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СОРТИ ЯБЛУНІ (MALUS DOMESTICA MILL.) ЯК ДЖЕРЕЛА 

СЕЛЕКЦІЙНО ЦІННИХ ОЗНАК 

Висока конкуренція на ринку плодової продукції змушує виробників постійно 

оновлювати сортимент, тому створення нових сортів є актуальним питанням. 

Популярні комерційні та перспективні сорти відзначаються наявністю цінних 

господарсько-біологічних ознак, тому є вихідним матеріалом для подальшої 

селекційної роботи. За результатом вивчення цих сортів виділено джерела імунітету 

до парші (ген Vf), колоноподібного типу крони, високої стабільної врожайності, 

великоплідності, високої привабливості зовнішнього вигляду та смакових якостей 

плодів. Поєднання цих ознак у різних комбінуваннях відмічено у сортів Каховське, 

Малахіт, Аленушкино, Early Queen, Geneva Early, Goldrush, Julia, Pilot, Rubin. 

Максимальну кількість селекційно цінних ознак виявлено у сортів Гарант, Руслан, 

Elise, Honeycrisp, Topaz, William's Pride. Використання цих сортів за батьківські 

форми дозволить одержати генотипи різного строку достигання, імунні до парші, з 

компактною кроною та високими господарськими показниками. 
Ключові слова: яблуня, сорт-джерело ознаки, господарсько-біологічні ознаки, 

імунітет до парші, урожайність, періодичність плодоношення, показники якості 

плодів. 

ВСТУП 
У світі налічується понад 20000 сортів яблуні, і щороку цей сортимент 

розширюється, оскільки завжди існує попит на новинки [1]. Так, у «Державному реєстрі 

сортів рослин…» [2] знаходиться 63 найменування цієї культури і серед них 27 (43 %) 

таких, що занесені протягом останнього десятиріччя. Велике різноманіття сортів яблуні 

пропонують інтернет-магазини із продажу саджанців плодових культур. Поряд із старими і 

добре відомими сортами, як, наприклад, Ренет Симиренка, Антоновка, Melba, там широко 

представлені нові сорти вітчизняної та світової селекції, зокрема Внучка, Мавка, Скіфське 

золото, Honeycrisp, William's Pride. Наявність великої кількості сортів свідчить про їх 

вагому роль у розвитку садівничої галузі. Вітчизняними вченими доведено, що частка 

помологічного сорту у збільшенні валового врожаю становить не менш, ніж 50 – 60 %, і на 

90 – 100 % сорт визначає популярність продукції на ринку [3, 4].  

На початку 2000-х років світовий сортимент яблуні був представлений переважно 

дев’ятьма сортами та їх клонами: Breaburn, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Elstar, Fuji, 

Jonagold, Pink Lady, Red Delicious [5]. Збільшення світового виробництва яблук викликало 

перенасичення ринку цим товаром, тому виникла потреба у запровадженні концептуально 

нових сортів, плоди яких споживач має відрізнити від відомих і надати їм перевагу [3, 6]. 

Завдяки наявності комплексу цінних господарсько-біологічних ознак сорти Breaburn, Gala, 

Golden Delicious, Elstar, Red Delicious були використані у селекції як батьківські форми. У 
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результаті одержано нові сорти, які зараз поступово витісняють з ринку класичні. Серед 

них Cameo, Jazz, Kanzi, Modi, Rubens та інші [3, 7].  

