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Постановка проблеми. Одним зі спосо-
бів роз’язання проблеми дефіциту продукції 
часнику озимого для населення України є вве-
дення у виробництво місцевих форм та сортів. 
Однак часник погано адаптується до змін умов 
вирощування, тому перенесення сортів та міс-
цевих форм з одних регіонів в інші потребує 
господарського оцінювання ефективності їх 
вирощування.

Аналіз останніх досліджень. Сорти та 
місцеві форми часнику озимого недостатньо 
вивчені на реакцію чинників навколишнього 
середовища як в Україні, так і за кордоном [3, 
4, 6]. Водночас  вони займають важливе місце 
у виробництві і поєднують у собі цінні ознаки 
високого вмісту біологічно активних речовин 
у головках (селену, ефірної олії), урожайності, 
маси зубка і тривалості періоду зберігання [7, 
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У середньому за 2017–2020 рр. найбільші за діаметром головки форму-
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12, 14]. Виготовлені приправи із часнику ха-
рактеризуються наявністю таких речовин як 
кальцій, залізо, калій, фосфор, натрій, магній, 
мідь і цинк, які важливі для харчування лю-
дини [2, 5]. Часникові суміші використовують 
для різних напрямів діяльності людини, зокре-
ма для виведення із стану спокою сплячих бру-
ньок виноградної лози [1] . 

Важливе місце у виробництві займають 
економічні питання під час вирощування час-
нику, що зумовлює коливання попиту та пропо-
зицій. Зокрема, у 2018–2019 рр. ціна на часник 
була нижчою від попередніх років приблизно 
на 35 % [15, 16, 17]. Причиною цього стала 
більша пропозиція продукції часнику завдя-
ки розширенню посівних площ. Ситуацію на 
ринку можна назвати парадоксальною, адже 
українським роздрібним мережам досі бракує 
українського часнику. За останні 5 років Укра-
їна майже в 2,5 раза зменшила імпорт часнику, 
зокрема через розвиток власного виробництва. 
Якщо у 2013 р. завозили з інших країн 6,5 тис. 
часнику, то в 2017 р. потреба в імпорті зменши-
лась до 2,5 тис. Власники роздрібних мереж за-
певняють, що китайський часник більш «зро-
зумілий» за якісними показниками і обсягами 
пропозиції [18, 19].

Якість українського часнику не завжди 
знаходиться на відповідному рівні. Окрім того, 
проблемою залишається його комерційний об-
сяг і наявність документів, які підтверджують 
походження. Деякі фермери продовжують ви-
рощувати місцеві форми власної селекції, які 
добре пристосовані до екологічних умов регіо-
ну. Бракує високоврожайних сортів, придатних 
для поширення в Україні, і в Державному реє-
стрі [8, 9]. Так, у 2018 р. їх кількість становила 
7 назв,  у 2019 р. – 17. 

Часник, завезений з інших регіонів, швидко 
вироджується і його урожайність знижується у 
2–3 репродукції [6, 14]. Дослідження нових, 
місцевих та завезених з інших країн світу сор-
тів і форм за господарсько цінними ознаками 
в умовах Правобережного Лісостепу України є 
актуальним.

Мета дослідження – виділення кращих 
зразків серед різних сортів та місцевих за діа-
метром, масою головки, урожайністю та то-
варністю  в умовах Правобережного Лісостепу 
України.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили в 2017–2019 рр. для умов 
дослідного поля науково-виробничого центру 
Білоцерківського НАУ в Правобережному Лісо-
степу України. Сорти та місцеві форми зібрано з 
різних областей України, а саме: Київської, Чер-
нігівської, Дніпропетровської, Кіровоградської і 

Черкаської. Частину зразків (45 шт.) отримали з 
Національного центру генетичних ресурсів рос-
лин України у 2013 р. Оцінювання проводили 
згідно з Методикою дослідної справи в овочів-
ництві і баштанництві [13]. За контроль брали 
сорт Уманського національного університету 
садівництва Прометей [13].

