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different. After all, the organization of the photosynthetic apparatus of plants can be such that for a
relatively small area of leaves you can get better rates of dry matter accumulation. The best
indicators of photosynthetic potential for the use of plant protection products in autumn were
identified with the use of such products as Granstar Pro 75, WG, Logran 75, WG, Harmony 75,
WG, for introduction into the phenophase BBCH 10–13, and in spring for use in BBCH 27–29 in
combination with Bioforge and separately. However, the introduction of PIC 75, WG, to form the
best photosynthetic potential of winter wheat crops should be carried out in the phase of BBCH 7–9
in autumn or spring in BBCH 25–26. We also investigated that the use of Bioforge anti-stress
fertilizer did not significantly affect the growth of photosynthetic potential of crops. Conclusions. It
was determined that the use of the anti-stress agent Bioforge had a positive effect on the condition
of plants and their accumulation of dry matter. Accordingly, the best indicators of net productivity
of wheat photosynthesis were obtained with the use in autumn of such products as Granstar Pro 75,
WG, Logran 75, WG, Harmony 75, WG, for introduction into the phenophase BBCH 10–13, and
spring for use in BBCH 27–29 in combination with Bioforge. However, the introduction of PIC 75,
WG, to form the best photosynthetic potential of winter wheat crops should be carried out in the
phase of BBCH 7–9 in autumn or spring in BBCH 25–26 in combination with Bioforge.
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Мета. Вивчити біологічні особливості й процес формування продуктивності та
реалізації біологічного потенціалу нестрілкуючих сортозразків часнику озимого за
краплинного зрошення в умовах Лісостепу України. Методи. Польові, лабораторні,
статистичні та розрахунково-аналітичні. Результати. Місцеві та інтродуковані форми
часнику озимого нестрілкуючого підвиду (№ 1, 14, 16, 19, 24, 27) порівняно із селекційними
сортами [‘Прометей̕ (St) і ̒Любаша̕] за ознаками продуктивності. Виявлено, що всі без
винятку нестрілкуючі форми культури мають еректоїдний тип розміщення листків.
Інтродуковані форми характеризуються послабленим стрілкуванням, що є проявом адаптації
до умов вирощування. За кількістю повітряних бульбочок у суцвітті всі сорти й колекційні
зразки характеризувалися меншими показниками порівняно із сортом-стандартом П
̒ рометей̕.
Зокрема, сорт ̒ Любаша̕ утворював на 16,1 % менше бульбочок, але вони мали більшу на
37,2 % масу 1000 шт. Нестрілкуючі зразки, які утворювали повітряні бульбочки на
редукованій квітконосній стрілці, характеризувалися дуже малою їх кількістю (менше за
стандарт на 89,7–90,8%), однак утворені бульбочки мали надзвичайно велику масу 1000 шт.
Зокрема, зразок № 1 формував повітряні цибулинки більше по масі 1000 шт. від стандарту на
542,0 %; зразки № 16 і 27 – на 554,3 і 752,9 % відповідно. Зразки № 14, 19 і 24 взагалі не
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стрілкували. За врожайності повітряних бульбочок зразки, які утворювали цибулинки,
поступалися стандарту на 11,7–40,1 %. Сорт Л
̒ юбаша̕ характеризувався більшою на 19,0 %
урожайністю цибулинок. Абсолютна більшість колекційних зразків часнику озимого
утворювали меншу цибулину. Велику за масою цибулину відносно стандарту мав зразок