В Україні все ще залишається високий попит на плоди широко відомих сортів Ренет 

Симиренка, Gala, Golden Delicious, Jonagold, Florina. Разом з тим набувають популярності 

сорти Geneva Early, Honeycrisp, William's Pride. У найближчі роки цей перелік поповнять 

Імідж, Настя, Скіфське золото, Modi [4]. Отже, розширення і періодичне оновлення 

існуючого сортименту є необхідною умовою для ефективної роботи садівничої галузі, тому 

створення нових сортів є актуальним питанням.  
Метою роботи було виявлення джерел комплексу цінних господарсько-біологічних 

ознак серед нових сортів української та іноземної селекції.  
 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Об'єктами досліджень були нові сорти яблуні, які користуються попитом на 

європейському ринку і набувають популярності серед українських виробників плодової 

продукції, а також нові зареєстровані та перспективні сорти української селекції. За 

строками достигання плодів вони віднесені до таких груп: літні — Аленушкино, William's 

Pride, Julia, Geneva Early, Sunrise, осінні — Каховське, Малахіт, Руслан, Elise, Honeycrisp, 

Pilot, Rubin, Topaz, зимові — Гарант, Goldrush, Szampion Arno. Вивчення сортів за 

господарсько-біологічними ознаками проводили протягом 2015-2020 років відповідно до 

«Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [8]. 

Стійкість сортів до парші, розмір, форму та забарвлення плодів визначали відповідно до 

«Широкого унифицированного классификатора СЭВ подсемейства Maloideae…» [9].  

Грунт дослідної ділянки чорнозем південний важкосуглинковий. Насадження 

генофонду закладені у 2009 та 2011 роках. Дерева щеплені на підщепі М. 9 і розташовані за 

схемою 4 × 1,5 м. Крона сформована за типом стрункого веретена. Зрошення нерегулярне. 

Заходи із захисту від хвороб і шкідників здійснювали відповідно до рекомендацій 

агротехнологічного сектору Мелітопольської дослідної станції. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Однією з найнебезпечніших хвороб, що завдають значної шкоди насадженням 

яблуні, є парша (Venturia inaequalis (Cocke.) Wint.). Тому одним із пріоритетних напрямів 

селекційної роботи є створення сортів, імунних та високостійких до цього збудника. 

Погодні умови весни 2019 та 2020 років сприяли бурхливому розвитку парші, що 

дозволило оцінити рівень сприйнятливості сортів до цієї хвороби та виявити джерела 

високої стійкості до неї. Ознак прояву патогена не було в імунних сортів Гарант, Goldrush, 

Topaz, William's Pride, які є носіями олігогена стійкості (Vf) до парші. Серед інших 

досліджуваних сортів не виявлено таких, що стабільно зберігають високу опірність до 

хвороби. Так, високу стійкість, на рівні 7 балів, відмічено у сортів Аленушкино у 2019 році, 

Руслан, Rubin — у 2020 році. В інші роки вони проявляли середню стійкість (5 балів) до дії 

патогена. Сорти Elise, Julia, Honeycrisp стабільно відзначалися середнім рівнем стійкості до 

збудника. Чутливими до дії патогена за його епіфітотійного розвитку виявилися сорти 

Каховське, Малахіт, Geneva Early, Pilot, Sunrise, ступінь їх стійкості дорівнював 3 балам.  
Певний час перспективним напрямом у селекції яблуні було створення сортів з 

колоноподібним типом крони. Завдяки вирощуванню таких сортів була досягнута рекордна 

врожайність на рівні 402,5 т/га [3]. Поки що широкого розповсюдження у виробничих 

насадженнях вони не набули, оскільки за якістю плодів поступаються перед популярними 

комерційними сортами. Однак зацікавленість у сортах з колоноподібним типом крони 

існує, тому селекція таких сортів продовжується. За даними Н. М. Савельєвої [10] сорти 

колоноподібних яблунь здатні швидко давати економічно значущий врожай і придатні для 

створення нових типів насаджень, які кардинально змінять технологію виробництва плодів. 

Джерелом колоноподібного габітусу крони є сорт Руслан. 
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Урожайність є одним із основних показників рентабельності вирощування сорту. У 

насадженні 2009 року садіння найурожайнішими виявилися зимовий сорт Goldrush, осінні 

— Honeycrisp, Pilot. У середньому навантаження плодами становило 12,3 – 14,9 кг/дер. 

(20,5 – 24,8 т/га), а максимальне досягало 19,6 – 26,8 кг/дер. (32,7 – 44,7 т/га) (табл. 1). 

