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Борисюк В., Багай Т., Волинець О., Дика Л. Ефективність селекції часнику озимого за участі 
екологічних форм Західного регіону України 

Важливою умовою розвитку часниківництва в Україні є необхідність термінового збільшення виробництва 
власного високоякісного насіннєвого матеріалу нових високопродуктивних сортів вітчизняної селекції. Саме з цією 
метою у Львівському національному аграрному університеті на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2006 р. № 665-р «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне 
надбання» та Договору між Міністерством освіти і науки України і Львівським національним аграрним 
університетом, проводиться відповідна робота з утримання, збереження та розвитку об’єкта НН «Колекційний 
генофонд екологічних форм часнику». 

Наші досягнення ґрунтуються на багаторічних дослідженнях вивчення біологічних властивостей та 
використання в селекції часнику озимого ендеміків ґрунтово-кліматичних зон Західного регіону України та 
створеного від них клоновим добором нових сортів із високим адаптивним потенціалом, екологічно пластичних, 
зорієнтованих на конкретні ґрунтово-кліматичні умови. Вони утворюють найякісніший вихідний матеріал для 
практичної селекції. 

Охарактеризовано розвиток часниківництва за останні роки, наголошуючи на проблемах, які вирішують 
вітчизняні виробники часнику. Наведено особливості морфогенезу рослин, охарактеризовано морфотип цибулини 
(колір сухих лусок, вирівняність, щільність), встановлено продуктивність, товарність, спосіб проявлення 
господарсько-цінних ознак у нових для екоформ умовах вирощування, та виявлення модифікаційної мінливості. 

Показники врожайності різнилися за роками (вплив гідротермічних умов вирощування та інтродукції), серед 
нестрілкуючих підвидів найвищими вони були у 2019 році і становили 10,1 та 12,5 т/га для форми 16/73 та 17/26 
відповідно, що на 41,6 % та 51,4 % більше порівняно зі сортом-стандартом Лідер. Аналогічну тенденцію 
спостерігали й за якісними показниками. 

Ключові слова: часник озимий, нестрілкуючий, екоформи, маса цибулини, крупність зубця, параметри, 
щільність, урожайність. 

 
Borysiuk V., Bahai T., Volenets O., Dyka L. Efficiency of winter garlic selection when considering ecological 

forms of the Western Region Ukraine  
The advanced development of garlic growing in Ukraine is not possible without urgent extension of production of 

high quality seed material of new varieties selected by native researchers. The research is focused on the above-mentioned 
tasks and considers the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 665-p (27 Dec. 2006) On Including Scientific 
Objects to the Number of Those Which Mean National Achievements and the Agreement of the Ministry of Education and 
Science with Lviv National Agrarian University, аppropriate work is underway to maintain, preserve and develop the NN 
object «Collection gene pool of ecological forms of garlic». 

Our achievements are based on the many-year research aimed to study the biological properties and use in winter 
breeding of endemics of soil and climatic zones of the Western region of Ukraine and to create the new varieties with high 
adaptive potential, environmentally plastic, focused on specific soil and climatic conditions by clonal selection. They are the 
highest quality source material for practical selection. 

The given article examines the development of garlic growing during the last years. Its authors dwell upon the 
methods of the given crop selection. They present peculiarities of morphogenesis of plants and characterize the morpho-
type of a bulb (colour of dry scales, smoothing and compactness of fruits). A particular attention is paid to productivity and 
marketing parameters as well as to the way of presenting economically valuable characteristics under the conditions of the 
crop growing that are new for ecoforms, and indicating its modifications mutabilities. 
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The yields differed by year (the impact of hydrothermal conditions of cultivation and introduction). among non-
shooting subspecies, they were the highest in 2019 and amounted to 10.1 and 12.5 t/ha for the form 16/73 and 17/26, 
respectively, which was by 41.6 % and 51.4 % more than the standard variety Leader. A similar trend was observed for 
qualitative indicators. 

Key words: winter garlic, non-arrow, mass of bulbs, largeness of a clove of garlic, compactness, yielding capacity. 
 

