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АНОТАЦІЯ 

Гарбовська Т. М. Оптимізація елементів технології вирощування 

квасолі овочевої в умовах східного Лісостепу України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.06 «Овочівництво» – Інститут 

овочівництва і баштанництва НААН, Харків, 2020. 

Дисертація присвячена питанням оптимізації елементів технології 

вирощування квасолі звичайної овочевого напрямку в умовах східного Лісостепу 

України.  

Вперше в умовах східного Лісостепу України виявлені закономірності 

формування високого рівня врожайності квасолі овочевої на лопатку в період 

технічної стиглості та насіння в залежності від схеми розміщення рослин (густоти 

рослин, площі живлення). Встановлено формування продуктивності квасолі 

овочевої залежно від сортових особливостей та обґрунтовано ефективність 

дворазового збирання лопатки. Проведена оцінка пошкодженості квасолевою 

зернівкою районованих сортів культури. Виявлено сильну залежність 

урожайності культури за усіма дослідами від кількості бобів на рослині (r = 0,91-

0,97), висоти прикріплення нижнього бобу (r = -0,99-0,99), маси одного бобу 

(r = 0,71-0,91), маси 1000 насінин (r = -0,69-0,94) та погодними умовами (r= 0,74-

0,91). Встановлено обернену залежність між урожайністю лопатки (r = -0,1) і 

пряму між урожайністю насіння (r = 0,55) та густотою рослин (відповідно до 

схеми розміщення). Розроблено моделі прогнозування врожайності квасолі 

овочевої. Виявлено стимулюючу алелопатичну дію насіння квасолі овочевої на 

довжину проростку огірка посівного, капусти білоголової пізньостиглої, картоплі 

ранньої, буряку столового, томату на 4,4-38,5 % та лабораторну схожість огірка 

посівного, капусти білоголової пізньостиглої, картоплі ранньої, томату на 5,2-

46,2 % за сумісного пророщування. Доведено і обґрунтовано ефективність 

запровадження ущільнених посівів.  
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Удосконалено: окремі елементи технології вирощування та визначено 

продуктивний потенціал сортів квасолі овочевої, виявлено особливості формування 

його врожайності та якості продукції в умовах східного Лісостепу України. 

Набуло подальшого розвитку: оптимізація елементів технології 

вирощування квасолі овочевої та їх вплив на морфофізіологічні та біохімічні 

процеси формування продуктивності рослин, отримання високої врожайності та 

якості продукції у східному Лісостепу України. 

У дисертаційній роботі викладено основні результати досліджень з 

вивчення росту і розвитку, формування продуктивності рослин квасолі овочевої 

залежно від досліджуваних елементів технології вирощування. 

За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

зменшення густоти рослин призводить до скорочення міжфазних періодів на 1-

3 доби та, як наслідок, до скорочення вегетаційного періоду до 7 діб (100 діб) у 

порівняні до контролю (107 діб). Зі зменшенням густоти посіву – висота рослин, 

прикріплення нижнього бобу – зменшується, кількість пагонів, діаметр куща, 

кількість бобів, маса одного бобу, кількість насіння з рослини – збільшується, 

довжина і ширина боба, кількість насіння в бобі, маса 1000 насінин – не 

змінюється. Найбільша площа листкової поверхні рослин – 34,0 тис. м2/га та чиста 

продуктивність фотосинтезу – 4,9 г/м2 добу формувалися за схеми розміщення 

45х25 см. 

Найбільш оптимальною для вирощування квасолі овочевої на лопатку є схема 

розміщення 45х25 см з густотою 89 тис. шт./га і площею живлення 1125 см2 за якої 

одержали найбільшу урожайність – 16,5 т/га та яка обумовлює високі економічні 

показники – прибуток на рівні 148,3 тис. грн/га, рівень рентабельності 120 %.  

На насінницьких посівах оптимальні умови для росту і розвитку рослин 

забезпечує схема вирощування 45х15 см з густотою рослин 149 тис. шт./га, площа 

живлення 675 см2, яка забезпечує урожайнсть насіння на рівні 2,1 т/га. 

Ефективність підтверджено економічними показниками: прибуток – 

25,0 тис. грн/га, рівень рентабельності – 91 %.  
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На основі проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що рівень 

врожайності лопатки та насіння квасолі овочевої на 13,1 і 13,9 %, відповідно, 

залежить від схеми розміщення рослин (густоти рослин), 41,9 і 81,9 % від 

погодних умов, 7,0 і 3,4 % – від їх взаємовпливу. Виявлено, що урожайність 

лопатки суттєво залежить від суми активних температур (r = 0,79) та 

середньодобової температури повітря (r = 0,75), тоді як формування урожаю 

насіння в значній мірі визначається сумою опадів (r = 0,85). 

Визначено, що урожайність лопатки (х1) має обернену (r = -1,0), а 

урожайність насіння (х2) пряму (r = 0,55) залежність від густоти рослин 

(відповідно до схеми розміщення), цю залежність можна описати рівнянням 

регресії:  у = -0,0165х+17,93 (R2 =0,997) та у = 0,004х+1,5039 (R2 =0,996). 

Встановлено, що тривалість вегетаційного періоду досліджуваних сортів 

квасолі овочевої становила 97-100 діб. Меншою тривалістю міжфазних періодів 

характеризувався сорт Сюїта на 2-3 доби швидше в порівняні до контролю сорту 

Шахиня. Найменший міжфазний період «сівба-цвітіння» (ВВСН 00-61) відмічено 

у сорту Сюїта 42 доби та Шахиня стандарт (st) – 44 доби. Але найдовшим 

періодом плодоношення характеризувався сорт Дар (54 доби). 

Досліджувані сорти відповідають вимогам і придатні до механізованого 

збирання. Виділені за більшою кількістю бобів сорти Шахиня (st) і Сюїта – 20-

21 шт. та масою бобу сорт Сюїта – 4,07 г. Ширина і довжина бобу відповідає 

ботанічному сорту і варіює в межах 8-8,5 мм і 101-113 мм відповідно. Досліджувані 

сорти  характеризувалися з масою 1000 насінин у межах 265,5-333,2 г. Сорти Сюїта і 

Шахиня (st) характеризувались більшою кількістю бульбочок – 11,8-18,3 шт. з 

масою 82,6-137,6 мг/росл., а найменше у сорту Дар – 7,9-14,7 шт. та 55,6-98,5 мг 

відповідно. 

Найбільшим рівнем урожаю лопатки характеризувалися сорти Шахиня (st) 

та Сюїта. За дворазового збору урожайність лопатки збільшується на 85-94 % в 

залежності від сорту, в порівняні до одноразового і становить – 24,5-27,2 т/га. За 

дисперсійного аналізу встановлено, що урожайність лопатки квасолі овочевої на 
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86,3 % залежала від кратності зборів, 7,7 % від погодних умов і 1,6 % від 

особливостей сорту. 

Економічна ефективність за проведення другого збирання урожаю 

зумовлює зростання прибутку з 149-172 тис. грн/га за одноразового збору до рівня 

256,3-282,1 тис. грн/га за дворазового. Але при цьому рівень рентабельності 

знижується із 145-151 % за одноразового збору до рівня 97-110 % за рахунок 

збільшення виробничих витрат на оплату праці. 

Високими якісними показниками в зелених бобах характеризувався сорт 

Сюїта (вміст сухої речовини – 9,6 %, загального цукру – 4,5 %, нітратів – 

145 мг/кг) та сорт Дар (вмістом вітаміну С – 24,0 %). У переробленій продукції 

квасолі овочевої найвищий вміст вітаміну С та загального цукру відмічено у 

маринованих бобах сорту Дар – 4,98 мг/100 г та 4,87 %. За органолептичними 

показниками найвищу якість маринованих бобів відмічено у сорту Сюїта, 

загальна оцінка якості яких складає 4,8 бали. 

Найбільшу урожайність насіння в середньому за 2013-2016 рр. одержали у 

сорту Шахиня (st) – 2,4 т/га та Сюїта – 2,3 т/га. За результатами аналізу насіння 

встановлено, що вміст сухої речовини за роками суттєво не змінювався і варіював у 

межах 80,5-93,3 %. Найбільшим вмістом загального цукру характеризувався сорт 

Шахиня (st) (4,9 %). Вміст крохмалю варіював в межах 39,1-44,7 %. Найбільш 

цінним за вмістом білку було насіння сорту Дар (20,2 %).  Найменшу пошкодженість 

насіння квасолі овочевої квасолевою зернівкою визначено у сорту Сюїта – 9,1 %, 

інші сорти пошкоджувалися сильніше (Дар – 15,6 %, Шахиня – 18,9 %).  

Розрахунок економічної ефективності вирощування сортів квасолі овочевої 

на насіння показав, що за відносно однакових витрат на виробництво, було 

отримано прибуток 19,3-31,4 тис. грн/га, рівень рентабельності виробництва 

становив 68-110 % в залежності від сорту. 

Визначено алелопатичну взаємодію квасолі овочевої з основними 

овочевими культурами. Встановлено, що біологічно активні речовини насіння 

квасолі стимулювали ріст корінців овочевих рослин у порівняні з чистим 

пророщуванням (без насіння квасолі) на 0,5 см у огірка, 0,4  у капусти білоголової 
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пізньостиглої, 1,0  у картоплі ранньої, 1,8 см у буряка столового, 0,8 см у томата. 

Спостерігається тенденція до підвищення лабораторної схожості у сумісному 

пророщуванню з томатом, капустою білоголовою пізньостиглою, огірком, 

картоплею ранньою, що свідчить про чутливість до дії біологічно активних 

речовин квасолі. Лабораторна схожість насіння буряка столового пророщеного 

сумісно з квасолею овочевою була на рівні контролю (без квасолі) і становила 71-

72 %, що свідчить про толерантність. 

 За вирощування квасолі, як ущільнювача овочевих культур у відкритому 

ґрунті, спостерігалась тенденція до підвищення урожайності основної культури в 

сумішках, порівняно з чистим посівом. Урожайність основної культури у кращих 

двовидових посівах становила: огірка – 20,2 т/га, картоплі – 25,2 т/га, томата – 

29,4 т/га, що на 0,3-2,5 т/га перевищує показники чистих, посівів. Також 

додатково отримано урожай насіння квасолі на рівні 1,0-1,3 т/га.  

Вирощування картоплі ранньої, томата, огірка в умовах ущільнення посівів 

квасолею овочевою збільшує прибуток на 17,6-49,4 тис. грн/га та рентабельність 

на 5,1-29,1 %. 

Ключові слова: квасоля овочева, схема розміщення, лопатка, насіння, 

урожайність, густота рослин, кількість зборів, сумісне вирощування 

 

ANNOTATION 

Garbovska T.M. Оptimization of elements of technology for growing vegetable 

beans in the conditions of the eastern Forest-Steppe of Ukraine. – Manuscript. 

Dissertation for the candidate of аgricultural sciences degree in specialty 

06.01.06 – vegetable-growing. Institute of Vegetable and Melon Growing of NААS. 

Kharkiv, 2021. 

The dissertation work is devoted to the optimization of elements of the 

technology of growing beans in the conditions of the eastern Forest-Steppe of Ukraine. 

For the first time in the conditions of the eastern Forest-Steppe of Ukraine, 

patterns of formation of a high level of yield of vegetable beans per shoulder during the 

period of technical ripeness and seeds were revealed, depending on the plant placement 
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scheme (plant density, food area). The formation of the productivity of vegetable beans 

depending on varietal characteristics is established and the effectiveness of double 

harvesting of the shoulder blade is justified. An assessment of the damage caused by 

Bean grains to zoned crop varieties was carried out. A strong dependence of crop yield 

on the number of beans on the plant (r = 0,91-0,97), the height of attachment of the 

lower bean (r = -0,99-0,99), the mass of one bean (r = 0,71-0,91), the mass of 1000 

seeds (r = -0,69-0,94) and weather conditions (r = 0,74-0,91) were revealed. An inverse 

relationship was established between the yield of the blade (r = -1,0) and the direct 

relationship between the yield of seeds (r = 0,55) and the density of plants (according to 

the placement scheme). Models for predicting the yield of vegetable beans have been 

developed. The stimulating allelopathic effect of vegetable bean seeds on the seedling 

length of cucumber seed, white-headed late-maturing cabbage, early potato, table beet, 

tomato by 4,4-38,5 % and laboratory germination of cucumber seed, white-headed late-

maturing cabbage, early potato, tomato by 5,2-46,2 % with joint germination was 

revealed. The effectiveness of introducing compacted crops is proved and justified. 

Improved: individual elements of cultivation technology and determined the 

productive potential of vegetable bean varieties, revealed the features of the formation 

of its yield and product quality in the conditions of the eastern Forest-Steppe of 

Ukraine. 

Further development: optimization of elements of vegetable bean cultivation 

technology and their impact on morphophysiological and biochemical processes of 

plant productivity formation, obtaining high yields and product quality in the eastern 

Forest-Steppe of Ukraine. 

The dissertation paper presents the main results of research on the study of 

growth and development, formation of productivity of vegetable bean plants depending 

on the studied elements of cultivation technology. 

According to the results of experimental studies, it was found that a decrease in 

plant density leads to a reduction in interphase periods by 1-3 days and, as a result, to a 

reduction in the growing season to 7 days (100 days) compared to the control 

(107 days). With a decrease in the density of sowing – the height of plants, attachment 
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of the lower bean – decreases, the number of shoots, the diameter of the bush, the 

number of beans, the mass of one bean, the number of seeds from the plant – increases, 

the length and width of the bean, the number of seeds in the bean, the mass of 1000 

seeds – does not change. The largest area of the leaf surface of plants is 34,0 ths m2/ha 

and net photosynthetic productivity of 4,9 g/m2 day were formed according to the 

45x25 cm placement scheme. 

The most optimal arrangement for growing vegetable beans on a shoulder blade is 

45x25 cm with a density of 89 ths pcs/ha and a food area of 1125 cm2 for which the 

highest yield was obtained – 16,5 t/ha and which causes high economic indicators – 

profit at the level of 148,3 ths hrn/ha, the level of profitability of 120 %. 

On seed crops, optimal conditions for plant growth and development are provided 

by a 45x15 cm cultivation scheme with a plant density of 149 ths pcs/ha, the feeding 

area is 675 cm2, which provides a seed yield of 2,1 t/ha. Efficiency is confirmed by 

economic indicators: profit – 25,0 ths hrn/ha, profitability level – 91 %.  

Based on the analysis of variance, it was found that the yield level of vegetable 

bean blades and seeds by 13,1 % and 13,9 %, respectively, depends on the plant 

placement scheme (plant density), 41,9 % and 81,9 % on weather conditions, 7,0 % and 

3,4 % – on their mutual influence. It was found that the yield of the blade significantly 

depends on the sum of effective temperatures (r = 0,79) and the average daily air 

temperature (r = 0,75), while the formation of the seed yield is largely determined by 

the sum of precipitation (r = 0,85). 

It is determined that the yield of the blade (x1) has an inverse (r = -1,0), and the 

yield of seeds (x2) has a direct (r = 0,55) dependence on plant density (according to 

the placement scheme). this dependence can be described by the regression equation: 

y = -0,0165 x1 +17,93 (R2 = 0,997) and y = 0,004 x2 +1,5039 (R2 = 0,996). 

It was found that the duration of the growing season of the studied varieties of 

vegetable beans was 97-100 days. The shorter duration of interphase periods was 

characterized by the Suite variety 2-3 days faster compared to the Shahinya variety 

control. The smallest interphase period of «sowing-flowering» (ВВСН 00-61) was 
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observed in the Suite variety for 42 days and Shahina standard (st) – 44 days. But the 

longest fruiting period was characterized by the Dar variety (54 days). 

The studied varieties meet the requirements and are suitable for mechanized 

harvesting. Shahinya (st) and suite varieties are distinguished by a large number of 

beans – 20-21 pcs. the width and length of the bean corresponds to the botanical variety 

and varies between 8-8,5 mm and 101-113 mm, respectively. The studied varieties were 

characterized with a mass of 1000 seeds in the range of 265,5-333,2 g. The Suite and 

Shahinya (st) varieties were characterized by a large number of nodules – 11,8-18,3 pcs. 

with a weight of 82,6-137,6 mg/ml, and the least of all in the Dar variety-7,9-14,7 pcs. 

and 55,6-98,5 mg, respectively. 

The highest level of shovel yield was characterized by the Shahinya (st) and Suite 

varieties. With a double harvest, the yield of the blade increases by 85-94 % depending 

on the variety, compared to a single one and amounts to 24,5-27,2 t/ha. According to the 

variance analysis, it was found that the yield of a vegetable bean blade on the 86,3 % 

depended on the multiplicity of fees, 7,7 % on weather conditions and 1,6 % on the 

characteristics of the variety. 

Economic efficiency for carrying out the Second Harvest causes an increase in 

profit from 149,0-172,0 ths hrn/ha for a single harvest to the level of 256,3-

282,1 ths hrn/ha for a double harvest. But at the same time, the level of profitability 

decreases from 145-151 % with a one-time fee to the level of 97-110 % due to an 

increase in production costs for labor. 

High quality indicators in green beans were characterized by The Suite variety 

(dry matter content – 9,6 %, total sugar – 4,5 %, nitrates – 145 mg/kg) and the Dar 

variety (vitamin C content – 24,0 %). In processed vegetable bean products, the highest 

content of vitamin C and total Sugar was observed in pickled beans of the Dar variety – 

4,98 mg/100 g and 4,87 %. According to organoleptic indicators, the highest quality of 

pickled beans was observed in the suite Variety, the overall quality rating of which is 

4,8 points. 

The highest seed yield on average for 2013-2016 was obtained in the 

Shahinya (st) variety – 2,4 t/ha and suite – 2,3 t/ha. According to the results of seed 
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analysis, it was found that the dry matter content did not change significantly over the 

years and varied in the range of 80,5-93,3 %. The highest total sugar content was 

characterized by the Shahinya variety (st) (4,9 %). The starch content varied between 

39,1-44,7 %. The most valuable protein content was seeds of the Dar variety (2,2 %). 

The lowest damage to bean seeds with vegetable bean seeds was determined in the Suite 

variety – 9,1 %, other varieties were more damaged (Dar – 15,6 %, Shahinya – 18,9 %). 

Calculation of the economic efficiency of growing vegetable bean varieties for 

seeds showed that with relatively equal production costs, a profit of 19.3-31.4 ths hrn/ha 

was obtained, the level of profitability of production was 68-110 %, depending on the 

variety. 

The allelopathic interaction of vegetable beans with the main vegetable crops was 

determined. It was found that biologically active substances of bean seeds stimulated 

the growth of vegetable plant roots in comparison with pure germination (without bean 

seeds) by 0,5 cm in cucumber, 0,4 in late-maturing white cabbage, 1,0 in early potatoes, 

1,8 cm in Table beets, 0,8 cm in tomatoes. There is a tendency to increase laboratory 

germination in joint germination with tomatoes, late-maturing white cabbage, 

cucumbers, and early potatoes, which indicates sensitivity to the action of biologically 

active substances in beans. Laboratory germination of table beet seeds sprouted together 

with vegetable beans was at the control level (without beans) and amounted to 71-72 %, 

which indicates tolerance. 

When growing beans as a compactor of vegetable crops in the open ground, there was 

a tendency to increase the yield of the main crop in mixtures, compared with pure sowing. 

The yield of the main crop in the best two – species crops was : cucumber – 20,2 t/ha, 

potato – 25,2 t/ha, tomato-29,4 t/ha, which is 0,3-2,5 t/ha higher than the indicators of clean 

crops. Additionally, a yield of bean seeds was obtained at the level of 1,0-1,3 t/ha. 

Growing early potatoes, tomatoes, cucumbers in conditions of compaction of crops 

with vegetable beans increases profit by 17,6-49,4 ths hrn/ha and profitability by 5,1-29,1 %. 

Keywords: vegetable beans, placement scheme, spatula, seeds, yield, plant 

density, number of collections, joint cultivation 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. В умовах сучасного реформування економіки України 

одним із завдань аграрного сектору залишається істотне збільшення та 

забезпечення сталості виробництва продукції зернобобових культур, які є 

основним джерелом рослинного білка. Серед бобових культур квасоля звичайна 

(Phaseolus vulgaris L.) овочевого напрямку виділяється високою харчовою 

цінністю та можливістю різноманітної кулінарної обробки. В її насінні й зелених 

бобах міститься до 30 % білку, до 3 % крохмалю, вітаміни А, В, С, цукри, солі 

заліза і кальцію.  

Ця культура у світовому землеробстві серед зернобобових культур посідає 

друге місце після сої та має великий попит. За даними ФАО ООН станом на 2019 рік 

загальний обсяг світового виробництва насіння зернобобових культур становив 

76,0 млн. т, а на частку квасолі припадає 23,0 млн. т. В Україні станом на 2019 рік, її 

висівали на площі 42,0 тис. га (Державна статистика України, 2019 р.).  

Квасоля овочева здавна була традиційною культурою в Україні. Завдяки 

роботі вчених Іванова Н.Р., Овчарука О.В., Горової Т.К., Сайко О.Ю. та інших 

досягнуто значних успіхів у вивчені багатьох технологічних проблем. Проте існує 

цілий ряд об’єктивних факторів, які в значній мірі стримують її розповсюдження. 

Насамперед, відсутність елементів технології її вирощування, придатних до 

ґрунтово-кліматичних умов регіону. 

У східному Лісостепу України в умовах зміни клімату не зважаючи на 

впровадження нових сортів залишились недостатньо вивченими питання схеми 

сівби, площі живлення, росту, розвитку і формування фотосинтетичної та 

симбіотичної продуктивності, кількості зборів лопатки, можливості сумісного 

вирощування, а також підвищення урожайності та якості продукції квасолі, що є 

актуальним у технології вирощування і зумовило питання поставленні на 

вивчення, результати яких наведені в роботі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до науково-технічної програми 17 «Овочеві і баштанні 
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культури» за завдання 17.02.00.11.Ф «Методологія сталого функціонування 

адаптивної енергоощадної системи виробництва овочевої продукції» 

(№ ДР 0111U005079, 2011-2017 рр.). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні й удосконаленні 

елементів технології вирощування квасолі овочевої в умовах східного Лісостепу 

України.  

Для досягнення проставленої мети вирішували наступні завдання: 

- обґрунтувати вплив схеми розміщення рослин на урожайність квасолі 

овочевої у зв’язку зі зміною клімату; 

- визначити ефективність багаторазового збору лопатки квасолі овочевої для 

свіжого споживання і переробки; 

- встановити вплив елементів технології вирощування на особливості 

формування показників росту і розвитку рослин, структуру врожаю та 

фотосинтетичної продуктивності посіву, формування азотфіксуючих бактерій; 

- дослідити динаміку накопичення біохімічних сполук на якість свіжої та 

переробленої продукції залежно від досліджуваних елементів технології; 

- встановити алелопатичну взаємодію квасолі овочевої з іншими культурами; 

- дослідити залежність між основними параметрами онтогенезу квасолі 

овочевої та різними абіотичними чинниками; 

- встановити ступінь ураження різних зразків квасолі овочевої за рівнем 

ураження основним шкідником (квасолева зернівка); 

- розрахувати економічну ефективність вирощування квасолі овочевої. 

Об’єкт досліджень: закономірності формування високого рівня 

врожайності та якості продукції квасолі овочевої залежно від елементів технології 

вирощування у східному Лісостепу України. 

Предмет досліджень: рослини квасолі овочевих сортів Шахиня, Сюїта, 

Дар, окремі елементи технології вирощування, а саме: схема розміщення рослин, 

кратність збирання зелених бобів, сумісне вирощування з основними овочевими 

культурами. 
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Методи досліджень: загальнонаукові – для визначення напрямку 

дослідження, планування, закладання дослідів, проведення спостереження та 

аналізу, спеціальні – польовий та лабораторно-польовий (спостереження за 

процесами росту, розвитку та формування врожаю), вимірювально-ваговий 

(визначення біометричних показників за варіантами дослідів), хімічний, 

статистичний (дисперсійний та кореляційний) (оцінка експериментальних 

даних), розрахунковий (встановлення ефективності елементів технології 

вирощування).  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в умовах східного 

Лісостепу України виявлені закономірності формування високого рівня 

врожайності квасолі овочевої на лопатку в період технічної стиглості та насіння в 

залежності від схеми розміщення рослин (густоти рослин, площі живлення). 

Встановлено формування продуктивності квасолі овочевої залежно від 

сортових особливостей та обґрунтовано ефективність дворазового збирання 

лопатки.  

Проведена оцінка пошкодженості квасолевою зернівкою районованих 

сортів культури.  

Виявлено сильну залежність урожайності культури за усіма дослідами від 

кількості бобів на рослині (r = 0,91-0,97), висоти прикріплення нижнього бобу 

(r = -0,99-0,99), маси одного бобу (r = 0,71-0,91), маси 1000 насінин (r = -0,69-0,94) 

та погодними умовами (r= 0,74-0,91).  

Встановлено обернену залежність між урожайністю лопатки (r = -1,0) і 

пряму між урожайністю насіння (r = 0,55) та густотою рослин (відповідно до 

схеми розміщення).  

Розроблено моделі прогнозування врожайності квасолі овочевої.  

Виявлено стимулюючу алелопатичну дію насіння квасолі овочевої на 

довжину проростку огірка посівного, капусти білоголової пізньостиглої, картоплі 

ранньої, буряку столового, томату на 4,4-38,5 % та лабораторну схожість огірка 

посівного, капусти білоголової пізньостиглої, картоплі ранньої, томату на 5,2-

46,2 % за сумісного пророщування.  
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Доведено і обґрунтовано ефективність запровадження ущільнених посівів.  

Удосконалено: окремі елементи технології вирощування та визначено 

продуктивний потенціал сортів квасолі овочевої, виявлено особливості формування 

його врожайності та якості продукції в умовах східного Лісостепу України. 

Набуло подальшого розвитку: оптимізація елементів технології 

вирощування квасолі овочевої та їх вплив на морфофізіологічні та біохімічні 

процеси формування продуктивності рослин, отримання високої врожайності та 

якості продукції у східному Лісостепу України. 

Практичне значення результатів. На основі проведених польових досліджень 

отриманих результатів та їх виробничої перевірки, вдосконалено та науково 

обґрунтовано елементи технології вирощування квасолі овочевої: розміщення рослин 

за схемою 45х25 см з густотою 89 тис. шт./га й площею живлення 1125 см2, що 

забезпечує урожайність лопатки на рівні 16,5 т/га та 45х15 см з густотою рослин 

149 тис. шт./га й площею живлення 675 см2, яка сприяє одержання урожайності 

насіння – 2,1 т/га; застосовування дворазового збору лопатки в період технічної 

стиглості для одержання урожайності – 24,5-27,2 т/га; з метою підвищення 

продуктивності одиниці площі орної землі запровадження сумісного вирощування 

овочевих рослин в ущільнених посівах у поєднанні в сумішках – томат + квасоля 

овочева, огірок + квасоля овочева, картопля + квасоля овочева. Висока економічна 

ефективність розроблених елементів технології перевірена у виробничих умовах. 

Отримано патент на корисну модель «Спосіб вирощування квасолі овочевої» 

№ 140060 від 10.06.2019 р.  

Результати наукових досліджень пройшли виробничу перевірку та 

впроваджені у ПФГ Гніздилова М.Є. у 2016-2018 рр. на площі 0,4-6,0 га, 

ФГ Піддубко П.І. у 2016-2017 рр. на площі 8 га, ПСП «Вільшанське» у 2018 р. на 

площі 2,0 га Дворічанського району Харківської області. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач, разом з науковим керівником 

розроблювала програму наукового дослідження, особисто здійснювала аналіз 

огляду наукової вітчизняної та зарубіжної літератури та приймала участь в 

організації закладання та проведенні лабораторно-польових досліджень, 
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теоретичному узагальненні результатів, їх систематизації, обґрунтуванні 

висновків та підготовці до друку. Частка авторства у спільних публікаціях 

становить 65-70 %.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднені та 

обговорені на науково-практичній конференції «Овочівництво і баштанництво: 

історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку» 

(Крути, 2015), Всеукраїнській науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів «Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України» (Дніпропетровськ, 2016), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Научно-инновационные основы развития 

катрофеводства, овощеводства и бахчеводства в Республике Казахстан» 

(Кайнар, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та 

перспективи розвитку овочівництва» присвяченій до 70-річчя заснування 

інституту та пам’яті видатного вченого П.Ф. Сокола (Селекційне, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Інноваційні 

розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки молоді» (Херсон, 

2019), V Міжнародній науково-практичній конференції «Світові рослинні 

ресурси: стан та перспективи розвитку» (Київ, 2019), ІІ Міжнародній науково-

практичноій конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі 

овочівництва в сучасних умовах» (Селекційне, 2019), Міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві» 

(Селекційне, 2019), VI Міжнародній науково-практичній конференції (у рамках V 

наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах») «Овочівництво і 

баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи 

розвитку» (Крути, 2020), Міжнародній науково-практичній конференції 

присвяченій до 90-річчю кафедри «Плодоовощеводства и ореховодства» 

агробіологічного факультету «Современное состояние и перспективы развития 

отраслей плодоводства и овощеводства» (Алматы, 2020), Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції присвяченій ювілейним датам від дня 

народження видатних вчених-рослинників: академіка АН УРСР Кулєшова М.М., 
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члена-коркспондента АН УРСР Страхова Т.Д., професора Кучумова П.В. «Новітні 

технології в рослинництві: традиції та сучасність» (Харків, 2020), ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі 

овочівництва в сучасних умовах» (Селекційне, 2020), Міжнародної науково-

практичної online конференції молодих вчених «Науково практичні основи 

формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених» 

(Херсон, 2020), засіданні «круглого столу» «Агробіологічне обґрунтування 

ефективності змішаних посівів» (Харків, 2015), конкурсі «За кращу наукову 

доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень 

(Київ, 2019)  

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 20 публікаціях, з 

яких: 6 статей у наукових фахових виданнях України, з них 4 у виданнях що 

входять до наукометричних баз даних, 13 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях, 1 патент на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

217 сторінках комп’ютерного тексту, вона включає 35 таблиць, 27 рисунків. 

Складається із вступу з анотацією (українською та англійською мовою), 6 розділів 

зі списками використаних джерел до них, висновків, рекомендацій виробництву 

та 40 додатків. Список використаних джерел налічує 187 найменувань, у тому 

числі 14 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Походження, поширення та поживна цінність квасолі овочевої 

 

Квасоля належить до родини Бобові (Fabaceae), роду Phaseolus L, об’єднує 

понад 200 видів з яких 17 культивуються в різних державах, а інші – дикорослі. 

Батьківщиною квасолі вважають Мексику, Центральну і Південну Америку, де 

згідно з матеріалами досліджень її вирощували ще до Колумба. Як відомо, 

квасоля, кукурудза і гарбуз, входили до складу основних культивованих рослин 

древньої Мексики [1]. 

Суперечливим залишається питання поширення квасолі на території 

України. М.Ф. Грушко вважав, що квасолю було завезено з Англії у 16 ст., 

Н.Р. Іванов, Ф.Х. Бахтєєва – з Польщі у 18 ст. Але той факт, що квасолю в Україні 

вирощують кілька століть підтверджують праці Л.А. Чорноглазова (1887), 

П. Кузьменка, А. Грибоєдова (1893), А.А. Бичихіна (1894) та ін. [2].  

Уперше, роботу зі збору місцевих форм квасолі на Україні, за даними 

С.М. Фріденталь, було розпочато у 1919 р. Харківською обласною 

сільськогосподарською станцією. У 1928-1929 рр. Українською сортомережею 

(Гібольд Г.Г., Войтчишин Н.В.) було зібрано 690 зразків, в основному з 

присадибних селянських господарств, 120 з яких було висіяно у 1932 р. на 

Українській станції Всесоюзного інституту прикладної ботаніки й нових культур. 

У 1934 р. всю колекцію квасолі з цієї станції й 570 зразків збору Української 

сортомережі, які до того часу ніде не висівали, було передано Харківській 

дослідній станції. У 1944 р. збір місцевих форм квасолі розпочав Всесоюзний 

науково-дослідний інститут кукурудзи. 

Перші сорти квасолі зернового продовольчого напрямку використання були 

зареєстровані в 60-х рр. минулого століття. До 1960 р. вже було районовано 

33 сорти, із них 18 селекційних, 12 місцевих і 3 іноземного походження [3]. 
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В Україні найбільші площі квасолі (у межах 140-150 тис. га) висівали у 

довоєнні роки. Надалі площі під цією культурою значно скоротилися і на початку 

80-х років складали лише 15,5-17,8 тис. га. За урожайності лише 10,2-14,3 ц/га її 

валові збори становили 16,6-26,8 тис. т. З 90-х років минулого століття 

встановилася тенденція до зростання посівних площ квасолі та вже у 1995 р. вони 

складали 27,9 тис. га, що забезпечувало виробництво 41,4 тис. т за урожайності 

14,7 ц/га, а у 2001 і 2002 рр. – відповідно 92,0 і 68,6 тис. т, посівні площі складали 

43,6 і 36,9 тис. га за врожайності – 2,09; 1,89 т/га. 

Зоною, де розміщені найбільші посівні площі квасолі та в якій виробляється 

значна її кількість, залишається Лісостепова. За період з 1991 по 2006 рр. вони 

виросли тут більш, ніж у 2 рази, і становили у 2006 р. – 18,0 тис. га, а валові 

збори – у 3,4 раза з 9,0 до 30,4 тис. тонн. 

За період з 1991 по 2006 рр. у 3,2 раза виросли посівні площі цієї культури в 

зоні Полісся, де у 2006 році вони складали 11,0 тис. т, що дало змогу, за 

урожайності по зоні 21,6 ц/га довести її виробництво до 23,8 тис. т. 

У зоні Степу, де посівні площі квасолі незначні й у 1991-2006 рр. складали – 

3,6-8,4 тис. га, найбільша їх кількість розміщується в Одеській (0,8-1,9 тис. га) і 

Кіровоградській (0,5-2,2 тис. га) областях. Слід зазначити, що тенденція до 

збільшення посівних площ культури у цій зоні намітилася лише в останні роки, 

що, як і в інших ґрунтово-кліматичних зонах, обумовлюється суттєвою 

нестабільністю рівня реаліза ції генетичного потенціалу сортів, невисокою 

пластичністю, і навпаки, істотною залежністю від умов вирощування, серед яких 

визначальними залишаються погодні [4, 5].  

За даними Державної служби статистики України [5] за 2019 р. площі під 

посівами квасолі складають 42,0 тис. га, з них 32,0 тис. га знаходяться у 

господарствах населення та 9,6 тис. га у сільськогосподарських підприємствах. 

Упродовж останніх років виробництво квасолі змінювалося від 28,8 до 43,3 тис. т. 

Так, у 2004 р. було посіяно 28,2 тис. га, у 2008 – 19,9 тис. га, а у 2015 р. – 

35,0 тис. га (рис. 1.1). При цьому за останні роки фактична урожайність квасолі по 

всіх категоріях господарств України суттєво поступається біологічній. Якщо 
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потенційна врожайність сортів квасолі перевищує 2,0 т/га, то фактична в окремі 

роки не перевищує 1,0 т/га, а в середньому знаходиться в межах 1,7 т/га.  
 

 

Рис. 1.1 Посівні площі під квасолею в Україні 

*Джерело: Державна служба статистики України [5] 
 

Як свідчать статистичні дані останніх років, гуртові та роздрібні 

закупівельні ціни на свіжі боби досить високі, що, у свою чергу, і забезпечують 

високі економічні показники технології їхнього вирощування [5].  

Сьогодні у світі квасоля вирощується на площі понад 25 млн га і її 

виробництво становить близько 30 млн тонн. Понад 95 % від світового валового 

збору припадає на країни Азії, Південної та Північної Америки й Африки. В 

Англії та інших європейських країнах популярна квасоля овочева, яку вирощують 

під плівкою [6]. 

Сільгоспвиробниками Киргизстану за 2008 р. вироблено близько 64,3 тис. т 

квасолі, валовий збір по республіці склав 70,8 тис. т. На сьогодні заготівлею і 

реалізацією киргизької квасолі займаються 22 вітчизняні та іноземні фірми [7].  

Зростання світового попиту на нішеві агропродовольчі товари зумовило 

збільшення виробництва та експорту відповідної продукції і з України. Зокрема за 

останні десять років майже у 2 рази зріс експорт квасолі, гірчиці, льону та горіхів, 

в 5 разів сорго та нуту, в 6 разів ягід суниці та полуниці [8]. 
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Насіння квасолі та зелені плоди – цінні харчові продукти, які містять в собі 

майже всі основні речовини, необхідні для повноцінного харчування. 

Харчова і кормова цінність насіння квасолі визначається значним вмістом 

білка (22-26 %). Вони за своїм складом близькі до білка м’яса [9] й засвоюються 

організмом людини на 75-85 % [10]. У насінні квасолі є майже всі незамінні 

амінокислоти: триптофан, лізин, аргінін та інші, тому харчування квасолею 

значною мірою компенсує нестачу м’яса [11, 12]. Крім білка, у насінні квасолі є 

до 58 % крохмалю, 1-1,8 % жирів, до 4 % цукру, солі калію, фосфору, кальцію та 

заліза [13]. 

Білки відіграють виключно важливу роль у життєдіяльності організму 

людини. Вони є основним матеріалом для побудови клітин і тканин організму, 

являються основним джерелом неперервного його відновлення. Білки беруть 

участь в забезпечені енергетичного балансу організму та в утворенні ферментів і 

гормонів. Достатня кількість білків в їжі сприяє регулюванню функцій кори 

головного мозку, підвищує тонус центральної нервової системи [13]. 

Кількість білків у насінні бобових культур коливається в дуже широких 

межах – від 12 % до 14 % [9-12], у деяких сортів квасолі – до 40 % [15]. Вивчення 

білкового комплексу насіння показало, що в його складі переважають глобуліни. 

На їх долю припадає 80-90 % загального вмісту білків. За даними М.І. Смирнової-

Іконникової, білки насіння квасолі майже повністю розчиняються у воді й 10 %-

ному розчині хлористого натрію. Проламіни в насінні бобових культур, як 

правило, відсутні. Більш легка розчинність білків у воді й розчинах нейтральних 

солей означає і більш легку їх засвоюваність для людини й тварин [12].  

Спаржеві сорти квасолі розраховані на вживання в їжу всього бобу зі 

стулками та насінням. Їх використовують в кулінарії, для заморожування та 

тривалого зберігання – консервують. Збирають зелені боби в технічній стиглості, 

коли під час згинання вони легко ламаються, без грубих волокон та 

пергаментного шару, насіння недорозвинене – не перевищує за розміром 

пшеничне зерно. 



27 
 

В технічній стиглості свіжі зелені боби (лопатка) різних сортів за хімічним 

складом мало відрізняються. Вони містять 88,0-92,0 % води, 9,5-19,0 % сухих 

речовин (у тому числі 1,7-2,5 % азотистих), до 6 % білків, 3,1-3,8 % цукру, 2,9-

3,3 % крохмалю, 0,8-1,6 % клітковини, до 0,1-0,3 % жиру. Овочева квасоля є 

одним з найважливіших джерел вітамінів С (27-45 мг на 100 г), В1 (0,4 мг на 

100 г), В2, В6, К, РР (4,0 мг на 100 г), каротину (0,06-0,45 мг на 100 г [3, 15, 16]. 

В Україні, на жаль, спостерігається стійка тенденція до зниження вмісту 

білка в зерні пшениці і, відповідно, борошна, що використовується для 

вироблення хлібобулочних виробів масових сортів, що також негативно впливає 

на рівень споживання білкових речовин населення. Одним з джерел дешевого і 

досить повноцінного білка є бобові культури: квасоля, горох і нут, сочевиця тощо. 