Осінній сорт Topaz не поступався перед сортами Goldrush і Pilot за величиною врожаю, яка 

становила 10,9 кг/дер. (18,2 т/га), а максимальна — 18,4 кг/дер. (30,7 т/га). Серед сортів 

2011 р. садіння найвищий врожай формували осінній Elise та літній Geneva Early — 

відповідно 6,9 та 7,6 кг/дер. (11,5 і 12,7 т/га) з максимумом 10,7 і 16,0 кг/дер. (17,8 і 26,6 

т/га). Всі зазначені сорти виділені як джерела високого рівня прояву ознаки «урожайність».  
Значною проблемою для виробників плодової продукції є періодичність 

плодоношення насаджень яблуні, яка проявляється в чергуванні високоврожайних та 

низьковрожайних років. Така властивість призводить до істотних економічних втрат при 

вирощуванні культури. Одним із шляхів подолання цього явища є створення сортів, 

схильних до регулярного плодоношення. За період досліджень у більшості сортів відмічені 

незначні коливання величини врожаю за роками, індекс періодичності плодоношення (Р), 

розрахований для масиву сорту, становив 10 – 37. Найстабільніше формували врожаї сорти 

Руслан, Elise, Гарант, William's Pride, у яких індекс періодичності плодоношення 

дорівнював 10 – 17. Схильні до щорічного плодоношення сорти Аленушкино, Honeycrisp, 

Julia, Topaz, Каховське (Р = 23 – 37). Сорти Rubin, Pilot, Geneva Early характеризувалися не 

різко вираженою періодичністю плодоношення (Р = 41 – 49). Вкрай нерівномірно 

плодоносили сорти Sunrise і Goldrush (Р = 76 – 100).  
 

Таблиця 1. Характеристика зразків генофонду яблуні за обсягом урожаю 

Номер 
національно
го каталога 

Сорт 

Країна 
поход
ження 
зразка 

Урожай, кг/дер. Індекс 
періодичності 
плодоношення 
масиву сорту 

середній максимальний 

2009 р. садіння, середнє за 2015–2019 рр. 

UN0101448 Руслан UKR 2,6 4,3 10 

UN0102033 Гарант UKR 6,7 11,0 17 

UN0102053 William's Pride USA 5,8 7,0 15 

UN0102055 Topaz CZE 10,9 18,4 36 

UN0102061 Rubin CZE 1,8 3,2 41 

UN0102110 Аленушкино RUS 7,6 12,0 23 

UN0102630 Goldrush USA 12,3 26,8 100 

UN0102631 Julia CZE 3,8 9,7 28 

UN0102633 Pilot DEU 13,0 23,6 44 

UN0103131 Honeycrisp USA 14,9 19,6 24 

 НІР05  3,3   

2011 р. садіння, середнє за 2016–2019 рр. 

UN0100666 Каховське UKR 5,2 9,3 37 

UN0102150 Малахіт UKR 5,1 9,6 — 

UN0102632 Elise NLD 6,9 10,7 12 

UN0110118 Geneva Early USA 7,6 16,0 49 

UN0110119 Sunrise CAN 5,1 9,3 79 

UN0110120 Szampion Arno POL 4,4 8,1 — 

 НІР05  2,1   

 

За сучасного розвитку технологій виробництва плодів яблуні висока врожайність 

вже не має вирішального значення при виборі сорту. В умовах жорсткої конкуренції на 

ринку плодової продукції робиться акцент на якості яблук. Остання значною мірою впливає 
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на рентабельність вирощування сорту. Якість плодів визначається комплексом таких ознак, 

як розмір, форма, забарвлення шкірочки, які становлять привабливість їх зовнішнього 

вигляду, а також включає характер смаку. За ознакою великоплідності виділилися сорти 

Малахіт, Гарант, Rubin, середня маса яких становила 205 - 231 г (табл. 2). Сорт Гарант 

відзначався стабільним проявом даної ознаки за роками (V = 6,1 %), що дозволяє віднести 

