
 Kolekcja czosnku pospolitego (Allium sativum L.) utrzymywana w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach została 
utworzona w 1986 roku. Kolekcja obejmująca obiekty pochodzące z 23 krajów składa się z dwóch części:
1. Kolekcja populacji miejscowych czosnku w Janowicach k/Bielska-Białej – 373 obiekty (194 obiekty tworzące pędy    

kwiatostanowe sadzone jesienią i 179 nie tworzących pędów kwiatostanowych sadzonych wiosną),
2. Kolekcja klonów czosnku w Skierniewicach – 406 obiektów (233 obiekty tworzące pędy kwiatostanowe sadzone 

jesienią i 173 nie tworzące pędów kwiatostanowych sadzone wiosną).
  Obiekty czosnku po wstępnym rozmnożeniu są włączane do 3-letnich doświadczeń prowadzonych w 3 – 4 powtórzeniach 
celem scharakteryzowania cech morfologicznych i oceny wartości użytkowej. Po 3-letnim cyklu badań obiekty czosnku są 
utrzymywane w kolekcji polowej w jednym powtórzeniu (40 - 50  roślin każdego obiektu). Charakterystyka jest prowadzona 
zgodnie z klasyfikatorem cech dla rodzaju Allium opracowanym przez IPGRI (IPGRI et al. 2001). 
 Czosnek tworzący pędy kwiatostanowe odznacza się bardzo dużym zróżnicowaniem masy i liczby cebulek powietrznych 
oraz liczby kwiatów w kwiatostanie. 

ZrÓŻNICOWANIE CECH  MOrFOLOGICZNYCH CZOSNKU POSPOLITEGO

Teresa Kotlińska
Pracownia Zasobów Genowych Roślin Warzywnych, Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice, e-mail: teresa.kotlinska@inhort.pl
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1 - bardzo małe
(>5 g/100)

3 - małe
(5 - 15 g/100)

5 - średnie
(15 - 30 g/100)

7 - duże
(30 - 50 g/100)

9 - bardzo duże
(<50 g/100)

42,9% 16,8% 18,9% 9,4%12,0%

 Na podstawie pomiarów tych parametrów u 97 obiektów czosnku tworzącego pędy kwiatostanowe wyróżniono  
5 klas dla masy i  liczby cebulek powietrznych w kwiatostanie. Cechy te są stabilne w latach, dlatego też mogą służyć jako 
kryteria do grupowania obiektów w kolekcjach. 

Masa 100 cebulek powietrznych czosnku pospolitego (1,5 - 113,8 g) Liczba cebulek powietrznych  
w kwiatostanie    (4 - 325 szt.)

Klasa Liczba %
1 - Kilka 1-5 1,2
3 - Niewielka 6-30 35,5
5 - Średnia 30-100 27,7
7 - Duża 100-200 34,3
9 - Bardzo duża >200 1,3
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Typ ułożenia ząbków na przekroju poprzecznym głowki czosnku
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Czosnek nie tworzący pędów kwiatostanowych
Czosnek tworzący pędy kwiatostanowe

Typ kwiatostanu

5 - średnia

9 - bardzo duża

1 - kilka

3-niewielka

7 - duża

 W przeanalizowanych 185 obiektach czosnku obu form zaobserwowano 
21 typów ułożenia ząbków na przekroju poprzecznym główki.

 Wieloletnie utrzymywanie kolekcji polowych wegetatywnie 
rozmnażanego czosnku wiąże się z wieloma  fitosanitarnymi  problemami 
i wysokimi kosztami. Dlatego też poszukiwane są alternatywne metody 
długoterminowego przechowywania najcenniejszych obiektów czosnku. 
Prowadzone są badania mające na celu wykorzystanie  krioprezerwacji 
do przechowywania duplikatów obiektów czosnku z kolekcji. Dotychczas 
umieszczono w ciekłym azocie 47 obiektów czosnku tworzącego pędy 
kwiatostanowe i 22 nie tworzące pędów kwiatostanowych.  

Typy ułożenia ząbków w główce
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Kolekcja jest prowadzona w ramach zadania 7.2 w Programie Wieloletnim IO 2007-2013