Недарма люди називають деякі бобові «рослинною яловичиною». 

Доцільність і можливість використання продуктів перероблення бобових 

культур при виготовленні хлібобулочних виробів підтверджена проведеними 

дослідженнями науковців. Борошняні суміші з бобовими можуть бути 

використанні для розширення асортименту виготовлення хлібобулочних і 

кондитерських виробів з підвищеним вмістом білка та інших біологічно активних 

речовин [17]. 

Вперше квасоля, як корисний лікувальний продукт, згадується в китайській 

літературі в 1280 р. до н. е. У лікувальних трактатах згадувалося, що шкірка 

квасолі очищує, розріджує й успішно виводить сечу, добре регулює обмін 

речовин, позбавляє гастриту, сприяє зменшенню маси тіла [3]. У прадавньому 

Римі, наприклад, квасоля використовувалась не тільки як харчові продукти, але і 

як косметичний засіб. З неї робили пудру і білило для шкіри обличчя. Вважалося, 

що квасолева пудра пом’якшує шкіру, розгладжує зморшки. Квасоля входила до 

складу відомої маски для обличчя цариці Клеопатри [12]. 

Як кормова культура квасоля не використовується, зелена маса її містить 

отруйні речовини й погано поїдається тваринами. Солому їдять кози та вівці. 

Зернові відходи квасолі – поживний корм для тварин, тільки згодовувати його 
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після термічної обробки, при цьому руйнується отруйний глікозид 

фазеолунатин [12]. 

Введення у сівозміни зернових бобових культур, зокрема квасолі,має 

переваги: сприяє відновленню родючості ґрунтів; одержання прибутку не менше, 

ніж від вирощування соняшнику або ріпаку [18]. Зараз виведені високоврожайні 

сорти квасолі, що придатні до механізованої технології вирощування. Вони мають 

кущову, що не вилягає, форму стебел із високим прикріпленням нижніх бобів і 

рівномірним дозріванням, які можна збирати прямим комбайнуванням [19]. 

Технології вирощування квасолі спроможні повністю позбутися ручної праці 

завдяки використанню ґрунтових і страхових гербіцидів. Нині квасоля складає 

конкуренцію за рентабельністю олійним культурам. Ця ситуація зумовлена 

високими закупівельними цінами на її зерно. Крім того, що квасоля виносить з 

урожаєм менше мінеральних елементів із ґрунту, ніж соняшник, вона залишає 

після себе ще 40-60 кг/га азоту, який фіксують з атмосфери симбіоти – 

бульбочкові бактерії [20, 21]. 

Отже, завдяки багатьом цінним господарським і лікувальним властивостям, 

квасоля овочева має велике народногосподарське значення, тому її слід ширше 

впроваджувати у виробництво. 

 

1.2 Морфо-біологічні особливості квасолі овочевої 

 

За своїм географічним походженням квасоля поділяється на дві географічні 

групи: американську та азіатську. Американські види квасолі характеризується 

великими пластичними формами бобів з довгим дзьобиком на верхівці, 

невеликою кількістю насіння у бобах, великим насінням, дрібними 

клиноподібними прилистками, насіння, як правило, важко розварюється. До цих 

видів входять наступні види: Ph. vulgaris, Ph. multiflorus Milld, Ph. lunatus, Ph. 

acutifolius var. latifolius, Рh. semierectus та деякі інші види. Азіатські види квасолі 

характеризуються порівняно дрібними циліндричними бобами без дзьоба, 

дрібним насінням, широкими ліроподібними прилистками. До цієї групи 
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відноситься наступні види: ph. mungo, ph. calcaratus, ph. anonitifolium, ph. 

sublobatus, ph. angularis. Майже всі види є самозапилювальними ліанами, які 

в’ються або стеляться, трав’янисті з трійчастими листками [22, 23]. 

Квасоля овочева це однорічна трав’яниста рослина. Коренева система 

бобових рослин стрижнева, складається з первинних (зародкових) та вторинних 

(стеблових) коренів [24]. Вона доволі розгалужена: окремі корені проникають на 

глибину до 1,2 м, а в діаметрі до 0,7 м, гарно забезпечуючи рослину вологою [12]. 

Кількість вторинних коренів та потужність їхнього розвитку залежить від 

вологості ґрунту та глибини загортання насіння: при пересиханні посівного шару 

(0-10 см), а також при неглибокому загортанні вторинні корені не 

утворюються [11]. 

Особливістю бобових культур є здатність до симбіозу з бульбочковими 

бактеріями роду Rhizobium, які засвоюють (зв’язують) атмосферний азот [3, 12, 

21, 25]. Бульбочкові бактерії видоспецифічні: бульбочки утворюються тільки на 

коренях рослин певного роду або групи родів. За відсутності в ґрунті відповідних 

видів бульбочкових бактерій, бобові рослини можуть розвиватися і без них, однак 

перетворюються з нагромаджувачів атмосферного азоту на споживачів ґрунтового 

азоту, що нерідко призводить до зниження врожайності [24]. 

Листки – трійчасті, що складаються з трьох листочків: одного на кінці та 

двох супротивних нижче від нього. Первинні листки – прості, розміщуються 

попарно, справжні – трійчасті, великі, середній – широко яйцеподібний, тоді як 

два бокові близькі до гостро яйцеподібних [24]. 

Квасоля овочева за формою стебла буває кущовою, напівкущовою і виткою. 

Стебло округле, заввишки від 30-40 до 250 см, схильне до галуження, особливо 

при збільшенні площі живлення: у кущової квасолі – прямостійке, невисоке – у 

середньому 25-45 см, у кущової з виткою верхівкою – до 75 см, у напіввиткої – 

стебло в’ється наполовину, заввишки до 1,5 м; у виткої – повністю витке, 

заввишки до 2-3 м і більше. Стебло галузиться моноподіально, тобто бічні пагони 

утворюються на стеблі послідовно знизу вверх [23, 26]. 
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Квасоля має від 2-3 до 10-12 квіток на кожній рослині. Квітки – двостатеві. 

За формою середні й великі (від 11 мм до 27 мм), метеликового типу, різного 

кольору: білі, рожеві, фіолетові, червоні. На рослині цвітуть поступово, 

починаючи з нижнього ярусу [24]. Існує зв’язок між забарвленням квітки й 

насіння. У квасолі з білими квітками – насіння, як правило, також біле, 

рожевими – коричневе, з фіолетовими – чорне.  

Суцвіття – пазушна китиця. У деяких видів квасолі китиці багатоквіткові, у 

всіх інших – мало квіткові. Рослинам з пазушними суцвіттями властивий 

«необмежений» (індетермінантний) ріст: конуси наростання головного та бічних 

пагонів протягом майже всього життя утворюють нові листки, вузли та міжвузля 

стебла, пазушні бруньки, суцвіття. Вони тривалий час і нерівномірно достигають, 

при цьому на рослині одночасно можуть бути плоди різної стиглості, квітки та 

пуп’янки. Однак буває інколи й «обмежений» (детермінантний) ріст: після появи 

першого суцвіття ріст головного пагона припиняється, активізується утворення й 

ріст бічних пагонів [1, 24]. 

Квасоля – самозапильна культура, але трапляються випадки перехресного 

запилення, особливо в посушливі роки, внаслідок чого може утворюватись від 

0,5-1 % до 3-5 % природних гібридів [11]. 

Боби прямі, зігнуті, серцеподібні плоскі чи циліндричні, з гладенькою і 

зморшкуватою поверхнею чи бочкоподібні, на кінці із прямим або зігнутим 

дзьобиком, завдовжки 7-25 см і завтовшки 0,7-1,2 см [12, 24]. 

За будовою бобів квасолю поділяють на три групи: лущильну – з твердим 

пергаментним шаром клітин на внутрішньому боці стулок, напівцукрову – зі 

слаборозвиненим пергаментним шаром та цукрову, або спаржеву, у бобах якої 

немає пергаментного шару. Лущильну квасолю вирощують для одержання 

стиглого зерна, а цукрову – на «лопатку», для використання соковитих 

недостиглих бобів [3]. Недостиглі боби у квасолі зелені, строкато-червоні, 

строкато-фіолетові, достиглі – солом’яно-жовті. Середня кількість їх на рослині 

10-15 шт. з коливаннями від 5-7 шт. до 35-38 шт. Висота прикріплення нижнього 

бобу від 6-7 см до 15-20 см [13]. 
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У бобах розвивається від 2 до 10 насінин, різних за розміром, формою та 

забарвлення. За розміром насіння буває дрібне – з масою 1000 насінин від 140 до 

250 г, середнє – 250-400 г та велике – з масою понад 400 г (до 1100 г). При 

проростанні сім’ядолі виносяться на поверхню ґрунту [9]. 

Насіння квасолі має однотонне забарвлення – біле, зелене, жовте, коричневе 

та чорне або воно строкате. Строкатість насіння квасолі визначається особливістю 

забарвлення поверхні насінної оболонки. В Україні майже всі сорти утворюють 

біле насіння [3]. 

Органогенез зернових бобових культур за М.Ф. Куперманом (1982) 

складається у вигляді 12 послідовних етапів і відмічають фази проростання, 

сходи, стеблування, гілкування, бутонізація, цвітіння, формування та достигання 

плодів і насіння (додаток А.1) [27].  

Отже, знання ботанічних і біологічних особливостей рослин квасолі 

овочевої, циклу життя від початку проростання насіння і до отримання насіння 

нового врожаю допоможе вдосконалити окремі елементи технології вирощування, 

які забезпечать підвищення врожайності товарної продукції. 

Вплив абіотичних чинників на ріст і розвиток рослин квасолі 

Серед зернобобових квасоля овочева одна з найбільш тепловимогливих 

культур. Насіння починає проростати при температурі не нижче +8…+10 °С, але 

більш дружньо проростають при +12…+13 °С. Оптимальною температурою 

проростання +18…+22 °С. Сходи не витримують тривалого зниження 

температури й гинуть при -0,5…-1 °С, хоча деякі сорти квасолі звичайної можуть 

переносити короткочасні заморозки до -3 °С (за спостереженнями С.М. Іванова і 

С.І. Чорнобривенка в Дніпропетровської області). Тривалість періоду сівба – 

сходи становить 10-12 діб. Якщо температура в цей період знижується до 

+6…+8 °С, проростання затримується, насіння уражується хворобами, особливо 

при перезволоженні ґрунту, і частково втрачає схожість. За даними ВІР, при 

температурі +21…+22 °С насіння проростає через 4 доби [12]. 

Менш вибагливе до тепла темно забарвлене насіння, антоціан якого 

підвищує холодостійкість клітин і вбиває гнилі, захищає насіння від загнивання. 
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Сходи квасолі гинуть при зниженні температури до -0,5 °С [28]. Рослини, які 

підросли, витримують короткочасні заморозки до -2 °С. Дуже чутлива квасоля до 

тепла в період цвітіння. За недостатньої кількості його й підвищеній вологості у 

цей період спостерігаються опадання квіток і як наслідок – зниження 

врожайності [29]. 

Сума активних температур (вище +10 °С) за час від сівби до достигання у 

скоростиглих сортів становить 1500-1700 °С, середньостиглих – 1750-1900 і 

пізньостиглих – 2000-2300 °С [30].   

Оптимальна температура росту і розвитку квасолі +20…+25 °С. При низьких 

позитивних температурах і вологій дощовій погоді під час цвітіння зав’язування 

бобів відбувається погано, велика їх кількість опадає. Зовсім припиняється ріст і 

опадають бутони, квітки при підвищенні температури +40 °С [31].   

За результатами досліджень ІОБ НААН встановлено, що фаза формування 

технічно стиглого зеленого бобу і фізіологічно стиглого насіння має високу 

залежність від гідротермічного коефіцієнта (ГТК). Високий адаптивний потенціал 

пристосованості до погодних умов, які за роки досліджень були різноманітними, 

мають зразки Білозерна 361 і Б/н (05). Слабка залежність від погодних умов (ГТК) 

за весь період відмічено у сортів Ксеня і Шахиня [32]. 

Квасоля – світловимоглива рослина. Особливо вибаглива до світла в 

молодому віці. При сильному затіненні рослини витягуються, стають слабкими і 

помітно знижують урожайність. Але при вирощуванні в сумісних посівах із 

кукурудзою, картоплею у міжряддях садів вона витримує затінення і формує 

добрий урожай. Найбільше вона потребує світла в першу половину вегетації. При 

нестачі його в цей період у кущових сортів не утворюються бічні пагони, 

зменшується кількість листків і їх площа. Вимоги культури до освітлення 

зменшуються після початку цвітіння, що необхідно враховувати, підбираючи 

компоненти для сумісного вирощування. Листки квасолі здатні підніматися й 

опускатися, таким чином регулюється використання світла і не допускається їх 

перегрівання за високих температур. В північних широтах листки квасолі 
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розміщуються так, щоб максимально використовувати світло, у південних, 

навпаки, – вдень опущені [3].  

Квасоля належить до рослин короткого світлового дня, проте 

зустрічаються форми нейтрального, а також і довгого дня. Останні пристосовані 

до вирощування в північних регіонах , а коротко денні – у південних [33]. 

За тривалістю вегетації сорти поділяють на ранньостиглі (75-85 діб), 

середньостиглі (86-90 діб) і пізньостиглі (100-120 діб і більше) [3, 12].  

Квасоля звичайна – помірно вологовимоглива культура. Вона більш 

посухостійка культура, ніж горох і сочевиця. Особливо вибаглива до вологи в 

період проростання (100-120 % води від маси насіння потрібно для його 

набубнявіння), а також у фазах цвітіння й зав’язування бобів. У цей період 

вологість ґрунту повинна становити 70-75 % НВ [3, 34]. 

За посушливих умов квасоля формує низький врожай навіть при зрошенні, 

бо на формування бутонів, квіток і молодої зав’язі дуже негативно впливає 

повітряна посуха. У період від сходів до бутонізації, а також під час наливу зерна 

рослина менш чутлива. Засуха в період цвітіння й дозрівання призводить до 

обсипання квіток та молодих бобів, насіння. При перезволоженні під час наливу 

зерна ріст квасолі припиняється, затримується дозрівання, що є причиною 

поширення грибкових хвороб і зниження врожайності [29].  

Високі врожаї одержують у районах, де річна кількість опадів не менша 

450-500 мм і відсутні тривалі посухи під час цвітіння і формування бобів [34]. 

Негативно реагує квасоля і на затоплення. При застої води на поверхні ґрунту і 

наступному утворенні ґрунтової кірки врожай її зменшується майже 

наполовину [28]. 

Квасоля більш вимоглива до родючості ґрунту, ніж інші зернобобові 

культури. Кращими ґрунтами для квасолі вважаються легкі за гранулометричним 

складом чорноземи з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6,5-7,5). На 

важких, кислих, заболочених або надто легких піщаних ґрунтах рослини 

ростуть погано [3]. 
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Нестача азоту в ґрунті викликає пожовтіння листків у сходів квасолі, 

особливо за прохолодної погоди; нестача фосфору, рідко спостерігається в ґрунті, 

сильно затримує ріст і розвиток молодих рослин; фосфорне голодування змінює 

забарвлення листків на більш тьмяне, потім вони жовтіють і з’являється 

почервоніння; дефіцит калію викликає – хлороз і пожовтіння листків; нестача 

кальцію викликає у молодих листків квасолі скривлення листкової пластинки 

(краї листків загортаються) і побуріння її країв. З мікроелементів позитивний 

вплив на ріст квасолі має бор, цинк, мідь, марганець, молібден [11]. 

Таким чином, врахування вимог квасолі овочевої до умов навколишнього 

середовища і забезпечення їх на оптимальному рівні, дозволить отримати вищу 

урожайність рослин шляхом удосконалення елементів технології вирощування. 

 

1.3 Продуктивність квасолі овочевої залежно від схеми розміщення, 

густоти та площі живлення рослин 

 

Для збільшення виробництва квасолі, поряд із розширенням посівів, гостро 

стоїть необхідність підвищення її врожайності на основі вдосконалення культури 

землеробства, інтенсифікації виробництва, впровадження нових урожайних 

сортів, ефективних технологічних прийомів і засобів механізації. 

Однією з передумов отримання високого врожаю квасолі є правильний 

підбір сорту. Гарний сорт для виробництва характеризується не лише високою 

стабільною урожайностю, толерантністю до хвороб, високими харчовими 

властивостями, а й придатністю до механізованого збирання, яка є найбільш 

слабкою ланкою в технологічному процесі вирощування квасолі [35]. Сорти 

повинні бути кущовими або зі слабкою виткою верхівкою, з високим 

прикріпленням нижніх бобів. Їх низьке прикріплення призводить до зменшення 

урожайності сорту, через втрати значної кількості бобів при збиранні комбайном, 

що може сягати 20 % [36, 37]. 

Селекцією зернобобових культур в різний час займалися: 

С.І. Чорнобривенко, О.П. Борозець, К.М. Коваль, А.І. Сувора, Л. Полянська, 
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Ф.Г. Кириченко, С.М. Фріденталь, Л.М. Блоха, М.Є. Елентух, 

М.Ф. Коновод, Т.К. Горова. 

Зараз селекція зернобобових культур спрямована на створення 

високоврожайних, посухостійких, стійких до хвороб і шкідників, високоякісних 

сортів харчового, зернофуражного і кормового напрямків використання. В 

селекції цих культур будуть використанні нові підходи раціонального добору пар 

для гібридизації за комбінаційною здатністю батьківських компонентів, добору 

елітних рослин за ознаками, що тісно корелюють з урожайністю, а також способи 

прискореного розмноження нових сортів [38]. 

Терміни строків сівби встановлюють залежно від біологічних особливостей 

овочевих рослин і сортів, цільового призначення продукту, ґрунтово-кліматичних 

умов зони вирощування. Правильний вибір строків сівби в багатьох випадків 

впливає на збільшення врожаю. Н.Р. Иванов [3], Л.Л. Декаприлевич [15], 

досліджуючи квасолю в Центрально-чорноземній смузі, відмічають збільшення 

урожайності цієї тепловимогливої культури за сівби в середині травня. За 

результатами Саратовського державного аграрного університету ім. М.І. Вавілова 

запізнення зі строками сівби знижує урожайність ряду овочевих культур 

майже вдвічі [39]. 

Щодо питання оптимальної ширини міжрядь на сьогодні серед вчених не 

має одностайної думки, як в нашій країні так і за кордоном. У більшості випадків 

це пояснюється різними ґрунтово-кліматичними умовами. 

Потенційної врожайності квасолі можна досягти, лише правильно обравши 

ширину міжрядь та густота рослин. Від площі живлення рослин квасолі залежить 

виживання рослин в посівах, висота рослин і прикріплення бобів нижнього ярусу, 

інтенсивність фотосинтезу, гілкування, товщина стебла, стійкість до вилягання, 

формування бобів, рівномірне достигання, кількість та маса насінин з рослини. 

Основною метою є досягнення такого розміщення рослин на площі, щоб 

забезпечити високий ступінь використання сонячної енергії шляхом накопичення 

органічної речовини. Відомо, що в період формування репродуктивних органів 

рослини квасолі найбільше синтезують органічної речовини, тому схема 
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розміщення рослин на площі повинна бути такою, щоб рослинний покрив 

повністю займав міжряддя до початку цвітіння квасолі. 

Відповідно до ДСТУ 4794:2007 [40] кращий спосіб сівби квасолі є 

широкорядний із міжряддями 45 см, при якому рядки змикаються в період 

цвітіння, рослини краще конкурують з бур’янами і формують вищі врожаї. Крім 

того, така ширина міжрядь дає змогу механізувати догляд і збирання, що значно 

знижує витрати на вирощування. Висівають квасолю сівалками ССТ-12А, СКОН-

4,2, СО-4,2, у вологий ґрунт широкорядним (70х20-10 см, 45х20-10 см, 60х20-

15 см), стрічковим (50+25)х15 см, (60+30)х10 см, (20+20+50)х10 см або 

квадратно-гніздовим (45х45 см, 50х50 см, 60х60 см) способами. Використовують 

12-рядкову бурякову сівалку з пристосуванням СТЯ-44000 [3, 33, 40]. 

В умовах Краснодарського краю було дослідженно схеми посіву, як 

селектуючого провокаційного фону. Филимонова Ю.А. рекомендує для відбору 

генотипів використовувати схему 40х5 см з густотою 500 тис. шт./га [41]. 

За даними польських вчених вирощувати квасолю звичайну потрібно  з 8-

10 см між рослинами в рядку з міжряддям 45 см [42]. 

Досвід вивчення строків сівби квасолі овочевої на Полтавській дослідній 

станції в 1926 р., сорту Бомба біла місцева показав, що найвищу урожайність – 

забезпечив ранній строк сівби (перша декада травня) – 0,192 т/га (норма висіву 

30 кг/га) та 0,243 т/га (норма висіву 50 кг/га). При більш пізніх строках (25 травня) 

квасоля не визріла [3]. 

За даним Б. І. Пархуць гарну польову схожість (84,6 %) одержано за норми 

мінеральних добрив N60P60K60  та сівби з шириною міжрядь 45 см за норми висіву 

600 тис. схожих насінин на 1 га [43]. 

Відмічено, що за широкорядного способу сівби вегетаційний період 

рослини квасолі тривав довше на 1-2 доби порівняно до варіантів стрічкового і 

звичайного рядкового. Зменшення норми висіву з 400 тис. шт./га до 

200 тис. шт./га прискорило проходження фаз бутонізація на 5 діб, цвітіння на 

6 діб, фізіологічна стиглість насіння на 11 діб [44]. 
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Формування генеративних органів у рослин квасолі відбувається у 

середньому на верхніх ярусах. Зі збільшенням густоти рослин від 500 тис./га до 

800 збільшується висота прикріплення нижнього та зменшується висота 

верхнього бобів. Слід зазначити, що широкорядний спосіб сівби сприяв 

зменшенню висоти закладки верхніх бобів, тоді як рядковий навпаки. Довжина 

нижнього бобу в міру загущення посіву зменшувалась, як при широкорядному, 

так і при рядковому способі сівби, незалежно від досліджувального сорту. Це 

пояснюється зменшенням кількості насінин у бобі шляхом конкурентного впливу 

рослин одну на одну. Але в цілому, висота прикріплення нижнього бобу та його 

довжина за всіма густотами дає змогу проводити якісне механізоване збирання 

врожаю [45]. 

За даними В.В. Акуленко (ННЦ « Інститут землеробства УААН») виявлено, 

що загущення посіву призводить до зменшення листкової поверхні. У середньому 

за 2011-2013 рр. найкращі умови для формування листкової поверхні склались за 

норми висіву насіння 350 тис. шт./га. Залежно від інших досліджуваних факторів 

на цих варіантах рослини квасолі сорту Перлина формували у фазі наливу бобів 

листкову поверхню 174,6-1415,6 см2/рослина, сорту Щедра 146,7-

983,0 см2/рослина. Також відмічено істотний вплив норми висіву на формування 

фотосинтетичного потенціалу посівів. Так, у сорту Перлина на варіантах за норми 

висіву 350 тис. шт./га схожого насіння цей показник становив від 31,9 м2/діб х м2 

до 55,6 м2/діб х м2, то за норми висіву 550 тис. шт./га – від 43,6 м2/діб х м2 до 

79,1 м2/діб х м2. Аналогічні закономірності відмічали й в сорту Щедра [46]. 

Овчарук О.В. стверджує, що способи сівби вплинули на фотосинтетичну 

продуктивність сортів квасолі. Від сівби звичайним способом з шириною міжрядь 

15 см чиста продуктивність в середньому за сортами становила 3,87-4,17 г/м2 за 

добу. При сівбі звичайним способом з шириною міжрядь 30 см цей показник 

знижувався до рівня 3,44-3,95 г/м2 за добу, дещо менше зниження було за 

широкорядного способу сівби з шириною міжрядь 45 см (3,59-4,14 г/м2 за добу). 

Це підтверджує те, що зі збільшенням ширини міжрядь ЧПФ знижується [43]. 
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За результатами досліджень в умовах середнього Приамур’я, маса 1000 

насінин не залежить від норми висіву і способу посіву. Але кількість насіння і їх 

маса з однієї рослини  на загущених посівах значно зменшується [47]. 

Шляхтуров Д.С. стверджує, що для формування продуктивності культури 

оптимальним було проведення сівби широкорядним способом, який дає змогу 

одержати урожайність квасолі на рівні 1,75-2,49 т/га залежно від удобрення, 

норми висіву та інокуляції. Це перевищило показники за стрічкового способу 

сівби на 0,22-0,12 т/га, звичайного рядкового – на 0,05-0,29 т/га [48]. 

На базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН на 

сірих лісових грунтах найвищу урожайність квасолі звичайної – 2,89 т/га 

відмічено у сорту Мавка з густотою рослин 600 тис./га при широкорядному 

способі сівби з шириною міжрядь 45 см, з приростом до зменшення урожайності 

зерна квасолі до 2,33 т/га. Аналогічну залежність спостерігали й при рядковому 

способі сівби з міжряддям 15 см, за густоти 600 тис./га – урожайність 2,53 т/га, 

800 тис./га – 2,25 т/га. У сорту Надія максимальну урожайність отримано 2,19 т/га 

при густоті 600 тис./га та ширині міжряддя 45 см [45]. 

Вивчення впливу способу сівби, схеми розміщення та площі живлення 

рослин квасолі овочевої сорту Зіронька, які проводились на дослідному полі 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, встановлено найкращий спосіб сівби в умовах 

Харківської області – широкорядний, схема розміщення рослин 30х8 см, 45х6 та 

45х8 см з відповідно густотою рослин 417, 370 та 278 тис. шт./га, отримано патент 

UА 44417 «Спосіб вирощування квасолі овочевої на лопатку». Урожайність 

товарних плодів на лопатку становила відповідно 11,5, 10,7 та 10,1 т/га [49, 50].  

З 80 років в селекції зернової квасолі на придатність до механізованого 

збирання намітилась тенденція до зменшення розміру насіння, що, у свою чергу, 

призводить до зменшення втрат, викликаних дробленням і травмуванням 

крупнонасінних сортів для механізованого збирання. В США, Канаді та інших 

країнах даній проблемі приділяється велика увага. В Україні цим питанням 

займалися в Подільському ДАТУ. За результатами досліджень 

Околодько Ю.В. [51] дрібнонасінні досліджувані сорти Мавка і Надія краще 
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придатні та менш травмуються при механізованому збиранні. Також встановлено, 

що маса 1000 насінин квасолі не залежить від норми висіву при широкорядному 

способі сівби. Більш суттєво на формування маси 1000 насінин впливають погодні 

умови та деякою мірою – вирощування при загущеному звичайному рядковому 

способі сівби. 

Отримання високої урожайності з належною якістю продукції за 

вирощування квасолі спаржевої потребує диференційованого підходу до вибору 

схеми посіву і густоти рослин на один гектар. Дослідженнями НУБіП вивчено і 

встановлено вплив густоти рослин на врожайність і якість продукції квасолі 

спаржевої при стрічковому способі посіву (20+70 см з кількістю рослин на 

гектарі – 200, 250, 300, 350, 400 тис. шт./га). Спостереження показали, що 

фенологічні фази у сортів квасолі спаржевої проходили майже однаково 

незалежно від густоти рослин. Аналіз даних дозволяє простежити таку тенденцію: 

зі збільшенням густоти рослин площа листкової поверхні зменшується, що 

пояснюється погіршенням умов освітлення і ґрунтового живлення. Але шляхом 

збільшення густоти рослин врожайність зростає до певного рівня. Найбільша 

урожайність квасолі спаржевої спостерігалась за густоти 350 тис. шт./га і складала 

в сорту Присадибна 13,5 т/га. З подальшим збільшенням до густоти 

400 тис. шт./га урожайність зменшилась до 12,9 т/га. Подібна закономірність 

спостерігалась і для сорту Тосик [52]. 

Комплексне вивчення надземних органів рослин та кореневої системи 

дозволяє в повній мірі відобразити закономірності росту та розвитку рослин і, 

завдяки цьому, розробити методи управління формування врожаю та якість 

продукції. Результати вивчення кореневих систем дають теоретичну основу для 

розроблення прийомів впливу на рослину. У науково обґрунтованих системах 

агротехнічних заходів слід враховувати функції кореневої системи рослин, які 

вирощують, здатність проникнення до щільних шарів ґрунту, вибагливість до 

вологи, інтенсивність поглинання води та поживних речовин, правильне 

визначення глибини оранки, ширини міжрядь, глибини та ширини захвату 

агрегату під час культивації.  
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У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва вивчали характер розповсюдження коренів у 

ґрунті залежно від конфігурації площі живлення методом траншеї у фазі технічної 

стиглості плодів. За коефіцієнтом В.Г. Ротмістрова (1939 р.), найбільш потужну 

кореневу систему визначили у рослин, розташованих за схемою (20+50)х10 см 

стрічкового дворядного способу сівби з густотою рослин 286 тис. шт./га та 

площею живлення 0,14 м2. Її коефіцієнт склав 5600, що на 1400 перевищило 

контроль, яким був широкорядний спосіб сівби зі схемою розміщення рослин 

70х6 см з густотою рослин 238 тис. шт./га з площею живлення 0,042 м2. 

Проникність кореневої системи у цих рослин становила 80 см з діаметром 

поширення коренів 70 см, які перевищували контроль на 10 см. Найбільшу 

проникність кореневої системи мав варіант досліду 45х6 широкорядного способу 

сівби з густотою рослин 370 тис. шт./га та площею живлення однієї рослини 

0,027 м2. Глибина проникнення склала 90 см з діаметром 60 см, яка перевищила 

контроль на 20 см [53]. 

Висота рослин залежала як від сорту, так і від способів сівби. У сорту 

Харківська штамбова цей показник становив 68,3 (ширина міжрядь 15 см) 75,3 см, 

(30 см), 91,6 см (45 см). У сорту Надія – 50,2-58,6 см, Буковинка – 53,8-64,1 см, 

Мавка – 55,8-66,7 см відповідно. Як бачимо, зі збільшенням ширини міжрядь 

зростає висота рослин. Кількість пагонів залежить від способу сівби, за сівби 

звичайним способом з шириною міжрядь 15 см становила 1,4-1,8 шт., за шириною 

міжрядь 30 см – 2,4-3,1 шт., за широкорядного способу сівби з шириною 

міжряддям 45 см – 3,0-3,8 шт. Аналізуючи біометричну характеристику сорту 

Подоляночка, встановлено, що способи сівби та різна густота рослин вплинули на 

форму куща [54]. 

Ще В.І. Едельштейн встановив, що в міру загущення рослин до певної 

густоти стояння на одиниці площі урожайність спочатку зростає, але при більш 

сильному загущенні вона починає знижуватися. Густота рослин і способи 

розміщення на площі викликають зміну умов освітлення, теплового, поживного, 

водного й повітряного режимів, впливають на стійкість рослин до шкідників і 
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хвороб, а також на забур’яненість посіву. Тому вивчення цього питання є 

безумовно актуальним [3, 45, 53, 54]. 

За даними провідних установ оптимальною для кущових сортів квасолі є 

густота 250-300, 200-250 й 160-200 тис. рослин/га [55, 56]. 

В умовах правобережного Лісостепу, квасоля звичайна формує високі й сталі 

урожаю зерна тільки за сприятливих погодних умов, оптимальній густоті рослин 

та широкорядному способу сівби. Максимальну урожайність зерна квасолі 

2,48 т/га відмічено у сорту Мавка при широкорядному способі з міжряддям 45 см 

і густоті рослин 600 тис. шт./га. Збільшення густоти до 800 тис./га сприяло 

зменшенню урожайності до 2,33 т/га [57]. 

Вченими Інституту землеробства УААН рекомендовано в умовах північного 

Лісостепу на сірих лісових грунтах висівати квасолю звичайну з нормою висіву 

насіння 350-400 тис. шт./га і площею живлення 220-285 см2, що забезпечує 

формування врожайності насіння на рівні 2,6-2,7 т/га, що на 5,2-6 т/га більше 

порівняно з нормою висіву 150 тис. шт./га і площею живлення 662 см2 [58]. 

За даними вчених у Франції за вирощування білої квасолі використовують 

вузькорядні посіви (від 15 до 55 см) й відмовляються від традиційного (70-75 см) 

способу та прямого комбайнування [59]. 

За даними Т.В. Соромотина в результаті досліджень в УНЦ Липогорье 

Пермской ГСХА у 2009-2010 рр. встановлено, що найбільшу урожайність зелених 

бобів квасолі овочевої (6,18 кг/м2) одержали за вирощування з густотою рослин 

66,6 шт./м2 та посіву за схемою 15х10 см з площею живлення однієї 

рослини 150 см2 [60]. 

 

1.4 Формування урожайності лопатки  квасолі овочевої 

 

Збирають квасолю на лопатку в технічній стиглості через 8-10 діб після 

утворення зав’язей (на 12-21 добу після цвітіння). Боби зривають вибірково в три-

п’ять прийомів за 3-6 діб, оскільки боби швидко втрачають соковитість, грубіють 

і втрачають товарну цінність. Особливо це відноситься до напівцукрових сортів. 
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При збиранні не допускається пошкодження суцвіть і листків рослин. Боби краще 

збирати в ранковий час (вони соковитіші). При збирані вдень, особливо в жарку 

погоду, вони стають більш волокнистими і знижується їх якість. Боби квасолі 

зберігають в холодильнику при температурі 0-1 °С не більше однієї доби [3]. 

На великих площах для збирання врожаю використовують збиральні 

платформи ПОУ-2, КОШ-50, комбайни Ploeger Bp 2000, Ploeger EPD 530, Pixall 

Oxbo (BH 1000 Bean, 2430, 2470, 2475, 9630), Asa-Lift GB 100, PMC Harvesters Ltd 

979-CT тощо. 

В Україні розроблено декілька стандартів: щодо технології вирощування – 

ДСТУ 4794:2007 [40], якість бобів-лопаток – ДСТУ 292-91 [61] і транспортуванні 

бобів-лопаток в охолодженому вигляді – ДСТУ ISO 9930-2001.  

В країнах ЄС основою для оцінки якості є стандарт ЕЭК ООН FFV-06, який 

гармонізовано до стандартів України – ДСТУ ЕЭК ООН FFV-06:2007 «Квасоля. 

Настанови щодо постачання і контролювання якості». Положення цього 

стандарту поширюються на боби-лопатки двох видів – Phaseolus vulgaris L. та Ph. 

coccineus L., які постачаються споживачу свіжими. Боби-лопатки спаржевих 

сортів повинні відповідати мінімальним вимогам, а саме, бути – непошкодженими 

(за винятком незначних пошкоджень із сторони плодоніжки, які утворюються під 

час збирання урожаю), доброякісними (продукт з ознаками гниття або псування 

не допускається до споживання), чистими, свіжими на вигляд, без сухих стулок, 

практично без комах-шкідників та їхніх слідів пошкоджень, з нормальною 

поверхневою вологістю, без стороннього запаху або присмаку. Стан розвитку і 

стан бобів-лопаток спаржевої квасолі повинен бути таким, щоб продукт міг 

витримувати перевезення, завантаження, розвантаження і прибувати до 

споживача у задовільному стані [62].  

Збирання зелених бобів з рослини визивають «нову хвилю» цвітіння і 

формування нових зав’язів. Збирати таким чином урожай можна до самих 

холодів. 

Збирати можна вибірково за мірою дозрівання бобів за декілька зборів або 

одноразово. Для цього підходять детермінантні сорти, так як у них невеликий 
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розрив в 2-6 діб між загальною тривалістю цвітіння і цвітінням за якого 

формується максимальна кількість бобів, придатних до одноразового збирання. 

За даними А.И. Чайковского [63] у південних зонах Білорусії за другого і 

третього збору зелених бобів квасолі овочевої отримують плоди поганої якості. 

Решетило Т.М. [50] вивчала способи збирання квасолі овочевої сортів 

Зіронька та Гайдарська і встановила оптимальний та економічно доцільний спосіб 

збирання квасолі овочевої на лопатку. Ним виявився разовий спосіб збирання, 

рентабельність якого перевищила багаторазовий спосіб на 38-57 %. 

За даними Н.Г. Казыдуб [64] в південному Лісостепу Західного Сибіру 

вдається провести від 4 до 8 зборів квасолі залежно від сорту і кліматичних умов 

року. Найбільший врожай бобів отримували за другого і третього збору, 

найменший – за останнього збору. 

Копылова М.А. [65] рекомендує для забезпечення населення ранньої 

продукції квасолі овочевої в літньо-осінній період необхідно використовувати 

систему конвеєрного виробництва. Для його організації використовувати різні 

способи вирощування: розсадний, тимчасові укриття і відкритий ґрунт. 

За даними досліджень ІОБ НААН, джерелами для використання придатних 

сортів до механізованого збирання за компактним кущем (параметри висоти та 

діаметр) виділено зразки Білозерна, Українка, Зіронька, Б/н 05, Сюїта, 

Шахиня [66]. 

Филимонова Ю.А. встановила суттєві кореляційні зв’язки з господарськими 

показниками, які впливають на продуктивність квасолі овочевої в період 

технічної стиглості:маса зеленого бобу з кількістю бобів на рослині (r=0,82) [41]. 

 

1.5 Вирощування квасолі овочевої у ущільнених посівах 

 

Природа наділила рослини особливими властивостями, які необхідно 

враховувати при їх вирощуванні. Одні рослини, внаслідок виділення ними різних 

хімічних речовин, можуть пригнічувати розвиток інших рослин, або позитивно 

впливати на них. Змішані посіви чи посадки, особливо овочеві культури, своїми 
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алелопатичними властивостями і своєю біоенергетикою позитивно впливають 

одна на іншу. Рослини краще розвиваються, покращується якість і цінність 

плодів, рослини менше пошкоджуються шкідниками і хворобами. 

Поліпшення росту і розвитку культур у сумісному посіві И.В. Красовская 

пояснює посилення росту і більш потужним розвитком рослин у результаті 

змагання двох культур за захоплення джерела світла, води і поживних 

речовин [67]. 

Скандраков С.В. поліпшення росту і розвитку культур у сумісному посіві 

пояснює покращенням мікроклімату, посилення живлення двох культур і більш 

раціонального використання світла, вологи і поживних речовин [68]. 

Чернобривенко С.И. вважає, що у сумісних посівах багато видів рослин 

чинять позитивний вплив один на одного за допомогою специфічних кореневих 

виділень [69]. 

Майсурли Н.А. вважає, що в сумісних посівах двох і більше культур зелена 

маса розвивається в різних ярусах, що покращує використання сонячної енергії, а 

також розподіл маси кореневої системи в різних горизонтах грунту, в результаті 

чого рослини більш повно використовують грунтову родючість [70]. 

Особлива увага в органічному землеробстві приділяється вирощуванню 

бобових культур, адже вони фіксують азот з повітря за допомогою бульбочкових 

бактерій, а тому в структурі посівних площ необхідно більше вводити бобових 

культур. Із бобових на сумісних посівах найчастіше використовується кущова 

квасоля [71]. 

Овочівники-любителі використовують квасолю для ущільнення інших 

культур. Насіння її висівають у насадженнях картоплі, капусти, посівах буряка 

столового, моркви, цибулі, огірка тощо. Коренева система квасолі, що 

розміщується у верхньому шарі ґрунту, збагачує його на азот. Квасолю також 

використовують для обсаджування грядок інших овочевих культур і городів. Як 

ущільнювач її висівають гніздовим способом на відстані гніздо від гнізда 100-

200 см. При обсаджуванні грядок, городів гнізда квасолі розміщують одне від 

одного на відстані 40-70 см. Висівати її доцільно в рядках, щоб рослини її не 
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ускладнювали догляд за основною культурою. У кожне гніздо висівають по 3-

4 насінини [22].  