Висаджування зубків часнику озимого 
здійснювали на заздалегідь підготовленій ді-
лянці. Грунти – чорноземи типові малогумус-
ні середньосуглинкові. Ширина міжряддя – 35 
см, а відстань між рослинами в рядку – 8 см, 
що становило 357 тис. рослин/га. 

Збирання та облік врожаю проводили з 
кожного сорту окремо. Площа облікової ділян-
ки  становила 0,42 м2. Підземні цибулини ви-
копували тоді, коли починали всихати листки 
на стеблі та розкривалася обгортка на суцвітті. 
Цибулини  сортували на товарні і нетоварні та 
зважували їх окремо згідно з ДСТУ ІSО 6663-
2002 [11]. 

Отримані дані обробляли методом диспер-
сійного аналізу, викладеним у працях Б.А. До-
спєхова (1985), З.Д. Сича (1993), та з викорис-
танням комп’ютерної програми «Statisticа-7» 
[10, 20].

Результати дослідження та обговорення. 
Діаметр головок часнику озимого в колекційно-
му розсаднику був неоднаковим у різних сортів  
та місцевих форм (табл. 1). Так, кондиційною 
вважається головка діаметром більше 4 см. 

У середньому цей показник перевищу-
вав контроль у таких зразків як ІОБ00160, 
ІОБ00003–Бірючекутський місцевий, ІОБ00117 
та ІОБ00015. У сорту Прометей (контроль) 
діаметр головки в середньому за три роки 
становив 4,2 см. Майже однаковий він у варі-
антів ІОБ00160 і ІОБ00015 – 4,3 та 4,5 см від-
повідно. Найкращі результати спостерігали 
у варіантів ІОБ00003–Бірючекутський місце-
вий і ІОБ00117, які формували головки діаме-
тром 5,5 та 5,3 см. Найменше значення цього 
показника було у варіантів ІОБ00083 – Спас 
(2,8 см), ІОБ00132 (3,3 см), ІОБ00042 (3,4 см). 
Не різнилися від контролю розміри головки у 
зразків ІОБ00016,  ІОБ00009, їх діаметр стано-
вив 3,6 та 3,7 см відповідно.

Отже, в середньому за три роки істот-
но більшими формувалися головки у варіан-
тів ІОБ00003–Бірючекутський місцевий та 
ІОБ00117. Вони перевищували контроль Про-
метей відповідно на 1,3 і 1,1 мм, що становило 
надбавку 30 та 26 %. 

Маса головок у сортозразків колекційно-
го розсадника часнику озимого змінювалася 
кожного року. Середнє значення цього показ-
ника за 2017–2019 рр. наведено в таблиці 1. 
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Так, найбільше її істотне значення спостері-
гали у  варіанта ІОБ00117 – 41 г, що на 15 г 
(59 %) перевищувало контроль Прометей (26 
г). Досить великі головки формувалися у зраз-
ків ІОБ00015, ІОБ00003-Бірючекутський міс-
цевий, ІОБ00009ІОБ00160. Їх маса становила 
відповідно  31, 31, 30, 29 г. Це перевищувало 
контрольний варіант на 5 г (20 %), 5 г (20 %), 4 
г (16 %) та 3 г (14 %). 

Малі головки виростали у варіантів час-
нику озимого ІОБ00083 – Спас, ІОБ00132, 

ІОБ00016. Їх значення становило 17, 21 та 24 
г, що на 33, 20 і 6 % менше, ніж у контролю. 
Нічим не різнилися вони у зразка ІОБ00042, 
середня маса головки становила 27 г.

Встановлено, що середня маса головок у 
різних сортозразків колекційного розсадника 
часнику була найвищою впродовж 2017–2020 

рр. у зразка ІОБ00117, і становила 41 г. Наймен-
ші головки формувалися у варіанта ІОБ00083 
Спас – 17 г.

Урожайність різних сортозразків колекцій-
ного розсадника коливалася залежно від погод-
них умов року (табл. 2). 

Урожайність сортів та місцевих форм час-
нику озимого залежала від погодних умов, 
ґрунтових чинників та генетичних особливос-
тей. Ґрунти дослідної ділянки належали до чор-
ноземів типових та за гранулометричним скла-

дом належали до суглинків. Отже, вони були 
придатними для вирощування часнику озимого. 
Найкращі погодні умови спостерігали впродовж 
2017 року, що вплинуло на більшу врожайність.