його як до джерел, так і до еталонів великоплідності. Використання цього сорту в 

гібридизації може підвищити вихід великоплідних гібридів. У сортів Малахіт та Rubin 

розмір плоду варіював (V = 12,9 і 13,0 %), але в межах досить високих значень, що дозволяє 

характеризувати їх як джерела великоплідності. Найбільш оптимальними для реалізації 

вважають яблука з розміром плоду вище середнього. Джерелами даної ознаки є сорти 

Руслан, Szampion Arno, Topaz, Elise, Honeycrisp. Середня маса їх плодів становила 

162 - 182г і коливалася за роками (V=12,4 - 18,1 %). За період досліджень сорт Каховське 

також формував плоди вище середньої величини (163 г), але відзначався високою 

варіабельністю цієї ознаки (V = 22,7 %). Тому при залученні даного сорту у схрещування 

його бажано комбінувати із сортами, що мають відносно стабільний прояв ознаки 

великоплідності або вище середнього розмір плоду. Певним попитом у споживачів 

користуються сорти із середніми плодами. Так, за даними K. Geziorek [11] серед покупців 

яблук 34 % респондентів надавали перевагу великим яблукам, 60% — середнім, 6% — 

дрібним. Плоди середнього розміру, масою 137 - 147 г, формували сорти Julia, Geneva 

Early, William's Pride, Аленушкино, Pilot, Goldrush, Sunrise. Стабільним проявом даної 

ознаки відзначалися сорти Sunrise, Geneva Early, Аленушкино (V = 6,3 - 6,9 %), середньою  
 

Таблиця 2. Характеристика зразків генофонду яблуні за окремими ознаками якості 

плодів 

Номер 
національ-

ного 
каталога 

Сорт 
Маса 

плоду, 
г 

Коефіц
ієнт 

варіаці
ї, V,% 

Індекс 
плоду 

Інтенсив
ність 

покривн
ого 

забарвле
ння, бал 

Зовніш
ній 

вигляд 
плодів, 

бал 

Смак 
плодів, 

бал 

2009 р. садіння, середнє за 2015–2019 рр. 

UN0101448 Руслан 182 17,6 0,75 9 8 7 

UN0102033 Гарант 205 6,1 0,88 7 8 7 

UN0102053 William's Pride 140 21,1 0,85 7 8 8 

UN0102055 Topaz 164 13,0 0,78 5 7 7 

UN0102061 Rubin 201 13,0 0,83 7 8 8 

UN0102110 Аленушкино 139 6,9 0,82 7 7 7 

UN0102630 Goldrush 137 29,9 0,92 3 7 7 

UN0102631 Julia 147 18,2 0,78 7 7 7 

UN0102633 Pilot 138 12,2 0,81 7 7 7 

UN0103131 Honeycrisp 162 12,4 0,83 7 8 8 

 НІР05 6,3      

2011 р. садіння, середнє за 2016–2019 рр. 

UN0100666 Каховське 163 22,7 1,1 3 7 8 

UN0102150 Малахіт 231 12,9 0,87 1 8 7 

UN0102632 Elise 162 15,9 0,87 7 8 8 

UN0110118 Geneva Early 140 6,5 0,78 9 8 7 

UN0110119 Sunrise 137 6,3 0,90 7 7 7 

UN0110120 Szampion Arno 167 18,1 0,88 7 7 7 

 НІР05 5,9      
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варіабельністю — сорти Pilot і Julia (V = 12,2 та 18,2), значним коливанням — сорти 
William's Pride та Goldrush (V = 21,1 і 29,9 %). Відмічено, що в останніх двох сортів рівень 
прояву ознаки варіював у межах середніх та вище середніх значень. 

Досліджувані сорти характеризуються переважно кулястою, сплющенокулястою та 
зворотноконічною формою плодів. Кулясті яблука мають сорти: Гарант, Elise, William's 
Pride (індекс 0,85 – 0,88); сплющено-улясті — Руслан, Аленушкино, Geneva Early, Julia, 
Honeycrisp, Pilot, Rubin, Topaz (індекс 0,78 – 0,83); зворотноконічні — Малахіт, Elise, 
Goldrush, Sunrise, Szampion Arno (індекс 0,88 – 0,92). Оригінальною овальною 
(синапоподібною) формою плодів відзначався сорт Каховське (індекс 1,1).  