Змішані ущільнені посіви с.-г. рослин (посіви жита і пшениці, віки і вівса, 

картоплі зі зернобобовими, кукурудзи з квасолею та інші суміші, тощо) 

застосовуються з давніх часів з метою не тільки збільшення урожайності основної 

культури, але й для одержання додаткового врожаю ущільнюючої культури, тобто 

в кінцевому виміри збільшення волового збору продукції з одиниці площі. 

Відносно часто застосовують сумісні посіви польових злакових культур, а 

також овочевих рослин. По відношенню культури квасолі звичайної в 

літературних джерелах відомо вирощування її, переважно на присадибних та 

індивідуальних городах, спільно з кукурудзою, картоплею та іншими. Існують 

також окремі дослідницькі праці в цьому напрямку однак ефективності 

не вказано. 

Отримані в результаті 5-річного дослідження (1944-1948 рр.) 

експериментальні данні картоплі сортів Рання троянда (рання) та Вольтман 

(пізній технічний сорт) сумісно з квасолею (сорт Бомба біла) і горохом (сорт 

Привіт) в польових умовах, за різних метеорологічних умов, показали 

ефективність цього прийому, що дає змогу збільшити урожайність картоплі в 

середньому на 20 % порівняно з контролем чистим посівом, і отримати 

додатковий урожай зернобобових від 4,10 до 5,16 ц квасолі або 1,92 до 3,58 ц 

гороху, у обох сортів картоплі. Додатково отримується ще й бобова солома до 

7,66 ц у квасолі і до 6,43 ц у гороху. Хімічний аналіз ґрунту показав, що в 

сумісних посівах підвищується вміст в розчинній формі Р2О5, азоту загального і 

нітратного [72]. 

В 1961 році широкі виробничі досліди, проведенні Науково-дослідницьким 

інститутом сільськогосподарських центральних регіонів нечорноземної полоси в 

різних природно-економічних зонах Московської області показали, що сумісні 

посіви кукурудзи з квасолею можуть значно збільшити не тільки загальний вихід 

зеленої маси з 1 га, але й відсотковий вміст перетравного протеїну в одній 

кормовій одиниці і загальний вихід перетравного протеїну з одиниці площі 
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порівнянно з чистими посівами кукурудзи. В усіх дослідах не було відмічено 

пригнічування розвитку культур [11]. 

За результатами досліджень С.Г. Тедорадзе (Грузія) за сумісного 

вирощування квасолі і кукурудзи урожайність квасолі знижується – 15,92 ц/га, в 

порівняні до чистого посіву – 16,66 ц/га. Аналогічно до квасолі, урожайність 

кукурудзи в змішаному посіві знижується незначно [73]. 

Встановлена висока ефективність сумісних посівів кукурудзи з квасолею – 

55 тис. руб./га. Урожайність кукурудзи – 32 ц/га, а квасолі – 14,5 ц/га [74]. 

Болотських О.С. стверджує, що квасоля є гарним ущільнювачем для 

картоплі, капусти білоголової пізньої, моркви, огірка, кавуна, дині, гарбузових. 

Овочівники також вирощують її разом з виноградом [22]. 

Багато дослідників, посилаючись на велике господарське значення 

ущільнених посівів, зазначають, що вони дають високі врожаї. За даними 

Дідух Н.О. вирощування кукурудзи цукрової з квасолею спаржевою дозволяє 

отримати високу урожайність основної культури – 3,7 т/га й рослини 

ущільнювача – 2,2 т/га, при цьому прибуток становить – 16,9 тис. грн/га, рівень 

рентабельності – 121,5 % та коефіцієнт енергетичної ефективності – 1,67 [75]. 

Milley R.W. стверджує, що оптимальне співвідношення у сумісних посівів 

вігни і кукурудзи, а також маш/кукурудза, квасоля звичайна/кукурудза складає 

55:55 тис. рослин/га [76]. 

В овочівництві при розробці структури сівозмін, особливо при вирощуванні 

ущільнених та пожнивних культур враховують таке явище як алелопатія. 

Алелопатія – це взаємний вплив рослин, що входять до складу фітоценозу, 

зумовлений виділенням ними в навколишнє середовище 

фізіологічно активних речовин.  

Алелопатія відбувається при нагромадженні в середовищі фізіологічно 

активних речовин, так званих колінів, що їх виділяють рослини під час 

життєдіяльності. Вони відіграють значну роль у формуванні природних і штучних 

фітоценозів. Залежно від концентрації та хімічного складу коліни діють як 

стимулятори росту або інгібітори життєвих процесів. Вони значно впливають на 
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проростання насіння, ріст, розвиток і хімічний склад рослин, їх стійкість до 

хвороб та шкідників і несприятливих умов зовнішнього середовища. Вони 

посилюють або гальмують ростові процеси. Їх виділення можуть бути для одних 

рослин корисними, а для інших – шкідливими. В овочевих рослин, які ростуть у 

сукупності з іншими, кореневі виділення більш активно діють на важкорозчинні 

сполуки в ґрунті, мікрофлору, покращуючи таким чином надходження поживних 

речовин у рослинний організм. Ці процеси також впливають на настання періоду 

плодоношення та старіння рослин. 

За розумінням А.М. Гродзинського, основним питанням алелопатії є 

дослідження концентрації і хімічного складу колінів на всіх етапах кругообігу (в 

рослинах-донорах, їх виділеннях і опаді, в рослинах-акцепторах і ризосферній 

мікрофлорі), фізіологічної активності в окремих дослідах і алелопатичної ролі в 

фітоценозі [77]. Через складну хімічну природу колінів, на перших етапах головну 

роль у методиці повинні відігравати біопроби. Кожна рослина в угрупуванні 

виступає в ролі продуцента, донора фізіологічно-активних речовин і їх 

споживача, акцептора або реципієнта. Відповідно до цього, розрізняють 

алелопатичну активність, тобто здатність створювати прямим чи непрямим 

шляхом захисну біологічну сферу, і алелопатичну толерантність, або комплексну 

витривалість рослини до колінів у середовищі. Характеристика цих двох 

властивостей у рослини дозволяє з’ясувати її роль у природному угрупуванні чи 

визначити можливість використання у мішаному посіві або для подолання 

бур’янів. Хімічна регуляція в рослинному угрупуванні полягає в тому, що кожна 

рослина створює навколо себе певну алелопатичну сферу [78-80], тобто 

нагромаджує коліни. Чим вище рівень колінів, тим гірше взагалі ростимуть 

компоненти ценозу; чим слабший ріст і нагромадження біомаси, тим менша 

продукція колінів [81]. Кожна рослина характеризується в алелопатичному 

відношенні двома головними властивостями: здатністю утворювати й виділяти в 

середовище фізіологічно-активні речовини – коліни, а також створювати умови, 

що сприяють нагромадженню їх усередовищі; алелопатичною толерантністю, або 

здатністю переносити активні виділення інших рослин чи свої власні 
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(аутотолерантність) і потребувати певного вмісту колінів у середовищі [80, 82]. 

Наявність кореневих виділень доведено дослідами з застосуванням методу 

мічених атомів [78]. Визначення алелопатичних властивостей рослини пов’язане з 

великими методичними труднощами. Роль алелопатії в природних умовах 

непостійна. Хімічну природу колінів досліджено дуже мало. 

 
1.6 Хвороби і шкідники квасолі  

 

В залежності від збудника хвороби квасолі можна розділити на групи: 

грибкові (антракноз, фузаріоз, іржа, гниллі), бактеріальні (бактеріоз) та вірусні 

(мозаїка) [83-86]. 

Антракноз – збудник хвороби гриб Colletotrichum lindemuthianum Br. et Car., 

який вражає листки, плоди й стебла. На них з’являються світло-бурі плями 

округлої форми. Листки й стебла засихають, а на плодах утворюються виразки зі 

слизом рожевого кольру. Вони зморщуються й загнивають. Інтенсивний розвиток 

хвороби спостерігається у вологу, дощову погоду. 

Борошниста роса – збудник гриб Erysiphe communis. Хвороба проявляється 

на всіх надземних органах у вигляді спочатку білого павутинного, пізніше – 

борошнистого нальоту, який поступово вкриває всю рослину. Уражені рослини 

швидко засихають. 

Біла гниль – грибкове захворювання. Біля кореневої шийки, на стеблі і 

гілочках, на бобах з’являються спочатку світлі, згодом світло-бурі плями. У 

вологу погоду вини загнивають і вкриваються щільним повстяним білим 

нальотом грибниці. 

Мозаїка квасолі – вірусне захворювання. Поширюється різними видами 

сисних комах. Характерною ознакою хвороби є загальний хлороз рослин, краї 

листків закручуються донизу, черешки у них вкорочені, уражена рослина відстає 

у рості й розвитку [84]. 

Рекомендації профілактики і боротьби з хворобами квасолі: 

 підбір і вирощування сортів стійких до грибкових і вірусних захворювань; 
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 оптимальна густота; 

 знищуються бур’яни; 

 регулярно проводиться заходи з контролю сисних комах, у т.ч. попелтць 

(розносники вірусних захворювань); 

 використання для заготівлі на наступний рік, тільки здорових плодів; 

 обов’язково збираються і знищуються післяжнивні рештки рослин; 

 проводиться протруювання насіння перед посівом; 

 дотримання сівозміни. 

Головні шкідники квасолі – люцернова попелиця, чорниш піщаний, зернівка 

квасолева, сірий буряковий довгоносик, росткова муха. Домашні тварини, птахи і 

миші її не поїдають [87-89].  

Росткова муха з’являється весною при середньодобовій температурі вище 

10-12 °С. Зимує в стадії личинки у верхній частині орного шару на посівах 

овочевих, зернових, конюшини. Весною дорослі мухи відкладають яйця під 

грудочки ґрунту, переважно там, де погано приораний гній. Личинки, що 

з’являються через 5-10 діб, пошкоджують насіння і сходи квасолі. Заходи 

боротьби – сівба в оптимальні строки, ретельне приорювання гною, 

протруювання насіння.  Великої шкоди наносить гусінь капустяної й городньої 

совки. Вони пошкоджують листки, квітки і плід. 

Найбільш поширений шкідник квасолі – квасолева зернівка (Acanthoscelides 

obtectus Say), представник твердокрилих, або жуків Coleoptera, родина Зернівок 

(Bruchidae) [87, 89, 90]. 

За результатами досліджень Овчарука О.В у польових умовах, без 

застосування пестицидів, за умовною шкалою пошкодження бобів квасолевою 

зернівкою становило в середньому 0-1 бали [88]. 

Шкідник пошкоджує зернівку квасолі, після чого зерно втрачає схожість і 

харчову цінність. У зв’язку з цим, втрати при зберіганні квасолі в окремі роки 

досягають 80-100 %. За даними Н.А. Онищенко [91] схожість насіння квасолі 

залежить від ступеня пошкодження – кількості відкритих отворів і може 

коливатися від 42 % до 100 %. Аналіз пророщування насіння, пошкодженого 
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шкідником показав, що за наявності 1-2 «віконця» у квасолі схожість насіння на 

5 добу складала 100 %. За наявності 4-6 шкідників у насінні відсоток схожості 

варіював від 0 до 60 % залежно від сорту. 

В свій час Ruedell I. [92] при детальному вивченні впливу кількості льотних 

отворів на схожість насіння квасолі розділив їх на чотири класи: 1-3 отвори – 

перший клас; 4-6 – другий клас; 7-10 – третій клас; понад 10 – четвертий клас. 

Насіння першого класу і другого втрачають схожість на 22-25 і 34 % відповідно, а 

насіння третього і четвертого класу схожість втрачають повністю. 

На непрямий характер впливу пошкоджень квасолевої зернівки на схожість 

вказує і Е.А. Шаврина [93]. На її думку, вона визначається вторинним ураженням 

пошкодженого насіння мікрофлорою. 

Дослідження Cipollini Martin L., Stilos Edmund W. свідчать, що 

життєздатність насіння страждає від зараження квасолевою зернівкою незалежно 

від їх розміру, оскільки майже завжди пошкоджується зародок. Характер 

пошкодження зернівкою насіння квасолі позначається як на врожайності, так і на 

життєздатності потомства шкідника [94].  

В Україні зернівка поширена в зоні вирощування квасолі окремими 

локальними осередками. Основними кормовими рослинами квасолевої зернівки є: 

квасоля звичайна, золотиста, лима та ін.; у зерносховищах може пошкоджувати 

горох. При штучному заселенні крім квасолі завдає шкоди насінню нуту, чини, 

кормових бобів та сої [95].  

Дослідниками встановлено, що ступінь пошкодженої квасолі зернівкою 

також залежить від таких чинників: сорт культури [87, 96, 97], режиму зберігання 

насіння [98], будов насінної оболонки, спосіб протруєння насіння [99, 100], 

ступінь засміченості посівів квасолі бур’янами [101, 102]. В цілому інформації 

про біологічні особливості розвитку квасолевої зернівки та систему заходів 

захисту посівів від неї опубліковано у роботах багатьох науковців. 
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Висновки до розділу 1 
 

Огляд літератури, проведений нами, свідчать про те, що в умовах Східного 

Лісостепу України на сьогодні не існує розробленої ресурсозберігаючої технології 

вирощування квасолі овочевої, яка б передбачала ефективні схеми розміщення та 

густоту рослин при її вирощуванні для одержання максимального ефекту 

кількості продукції з одиниці площі. До теперішнього часу не встановлено впливу 

на урожайність та якість зелених бобів і зерна квасолі овочевої, не вивчено в 

повному обсязі ефективність багаторазового збирання лопаток, можливість 

сумісного вирощування з овочевими культурами квасолі як ущільнюючої 

культури. Тому ці питання не можна вважати досконало вирішеними, вони 

вимагають подальшої розробки стосовно певних ґрунтово-кліматичних умов, 

сортового та гібридного складу та інших конкретних умов виробництва. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження за темою дисертації проведено впродовж 2013-2016 рр. на 

дослідному полі Інституту овочівництва і баштанництва НААН, розташованому у 

східній частині Лісостепу України (Харківський району Харківської області).  

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови  

 

Лісостепова зона простяглася від Прикарпаття до Середньоросійської 

височини. Правобережна зона займає Волинсько-Подільську і Придніпровську 

височини, на Лівобережжі – частину Придніпровської низовини і відроги 

Середньоруської височини. Клімат зони – помірно-континентальний. Його 

континентальність збільшується у східному напрямку. Середні температури січня 

змінюються від -5 °С на заході до -7 °С на сході, липня – відповідно від 18 °С до 

20 °С. Кількість опадів за рік поступово знижується в напрямку з північного 

заходу на південний схід від 600 мм до 500 мм. В окремі роки в Лісостепу 

бувають посухи [1]. 

Харківська область розташована на північному сході України на території 

двох природничих зон Лівобережної України: Лісостепу і Степу в межах 

водорозділу, що відокремлює басейни Сіверського Донця і Дніпра, який 

характеризується недостатнім зволоженням. В деякі роки тривала відсутність 

опадів у поєднанні з високою температурою повітря, відносно низькою вологістю 

й вітром створюють умови для посушливих і суховійних явищ. Середньорічна 

сума опадів у зоні проведення досліджень коливається від 475 мм до 568 мм. 

Найбільш вологими місяцями є червень та липень, протягом яких випадає 57-

73 мм опадів. Відносно посушливі – ранньовесняний та осінній періоди. Запаси 

продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-100 см в квітні складає 116-138 мм, в липні 

39-77 мм. Середньобагаторічна температура повітря в зоні складає 6,8…7,0 °С, в 
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найтеплішому місяці липні 19,3…20,4 °С період з температурою вище 10 °С 

триває 170-180 діб [2]. 

Ґрунтовий покрив Лісостепової зони представлений, в основному, 

чорноземами потужними малосуглинковими та середньосуглинковими. Ґрунт 

дослідної ділянки – чорнозем опідзолений середньосуглинковий лучнуватий. 

Потужність гумусового профілю 94 см, вміст гумусу в орному шарі (0-30 см) – 

3,26 %, в підорному (30-50 см) – 3,0 %, вміст CaCO3 в орному шарі 0,48 %, вміст 

фосфору (Р2О5) за Чириковим 136 мг/кг, калію (К2О) за Чириковим 88 мг/кг, 

рН водної витяжки 7,65, щільність будови ґрунту 1,32 г/см3. 

Погодні умови відрізнялися від середніх багаторічних показників за 

температурним режимом, кількістю атмосферних опадів та їх розподілом в окремі 

місяці (рис. 2.1, 2.2). Показники кількості опадів мають помітну строкатість на 

графіку (див. рис. 2). Забезпеченість теплом у 2013-2016 рр. майже відповідало 

показникам середніх багаторічних даних. 

Погодні умови 2013 року. 2013 рік характеризувався теплими погодними 

умовами навесні з середньодобовою температурою повітря у квітні 11,6 °С та 

20,9 °С у травні, що перевищувало середню багаторічну (9,6 і 16,5 °С) на 2 і 4,4 °С 

відповідно, що дало можливість отримати дружні сходи квасолі. 

У травні, в період проростання насіння, рослини були добре забезпечені 

вологою, кількість атмосферних опадів становила у другій декаді 19,4 мм, у третій 

18,3 мм, що майже на рівні норми – 12,6 і 26 мм відповідно. 

На червень та липень місяць припадає цвітіння й дозрівання бобів, період 

критичний в процесі росту і розвитку культури. У цей період рослини квасолі 

найбільш чутливі до погодних умов. Середньомісячна температура повітря червня 

склала 22,3 °С, що на 2,1°С вище норми (20,2 °С). Середньомісячна температура 

липня була на рівні середніх багаторічних даних – 21,4 °С. Кількість опадів 

протягом червня-липня місяців була значно меншою норми. Але це не вплинуло 

на розвиток рослин, тому що опади розподілялись рівномірно протягом місяця. У 

червні випало 45,5 мм, що складає 70 % від норми, а в липні – 45,3 мм, відповідно 

62 % від норми. 
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В серпні переважала тепла (22,1 °С за норми 19,9 °С) з незначною кількістю 

опадів погода. Винятком були друга і третя декади серпня, коли кількість опадів 

становила 0 і 31,5 мм відповідно. Переважали зливи й грози. 

Вересень видався помірно теплим із значними опадами погодою. Випало 

113,1 мм, що складає 232 % від норми. В жовтні переважала тепла з незначними 

опадами погода. 

Погодні умови 2014 року. Весна 2014 року була прохолоднішою 

попереднього року на 1,8 °С у квітні та 2,1 °С у травні. Температурний максимум 

коливався в межах 20…23 °С (друга і третя декади травня), мінімум – 

5,2…10,8 °С (перша і друга декади квітня). Температурний режим місяця є 

оптимальним для проростання насіння, а підвищення температури в другій та 

третій декадах позначилось на отримані більш дружніх сходів квасолі. Квітень 

був достатньо вологим. У першій і третій декаді травня вологи випало вдвічі 

більше багаторічних показників – 39 і 46 мм. 

Літні місяці були теплими й добре забезпечені вологою. Температура 

повітря в червні – 20,9 °С, липня – 23,6 °С, серпня – 23,8 °С. Перевищення 

багаторічного значення (65 мм) опадів на 42,5 мм зафіксовано в червні (107,5 мм). 

Кількість атмосферних опадів у липні становила 58 мм, у серпні 46,3 мм. Значна 

кількість опадів у цей період позитивно вплинула на ріст, розвиток та формування 

бобів квасолі овочевої. Відносна низька вологість повітря завадила розвитку та 

поширенню хвороб. 

Осінь 2014 року була теплою і сухою. Середньомісячна температура повітря 

сягала 17,3 °С, що на 3,2° вище норми. Опадів випало 53 мм і ті в третій декаді 

вересня, що дало можливість зібрати врожай без втрат. Жовтень характеризувався 

прохолодною і посушливою погодою, що дало змогу дозріти і зібрати врожай 

насіння квасолі за сумісного вирощування з капустою білоголовою пізньостиглою 

та буряком столовим. 

Погодні умови 2015 року були оптимальними для формування високої 

урожайності насіння квасолі овочевої, але дещо позначилось на урожайності 

лопатки. 
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Квітень характеризувався теплою погодою (9 °С) з незначними опадами 

(37,2 мм), що позитивно вплинули на майбутній посів культури. Висівали в 

першій декаді травня за температури 14,2 °С. Середньомісячна температура 

повітря була на рівні норми – 16,8 °С. Опадів випало 43 мм (77 % від норми), які 

рівномірно розподілені протягом місяця. Виняток становить друга декада, у якій 

випало 7,5 мм опадів.  

Критичний для культури період (цвітіння-дозрівання), який припадає на 

червень-липень, характеризувався жаркими і достатньо вологими умовами. 

Середньомісячна температура в червні й липні (22,3 °С і 22,5 °С) була вищою 

норми на 2,1° й 1,1 °С відповідно. Опадів випало 92 мм у червні й 96 мм у липні, 

за норми 65 й 73,3 мм відповідно. У серпні переважала жарка й суха погода. 

Середньомісячна температура повітря склала 22,7 °С, що на 2,8 °С вище місячної 

норми. Дефіцит опадів спостерігається в серпні. Випало тільки у першій декаді – 

0,5 мм. За позитивних температур і сирій погоді під час цвітіння спостерігається 

опадання квіток і як наслідок – зниження урожайності лопатки. 

Вересень і жовтень характеризувалися теплою і посушливою погодою. 

Середня температура повітря у вересні сягала 18,4 °С, що на 4,3° вище норми, 

кількість опадів – 7,8 мм. 

Погодні умови 2016 року. Весняний період 2016 року відзначився 

прохолодою, кількість опадів у цей період значно перевищували 

середньобагаторічні значення. Протягом квітня спостерігалась температура 

повітря – 12 °С із значною кількістю опадів 73 мм, що становить 179 % від норми.  

Травень характеризувався теплою, із значними опадами, погодою. Середня 

температура знаходилась у межах норми 16,5 °С. Опадів випало 112 мм, що 

становить 202 % від норми. За своєю особливістю квасоля овочева вологолюбна 

рослина. Багато води потребує під час проростання насіння (106-114 % води від маси 

насіння).  
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Рис. 2.1 Середньодобова температура повітря по декадах місяцях в 2013–2016 рр. (розроблено за даними 

метеопосту «Мерефа» ІОБ НААН) 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень

2013 8,2 13,0 13,7 20,0 21,8 21,0 20,3 23,7 23,0 24,2 22,2 17,7 21,4 24,7 20,2 14,8 16,6 10,2 6,7 10,7 9,7 
2014 5,2 10,8 13,4 13,3 20,0 23,0 23,3 19,5 20,0 21,7 23,7 25,4 26,1 24,4 20,9 21,0 17,6 13,4 6,8 11,3 2,8 
2015 5,4 9,4 12,3 14,2 15,6 20,6 21,5 23,1 22,4 23,6 19,6 24,2 23,6 23,2 21,4 20,9 15,9 18,4 9,0 4,5 4,0 
2016 9,4 14,4 12,3 15,2 16,0 18,4 17,7 21,1 25,6 22,4 25,9 22,8 24,7 22,0 22,7 20,5 14,5 11,3 14,2 5,9 4,6 
середні багаторічні дані 7,9 9,2 11,6 14,9 16,8 17,9 19,7 20,0 20,8 21,0 21,6 21,5 21,6 20,0 18,0 16,3 14,0 12,1 9,9 12,6 5,0 

-

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 °С

2013 2014 2015 2016 середні багаторічні дані
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Рис.2.2 Кількість опадів за 2013-2016 рр. (розроблено за даними метеопосту «Мерефа» ІОБ НААН) 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень
2013 5,0 18,0 0 0 19,4 18,4 5,2 26,8 13,5 15,9 13,3 16,1 7,0 0 31,5 29,3 37,8 46,0 11,0 35,5 7,3 
2014 10,0 13,5 13 39,0 5,5 46,0 43,0 3,5 61,0 33,0 17,0 8,0 0,8 16,0 29,5 0 0 53,0 0 16,0 0
2015 28,0 7,3 2,2 15,5 7,5 20,0 38,5 11,0 42,5 19,5 18,0 58,5 0,5 0 0 3,8 4,0 0 0 0 4,3 
2016 9,5 19,0 44,5 20,5 64,0 27,5 2,5 43,5 0 5,0 42,0 5,5 14,0 25,0 17,0 0 4,0 13,0 41,5 0 20,0
середні багаторічні дані 13,3 13,5 14,0 16,9 12,6 26,0 17,9 25,9 21,2 25,4 24,1 23,8 13,3 13,6 15,0 18,8 16,8 13,2 12,6 11,9 16,3

-

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 мм

2013 2014 2015 2016 середні багаторічні дані
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Літо в цьому році було жарким і достатньо вологим. В червні температура 

була близькою до норми. Опадів випало 46 мм. Дощі були в першій та другій 

декаді – 2,5 й 43,5 мм відповідно. В третій декаді опадів не було. У період коли 

формується основна маса листків, закладаються генеративні органи, рослини 

знаходились спочатку в умовах зволоження, а потім значної нестачі вологи з 

температурою повітря в третій декаді 25,6 °С, що на 4,8 °С вище норми. Це 

позначилось на формування продуктивності і в підсумку до зниження 

урожайності. Середня температура повітря в липні сягала 23,7 °С, що на 2,3°С 

вище норми. Найбільше позитивне відхилення температури повітря від норми 

спостерігалось в другій декаді (на 4,3 °С вище норми). За липень випало 52,5 мм 

опадів, головним чином у другій декаді – 42 мм. Протягом серпня 2016 року 

спостерігалась жарка волога погода. Середньомісячна температура повітря сягала 

23,1 °С, що на 2,2 °С вище багаторічних даних. Опадів випало 56 мм, які 

рівномірно розподілені протягом місяця. Повітряна посуха негативно впливала на 

врожай. 

Вересень 2016 року видався помірно теплим та дещо посушливим. Жовтень 

характеризувався нестійкою, із значними опадами погодою. 

Крім температурного режиму та надходження опадів упродовж року в 

агрономії доцільно проаналізувати рівень зволоження певної території за 

гідротермічним коефіцієнтом (ГТК Селянинова (2.1)). Це відношення кількості 

опадів у міліметрах за період з температурами вище +10 °С до суми температур за 

той же проміжок часу, що зменшена у 10 разів [4]. 

ГТК = ∑. 	∑ ℃                                                    (2.1) 

де: ∑r – сума опадів за період з температурою повітря, вищою за +10 °С (мм); 

∑t>10°С – сума температур повітря за той же період (°С). 

Якщо ГТК > 1,6 надмірно вологі; від 1,2 до 1,0 – достатньо вологі; від 0,9 до 

0,7 – слабка посуха; від 0,7 до 0,5 – середня посуха; ГТК <0,4 – дуже сильна 

посуха. 
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Рис. 2.3 Гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК) за 2013-2016 рр. (розроблено за даними метеопосту 

«Мерефа» ІОБ НААН) 

ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

квітень травень червень липень серпень вересень
2013 1,4 0 0 0,9 0,8 0,3 1,1 0,6 0,6 0,6 0,9 0,3 0 1,5 1,9 2,3 4,5
2014 1,3 0,9 2,9 0,3 2 1,8 0,2 3,1 1,5 0,7 0,3 0,03 0,6 1,4 0 0 3,9
2015 0 0,2 1,2 0,5 0,9 1,8 0,5 1,9 0,8 0,9 2,4 0,02 0 0 0,2 0,3 0
2016 1,3 3,6 1,3 0,4 1,3 0,1 2,1 0 0,2 1,6 0,2 0,6 1,1 0,7 0 0,3 1,2
Багаторічна 0 1,2 1,1 0,7 1,5 0,9 1,3 1 1,2 1,1 1,1 0,6 0,7 0,8 1,2 1,2 1,04

0
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1
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Аналіз гідротермічного коефіцієнта за вегетаційний період 2013-2016 рр. 

відрізнявся. Погодні умови 2013 р.характеризуються як середньо посушливі 

(ГТК = 0,6). Для вирощування рослин найбіш вологим був 2014 р. з ГТК = 1,2 та 

2016 р. з ГТК = 1,0. Гідротермічний коефіцієнт 2015 р. становив 0,8 та 

характеризується як слабко посушливі умови.  

 Отже, погодні умови 2013-2016 рр. за температурним режимом і кількістю 

опадів відрізнялися від середньобагаторічних показників, у той же час, це 

дозволило у більшій мірі виявити вплив досліджуваних елементів технології на 

адаптивність рослин квасолі овочевої до мінливості абіотичних факторів і 

здатність реалізувати ресурсних потенціал продуктивності рослин. 

 

2.2 Методика проведення досліджень 

 

Дослідження проводили відповідно до «Методики дослідної справи в 

овочівництві і баштанництві» (Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка, 2001) [5], 

«Методики полевого опыта» (Б.С. Доспєхов, 1985) [6] та інших 

загальноприйнятих методик, ДСТУ тощо, шляхом постановки лабораторно-

польових дослідів. 

 

Дослід 1. Визначити оптимальну схему розміщення рослин (густота, 

площа живлення) квасолі овочевої 

Схема розміщення 
рослин, см 

Густота рослин, 
тис. шт./га 

Площа 
живлення, см2 

Фаза збирання 

45х10 (к) 222 450 Лопатка  
(зелені боби у технічній 

стиглості) 
 

Зерно 

45х15 149 675 

45х20 111 900 

45х25 89 1125 
 
Сорт – Шахиня. Площа облікової ділянки 2,025 м2, повторність – 

шестиразова. Розміщення варіантів систематичне. 
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Дослід 2. Порівняти ефективність багаторазового збирання лопатки в 
період технічної стиглості квасолі овочевої 

Кратність збору Сорт Фаза збирання 
Одноразовий Шахиня (st) 

Дар 
Сюїта 

Лопатка (зелені боби в 
технічній стиглості) 

Дворазовий 
Триразовий 

 

У дослідженнях використовували сорти: Шахиня (стандарт), Сюїта, Дар. 

Схема розміщення – 45х10 см. Густота рослин – 222 тис. шт./га. Площа облікової 

ділянки 2,025 м2, повторність – шестиразова. Розміщення варіантів систематичне.  
 

Дослід 3. Встановити можливість сумісного вирощування квасолі 

овочевої з основними овочевими культурами  

Основна культура Культура – ущільнювач 
Капуста білоголова пізньостигла 

Квасоля овочева 
 

Томат 
Огірок 

Буряк столовий 

Картопля рання 
 

Дослідження проводили з сортами квасолі овочевої – Шахиня, Дар, Сюїта, 

що мають наступні характеристики [5]. 

Характеристика досліджуваних сортів. 

Сорт Шахиня селекції Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

занесений до Реєстру сортів у 2011 році (рис. 2.1). Сорт належить до скоростиглих 

форм з вегетаційним періодом від масових сходів до фізіологічної стиглості 

насіння 70-80 діб. Рослина висотою 28-30 см. Квітка – біла. Має біле насіння. 

Урожайність насіння в умовах виробництва 1,1-2,2 т/га. Маса 1000 насінин – 280-

320 г. Боби напівцукрові, довжиною 12,5-13,2 см, діаметром 0,7-0,8 см, колір 

світло зелений у фазі лопатки, у поперечному перерізі видовженої форми, без 

пергаментного шару і без волокон у шві, після дозрівання не розтріскуються. При 

приготуванні боби ніжні, не втрачають форму і колір. 
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Відрізняється сорт цукристістю, жаростійкістю, стійкий проти хвороб, має 

компактний кущ. 

 
Рис. 2.1  Рослини квасолі овочевої сорт Шахиня  

 

 

Сорт Дар селекції Інституту овочівництва і баштанництва НААН  

занесений до Реєстру 

сортів у 2015 році 

(рис. 2.2). Скоростиглий, 

вегетаційний період від 

масових сходів до 

фізіологічної стиглості 

насіння 75–80 діб. 

Рослина кущового типу 

з висотою 28-35 см. 

Квітка кремова. 

Насіння світло-  
 

   Рис. 2.2  Рослини квасолі овочевої сорт Дар  
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коричневе.Урожайність насіння 1,2-1,3 т/га. Маса 1000 насінин 230-300 г. Боби 

напівцукрові, довжиною 11,0–11,5 см, діаметром 0,7-0,8 см, колір жовти й у фазі 

лопатки, у поперечному перерізі видовженої форми. 
 

Сорт Сюїта селекції Донецької дослідної станції ІОБ НААН занесений до  

Реєстру сортів у 2005 році (рис. 2.3). 

Скоростиглий, вегетаційний період 

від масових сходів до фізіологічної  

стиглості насіння 90-110 діб.Рослина 

кущового типу, висотою 60-65 см. 

Квітка фіолетова. Має зерно темно-

фіолетового кольору. Урожайність 

зерна 1,0-1,5 т/га. Маса 1000 насінин–

300-350 г. Боби напівцукрові, 

довжиною 12,5-13,4 см, діаметром 

0,7-0,8 см, колір зелений у фазі 

лопатки, у поперечному перерізі 

видовженої форми, клювік боба 

тонкий прямий, маса стиглого боба 

1,6-2,0 г. 

   Рис. 2.3 Рослини квасолі овочевої сорт   

Сюїта  

 

Програму супутніх спостережень, польових та лабораторних досліджень, 

обліків і аналізів виконували за загальноприйнятими методиками. 

Під час фенологічних спостереженнь визначали: сівба насіння, сходи, 3-й 

трійчастий листок, бутонізація, цвітіння, утворення зелених бобів, налив насіння, 

фізіологічна стиглість насіння [7] та ідентифікували за міжнародною системою 

визначення фенологічних фаз рослин «ВВСН» [8] (Додаток А.1, А.2, 2-1). 

Біометричні вимірювання здійснювали на 10 рослинах, які відбирали в 

різних місцях за діагоналлю облікової площі. Кінцевий показник такого 

обліку – середній показник на ділянці. Визначали висоту рослин, висоту 

прикріплення нижнього бобу, ширина куща, кількість пагонів на головному 
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стеблі [6, 9, 10]. 

Фотосинтетичну діяльність рослин квасолі овочевої визначали за 

площею листкової поверхні і чистої продуктивністю фотосинтезу за 

методикою А.А. Ничипоровича [11, 12]. 

Площу листкової поверхні встановлювали методом «висічок». З кожної 

ділянки відбирали по 10 рослин, обривали листки і зважували їх. Потім з 50-

ти листків металевим свердлом діаметру 1,4 см2 робили висічки, знаючи 

площу однієї висічки, масу висічок, їх число і загальну кількість листків 

визначали за формою (2.2): S = КР ∗ В                                                          (2.2) 

де: S - площа листкової поверхні, см2; 

К - кількість висічок, шт.; 

Y - площа однієї висічки, см2; 

Р - маса висічок, г; 

В - маса листків, г. 

Обчисливши загальну площу листків у пробі, визначали площу листків на 

одній рослині для цього, помноживши цей показник на густоту рослин на 1 га, 

одержували площу листкового апарату рослин виражену в м2/га. 

Чисту продуктивність фотосинтезу визначали шляхом врахування 

відношення приросту маси сухої речовини рослин у грамах за певний проміжок 

часу (діб) до одиниці площі листкової поверхні (м2), згідно формули Кідда-Веста-

Бріггса (2.3): Фчпф = 	 (В В )(Л Л )                                                         (2.3) 

де:Ф чпр. – чиста продуктивність фотосинтезу, г/см2 за добу; 

В1, В2 – вага сухої речовини з 1 м2 на початку та в кінці облікованого 

проміжку часу, г; 

Л1, Л2  – площа листкової поверхні з 1 м2 на початку та кінці облікованого 

проміжку часу, м2; 

n – кількість днів між першим та другим визначенням. 
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Облік бульбочок на коріннях квасолі овочевої проводили за методикою 

Посипанова Г. С. [13] у період їхнього максимального формування – у фазу цвітіння 

рослин, у вибірках по 10 рослин з кожного повторення. Кількість активних бульбочок 

рожевого і світло-рожевого кольорів безпосередньо їх підрахунком, а сиру масу 

визначали ваговим методом. 

Для визначення структурних показників урожаю відбирали снопові 

зразки по 10 шт. рослин у кожному снопі і в лабораторних умовах визначали: 

кількість бобів на рослині, кількість насінин у бобі, масу бобу, масу 1000 

насінин (згідно ДСТУ 4138-2002 [14]), довжину й ширину зеленого бобу [9]. 

Облік урожайності здійснювали шляхом ручного збирання з наступним 

зважуванням і перерахунком на гектар [15]. 

Збирання лопатки  проводили – перший раз через 8-10 діб після утворення 

зав’язі, за довжиною боба 5-14 см, шириною і товщиною 0,6-1,1 см, послідуючі по 

міри дозрівання, але не допускаючи їх переростання. Готову продукцію розділяли 

на два товарні ґатунки за якісними показниками – перший і другий. До першого 

товарного гатунку відносили лопатку квасолі гарної якості, які за формою, 

розвитком і кольором були характерними ботанічному сорту. За зовнішнім 

виглядом вони повинні бути ніжними, практично прямими, без волокон, мати 

тургор, молоді, стулки яких легко відкриваються за натиском пальцями. Насіння, 

якщо воно є, повинне бути м’яке і дрібне. В той же час, допускаємо незначні вади 

форми, кольору і стулок [16, 17]. 

До другого товарного гатунку відносили квасолю, яка за показниками не 

може належати до першого, але відповідати мінімальним вимогам. Вона повинна 

бути достатньо м’якою і без плям, обумовлених хворобами. Насіння не великим 

(не більше пшеничного зерна) і достатньо м’яким. До допустимих пошкоджень і 

недоліків відносяться – дефекти форми, кольору, стулок, можуть бути з наявними 

волокнистими нитками. 

Для визначення якості продукції квасолі овочевої проводили біохімічні 

аналізи. Визначали вміст: сухої речовини (%) – ГОСТ 28561-90 [18], нітратів 

(мг/кг) – ДСТУ 4948:2008 [19], вітамін С (мг/100 г) – ГОСТ 24556-89 [20], 
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загальний цукор (%) – ДСТУ 4954:2008 [21], крохмаль (г) – ДСТУ 4953-2008 

[22], білок (г) – титрометричний метод за К’єльдалем (з використанням 

коефіцієнта 6,25) за методикою А.І. Єршова [23].  

Аналізування проводили за участю автора в акредитованій лабораторії 

агрохімічних досліджень і якості продукції Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН (атестат акредитації № 100-266/2012 від 18.10.2012). 

Консервація лопатки. Зразки зелених бобів добирали згідно вимог 

ДСТУ 292-91 першого ґатунку за товарною якістю [16] (додаток А.3). 

Консерви виготовляли згідно ДСТУ 6074:2009 [24]. Квасолю овочеву 

дегустувала комісія в складі 15 осіб у мариновоному вигляді. Загальну оцінку 

визначали за 5-ти бальною шкалою. Дегустаційну оцінку консервів за 

органолептичними показниками (колір, смак, консистенція, аромат, зовнішній 

вигляд) згідно ДСТУ 6074:2009 [24] (додаток А.4). 

Метод переробки – маринування. Зелені боби квасолі овочевої очищували 

від плодоніжок, носиків. Проварювали у підсоленій воді (бланширували) 5 

хвилин. Потім промивали у проточній воді. У півлітрові банки клали на дно: 5 шт. 

чорного та духмяного перцю, 4 шт. гвоздики, 1 лавровий листок, 0,5 чайної ложки 

молотої кориці. Для маринаду: 0,5 літрів води, 10 г солі, 10 г цукру. Після того як 

маринад закипів, додавали 50 г оцту (9 %). Квасолю складали у банки та заливали 

маринадом. Стерилізували 5 хвилин.  