Постановка проблеми. У результаті від-
критого ринку для іноземного часнику в Україні 
суттєво обмежилась селекційна робота з цією 
культурою. Водночас безповоротно зникають 
місцеві екологічні форми, які для часнику, як для 
винятково вегетативно розмножуваної культури, є 
на сьогодні не тільки найціннішими, а й єдиними 
джерелами або донорами багатьох господарсько-
цінних ознак. Вони утворюють найякісніший 
вихідний матеріал для практичної селекції, 
зокрема адаптивної, яка тепер набуває особливої 
актуальності, оскільки передбачає створення 
сортів з високим продуктивним потенціалом, 
екологічно пластичних, і орієнтовані на конкретні 
екологічні умови. На такі форми Україна, зокрема 
її західний регіон, багата, оскільки тут перебуває 
один із вторинних центрів походження часнику. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Посівні площі під часником в Україні у 2021 році 
становлять 3,5 тис. га, що на 75 % більше порівняно 
з 2 тис. га у 2020 році. Сьогодні середня врожайність 
із гектара становить близько 6 т., тоді як за 
дотримання відповідної технології вирощування 
можна отримати 12–14 т/га. Однак часто сорти 
часнику, завезені з інших ґрунтово-кліматичних зон 
або країн, приживаються погано, рослини масово 
уражують хвороби і шкідники. За різних ґрунтово-
кліматичних умов сорти часнику можуть видо-
змінюватися, втрачаючи стрілку, змінюючи 
забарвлення головки, кількість зубців тощо [6]. 

За даними В. А. Попкова [7], за садіння 
часнику без урахування екологічних умов стріл-
куючі та нестрілкуючі сорти можуть утворювати 
однозубку, або форми з ослабленим стрілкуван-
ням. А врожайність спадає у 2–3 рази. Зокрема 
встановили, що перевезення сортів часнику, 
створених у південно-східному регіоні, в умови 
Правобережного Лісостепу України, зокрема 
Черкаську область, спричинило різкий стрибок 
продуктивності першого року вирощування та її 
суттєвий спад наступного року [9; 10]. 

Тобто більшість сортів характерна обмеже-
ністю ареалу вирощування, тож перенесення їх у 
іншу ґрунтово-кліматичну зону спричинює певні 
зміни як у морфологічних ознаках, так і в якісних 
показниках отриманого врожаю. Тому дуже 
цінним матеріалом є місцеві форми, адаптовані до 

конкретних умов вирощування. Саме від таких 
форм часнику окремої еколого-географічної зони 
слід використовувати посадковий матеріал [1; 11]. 

 
Постановка завдання. Завдання нашого 

дослідження – збереження екологічного різно-
маніття місцевих форм озимого часнику Західного 
регіону України та створення на їх основі нових 
сортів культури методом клонового добору з 
подальшим закріпленням господарсько-цінних 
ознак. 

 
Виклад основного матеріалу. Колекційні 

розсадники закладали на дослідному полі 
Навчально-наукового центру Львівського НАУ 
(м. Дубляни Жовківського району Львівської 
області) згідно із загальноприйнятими методи-
ками [2; 3; 8]. Ґрунт дослідної ділянки темно-
сірий опідзолений, середньозабезпечений 
поживними речовинами. Вміст гумусу (за 
Тюріним) – 2,7 %, рН сольового розчину – 5,8, 
легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 
110 мг/кг. Ґрунт середньо забезпечений рухомими 
формами фосфору (95 мг/кг) і обмінного калію 
(127 мг/кг). Вирощування часнику відповідало 
загальноприйнятій та опрацьованій нами у про-
цесі багаторічної роботи технології. Поперед-
ником часнику є пшениця озима, після збирання 
якої проводили лущення стерні, а через два-три 
тижні – оранку на глибину 25–28 см, перед чим 
вносили органічні й мінеральні добрива в нормах 
50 т/га гною і N35Р60К60. 