№ 16. За врожайністю колекційні зразки істотно поступалися, крім № 16, який перевищував
показники стандарту на 30,2 і 56,8 Усі колекційні зразки мали істотно більший уміст сухої
речовини. Висновки. Виділено перспективні зразки (№ 14, 16, 19, 24) за рядом ознак для
подальшої селекції нестрілкуючих сортів часнику озимого столового типу. Подальші
дослідження полягають у вивченні вмісту вторинних метаболітів і зберігання зразків у
неконтрольованих умовах для створення столових сортів, придатних до тривалого
зберігання.
Ключові слова: часник нестрілкуючий; редукована квітконосна стрілка; повітряна
бульбочка; врожайність.
Вступ
Серед овочевих культур часник завдяки специфічному смаку і гостроті, високій
фітонцидній активності, використанню у фармацевтичній та переробній промисловості,
здатності до тривалого зберігання в свіжому вигляді по праву займає провідне місце серед
овочів. Основними причинами незадовільного стану виробництва часнику є: недостатня
вивченість біологічних особливостей і господарсько-цінних ознак місцевих форм,
недостатня кількість районованих сортів і садивного матеріалу. Враховуючи, що селекції і
насінництву належить важлива роль у збільшенні виробництва часнику, нами проведено
дослідження продуктивності місцевих форм часнику озимого нестрілкуючого у порівнянні з
найбільш поширеними на виробництві сортами стрілкуючого часнику в Україні.
За основу класифікації часнику (Allium sativum L.) при розподілі його на підвиди –
стрілкуючі і нестрілкуючі – взята ознака наявності або відсутності стрілки [1]. Автор
класифікації часнику А. В. Кузнєцов, з огляду на вплив еколого-географічних чинників,
зазначає, що поділ цей умовний. Комісарів В. А. вважає, що за своєю природою весь часник
має стрілки і здатен формувати генеративні органи. Для відновлення здатності стрілкуватися
він рекомендує систематично вирощувати нестрілкуючі сорти часнику в озимій культурі,
вибраковуючи нестрілкучі рослини [2–6].
Для отримання високих врожаїв овочевих культур потрібні як врожайні сорти, так і
сприятливі для кожного сорту умови зовнішнього середовища [7].
Екологічна пристосовність рослин є найважливішим елементом врожайності, тому
вивчення захисно-пристосувальних властивостей і реакцій культури необхідно розглядати як
основну передумову для наукового обґрунтування вибору ознак і напрямків при селекції на
стійкість до хвороб, врожайність та інші господарськоцінні ознаки [8].
Перехід до адаптивного овочівництва можливий за умови, що культивовані види і
сорти рослин будуть здатні найефективніше використовувати природні, техногенні та інші
ресурси. Важливу роль при цьому відіграє пристосованість сорту до «місцевих умов», як-от
ґрунтово-кліматичні й погодні умови, техногенні та технічні можливості, агротехніка,
виробнича інфраструктура, кон’юнктура ринку [9–11].
Отож, сорт є визначальним чинником ефективності технології вирощування і є першим
етапом її інтенсифікації.
Мета досліджень – вивчити біологічні особливості й процес формування
продуктивності та реалізації біологічного потенціалу нестрілкуючих сортозразків порівняно
зі стрілкуючими сортами часнику озимого за краплинного зрошення в умовах Лісостепу
України.
Матеріали та методика досліджень
Озимі стрілкуючі сорти часнику озимого ̒Прометей̕ і Л
̒ юбаша̕. Перспективні
сортозразки озимого нестрілкуючого підвиду часнику озимого № 1 (Іспанія), № 14
203