Для визначення якості продукції концервів квасолі овочевої проводили 

згідно: вміст вітамін С – ГОСТ 29270-95 [20] та загального цукру – ДСТУ 

4954:2008 [21]. 

Пошкодженість насіння квасолевою зернівкою. Ступінь стійкості сортів до 

зернівки в польових умовах визначали після збирання врожаю. Відбирали 

середню пробу (500 насінин) з кожного повторення за варіантами і закладали на 

зберігання. Через місяць після збирання аналізували насіння на пошкодженість 

методом візуального огляду і підрахунку. За результатами аналізу вираховували 

відсоток пошкодженості за кожним зразком [14, 25]. 

Алелопатичну взаємодію квасолі овочевої (рослина-донор) з овочевими 
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культурами: огірком, капустою  білоголовою пізньостиглою, картоплею ранньою, 

буряком столовим, томатом (рослин-акцепторів), досліджували в лабораторних і 

польових умовах.  

У лабораторних умовах визначення алелопатичнної взаємодії квасолі 

овочевої з овочевими культурами за допомогою біологічного тесту за 

А.М. Гродзінським [26]. Метод біотестування включає підрахунок схожості та 

довжини проростка у досліджуваному зразку за сумісного пророщування насіння 

квасолі з насінням інших овочевих рослин і проростків вічок картоплі та 

порівняння з проростанням рослин-акцепторів на контролі (чисте пророщування 

на воді). Зразки пророщували на фільтрувальному папері в чашках Петрі 

діаметром 9-10 см. Оптимальне зволоження досягали при додаванні у чашку 

дистильованої води. Після цього чашки переносили до термостату із 

регульованою температурою (25 °С). Потім обчислювали відсоток схожості як 

непрямого показника ступеня алелопатичної взаємодії. Схожість визначали 

перший раз при пророщуванні на контролі 50 %, а другий – для визначення 

лабораторної схожості згідно ДСТУ 4138-2002 [14]. 

За величиною схожості культур при пророщуванні на контролі 50 %, 

визначали алелопатично-активних речовин у біопробі шляхом перерахунку в 

умовні одиниці кумарину (УОК) за методикою А.М. Гродзінського. Для цього, 

підрахунок схожості починали коли на контролі проросте 50 %. Потім 

вираховували середню схожість по варіантах і виражену її у відсотках до 

відповідної схожості на воді (контроль), яка приймається за 100 %, 

використовуючи формулу (2.4) 

К	(К = 50	%) = К	дослід∗ 	
К	контроль

																                                            (2.4) 

де К дослід – середня схожість за повтореннями культури у досліді, виражену 

у відсотках, %;  

К контроль – середня схожість за повтореннями культури на контролі, 

виражену у відсотках, %.  

Умовно такі дані називаються «схожість при К = 50 %». Таку величину 

контролю взято для того, щоб виявити не лише гальмівний, а й стимулюючий 
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ефект. Крім того, в момент, коли проростає половина насіння, активність 

проростання досягає максимальної швидкості і, отже, максимальної чутливості до 

ростових агентів. Оскільки хімічна природа речовин рослин різноманітна і 

невизначена, активність досліджуваних зразків ми виражаємо в умовних 

одиницях, а саме кумарину – відомого інгібітора, прийнятого стандартом. Дія 

різних концентрацій кумарину виражається типовою одновершинною кривою з 

позначками показника гранично високої токсичності (1364 мг/л) за якої 

відбувається повне пригнічення росту і низької (до 5 мг/л), за якої відбувається 

стимуляція проростання. Далі результати оцінені за шкалою Н. М. Матвєєва [27], 

згідно з якою за фізіологічних виділень рослини поділяються на алелопатично 

сильноактивні (500 УОК і більше), алелопатично середньоактивні (300–500 УОК), 

алелопатично малоактивні (0–300 УОК).  

В польових умовах дослідженням передбачено вирощування квасолі овочевої 

сорту Шахиня в ущільнених посівах з відповідними овочевими культурами: 

капустою білоголовою пізньостиглою сорту Жовтнева (розсадним способом), 

картоплі ранньої сорту Серпанок, томату сорту Гейзер (розсадним способом), 

буряка столового сорту Дій, огірка сорту Джерело. Урожайність обліковували з 

кожної ділянки окремо, методом зважування та сортували згідно ДСТУ ЕЭК ООО 

FFV-06 [17], ДСТУ 292 [16], ДСТУ 4794 [15], ДСТУ 7033 [29], ДСТУ 7037 [30], 

ДСТУ 3247 [31], ДСТУ 3246-95 [32], «Методичних рекомендацій щодо 

проведення досліджень з картоплею» [33]. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили методом 

дисперсійного аналізу з використанням комп’ютерного забезпечення Excel. 

Силу зв’язку між ознаками визначали за допомогою коефіцієнта кореляції 

Пірсона (r), який варіює від 0 до 1,0 для прямої (позитивної) кореляції і від 0 до 

мінус 1,0 для оберненої (від’ємної). Чим вищий коефіцієнт, тим сильніша 

кореляція. Значення коефіцієнта 0,7-0,9 і вище вважається показником сильного 

зв’язку, від 0,4 до 0,7 – середнього, 0,2-0,4 – слабким, а нижче 0,2 – дуже слабким 

зв’язком, або його повною відсутністю. Чим ближчим до одиниці є квадрат 

коефіцієнта кореляції, тим більш достовірна є обрана модель. Якщо значення 
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наближається до мінус 1, то наявна обернена залежність. 

Економічну оцінку досліджуваних прийомів вирощування квасолі овочевої 

дпроводили на підставі результатів виробничої перевірки та шляхом складання 

технологічних карт [9, 28]. 

 

2.3 Технологічні умови проведення досліджень 

 

Попередником квасолі овочевої у дослідах була картопля рання. Після 

збирання попередника поле обробляли дисковою бороною в два сліди на глибину 

12-15 см. Основний обробіток включав в себе оранку на глибину 20-22 см. 

Добрива (N90P90K90) вносили врозкид під оранку. 

Весняний обробіток включав боронування (БЗСС-1,0) в двох напрямках та 

проведення двох культивацій (МТЗ-80 + КПС-4): першу на глибину 8-10 см, другу, 

передпосівну, – на глибину 5-6 см. Сівбу проводили вручну в борозни. Нарізували 

борозни в день сівби агрегатом у складі МТЗ-80+СКН-6А на глибину загортання 

насіння 4-5 см. Сівбу проводили у першій декаді травня, коли середньодобова 

температура ґрунту на глибині 10 см досягала 13-15 °С. 

Згідно схеми досліду 1 сівбу квасолі овочевої сорту Шахиня проводили за 

схемами розміщення рослин: 45х10 (к), 45х15, 45х20, 45х25 см.  

У досліді 2 сівбу квасолі овочевої сортів Шахиня, Сюїта, Дар проводили за 

схемою 45х10 см з густотою рослин 222 тис. шт./га. 

Схемою досліду передбачено вирощування квасолі овочевої сорту Шахиня 

в ущільнених посівах з овочевими рослинами. Спосіб сівби основних культур 

широкорядний з шириною міжрядь 70 см. Квасолю овочеву висівали гніздовим 

способом по 3–4 насінини в гніздо в рядок основної культури на відстані 100 см. 

Сівбу насіння проводили одночасно з сівбою (висаджуванням розсади) основної 

та ущільнювальної рослини 

Під час вегетації культури проводили 2–3 ручні прополювання. 

Збирання врожаю проводили поділяночно вручну згідно схем дослідів. 
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Висновки до розділу 2 
 

Ґрунтові умови ІОБ НААН є сприятливими для вирощування квасолі 

овочевої, що дає змогу ефективно та об’єктивно оцінити його продуктивність 

залежно від елементів технології вирощування передбачених схемою. 

Коливання агрометеорологічних показників протягом років досліджень 

дуже відрізнялись між собою. В певні періоди органогенезу квасолі овочевої 

призвело до створення певних нетипових умов для її росту і розвитку, що 

вплинуло на формування продуктивності посівів. 

Використані сорти квасолі овочевої є поширеними в східному Лісостепу 

України та кращими за певними господарсько-цінними ознаками. 

Використані методи досліджень є класичними і стандартизованими, що 

дозволило отримати об’єктивні результати.  

Використані в процесі написання дисертаційної роботи методи 

статистичного аналізу дозволяють дати достовірну оцінку отриманих 

експериментальних даних і підтвердити зроблені висновки. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН 

 

Ріст і розвиток рослин, формування їх продуктивності є важливими 

показниками, які характеризують продуційний процес сільськогосподарських 

культур, зокрема квасолі овочевої. Інтенсивність ростових процесів прямо 

пропорційно збільшує продуктивність бобових культур у свою чергу інтенсифікація 

процесів росту і розвитку зумовлюється впливом екологічних, едафічних та біотичних 

факторів, проте домінуюча роль належить сортам і технології вирощування.  

Аналіз робіт з овочівництва за останні роки свідчить про актуальність 

визначення оптимальної густоти стояння рослин, відстані між рослинами в рядку, 

ширини міжрядь, норм висіву, ущільнення посівів, що зумовлено стрімкою 

динамікою сортозміни й удосконаленням технології вирощування. Складність 

проблеми густоти рослин зумовлена непрямим і комплексним впливом двох 

складових – ширини міжрядь і відстані між рослинами в рядку [1]. 

За даними И.И. Синягина [2] реакція рослин на зміну густоти їх стояння 

суттєво впливає на кількісні та якісні характеристики сільськогосподарської 

продукції, але вивчати її за класичними схемами дослідів для всього сортименту 

овочевих культур неможливо. Крім цього, в бобових овочевих рослинах 

продуктивність залежить від середньої маси бобу і кількості насінин на рослині. 

Це створює своєрідну «буферність» після зміни ширини міжрядь. Збільшення 

густоти рослин призводить до зменшення середньої маси одного плода, але за 

рахунок збільшення кількості рослин на одиниці площі загальна кількість плодів 

може зростати або зменшуватися [2]. 

Для вирощування високих врожаїв квасолі овочевої необхідно створити 

певну морфологічну структуру агрофітоценозу, здатну найбільш ефективно 

використовувати фактори навколишнього середовища за рахунок оптимальної 

кількості рослин на одиниці площі для забезпечення максимального використання 



84 
 
культурою сонячної радіації та родючості ґрунту з метою одержання 

господарсько-цінної продукції. 

Відомо, що на формування агрофітоценозу кожної сільськогосподарської 

культури дуже впливають способи розміщення рослин на площі. Тому пошуку 

шляхів оптимізації розміщення рослин і загущення посівів приділяють значну 

увагу. Особливо упродовж останніх років, коли помітне збільшення 

середньорічної температури та нерівномірність випадання опадів, як протягом 

вегетаційного періоду росту і розвитку рослин, так і року. 

Літературні дані щодо впливу способів і густоти посівів на ріст квасолі 

неоднозначний. 

 

3.1 Тривалість міжфазних періодів рослин квасолі овочевої  

 

Серед зернобобових квасоля овочева одна з найбільш тепловимогливих 

культур. Насіння проростає при температурі ґрунту 10-12 °С і повітря 15-

18 °С [3]. Наявність у ґрунті необхідної вологи у критичні періоди росту і 

розвитку рослини є одним з головних чинників для одержання високої 

урожайності. Квасоля чутлива до світла, особливо в перші фази росту й розвитку. 

Дещо зменшується вимогливість до освітлення в період цвітіння [4]. Тому вибір 

схеми розміщення рослин є одним з чинників, за якої ріст і розвиток відбувається 

найбільш сприятливо і формується максимальний товарний урожай з одиниці 

площі з мінімальними витратами. 

Сучасні сорти характеризуються різною тривалістю вегетації від 60 до 

180 діб, що обумовлено їх сортовими особливостями [3, 4]. Швидкість 

проходження основних етапів органогенезу має важливе значення у вирощуванні 

культури. Чим швидше рослини квасолі закінчать формування вегетативної маси і 

перейдуть до стадії плодоношення тим більш тривалий період одержання врожаю 

лопатки. Також прискорений розвиток в першу половину вегетації забезпечує 

отримання високоякісного насіння [5]. Збір урожаю лопатки (зелений біб в період 

технічної стиглості) збільшується зі збільшенням норми висіву [6]. Однак від 



85 
 
схеми розміщення рослин залежать темпи росту і розвитку культури в посівах [7]. 

Загущення призводить до подовження тривалості вегетаційного періоду на 1-

2 доби [8]. Більш суттєво на тривалість вегетації та темпи проходження фаз росту 

і розвитку рослин квасолі впливаютьпогодні умови року [9-11]. За даними 

досліджень ІОБ НААН для кожної фази розвитку характерні свої оптимальні 

параметри гідротермічного коефіцієнту [12]. Отже, у зв’язку зі збільшенням 

посушливості клімату є актуальним дослідження зміни тривалості фенологічних 

фаз квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин в умовах східного 

Лісостепу. 

В Україні з 2013 р. почали практикувати визначення фаз росту і розвитку за 

міжнародною системою визначення фенологічних фаз рослин «ВВСН». Принцип 

дії системи досить простий: завдяки використанню десятинного коду, весь процес 

вегетації поділяють на 10 основних і 10 додаткових періодів. В результаті 

отримуємо сто різних стадій розвитку рослин, які чітко можна 

ідентифікувати [13] (додаток А.2, А.2-1).   

Нами зафіксовано дату настання фаз росту і розвитку рослин квасолі 

овочевої, яка різнилась залежно від схеми розміщення (табл. 3.1). 

Встановлено, що тривалість вегетаційного періоду квасолі овочевої сорту 

Шахиня залежить, як від схеми розміщення рослин, так і від впливу погодних 

умов (табл. 3.2). У 2013 р. за травень-серпень опадів випало 135,5 мм (71 % від 

багаторічної норми). Розподіл опадів був відносно рівномірним, але певна нестача 

вологи та високий температурний режим повітря в критичні періоди зумовили 

зменшення тривалості вегетаційного періоду рослин квасолі до 94-99 діб. При 

цьому гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період становив 0,6-0,7, що 

зазначало формування посушливих умов. 

Кількість опадів за 2014 р. становить 263,3 мм і основна їх маса випала в 

період цвітіння, утворення бобу й наливу насіння, що зумовило збільшення 

тривалості вегетаційного періоду до 112-118 діб. Збільшення тривалості 

вегетаційного періоду сприяли і певне підвищення середньомісячної температури 

повітря, що перевищували багаторічні показники на 0,7-5,0 °С. 
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Таблиця 3.1  
Дата проходження міжфазних періодів вегетації квасолі овочевої сорту Шахиня залежно від схеми 

розміщення рослин (2013-2015 рр.) 

Схема 
дослідження, 

см 
Рік 

міжфазний період вегетації 

сівба 
(ВВСН 00) 

сходи 
(ВВСН 
09-10) 

3-й 
трійчастий 

листок 
(ВВСН 13) 

бутонізація 
(ВВСН 19) 

цвітіння 
(ВВСН 61) 

утворення 
бобів 

(ВВСН 71) 

налив 
насіння 
(ВВСН 75) 

фізіологічна 
стиглість 
насіння  

(ВВСН 99) 

45х10 (к) 
2013 р. 8.05 20.05 03.06 14.06 23.06 28.06 05.07 14.08 
2014 р. 15.05 23.05 06.06 20.06 28.06 08.07 18.07 10.09 
2015 р. 12.05 20.05 28.05 14.06 23.06 07.07 14.07 22.08 

45х15 
2013 р. 8.05 20.05 03.06 14.06 23.06 28.06 05.07 14.08 
2014 р. 15.05 23.05 06.06 20.06 28.06 07.07 16.07 08.09 
2015 р. 12.05 20.05 28.05 14.06 22.06 06.07 13.07 21.08 

45х20 
2013 р. 8.05 20.05 03.06 12.06 20.06 25.06 01.07 12.08 
2014 р. 15.05 23.05 06.06 17.06 26.06 02.07 12.07 05.09 
2015 р. 12.05 20.05 28.05 13.06 21.06 05.07 13.07 19.08 

45х25 
2013 р. 8.05 20.05 03.06 12.06 19.06 23.06 29.06 10.08 
2014 р. 15.05 23.05 06.06 20.06 23.06 01.07 10.07 05.09 
2015 р. 12.05 20.05 28.05 14.06 18.06 03.07 10.07 16.08 
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Погодні умови 2015 р. характеризувалися теплою погодою (20,9-22,7°С) з 

рясними опадами в червні-липні (92-96 мм). При цьому в період активного росту 

рослин квасолі рівень ГТК коливався в межах 0,9-1,4, що обумовило тривалість 

вегетаційного періоду на рівні 96-102 доби.  

Таблиця 3.2  

Тривалість вегетаційного періоду квасолі овочевої в залежності від 

схеми розміщення рослин, діб (2013-2015 рр.) 

Схема 
розміщення, 

см 

Густота 
рослин, 

тис. 
шт./га 

Площа 
живлення, 

см2 

Тривалість вегетаційного періоду, діб 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
середнє 

за 
роками 

± до 
контролю, 

діб 
45х10 (к) 222 450 99 118 102 107 - 

45х15 149 675 99 116 101 105 -1 

45х20 111 900 96 113 100 103 -3 

45х25 89 1125 94 112 96 100 -5 

Сума активних температур 
(>10 С), °С 

2218,1 2514,9 2192,6 - - 

Середньодобова температура 
повітря, °С 

21,7 22,4 21,7 - - 

Сума опадів, мм 135,5 263,3 196,0 - - 

 

За результатами наших дослідженнь встановлено, що розрідження посіву 

зумовлювало скорочення тривалості періоду вегетації. В середньому від 106 діб 

на контролі (схема 45х10 см) до 101 доби за схеми 45х25 см. Така залежність 

спостерігалась і за роками досліджень. 

Погодні умови 2013-2015 рр., які характеризувались достатньою кількістю 

тепла за нестійкого зволоження, вплинули на швидкість проходження міжфазних 

періодів росту і розвитку рослин квасолі овочевої (рис. 3.1).  

Сівбу в 2013 р. і 2015 р. проводили у другій декаді травня, а у 2014 р. – у 

третій декаді травня, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння 
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становила 8-10 °С. Тривалість періоду «сівба – сходи» (ВВСН 00-09) між 

варіантами досліду  

 

 

 
Рис. 3.1 Тривалість міжфазних періодів вегетації квасолі овочевої сорту 

Шахиня залежно від схеми розміщення рослин, діб (2013-2015 р.) 

*– міжнародна система ВВСН 
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не відрізнялась, але різнилась за роками. У 2013 р. на фоні жаркої та сухої з 

дефіцитом вологи погоди сходи (ВВСН 09) у квасолі з’явились на 12 добу. У 

2014-2015 рр. цей період становив – 8 діб. Кількість опадів, більше 

багаторічної норми, спричинила подовження тривалості міжфазних періодів: у 

2014 р. періодів «сходи – 3-й справжній листок» (ВВСН 09-13) (14 діб), 

«утворення бобів – налив насіння» (ВВСН 71-75) (9-10 діб), «налив насіння – 

фізіологічна стиглість насіння» (ВВСН 75-99) (54-59 діб); у 2015 р. – «3-й 

 трійчастий листок – бутонізація» (ВВСН 14-19) (16-17 діб), «цвітіння – 

утворення бобів» (ВВСН 61-71) (14-15 діб). Виключення становить 

подовження періоду «сходи – 3-й трійчастий листок» (ВВСН 09-13) (14 діб) 

через нестачу вологи у ґрунті у 2013 р.   

На початкових етапах розвитку квасолі овочевої тривалість міжфазних 

періодів суттєво не змінювалась відносно схеми розміщення рослин, але в 

другій половині вегетації спостерігається відмінність (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 Тривалість міжфазних періодів вегетації квасолі овочевої сорту 

Шахиня залежно від схеми розміщення рослин, діб (середнє за 2013-2015 рр.) 

*– міжнародна система ВВСН 
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У середньому за роки досліджень сходи (ВВСН 09) квасолі з’явились на 

9 добу. 3-й трійчастий листок (ВВСН 13) спостерігали на 13 добу. За схем 

45х20 см і 45х25 см з густотою рослин 111-89 тис. шт./га прискорювався 

період бутонізації на 2 доби (12 діб). Тривалість періоду «бутонізація – 

цвітіння» (ВВСН 20-61) за схеми 45х25 см становила 6 діб, за схем 45х15 і 

45х20 см – 8 діб, тоді як на контролі – 9 діб. Фаза «цвітіння – утворення 

бобів» (ВВСН 61-71) проходила за 8-10 діб. Найшвидше цієї фази досягли 

рослини за схеми 45х20 см (8 діб). Налив насіння (ВВСН 75) настав на 8 добу. 

Тривалість від «наливу насіння до фізіологічної стиглості насіння» (ВВСН 75-

99) коливалась від 44 до 45 діб. Найшвидше фізіологічна стиглість (ВВСН 99) 

насіння настала за розрідженого посіву за схеми 45х25 см і 45х20 см, а 

найдовше за схеми 45х15 см і 45х10 см (к).  

Таким чином, в середньому зменшення густоти рослин призводить до 

скорочення міжфазних періодів на 1-3 доби та як наслідок до скорочення 

вегетаційного періоду до 7 діб (100 діб) у порівняні до контролю. 

 

3.2 Ріст і розвиток рослин квасолі овочевої залежно від схеми 

розміщення рослин 

 

З’ясовано, що біометричні параметри рослин залежно від схеми 

розміщення, мали певні відмінності. 

Висота рослин – морфологічний показник, який свідчить про умови 

проходження процесів росту. Цей показник відображає пристосованість до 

механізованого вирощування. Висота є сортовою ознакою, проте окрім сортових 

ознак не менший вплив має на неї схема розміщення рослин та погодні показники. 

Особливо кількість опадів, оскільки через їх надмірну кількість рослини 

формують переважно вегетативну масу. 

Суттєво впливали на висоту рослин схеми розміщення, оскільки загущення 

посівів сприяє їх витягуванню (рис. 3.3). У фазі гілкування (ВВСН 21), в 

середньому, найнижчою вона була за схеми 45х25 см, що на 2 см нижче за 
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контроль 45х10 см. У фазі цвітіння (ВВСН 61-65) різниця висоти рослин між 

варіантами дослідження становила 6 см.  

У період технічної стиглості (ВВСН 72-73) найбільш суттєво відрізнялась 

висота рослин квасолі овочевої за схемами. Навіть без проведення відповідних 

вимірювань цю різницю можна побачити візуально. Найменшими були рослини 

за схеми 45х25 см – 59 см, що на 4 см нижче в порівняні з контрольним варіантом 

45х10 см (63 см). 

 
Рис. 3.3 Динаміка формування висоти рослинами квасолі овочевої 

сорту Шахиня залежно від схеми розміщення, см (2013-2015 рр.) 

 

Не менш важливим показником є висота прикріплення нижнього бобу, 

визначення якої характеризує придатність сортів до механізованого збирання 

квасолі. Висота обумовлена генетикою сорту і значною мірою залежить від 

густоти посіву. У рослин з низьким прикріпленням бобів втрати при збиранні 

можуть сягати від 3 % до 20 % [15]. Відомо, що в посушливі роки прикріплення 

бобів вище, і навпаки, у вологі – нижче. У міру загущення зернобобових культур 

висота збільшується. При збільшенні площі живлення рослин, даний показник та 

зона плодоношення зменшується [16]. У нижніх бобах, які закладаються 

першими, формується найкрупніше, повноцінне за посівними якостями насіння.  
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Визначення висоти прикріплення нижнього бобу показало тенденцію, що зі 

збільшенням густоти рослин, збільшується висота прикріплення нижнього бобу і 

становить 14-16 см за схеми 45х10 см (к) і 45х15 см. Розріджені посіви мають 

меншу густоту й більшу площу живлення, відповідно й низьке прикріплення 

бобу – 11-12 см (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Висота прикріплення нижнього бобу у рослин квасолі овочевої сорту 

Шахиня залежно від схеми розміщення, см (2013-2015 рр.) 

Схема 
розміщення, см 

Висота прикріплення нижнього бобу, см 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
середнє за 

роками 

± до 
контролю, 

см 
45х10 (к) 18 15 15 16 - 

45х15 16 14 13 14 -2 

45х20 12 12 13 12 -4 

45х25 10 10 12 11 -5 

НІР05 1,3 0,45 0,24 - - 
 

Визначення кущистості рослин і його діаметру показало залежність, що 

розрідження посівів призводить до інтенсивного розвитку вегетативної маси з 

розлогим кущем.  

Встановлено, що найбільша кількість пагонів сформувалась на рослинах 

квасолі овочевої вирощенних за схемою 45х25 см і 45х20 см – 9 шт., найменша 

45х15 см і 45х10 (к) – 7 шт. (табл. 3.4).  

У 2013 р. відмічено перевищення відносно контролю пагонів на головному 

стеблі на 1-3 шт. У 2014 р. за схеми 45х20 і 45х25 см спостерігалась більша на 1-

2 шт кількість пагонів. За схеми розміщення рослн 45х15 см їх кількість становить 

6 шт. В умовах 2015 р. інтенсивно розвивалась вегетативна маса, на рослинах 

сформувалось до 10 шт. пагонів за схеми 45х25 см і 45х20 см, схема 45х15 см 
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поступалася за цим показником – 8 шт. в порівняні до контролю – 9 шт. 

(НІР05= 0,24). 

Таблиця 3.4 

Кількість пагонів на рослині квасолі овочевої сорту Шахиня залежно 

від схеми розміщення, шт./росл. (2013-2015 рр.) 

Схема 
розміщення, см 

Кількість пагонів на рослині, шт./росл. 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
середнє за 

роками 

± до 
контролю, 

діб 

45х10(к) 6 7 8 7 - 

45х15 7 6 9 7 0 

45х20 8 8 10 9 +2 

45х25 9 9 10 9 +2 

НІР05 0,27 0,24 0,18 - - 
 

Діаметр куща згідно технологічних вимог до механізованого збирання, не 

повинен перевищувати 30 см, крім того, рослина має бути з прямостоячим 

детермінантним кущем з розвиненою кореневою системою, яка міцно утримує 

його в ґрунті [17]. 

Більший діаметр мали рослини вирощені за схемою 45х25 см – 33-35 см у 

сприятливі за вологозабезпеченістю 2014-2015 рр. та 27 см у 2013 р. За схем 

45х20 см і 45х15 см цей показник знаходився в межах 26-32 см, що більше, ніж 

на контрольному варіанті (25-28 см). В середньому більший діаметр куща 

відмічено за схеми 45х25 см з густотою 89 тис. шт./га, а при збільшенні густоти 

він зменшувався (табл. 3.5).  

Таким чином, за біометричними показниками рослини квасолі овочевої 

вирощені за досліджуваних схем розміщення, відповідають вимогам і придатні до 

механізованого збирання 

Сукупність елементів, що складають продуктивність рослин, називають 

структурою врожаю. Основними ознаками структури врожаю квасолі є: кількість 
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бобів з рослини, кількість зерен з рослини, їх крупність (маса 1000 насінин), маса 

одного боба, його довжина, товщина та ширина. За трирічними даними 

встановлено, що зі зміною схеми розміщення змінювалася структура врожаю 

рослин.  

Таблиця 3.5 

Діаметр куща рослин квасолі овочевої сорту Шахиня залежно від схеми 

розміщення рослин, см (2013-2015 рр.) 

Схема 
розміщення, см 

Діаметр куща рослин, см 

2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє за 
роками 

± до 
контролю, 

см 
45х10(к) 25 28 27 27 - 

45х15 26 30 31 29 +2 

45х20 26 32 30 29 +2 

45х25 27 35 33 32 +5 

НІР05 1,29 1,45 1,42 - - 

 

Для вибору схеми посіву квасолі овочевої основним показником 

урожайності є кількість бобів на одній рослині, яка в середньому варіювала в 

межах 18-20 шт. на контролі, 18-21 шт. за схеми 45х15 см, 20-21 шт. за схеми 

45х20 та 45х25 см (табл. 3.6). Отже, загущення посіву призводить до зменшення 

кількості бобів на одній рослині. Таку залежність було відмічено і в Інституті 

кормів К.І. Мовчан [18]. 

Погодні умови року вирощування також впливали на кількість бобів. В 

умовах 2013 р. найбільшу їх кількість зафіксовано за схемами 45х15 см та 

45х25 см – 21 шт. За іншими схемами одержали дещо нижчі показники 45х20 см – 

20 шт., 45х10 см (к) – 19 шт. (НІР05 = 0,19). У 2014 р. кількість бобів була у межах 

18-22 шт. (НІР05 = 0,23). Найбільше за 45х20 см та 45х25 см – 20, 22 шт., а 

найменше за 45х10 см та 45х15 см – 18 шт. У 2015 р. погодні умови під час 

вирощування квасолі виявилися більш сприятливими для розвитку рослин та 
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одержали – 21 шт. бобів за схеми 45х15 см та 45х25 см, 20 шт. – 45х10 (к) та 

45х20 см (НІР05 = 0,24).  

Таблиця 3.6 

Кількість бобів на одній рослині квасолі овочевої сорту Шахиня в 

залежності від схеми розміщення, шт. (2013-2015 рр.) 

Сх
ем

а  
ро

зм
іщ

ен
ня

,  
см

 

Кількість бобів на рослині, шт. 
± до контролю 

шт.  2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє за 
роками 

45х10 (к) 19 18 20 19 - 

45х15 21 18 21 20 +1 

45х20 20 20 20 20 +1 

45х25 21 21 21 21 +2 

НІР05 0,19 0,23 0,24 - - 

 

Зазначено, що кількість насінин у стиглому бобі за роками досліджень та 

залежно від схеми розміщення рослин суттєво не різнилась (табл. 3.7). Даний 

показник залежить від сортових особливостей. 

Кількість насінин з рослини є однією з важливих ознак структури й 

значно впливає на продуктивність сорту та переважно залежала від кількості 

бобів на рослині і насінин у них. В середньому більшу кількість насінин з 

рослини одержали за схеми 45х25 см – 105 шт., що на 9 шт. перевищує 

контроль (96 шт.). Схеми 45х20 см та 45х15 см  характеризувалися з 100 шт. 

насінин з рослини (див. табл. 3.7). Така закономірність спостерігається за роками 

досліджень. 

Маса 1000 насінин – є важливою ознакою для характеристики якісних 

показників продукції. Даний параметр характеризувався різними тенденціями до 

зміни за роками досліджень залежно від схеми розміщення та погодними 

умовами. У 2013 р. суттєве зростання маси 1000 насінин відносно контролю 

одержали тільки за схеми  45х25 см (336,3 г). Інші показники суттєвої різниці не 
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мали (НІР = 20,3). У 2014 р. розрідження посівів зумовлювало зростання даного 

показнику з 273 г на контролі (45х10 см) до рівня 296-386 г за інших схем 

розміщення рослин. У 2015 р. більше значення маси 1000 насінин одержали на 

контролі – 406,1 г. За інших схем мали менші показники на рівні 370,1-374,5 г. У 

середньому за роки досліджень розрідження посіву сприяє збільшення маси 1000 

насінин з 326,8 г на контролі за густоти 222 тис. шт./га до 349,1 г за схеми 

45х20 см (див. табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вплив схеми розміщення рослин квасолі овочевої на кількісні і якісні 

показники структури урожаю (2013-2015 рр.) 

Рік Схема розміщення, см НІР05 
45х10 (к) 45х15 45х20 45х25 
Кількість насінин у бобі, шт. 

2013 р. 5 5 5 5 0,04 

2014 р. 5 5 5 5 0,06 

2015 р. 5 5 5 6 0,07 

середнє за роками  5 5 5 5 - 

Кількість насінин з рослини, шт. 

2013 р. 95 105 100 105 1,4 

2014 р. 90 90 100 110 2,2 

2015 р. 100 105 100 105 1,4 

середнє за роками 96 100 100 105 - 

Маса 1000 насінин, г 

2013 р. 301,2 317,6 291,2 336,3 20,3 

2014 р. 273,0 296,0 386,0 297,2 20,6 

2015 р. 406,1 374,5 370,1 372,8 45,0 

середнє за роками 326,8 329,4 349,1 335,4 - 
 

Різна схема розміщення рослин, а отже і різна густота та площа живлення, 

стали причиною коливання середньої маси товарного бобу (табл. 3.8). В 
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середньому маса одного бобу у технічній стиглості (ВВСН 72-73) варіювала від 

3,19 г до 4,09 г. У 2013 р. найбільшу масу бобу одержали за схеми 45х15 см та 

45х25 см – 4,0-4,55 г, що перевищує контроль 3,08 (45х10 см) (НІР05= 0,7). У 2014-

2015 рр. маса бобу збільшувала зі зниженням густоти розміщення рослин. 

Таблиця 3.8 

Вплив схеми розміщення рослин квасолі овочевої на продуктивність 
зелених бобів (2013-2015 рр.) 

рік Схема розміщення, см НІР05 
45х10 (к) 45х15 45х20 45х25 

Маса одного боба, г 

2013 р. 3,08 4,0 3,51 4,55 0,7 

2014 р. 3,20 3,25 3,54 4,06 0,27 

2015 р. 3,30 3,36 3,70 3,67 0,25 

середнє за роками 3,19 3,54 3,58 4,09 - 

Довжина зеленого бобу, мм 

2013 р. 96 103 97 109 4,0 

2014 р. 118 111 116 118 0,5 

2015 р. 97 93 96 98 4,6 

середнє за роками 104 102 103 108 - 

Ширина зеленого бобу, мм 

2013 р. 8 8 9 9 0,5 

2014 р. 9 8 9 9 1,3 

2015 р. 9 9 9 9 0,4 

середнє за роками 9 8 9 9 - 
 

Довжина бобу в технічній стиглості в середньому коливалась від 100 до 

108 мм. Найдовшими були боби у зразків вирощених за схемою 45х25 см, що 

перевищує контроль в середньому на 4 мм. Найменший за довжиною біб 

сформувався за схеми 45х20 см (100 мм). Відмічено таку закономірність за 

роками спостережень (див. табл. 3.8). 
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Ширина зеленого бобу, за роки досліджень, за різної схеми розміщення 

була майже однаковою – 8-9 мм, що вказує на те, що даний показник залежить 

від сортових особливостей (див. табл. 3.8). 
 

3.3 Фотосинтетична продуктивність посівів квасолі овочевої залежно 

від схеми розміщення рослин 
 

За твердженням А.О. Ничипоровича [19, 20], оптимальна площа листків має 

коливатися у межах від 40 до 50 тис. м2 на 1 га. У процесі формування листкової 

площі понад 60 тис. м2 на 1 га порушується нормальний газообмін та освітленість 

у посівах, внаслідок чого знижується продуктивність фотосинтезу. До того ж 

посилене наростання листків не завжди супроводжується збільшенням загальної 

фітомаси, а іноді є причиною її зниження.  

Високий рівень врожаю можна отримати тоді, коли відбувається швидке 

формування оптимальної площі листків, яка тривалий період зберігається у 

активному стані й віддає створені сполуки на формування продуктивних органів у 

кінці вегетації.  

У початковий період розвитку рослин асиміляційна поверхня невелика і 

значна частина ФАР (фотосинтетичної активної радіації) проходить повз листків, 

не використовується ними. Фотосинтез відбувається і в інших зелених частинах 

рослин ‒ стеблах, зелених плодах, однак внесок цих органів у загальний 

фотосинтез зазвичай невеликий. У більшості однорічних рослин інтенсивність 

фотосинтезу зростає у процесі онтогенезу і досягає максимуму у фазу бутонізації, 

цвітіння. Після цвітіння інтенсивність фотосинтезу знижується.  

Із цієї точки зору кожний технологічний прийом, що має за мету збільшення 

врожайності, є ефективним у тих випадках, коли дає можливість одержувати у 

посівах площу листків, що швидко розвивається й досягає великих розмірів; якщо 

підвищує інтенсивність і продуктивність роботи кожного квадратного метра 

площі листків і зберігає їх у активному стані триваліший час; коли сприяє 

найкращому використанню продуктів фотосинтезу [19, 20].  
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Відомо, що рослини квасолі звичайної, як і інші бобові, формують листки 

поступово, у міру зростання стебла і розвитку бічних пагонів. На початку 

розвитку рослин квасолі листкова маса і її поверхня наростають поволі. До 

періоду генеративного розвитку вона досягає максимуму. Проте до цього періоду 

нижні листки починають відмирати, особливо у загущених посівах, зменшуючи 

фотосинтетичну активність рослин, у зв’язку з цим нерідко відбувається осипання 

великої кількості утворених суцвіть і плодів, що зав’язалися [21]. 

Тому, в аналізі процесу росту і розвитку дослідних посівів квасолі ми 

вивчали формування площі листкової поверхні рослин залежно від схеми 

розміщення (густоти рослин і площі живлення), що були передбачені програмою 

досліджень.  

Встановлено, що розвиток листкової поверхні досліджуваних посівів 

залежав від схеми розміщення. Було відмічено, що зі зрідженням формуються 

рослини з більшою площею листків. Найбільша площа листкової поверхні у фазі 

цвітіння (ВВСН 61-63) та у фазі утворення бобів (ВВСН 71-73) формували посіви 

сорту Шахиня за схеми розміщення рослин 45х25 см і становили 17,8 тис. м2/га і 

34,0 тис. м2/га. Найнижчі показники одержали за схеми розміщення рослин 

45х10 см (контроль) (табл. 3.9).  

Важливим завданням рослинництва є створення умов для формування 

посівів з найбільш розвиненим листковим апаратом. Адже відомо, що добре 

розвинений фотосинтетичний апарат, оптимальний за площею і динамікою 

функціонування, є одним із чинників одержання високих урожаїв с.-г. культур. 

В дослідженнях велике значення має показник – чиста продуктивність 

фотосинтезу (ЧПФ), який характеризує ефективність роботи листкової поверхні 

та дозволяє отримати інформацію про продуктивність листкового апарату, як 

показника роботи фотосинтетичного апарату не лише за біометричними 

показниками, а й за кількістю діб активного функціонування листкового апарату. 

Відмічено, що накопичення абсолютно сухої речовини на одиниці площі за добу 

залежало від досліджуваних елементів технології вирощування 

квасолі овочевої [22]. 
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Таблиця 3.9 

Площа листків рослин квасолі овочевої сорту Шахиня залежно від 

схеми розміщення, тис. м2/га (2013-2015 рр.) 

Сх
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а  
ро
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іщ

ен
ня

,  
см

 
Фаза росту і розвитку 

початок цвітіння (ВВСН 61-63) утворення бобів (ВВСН 71-73) 
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13
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20
14
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20
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 р.
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є  

 
за
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ка
ми

 

20
13

 р.
 

20
14

 р.
 

20
15

 р.
 

се
ре

дн
є  

 за
 

ро
ка

ми
 

45х10 (к) 16,8 16,2 15,8 16,3 28,2 37,4 29,9 31,8 

45х15 15,2 16,3 19,3 16,9 29,3 31,6 34,3 33,2 

45х20 16,3 17,6 16,8 16,9 29,9 36,9 33,3 33,4 

45х25 17,6 18,6 17,3 17,8 32,1 36,2 33,8 34,0 

 

Встановлено, що найвищі показники ЧПФ від 4,6 г/м2 до 5,6 г/м2 одержали 

за схеми розміщення рослин 45х25 см. За схеми 45х20 см спостерігали зниження 

показнику від 3,8 до 4,9 г/м2. Подальше загущення за схеми розміщення рослин 

45х10 см, яка є контролем, ЧПФ становила від 3,8 г/м2 до 4,5 г/м2. Найнижчі 

показники одержали за схеми розміщення 45х15 см  – від 3,8 г/м2 до 4,2 г/м2 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 
Чиста продуктивність фотосинтезу рослин квасолі овочевої сорту 

Шахиня залежно від схеми розміщення (2013-2015 рр.) 

