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Анотація. Робота присвячена випробуванню сортів Blue Frost, Snowy Frizzle, 

Mascagni, Nova Lux, Supreme гладіолуса гібридного в умовах Волинської області. 

Відповідно до мети ставились наступні завдання: дослідити основні етапи 

розвитку досліджуваних сортів гладіолуса гібридного та провести комплексну 

оцінку декоративних особливостей, стійкості до хвороб, вилягання, відповідності 

до умов вирощування та виявити найбільш життєздатні і декоративні сорти 

гладіолуса садового для вирощування у Волинській області. Результати 

досліджень свідчать, що у Волинській області найдоцільніше вирощувати сорти 

Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, які є високо декоративними та 

стійкими до фузаріозу. 

Ключові слова: гладіолус гібридний, сортовипробування 

Abstract. The work is dedicated to testing varieties Blue Frost, Snowy Frizzle, 

Mascagni, Nova Lux, Supreme gladiolus hybrid in terms of Volyn region. To achieve the 

objectives we delivered the following objectives: to study the main stages of the studied 

hybrid varieties of gladiolus and conduct a comprehensive assessment of the decorative 



features, disease resistance, lodging, according to growing conditions and to identify the 

most viable and decorative garden gladiolus varieties for cultivation in Volyn region. 

Studies indicate that in the Volyn region would be best to grow varieties Blue Frost, 

Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, which is highly decorative and resistant to 

Fusarium. 
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Вступ. За останні роки значно збільшилась частка вітчизняних сортів 

гладіолуса гібридного як в промисловому, так і в любительському асортименті. 

Сучасні сорти гладіолусів вражають своєю різноманітністю. Серед них є і гіганти, 

які вражають своїми розмірами, і мініатюрні рослини, схожі швидше на шедеври 

ювелірного мистецтва, ніжна квітку. В уже створений сад за допомогою гладіолусів 

можна додати кольори, яких так не вистачає, та вертикальні акценти, що 

дозволяють привернути увагу до тих чи інших елементів ландшафту. Як квітка на 

зріз літньо-осіннього періоду за багатством кольорових відтінків гладіолус не має 

собі рівних. Можна придбати дороговартісні бульбоцибулини гладіолусів 

закордонних сортів, орієнтуючись лише на екзотичну назву, проте не отримати 

бажаного результату. Тобто актуальність роботи не викликає сумніву. 

Огляд літератури. На сьогоднішній день відомо більше 10 тисяч сортів 

гладіолуса гібридного, при чому найбільша їх різноманітність була створена в 

останнє десятиліття. Саме в цей час з’явилися сорти з гофрованими та 

складчастими елементами оцвітини та яскраво вираженою облямівкою по краю 

пелюсток, яскравим та контрастним забарвленням оцвітини, довгим колосом та 

великою кількістю одночасно квітуючих квітів. Сучасні сорти гладіолусів 

вражають своєю різноманітністю. В уже створений сад за допомогою гладіолусів 

можна додати кольори, яких так не вистачає, та вертикальні акценти, що 

дозволяють привернути увагу до тих чи інших елементів ландшафту. Як квітка на 

зріз літньо-осіннього періоду за багатством кольорових відтінків гладіолус не має 

собі рівних [1]. 



Вхідні дані й методи. В наших дослідженнях ми використовували наступні 

сорти гладіолуса гібридного. Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux та 

Supreme (рис.). Протягом вегетаційного періоду ми здійснювали підживлення 

гладіолусів рідким натуральним органо-мінеральним добривом «ROST 

КОНЦЕНТРАТ» тричі, один раз в 2 тижні.  

   

  
Рис. Досліджувані сорти гладіолуса гібридного: Blue Frost, Snowy Frizzle, 

Mascagni, Nova Lux, Supreme (власні фото) 

 

Також систематично проводили фенологічні спостереження за ростом і 

розвитком досліджуваних сортів. Результати оброблені методами математичної 

статистики. 

Результати. Обговорення і аналіз. Бульбоцибулини гладіолуса гібридного 

мали середню масу 26,4 г. Найменша маса бульбоцибулин була у сорту Blue Frost – 

17,8 г, а найбільша у Mascagni – 33,9 г. Вимірюванням діаметру бульбоцибулин 



встановлено, що у сорту Blue Frost найменші бульбоцибулини – діаметром 3,9 см, а 

у Mascagni найбільші – 5,1 см. Досліджувані бульбоцибулини виглядали здоровими, 

окрім однієї, яка була уражена фузаріозом. Посадку цибулин досліджуваних сортів 

було здійснено 27 травня. Дорослі бульбоцибулини висаджу ввали в один рядок, за 

схемою 15х15 на глибину 10 см. Протягом вегетаційного періоду проводився 

догляд за рослинами. Зокрема проводилась боротьба з бур’янами, підливання, 

рихлення грунту, підживлення, очищування рослин від сухих квітів і листків. 