ISSN 2410-1281 НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ випуск 29’2021
РОС ЛИННИЦТВО

(Тернопільска обл., Збаразький р-н.), № 16 (Фрнація), № 19 і 24 (Черкаська обл., Уманський
р-н) та № 27 (Черкаська обл., Маньківський р-н.) знаходяться у колекційному розсаднику
часнику кафедри овочівництва. Виділені з місцевих форм часнику озимого методом
масового клонового добору впродовж 2016–2018 рр.
Дослідження проводили на дослідних ділянках кафедри овочівництва НВВ Уманського
національного університету садівництва.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений важкосуглинковий [12].
Погодні умови істотно різнилися за роками досліджень, проте суттєво не впливали на
вирощування часнику як на богарі, так і за умов краплинного зрошення.
Дослідження з вивчення технології вирощування сортів часнику озимого в умовах
Правобережного Лісостепу України за краплинного зрошення проводилися у 2019–2020
роках на дослідному полі кафедри овочівництва Уманського НУС за схемою, яка включала
вісім варіантів: сорти часнику озимого П
̒ рометей̕ і ̒Любаша̕ та перспективні сортозразки
часнику озимого нестрілкуючого підвиду № 1, 14, 16, 19, 24 і 27. За стандарт взято сорт
̒Прометей̕ як найбільш поширений і апробований у зоні Лісостепу.
Розміщення ділянок у досліді системне, без повторностей. Площа дослідної ділянки –
2
10 м . Висаджували часник 10–15 жовтня за схемою 45 × 6 см.
У досліді проводили обліки і спостереження згідно загальноприйнятих методик:
Обраховувалась площа листка за лінійним методом, кількість листків (шт./росл.) та
листковий індекс через 60 діб від початку весняного відростання (BBCH 55) [13].
Урожай обліковували через п'ять діб після висушування [13].
Визначали середню масу стандартних цибулин, кількість зубків у цибулині, їх середню
масу [13], а також масову частку сухих речовин в цибулинах методом висушування за
температури105 ºC (ДСТУ 7804:2015).
Для аналізу експериментальних даних використано методи кореляційного та
дисперсійного аналізів. Статистичну обробку даних виконували з використанням
ліцензійних комп’ютерних програм Microsoft Office Exel і Statistica 10.0. Результати були
розраховані на рівні значущості 0,05.
Результати досліджень
Проведення біометричного аналізу показало, що всі досліджувані нестрілкуючі зразки
часнику озимого характеризуються еректоїдним типом розміщення листя.
За висотою рослин сорт Л
̒ юбаша̕ переважав стандарт у середньому за два роки на 2,5 см.
Зразки № 1 і 16 мали меншу висоту рослин від сорту ̒Прометей̕ на 16,8 і 11,6 см у 2019 році і
10,7 і 5,7 у 2020-му. Зразки № 14, 19, 24 і 27 характеризувалися меншою висотою рослин на
15,6–24,8 см у 2019 році і 12,7–19,7 см у 2020 році. У середньому за два роки нестрілкуючі
зразки часнику озимого мали меншу висоту рослин на 8,7–20,8 см (12,6–30,2 %).
Облиственість рослин часнику озимого нестрілкуючого була вищою проти стандарту у
зразків № 14 і 19 на 0,1–0,6 шт./росл. (1,1–7,4 %). Зразки № 1, 16, 24 і 27 характеризувалися
меншою кількістю листків на 4,5; 4,6; 4,0 і 5,2 % у середньому за два роки.
За площею листкової пластинки істотно переважав стандарт лише сорт ‘Любаша’ –
54,2 %, і зразок № 16 – 18,3 %. У зразків № 1 і 19 даний показник був неістотно вищим від
стандарту на 3,0 і 0,1 %. Істотно меншою площею листка характеризувалися зразки № 14, 24
і 27, де даний показник був меншим на 12,2–15,8 % (табл. 1).
У середньому за два роки за показником листкового індексу сорт Л
̒ юбаша̕
найістотніше переважав сорт П
̒ рометей̕ – 66,6 %. Серед нестрілчкуючих зразків істотно
більший листковий індекс формував зразок № 16 – 14,2 %, менший від стандарту формували
зразки № 14 – 4,9 %; № 24 – 16,5 %; № 27 – 19,1 %.
За кількістю повітряних бульбочок у суцвітті всі сорти і колекційні зразки
характеризувалися нижчими показниками відносно сорту-стандарту ̒Прометей̕. Зокрема,
сорт ̒Любаша̕ утворював на 16,1 % менше бульбочок відносно стандарту (Рис. 1), але більшу
на 37,2 % масу 1000 шт.
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Таблиця 1
Ріст рослин і асиміляційна поверхня часнику озимого
залежно від сорту / зразка (середнє за 2019–2020 рр.)
Висота
Кількість листків, Площа листкової
Сорт / зразок
рослин, см
шт./росл.
пластинки, см2
‘Прометей’ (St)
68,7
7,9
74,5
‘Любаша’
71,2
8,4
114,9
№1
54,9
7,6
76,8
№ 14
51,8
8,5
65,4
№ 16
60,0
7,6
88,2
№ 19
51,5
8,0
74,6
№ 24
47,9
7,6
63,0
№ 27
49,7
7,5
62,7
НІР0,05
1,14–3,86
0,23–0,41
2,60–3,32