Сх
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до

сл
ідж

ен
ня

, 
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ст
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сл

ин
,  
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ш
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Пл
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а 
жи

вл
ен

ня
,  

см
2  

ЧПФ, г/м2 добу 
± до 

контролю 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 

середнє 
за 

роками 
45х10 (к) 222 450 3,8 4,5 4,2 4,2 0 

45х15 149 675 4,2 3,8 4,0 4,0 -0,2 

45х20 111 900 4,9 4,1 3,8 4,3 0,1 

45х25 89 1125 5,4 4,9 4,6 4,9 0,7 
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Отримані результати досліджень показують, що ефективність фотосинтезу 

залежить від схеми розміщення (густоти рослин, площі живлення), що необхідно 

знати і враховувати в агрономічній практиці. Більш ефективне використання 

сонячної енергії можна організувати рослинам на оптимальній відстані один від 

одної. В зріджених посівах частина світла потрапляє не на рослину, а в 

загущених – рослини затіняють одна одну. 

 

3.4 Вплив схеми розміщення рослин на симбіотичну діяльність рослин 

квасолі овочевої 

 

Однією з найбільш ефективною системою біологічної фіксації 

атмосферного азоту є симбіоз бобових рослин з бульбочковими бактеріями, що 

має важливе практичне і екологічне значення в адаптивному сільському 

господарстві. 

Бульбочкові бактерії довгий час існують в ґрунті як сапрофіти [23]. 

Бульбочка являє собою складний орган бобової рослини, основними структурами 

якого є інфікована бактеріями тканина, в якій відбувається фіксація азоту; 

провідні тканини, по яких надходять рослинні фотосинтати і виносяться продукти 

азотфіксації; меристема, за рахунок якої відбувається ріст бульбочок [24]. 

Фіксація атмосферного азоту бульбочковими бактеріями починається відразу 

після утворення бульбочок, проте на початку вегетаційного періоду протікає 

повільно. Даний процес продовжується до старіння рослин, а найвищу його 

активність спостерігають у період цвітіння-формування бобу [25]. Тому в наших 

дослідженнях на посівах квасолі овочевої проводили підрахунок активних 

бульбочок на коренях, а також їх масу у фазі цвітіння (ВВСН 61-65). Активними 

вважають ті бульбочки, які мають рожевий колір, тобто в них містився захисний 

пігмент леггемоглобін. 

У варіантах досліду в середньому найбільшу кількість бульбочок було 

виявлено за вирощування рослин за схемою 45х25 см (18,7 шт.). Дещо менше їх 
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було сформовано на одній рослині за схеми 45х20 см (17,6 шт.) та 45х15 см 

(рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4 Кількість рожевих бульбочок на рослині квасолі овочевої у фазі 

цвітіння (ВВСН 61-65), шт./росл. (2013-2015 рр.) 
 

Бульбочки відрізняються за розміром, тому найбільш об’єктивний показник 

є визначення їх маси. За показником маси сирих бульбочок на одній рослині 

квасолі овочевої в середньому найвищий показник було одержано на посівах за 

схеми розміщення 45х25 см (123,6 мг/росл.). Динамічне зменшення цього 

показника за схемами – 45х20 см (119,6 мг/росл.) і 45х15 см (110,9 мг/росл.). На 

контрольному варіанті маса сирих бульбочок становила – 92,4 мг/росл. (45х10 см) 

(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Маса бульбочок на рослині квасолі овочевої у фазі цвітіння, 

мг/росл. (2013-2015 рр.) 
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За результатами досліджень встановлено, що на масу бульбочок впливали, 

як схема розміщення (площа живлення однієї рослини), так і погодні умови року. 

В умовах 2013 р. маса бульбочок була в межах 93,9-99,6 мг/росл. (НІР05=0,82). У 

2014 р. ці показники знаходились на рівні від 60,8 мг/росл. до 77,9 мг/росл. 

(НІР05=0,85), а в 2015 р. змінювались залежно від варіанту досліду від 

122,5 мг/росл. до 193,4 мг/росл. (НІР 05=0,71). 

Таким чином, спостереження за утворенням бульбочок на коренях рослин 

квасолі овочевої в польових умовах показали, що в усіх варіантах в роки 

досліджень вони утворювались й активно функціонували протягом вегетаційного 

періоду, що пов’язано з присутністю спонтанних штамів Rhizobium phaseoli в 

ґрунті дослідної ділянки. До такого висновку прийшли й вчені Горського 

державного аграрного університету [26].  

Для утворення бульбочок і активної азотфіксації найважливішою умовою є 

оптимальна вологість ґрунту навесні та у першій половині літа. Дефіцит вологи 

або перезволоження негативно впливають як на рослину-живителя, так і на 

бульбочкові бактерії. Вважається, що оптимальна вологість, яка необхідна для 

формування та ефективного функціонування симбіотичної системи становить 60-

70 % повної вологоємності. Так, у період посухи у бобових рослин знижується 

азотфіксувальна активність та поглинання мінерального азоту кореневою 

системою. За умов нестачі або надлишку вологи у бульбочкових бактерій 

порушується респіраторна функція, внаслідок чого зменшується їх 

чисельність [26], що підтверджують результати нашого дослідження. У 2014 р. з 

найбільшою кількістю опадів (263,3 мм) спостерігається зниження показників 

кількості і маси бульбочків. 

Таким чином, розрідження посіву сприяє кращому формуванню кількості та 

маси бульбочок, а загущення призводить до їх зменшення. 
 
3.5. Урожайність квасолі овочевої 
 

Урожайність є одним із критеріїв вибору густоти і схеми посіву квасолі 

овочевої з метою впровадження її у виробництво.  
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На урожайність лопатки квасолі овочевої за результатами досліджень мала 

вплив схема розміщення рослин. У середньому найбільшу урожайність лопатки 

одержали за схеми розміщення 45х25 см з густотою рослин 89 тис. шт./га й 

площею живлення 1125 см2, що на 0,4-2,2 т/га більше від досліджуваних схем. 

У 2013 р. сформувалося 16,6 т/га лопатки, у 2014 р. – 17,4 т/га, у 2015 р. – 

15,6 т/га. Дещо нижчий рівень урожайності одержали за схеми 45х15 см і 

45х20 см. На контролі (45х10 см) вона була на рівні 14,3 т/га, у 2014 р. – 16,2 т/га і 

у 2015 р. на 4,5 т/га менше (11,3 т/га) (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Урожайність лопатки квасолі овочевої сорту Шахиня залежно від 

схеми розміщення рослин (2013-2015 рр.) 

С
хе

ма
 

до
сл

ід
ж

ен
ня

, 
см

 

Гу
ст

от
а 

ро
сл

ин
,  

ти
с.

 ш
т.

/г
а 

П
ло

щ
а 

жи
вл

ен
ня

,  
см

2  

Урожайність лопатки, т/га 

± 
 

до
 к

он
тр

ол
ю

, 
т/

га
  

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
середнє 

за 
роками 

45х10 (к) 222 450 15,4 16,2 11,3 14,3 0 

45х15 149 675 15,5 17,1 13,5 15,4 +1,1 

45х20 111 900 16,3 17,2 14,8 16,1 +1,8 

45х25 89 1125 16,6 17,4 15,6 16,5 +2,2 

НІР05 - - 2,3 0,97 1,8 - - 

 

Зростання урожайності пояснюється поліпшенням освітлення рослин, 

забезпечення їх водою та елементами живлення, що підвищує продуктивність 

фотосинтезу, а отже і урожайність.  

Схема розміщення рослин є одним з впливових факторів для формування 

урожайності. Встановлено, що урожайність насіння квасолі має тенденцію до 

зниження зі зменшенням густоти рослин. Найвищу – 2,1 т/га одержали за схеми 

розміщення рослин 45х15 см з густотою 149 тис. шт./га і площею живлення 

675 см2, що перевищувало величину урожайності на 0,1 т/га в порівняні з 

контролем (45х10 см) (табл. 3.12).  
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У 2013 р. урожайність за схеми 45х15 см становила – 1,3 т/га і 2014-

2015 рр. – 2,6 т/га й 2,3 т/га. Зменшення густоти до 89 тис. шт./га (45х25 см) 

забезпечило менший рівень урожайності – 1,9 т/га (1,2; 2,1; 2,4 т/га відповідно у 

2013 р., 2014 р., 2015 р.). За схеми 45х20 см у середньому рівень урожайності 

знаходився на рівні – 2,1 і 1,9 т/га.  

Таблиця 3.12 

Урожайність насіння квасолі овочевої сорту Шахиня залежно від схеми 

розміщення рослин (2013-2015 рр.) 

С
хе

ма
 

до
сл

ід
ж

ен
ня

,  
см

 

Гу
ст

от
а 

ро
сл

ин
, т

ис
. 

ш
т.

/г
а 

П
ло

щ
а 

жи
вл

ен
ня

, с
м2  

Урожайність насіння,т/га ± до 
контролю 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 
середнє 

за 
роками 

т/га % 

45х10 (к) 222 450 1,4 2,5 2,3 2,0 - 100 

45х15 149 675 1,3 2,6 2,5 2,1 +0,1 105 

45х20 111 900 1,2 2,4 2,3 1,9 -0,1 95 

45х25 89 1125 1,2 2,1 2,4 1,9 -0,1 95 

НІР05 - - 0,4 0,25 0,3 - - - 

 

Таким чином, із збільшенням кількості рослин на одиниці площі 

врожайність насіння підвищувалась. 
 

3.6  Кореляційний аналіз впливу показників росту і розвитку рослин на 

урожайність квасолі овочевої залежно від схеми дослідження 
 

Кореляційно-регресивний аналіз – це метод вивчення статистичного 

взаємозв’язку між однією залежною змінною від однієї або декількох незалежних 

кількісних змінних і дає оцінку тісноти зв’язку від кількісними змінними. Залежна 

зміна в регресійному аналізі називається результуючою, а змінні фактори – 

предикторами або пояснюючи змінні. Взаємозв’язок між середнім значенням 

результуючої змінні і середнім значеннями предикторів виражається у вигляді 
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рівняння регресії. Рівняння регресії – математична функція, яка підбирається на 

основі вихідних статистичних даних залежної і пояснює змінні. Найчастіше 

використовується лінійна функція [27]. 

Щоб встановити певні закономірності врожайності важливо знати не лише 

характер прояву ознак, але й тісноту зв’язку між ними. 

Встановлено сильну пряму залежність між тривалістю вегетаційного 

періоду та сумою активних температур (r = 0,97) та середньодобовою 

температурою повітря (r = 0,99) (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Кореляційний зв’язок тривалості вегетаційного періоду з погодними 

умовами вегетації (середнє за 2013-2016 рр.) 

Показник Рівняння регресії 
Коефіцієнт 

детермінації 
(R2 ) 

Коефіцієнт 
кореляції 

(r) 
Сума активних 
температур (>5 С), °С 

у = -15,282 + 0,052 х 0,948 0,97 

Середньодобова 
температура повітря, °С 

у = -405,250 + 23,214 х 0,975 0,99 

Сума опадів, мм у = 76,083 + 0,140 0,892 0,94 
 

Коефіцієнти кореляції обчислені за середніми результатами досліджень, що 

відповідають залежності за кожним роком досліджень (додаток Б). 

Аналіз кореляційних зв’язків основних кількісних та якісних ознак квасолі 

овочевої показав, що сильна пряма залежність урожайності лопатки у фазі 

технічної стиглості відмічена з кількістю бобів на рослині (r = 0,93), масою 

зеленого бобу (r = 0,91), площею листків (r = 0,1). Відмічено зв’язок середньої 

сили з масою 1000 насінин (r = 0,67). Обернений сильний зв’язок з прикріпленням 

нижнього бобу (r = -0,99) (рис. 3.6, додаток Б.1). 

Виявлено, що урожайність насіння квасолі овочевої має середній прямий 

зв’язок з висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,67), з кількістью насінин з 

рослини (r = 0,51). Між іншими ознаками існує обернена кореляційна залежність 

(рис. 3.7, додаток Б.1). 
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Рис. 3.5 Кореляційні зв’язки залежності густоти рослин, господарсько-
цінних ознак, урожайності лопатки квасолі овочевої, (середнє за 2013-2015 рр.) 

*0-0,2 – відсутній; 0,2-0,4 – слабкий; 0,4-0,7 – середній; 0,7-0,9 – сильний 
––––––– прямий           - - - - - - - - - - обернений зв’язок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6 Кореляційні зв’язки залежності густоти рослин, господарсько-
цінних ознак, урожайності лопатки квасолі овочевої, (середнє за 2013-2015 рр.) 

*0-0,2 – відсутній; 0,2-0,4 – слабкий; 0,4-0,7 – середній; 0,7-0,9 – сильний 
––––––– прямий           - - - - - - - - - обернений зв’язок 
 

Таким чином, на показники врожайності квасолі овочевої діє взаємодія 

кількісних та якісних ознак, які характеризуються прямим або оберненим 

0,74 

-0,41 

0,78 

0,29 

-0,90 

0,99 

0,20 

0,93 

0,1 

0,66 

0,12 

0,91 

-0,99 

-1,0 

Довжина боба, мм 

Урожайність 
лопатки, т/га 

Густота рослин, см 

Висота прикріплення 
нижнього боба, см 

Маса одного боба з 
рослини, г 

Ширина боба, мм 

ЧПФ 
г/м2 добу  

Площа 
листків, 
тис. м2/га 

К-сть бобів з 
рослини, шт. 
 

-0,51 

-0,90 

0,99 

-0,69 

-0,43 
0,97 

-0,76 

-0,51 

-0,50 

0,67 

0,55 

Маса 1000 
насінин, г 

Урожайність 
насіння, т/га 

Густота рослин, см 

Висота прикріплення 
нижнього боба, см 

Маса одного боба з 
рослини, г 

К-сть насіння з 
рослини, шт./росл 

ЧПФ, г/м2 
добу 

Площа 
листків, 
тис. м2/га 

К-сть бобів з 
рослини, шт. 
 



108 
 

 

зв’язком між собою різної сили. До такого висновку прийшли й вчені 

Грищенко О.М. [28], Мазур О.В. [29], Сайко О.Ю. [17]. 

У результаті проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що найбільш 

суттєво впливає на зміну величини врожайності лопатки погодні умови – 41,9 %, 

схема розміщення – 13,1 %, вплив взаємодії 7,0 % (рис. 3.8, а; додаток Б.2). 

Найбільша частка при формуванні урожайності насіння припадає на погодні 

умови – 81,9 %, схему розміщення рослин – 13,9 % та взаємодія чинників – 3,4 % 

(рис.3.8, б, додаток Б.2). 
 

  

Рис. 3.8 Часта впливу досліджуваних факторів вирощування на 

формування врожайності лопатки (а) та насіння (б) квасолі овочевої залежно 

від схеми розміщення, % (2013-2015 рр.) 
 

Отже, схема розміщення рослин не може бути лімітуючим фактором і в 

значній мірі впливати на врожайність квасолі овочевої, так як вплив погодних 

умов є домінуючим. 

Вивчення впливу особливостей погодних умов на рівень урожайності 

дозволило обрахувати рівняння регресії. Аналіз наведений у таблиці 3.14. 

Виявлено, що урожайність лопатки суттєво залежить від суми активних 

температур (r = 0,79) та середньодобової температури повітря (r = 0,75), тоді як 

формування урожаю насіння в значній мірі визначається сумою опадів (r = 0,85) 

(табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 

Кореляційний зв’язок урожайності квасолі овочевої з погодними 

умовами вегетації (середнє за 2013-2016 рр.) 

Показник Рівняння регресії 
Коефіцієнт 

детермінації 
(R2 ) 

Коефіцієнт 
кореляції 

(r) 
Урожайність лопатки 

Сума активних температур 

(>5 С), °С 
у = -0,992+ 0,007х 0,630 0,794 

Середньодобова 

температура повітря, °С 
у = -50,225+ 3х 0,560 0,748 

Сума опадів, мм у = 13,840+ 0,009х 0,119 0,345 

Урожайність насіння 

Сума активних температур 

(>5 С), °С 
у = -1,314+ 0,00154х 0,191 0,437 

Середньодобова 

температура повітря, °С 
у = -14,35+ 0,75х 0,250 0,500 

Сума опадів, мм у = 0,501+ 0,008х 0,723 0,850 
 

На основі наших досліджень розраховано математичну модель впливу 

густоти рослин на врожайність квасолі овочевої, що дає можливість без прямих 

методів оцінювати вплив технологічних прийомів (рис. 3.9). Величина 

достовірності апроксидації (R2) є одним з важливіших показників правомірності 

використання рівняння ліній тренду: значення 0,9-1,0 показують, що цю 

функцію можна використовувати для прогнозування результату. Відомо, що 

квадрат коефіцієнта кореляції (R2), який називають коефіцієнтом детермінації, 

показує частку мінливості залежної змінної обумовленої організованими 

незалежними змінними. 

Встановлено обернену залежність між урожайністю лопатки і густотою 

рослин (відповідно до схеми розміщення) r = -1,0, що описується рівнянням 

регресії (3.1): 
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у = -0,0165х+17,93                                                    (3.1) 

де у – урожайність лопатки, т/га; х – густота рослин відповідно до схеми 

розміщення, тис. шт./га. 

 

Рис. 3.9 Залежність урожайності лопатки й насіння (т/га) квасолі 

овочевої сорту Шахиня від густоти рослин (тис. шт./га)* 
*густота 222 тис  шт./га – 45х10 см (к), густота 149 тис. шт./га – 45х15 см, густота 

111 тис. шт./га – 45х20 см, густота 89 тис. шт./га –45х25 см 
 

Визначено, що урожайність насіння має пряму (r = 0,55) залежність від 

густоти рослин (відповідно до схеми розміщення), що можна описати рівнянням 

регресії (3.2): 

у = 0,004х+1,5039                                                 (3.2) 

де у – урожайність насіння, т/га; х – густота рослин відповідно до схеми 

розміщення, тис. шт./га. 

 

Висновки розділу 3 
 

1. Схема розміщення рослин впливає на тривалість вегетаційного 

періоду квасолі овочевої сорту Шахиня: він становить 99-118 діб за схеми 

45х10 см (контроль), 99-116 діб за схеми 45х15 см, 96-113 діб за схеми 45х20 см, 

94-112 см за схеми 45х25 см значною мірою обумовлюється сумою активних 

температур та сумою опадів, які суттєво різняться в розрізі років. Різниця між 
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схемами (густотою рослин) і тривалістю проходження міжфазних періодів 

становить ±1-3 доби.  

2. Встановлено, що найвища висота рослин формується за схеми 

розміщення 45х10 см (к) з густотою 222 тис. шт./га й площею живлення 450 см2 і 

45х15 см з густотою рослин 149 тис. шт./га й площею 675 см2 – 63 см. Висота 

рослин зменшується при зрідженні посівів до 59 см за схеми 45х25 см з густотою 

89 тис. шт./га й площею живлення 1125 см2.  

3. Зі збільшенням густоти рослин збільшується і висота прикріплення 

нижнього боба. В середньому за роки спостережень цей показник у межах досліду 

знаходився на рівні 16 см (45х10 см (к) – 11 см (45х25 см). Найбільшу кількість 

пагонів відмічено за схеми 45х25 см і 45х20 см (9 шт.), найменшу – 45х15 см і 

45х10 (к) (7 шт.). 

4. Доведено, що найвищі показники площі листкової поверхні формують 

посіви квасолі овочевої за схеми розміщення 45х25 см, як у фазу цвітіння 

(ВВСН 61-63) так і в фазу утворення бобів (ВВСН 71-73) – 17,8 тис. м2/га і 

34,0 тис. м2/га, відповідно, що на 1,5 тис. м2/га і 3,8 тис. м2/га більше за контроль. 

Максимальні значення показників чистої продуктивності фотосинтезу також 

зафіксовано за схеми розміщення 45х25 см (4,9 г/м2 добу), що на 0,7 г/м2 добу є 

більшим порівняно з контрольним варіантом. 

5. Розрідження посіву сприяє кращому формуванню кількості (14,6-

25,3 шт. залежно від року) та маси (77,9-193,4 мг) бульбочок, а загущення 

призводить до їх зменшення (11,8-17,2 шт. і 60,8-122,5 мг, відповідно). 

6. Найвищу урожайність лопатки, у середньому, одержали за схеми 

розміщення 45х25 см, що на 0,4-2,2 т/га більше від контролю.  

7. Оптимальною схемою розміщення рослин, яка сприяла одержанню 

урожайності якісного насіння на рівні 1,3-2,6 т/га є 45х15 см.  

8. У результаті проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що 

найбільш суттєво впливають на зміну величини врожайності лопатки погодні 

умови – 41,9 %, схема розміщення – 13,1 %, вплив взаємодії 7,0 %. 
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9. Найбільша частка впливу при формуванні урожайності насіння 

припадає на погодні умови – 81,9 %, схему розміщення рослин – 13,9 % та 

взаємодія чинників – 3,4 %. 

10. Аналіз кореляційних зв’язків основних кількісних та якісних ознак 

квасолі овочевої показав, що сильна пряма залежність урожайності лопатки у фазі 

технічної стиглості відмічена з кількістю бобів на рослині (r = 0,93), масою 

зеленого бобу (r = 0,91), площею листків (r = 1,0). Відмічено зв’язок середньої 

сили з масою 1000 насінин (r = 0,67). Обернений сильний зв’язок з прикріпленням 

нижнього бобу (r = -0,99). 

11. Виявлено, що урожайність насіння квасолі овочевої має середній 

прямий зв’язок з висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,67), з кількістью 

насінин з рослини (r = 0,51). Між іншими ознаками існує обернена 

кореляційна залежність. 

12. Взаємозв’язок між урожайністю насіння та схемою розміщення 

рослин описується рівнянням регресії: у = 0,004 х + 1,503. Взаємозв’язок між 

урожайністю лопатки та схемою розміщення і густотою рослин відповідає 

рівнянню: у = -0,016 х + 17,93. Мінливість урожайності насіння на 97,6 % та 

лопатки на 99,7 % визначається схемою розміщення рослин. 

13. Вивчення впливу особливостей гідротермічних умов на рівень 

урожайності встановлено тісну пряму залежність між урожайністю лопатки та 

сумою активних температур (r = 0,79) та середньодобовою температурою повітря 

(r = 0,75). У той же час рівень урожайності насіння залежить від суми 

опадів (r = 0,85). 
 

Отримані наукові результати висвітлено у статтях [14, 29-33] 
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РОЗДІЛ 4 

УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ 

ЗБОРІВ ЛОПАТКИ 

 

4.1 Ріст і розвиток рослин квасолі овочевої 

 

За даними досліджень тривалість вегетаційного періоду квасолі звичайної 

залежить від проходження її окремих фаз росту і розвитку та змінюється під 

впливом середньодобової температури повітря, суми опадів та безпосередньо 

сорту [1, 2]. Паркина О.В. і Акушкина А.В. стверджують, що низька плюсова 

температура повітря і надлишок вологості повітря й ґрунту збільшують 

тривалість проходження етапів органогенезу, що призводить до затримки 

біологічної стиглості рослин [3]. Проведеними дослідженнями в Подільському 

державному аграрному технічному університеті було встановлено, що тривалість 

вегетаційного періоду квасолі звичайної залежить від періоду «сходи – технічна 

стиглість» (r ± Sr = 0,95 ± 0,13) і «сходи – цвітіння» (r ± Sr = 0,76 ± 0,23) [4]. 

У наших дослідженнях посів насіння проводили у другій декаді травня. 

Поява сходів (ВВСН 09) по сортах спостерігалась, у середньому, на 9 добу від 

висіву насіння і була аналогічною до контрольного сорту-стандарту Шахиня 

(рис. 4.1). Формування на рослині 3-го трійчастого листка (ВВСН 13) відмічали на 

12 добу. Фаза бутонізації (ВВСН 19) різнилася по сортах. Першими вступили в 

неї – рослини сорту Сюїта на 12 добу від появи 3-го трійчастого листка 

(ВВСН 13), що на 2 доби раніше ніж у стандарту Шахиня. Більш пізньою появою 

фази «бутонізація» (ВВСН 19) характеризувався сорт Дар (на 18 добу). У сорту 

Сюїта фаза цвітіння (ВВСН 61) (9 діб) була аналогічною до контрольного сорту 

Шахиня, більш пізньою появою квіток характеризувався сорт Дар (10 діб). У 

сортів Дар і Сюїта утворення бобів (ВВСН 71) спостерігалось на 3 доби пізніше 

ніж у рослин сорту Шахиня (st). Фаза наливу насіння (ВВСН 75) досліджуваних 

сортів спостерігалась на 8-10 добу від періоду утворення бобів (ВВСН 71). 

Найдовше (на 2 доби) вона наступала у сорту Дар. Тривалість періоду від наливу 
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насіння до технологічної стиглості (ВВСН 75-99) різнилася по сортах. Найдовша 

(49 діб) спостерігалось у сорту Сюїта, а найкоротша 42 доби у сорту Дар, що на 2 

доби довше і на 5 діб коротша ніж у рослин сорту Шахиня (st) [4]. 

 

Рис. 4.1 Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку вегетації рослин 

квасолі овочевої залежно від сортових особливостей, діб (середнє за 2013-2015 рр.) 

*st – сорт стандарт 

 

Отже, меншою тривалістю міжфазних періодів характеризувався сорт Сюїта 

на 2-3 доби швидше в порівняні до контролю сорту Шахиня. Значний вплив на 

тривалість періоду вегетації мають погодні умови. 

За даними досліджень Власова Л.Н. ріст бобів у довжину триває до 18 діб 

після фази цвітіння, а в подальшому йде налив насіння. Наростання величини 

боба проходить найбільш енергійно між третьою і шостою добою після 

закінчення цвітіння. Фаза технічної стиглості (у вигляді лопатки) настає на 14-

15 добу [5]. 

Найменший міжфазний період «сівба-цвітіння» (ВВСН 00-61) відмічено у 

сорту Сюїта – 42 доби та Шахиня стандарт (st) – 44 доби, найдовший – у сорту 

Дар – 49 діб. В середньому фаза технічної стиглості лопатки незалежно від сорту 
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настала на 19 добу після цвітіння. Повторний збір відбувся на 14 добу після 

першого збору у сорту Шахиня (st). У сортів Сюїта і Дар спостерігалось 

подовження даного періоду на 1-2 доби порівняно до стандарту. Третій збір 

лопатки провели на 19 добу після другого збору лопатки не залежно від сорту 

(рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Тривалість періоду технічної стиглості квасолі овочевої в 

залежності від кількості зборів лопатки та сортових особливостей, діб 

(середнє за 2013-2015 рр.) 

 

Слід відмітити, що найдовшим періодом плодоношення характеризувався 

сорт Дар (54 доби). 

Важливе значення для встановлення закономірностей формування 

врожаю поряд з фенологічними спостереженнями мають біометричні 

показники рослин, зокрема їх висота. Нашими дослідженнями було 

встановлено, що досліджувані сорти мали кущову форму детермінантного 

типу. Висота рослин змінювалась від гідротермічних умов року 

вирощування [4].  

Висота рослин квасолі овочевої у фазі гілкування (ВВСН 21), в середньому 

за роки спостережень, була в межах 34-21 см. Найбільшою висотою 

характеризувались сорти Шахиня (st) й Сюїта (34 см), меншою – сорт Дар (21 см) 

(рис. 4.3, додаток В.1). 

У фазі цвітіння (ВВСН 61-63), в середньому за роки спостережень, 

висота рослин коливалася від 36 до 54 см. Даний показник у сортів 
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Шахиня (st) і Сюїта знаходився в межах 53-54 см. У сорту Дар в цей період 

висота рослин була на рівні 36 см, що на 17 см менше ніж у стандарту сорту 

Шахиня. 

У період технічної стиглості (ВВСН 72-73) у сорту Сюїта висота рослин 

становила 63 см, що на 2 см вище в порівняні зі стандартом сорт Шахиня (61 см). 

Суттєво менша висота рослин спостерігалась у сорту Дар – 45 см, що на 16 см 

менше ніж у сорту Шахиня (st). 

 

Рис. 4.3 Динаміка висоти рослин квасолі овочевої залежно від фаз росту 

і розвитку, см (2013-2016 рр.) 

 

Встановлено позитивну пряму кореляційну залежність між висотою рослин 

і тривалістю вегетаційного періоду на  рівні r = 0,73. 

Висота прикріплення нижнього боба, від якої залежать втрати при збиранні 

квасолі, значною мірою залежала від розвитку окремої рослини. У наших 

дослідженнях у середньому за 2013-2016 рр. висота прикріплення нижнього бобу у 

сорту Сюїта була аналогічною до стандарту сорту Шахиня (st) і становили – 16-

15 см відповідно. У сорту Дар цей показник становив 9 см (табл. 4.1).  

Аналогічну закономірність спостерігаємо і по кожному року вирощування. 

Висота прикріплення нижнього бобу у сортів Шахиня (st) і Сюїта була на рівні 13-

18 см в залежності від року спостережень. Найвище прикріплення нижнього бобу 

встановлено у 2013 р. – 17-18 см, а найнижче у 2016 р. – 13-14 см. У сорту Дар 
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закладання нижнього боба була нижчою за стандарт і коливалися в межах 6 см у 

2013 р. – 10 см. 

Висота прикріплення нижнього бобу є однією з основних ознак 

пристосованості рослин до механізованого збирання врожаю. За даними наших 

дослідженнях досліджуванні сорти відповідають встановленим вимогам, що 

забезпечує можливість прямого збору урожаю комбайном.  

Таблиця 4.1 

Висота прикріплення нижнього бобу та кількість пагонів на рослині 

квасолі овочевої перед збиранням врожаю в залежності від сортових 

особливостей, (2013-2016 рр.) 

Сорт 

Висота прикріплення нижнього 
бобу, см 

Кількість  пагонів, 
шт. /росл. 
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Шахиня (st) 18 15 15 14 16 7 7 8 8 7,5 

Сюїта 17 15 14 13 15 7 7 10 9 8,3 

Дар 6 10 9 10 9 6 7 7 8 7 

НІР05 3,1 3,5 3,1 3,72 - 1,6 0,9 0,6 1,1 - 

 

На кількість пагонів на рослині квасолі овочевої впливали сортові 

особливості. Так, у 2013-2014 рр. сформувалось 6-7 шт. пагонів. У 2015-2016 рр. 

найбільшою їх кількістю (9-10 шт.) характеризувався сорт Сюїта. У сорту Шахиня 

показник становить 8 шт. У сорту Дар кількість пагонів коливається в межах від 

7 шт. до 8 шт.  

За ознакою «кількість бобів на одній рослині» у 2013 р. сорти Сюїта (18 шт.) 

і Дар (15 шт.) не перевищили показники контролю (19 шт.) У 2014 р. більшу 

кількість бобів сформували рослини сорту Сюїта, що на 2 шт. більше від сорту 

стандарту Шахиня (st), але в межах НІР = 3,1. Сорт Дар характеризувався меншою 

кількістю бобів на рослині – 16 шт. У 2015 р. суттєвої різниці між показниками не 
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відмічено (НІР = 3,9 шт.). З кількістю 20 шт. бобів на рослині характеризувалися 

сорти Шахиня і Дар та з 21 шт. – Сюїта. У 2016 р. найбільшу кількість бобів 

сформували рослини сорту Сюїта, що на 2 шт. більше від сорту стандарту 

Шахиня (st). У сорту Дар значення показника становить – 18 шт. (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 
Кількість бобів на одній рослині квасолі овочевої залежно від сортових 

особливостей (2013-2016 рр.) 

Сорт 
Кількість бобів на одній рослині, шт. середнє за 

роками 2013р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Шахиня (st) 19 18 20 21 20 

Сюїта 18 20 21 23 21 

Дар 15 16 20 18 17 

НІР05 2,5 3,1 3,9 2,4 - 
 

Маса одного бобу на рослині досліджуваних сортів, у середньому, 

знаходилась в межах 2,97-4,07 г. Сорт Сюїта характеризувався більшими 

показниками маси (4,07 г), що перевищує стандарт на 0,8 г (3,27). Меншою масою 

одного бобу характеризувався сорт Дар (2,97 г). Така сама закономірність 

спостерігається за роками досліджень (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Маса одного бобу на рослині квасолі овочевої в залежності від 

сортових особливостей, г (2013-2016 рр.) 
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У 2013 р. маса одного бобу у сорту Дар (3,10 г) була на рівні стандарту 

Шахиня (3,08 г). Сорт Сюїта мав найбільший показник – 4,55 г, що на 1,47 г 

перевищує стандарт. У 2014 р. маса бобу коливалась від 3,0 г до 4,3 г. Більшою 

його масою характеризувався сорт Сюїта, меншою – сорт Дар. Аналогічно до 

2014 р. одержали масу одного бобу на рослині і у 2015 р. – величина даного 

показника коливалася в межах 3,00-3,76 г. У 2016 р. маса одного бобу у сортів 

Шахиня (st) і Сюїта становила 3,50-3,70 г. У сорту Дар цей показник знаходився 

на рівні 2,80 г. 

Таким чином сорт Сюїта  характеризується найбільшою масою одного бобу 

на рослині, а сорт Дар – найменшою. 

Колір, розмір боба (довжина, ширина, товщина) і наявність пергаментного шару 

є основним показниками придатності лопатки до переробки [6]. Найбільшу цінність 

мають сорти з округлими в поперечному розрізі бобами, що повільно достигають [7]. 

Ширина боба в технічній стиглості є однією з головних вимог переробних 

підприємств. У квасолі овочевої в період технічної стиглості допускається насіння, 

яке за своїм розміром не перевищує пшеничне зерно. При цьому ширина боба 

повинна складати 7-9 мм. За цим показником досліджувані сорти відповідають 

встановленим вимогам і придатні до переробки, ширина бобу в середньому у сорту 

Шахиня (st) становить 8,5 мм, у сорту Сюїта – 8,3 мм, Дар – 8 мм (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Ширина, довжина боба в період технічної стиглості квасолі овочевої в 

залежності від сортових особливостей, мм (2013-2016 рр.) 

Сорт 

Ширина бобу, мм Довжина бобу, мм 
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Шахиня (st) 8 9 9 8 8,5 96 118 97 103 104 

Сюїта 8 9,5 8 8 8,3 103 127 113 108 113 

Дар 9 8 7 8 8 97 110 93 102 101 

НІР05 0,84 1,25 1,7 1,2 - 14,0 15,5 10,4 14,9 - 
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Найбільшим значенням даного показника характеризувався сорт Шахиня – 

8 мм – 2013 й 2016 рр., 9 мм – 2014-2015 рр. Меншою шириною бобу 

характеризувався сорт Сюїта – 8 мм у 2013 й 2015-2016 рр., 9,5 мм у 2014 р. 

Найменшу ширину мав сорт Дар – 9 мм у 2013 р., 8 мм у 2014 й 2016 рр., 

7 мм у 2015 р. 

У середньому, найвищий показник «довжина» зеленого бобу у період 

технічної стиглості відмічено у сорту Сюїта – 113 мм, що перевищує стандарт на 

9 мм. Найменший за довжиною біб одержали у сорту Дар – 101 мм.  

У 2013 р. спостерігаємо, що рослини сортів Дар і Сюїта характеризувалися 

більшою довжиною бобу – 97-103 мм, що на 1-7 мм, перевищує стандарт. У 

2014 р. рослини мали найбільші показники довжини боба в порівняні по роках 

досліджень. Сорт Сюїта характеризувався з найбільшою довжиною бобу – 

127 мм, що перевищує сорт-стандарт Шахиня (118 мм), а найменше у Дар – 

110 мм. У 2015 р. сорт Шахиня (st) мав довжину на рівні 97 мм, що суттєво 

перевищує сорт Сюїта (на 16 мм), а у сорту Дар на 4 мм менше. У 2016 р. у сорту 

Дар довжина бобу була аналогічно сорту-стандарту Шахиня – 102-103 мм. У 

сорту Сюїта збільшення довжини бобу було на 5 мм у порівняні до Шахині (st). 

Маса 1000 насінин є цінною ознакою, яка характеризує якісь насіння. 

Досліджувані сорти  характеризувалися в середньому за роки  масою 1000 насінин 

у межах від 265,5 г до 333,2 г (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Маса 1000 насінин квасолі овочевої залежно від сортових 

особливостей, г (2013-2016 рр.) 

Сорт 
Маса 1000 насінин,г середнє за 

роками 2013р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Шахиня (st) 301,2 273,0 406,1 339,5 330,0 

Сюїта 345,1 300,4 339,3 347,9 333,2 

Дар 294,7 230,3 275,4 241,8 265,5 

НІР05 38,5 50,0 35,8 54,9 - 
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Погодні умови років досліджень мали безпосередній вплив на масу 1000 

насінин. Так, у 2013 р. маса 1000 насінин знаходилась в межах від 249,7 г до 

345,1 г. Суттєво більше значення цього показника спостерігалось у сорту Сюїта – 

345,1 г, що на 43,9 г перевищує сорт-стандарт Шахиня (301,2 г). Меншим 

значенням маси 1000 насінин характеризувався сорт Дар. У 2014 р. найбільшу 

масу 1000 насінин одержали у сорту Сюїта – 300,4 г, що на 27,4 г перевищувало 

сорт Шахиня (st) (273,0 г). Сорт Дар характеризувався меншим показником маси 

1000 шт. – 230,3 г. У 2015 р. найменшою масою 1000 насінин характеризувалися 

сорти Сюїта і Дар, що на 66,8 г та на 130,7 г менше відносно контрольного сорту. 

У 2016 р. однаковими із сортом Шахиня (st) (339,5 г) були показники у сорту 

Сюїта (347,9 г). Суттєво меншою масою 1000 насінин характеризувався сорт 

Дар – 241,8 г, що на 97,7 г менше ніж у контролю.  

Отримані нами результати підтверджують загальноприйняту думку про те, 

що маса 1000 насінин є генетично зумовленим показником і тому коливається у 

вузьких межах. Проте існування неоптимальних кліматичних умов (температура, 

вологість) маса 1000 насінин була різною і залежала від року вирощування. 

 

4.2 Фотосинтетична діяльність рослин квасолі овочевої 

 

У процесі фотосинтезу накопичується від 90 до 95 % сухої органічної маси 

урожаю. Доведено, що фотосинтез – це складний фізіологічний процес, який 

забезпечує формування величини та якості урожаю за допомогою листкової 

поверхні в результаті  акумуляції нею сонячної енергії та поглинання із повітря 

вуглекислого газу, води і мінеральних речовин. Тому площа листків і 

продуктивність їх роботи є передумовою отримання максимальних урожаїв [8, 9]. 

Площу листків ми визначали у фази росту і розвитку, коли листкова поверхня 

набувала максимального свого розвитку – початок цвітіння (ВВСН 61-65) та 

утворення бобів (ВВСН 71-75).  

У фазу початку цвітіння (ВВСН 61-65) у 2013 р. максимальну площу 

листків одержано за вирощування сорту Шахиня (st) – 16,8 тис. м2/га. Сорти 
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Сюїта і Дар сформували меншу площу листків – 15,8 тис. м2/га і 14,5 тис. м2/га 

відповідно. На рівні стандарту в 2014 р. характеризувався сорт Сюїта, де площа 

листків становила 16,3 тис. м2/га. У сорту Дар на 0,4 тис. м2/га менше в порівняні 

до сорту Шахиня (st) (16,2 тис. м2/га). Перевищення відносно стандарту у 2015 р. 