Так, урожайність вищу за контроль у 2017 
р. отримали від вирощування сортів ІОБ00160, 
ІОБ00009, ІОБ00003–Бірючекутський місце-

Таблиця 1 – Мінливість ознак головки часнику озимого в колекційному розсаднику,  середнє за 2017–2019 рр.

Назва зразка
Діаметр 

головки, см

Відхилення від 
контролю діаметра 

головки
Маса 

головки, г

Відхилення від 
контролю маси г

оловки

см % г %

Прометей (контроль) 4,2 0 0 26 0 0

ІОБ00083 – Спас 2,8 -1,4 -35 17 -9 -33

ІОБ00160 4,3 +0,1 +1 29 +3 +14

ІОБ00009 3,7 -0,5 -13 30 +4 +16

ІОБ00003–Бірючекутський місцевий 5,5 +1,3 +30 31 +5 +20

ІОБ00132 3,3 -0,9 -21 21 -5 -20

ІОБ00117 5,3 +1,1 +26 41 +15 +59

ІОБ00016 3,6 -0,6 -15 24 -2 -6

ІОБ00042 3,4 -0,8 -20 27 +1 +4

ІОБ00015 4,5 +0,3 +6 31 +5 +20

НІР
05

0,6 6,9

*Примітка: номери подано за каталогом Національного центру генетичних ресурсів рослин України.

Таблиця 2 – Урожайність зразків часнику озимого у колекційному розсаднику, 2017–2019 рр.

Назва зразка
Урожайність, т/га

Відхилення від 
контролю

2017 р. 2018 р. 2019 р. Середнє за 
2017–2019 рр.

т/га %

Прометей (контроль) 9,1 8,3 7,6 8,0 0 0 84

ІОБ00083 – Спас 6,0 5,5 5,0 5,3 -2,7 -34 72

ІОБ00160 10,2 9,4 8,5 9,0 +1,0 +13 85

ІОБ00009 10,5 9,6 8,8 9,2 +1,3 +16 81

ІОБ00003–Бірючекутський місцевий 10,9 10,0 9,1 9,6 +1,6 +20 92

ІОБ00132 7,4 6,8 6,2 6,5 -1,5 -18 73

ІОБ00117 14,4 13,2 12,0 12,6 +4,7 +58 92

ІОБ00016 8,4 7,7 7,0 7,4 -0,6 -8 86

ІОБ00042 9,5 8,7 7,9 8,3 +0,4 +4 73

ІОБ00015 10,9 10,0 9,1 9,6 +1,6 +20 82
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вий, ІОБ00117, ІОБ00015. Цей показник стано-
вив відповідно 10,2; 10,5; 10,9; 14,4 та 10,9 т/га. 
Майже на рівні з контролем вона була в зразків 
ІОБ00016 і ІОБ00042 – 8,4 та 9,5 т/га. Найниж-
чою вона була у зразків ІОБ00083 – Спас (6,0 т/
га) і ІОБ00032 (7,4 т/га), що корелює із здатні-
стю сорту до формування невеликих головок.

Погодні умови під час вирощування колек-
ційних зразків часнику озимого в 2018 р. вияви-
лися менш сприятливими, тоді випадала більша 
кількість опадів, особливо наприкінці вегетації. 
Це сприяло поширенню хвороб, що негативно 
вплинуло на зберігання головок. Так, урожай-
ність знизилася, порівняно з 2017 роком. Най-
вищою вона була у зразків ІОБ00160, ІОБ00009, 
ІОБ00003–Бірючекутський місцевий, ІОБ00117, 
ІОБ00015, і становила відповідно 9,4; 9,6; 10,0; 
13,2; 10,0 т/га. Аналогічним до контролю сорту 
Прометей (8,3 т/га) цей показник був у варіан-
та  ІОБ00042 – 8,7 т/га. Найнижчу врожайність 
формували зразки ІОБ00083 – Спас (5,5 т/га), 
ІОБ00032 (6,8 т/га) і ІОБ00016 (7,7 т/га).

