualities. 

Conclusions. The effective management of the plant gene pool in the IH NAAS allowed 
us to register the apple collection formed by the "resistance to scab" trait as well as to create and 
select new apple varieties that are donors of the Vf gene. These varieties include the introduced 
ones (Witos, Priscilla, Florina, Topaz, Prima, Syabryna, and Nadzeyny) and varieties bred at the 
IH NAAS (Amulet, Edera, Skifskoye Zoloto, Perlyna of Kyiva, Todes, and Nastia). Their trees are 
early-producing and give consistent yields; the yield capacity of 8-10-year-old rootstock 54-118 
plantations is 25-80 t/ha; the average weight of fruits is 140 -200 g. Immune apple varieties (new 
addition to the gene pool) Renora, Reanda, Relinda, Modi, Luna, Rosella, Red Topaz, and Orion 
were investigated. They are noticeable for rapid start of fructification and high yields and can be 
donors of immunity against scab, sources of early maturity, high commercial and gustatory 
qualities of fruits. It is expedient to involve them in breeding programs. 

Keywords: apple tree, immunity, scab, varieties, collection, traits, donors. 