складало  у сорту Сюїта – 19,8 тис. м2/га. Площа листків у сорту Дар була на рівні 

контролю і становила 15,8 тис. м2/га. У 2016 р. в порівняні до попередніх років 

спостерігається одержання найменшої за показниками площі листків, що 

спричинено неоптимальними погодними умовами року вирощування. У 

досліджуваних сортів площа листків варіювала в межах від 13,0 тис. м2/га до 

14,0 тис. м2/га (табл. 4.5). 

У середньому на початку цвітіння (ВВСН 61-65) найбільшу площу листків 

одержано у сорту Сюїта, що на 0,9 тис. м2/га перевищує сорт Шахиня (st) 

(15,6 тис. м2/га), а найменшу у сорту Дар – 14,7 тис. м2/га. 

Таблиця 4.5 

Формування площі листків рослин квасолі залежно від сортових 

особливостей, тис. м2/га (2013-2016 рр.) 

Сорт 

Фаза росту і розвитку 

початок цвітіння утворення бобів 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє за 
роками 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє за 
роками 

Шахиня 
(st) 

16,8 16,2 15,8 13,5 15,6 30,8 37,4 29,9 28,9 31,8 

Сюїта 15,8 16,3 19,8 14,0 16,5 31,1 35,7 34,6 28,7 32,5 

Дар 14,5 15,8 15,5 13,0 14,7 27,9 31,8 30,7 27,1 29,4 

 

У фазу утворення бобів (ВВСН 71-75) площа сформованої листкової 

поверхні рослин квасолі овочевої у 2013 р. коливалася від 27,9 тис. м2/га у сорту 

Дар до 31,1 тис. м2/га у сорту Сюїта. У 2014 р. площа листків у сортів Сюїта 

(35,7 тис. м2/га ) і у сорту Дар (31,8 тис. м2/га) не перевищувала показники 

стандарту (37,4 тис. м2/га). У 2015 р. найбільшу площу сформували рослини сорту 

Сюїта – 34,6 тис. м2/га, що на 4,7 тис. м2/га більше за стандарт. Перевищення 
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відносно сорту Шахиня (st) складало і у сорту Дар – на 0,8 тис. м2/га. У 2016 р. у 

сорту Сюїта площа листків становила аналогічно сорту Шахиня (st) –  28,7-

28,9 тис. м2/га відповідно, а у сорту Дар – 27,1 тис. м2/га. 

У середньому у фазу утворення бобів (ВВСН 71-75) найбільшу площу листків 

сформували рослини сорту Сюїта, що на 0,7 тис. м2/га перевищує стандарт 

(31,8 тис. м2/га), а найменшу – сорт Дар – 29,4 тис. м2/га. 

Чисту продуктивність фотосинтезу ми визначали за період бутонізація-

цвітіння (ВВСН 20-61). За результатами дослідження встановлено, що в 

середньому більші показники значення ЧПФ одержано у сорту Сюїта. Показники 

ЧПФ змінювались і варіювали в межах від 3,9 г/м2  до 4,9 г/м2 за добу (рис. 4.5).  

 

Рис. 4.5 Чиста продуктивність фотосинтезу сухої речовини квасолі 

овочевої залежно від сортових особливостей, г/м2 добу (2013-2016 рр.) 
 

У 2013 р. ЧПФ становила у сорту Шахиня (st) – 3,8 г/м2 добу. Вищою вона 

була у сорту Сюїта – 4,1 г/м2 добу. Сорт Дар характеризувався меншим значенням 

ЧПФ – 3,0 г/м2 добу. У 2014 р. перевищення інших сортів над стандартом за цим 

показником не спостерігалось. Показники ЧПФ становили 3,5-4,5 г/м2 за добу. 

Аналогічно до 2014 р. одержали значення ЧПФ і у 2015 р. Сорти Сюїта (3,9 г/м2 за 

добу) і Дар (2,8 г/м2 за добу) не перевищували значення сорту Шахиня (st) 

(4,2 г/м2 добу). У 2016 р. найбільше значення ЧПФ одержано у сорту Сюїта – 

4,9 г/м2 добу, а найменше у сорту Дар – 3,5 г/м2 за добу порівняно до сорту 

Шахиня (st) – 4,5 г/м2 добу.  
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4.3 Кількість і маса азотфіксуючих бульбочок на коренях рослин 

 

Важливою умовою ефективного функціонування симбіотичних систем є 

наявність у ґрунті видоспецифічних штамів бульбочкових бактерій, які активно 

вступають у симбіоз з іншою культурою [10]. Наші дослідження вказують на 

наявність в умовах дослідного поля місцевих популяцій бульбочкових бактерій 

Rhizbium phaseoli, які вступають в симбіоз з квасолею овочевою, утворюючи на 

коріннях рослини бульбочки. 

Максимальна кількість бульбочок (13,7 шт.) з найбільшою їх масою 

(102,1 мг), у середньому, відмічено у сорту Сюїта. У сорту Шахиня (st) 

сформувалось 13,7 шт. бульбочок масою 97,7 мг. Найменшу кількість та масу 

бульбочок відмічено на коренях рослин сорту Дар – 11,3 шт. й 86,1 мг відповідно 

(рис. 4.6, 4.7). 

  

Рис. 4.6 Кількість рожевих бульбочок на корінні рослин квасолі овочевої у 

фазі цвітіння залежно від сортових особливостей, шт. (2013-2016 рр.) 
 

У 2013 р. найбільша кількість і маса бульбочок становила у сорту Сюїта – 

12,2 шт. і 96,2 мг відповідно. У 2014 р. за кількістю бульбочок сорти Сюїта і Дар 

мали показники менші за стандарт, але за їх масою перевищували його на 1,2-

6,6 мг/рослину відповідно. Найбільшими показниками кількості і маси бульбочок 

у 2015 р. характеризувався сорт Сюїта (18,3шт. і 137,7 мг/росл.), що на 0,8 шт. і на 

15,1 мг перевищує стандарт. Нижчими були показники у сорту Дар, які складали в 
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середньому – 14,7 шт. і 98,5 мг/рослину. У 2016 р. кількість і маса бульбочок у 

сорти Сюїта і Дар були меншими за стандарт і становили 7,9-11,7 шт. та 55,6-

82,6 мг/росл. 
 

 

Рис. 4.7 Маса бульбочок на корінні рослини квасолі овочевої у фазі 

цвітіння залежно від сортових особливостей, мг/рослину (2013-2016 рр.) 
 

Встановлено, що сортові особливості мали вплив на формування та 

симбіотичну активність бульбочкових бактерій. Проаналізувавши досліджувані 

сорти маємо зауважити, що симбіоз бульбочкових бактерій Rhizbium phaseoli з 

квасолею овочевою сорту Сюїта сприяв формуванню в середньому більшої 

кількості бульбочок (13,7 шт.) та відповідно більшої їх маси (102,1 мг). 

Таким чином, вивчені зразки квасолі овочевої за даною ознакою можуть 

бути використані як джерела в селекції для даної культури на збільшення 

бульбочкоутворюючої здатності. 

 

4.4 Урожайність і якість лопатки   

 

Квасоля спаржева, безсумнівно, перспективна і дуже корисна культура. В 

даний час попит населення та переробних підприємств на продукцію квасолі 

овочевої в повній мірі не задовольняється. В зв’язку з цим виникає завдання щодо 

розширення періоду надходження продукції квасолі в торгівельну мережу. 
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Строки надходження вітамінної лопатки в меню можна продовжити за рахунок 

повторних зборів протягом всієї вегетації. Нашими дослідженнями було 

заплановано проаналізувати ефективність багаторазового збирання лопатки в 

період технічної стиглості різних сортів. 

Рівень урожайності лопатки квасолі овочевої змінювався по роках 

досліджень залежно від погодних умов. У середньому даний показник варіював у 

межах 12,6-14,7 т/га. Найвищу урожайність одержали у сортів Сюїта та Шахиня 

(14,7 т/га), а найменшу у Дар 12,6 т/га.  

За дворазового збору урожайність лопатки складала 24,5-27,2 т/га. 

Показники урожайності досліджуваних сортів були меншими за стандарт: на 

0,7 т/га у сорту Сюїна та на 2,7 т/га у сорту Дар. За триразового збирання 

одержали 29,4-33,0 т/га урожаю лопатки залежно від сорту. Найвища врожайність 

сформувалася у сорту Сюїта – 33,0 т/га, а найменша у сорту Дар – 

29,4 т/га (рис. 4.8). 
 

 

Рис. 4.8 Урожайність лопатки квасолі овочевої залежно від сортових 

особливестей, т/га (2014-2016 рр.) 

 

За результатами наших дослідженнь, при одноразовому зборі урожаю, у 

2014 р. урожайність лопатки знаходилась в межах від 16,3 т/га до 18,4 т/га. 

Суттєвого перевищення над стандартом не відмічено. У 2015 р., у зв’язку з 

значним коливанням температури повітря і кількості опадів, урожайність 

лопатки становила 9,9-12,1 т/га. Сорт Сюїта сформував урожайність лопатки 
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(10,8-12,1 т/га) на рівні сорту Шахиня (st) (10,2-11,3 т/га). Меншим значенням 

урожайності характеризувався сорт Дар, рівень якої становив – 9,4-10,0 т/га. У 

2016 р. найбільшу урожайність одержали у сорту Сюїта – 14,4-14,9 т/га, що на 

0,9-1,2 т/га перевищує стандарт, найменшою урожайністю лопатки 

характеризувався сорт Дар – 12,2-12,7 т/га (додаток В.2). 

За повторного збору у 2014 р. спостерігали збільшення врожайності 

лопатки у сорту Сюїта на 0,6-0,8 т/га, а у сорту Дар на 1,8-2,2 т/га. У 2015 р. 

одержали урожайність квасолі всіх сортів на рівні 10,6-12,4 т/га, суттєвої 

відмінності різниці між сортами не відмічено. У 2016 р. урожайність лопатки 

сорту Сюїта була на рівні стандарту і становила 12,4-12,9 т/га. меншою 

урожайністю характеризувався сорт Дар – 10,6-10,7 т/га. 

За третього збору в 2014 р. одержали урожайність сортів Сюїта і Дар на 

рівні стандарту 6,2-6,8 т/га. У 2015 р. у сортів Шахиня (st) і Сюїта  

урожайність лопатки  становила – 7,3-7,4 т/га, у сорту Дар на 1,9 т/га менше 

порівняно до стандарту. В умовах 2016 р. найбільшу урожайність сформував 

сорт Шахиня (st) – 7,6 т/га. Сорт Сюїта і Дар характеризувалися з меншою 

урожайністю лопатки – 6,7-6,8 т/га відповідно. 

На основі проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що урожайність 

лопатки квасолі овочевої на 86,3 % залежала від кратності зборів, 7,7 % від 

погодних умов і 1,6 % від особливостей сорту (рис. 4.9, додаток В.3). 

 

 

Рис. 4.9. Часта впливу досліджуваних факторів вирощування на 

формування врожайності лопатки квасолі овочевої, % (2014-2016 рр.) 
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Аналізуючи отримані дані визначили, що урожайність лопатки в період 

технічної стиглості залежала від кратності збору, а також від середньодобової 

температури повітря (r = 0,74-0,85), суми активних температур повітря 

(r = 0,84-0,91) (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Кореляційний зв’язок між урожайністю лопатки та погодними 

умовами вегетації (середнє за 2013-2016 рр.) 

фактор Шахиня (st) Сюїта Дар 

Середньодобової температури повітря, оС 0,85 0,84 0,91 

Суми активних температур повітря, оС 0,81 0,74 0,85 

Сума опадів, мм 0,27 0,60 0,47 
 

За допомогою статистичного аналізу методом регресії встановлено вплив 

параметрів фотосинтетичної продуктивності, зокрема площі листкової поверхні 

(х1) і чистої продуктивності фотосинтезу (х2), на величину урожайності лопатки 

квасолі овочевої в середньому за сортами, що відповідає залежності для кожного 

сорту. Вона відображається у вигляді рівняння регресії:у = 0,696 х1 – 7,841, при 

цьому коефіцієнт множинної кореляції R2 = 0,992 та у = 1,820 х2 + 6,768, 

коефіцієнт множиної кореляції R2 = 0,991. Таким чином урожайність лопатки 

залежить від ефективної роботи листків рослини квасолі овочевої. 

На основі проведеного аналізу методом множиної регресії встановлено 

залежність між урожайністю лопатки і площею листків та чистою продуктивністю 

фотосинтезу, що описується рівнянням регресії (4.1): 

у = 10,4715 - 0,1382 х1 + 1,935 х2                                                              (4.1) 

де у – урожайність лопатки (т/га), х1 – площа листкової поверхні (тис. м2/га), 

 х2 – чиста продуктивність фотосинтезу (м2/га добу). 

Урожайність лопатки також залежить від симбіозу рослин квасолі з 

бульбочковими бактеріями. Встановлений сильний прямий кореляційний зв’язок 

між урожайністю і кількістю (r = 0,95) та масою (r = 1,0) бульбочок. Дана 

залежність описується рівнянням регресії (4.2): 
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у = 6,5451 + 0,08712 х1 + 0,06816 х2                                                                     (4.2) 

де у – урожайність лопатки (т/га), х1 – кількість бульбочок (шт./росл.), х2 – маса 

бульбочок (мг/росл.). 

Встановлено ряд прямих сильних кореляційних зв’язків урожайності лопатки у 

фазі технічної стиглості з висотою рослин (r = 0,98), висотою прикріплення нижнього 

бобу (r = 0,99), кількістю пагонів на рослині (r = 0,94), кількістю бобів на 

рослині (r = 0,97), масою одного бобу (r = 0,71) (додаток В.3). 

Нами було проаналізовано свіжозібрану лопатку на вміст деяких 

компонентів хімічного складу у фазі технічної стиглості. 

За результатами досліджень встановлено, що найбільший вміст сухої 

речовини у лопатці накопичували сорти Шахиня (st) і Сюїта – 9,6-9,8 %. Меншим 

вмістом сухої речовини характеризувався сорт Дар – 9,2 %. Найбільшим вмістом 

загального цукру характеризувався сорт Сюїта – 3,1 %, що на 0,6 % вище за сорт-

стандарт Шахиня (2,5 %). У сорту Дар вміст загального цукру був на рівні 

стандарту і становив – 2,4-2,5 %. Найбільшим вмістом вітаміну С 

характеризувався сорт Дар – 24,0 мг/100 г, що на 4 % перевищує стандарт. У 

сорту Сюїта вміст вітаміну С знаходився на рівні показників сорту Шахиня (st) і 

становив 19,5-20,0 %. Вміст нітратів в свіжозібраній лопатці варіював від 

145 мг/кг до 166 мг/кг. Найвищим вмістом нітратів характеризувався сорт Дар – 

166 мг/кг, що на 7 мг/кг перевищує стандарт (159 мг/кг), найнижчим – сорт 

Сюїта – 144 мг/кг, що на 14 мг/кг менше в порівняні контролю (табл.4.7). 

Під час вирощування рослин сортів квасолі овочевої в умовах Східного 

Лісостепу України виділено кращі, які характеризувались оптимальним 

співвідношенням вмісту поживних речовин у бобах у фазу технічної стиглості. 

Найціннішим за комплексом біохімічних показників у  зелених боба є сорт Сюїта, 

який відзначився високим вмістом сухої речовини (9,6 %), загального цукру (3,1 %) та 

найменшим вмістом нітратів (145 мг/кг). 
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Таблиця 4.7 

Вміст деяких компонентів хімічного аналізу зелених бобів квасолі овочевої залежно від сорту (2013-2016 рр.) 
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10,9 7,7 10,6 10,0 9,8 2,5 2,0 2,4 2,9 2,5 23,2 20,6 17,4 18,9 20,0 240,0 122,0 143,0 132,0 159,0 

Сюїта 9,6 7,5 12,5 8,7 9,6 2,9 2,6 2,3 4,5 3,1 20,8 22,9 14,9 19,5 19,5 183,0 85,0 181,0 133,0 145,0 

Дар 9,3 8,0 12,2 7,4 9,2 2,3 2,1 2,4 2,8 2,4 25,5 30,5 18,3 21,8 24,0 269,0 75,0 189,0 132,0 166,0 

 

МДР 220-880 мг/кг 
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За результатами проведених дослідженнь встановлена кореляційна 

залежність між урожайністю і біохімічним складом лопатки та доведено прямий 

сильний зв’язок з вмістом сухої речовини (r = 0,80), з вмістом загального цукру 

(r = 0,82), а також обернений зв’язок з вмістом вітаміну С (r = -0,98) та вмістом 

нітратів (r = -0,92). 

 

4.5 Якість маринованих зелених бобів квасолі овочевої 

 

Підвищення рівня споживання продуктів переробки бобових культур сприяє 

зниженню рівня білкового дефіциту в раціоні населення України. Одним з джерел 

повноцінного білка при виробництві продуктів харчування може бути квасоля і 

продукти її переробки. Квасоля овочева і зернова у переробленому вигляді є 

цінною як самостійний харчовий продукт, так і в сполученні з іншими овочами, 

м’ясом тощо. Особливо цінують зелені боби квасолі овочевої, яку 

використовують для виготовлення перших і других страв, соусів, вінегретів, 

салатів. Користується великим попитом заморожена квасоля та у переробленому 

вигляді. Виходячи з таких різнобічних можливостей культури, виробництво її 

щорічно зростає. Так, в Нідерландах, Польщі, Словенії переробляють її до 

26 тис. т, у США – 800 тис. т [12-14]. На жаль, у нашій країні квасолю звичайну 

переробляють у незначних кількостях через недостатню інформацію про 

наявність вихідного матеріалу та сортів, придатних до переробки. Враховуючи 

наукові розробки іноземних дослідників, для нас актуальним завданням було 

оцінити досліджувані сорти на їх придатність до переробки. Сировину зразків у 

технічній стиглості лопатки для консервування добирали згідно вимогам 

ДСТУ 292-91 «Квасоля стручкова овочева свіжа. Технічні умови». Хіміко-

технологічні дослідження проводили шляхом порівняння показників 

досліджуваних зразків і стандарту (сорт Шахиня), який відповідає вимогам щодо 

сировини вищезазначених технологічних інструкцій [15, 16]. 

Відомо що, біохімічні процеси, які відбулися у маринованих зелених бобах, 

є причиною зміни їх хімічного складу під час зберігання. Результати біохімічного 
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аналізу показали, що в середньому в маринованій продукції квасолі овочевої 

найвищий вміст вітаміну С (4,98 мг/100 г) та загального цукру (4,87 %) 

відмічено у маринованих бобах сорту Дар (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Вміст деяких компонентів хімічного аналізу маринованих зелених бобів 

квасолі овочевої залежно від сорту (2013-2015 рр.) 

Сорт 
Вітамін С, мг/100 г Загальний цукор, % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. Середнє 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середнє 

Шахиня (st) 6,37 3,58 3,42 4,46 6,39 3,08 3,54 4,34 

Сюїта 6,55 3,89 3,89 4,44 6,07 3,25 3,73 4,35 

Дар 7,28 3,75 3,91 4,98 8,01 3,08 3,52 4,87 
 

У 2013 р. найбільший вміст вітаміну С у маринованих зелених бобах одержано 

у сорту Дар (7,8 мг/100 г), найменший у сорту Шахиня (6,37 мг/100 г). У 2014 р. вміст 

даного показника знаходився в межах від 3,58 до 3,89 мг/100 г. У 2015 р. вміст 

вітаміну С становив у сорту Сюїта – 3,89 мг/100 г, у сорту Дар – 3,91 мг/100 г, що 

перевищує стандарт сорт Шахиня на 0,47 мг/100 г та 0,49 мг/100 г відповідно.  

Сорт Сюїта характеризувався найменшим вмістом загального цукру (6,07 %). 

Найбільше цукру у 2013 р. міститься в маринованих бобах сорту Дар – 8 %, а у 2014 р. 

у сорту Сюїта – 3,25 %. Вміст загального цукру у 2015 р. варіював від 3,52 % (сорт 

Дар) до 3,73 % (сорт Сюїта). 

Одним із способів технологічної оцінки готової продукції квасолі овочевої є 

дегустація маринованих зелених бобів. Оцінку проводили за органолептичними 

показниками зовнішнього вигляду, кольором, ароматом, консистенцією та 

смаковими якостями [16].  

Результати органолептичної оцінки маринованих зелених бобів за 5-

бальною шкалою була проведена дегустаційною комісією і підтверджені актами 

дегустації, наведені в таблиці 4.9 Згідно з «Положенням…» дегустація 

проводилася в закритому режимі без повідомлення учасникам найменування 

зразку. 
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За «зовнішнім виглядом» найвищої оцінки 5,0 балів отримав зразок сорту 

Шахиня, що взято за стандарт, Сюїта – 4,9 і Дар – 4,7 балів. За «кольором» зразок 

сорту Сюїта відповідав стандарту і отримав – 4,8 балів. Зразок сорту Дар – 4,6 

балів. За показником «аромат» маринованих зелених бобів зразків сорту Шахиня і 

Сюїта отримав – 4,6 балів, Дар – 4,3. За показником «смак» найвищу оцінку 

отримав зразок сорту Сюїта (4,7), друге місце посів зразок сорту Шахиня, який 

отримав 4,4 бали. Нижчу оцінку мав зразок Дар (4,2 бали). 

Таблиця 4.9 

Дегустаційна оцінка маринованих зелених бобів квасолі овочевої, бал 

(2013-2015 рр.) 

Ознака  Рік  Шахиня (st) Сюїта Дар 
Зовнішній 
вигляд 

2013 р. 5,0 4,9 4,7 
2014 р. 5,0 5,0 4,7 
2015 р. 5,0 5,0 4,7 
середнє за роками 5,0 4,9 4,7 

Колір  2013 р. 4,7 4,9 4,8 
2014 р. 4,8 4,8 4,5 
2015 р. 4,8 4,8 4,5 
середнє за роками 4,8 4,8 4,6 

Аромат  2013 р. 4,8 4,6 4,6 
2014 р. 4,5 4,6 4,2 
2015 р. 4,5 4,6 4,2 
середнє за роками 4,6 4,6 4,3 

Консистенція  2013 р. 4,8 4,6 4,6 
2014 р. 4,3 4,6 4,1 
2015 р. 4,3 4,7 4,1 
середнє за роками 4,5 4,6 4,3 

Смак  2013 р. 4,8 4,6 4,7 
2014 р. 4,2 4,8 3,9 
2015 р. 4,2 4,8 3,9 
середнє за роками 4,4 4,7 4,2 

Загальна 
оцінка 

2013 р. 4,8 4,8 4,7 
2014 р. 4,6 4,8 4,3 
2015 р. 4,3 4,8 4,6 
середнє за роками 4,7 4,8 4,5 
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За результатами «загальної оцінки» встановлено, що найвищу оцінку за 

органолептичними показниками одержано у зразку маринованих бобів сорту 

Сюїта. Його загальна оцінка якості склала – 4,8 бали, що на 2,1 % вище стандарту. 

Органолептична оцінка має вирішальне значення при проведенні контролю 

якості продукту для споживання і не може бути повністю замінена 

вимірювальними методами, які доповнюють її. 

Таким чином, Проведеними дослідженнями підтверджено, що за всіма 

органолептичними показниками мариновані зелені боби квасолі овочевої 

повністю відповідають вимогам ДСТУ 6074:2009 «Квасоля консервована. 

Технічні умови».  

 

4.6 Урожайність і якість насіння квасолі овочевої  
 

Урожайність є одним з основних критерієв вибору сорту квасолі 

овочевої при впровадженні його у виробництво. Найбільшою урожайністю 

насіння за 2013-2016 рр. характеризувався сорт Шахиня (st) – 1,7-2,7 т/га. На 

рівні стандарту за урожайністю характеризувався сорт Сюїта – 1,7-2,3 т/га. У 

сорту Дар цей показник був суттєво нижчим контролю та складав – 1,4-

2,2 т/га (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Урожайність насіння квасолі овочевої залежно від сортових 

особливостей, т/га (2013-2016 рр.) 

Сорт 

Урожайність насіння, т/га ± до 

контролю, 

т/га 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
середнє 

за роками 

Шахиня (st) 1,9 2,7 2,7 1,7 2,4 - 

Сюїта 1,9 2,4 2,6 1,7 2,3 -0,1 

Дар 1,5 2,2 1,9 1,4 1,9 -0,5 

НІР05 0,18 0,28 0,35 0,32 - - 
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Урожайність насіння різнилася за роками внаслідок впливу 

метеорологічних умов року вирощування. Так, у 2013 р. урожайність насіння 

сорту Сюїта була на рівні стандарту – 1,9 т/га. У сорту Дар одержали урожайність 

насіння на 0,4 т/га менше в порівняні до сорту Шахиня (st). У 2014 р. суттєвого 

перевищення сорту Шахиня (st) іншими сортами не відмічено. Урожайність 

насіння була меншою на 0,3 т/га у сорту Сюїта та на 0,5 т/га у сорту Дар 

(НІР05=0,28). Аналогічною закономірністю до попереднього року вирощування 

характеризувався і 2015 р. Максимальну урожайність насіння було одержано у 

сорту Шахиня – 2,7 т/га, у сорту Сюїта її рівень був на 0,1 т/га, а у сорту Дар на 

0,8 т/га менше. У 2016 р. урожайність насіння сорту Сюїта знаходилась на рівні 

стандарту – 1,7 т/га. У сорту Дар – на 0,3 т/га менше порівняно до сорту 

Шахиня (st).  

Аналізуючи отримані дані встановили, що урожайність насіння в період 

технічної стиглості залежала від кратності збору, а також від середньодобової 

температури повітря (r = 0,74), опадів (r = 0,84) (табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 

Кореляційний зв’язок урожайності лопатки з гідротермічними 

умовами вегетації (середнє за 2013-2016 рр.) 

фактор Шахиня (st) Сюїта Дар 

Середньодобової температури повітря, оС 0,735 0,282 0,735 

Суми активних температур повітря, оС 0,445 0,137 0,445 

Сума опадів, мм 0,835 0,436 0,835 

 

За допомогою статистичного аналізу методом регресії встановлено вплив 

параметрів фотосинтетичної продуктивності, зокрема площі листкової поверхні 

(х1) і чистої продуктивності фотосинтезу (х2), на величину урожайності насіння 

квасолі овочевої в середньому за сортами, що відповідає залежності для кожного 

сорту. Вона відображається у вигляді рівняння регресії:у = 0,149 х1 – 2,467, при 

цьому коефіцієнт множинної кореляції R2 = 0,843 та у = 0,414 х2 + 0,575, 
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коефіцієнт множиної кореляції R2 = 0,947. Таким чином врожайність насіння 

залежить від ефективної роботи листків рослин квасолі овочевої. 

На основі проведеного аналізу методом множиної регресії встановлено 

залежність між урожайністю насіння, площею листків та чистою продуктивністю 

фотосинтезу, що описується рівнянням регресії (4.3): 

у = 5,0447 - 0,2114 х1 + 0,9594 х2                                           (4.3) 

де у – урожайність насіння (т/га), х1 – площа листкової поверхні (тис. м2/га), х2 – 

чиста продуктивність фотосинтезу (м2/га добу). 

На основі кореляційного аналізу виявлено, що урожайність насіння квасолі 

овочевої має сильний прямий зв’язок з висотою рослин (r = 0,96), з висотою 

прикріплення нижнього бобу (r = 0,99), з масою 1000 насінин (r = 0,94) 

(додаток В.5). 

Вивчення хімічного складу насіння квасолі овочевої і виявлення зразків з 

високим вмістом білка має велику практичну цінність. Численними 

дослідженнями встановлено, що в насінні квасолі накопичується від 19,0 до 30,0 і 

більше відсотків білка [19]. За даними Б.П. Плешкова різниця в сортовій 

мінливості за його вмістом становить 2,4-8,3 % [20].  

Добова потреба дорослого працездатного населення України в білках 

розрахована залежно від статі, віку та інтенсивності праці людини і становить для 

чоловіків 58-107 г (у т. ч. 32-59 г тваринних білків), для жінок – 50-84 г (у т. ч. 28-

46 г тваринних білків). Проте, підхід до розрахунку потреби в білку залежно від 

фізичної активності, а також необхідність у великій частці (55 %) білків 

тваринного походження викликають суперечки спеціалістів різних країн. В 

останні 20 років у країнах Європи подібні погляди значною мірою переглянуто та 

практично відхилено. Не висуваються вимоги відносно потреби у тваринному 

білку, оскільки, за результатами клінічних досліджень, звичайний раціон у будь 

якій країні може взагалі не містити тваринних білків, а потребу людини в 

амінокислотах цілком задовольняє суміш рослинних [19]. 

Нами проведені лабораторні дослідження на хімічного складу насіння 

квасолі овочевої, результати яких наведені в таблиці 4.12. 
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Таблиця 4.12 

Мінливість вмісту деяких компонентів хімічного складу насіння 

квасолі овочевої залежно від сортових особливостей (2013-2016 рр.) 

Показник 
Сорт 

Шахиня (st) Сюїта Дар 

Суха 
речовина, % 

2013 р. 70,4 65,7 73,6 

2014 р. 78,9 82,2 85,4 

2015 р. 88,6 89,8 89,8 

2016 р. 84,1 86,2 84,5 

середнє за роками 80,5 80,9 83,3 

Загальний 
цукор, % 

2013 р. 5,4 4,2 4,9 

2014 р. 5,3 4,4 4,9 

2015 р. 5,1 4,7 5,0 

2016 р. 4,0 4,8 4,1 

середнє за роками 4,9 4,5 4,7 

Крохмаль, % 2013 р. 50,9 48,4 35,1 

2014 р. 45,0 47,1 36,3 

2015 р. 39,1 45,7 37,5 

2016 р. 42,2 37,7 47,6 

середнє за роками 44,3 44,7 39,1 

Білок, % 2013 р. 20,2 17,3 18,3 

2014 р. 18,9 18,1 22,3 

2015 р. 17,8 15,7 18,3 

2016 р. 18,4 18,6 21,5 

середнє за роками 18,8 17,4 20,2 

 

За результатами хімічного аналізу насіння вміст сухої речовини за роками 

суттєво не змінювався, у середньому знаходився у межах від 80,5-80,9 % у сортів 

Шахиня (st) й Сюїта до 93,3 % у сорту Дар. Найменший вміст цукрів, у 

середньому, міститься у насінні сорту Сюїта – 4,5 %, найвищий у сорту 
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Шахиня (st) – 4,9 %. Сорт Дар характеризувався вмістом загального цукру – 

4,7 %. 

Вміст крохмалю в насінні квасолі овочевої значно відрізнявся за роками 

досліджень. Так, у сорту Шахиня він становив – 44,3 % (від 39,1 % до 50,9 % за 

роками), у сорту Сюїта – 44,7 % (37,6-48,4 %), у сорту Дар – 39,1 % (35,1-

47,6 %). 

Встановлено, що в середньому за чотири роки досліджень вміст білка в 

насінні квасолі овочевої варіював в межах від 17,4 % до 20,2 %. У насіння 

сорту Дар одержали найвищі показники – 20,2 %. Сорт Сюїта характеризувався 

меншим вмістом – 17,4 %. У сорту Шахиня (st) даний показник становив – 

18,8 %. У 2013 р. вміст білка у сортів Сюїта і Дар був меншим за стандарт і 

становив 17,3 % і 18,3 % відповідно. У 2014 р. сорт Дар характеризувався 

найвищим значенням цього показнику – 22,3 %, у сорту Сюїта він був на рівні 

сорту Шахиня (st) – 18,1-18,9 %. У 2015 р. вміст білка в насінні квасолі 

овочевої становив – 15,7-18,3 %. В умовах 2016 р. сорт Дар характеризувався 

найвищим вмістом білку – 21,5 %, у сорту Сюїта він був на рівні сорту 

Шахиня (st) і становив 18,4-18,6 %.  

За кореляційним аналізом між урожайністю і хімічним складом насіння 

відмічено сильний прямий зв’язок з вмістом крохмалю (r = 0,97), сильний 

обернений зв’язок з вмістом сухої речовини (r = -0,99) та вмістом білку (r = -0,74).  

За даними вчених вміст білка залежить від умов року вирощування 

[14, 21]. Иванов Н.Р. стверджує, що у роки з підвищеною кількістю опадів і 

низькою температурою вміст білка зменшується, і навпаки, в більш сухі й 

теплі – збільшується [22]. За аналізом наших досліджень дане твердження є 

суттєвим у варіанті з сортом Дар. Множинний коефіцієнт детермінації 

(R2 = 0,869) вказує, що варіація вмісту білку в насінні квасолі овочевої на 87 % 

залежить від впливу погодних умов, а саме – опадів (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10 Урожайність і вміст білка в насінні квасолі овочевої залежно 

від сортових особливостей та кількості опадів в період «сівби – фізіологічна 

стиглість» (ВВСН 00-99) (середнє за 2013-2016 рр.) 

 
Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що сорти квасолі 

овочевої за їх впровадження у виробництво, можуть забезпечити одержання 

якісної сировини для споживання населенням України. 
 

4.7 Пошкодженість насіння квасолі овочевої квасолевою зернівкою  
 

Найбільш поширений шкідник квасолі – квасолева зернівка (Acanthoscelides 

obtectus Say). Імаго квасолевої зернівки розміром 2,8-3,5 мм, зверху вкрите 

сіруватими та жовтувато-сірими волосками, що утворюють численні невиразні 
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плями. Шкідник розвивається як у польових умовах так і зерносховищах. На 

квасолі вони з’являються на початку утворення бобів, масове – на початку 

дозрівання бобів. Жуки відкладають яйця на стулки бобів, у зморшки, тріщинки 

або ямки, вигризені самкою в спинному шві боба, значно рідше з інших його 

боків. Личинки відразу після виходу з яйця вгризаються в біб, потім у зерно. В 

одній насінині може знаходитись значна кількість личинок (до 18 і навіть до 30), 

знищуючи його майже повністю [23] (додаток В.6).  

Визначення ступеня заселення має надзвичайно важливе наукове та практичне 

значення. Цей показник залежать від умов, режимів зберігання. Все це дає змогу 

отримати інформацію про те, наскільки сприятливими будуть умови зберігання 

певної партії насіння. За цими даними можна здійснювати прогноз чисельності 

шкідників, який, в свою чергу, надає можливість організувати процес оптимального 

зберігання насіння квасолі без надмірних кількісних і якісних втрат. 

У наших дослідженнях рівень пошкодження насіння квасолі вивчали на 

трьох сортах з різним забарвленням насіння (маркерна ознака) – Шахиня (біле 

насіння), Сюїта (темно-фіолетове), Дар (світло-коричневе).  

В середньому за результатами досліджень відмічено, що найбільший 

відсоток пошкодженої зернівкою мають сорти Шахиня (біле насіння) та Дар 

(світло-коричневе насіння) – 18,9 % і 15,6 % відповідно. Найменше пошкоджено 

шкідником сорт Сюїта із темно-фіолетовим забарвленням насіння – 9,1 % 

(табл. 4.13). 

Найбільший прояв шкодочинності шкідника у 2014 р. відмічено у сорту 

Шахиня (31,7 %) та сорту Дар (30,0 %), найменший у сорту Сюїта (15,3 %). 

Невисоку стійкість до квасолевої зернівки у 2015 р. мали сорт Дар та Сюїта де 

ступінь пошкодження становив – 16,7 % і 12,0 % відповідно. Більш стійким 

виявився сорт Шахиня, ступінь заселення насіння якого наприкінці зберігання 

шкідником не перевищував 6,0 %.  

За результатами аналізів нами було встановлено, що у окремих насінин 

спостерігалося до 20-25 пошкоджень. Шкідник знаходився у насінні у різних 

стадіях розвитку (личинки, лялечки або імаго). 
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Таблиця 4.13 

Пошкодженість насіння квасолі зернівкою залежно від сорту (2014-2015 рр.) 

Показник 

Сортова (маркерна ) ознака, колір насіння 

Шахиня (біле) Сюїта (фіолетове) Дар (жовте) 
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пошкодження 
зерна шкідником, 
% 

6,0 31,7 18,9 12,0 15,3 9,1 16,7 30,0 15,6 

Вихід імаго, шт. 0 3,3 1,7 8,0 8,3 8,2 2,7 9,3 6,0 
Кількість отворів: 
- відкритих (із 
пошкодження 
зовнішньої 
поверхні насіння) 
- закритих (без 
пошкодження 
зовнішньої 
поверхні насіння) 

 
 
 

4,7 
 
 
 

2,7 
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5,3 
 
 

 
 
 

13,7 
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7,9 
 
 
 

7,7 

 
 
 

2,7 
 
 
 

14,7 
 
 

 
 
 

22,3 
 
 
 

18,7 
 
 

 
 
 

12,5 
 
 
 

16,7 

 

За результатами наших досліджень, найбільшу кількість імаго зафіксовано у 

сорту Сюїта – 8,2 шт./100 шт. насінин, найменше у сорту Шахиня – 1,7 шт. 

(3,3 шт. у 2014 р.). У сорту Дар нами зафіксовано: у 2014 р. – 9,3 шт., у 2015 р. – 

2,7 шт. імаго/100 шт. насінин. 

У середньому кількість отворів становила за сортами Шахиня: відкритих – 

6,0 шт. і закритих – 4,9 шт., Сюїта: відкритих – 7,9 і закритих – 7,7 шт., Дар: 

відкритих – 12,5 і закритих – 16,7 шт. 

Ступінь пошкодженості насіння шкідником за кожним роком, показав, що 

найбільшу кількість відкритих отворів у 2014 р. мав сорт Дар – 22,3 шт. і далі за 

ступенем зменшення – Сюїта (13,7 шт.) і Шахиня (7,3 шт.). Найбільшу кількість 



146 
 

 

закритих отворів мав сорт Дар – 18,7 шт. і Шахиня – 7,0 шт., найменше – Сюїта 

(2,0 шт.). У 2015 р. більшою мірою виявився пошкодженим шкідником з 

відкритим отвором сорт Шахиня – 4,7 шт., із закритим сорти Дар (14,7 шт.) і 

Сюїта (10,0 шт.). Найменшу кількість зафіксовано у сорту Сюїта і Дар – 2,7 шт. і 

2,0 шт. відповідно, з відкритим отвором і закритим Шахиня (2,7 шт.). 

У процесі аналізу отриманих даних встановлено кореляційну залежність 

між кількістю відкритих (із пошкодженням насіннєвої оболонки) і закритих (без 

пошкодження насіннєвої оболонки) отворів та урожайністю насіння – 

спостерігається тісна обернена кореляція (r = -0,99 і r = -1,0), між кількістю імаго 

та відсотком пошкодженості насіння існує обернена кореляція (r = -0,93) 

(додаток В.7). 

 

Висновки розділу 4 
 

1. Тривалість вегетаційного періоду досліджуваних сортів становила 97–

100 діб. Меншою тривалістю міжфазних періодів характеризувався сорт Сюїта на 

2–3 доби швидше в порівняні до контролю сорту Шахиня. Значний вплив на 

тривалість періоду вегетації мають погодні умови. 

2. У період технічної стиглості висота рослин становила 45-63 см. 

3. Висота прикріплення нижнього бобу у рослин квасолі овочевої  

знаходиться в межах від 9 см до 16 см. Кількість пагонів становила 7-

8,3 шт./рослину. 

4. Найбільшу кількість бобів на одній рослині сформували сорти 

Шахиня (st) (20 шт.) і Сюїта (21 шт.), менша кількість – у сорту Дар (17 шт.). 

Сорти Шахиня (st) і Сюїта характеризувалися більшими показниками маси одного 

бобу – 3,27 г і 4,07 г відповідно, а також ознакою «довжина» зеленого бобу у 

період технічної стиглості (ВВСН 71-75) – 112,7 мм і 105,5 мм. У досліджуваних 

сортів ширина зеленого бобу в період технічної стиглості знаходилась в межах 8-

8,5 мм. Кількість насінин у бобі коливалась в межах 5-6 шт. 
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5. Маса 1000 насінин становила у сорту Шахиня – 273,0-406,1 г, Сюїта – 

300,4-347,9 г, Дар – 230,3-294,7 г залежно від року вирощування. 