Успішніший продаж прогнозують яблукам з яскравим червоним або оранжево-
червоним розмитим покривним забарвленням по всій поверхні, хоча у деяких країнах 
популярними є двокольорові плоди або взагалі без рум'янця [3]. Розмитим, насичено-
червоним рум'янцем характерного відтінку вкриті плоди сортів Гарант, Руслан, 
Аленушкино, Geneva Early, William's Pride, розмитим зі смугами  — Elise, Honeycrisp, 
Rubin, Sunrise. Відмічено, що характер покривного забарвлення сорту Szampion Arno 
змінюється від розмито-смугастого до смугастого залежно від умов року. Досліджувані 
сорти розрізнялись за інтенсивністю покривного забарвлення. Виділено зразки із сильним 
та дуже сильним проявом даної ознаки. Яблука сортів Руслан та Geneva Early майже 
повністю вкриті рум'янцем (9 балів). У сортів Гарант, Аленушкино, Elise, Julia, Honeycrisp, 
Pilot, Rubin, Sunrise, William's Pride покривне забарвлення охоплює більше половини 
поверхні плоду (7 балів). Відомо, що яскравий, інтенсивний рум'янець плодів яблуні 
проявляється за значного перепаду нічної і денної температури у період достигання. У 
південних регіонах такі умови складаються переважно наприкінці вересня, коли 
відбувається збирання врожаю пізньостиглих сортів. Тому плоди літніх, осінніх та 
ранньозимових сортів не завжди набувають властивої їм інтенсивності та яскравості 
покривного забарвлення. Так, у сортів Sunrise і Topaz інтенсивність рум'янцю проявляється 
залежно від умов року на 5 або 7 балів. Покривне забарвлення сортів Julia і Szampion Arno 
нерідко тьмяне, а у сортів Аленушкино, Honeycrisp, Pilot в окремі роки воно набуває 
буруватого відтінку. Загалом за період досліджень високу оцінку зовнішнього вигляду 
яблук (8 балів) одержали сорти Гарант, Руслан, Elise, Geneva Early, Honeycrisp, Rubin, 
William's Pride. Вони є джерелами комплексу ознак, які визначають привабливість 
зовнішнього вигляду плодів. Високу оцінку дістали також плоди сорту Малахіт, який за 
формою і забарвленням шкірочки нагадує сорт Ренет Симиренка, але за величиною яблук 
перевершує цей популярний сорт.  

Важливим показником споживчої якості плодів є їх смак, який значною мірою 
визначає популярність сорту на ринку. Найвищу оцінку смаку, на рівні 8 – 9 балів, 
отримали сорти з гармонійним поєднанням кислоти і цукру в плодах. Це Elise, Honeycrisp з 
кислувато-солодкими та Каховське, William's Pride з кисло-солодкими яблуками. Високу 
оцінку також дістав сорт Rubin, незважаючи на те, що в плодах кислота відчувалася дещо 
сильніше, ніж цукор, зазначені сорти виділено як джерела високих смакових якостей 
плодів. Солодкі яблука сорту Малахіт та солодко-кислі сорту Topaz дістали добру оцінку (7 
балів). Частина покупців надає перевагу яблукам з щільнм, хрустким, соковитим м'якушем і 
за прогнозами саме за такими сортами майбутнє [3, 6]. Для створення форм з вказаними 
властивостями м'якуша плодів придатні сорти Honeycrisp та Rubin. 