Листковий
індекс
1,28
2,14
1,30
1,22
1,47
1,33
1,07
1,04
0,05–0,08

Адаптація до нових умов може відбуватися як шляхом перебудови комплексу
фізіологічних, біохімічних і морфологічних ознак самої рослини, так і (або) формування
нових норм реакції в процесі природного або штучного відбору [15].
У представлених зразків часнику озимого першою ознакою прояву так званої
«адаптації» було утворення редукованої квітконосної стрілки. Нестрілкуючі зразки, які
утворювали повітряні бульбочки на редукованій квітконосній стрілці, характеризувалися
дуже малою кількістю бульбочок, що менша від стандарту на 89,7–90,8 %, проте утворені
бульбочки мали надзвичайно велику масу 1000 шт. Так, зразок № 1 формував повітряні
бульбочки більші по масі 1000 шт. від стандарту на 542,0 %; зразок № 16 на 554,3 %; зразок
№ 27 на 752,9 %. Зразки № 14, 19 і 24 не стрілкували взагалі (табл. 2).
Таблиця 2
Біометричні показники і врожайність повітряних бульбочок часнику озимого
залежно від сорту/зразка (середнє за 2019–2020 рр.)
Сорт / зразок
‘Прометей’ St*
‘Любаша’*
‘Прометей’ St
‘Любаша’
№1
№ 14
№ 16
№ 19
№ 24
№ 27
НІР0,05

Кількість
бульбочок
у суцвітті, шт.

Маса
1000 шт.
бульбочок

Урожайність
повітряних
бульбочок, т/га

–
–

–
–

–
–

52,3
43,9
4,8
–
5,1
–
–
5,4

196,4
269,4
1261,1
–
1285,2
–
–
1675,3

0,85–2,79

38,72–47,33

Маса
цибулини, г

Урожайність,
т/га

2,62
3,12
1,57
–
1,72
–
–
2,32

51,3
71,7
39,9
52,9
38,1
37,5
63,2
44,1
40,2
39,6

18,0
24,8
14,2
19,6
14,1
14,5
22,3
16,1
14,9
14,3

0,10–0,12

1,56–2,72

0,72–0,88

*вирощування з видаленням квітконосної стрілки.
За врожайністю повітряних бульбочок зразки, які утворювали бульбочки, мали нижчі
показники від стандарту на 11,7–40,1 %. Сорт ‘Любаша’ характеризувався більшою на
19,0 % врожайністю бульбочок.
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Маса цибулини є основним показником структури врожаю, від якого залежить
ефективність технології вирощування і економічна ефективність.
Видалення квітконосної стрілки сприяло збільшенню маси цибулини сорту ‘Прометей’
на 22,2 %; сорту ‘Любаша’ – на 26,1 %.
Без видалення квітконосної стрілки з числа нетсрілкуючих зразків найбільш істотно
переважав стандарт зразок № 16, де маса цибулини була більшою на 58,5 і 31,3 % відносно
сорту ‘Прометей’ у варіанті без видалення і з видаленням квітконосної стрілки.
На 10,6 і 0,7 % була більшою маса цибулини у зразків № 19 і 24 та меншою на 19,1 і
17,6 % відносно стандарту відповідно до способу вирощування. Зразки № 1, 14 і 27
формували цибулини менші за масою від стандарту у варіанті без видалення квітконосної
стрілки на 4,4; 6,0 і 0,8 %.
За врожайністю істотно переважали сорт ‘Прометей’ без видалення квітконосної
стрілки, нестрілкуючі зразки № 16 і 19 – 56,8 і 13,0 %, з видаленням стрілки у сорту
Прометей різниця між варіантами знижувалася до 30,2 % у зразка № 16, а у зразка № 19
даний показник ставав меншим від стандарту на 9,9 %. Зразки № 14, 24 і 27 мали неістотно
вищу врожайність проти стандарту, а з видаленням квітконосної стрілки у стандарту їхня
урожайність знижувалася на 14,3–25 %.
Проведення статистичного аналізу та створення моделі взаємозв'язків між
формуванням біометричних показників і врожайністю бульбочок, масою цибулини і
товарною врожайністю вказало на тісні кореляційні зв’язки між біометричними показниками
і врожайністю часнику озимого (рис. 1).