6. Кращим показником площі листків у період фази цвітіння (ВВСН 61-

65) характеризувався сорт Сюїта (15,6 тис. м2/га), що на 0,9 тис. м2/га перевищує 

сорт Шахиня (st), а найменшим – сорту Дар (14,7 тис. м2/га). У фазу утворення 

бобів (ВВСН 71-75) найбільшу площу листків було сформовано також у сорту 

Сюїта, що на 0,7 тис. м2/га більше ніж у стандарту (31,8 тис. м2/га), а найменшу – 

у сорту Дар (29,4 тис. м2/га). 

7. Показник чистої продуктивності фотосинтезу у сорту Шахиня 

становив 4,25 г/м2 добу, сорту Сюїта – 4,3 г/м2 добу, сорту Дар – 3,28 г/м2 добу. 

8. Бобово-ризобіальний симбіоз характеризувався кількістю від 12,4 шт. 

до 14,2 шт. бульбочок та масою рожевих бульбочок – 92,4-108,6 мг/рослину. 

Найбільшу кількість і масу бульбочок відмечено у сорту Сюїта – 14,3 шт. і 

108,6 мг на одну рослину.  

9. За результатами наших дослідженнь урожайність лопатки залежала 

від кількості зборів. За триразового збирання отримали максимальну урожайність 

лопатки (32,1 т/га) у сорту Шахиня, 33,0 т/га – у сорту Сюїта, 29,4 т/га – у сорту 

Дар порівняно з дворазовим – 27,2 т/га (сорт Шахиня), 26,5 т/га (сорту Сюїта), 

24,5 т/га (сорту Дар) та одноразовим – 14,3 т/га (сорти Шахиня й Сюїта), 12,6 т/га 

(сорт Дар). Високими якісними показниками в лопатці характеризувався сорт 

Сюїта із показником вмісту сухої речовини 9,6 %, загального цукру – 4,5 % та 

найменшим вмістом нітратів – 145 мг/кг. Сорт Дар характеризувався високим 

вмістом вітаміну С – 24,0 %. 

10. На основі проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що 

урожайність лопатки квасолі овочевої на 86,3 % залежала від кратності зборів, 

7,7 % від погодних умов і 1,6 % від особливостей сорту 

11. Перероблена продукція «маринована лопатка» за органолептичними 

показниками показа високу стійкість до розварювання бобів у всіх зразків. 

Найвищою оцінкою за загальним виглядом характеризувався сорт Шахиня (st) 

(5 балів), за кольором – зразок сорту Сюїта (4,8 бала), за ароматом – сорти 
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Шахиня (st) і Сюїта (4,6 балів), за «смаком» – Сюїта (4,7 бала). Найвищий бал за 

критерієм загальна оцінка отримали мариновані боби сорту Сюїта – 4,8 бали. 

12. Встановлено ряд прямих сильних кореляційних зв’язків 

урожайності лопатки у фазі технічної стиглості з висотою рослин (r = 0,98), 

висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,99), кількістю пагонів на рослині 

(r = 0,94), кількістю бобів на рослині (r = 0,97), масою одного бобу (r = 0,71). 

13.  Найвищу урожайність насіння у середньому за 2013-2016 рр. 

сформував сорт Шахиня (st) в межах 2,4 т/га. Урожайність сорту Сюїта 

знаходилась на рівні 2,4 т/га, у сорту Дар – 1,9 т/га. Вміст крохмалю в насінні 

квасолі овочевої становив 39,14-44,72 %. Найвищим вмістом білку 

характеризувався сорт Дар – 20,15 %, нижчим – сорти Шахиня (18,82 %) і 

Сюїта (17,37 %). 

14. На основі кореляційного аналізу виявлено, що урожайність насіння 

квасолі овочевої має сильний прямий зв’язок з висотою рослин (r = 0,96), з 

висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,99) та з масою 1000 насінин (r = 0,94). 

15.  У 2014-2015 рр. насіння квасолі овочевої сорту Сюїта (9,1 %) 

найменше пошкоджувалось квасолевою зернівкою при зберіганні, пошкодженість 

насіння інших сортів варіювало в межах від 15,6 % до 18,9 %. 

 

Отримані наукові результати висвітлено у статтях [11, 17, 24-27] 
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РОЗДІЛ 5 

СУМІСНЕ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ З ІНШИМИ 

ОВОЧЕВИМИ РОСЛИНАМИ 

 

5.1 Оцінка алелопатичної взаємодії насіння квасолі овочевої  

 

У сучасному рослинництві важливого значення набуває алелопатичний 

взаємозв’язок між рослинами. Він є науковою основою для розробки 

обґрунтованої сівозміни та змішаних (ущільнених) посівів у підвищенні 

продуктивності агро- і природних ценозів з метою запобігання ґрунтовтоми в 

монокультурі, боротьби з бур’янами, шкідниками, фітопатогенними організмами 

тощо [1, 2]. Алелопатія (від грецького άλλήλων (allelon) – взаємно і παϑος 

(pathos) – дослідження взаємодії, вплив) – це взаємний вплив рослин, що входять 

до складу фітоценозу, зумовлений виділенням ними в навколишнє середовище 

фізіологічно активних речовин (глікозидів, фітонцидів, колінів, ефірних масел), 

що продукують рослини під час життєдіяльності [1, 3]. Алелопатичні речовини 

виділень одних видів рослин викликають різну реакцію на інші види: для одних 

відмічається активний ріст, у других – пригнічення ростових процесів, а треті – 

залишаються нейтральними до даної дії [1].  

Великий інтерес становить дослідження алелопатичної взаємодії культур на 

початковій стадії онтогенезу, яка розпочинається саме з проростання насіння 

[1, 3, 4]. Цей період характеризується особливо інтенсивним обміном речовин, в 

результаті якого запасні речовини перетворюються у сполуки, що 

використовуються проростком на створення нових тканин [5]. На проростання 

насіння впливають хімічні речовини, що виділяють інші рослини. Вони виступають 

як біокаталізатори, які стимулюють пробудження насіння інших культур зі стану 

спокою, затримують або прискорюють розвиток насіння, посилюють або 

гальмують ростові процеси і формування органів проростка [1, 3, 6]. 

Алелопатична взаємодія між різними видами рослин доведена в багатьох 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. Пригнічення проростання крес-



153 
 

 

салату (Lepidium sativum) і редиски (Raphanus sativus) спостерігається за 

використання екстрактів з насіння і квітів петрушки кореневої (Petroselinum 

crispum var. Tuberosum) [7]. На проростання насіння і розвиток рослин льону 

(Linum usitatissimum) має вплив сочевиця (Lens culinaris) (на 10 % перевищує 

контроль) [8]. Особливий інтерес має напрям алелопатії спрямований на вивчення 

сільськогосподарських культур з алелопатичними властивостями, які можуть 

пригнічувати ріст і розвиток бур’янів. Так, корені сої (Glycine max L.) і квасолі 

звичайної (Phaseolus vulgaris L.) більш чутливі до алелопатичної дії партеніума 

пізньоплодового (Parthenium hysterophorus L.) [9]. Сильним алелопатичним 

ефектом володіє сорго (Sorghum), який гальмує або обмежує ріст як однодольних, 

так і дводольних бур’янів [10]. Алелопатію детально вивчено на трав’янистих 

рослинах і деревній рослинності [6, 11-14], тоді як дослідженням алелопатичного 

потенціалу овочевих [12, 15], зокрема алелопатичним властивостям квасолі, 

приділено недостатньо уваги, адже квасоля є найкращим попередником та гарним 

ущільнювачем для сільськогосподарських культур.  

Алелопатичну взаємодію квасолі овочевої (рослина-донор) з овочевими 

культурами: огірком посівним, капустою білоголовою пізньостиглою, картоплею 

ранньою, буряком столовим, томатом (рослин-акцепторів) досліджували в 

лабораторних умовах.  

У процесі досліджень встановлено, що біологічно активні речовини насіння 

квасолі овочевої не пригнічували проростання насінин досліджуваних овочевих 

рослин. Ці дані свідчать про те, що квасоля не лише конкурує з рослинами за 

воду, світло та поживні речовини у агрофітоценозі, але і не пригнічує їх ріст 

шляхом виділення біологічно активних речовин у ґрунт. За нашими результатами 

досліджень встановлено, що біологічно активні речовини квасолі овочевої, майже 

не впливають на проростання насінин овочевих рослин, а у деяких випадках 

навіть стимулюють його (рис. 5.1, додаток Д.1).  

Біологічні активні речовини насіння квасолі овочевої стимулювали ріст 

проростків огірка на 0,5 см у порівнянні з контролем – чистим пророщуванням 

без насіння квасолі. Проростки капусти білоголової пізньостиглої під впливом 
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насіння квасолі овочевої були більшими на 0,4 см, ніж її проростки пророщеної 

без квасолі. Під час оцінювання приросту вічок картоплі ранньої встановлено, що 

квасоля овочева стимулює їх приріст на 1,0 см. Під час дослідження 

алелопатичної взаємодії буряка столового і томата встановлено, що біологічно 

активні речовини насінин квасолі овочевої мали стимулюючу дію на ріст корінців 

на 1,8 см і 0,8 см відповідно. 
 

 

Рис. 5.1 Алелопатична дія квасолі овочевої на довжину проростка 

досліджуваних культур на п’яту добу, см (середнє за 2013–2016 рр.) 

 

Встановлено, що за сумісного пророщування з квасолею овочевою 

лабораторна схожість насіння томату, капусти білоголової пізньостиглої, огірка в 

середньому становить від 80 % до 90 % в порівнянні до контролю, де проросло від 

73 % до 84 % насіння досліджуваних культур. Найбільшу різницю між 

показниками схожості відмічено у варіанті картопля рання з квасолею овочевою. 

Сумісне пророщування цих культур свідчить про інтолерантність (чутливість) до 

дії біологічно активних речовин квасолі. Відсоток схожості пророслих вічок 

картоплі ранньої становить 57 %, тоді як на контролі без насіння квасолі – 39 %. 

Схожість насіння буряка столового пророщеного сумісно з квасолею овочевою 
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була на рівні контролю і становила 71-72 %, що свідчить про толерантність до дії 

біологічно активних речовин насіння квасолі (рис. 5.2).  
 

 

Рис. 5.2 Алелопатична дія квасолі овочевої на схожість досліджуваних 

культур на п’яту добу, % (середнє за 2013–2016 рр.)  

 

Шляхом перерахунку отриманих значень «схожості при К = 50 %» в умовні 

одиниці кумарину (УОК) за Гродзінським (1965) [1] з подальшою інтерпретацією 

результату виявлено, що за активністю фізіологічних виділень сумішей, 

отриманий показник має невисокі значення фітотоксичності і варіює від 105 до 

200 УОК за якої відбувається стимуляція проростання культур, що підтверджено 

результатами наших досліджень (рис. 5.3). Найвищий показник має спільне 

пророщування з картоплею ранньою (200 УОК), а найменший – капустою 

білоголовою пізньостиглою та  томатом (105-107 УОК). 

Згідно шкали Н. М. Матвєєва досліджуванні суміші культур належать до 

групи алелопатично малоактивні. Однак явище алелопатії не можна розглядати як 

форму прямого впливу однієї рослини на іншу тому, що склад рослинних 

виділень і метаболітів мікрофлори змінюється залежно від температури та  

вологості. 
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Рис. 5.3 Алелопатична активність (УОК) при К = 50 % в сумісному 

пророщуванні рослин з квасолею овочевою, мг/л (середнє за 2013–2016 рр.) 
 

Запропоновану шкалу алелопатичного впливу можна використовувати при 

розробці схем овочевих сівозмін з квасолею звичайною. Вона дає можливість 

враховувати як позитивний так і негативний характер впливу одного виду рослин 

на інший. Ці питання потребують подальших досліджень. 

 

5.2 Урожайність овочевих культур і квасолі овочевої в ущільнених 

посівах 

 

Ущільнені посіви – це посіви двох або кількох культур, з них основну 

культуру висівають повною нормою, а в її міжряддях або в рядках – одну – дві 

культури, які ущільнюють посіви і висівають одночасно або в різні строки. 

Потрібен особливо ретельний підхід (прогнозування) особливостей взаємодії 

рослин у суміші, який ґрунтується на знаннях біології й екології однорічних 

культур – компонентів агрофітоценозу. Необхідно також врахувати динаміку їх 

росту і розвитку. В разі вдалого добору рослин, достатнього зволоження і 

забезпечення поживними речовинами продуктивність сумішей не тільки не 

поступається перед продуктивністю одновидових посівів, а й часто перевищує їх. 

За результатами досліджень у 2013 р. урожайність ущільнювальної 

культури капусти білоголової пізньостиглої і картоплі ранньої на 1,1-1,9 т/га була 

вищою порівняно з урожайністю за чистого посіву. В сумісному посіві рослина-
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ущільнювач знижувала врожайність плодів томата на 1,2 т/га, буряку столового – 

на 4,8 т/га (табл. 5.1). 

У 2014 р. у змішаних посівах квасолі з капустою білоголовою 

пізньостиглою і картоплею ранньою відмічено найвищий результат урожайності – 

32,6 т/га і 38,2 т/га відповідно порівняно з чистим їх посівом. При ущільненні 

міжрядь квасолею одночасно з сівбою основної культури – буряком столовим, 

урожайність була меншою порівняно із чистим посівом на 4,2 т/га.  

У 2015 р. за всіма досліджуваними варіантами урожайність основної 

культури у сумішках з квасолею перевищує їх урожайність у посівах без квасолі. 

Квасолю овочеву висівали по мірі сівби та посадки основної культури в 

полі. Урожайність квасолі при цьому отримали низьку (від 1,0 т/га до 1,3 т/га) у 

2013-2014 рр. (середня урожайність квасолі овочевої сорту Шахиня 1,5-2,2 т/га). 

Зниження урожайності квасолі спричинила низька густота рослин – 14,3 тис./га. У 

2014 р. за погодними умовами та підвищеною вологістю ґрунту вегетативна маса 

основної культури (томат, буряк столовий і в 2015 р.) затіняла рослини квасолі 

овочевої, що призвело до зниження урожайності. 

В середньому за роки досліджень, що синергізм спільного вирощування 

квасолі відмічено для картоплі ранньої та огірка посівного: урожайність картоплі 

при цьому збільшується на 1,3 т/га, огірка – на 3,0 т/га та додатково отримуємо 

1,3 т/га лопаток квасолі. За вирощування томату та капусти урожайність суттєво 

не змінюється, але за спільного вирощування квасолі з томатом додатково 

отримуємо 1,2 т/га насіння квасолі (рис. 5.4). 

В сумісних посівах буряка столового та квасолі овочевої відмічається 

тенденція до зниження рівня урожайності коренеплодів з 58,4 т/га на контролі до 

рівня 52,1 т/га за спільного вирощування. 
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Таблиця 5.1 
Урожайність основних овочевих культур та квасолі овочевої сорту Шахиня за сумісного вирощування, т/га 

Культура 

2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє за роками 
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лю
 

К
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лі

 

Капуста білоголова пізньостигла 
чистий посів 46,4 - - 31,7 - - 44,3 - - 40,8 - - 

Капуста пізня білоголова + 
квасоля овочева 47,5 +1,1 1,0 32,6 +0,9 1,0 38,7 -5,6 1,0 39,6 -1,2 1,0 

НІР05 0,4 - - 1,4 - - 3,4 - - - - - 
Картопля рання  чистий посів 17,9 - - 37,3 - - 16,5 - - 23,9 - - 
Картопля рання + квасоля овочева 19,8 +1,9 1,3 38,2 +0,9 1,3 17,6 +1,1 1,4 25,2 +1,3 1,3 
НІР05 0,8 - - 2,8 - - 3,7 - - - - - 
Буряк столовий чистий посів 62,0 - - 57,4 - - 55,9 - - 58,4 - - 
Буряк столовий + квасоля овочева 57,5 -4,5 1,2 53,2 -4,2 1,1 45,6 -10,3 1,0 52,1 -6,3 1,1 
НІР05 0,9 - - 2,5 - - 2,2 - - - - - 
Томат чистий посів 18,8 - - 36,5 - - 33,7 - - 29,7 - - 
Томат + квасоля овочева 17,6 -1,2 1,3 36,8 +0,3 1,1 33,9 +0,2 1,3 29,4 -0,3 1,2 
НІР05 0,8 - - 1,4 - - 1,9 - - - - - 
Огірок чистий посів 17,7 - - 14,7 - - 20,8 - - 17,7 - - 
Огірок + квасоля овочева 22,4 4,7 1,3 15,7 +1,0 1,3 22,4 +1,6 1,3 20,2 +2,5 1,3 
НІР05 0,25 - - 0,28 - - 0,18 - - - - - 
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Рис. 5.4 Сумісне вирощування квасолі овочевої з досліджуваними 

культурами в польових умовах 
 

Висновки розділу 5 
 

Сумісне пророщування насіння квасолі овочевої та основних овочевих 

культур в лабораторних умовах дає змогу уже на початковій стадії оцінити 

особливості його проростання і взаємовплив компонентів, підібрати культури для 

вирощування у гетерогенному посіві з метою формування високопродуктивного 

агрофітоценозу.  

Визначено алелопатичну взаємодію квасолі овочевої з основними 

овочевими культурами. Встановлено, що біологічно активні речовини насіння 

квасолі стимулювали ріст корінців овочевих рослин у порівняні з чистим 
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пророщуванням (без насіння квасолі) на 0,5 см у огірка, 0,4  у капусти білоголової 

пізньостиглої, 1,0  у картоплі ранньої, 1,8 см у буряка столового, 0,8 см у томата. 

Спостерігається тенденція до підвищення лабораторної схожості від 39 % 

до 84 % у чистому посіві до 57-90 % у картоплі ранньої, томату, капусти 

білоголової пізньостиглої, огірка. Толерантним до квасолі виявився буряк 

столовий.  

Встановлено, що біологічно активні речовини у насінні квасолі овочевої 

мають вплив на проростання досліджуваних культур. Чутливими 

(інтолерантними) до дії біологічно активних речовин квасолі овочевої виявилися 

культури – томат, капуста білоголова пізньостигла, огірок, картопля рання, 

толерантними – буряк столовий. 

Вирощування квасолі овочевої як ущільнювача овочевих рослин показало, 

що урожайність основної культури в сумішках в окремих варіантах вища 

порівняно з чистим посівом, а також  дозволяє додатково отримами урожай 

квасолі – 1,0-1,3 т/га. Кращими варіантами сумісного вирощування рослин в 

ущільнених посівах виявилось поєднання у сумішках: томат + квасоля овочева, 

огірок + квасоля овочева, картопля рання + квасоля овочева.  
 

Отримані наукові результати висвітлено у працях [17-20] 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Важливим показником в технології вирощування будь якої тієї чи іншої 

культури, є трудоємкість її вирощування.  За аналізом даних к.е.н. О. О. Петрова 

Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний 

університет» нішеві зернобобові культури представляють значний економічний 

інтерес для малого та середнього аграрного бізнесу, оскільки вони надають 

важливу конкурентну перевагу на ринку в ціні реалізації та за собівартістю 

вирощування. Ринок нішевих зернобобових культур в останні роки демонструє 

стрімке зростання як внутрішнього, так і зовнішнього попиту, і, як наслідок, 

сприяє щорічному збільшенню посівних площ під ними [1]. 

Розрахунки з визначення економічної ефективності досліджуваних 

технологічних елементів вирощування квасолі овочевої проводили на основі 

технологічних карт (додаток Ж-К).  

На рівень урожайності квасолі овочевої впливає схема розміщення рослин 

(густота рослин, площа живлення), що, відповідно, позначається на собівартості 

продукції. Різна схема розміщення та різна урожайність спричиняє різницю 

показників економічної ефективності між досліджуваними варіантами.  

Аналіз економічної ефективності вирощування квасолі овочевої на лопатку 

у період технічної стиглості залежно від схеми розміщення (густота рослин, 

площа живлення) показав, що найменше коштів було витрачено на 

контрольному варіанті 45х10 см – 107,7 тис. грн/га. Найбільш затратним 

виявилось вирощування за схеми 45х25 см – 123,7 тис. грн/га. Затрати на 

вирощування за схеми 45х15 см становили 115,2 тис. грн/га, за схеми 45х20 см – 

118,0 тис. грн/га (табл. 6.1).  

Найбільший прибуток (148,3 тис. грн/га) отримано за схеми 45х25 см за 

рахунок високої урожайності лопатки у період технічної стиглості. Найменший 

прибуток одержали на контролі – 118,3 тис. грн/га.  
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування квасолі овочевої на лопатку в 

період технічної стиглості залежно від схеми розміщення рослин 

Схема  
розміщення, 

см 

Урожайність,  
т/га 

Ціна 
реалізації, 
тис. грн/т 

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн/га 

Виробничі 
витрати, 

тис. грн/га 

Прибуток,  
тис. грн/га 

Рівень 
рентабельності, 

% 

45х10 (к) 11,3 20,0 226,0 107,7 118,3 109,8 

45х15 12,4 20,0 248,0 115,2 132,8 115,2 

45х20 12,8 20,0 256,0 118,0 138,0 116,9 

45х25 13,6 20,0 272,0 123,7 148,3 119,9 

*за економічно обґрунтованими цінами 2019 р. 
 

Рівень рентабельності змінювався від 109,8 % до 119,9 % в залежності від 

схеми розміщення рослин. Найвищий показник рентабельності було отримано за 

схеми 45х25 см. 

Аналіз економічної ефективності вирощування на насіння квасолі овочевої 

залежно від схеми розміщення рослин наведено у таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування квасолі овочевої сорту Шахиня 

на насіння залежно від схеми розміщення рослин 

Схема 
розміщення, см 

Ціна 
реалізації, 
тис.грн./т 

Вартість 
валової 

продукції, 
тис.грн./га 

Виробничі 
витрати, 

тис.грн./га 

Прибуток, 
тис.грн./га 

Рівень 
рентабельності, 

% 

45х10 (к) 25,0 50,0 26,9 24,06 85,0 

45х15 25,0 52,5 27,4 25,03 91,0 

45х20 25,0 50,0 26,9 23,01 85,0 

45х25 25,0 47,5 26,5 20,91 79,0 

*за економічно обґрунтованими цінами 2019 р. 
 

Виробничі витрати залежно від досліджуваних схем розміщення рослин 

варіюють від 26,5 тис. грн./га до 27,4 тис. грн/га. Загущення посівів призвело до 
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збільшення витрат на 4 %, що залежало в основному від кількості висіяного 

насіння. Найвищі розміри прибутку отримано за схеми 45х15 см – 

25,03 тис. грн/га в порівняні з контролем – 24,1 тис. грн/га. Дещо нижчий 

прибуток забезпечувало вирощування за схем 45х20 см і 45х25 см (23,0-

20,9 тис. грн/га). Економічну вигідність вирощування квасолі овочевої на насіння 

за схеми 45х15 см підтверджують високі показники рівня рентабельності – 91 % 

порівняно до контролю (85 %). За інших схем рівень рентабельності був меншим 

за контроль і становив 85-78 %. 

В умовах ринкової економіки виробництво власної продукції квасолі 

овочевої для переробної промисловості дозволяє економити до 51,6 % на вартості 

сировини з рівнем рентабельності виробництва на рівні 202 % [2]. 

Квасоля овочева – рослина, плоди, якої можна отримувати протягом 

тривалого періоду. Проведені нами розрахунки підтверджують високу економічну 

ефективність її вирощування  з використанням повторних зборів лопатки в умовах 

східного Лісостепу України. В наших дослідженнях вона показала значний 

потенціал прибутковості.(табл. 6.3).  

Виробничі витрати на виконання всіх технологічних операцій за 

одноразового збирання становить у сортів Шахиня й Сюїта – 114,0 тис. грн/га, у 

сорту Дар – 102,9 тис. грн/га. За повторного збирання лопатки виробничі витрати 

зростають. Так за дворазового збору витрати зросли до 261,8 тис. грн/га у сорту 

Шахиня, до 273,6 тис. грн/га у сорту Сюїта та до 232,0 тис. грн/га у сорту Дар. За 

триразового збору витрати збільшувалися до 309,6 тис. грн/ га у сорту Шахиня, до 

328,5 тис. грн/га у сорту Сюїта та до 386,6 тис. грн/га у сорту Дар.  

Основним джерелом грошових надходжень для підприємств є виручка від 

продажу продукції квасолі овочевої. Для збільшення валового доходу необхідно 

нарощувати об’єми продукції, які формують чистий прибуток від вирощування 

культури. 

Використання дворазового збирання лопатки дало можливість отримати в 

середньому, залежно від сорту, 256,3-282,1 тис. грн/га, що на 49-64 % більше 

порівняно з одноразовим збиранням. На ділянках досліду, де застосовували 
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триразове збирання був отриманий прибуток – 301,4-355,5 тис. грн/га, що більше 

порівняно з одноразовим на 75-106 % та з дворазовим на 16-17 %  

Таблиця 6.3 

Економічна ефективність вирощування сортів квасолі овочевої 

залежно від кількості зборів зелених бобів в період технічної стиглості 

Сорт Урожайність, 
т/га 

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн/га 

Виробничі 
витрати, 

тис. грн/га 

Прибуток, 
тис. грн/га 

Рівень 
рентабельності, 

% 

Одноразовий збір 

Шахиня (st) 14,3 286,0 114,0 172,0 151,0 

Сюїта 14,3 286,0 114,0 172,0 151,0 

Дар 12,6 252,0 102,9 149,1 145,0 

Дворазовий збір 

Шахиня (st) 27,2 544,0 261,8 282,1 108,0 

Сюїта 26,5 530,0 273,6 256,3 97,0 

Дар 24,5 490,0 232,0 257,2 110,0 

Триразовий збір 

Шахиня (st) 32,1 642,0 309,6 332,3 107,0 

Сюїта 34,2 684,0 328,5 355,5 108,0 

Дар 29,4 588,0 386,6 301,4 105,0 

*за економічно обґрунтованими цінами 2019 р. 
 

Розрахунок економічної ефективності використання багаторазового 

збирання лопатки показав, що за одноразового збору рівень рентабельності 

становить 145-151 %, за дворазового – 97-110 %, за триразового – 105-108 % 

залежно від сорту. 

На підставі розрахунків встановлено, що за дво-/ триразового збирання 

лопатки затрати праці на 1 га збільшуються. Так при одноразовому збиранні на 1 

га необхідно затратити від 1892,2 до 2131,5 люд.-год., за дворазового цей 

показник збільшується до 4827,3–5774,5 люд.-год. За триразового збирання 
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потребує додаткових 1072,0–1214 люд.-год. в порівняні з дворазовим збором в 

залежності від сорту (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Оцінка витрат на працю на 1 га, люд.-год 

 

Одноразовий збір Дворазовий збір Триразовий збір 

Ш
ах

ин
я 

(s
t) 

С
ю

їт
а 

Д
ар

 

Ш
ах

ин
я 

(s
t) 

С
ю

їт
а 

Д
ар

 

Ш
ах

ин
я 

(s
t) 

С
ю

їт
а 

Д
ар

 

Витрати на працю 

механізаторів 
12,8 12,8 11,8 20,3 20,3 18,7 23,1 24,4 21,6 

Витрати на працю 

інших робітників 
2131,5 2131,5 1892,2 5482,9 5774,5 4827,3 6554,9 6974,4 6041,3 

 

Структура виробничих витрат вирощування квасолі овочевої залежить від 

сорту та кратності збирання лопатки (табл. 6.5). Встановлено, що 67,29-77,42 % 

всіх витрат припадає на оплату праці. Вартість насіння та паливно-мастильних 

матеріалів в структурі всіх витрат складає 0,82-2,62 % та 5,42-7,77 % відповідно. 

Витрати на добрива – 2,50-8,75 %. По 0,31-0,67 % та 0,21-0,45 % від загальних 

витрат складають відрахування на амортизаційні та поточний ремонт с/г техніки. 

Інші матеріальні витрати – 13 %. 

Таблиця  6.5 
Структура виробничих витрат на вирощування квасолі овочевої на 

лопатку, % 

Показник Сорт 
Одноразовий 

збір 
Дворазовий 

збір 
Триразовий 

збір 

Оплата праці 
Шахиня (st) 68,43 76,36 77,18 
Сюїта 68,43 76,94 77,42 
Дар 67,29 75,64 76,88 

Паливно-мастильні 
матеріали 

Шахиня (st) 7,75 5,78 5,67 
Сюїта 7,75 5,42 5,66 
Дар 7,77 5,94 5,66 
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Кінець таблиці 7.5 

Добрива 
Шахиня (st) 7,75 3,25 2,67 
Сюїта 7,75 3,11 2,50 
Дар 7,75 3,66 2,97 

Амортизаційні 
відрахування с/г техніки 

Шахиня (st) 0,63 0,35 0,32 
Сюїта 0,63 0,33 0,31 
Дар 0,67 0,37 0,33 

Поточний ремонт с/г 
техніки 

Шахиня (st) 0,42 0,23 0,21 
Сюїта 0,42 0,22 0,21 
Дар 0,45 0,25 0,22 

Насіння 
Шахиня (st) 2,37 1,03 0,87 
Сюїта 2,37 0,99 0,82 
Дар 2,62 1,16 0,94 

Інші матеріальні витрати 
Шахиня (st) 12,94 12,99 13,0 
Сюїта 12,94 13,0 12,99 
Дар 12,94 12,99 12,99 

 

Розрахунок економічної ефективності вирощування сортів квасолі овочевої 

на насіння показав, що більший прибуток за відносно однакових витрат на 

виробництво, було отримано за вирощування сорту Шахиня (st) – 31,4 тис. грн/га 

(табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Економічна ефективність вирощування на насіння сортів квасолі 

овочевої 

Схема 
розміщення, 

см 

Ціна 
реалізації, 
тис. грн/т 

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн/га 

Виробничі 
витрати, 

тис. грн/га 

Прибуток, 
тис. грн/га 

Рівень 
рентабельності, 

% 

Шахиня (st) 25,0 60,0 28,6 31,4 110,1 

Сюїта 25,0 57,5 28,5 29,0 101,7 

Дар 25,0 47,5 28,3 19,3 68,1 
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Рівень рентабельності вирощування квасолі овочевої склав 68,1-110,1 %. 

Більшим він був у сорту Шахиня (st) – 110,1 %, меншим у сорту Дар – 68,1 %. 

Рентабельність вирощування сорту Сюїта становила – 101,7 %. 

Розрахунок економічної ефективності вирощування овочевих культур в 

ущільнених посівах наведено в таблиці 6.7. 

Таблиця 6.7 
Економічна ефективність вирощування овочевих культур в 

ущільнених посівах 

Культура 
Урожайність, 

т/га 

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн./га 

Виробничі 
витрати, 

тис. грн./га 

Прибуток, 
тис. грн./га 

Рівень 
рентабельності, 

% 

Капуста 
білоголова 
пізньостигла 
чистий посів 

40,8 200,0 84,2 119,8 142,3 

Капуста пізня 
білоголова + 
квасоля овочева 

39,8 

1,0 

199,0 

25,0 

83,5 

9,8 

115,5 

15,3 140,2 

Картопля рання  
чистий посів 

23,9 167,3 58,4 108,9 186,5 

Картопля рання 
+ квасоля 
овочева 

25,2 

1,3 

176,4 

32,5 

58,8 

9,9 

117,6 

22,6 203,8 

Буряк столовий 
чистий посів 

58,4 262,8 108,1 154,7 143,2 

Буряк столовий 
+ квасоля 
овочева 

52,1 

1,1 

234,5 

27,5 

102,7 

9,8 

131,8 

17,7 132,9 

Томат  чистий 
посів 

29,7 297,0 147,6 149,4 101,2 

Томат  + 
квасоля овочева 

29,4 
1,2 

294,0 
30,0 

147,2 
9,9 

146,8 
20,1 

106,3 

Огірок  чистий 
посів 17,7 212,4 76,0 136,4 179,4 

Огірок  + 
квасоля овочева 

20,2 
1,3 

242,4 
32,5 

79,2 
9,9 

163,2 
22,6 

208,5 
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Розрахунок економічної ефективності вирощування капусти білоголової 

пізньостиглої в ущільнених посівах доводить, що ущільнення призводить до 

зменшення рентабельності виробництва з 142,3 % до 140,2 %. 

Розрахунок економічної ефективності вирощування картоплі ранньої в 

ущільнених посівах показує, що найвищу вартість валової продукції – 

176,4 тис. грн/га, чистий прибуток – 58,8 тис. грн /га та рівень рентабельності 

1203,8 % одержано у варіантах за ущільнення квасолею овочевою.  

За розрахунком економічної ефективності встановлено, що рентабельність 

(132,9 %) за сумісного вирощування з квасолею поступається одержаному рівню 

рентабельності (143,2 %) за чистого посіву буряка столового. 

Розрахунок економічної ефективності вирощування томату в ущільнених 

посівах доводить, що вартість валової продукції становить 294,0-297,0 тис. грн/га, 

чистий прибуток – 146,8-149,4 тис. грн /га та рівень рентабельності 101,2-106,3 %.  

За розрахунком економічної ефективності вирощування огірка встановлено, 

що приріст сукупного прибутку за ущільнення квасолею овочевою становив 

185,8 тис. грн/га, в порівняні за чистого (136,4 тис. грн./га). Рівень рентабельності 

при сумісному вирощуванні 208,5 %. 

Також в ущільнених посівах додатково отримуємо прибуток за рахунок 

додаткового одержаного урожаю квасолі – 15,3-22,6 тис. грн/га.  

Кращим варіантом сумісного вирощування рослин в ущільнених посівах за 

результатами економічної ефективності встановлено поєднання у сумішках – 

томат + квасоля овочева, огірок + квасоля овочева, картопля рання + квасоля 

овочева.  

 

Висновки розділу 6 
 

1. Вирощування квасолі овочевої на лопатку за схеми 45х25 см 

забезпечило отримання прибутку 25,0 тис. грн/га, рівень рентабельності – 91 %. 

2. Вирощування квасолі овочевої на насіння за схеми 45х15 см 

забезпечило отримання прибутку на рівні 148,3 тис. грн/га, вартість валової 
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продукції при цьому становила 272,0 тис. грн/га, а рівень рентабельності 

складав 119 %. 

3.  При збиранні урожаю квасолі овочевої ефективним є застосування 

дворазового збирання зелених бобів в період технічної стиглості. Економічна 

ефективність при цьому зростає, чистий прибуток збільшується з 149-

172 тис. грн/га до рівня 256,3-282,1 тис. грн/га. Рівень рентабельності при цьому 

знаходиться в межах від 97 % до110 %. 

4. Розрахунок економічної ефективності вирощування сортів квасолі 

овочевої на насіння показав, що отримано прибуток на рівні 19,3-31,4 тис. грн/га, 

рівень рентабельності виробництва становив 68-110 % в залежності від сорту. 

5. За результатами економічної ефективності кращим варіантом 

сумісного вирощування рослин в ущільнених посівах є поєднання їх у наступних 

сумішках: картопля рання + квасоля овочева (рівень рентабельності 203,8 %), 

томат + квасоля овочева (106,3 %), огірок + квасоля овочева (208,5 %).  

 

Отримані наукові результати висвітлено у статтях [2-4] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і вирішено наукове 

завдання щодо оптимізації елементів технології вирощування квасолі овочевої, 

зокрема схеми розміщення рослин, кількості зборів лопатки, сумісного 

вирощування квасолі з основними овочевими культурами в умовах східного 

Лісостепу України та сформульовані висновки: 

1. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

зменшення густоти рослин зумовлює скорочення вегетаційного і його міжфазних 

періодів. Зі зменшенням густоти посіву – висота рослин, прикріплення нижнього 

бобу – зменшується, кількість пагонів, діаметр куща, кількість бобів, маса одного 

бобу, кількість насіння з рослини – збільшується, довжина і ширина боба, 

кількість насіння в бобі, маса 1000 насінин – не змінюється. Найбільша площа 

листкової поверхні рослин – 34,0 тис. м2/га та чиста продуктивність фотосинтезу – 

4,9 г/м2 добу формувалися за схеми розміщення 45х25 см. 

2. Найбільш оптимальною для вирощування квасолі овочевої на лопатку 

є схема розміщення 45х25 см з густотою 89 тис. шт./га і площею живлення 

1125 см2 за якої одержали урожайність – 16,5 т/га та яка обумовлює високі 

економічні показники (прибуток 148,3 тис. грн./га, рівень рентабельності 120 %).  

3. На насінницьких посівах оптимальні умови для росту і розвитку 

рослин забезпечує схема вирощування 45х15 см (густотою рослин 149 тис. шт./га, 

площа живлення 675 см2) – урожайність насіння – 2,1 т/га. Ефективність 

підтверджено економічними показниками: прибуток – 25,0 тис. грн./га, рівень 

рентабельності – 91 %.  

4. За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що рівень 

врожайності лопатки та насіння квасолі овочевої на 13,1 і 13,9 %, відповідно, 

залежить від схеми розміщення рослин (густоти рослин), 41,9 і 81,9 % від 

погодних умов, 7,0 і 3,4 % – від взаємодії факторів.  

5. Сорт Сюїта характеризувався найбільшою площею листків – 14,0-

32,5 тис. м2/га, ЧПФ – 3,9-4,9 г/м2 добу, максимальною кількістю бульбочок (11,7-
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18,3 шт.) і їх масою (82,6-137,6 мг/росл.) та найменше пошкоджувалось насіння 

квасолевою зернівкою (9,1 %). 

6. Найбільшим рівнем урожаю лопатки характеризувалися сорти 

Шахиня (st) та Сюїта. За дворазового збору урожайність лопатки збільшується на 

85-94 % в залежності від сорту, в порівняні до одноразового і становить – 24,5-

27,2 т/га. За дисперсійного аналізу встановлено, що урожайність лопатки квасолі 

овочевої на 86,3 % залежала від кратності зборів, 7,7 % від погодних умов і 1,6 % 

від особливостей сорту. 

7. Економічна ефективність за проведення другого збирання урожаю 

зумовлює зростання прибутку з 149-172 тис. грн./га за одноразового збору до 

рівня 256,3-282,1 тис. грн./га за дворазового. Але при цьому рівень рентабельності 

знижується із 145-151 % за одноразового збору до рівня 97-110 % за рахунок 

збільшення виробничих витрат на оплату праці. 

8. Високими якісними показниками зелених бобів характеризувався сорт 

Сюїта: вміст сухої речовини – 9,6 %, загального цукру – 4,5 %, нітратів – 

145 мг/кг свіжої продукції (МДР 880 мг/кг) та сорт Дар вмістом вітаміну С – 

24,0 %. Відмічено, що найвищими якісними показниками маринованих бобів 

характеризувався сорт Дар: вітамін С – 4,98 мг/100 г, загальний цукор – 4,87 %. 

Але найкращими смаковими якостями за органолептичними показниками 

характеризувався сорт Сюїта.   

9. Найбільший рівень врожайності формували сорти Шахиня і Сюїта – 

2,4-2,3 т/га відповідно, що підтверджується розрахунками економічної 

ефективності: чистий прибуток – 29,0-31,44 тис. грн./га рівень рентабельності – 

102-110 %.  

10. В лабораторних умовах встановлено, що біологічно активні речовини 

насіння квасолі овочевої мають вплив на проростання досліджуваних культур. 