Досліджувані сорти яблуні є джерелами як окремих, так і комплексу цінних 
господарсько-біологічних ознак. Висока стабільна врожайність у поєднанні з високими 
показниками привабливості зовнішнього вигляду і смаку плодів притаманна сортам Elise і 
Honeycrisp. Поєднують імунітет до парші зі стабільним плодоношенням, високою 
привабливістю зовнішнього вигляду плодів сорти Гарант і William's Pride, до того ж сорт 
Гарант є еталоном великоплідності, а William's Pride — джерелом високих смакових 
якостей плодів. Сорт Руслан являє інтерес як батьківська форма при створенні 
колоноподібних гібридів з розміром плодів вище го привабливого зовнішнього вигляду. У 
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сорту Topaz відмічено поєднання таких ознак, як імунітет до парші, висока стабільна 
врожайність та вищий за середній розмір плодів. Сорти Geneva Early, Goldrush, Pilot є 
джерелами високої врожайності, яку поєднують відповідно з привабливістю зовнішнього 
вигляду плодів, імунітету до парші, високою інтенсивністю покривного забарвлення плодів. 
Сорти Малахіт та Rubin відзначаються великоплідністю, високою привабливістю 
зовнішнього вигляду плодів, а останній — їх високими смаковими якостями. Сорти 
Аленушкино і Julia поєднують такі ознаки, як схильність до стабільного плодоношення та 
високу інтенсивність покривного забарвлення плодів. Сорт Каховське є джерелом 
синапоподібної форми яблук та їх високих смакових якостей.  

Завдяки наявності комплексу селекційно цінних ознак з високим рівнем вираження 
сорти Малахіт і Каховське зареєстровані в НЦГРРУ (свідоцтво № 1040 і 1041), а також 
подано заявку на реєстрацію сорту William's Pride. 

 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, сучасні сорти яблуні є вихідним матеріалом для створення нових 

сортів, що будуть відповідати вимогам майбутнього. Джерелами максимальної кількості 
селекційно цінних ознак є сорти Гарант, Руслан, Elise, Honeycrisp, Topaz, William's Pride. 
Залучення їх у схрещування з сортами Каховське, Малахіт, Аленушкино, Geneva Early, 
Goldrush, Julia, Pilot, Rubin дозволить одержати генотипи різного строку достигання, які 
поєднують імунітет до парші, компактну крону, високу і стабільну врожайність, високу 
якість плодів.  
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СОРТА ЯБЛОНИ (MALUS DOMESTICA MILL.) КАК ИСТОЧНИКИ 

ЦЕННЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 

Цель. Выявление источников комплекса ценных хозяйственно-биологических 
признаков среди нових сортов украинской и зарубежной селекции. 

Результаты и обсуждения. Погодные условия весны 2019 и 2020 годов 
способствовали эпифитотийному развитию парши, что позволило оценить уровень 
восприимчивости новых сортов к этой болезни и выявить источники высокой устойчивости 
к ней. Признаков проявления патогена не было у иммунных сортов Гарант, Goldrush, Topaz, 
William's Pride, которые являються носителями олигогена устойчивости (Vf) к парще. Не 
выявлено сортов, которые стабильно сохраняют высокую полевую устойчивость к этой 
болезни. Перспективным направленим в селекции остается создание сортов с 
колоновидным типом кроны. Источником колоновидности является сорт Руслан. По 
величине урожая лидировали сорта Elise, Geneva Early, Goldrush, Honeycrisp, Pilot, Topaz. 
Стабильным плодоношением отличались сорта Гарант, Руслан, Elise, William's Pride. 
Склонны к ежегодному формированию урожая сорта Каховское, Аленушкино, Julia, 
Honeycrisp, Topaz. Источниками крупноплодности являются сорта Гарант, Малахит, Rubin. 
Сорт Гарант отличается стабильным проявленим этого признака, что позволяет 
характеризовать его как эталон крупноплодности. Наиболее оптимальними для реализации 
считают яблоки выше средней величины. Источниками данного признака являються сорта 
Руслан, Elise, Honeycrisp, Szampion Arno, Topaz. Большинство изучаемых сортов имеют 
округлую или плоско-округлую форму плодов. Оригинальной овальной (синаповидной) 
формой отличаются яблоки сорта Каховское. Выделены источники комплекса признаков, 
которые определяют высокую привлекательность внешнего вида плодов. Это сорта Гарант, 
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Малахит, Руслан, Elise, Geneva Early, Honeycrisp, Rubin, William's Pride. Высокими 
вкусовыми качествами плодов характеризовались сорта Каховское, Elise, Honeycrisp, Rubin, 
William's Pride. Выделены сорта, которые являются источниками нескольких ценных 
хозяйственно-биологических признаков. 

