
Особливості вирощування озимого часнику 
 
Посадка часнику восени здійснюється із другої половини вересня до 

середини жовтня, щоб він успів до холодів утворити міцну кореневу систему, 
що проникає у глибину на 10 см., але не встиг би рушити в ріст. В другій 
половині жовтня та першій декаді листопада можна садити часник , якщо осінь 
тепла і тривала . 

Грунт для часнику потрібний родючий, але найкраще росте та культура у 
суглинку. Грунт не повинен бути сухим , проте уникайте висаджування 
часнику у низинах, де може скупчуватися тала і дощова вода. Найкращими 
попередниками для часнику є будь-яка капуста, кабачки, гарбузи, боби, горох і 
сидерати, найгіршими попередниками є цибуля, огірки, морква, помідори і 
власне часник. 

Озимий часник висаджують найбільші зубці на відстані 12-15 см. один від 
одного, дрібніші на відстані 8-10 см. А глибина озимого часнику має бути 15-20 
см.,міжряддя 45 см. Мульчування ділянки сухим торфом або сумішшю землі з 
тирсою на зиму обов’язкове, мульча захищає часник від морозів,і її шар має 
бути не тонше 2 см. Якщо вдарять дуже сильні морози, а снігу не буде, 
накрийте ділянку плівкою, або руберойдом, які можна буде зняти коли почне 
падати сніг. Під сніговим покривом озимий часник здатен витримати 
двадцятиградусні морози. 

Догляд за часником полягає в прополюванні, розпушуванні ділянки і 
підживленні,регулярному поливі. Слід обов’язково видаляти стрілки часнику, 
як тільки вони утворюються. Навесні , як тільки з являються сходи, зелений 
часник підживляють азотними добривами ( коров’яком або сечовиною) через 
два тижні удобрення часнику проводять повторно .Всього за сезон досить 
вносити підживлення на ділянку з часником чотири рази. 

Часник поражається хворобами та шкідниками. З хвороб найнебезпечіші 
біла шийкова і сіра гниль, гельмінтоспороз,,фузаріоз, жовтяниця, 

несправжня борошниста роса(або пероноспороз) мозаїка, іржа і трахеомікоз. 
Несправжня борошниста роса або пероноспороз небезпечна хвороба часнику 
,що викликається паразитичними грибками класу фікоміцетів сімейства 
пероноспорових. Розвитку хвороби в першу чергу сприяють підвищення 
вологості повітря і висока температура. Спосіб боротьби: знищення заражених 
листків. Із шкідників найчастіше завдають часнику шкоди цибульний 
прихованохоботник ,тютюновий трипс, стеблова нематода, цибулина міль і 
довгоніжки. Цибулева міль – невеликий нічний метелик до 1,5 см розмаху 
крил, передні крила коричневі з білими цятками. Гусениця молі вгризається в м 
якоті листка , не пошкоджуючи шкірку. У тканині листка утворуються ходи. 
Пошкодження на листках звичайно добре помітні. Спосіб боротьби: своєчасно 
боротися з бур’янами та дотримуватися сівозміни. 

Перед тим , як обробляти часник інсектицидом або фунгецидом, згадайте 
проте, що головка часнику вбирає в себе, як поживні речовини так і отрути, які 
ви потім вживете в їжу. Запорука багатого врожаю якісного часнику є 



дотримування сівозміни і агротехнічних вимог культури не висаджуйте часник 
на колишню грядку доки не мине 4- 5 років . 

Збір урожаю озимого часнику в кінці липня або початок серпня. 
Оптимальна температура зберігання для часнику 2 -4 С, вологість для 
зберігання часнику 60-80 С. 

Районовані сорти озимого часнику Богусловський, Комсомолець - цеє 
холодостійкі сорти. 

Часник культура, яка не вимагає особливих зусиль при вирощуванні. 
Головне , приділити увагу часниковій грядці і в підсумках отримаєте 

багатий урожай корисного овочу.  
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