Після оранки залежно від проростання 
бур’янів культивували ріллю на глибину 10–
12 см. Безпосередньо перед садінням зубців 
нарізали борозни на глибину 6–8 см з міжряддям 
40 см. Садили часник, розкладаючи зубці по дну 
борозни на відстані 8–10 см один від одного. 
Зубці в борознах загортали вручну, нагортаючи 
гребені заввишки до 15 см. Для захисту рослин 
часнику від проростання бур’янів в осінній і 
ранньо-весняний періоди вносили ґрунтовий 
гербіцид Стомп, к. е. (пендаметалін) у нормі 
4,5 л/га, а у травні – червні Тотріл, к. е. (іоксиніл 
у формі октаноату ефіру) – 3,0 л/га (метод 
чверток) і Пантеру, к. е. (хізалофоп-п-тефурил) – 
2,0 л/га. 
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За висоти рослин 15–20 см з метою захисту 
від хвороб і шкідників часник обприскували 
баковою сумішшю Рекс Дуо, к. с. (епоксиконазол 
+ тіофанат-метил) – 0,6 л/га та Нурел Д, к. е. 
(тіаметоксам) – 1 л/га. 

Навесні двічі підживлювали аміачною 
селітрою: перший раз – по таломерзлому ґрунту, 
другий – у другій–третій декаді травня у нормі 
N45 + N45 відповідно. При появі ґрунтової кірки 
міжряддя неглибоко рихлили на глибину до 5 см. 
Збирали врожай вручну, обережно підкопуючи 
лопатою кожну рослину та злегка очищаючи її 
від землі. Кількісні та якісні показники виса-
джених нестрілкуючих екоформ порівнювали із 
сортом-стандартом Лідер. 

Обліковували врожай із ділянки площею 
6 м2 із наступним перерахунком у т/га. По-
вторність досліду триразова. Під час збирання 
врожаю визначали середню масу цибулини 
ваговим методом з точністю до 0,01 кг. Загальний 
урожай обліковували з кожної ділянки окремо та 
розподіляли на фракції й сортували відповідно до 
ДСТУ 3233-95 «Часник свіжий. Технічні умови» і 
ДСТУ ЕЭК ООН FFV-18:2016» та «Часник. 
Настанови щодо постачання і контролювання 
якості» [4; 5]. Для характеристики структури 
врожаю й визначення товарності цибулини 
розділяли на три фракції – великі, середні, дрібні. 
Деформовані та розкриті цибулини відносили до 
дрібної фракції. Товарність урожаю визначали 
додаванням маси великих та дрібних цибулин і 
виражали цей показник у відсотках. Морфологічні 
особливості, такі як забарвлення та форму 
цибулини, визначали органолептично. 

Упродовж останніх років для поповнення 
генофонду часнику Львівського НАУ зібрано 
сотні екоформ із різних областей України, характе-
ристики двох найкращих з них подані в табл. 1. 
Одержані результати досліджень показали, що 
зібрані екоформи характерні великою масою 
цибулини, в межах 60 та 85 г, крупним зубцем 
масою 8,5 та 12,0 г, високою щільністю (5,0 балів) 
та відповідними до стандарту параметрами висоти 
й діаметра. При цьому, за час досліджень форма 
цибулини екоформи 16/73 змінилася з овально-
округлої на широко-еліптичну. 

Ми вивчили особливості морфогенезу рос-
лин, охарактеризували морфотип цибулини (колір 
сухих лусок, вирівняність, щільність), особливу 
увагу звертали на продуктивність, товарність, 
характер проявлення господарсько-цінних ознак у 
нових для екоформ умовах вирощування, та вияв-
лення модифікаційної мінливості (див. табл. 1, 2). 

Показники врожайності різнилися за 
роками: найвищими вони були 2019 року – 10,1 та 
12,5 т/га для форми 16/73 та 17/26 відповідно, що 
на 41,6 % та 51,4 % більше порівняно зі сортом-
стандартом Лідер. Аналогічну тенденцію 
спостерігали і в інші роки досліджень. 

 
Висновки. Після проведеної всебічної 

оцінки 100 місцевих екоформ та наявних сортів 
вітчизняної й зарубіжної селекції форм 16/73 і 
17/27 за комплексом господарсько-цінних ознак 
переважають сорт-стандарт Лідер як за кількіс-
ними, так і за якісними показниками, отож будуть 
розмножені й подані у реєстр сортів України. 
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