Выводы. Современные сорта яблони являются исходным материалом для создания 
новых сортов, которые будут отвечать требованиям будущего. Источниками 
максимального количества селекционно ценных признаков являются сорта Гарант, Руслан, 
Elise, Honeycrisp, Topaz, William's Pride. Вовлечение их в скрещивания с сортами 
Каховское, Малахит, Аленушкино, Geneva Early, Goldrush, Julia, Pilot, Rubin позволит 
получить генотипы различного срока созревания, которые сочетают иммунитет к парше, 
компактную крону, высокую и стабильную урожайность, высокое качество плодов. 

Ключевые слова: яблоня, сорт-источник признака, хозяйственно-биологические 
признаки, иммунитет к парше, урожайность, периодичность плодоношення, показатели 
качества плодов 
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APPLE-TREE (MALUS DOMESTICA MILL.) VARIETIES AS SOURSES 0F 

BREEDING VALUABLE TRAITS 

Aim. To identify sources of several valuable economic and biological traits among new 
Ukrainian and foreign cultivars. 

Results and Discussion. The weather in the spring of 2019 and 2020 contributed to the 
epiphytotic development of scab, which allowed for assessment of susceptibility of new cultivars 
to this disease and for identification of sources of high resistance to it. There were no pathogen 
signs in immune cvs. Harant, Goldrush, Topaz, and William's Pride, which are carriers of the scab 
resistance oligogen (Vf). No cultivars that would be consistently highly-resistant to this disease in 
the field have been found. The creation of cultivars with a columnar crown remains a promising 
trend in breeding. Cv. Ruslan is a columnarity source. As to fruit yield, the leaders were Elise, 
Geneva Early, Goldrush, Honeycrisp, Pilot, and Topaz. Cvs. Harant, Ruslan, Elise, William's 
Pride gave stable fruit yields. Cvs. Kakhovske, Alionushkino, Julia, Honeycrisp, and Topaz give 
yields every year. Cvs. Harant, Malakhit and Rubin are sources of large fruits. Cv. Harant is 
noticeable for stable expression of this trait, which makes it a reference of large fruits. Mid-sized 
apples are considered the most optimal for selling. The sources of this trait are cvs. Ruslan, Elise, 
Honeycrisp, Szampion Arno, and Topaz. Most of the studied cultivars have round or flat-round 
fruits. Kakhovske apples are distinguished by their unordinary oval (sinapoid) shape. Sources of 
several features that determine highly-attractive appearance of their fruits have been distinguished. 
These are cvs. Harant, Malakhit, Ruslan, Elise, Geneva Early, Honeycrisp, Rubin, and William's 
Pride. Apples of cvs. Kakhovske, Elise, Honeycrisp, Rubin, and William's Pride are characterized 
by excellent palatability. Cultivars that are sources of several valuable economic and biological 
traits have been selected. 

Conclusions. Modern apple cultivars are starting material for creating new cultivars that 
will meet the future requirements. Cvs. Harant, Ruslan, Elise, Honeycrisp, Topaz, and William's 
Pride are sources of the maximum number of selectively valuable traits. By crossing them with 
cvs. Kakhovske, Malakhit, Alionushkino, Geneva Early, Goldrush, Julia, Pilot, and Rubin, it is 
possible to obtain genotypes with various ripening periods, which would combine immunity to 
scab, compact crown, high and stable yield, and high quality fruits. 

Keywords: apple tree, cultivar-source of a trait, economic and biological traits, immunity 
to scab, yield, frequency of fruiting, fruit quality indicators.  