За вирощування часнику озимого в 2019 
році спостерігали відсутність опадів у другій 
половині травня і на початку червня та висо-
кі температури. Цей період є найважливішим 
для формування високої врожайності. Так, уже 
в травні вдень температура була найвищою за 
період досліджень, що зумовило формування 
малих головок. Найвищою урожайністю ха-
рактеризувалися варіанти ІОБ00160, ІОБ00009, 
ІОБ00003-Бірючекутський місцевий, ІОБ00117, 
ІОБ00015, де цей показник становив відповідно 
8,5; 8,8; 9,1; 12,0 та 9,1 т/га. На рівні з контролем 
він був у ІОБ00016 і ІОБ00042 – 7,0 та 7,9 т/га. 
Найнижчу урожайність головок часнику озимого 
отримали у зразків  ІОБ00083 – Спас (5,0 т/га), 
ІОБ00132 (6,2 т/га).

Встановлено, що істотно більшу врожай-
ність головок часнику озимого отримали від 
вирощування рослин зразка ІОБ00117 – 12,6 т/га. 
Високою вона була і у зразків ІОБ00160 (9,0 т/
га), ІОБ00009 (9,2 т/га), ІОБ00003–Бірючекут-
ський місцевий (9,6 т/га), ІОБ00015 (9,6 т/га). 
У сорту Прометей (контроль) та зразка ІОБ00042 
цей показник становив відповідно 8,0 та 8,3 т/га. 
Істотно меншу врожайність головок у різних 
зразків часнику озимого в колекційному роз-
саднику впродовж 2017–2019 рр. спостерігали 
за вирощування ІОБ00083 – Спас (5,3 т/га) та 
ІОБ00032 (6,5 т/га).

Вивчення різних сортів та місцевих форм 
колекційного розсадника часнику озимого да-
ло можливість оцінити сорти за рівнем товар-
ності. Найбільшу товарність спостерігали у 
зразків ІОБ00003–Бірючекутський місцевий та 
ІОБ00117, яка становила 92 %.

У сорту Прометей (контроль) товарність 
головок становила  84 %. Майже такою, як у 
контролю, вона була у зразків  ІОБ00160 (85 %), 
ІОБ00009 (81 %), ІОБ00016 (86 %) та ІОБ00015 
(82 %). Найменшою товарністю характеризу-
валися зразки ІОБ00042 (73 %), ІОБ00132 (73 %), 
ІОБ00083 Спас (72 %). 

Висновки. За вивчення сортів та місце-
вих форм колекційного розсадника часнику 
озимого найбільшими за діаметром головки 
виявилися: ІОБ00003–Бірючекутський місце-
вий (5,5 см), ІОБ00117 (5,3 см). Найкращим 
за масою головки був зразок ІОБ00117 – 41 г. 
Найвищою врожайністю характеризувалися 
зразки ІОБ00003–Бірючекутський місцевий і 
ІОБ00117. Урожайність у них становила відпо-
відно 9,6 та 12,6 т/га.
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Оценивание сортов и местных форм чеснока ози-
мого по хозяйственно ценным признакам в условиях 
Правобережной Лесостепи Украины

Сыч З. Д., Кубрак С. М.
В производстве чесночной продукции для внутрен-

него рынка и на экспорт отсутствует достаточное коли-
чество высокоурожайных сортов с крупными головками 
и небольшим количеством зубков, устойчивых против 
вредителей, болезней и стрессовых условий культивиро-
вания. Кроме промышленных сортов, продолжают выра-
щивать адаптированные местные формы собственной се-
лекции. Озимый чеснок относится к вегетативно размно-
жаемым культурам, в связи с чем после перемещения из 
других регионов быстро вырождается, поэтому в 2–3 ре-
продукции урожайность резко снижается. Перенос мест-
ных форм из одних регионов в другие требует дополни-
тельного предварительного изучения. Исследования про-
водили для условий Правобережной Лесостепи Украины.   
Изучали 60 образцов чеснока озимого. Рабочую коллек-
цию чеснока озимого составляли сорта и местные фор-
мы, которые завезены из Киевской, Черниговской, Дне-
пропетровской, Кировоградской и Черкасской областей. 
Часть образцов (45 шт.) получили из Национального цен-
тра генетических ресурсов растений Украины. В качестве 
контроля использовали сорт Прометей, который создан в 
Уманском университете садоводства. Исследования про-
водили в соответствии с Методикой исследовательского 
дела в овощеводстве и бахчеводстве (Г.Л. Бондаренко, 
К.И. Яковенко, Харьков 2001). Густота растений состав-
ляла 340 тыс. растений/га.