Результати спостережень за ростом і розвитком гладіолусів виявили, що сходи 

з’явились у всіх досліджуваних сортів у період з сьомого по тринадцяте червня 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати фенологічних спостережень за гладіолусом садовим 

Сорт Посадка 
цибулин 

Дата появи 
сходів 

Дата появи 
квітконосів 

Дата 
початку 
цвітіння 

Дата 
закінчення 

цвітіння 
Blue 
Frost 

27.05.2015 

7.06–12.06 6.08–21.08 15.08–7.09 26.08–22.09 

Snowy 
Frizzle 8.06–11.06 5.08–13.08- 13.08–28.08 29.08–12.09 

Mascagni 7.06–11.06 4.08–16.08 13.08–19.08 31.08–8.09 
Nova 
Lux 7.06–12.06 3.08–13.08 12.08–30.08 23.08–13.09 

Supreme 10.06–13.06 19.08 2.09 16.09 
 

Тобто сходи з’явились на 12–15 день після висаджування бульбоцибулин. У 

сорту Snowy Frizzle було виявлено дещо дружніші сходи. Цибулини сорту Supreme 

дали сходи найпізніше. У період з 3.08 по 19.08 у рослин сформувались квітконоси, 

тобто на 72-76 день після висаджування. У сорту Blue Frost квітконоси з’явились 

найпізніше. Цвітіння розпочалось з 12 серпня у сорту Nova Lux. Найпізніше зацвів 

сорт Supreme (2 вересня – 98 днів після посадки). В середньому цвітіння 

розпочалось на  82–90 день після посадки. Закінчилось цвітіння рослин у період з 23 



серпня по 22 вересня. Це 99–103 день після висаджування бульбоцибулин. Загалом 

цвітіння досліджуваних сортів гладіолусів тривало протягом 12–20 днів. Найдовше 

квітував сорт Mascagni, найкоротше – Blue Frost. Тривалість цвітіння 

досліджуваних сортів гладіолусів в середньому коливалась від 12-ти до 20-ти днів. 

Дослідженням росту гладіолуса гібридного встановлено, що рослини досягли 

висоти від 67 до 120 см. Найнижчими рослинами були представники сорту Snowy 

Frizzle, а найбільш високорослим виявився сорт Mascagni. Довжина квітконоса 

коливалася від 36 до 53 сантиметрів. Найдовші квітконоси були у рослин сорту 

Mascagni, а найкоротші квітконоси мали представники сорту Nova Lux. В 

середньому на кожному квітконосі було від 8 до 17 квітів. Найменше було бутонів 

на квітконосах сорту Blue Frost, а найбільше на квітконосах Mascagni. Рослини 

різних сортів гладіолусів давали різну кількість квітконосів. Так рослини сорту 

Mascagni мали лише один квітконос, а особини Nova Lux мали по 2 і навіть по 3 

квітконоси. 

В середньому кожна цибулина досліджуваних сортів дала по одній замінній. 

Найбільше замінних цибулин було виявлено у сорту Snowy Frizzle – в середньому 

дві, а найменше у сорту Mascagni – по одній замінній цибулині у кожної рослини. 

Вимірювання показали, що найменша маса замінних цибулин є у рослин сорту 

Snowy Frizzle – 30 г, а найбільша у сорту Mascagni – 64,4 г. У різних сортів 

гладіолуса з’явилася різна кількість діток. Так, найменша кількість діток була 

виявлена у рослин сорту Snowy Frizzle – 16 штук, а найбільше діток у сорту Blue 

Frost – 45 штук.  

Спостереження показали, що більшість досліджуваних сортів є стійкими до 

хвороб. Найбільш нестійким виявився сорт Supreme. Ще при покупці 

бульбоцибулин одна була заражена фузаріозом, а після посадки 75% рослин 

загинули від фузаріозу. 



Висновки. Найбільш життєздатними і високодекоративними сортами 

гладіолуса садового для вирощування у Волинській області є сорти Blue Frost, 

Snowy Frizzle, Mascagni та Nova Lux. 

 

Література: 

1. Довідник квітникаря-любителя / Т.М. Черевченко, В.В. Капустян, 

Л.М. Яременко та ін. – К.: Урожай, 1994. – 368 с. 