А

Б

Рис. 1. Статистичні моделі залежності між біометричними показниками і врожайністю
повітряних бульбочок (А) та маси цибулини і товарної врожайності (Б)
Харчова цінність культур в першу чергу залежить від вмісту сухих речовин. Так, за
видалення квітконосної стрілки вміст сухих речовин у цибулині зростав на 25,4 % у сорту
‘Прометей̕’ і на 28,7 % у сорту ̒Любаша̕.
Нестрілкуючі зразки часнику озимого мали вміст сухих речовин більший від стандарту
без видалення стрілки на 1,5–4,5 %, за виключенням зразка № 16, у якого даний показник був
нижчим на 10,0 % (рис. 2).
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Рис. 2. Вміст сухої речовини у цибулинах часнику озимого залежно від сорту
і видалення квітконосної стрілки, % (середнє за 2019–2020 рр.)
Висновки
Для формування високої продуктивності часнику озимого на краплинному зрошенні
пропонуємо вирощувати технічний сорт ‘Любаша’ з урожайністю 24,8 та 19,6 т/га з
видаленням та без видалення квітконосної стрілки та нестрілкуючий сортозразок столового
напряму № 16, який формує врожайність на рівні 22,3 т/га, що вище від стандарту на 4,3 і
8,1 т/га (залежно від способу вирощування).
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Purpose. To study biological features of biological potential realization of softneck garlic
productivity. Methods. Field, laboratory, statistical and calculation-analytical. Results. The results
of studying local and introduced forms of softneck garlic cultivars (samples No. 1, 14, 16, 19, 24,
27) in comparison with varieties (‘Prometei’ (standard) and ‘Liubasha’) in terms of productivity are
presented. In the research, field, laboratory and statistical methods were used. The experimental
design was a systemic complete block design without replicates. It was found that all, without
exception, softneck garlic cultivars have an erectoid type of leaf placement. Introduced cultivars
featured low seedstalk formation, which is a manifestation of adaptation to growing conditions. All
studied cultivars were characterized by lower values of the number of air bulbils in the
inflorescence compared to the standard cultivar ‘Prometei’. Thus, ‘Liubasha’ formed 16.1% fewer
bulbils than the standard; however, its 1000-bulbil weight was 37.2% larger than in ‘Prometei’. The
softneck cultivars that formed bulbils on the reduced seedstalk were characterized by a very small
number of bulbils − by 89.7–90.8% less than in the standard – however, the formed bulbils had very
large 1000-bulbil weight. Thus, sample No. 1 formed bulbils by 542.0% larger in terms of the 1000bulbil weight than standard; sample No. 16 by 554.3%; sample No. 27 by 752.9%. Samples No. 14,
19 and 24 did not formed seedstalks. In terms of the bulbil yield, the samples that formed bulbils
had by 11.7–40.1% lower indicators than the standard. Cultivar ‘Liubasha’ was characterized by a
19.0% higher bulbil yield. The vast majority of collection samples of winter garlic formed smaller
bulbs. Sample No. 16 had a large bulb wight compared to the standard. Collection samples had
significantly lower yield except for No. 16, which exceeded the standard by 30.2 and 56.8%.
Conclusions. Collection samples have a significantly higher dry matter content. The promising
samples (No. 14, 16, 19, 24) were selected by a number of characteristics as promising for further
breding of softneck table garlic cultivars. In further research, the content of secondary metabolites
and the storage of the samples in uncontrolled conditions will be studied in order to create table
garlic cultivars suitable for long-term storage.
Keywords: softneck garlic; reduced seedstalk; bulbils; yield.
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