В среднем за 2017–2020 гг. крупнейшие по диаметру 
головки формировались у вариантов ИОБ00003–Бирюче-
кутский местный (55 мм) и ИОБ00117 (53 мм). Средняя 
масса их была самой высокой у образца ИОБ00117 – 
41 г. Наименьшие головки формировались у варианта 
ИОБ00083 Спас – 17 г. Существенно большую урожай-
ность головок чеснока озимого собрали от выращива-
ния растений варианта ИОБ00117 – 12,6 т/га. Наиболь-
шую долю товарных головок наблюдали в образцов 
ИОБ00003–Бирючекутський местный и ИОБ00117, где 
она составляла 92 %. За данными исследований лучшими 
по диаметру, массе головки и урожайности оказались об-
разцы ИОБ00003–Бирючекутский местный и ИОБ00117. 

Урожайность в них составляла соответственно 9,6 и 12,6 
т/га, масса головки – 31 и 41 г, а диаметр – 55 и 53 см.

Ключевые слова: сорта, местные формы, коллекция, 
чеснок озимый, масса головки, урожайность, товарность.

Evaluation of varieties and local forms of winter 
garlic for their economic characteristics in the conditions 
of right bank Forest Steppe of Ukraine

Sych Z., Kubrak S.
Garlic production for the local market and for export 

lacks a suffi cient amount of high-yielding varieties with large 
bulbs and small amount of cloves, resistant to pests, diseases 
and stressful cultivation conditions. In addition to industrial 
varieties, adapted local forms of self-breeding are currently 
cultivated. Winter garlic is a plant with vegetative reproduction 
and it is reproduces with cloves, single clove and air bulbs, 
Therefore, the varieties brought from other regions degenerate 
quickly. Two and three times reproduction leads to a gradual 
reduction in yield and quality. The transfer of local forms from 
one region to another requires further study. Researches were 
carried out in conditions of right bank Forest Steppe of Ukraine. 
We studied 60 samples of winter garlic. The working collection 
of winter garlic was composed of varieties and local forms 
brought from Kyiv, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovograd 
and Cherkassy regions. Some samples (45 pcs.) were received 
from the National Center of Plant Genetic Resources of 
Ukraine. The variety of Prometey created at Uman University 
of  gardening was used as the control. The research was 
conducted according to the "Methods of experimental work in 
vegetable growing and melon-plot field" (G. L. Bondarenko, 
K. I. Yakovenko, Kharkiv 2001). The plants density was 340 
thousand plants ha.

  On the average for 2017-2020 the heads formed the 
largest diameter in the variants of IOB00003-Biryuchekutskiy 
local (55 mm) and IOB00117 (53 mm). Their average weight 
was the highest in the sample of IOB00117 – 41 g. The 
smallest heads were formed in the variant of IOB00083 Spas 
– 17 g. Essentially higher yield of heads of winter garlic was 
collected from cultivation of plants of the variant IOB00117 
– 12,6 t/ha. The greatest share of commodity heads was 
observed for samples IOB00003-Biryuchekutskiy local and 
IOB00117 (92 %). 

Thus, samples of IOB00003-Biryuchekutskiy local and 
IOB00117 were the best in the diameter, weight of a head and 
productivity among the samples studied in the research carried. 
They yielded 9.6 and 12.6 t/ha, respectively, with head weights 
of 31 and 41 g and the diameter of 55 and 53 cm.

Key words: varieties, local forms, collection, winter 
garlic, weight of the bulb, marketability.
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