Чутливими є культури – томат, капуста білоголова пізньостигла, огірок, картопля 

рання, толерантними – буряк столовий. В польових умовах найкращим варіантом 

сумісного вирощування квасолі овочевої з овочевими культурами в ущільнених 

посівах є томат, огірок, картопля рання. При цьому встановлено підвищення 
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урожайності основної культури на 5-14 % в порівняні з контролем (без 

ущільнення), а також додатково отримуємо урожай насіння квасолі – 1,0-1,3 т/га. 

Прибуток за сумісного вирощування складає 53,3-212,9 тис. грн./га, рівень 

рентабельності 140,5-163,5 %. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах східного Лісостепу України на чорноземі опідзоленому 

середньосуглинковому лучнуватому, виробникам різних форм господарювання, з 

метою одержання продукції квасолі овочевої високої врожайності рекомендується:  

- вирощувати на лопатку (зелений біб в період технічної стиглості) за схеми 

розміщення рослин 45х25 см (густота рослин 89 тис. шт./га, площа 

живлення 1125 см2);  

- для отримання насіння висівати за схемою 45х15 см (густота рослин 

149 тис. шт./га, площею живлення 675 см2); 

-  для отримання максимально можливого урожаю лопатки з високою 

економічною ефективністю використовувати дворазове ручне збирання; 

- вирощувати квасолю овочеву, як ущільнювач, у сумісних посівах з 

овочевими рослинами у таких сумішках – томат+квасоля овочева, 

огірок+квасоля овочева, картопля+квасоля овочева; 

-  для отримання якісного врожаю квасолі овочевої вирощувати сорти 

вітчизняної селекції Сюїта, Шахиня та Дар. 
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Додаток А.1 

Етапи органогенезу квасолі за Куперман М.Ф. (1982) 

Фенофаза Етап Характерні процеси 

Проростання 1 Винос зародкової бруньки із ґрунту. Початок 

диференціації конуса наростання стебла 

Сходи 2 Розгортання перших справжніх листків, утворення 

зачатків чергових листків, вузлів, міжвузлів, а в 

пазухах листків – зачатків бічних пагонів та суцвіть 

Стеблування 

Гілкування 

3 Утворення на головному пагоні осі першого суцвіття 

4 Формування квіткових горбочків, при цьому 

продовжується ріст стебла й формування нових 

листків та суцвіть 

5 Утворення елементів квітки: спочатку чашолистики, 

потім тичинки, маточка, пелюстки віночка 

6 Мікро- та макроспорогенез: у насіннєвому зачатку 

формується зародковий мішок, у пиляках – пилкові 

зерна 

7 Гаметогенез: утворюються чоловічі та жіночі гамети 

8 Завершення гаметогенезу, запилення 

Цвітіння 9 Запліднення, зиготогенез 

Формування 10 Інтенсивний ріст боба (оплодня),органогенез зародка, 

фаза «лопатки» 

Достигання 11 Налив, ріст сім’ядоль, зародкової осі, збільшення маси 

й розмірів насіння 

12 Завершення наливу, інтенсивне зневоднення, 

зменшення розмірів насіння 
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Додаток А.2 
Міжнародна шкала ВВСН мікро- та макростадій квасолі звичайної 

Стадія росту Код  Опис  
0: Проростання  00 Сухе насіння 

01 Початок набубнявіння насіння 
03 Закінчення набубнявіння насіння 
05 Корінець вийшов із насіння 
07 Проросток вийшов із насіннєвої оболонки 
08 Гіпокотиль підійшов до поверхні ґрунту 
09 Сходи: проросток пройшов через поверхню 

ґрунту 
1: Розвиток листків 10 Сім’ядолі повністю розкриті 

12 Розкриття другого справжнього листочка (перша 
пара справжніх листків) 

13 Розкриття третього справжнього листочка 
(перший трійчастий листок) 

14-18 Продовження розвитку 
19 Розкриття дев’ятого і більше листків 

2: Формування 
бокових пагонів 

21 Поява першого бічного пагону 
22 Поява другого бічного пагону 
23 Поява третього бічного пагону 

24-28 Продовження розвитку до… 
29 Поява дев’ятого і більше бічних пагонів 

5 та 6: Початок 
цвітіння та 
цвітіння 

51 Поява перших бутонів 
55 Поява перших квіткових бруньок 
59 Поява перших пелюсток, але квітки ще є 

закритими 
60 Перші квітки розкриті 
61 Початок цвітіння, 10 % квіток відкриті 
62 20 % квіток відкриті тощо 
65 Повне цвітіння, 50 % квіток відкриті 
67 Цвітіння закінчується 
69 Кінець цвітіння: поява перших бобів 

7: Розвиток бобів 71-77 10-70 % бобів досягли типової довжини, 
виділяється сік при їх натисканні  

79 Боби досягли типового розміру, насіння повністю 
сформоване 

8: Дозрівання 
бобів і насіння 

81-88 10-80 % бобів достигло, насіння має кінцевий 
колір, сухе та тверде 

89 Повне дозрівання, всі боби сухі та коричневі, 
насіння сухе та тверде 

9: Старіння 97 Рослина відмерла та засохла 
99 Зібраний врожай 
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Додаток А.2-1 

Міжнародна шкала ВВСН мікро- та макростадій квасолі звичайної 
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Додаток А.3 

Органолептичні властивості свіжозібраної квасолі стручкової овочевої 

Показник Вимоги ДСТУ 292-91 Ботанічний сорт 
Шахиня Дар Сюїта 

Зо
вн

іш
ні

й 
ви

гл
яд

 Стручки молоді, свіжі, 
чисті, здорові. Колір і 
форма характерні для 
ботанічного сорту. 

Стручки рівні, вузькі, округлі, чисті, сухі 
Довжина до 
12,5-13,2 см. 
Світло-
зеленого 
кольору. 

Довжина до 
11,0-11,5 см. 
Жовтого 
кольору. 

Довжина до 
12,5-14,5 см. 
Зеленого 
кольору. 

В
ну

тр
іш

ня
 

бу
до

ва
 

Стручки соковиті, 
м’ясисті, легко 
ламаються при згинанні, 
не волокнисті, без 
грубого пергаментного 
шару, зародків насіння. 

Стручки соковиті, м’ясисті, легко 
ламаються при згинанні, не волокнисті, без 

грубого пергаментного шару, зародків 
насіння. 

 
Додаток А.4 

Органолептичні показники консервів 
Назва 
показника 

Характеристика і норма для консервів 

Зовнішній 
вигляд 

Стручки або частини стручків без пошкоджень, які зберегли свою 
форму, без плодоніжок. Довжина стручків: цілих – від 50 до 90 
мм, нарізаних частин – від 20 до 30 мм. 

Якість заливи Прозора або злегка опалесцентна рідина без завислих частинок.  
Дозволено: у нарізаної стручкової квасолі наявність завислих 
частинок, які не дають помутніння. 

Колір  Стручків квасолі: зелений або жовтий (восковий) залежно від 
ботанічного сорту, рівномірний в одній банці. 
Заливи: від світло-кремового до оливкового. 

Запах та смак Властивий молодій, соковитій стручковій квасолі. 
Не дозволено сторонній смак та запах. 

Консистенція  Стручки або частини стручків молочного ступеня стиглості з 
зернами, які не виділяються рельєфно на поверхні стручка, без 
грубих волокнистих ниток і внутрішньої шкірястої плівки, ніжні, 
не розварені. 
Дозволено: незначна волокнистість і наявність менш ніжних 
стручків з більш крупними зернами. 
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Додаток Б.1 

Кореляційна матриця квасолі овочевої в залежності від схеми розміщення рослин (середнє за 2013-2015 рр.) 
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густота рослин, тис. шт./га х 
            

висота прикріплення нижнього боба, см 0,99 х 
           

кількість бобів на рослині, шт -0,93 -0,92 х 
          

маса боба в період технічної стиглості, г -0,90 -0,91 0,99 х 
         

довжина боба, мм -0,17 -0,24 0,48 0,57 х 
        

ширина боба, мм -0,07 -0,23 0,00 0,11 0,29 х 
       

урожайність лопатки, т/га -1,00 -0,99 0,93 0,91 0,20 0,12 х 
      

кількість насіння у бобі, шт. -0,61 -0,68 0,82 0,88 0,88 0,33 0,64 х 
     

кількість насіння на рослині, шт. -0,77 -0,81 0,93 0,97 0,75 0,21 0,79 0,97 х 
    

маса 1000 насінин, г -0,65 -0,67 0,34 0,31 -0,44 0,38 0,66 0,00 0,14 х 
   

урожайність насіння, т/га 0,55 0,67 -0,43 -0,50 -0,25 -0,87 -0,59 -0,52 -0,51 -0,69 х 
  

площа листків, тис. м2/га -0,98 -0,95 0,96 0,93 0,23 -0,07 0,98 0,64 0,81 0,52 -0,41 х 
 

ЧПФ, г/м2 добу -0,62 -0,72 0,74 0,82 0,78 0,60 0,66 0,95 0,90 0,22 -0,76 0,59 х 
 
 
 
 



182 
 

 

Границі допустимості значень коефіцієнтів кореляцій 
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/м
2  д

об
у 

густота рослин, тис. шт./га х 
            

висота прикріплення нижнього боба, см 0,11 х 
           

кількість бобів на рослині, шт 0,26 0,28 х 
          

маса боба в період технічної стиглості, г 0,30 0,29 0,09 х 
         

довжина боба, мм 0,70 0,69 0,62 0,58 х 
        

ширина боба, мм 0,71 0,69 0,71 0,70 0,68 х 
       

урожайність лопатки, т/га 0,04 0,08 0,26 0,29 0,69 0,70 х 
      

кількість насіння у бобі, шт. 0,56 0,52 0,41 0,33 0,34 0,67 0,54 х 
     

кількість насіння на рослині, шт. 0,45 0,42 0,26 0,18 0,46 0,69 0,43 0,17 х 
    

маса 1000 насінин, г 0,54 0,52 0,66 0,67 0,64 0,65 0,53 0,71 0,70 х 
   

урожайність насіння, т/га 0,59 0,53 0,64 0,61 0,68 0,35 0,57 0,60 0,61 0,51 х 
  

площа листків, тис. м2/га 0,13 0,21 0,19 0,26 0,00 0,00 0,15 0,54 0,42 0,60 0,64 х 
 

ЧПФ, г/м2 добу 0,55 0,49 0,48 0,41 0,68 0,70 0,53 0,23 0,30 0,69 0,46 0,57 х 
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Додаток Б.2 
Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на урожайність лопатки 
квасолі овочевої (2013-2015 рр.) 

Варіація Сума 
квадратів 

Ступені 
свободи Дисперсія Fфакт Fтеор Вплив % 

Загальна 115,1295 23    100 
Повторювання 7,987785 2    6,9 
Варіантів 71,35611 11 14,27122 3,987979 3,3 62,0 
Схема 
розміщення 15,12511 3 15,12511 4,226592 5 13,1 

Погодні умови 48,19043 2 24,09521 6,733216 4,1 41,9 
Взаємодія AB 8,040571 6 4,020286 1,123437 4,1 7,0 
Випадкове 35,78559 11 3,578559   31,1 

       

 
Похибка 
середніх = 1,092178 

Точ. досліду % 
= 7,182758 

Похибка 
різниці = 1,539971 

 Кр.Стьюдента= 2,2 НІР= 3,387937 
   

Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на урожайність насіння 
квасолі овочевої (2013-2015 рр.) 

Варіація Сума 
квадратів 

Ступені 
свободи Дисперсія Fфакт Fтеор 

Вплив 
% 

Загальна 7,310983 23    100 
Повторювання 0,000817 1    0,01117 
Варіантів 7,256083 11 0,659644 134,1652 2,8 99,24908 
Схема 
розміщення 1,015945 3 0,338648 68,87784 3,6 13,9 

Погодні умови 5,989433 2 2,994717 609,0966 4 81,9 
Взаємодія AB 0,250705 6 0,041784 8,498489 3,1 3,4 
Випадкове 0,054083 11 0,004917   0,739753 

       

 
Похибка 
середніх = 0,049582 

Точ.досліду 
% = 2,354484 

Похибка 
різниці = 0,06991 

 Кр.Стьюдента= 2,2 НІР= 0,153802 
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Додаток В.1 
Динаміка формування висоти рослинами квасолі овочевої, см 

(2013-2016 рр.) 

Сорт 

Фаза розвитку  
Гілкування цвітіння технологічна стиглість 

20
13

р.
 

20
14

 р
. 

20
15

 р
. 

20
16
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. 

Се
ре

дн
є  

20
13

р.
 

20
14
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. 
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. 
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ре

дн
є 

20
13

р.
 

20
14
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. 

20
15
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. 

20
16

 р
. 

се
ре

дн
є 

Шахиня 
(st) 

34 38 33 30 34 50 59 51 50 53 57 66 67 55 61 

Сюїта 34 37 34 31 34 49 65 50 50 54 58 69 66 57 63 
Дар 18 26 17 22 21 32 38 38 35 36 41 50 49 40 45 
НІР05 13,7 13,6 10,1 14,7 - 12,7 15,6 10,2 19,5 - 13,7 18,4 16,2 18,4 - 

 

Додаток В.2 
Урожайність зелених бобів квасолі овочевої, (2014-16 рр.) 

№ Шахиня (st) Сюїта Дар 
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Одноразовий збір 

1 18,4 11,1 13,4 14,3 17,2 10,8 14,9 14,3 16,3 9,4 12,2 12,6 

∑ 18,4 11,1 13,4 14,3 17,2 10,8 14,9 14,3 16,3 9,4 12,2 12,6 

Двохразовий збір 

1 18,8 11,3 13,2 14,4 18,3 11,3 14,4 14,7 17,5 10,0 12,7 13,4 

2 13,0 12,4 12,9 12,8 12,4 10,8 12,4 11,8 10,8 10,7 11,8 11,1 

∑ 31,8 23,7 26,1 27,2 30,7 22,1 26,8 26,5 28,3 20,7 24,4 24,5 

Триразовий збір 

1 16,5 10,2 13,4 13,3 17,2 12,1 14,6 14,6 16,7 9,9 12,4 13,0 

2 11,0 11,7 12,7 11,8 10,2 11,2 12,8 11,4 9,2 10,6 10,8 10,2 

3 6,2 7,3 7,6 7,0 6,8 7,4 6,8 7,0 6,6 5,4 6,7 6,2 

∑ 33,4 29,2 33,7 32,1 34,2 30,2 34,2 33,0 32,5 25,9 29,9 29,4 
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Додаток В.3 
Результати дисперсійного аналізу впливу факторів на урожайність лопатки 
квасолі овочевої (2013-2015 рр.) 
 

Варіація Сума квадратів Ступені 
свободи Дисперсія Fфакт Fтеор. 

Вплив 
% 

Загальна 3362,48 53     
Повторений      
Варіантів 3304,5 26 127,0962 59,18593 1,9 98,27568 
Випадкові 
відхилення 57,97993 27 2,147405    
Фактор А 55,0 2,0 27,5 12,8 3,3 1,6 
Фактор B 2902,6 2,0 1451,3 675,8 3,3 86,3 
Фактор C 260,5 2,0 130,3 60,7 3,3 7,7 
Вз.д.АB 8,4 4,0 2,1 1,0 2,7 0,2 
Вз.д.AC 14,1 4,0 3,5 1,6 2,7 0,4 
Вз.д.BC 51,4 4,0 12,9 6,0 2,7 1,5 
Вз.д.ABC 12,6 8,0 1,6 0,7 2,3 0,4 

НІР 05 фактор А 
сорт = 0,226 
НІР 05 фактор В 
збір = 1,639 
НІР 05 фактор С 
рік = 0,491 

Ош.пок.силы 
влияния  0,016605 

Дост-ть 
Ф=  59,18593 
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Додаток В.4 

Кореляційна матриця квасолі овочевої за вирощування на лопатку (середнє за 2013-2016 рр.) 
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тривалість вегетаційного періоду, 
діб х               
висота рослин, см -0,29 х              
висота прикріплення нижнього 
бобу, см -0,06 0,97 х             
кількість пагонів на рослині, шт. -0,75 0,85 0,71 х            
кількісь бульбочок, шт./рослину -0,19 1,00 0,99 0,79 х           
маса бульбочок, мг/рослину -0,44 0,99 0,92 0,93 0,96 х          
кількість бобів на рослині, шт. -0,42 0,99 0,93 0,92 0,97 1,00 х         
маса одного бобу, г -0,83 0,78 0,61 0,99 0,71 0,87 0,86 х        
довжина бобу, мм -0,84 0,76 0,59 0,99 0,69 0,86 0,84 1,00 х       
ширина бобу, мм 0,22 0,87 0,96 0,49 0,92 0,78 0,80 0,37 0,35 х      
урожайність лопатки, т/га -0,48 0,98 0,99 0,94 0,95 1,00 0,97 0,71 0,69 0,92 х     
вміст сухої речовини, % 0,14 0,91 0,98 0,55 0,95 0,82 0,84 0,44 0,42 1,00 0,80 х    
вміст загального цукру, % -0,89 0,69 0,50 0,97 0,61 0,80 0,78 0,99 0,99 0,25 0,82 0,32 х   
вміст вітаміну С, мг/100г 0,29 -1,00 -0,97 -0,85 -1,00 -0,99 -0,99 -0,78 -0,76 -0,87 -0,98 -0,91 -0,69 х  
вміст нітратів, мг/кг 0,79 -0,82 -0,66 -1,00 -0,76 -0,90 -0,89 -1,00 -1,00 -0,43 -0,92 -0,50 -0,98 0,82 х 
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Продовження додатку В.4 
Границі допустимості значень коефіцієнтів кореляцій 
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/к

г 

тривалість вегетаційного періоду, 
діб х               
висота рослин, см 0,68 х              
висота прикріплення нижнього 
бобу, см 0,71 0,16 х             
кількість пагонів на рослині, шт. 0,47 0,37 0,50 х            
кількісь бульбочок, шт./рослину 0,69 0,07 0,09 0,43 х           
маса бульбочок, мг/рослину 0,63 0,12 0,28 0,27 0,19 х          
кількість бобів на рослині, шт. 0,64 0,10 0,26 0,28 0,17 0,00 х         
маса одного бобу, г 0,40 0,44 0,56 0,09 0,50 0,35 0,36 х        
довжина бобу, мм 0,38 0,46 0,57 0,11 0,51 0,36 0,38 0,00 х       
ширина бобу, мм 0,69 0,34 0,19 0,62 0,28 0,44 0,43 0,66 0,66 х      
урожайність лопатки, т/га 0,62 0,14 0,09 0,24 0,21 0,03 0,17 0,50 0,51 0,28 х     
вміст сухої речовини, % 0,70 0,30 0,14 0,59 0,23 0,40 0,38 0,63 0,64 0,05 0,42 х    
вміст загального цукру, % 0,32 0,51 0,61 0,18 0,56 0,43 0,44 0,09 0,08 0,69 0,40 0,67 х   
вміст вітаміну С, мг/100г 0,68 0,00 0,16 0,37 0,07 0,12 0,10 0,44 0,46 0,34 0,14 0,30 0,51 х  
вміст нітратів, мг/кг 0,44 0,41 0,53 0,04 0,46 0,30 0,32 0,04 0,07 0,64 0,28 0,61 0,14 0,41 х 
 

 



188 
 

 

 

Додаток В.5 

Кореляційна матриця квасолі овочевої за вирощування на насіння (середнє за 2013-2016 рр.) 
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тривалість вегетаційного періоду, діб х               
висота рослин, см -0,29 х              
висота прикріплення нижнього бобу, 
см -0,06 0,97 х             
кількість пагонів на рослині, шт. -0,75 0,85 0,71 х            
кількісь бульбочок, шт./рослину -0,19 1,00 0,99 0,79 х 

          
маса бульбочок, мг/рослину -0,44 0,99 0,92 0,93 0,96 х          
кількість бобів на рослині, шт. -0,42 0,99 0,93 0,92 0,97 1,00 х 

        
маса одного бобу, г -0,83 0,78 0,61 0,99 0,71 0,87 0,86 х        
довжина бобу, мм -0,84 0,76 0,59 0,99 0,69 0,86 0,84 1,00 х       
маса 1000 насінин, г  -0,23 1,00 0,99 0,82 1,00 0,97 0,98 0,74 0,72 х 

     
урожайність насіння, т/га 0,70 0,96 1,00 0,66 0,98 0,90 0,91 0,57 0,54 0,94 х     
вміст сухої речовини, % 0,10 -0,98 -1,00 -0,73 -1,00 -0,94 -0,95 -0,64 -0,62 -0,99 -1,00 х 

   
вміст загального цукру, % 0,98 -0,10 0,13 -0,61 0,61 -0,27 -0,24 -0,70 -0,72 -0,04 0,19 -0,09 х   
вміст крохмалю, % -0,25 1,00 0,98 0,83 1,00 0,98 0,98 0,76 0,74 1,00 0,97 -0,99 -0,06 х  
вміст білку, % 0,66 -0,91 -0,79 -0,99 -0,87 -0,97 -0,96 -0,97 -0,96 -0,89 -0,76 0,82 0,50 -0,90 х 
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Продовження додатку В.5 

Границі допустимості значень коефіцієнтів кореляцій 
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тривалість вегетаційного періоду, діб х               
висота рослин, см 0,68 х              
висота прикріплення нижнього бобу, 
см 0,71 0,16 х             
кількість пагонів на рослині, шт. 0,47 0,37 0,50 х            
кількісь бульбочок, шт./рослину 0,69 0,07 0,09 0,43 х           
маса бульбочок, мг/рослину 0,63 0,12 0,28 0,27 0,19 х          
кількість бобів на рослині, шт. 0,64 0,10 0,26 0,28 0,17 0,00 х         
маса одного бобу, г 0,40 0,44 0,56 0,09 0,50 0,35 0,36 х        
довжина бобу, мм 0,38 0,46 0,57 0,11 0,51 0,36 0,38 0,00 х       
маса 1000 насінин, г 0,69 0,04 0,12 0,41 0,03 0,16 0,14 0,48 0,49 х      
урожайність насіння, т/га 0,51 0,20 0,04 0,53 0,13 0,31 0,30 0,58 0,59 0,25 х     
вміст сухої речовини, % 0,70 0,13 0,03 0,48 0,06 0,25 0,23 0,54 0,55 0,09 0,07 х    
вміст загального цукру, % 0,13 0,70 0,70 0,56 0,56 0,68 0,69 0,50 0,49 0,71 0,69 0,70 х   
вміст крохмалю, % 0,68 0,03 0,14 0,39 0,04 0,14 0,13 0,46 0,48 0,00 0,18 0,11 0,71 х  
вміст білку, % 0,53 0,29 0,43 0,09 0,35 0,18 0,20 0,18 0,20 0,33 0,46 0,41 0,61 0,31 х 
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Додаток В.6 
Коефіцієнти кореляції між пошкодженості насіння квасолі квасолевою зернівкою  

Показники 
Урожайність 

насіння,  
т/га 

Пошкодженість 
насіння,  

% 

Кількість 
імаго,  
шт. 

Кількість 
відкритих 

отворів, шт. 

Кількість 
закритих 
отворів,  

шт. 
Урожайність 
насіння, т/га 1 - - - - 

Пошкодженість 
насіння, % 0,004 1 - - - 

Кількість імаго, шт. -0,366 -0,932 1 - - 
Кількість відкритих 

отворів, шт. -0,995 -0,102 0,455 1 - 

Кількість закритих 
отворів, шт. -0,999 -0,043 0,402 0,998 1 

*- суттєво за 5 % рівня значення 
r min 95 – 0,46 (N = 18) 

 
Границі допустимості значень коефіцієнтів кореляцій  

Показники 
Урожайність 

насіння, 
т/га 

Пошкодженість 
насіння, 

% 

Кількість 
імаго, 
шт. 

Кількість 
відкритих 

отворів, шт. 

Кількість 
закритих 
отворів, 

шт. 
Урожайність 
насіння, т/га х - - - - 

Пошкодженість 
насіння, % 

0,50 х - - - 

Кількість імаго, шт. 0,47 0,18 х - - 
Кількість відкритих 
отворів, шт. 

0,05 0,50 0,45 х - 

Кількість закритих 
отворів, шт. 

0,02 0,50 0,46 0,03 х 
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Додаток В.7 

 

 
Пошкодженне насіння квасолі  шкідником (в розрізі) 

 

 
Пошкоджене насіння квасолі овочевої сорту Шахиня з жуком квасолевої зернівки 
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Додаток  Д.1 

Алелопатична дія насіння квасолі овочевої на довжину проростка 
досліджуваних культур на п’яту добу, см (2013–2016 рр.) 

Культура 
Довжина проростка, см 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє 
Квасоля з огірком 6,56 7,7 4,9 6,5 6,4 
Огірок з квасолею 5,27 6,6 6,2 5,94 6,0 
Огірок без квасолі 4,23 7,8 4,5 5,45 5,5 
НІР05 0,9 1,2 3,3 2,4 - 
Квасоля з капустою 3,6 5,9 2,8 4,2 4,1 
Капуста з квасолею 6,64 8,6 6,0 7,1 7,1 
Капуста без квасолі 6,24 7,4 6,7 6,85 6,8 
НІР05 1,9 1,7 1,27 1,54 - 
Квасоля з картоплею ранньою 12,95 8,2 15,9 13,1 12,4 
Картопля рання з квасолею 3,34 4,05 3,4 3,6 3,6 
Картопля рання без квасолі 2,25 3,3 2,3 2,65 2,6 
НІР05 1,4 1,8 1,28 1,02 - 
Квасоля з буряком столовим 7,3 7,5 6,3 5,2 5,8 
Буряк столовий з квасолею 6,3 7,6 6,2 7,2 6,8 
Буряк столовий без квасолі 3,7 7,6 3,8 5,02 5,03 
НІР05 1,7 1,9 1,21 1,15 - 
Квасоля з томатом 7,0 8,8 6,7 8,0 7,5 
Томат з квасолею 5,5 6,7 7,4 6,4 6,5 
Томат без квасолі 5,1 6,3 5,6 5,9 5,7 
НІР05 0,8 1,9 0,5 0,7 - 
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Додаток Е 1 
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Додаток Е 2 
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Додаток Е 3 
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Додаток Е 4 
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Додаток Ж  
Технологічна карта вирощування квасолі овочевої на насіння сорту Шахиня за схеми 45х10 см (к) 
Урожайність, т/га: 2,0            
Посівна площа, га: 1            
Валовий збір, т 2,0            
Норма висіву, кг/га 75            
                         

Вид робіт 

Обсяг робіт Склад агрегату 
Кількість 

робочих для 
виконання робіт 
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тракторів,    
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марка с.-г. машин 
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обсяг, кг 

Лущення  стерні (6-8 см)  Га 2,0 Т-150 ЛДГ-15А   1 0 43,30 0,05 0,35 0,00 6,60 
Навантаження мінеральних добрив у мішках Т 0,3         1 7,00 0,04 0,00 0,28 0,00 
Підвезення мінеральних добрив Т 0,3 Т-16МГ 7СХ-1.5   1 1 8,00 0,04 0,28 0,28 0,87 
Внесення мінеральних добрив з ручним завантаженням Га 1,0 МТЗ-80 МВУ-0.5А   1 1 24,20 0,04 0,28 0,28 2,12 
Зяблева оранка (20-22 см) Га 1,0 Т-150 ПЛН-5-35   1   5,2 0,19 1,33 0,00 19,30 
Боронування в 2 сліда  Га 2,0 МТЗ-80 С-11У БЗСС-1.0 1  41,20 0,05 0,35 0,00 3,20 
Перша культивація (8-10 см) Га 1,0 МТЗ-80 КПС-4 (2)   1  16,00 0,06 0,42 0,00 5,70 
Передпосівна культивація (6-8 см) Га 1,0 МТЗ-80 КПС-4 (2)   1   16,20 0,06 0,42 0,00 4,70 
Сівба квасолі  Га 1,00 МТЗ-80 СКОН-4.2   1 1 9,60 0,10 0,70 0,70 3,50 
Коткування Га 1,0 МТЗ-80 С-11У ЗККШ-6А 1   46,10 0,02 0,14 0,00 1,60 
1- е Прополювання Га 1,00       0 1 0,06 16,67 0,00 116,69   
1-й Міжрядний обробіток  Га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1 0 11,20 0,09 0,63 0,00 2,70 
2-й Міжрядний обробіток Га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1   11,80 0,08 0,56 0,00 2,80 
2- е Прополювання Га 1,00       0 1 0,08 12,50 0,00 87,50   
Підвезення води для приготування розчину інсектициду м3 0,3 МТЗ-80 ВР-3   1 0 23,60 0,01 0,07 0,00 0,50 
Обрискування посівів інсектицидом (Карате зеон 0,2 л/га) Га 1,0 МТЗ-80 UVC-400   1 0 10,40 0,10 0,70 0,00 2,75 
3-й Міжрядний обробіток Га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1   12,40 0,08 0,56 0,00 3,50 
Скошування у валки Га 1,0 СК-5 ЖРБ-4.2   1   4,00 0,25 1,75 0,00 6,30 
Підбирання та обмолочування валків Га 1,0 СК-5     1 1 7,20 0,14 0,98 0,98 9,20 
Транспортування зерна у сховище Т 2,40 МТЗ-80 2ПТС-4М   1  16,00 0,15 1,05 0,00 38,64 
ВСЬОГО           16,00 7,00   30,64 10,01 206,71 110,48 
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Додаток З.1 
Технологічна карта вирощування квасолі овочевої сорту Шахиня на насіння 
Урожайність, т/га: 2,40            
Посівна площа, га: 1            
Валовий збір, т 2,40            
Норма висіву, кг/га 75            

Вид робіт 

Обсяг робіт Склад агрегату 
Кількість робочих 

для виконання 
робіт Норма 

виробітк
у за 7 
годин 

Кількість 
нормозмін 

в обсягу 
робіт 

Затрати праці на 
весь період, люд-год Пальне 

од
ин

иц
я 

ви
мі

ру
 

кі
ль

кі
ст

ь марка 
тракторів,    

авто-
машин 

марка с.-г. машин механіза-
торів 

робочих 
на ручних 
роботах 

механізатор
ів 

робочих 
на ручних 
роботах 

на весь 
обсяг, кг 

Лущення  стерні (6-8 см)  га 2,0 Т-150 ЛДГ-15А   1 0 43,30 0,05 0,35 0,00 6,60 
Навантаження мінеральних добрив у мішках т 0,3         1 7,00 0,04 0,00 0,28 0,00 
Підвезення мінеральних добрив т 0,3 Т-16МГ 7СХ-1.5   1 1 8,00 0,04 0,28 0,28 0,87 
Внесення мінеральних добрив з ручним 
завантаженням га 1,0 МТЗ-80 

МВУ-
0.5А   1 1 24,20 0,04 0,28 0,28 2,12 

Зяблева оранка (20-22 см) га 1,0 Т-150 ПЛН-5-35   1   5,2 0,19 1,33 0,00 19,30 
Боронування в 2 сліда  га 2,0 МТЗ-80 С-11У БЗСС-1.0 1  41,20 0,05 0,35 0,00 3,20 
Перша культивація (8-10 см) га 1,0 МТЗ-80 КПС-4 (2)   1  16,00 0,06 0,42 0,00 5,70 
Передпосівна культивація (6-8 см) га 1,0 МТЗ-80 КПС-4 (2)   1   16,20 0,06 0,42 0,00 4,70 

Сівба квасолі  га 1,00 МТЗ-80 
СКОН-
4.2   1 1 9,60 0,10 0,70 0,70 3,50 

Коткування га 1,0 МТЗ-80 С-11У ЗККШ-6А 1   46,10 0,02 0,14 0,00 1,60 
1- е Прополювання га 1,00       0 1 0,06 16,67 0,00 116,69   
1-й Міжрядний обробіток  га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1 0 11,20 0,09 0,63 0,00 2,70 
2-й Міжрядний обробіток га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1   11,80 0,08 0,56 0,00 2,80 
2- е Прополювання га 1,00       0 1 0,08 12,50 0,00 87,50   
Підвезення води для приготування розчину 
інсектициду м3 0,3 МТЗ-80 ВР-3   1 0 23,60 0,01 0,07 0,00 0,50 
Обрискування посівів інсектицидом (Карате зеон 
0,2 л/га) га 1,0 МТЗ-80 UVC-400   1 0 10,40 0,10 0,70 0,00 2,75 
3-й Міжрядний обробіток га 1,0 МТЗ-80 КОР-4.2   1   12,40 0,08 0,56 0,00 3,50 
Скошування у валки га 1,0 СК-5 ЖРБ-4.2   1   4,00 0,25 1,75 0,00 6,30 
Підбирання та обмолочування валків га 1,0 СК-5     1 1 7,20 0,14 0,98 0,98 9,20 
Транспортування зерна у сховище т 2,40 МТЗ-80 2ПТС-4М   1  16,00 0,15 1,05 0,00 38,64 
ВСЬОГО           16,00 7,00   30,64 10,01 206,71 110,48 
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Додаток З.1-2 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля овочева сорт Шахиня (st) 
Урожайність насіння, т/га 2,40    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    

     

Статті затрат 
Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т Структура  
затрат, % 

Затрати праці механізаторів, люд.-год 10,01 10,01 4,17   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 206,71 206,71 86,13   
Зарплата механізаторів, грн 469,94 469,94 195,81   
Зарплата інших робітників, грн 6235,62 6235,62 2598,18   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 6705,56 6705,56 2793,98 28,20 
ПММ, грн 2762,00 2762,00 1150,83 11,62 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 2955,44 29,83 
Пестициди, грн 178,00 178,00 74,17 0,75 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 1224,69 1224,69 510,29 5,15 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 816,48 816,48 340,20 3,43 
Зрошення 0,48 0,48 0,20 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 937,50 9,46 
Інші матеріальні витрати, грн 1757,56 1757,56 731,48 7,38 
Загальновиробничі витрати, грн 998,28 990,28 412,62 4,17 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 23776,11 23776,11 9906,41 100,00 
Витрати на рекламу і збут 4755,22 4755,22 1981,34   
Повна собівартість, грн 28531,33 28531,33 11888,05   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 28531,33    
Ціна, грн./т 25000,00    
Виручка від реалізації, грн 60000,00    
Прибуток, грн 31468,67    
Рівень рентабельності, % 110,03    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

Додаток З.1-3 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля овочева сорту Сюїта 
     

Урожайність насіння, т/га 2,30    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 10,01 10,01 4,35   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 206,71 206,71 89,87   
Зарплата механізаторів, грн 469,94 469,94 204,32   
Зарплата інших робітників, грн 6235,62 6235,62 2711,14   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 6705,56 6705,56 2915,46 28,23 
ПММ, грн 2742,00 2742,00 1192,17 11,54 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 3083,94 29,86 
Пестициди, грн 178,00 178,00 77,39 0,75 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 1224,69 1224,69 532,47 5,16 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 816,48 816,48 354,99 3,44 
Зрошення 0,48 0,48 0,21 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 978,26 9,47 
Інші матеріальні витрати, грн 1753,56 1753,56 762,42 7,38 
Загальновиробничі витрати, грн 989,28 989,28 430,12 4,16 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 23753,11 23753,11 10327,44 100,00 
Витрати на рекламу і збут 4750,62 4750,62 2065,49   
Повна собівартість, грн 28503,73 28503,73 12392,93   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 28503,73    
Квасоля зерно 25000,00    
Виручка від реалізації, грн 57500,00    
Прибуток, грн 28996,27    
Рівень рентабельності, % 101,73    
 

 

 

 

 

 



201 
 

 

Додаток  З 1-4 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 
Квасоля овочева сорт Дар 

Урожайність насіння, т/га 1,90    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    

Статті затрат 
Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т Стр-ра 
затрат, % 

Затрати праці механізаторів, люд.-год 9,80 9,80 5,16   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 206,71 206,71 108,79   
Зарплата механізаторів, грн 461,75 461,75 243,03   
Зарплата інших робітників, грн 6235,62 6235,62 3281,91   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 6697,37 6697,37 3524,93 28,44 
ПММ, грн 2576,75 2576,75 1356,18 10,94 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 3733,19 30,13 
Пестициди, грн 178,00 178,00 93,68 0,76 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 1220,02 1220,02 642,12 5,18 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 813,36 813,36 428,08 3,45 
Зрошення 0,48 0,48 0,25 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 1184,21 9,56 
Інші матеріальні витрати, грн 1735,90 1735,90 913,63 7,37 
Загальновиробничі витрати, грн 980,45 980,45 516,03 4,16 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 23545,39 23545,39 12392,31 100,00 
Витрати на рекламу і збут 4709,08 4709,08 2478,46   
Повна собівартість, грн 28254,47 28254,47 14870,77   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 28254,47    
Квасоля зерно 25000,00    
Виручка від реалізації, грн 47500,00    
Прибуток, грн 19245,53    
Рівень рентабельності, % 68,11    
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Додаток З 2 
Технологічна карта вирощування квасолі овочевої на лопатку 

Урожайність, т/га: 11,30 11,30         
Посівна площа, га: 1          
Валовий збір, т 11,30          
Норма висіву, кг/га 75          

Вид робіт 

Обсяг робіт Склад агрегату 
Норма 

виробітку за 
7 годин 

Кількість 
нормозмін в 
обсягу робіт 

Затрати праці на весь 
період, люд-год 

Пальне 

одиниця 
виміру 

кількість 
марка 

тракторів,    
автомашин 

марка с.-г. машин механізаторів 
робочих на 

ручних 
роботах 

на весь 
обсяг, кг 

Лущення  стерні (6-8 см)  га 2,0 ХТЗ-17021 ЛДГ-15А   50,00 0,04 0,28 0,00 8,00 
Навантаження мінеральних добрив у мішках т 0,3       7,00 0,04 0,00 0,28 0,00 
Підвезення мінеральних добрив т 0,3 Т-16МГ 7СХ-1.5   8,00 0,04 0,28 0,28 0,87 

Внесення мінеральних добрив з ручним завантаженням га 1,0 МТЗ-80 
МВУ-
0.5А   24,20 0,04 0,28 0,28 2,12 

Зяблева оранка (27-30 см) га 1,0 ХТЗ-17021 ПЛП-6-35   6,7 0,15 1,05 0,00 24,50 
Боронування в 2 сліда  га 2,0 ХТЗ-17021 СГ-21 БЗТС-1.0 31,00 0,06 0,42 0,00 5,60 
Культивація з боронуванням (10-12 см) га 1,0 ХТЗ-17021 КПС-4 (2)   21,50 0,05 0,35 0,00 6,70 
Культивація з боронуванням (6-8 см) га 1,0 Т-150 КПС-4 (2)   25,30 0,04 0,28 0,00 4,60 
Сівба квасолі  га 1,00 МТЗ-80 СКОН-4.2   9,60 0,10 0,70 0,70 3,50 
Коткування га 1,0 МТЗ-80 С-11У ЗККШ-6А 46,10 0,02 0,14 0,00 1,60 
1- е Прополювання га 1,00       0,12 8,33 0,00 58,31 0,00 
Підвезення води для приготування розчину інсектициду м3 0,3 МТЗ-80 ВР-3   23,60 0,01 0,07 0,00 0,50 
Обрискування посівів інсектицидом (Карате зеон 0,2 л/га) га 1,0 МТЗ-80 UVC-400   10,40 0,10 0,70 0,00 2,75 
2-е Прополювання га 1,00       0,12 8,33 0,00 58,31 0,00 
Навантаження і розвантаження тари тис.шт 0,90       1,40 0,64 0,00 8,96 0,00 
Вивезення тари в поле тис.шт 0,90 МТЗ-80 2ПТС-4М   4,00 0,23 1,61 0,00 2,61 
Перший збір плодів т 2,26       0,03 75,33 0,00 527,31 0,00 
Другий збір плодів т 7,91       0,05 158,20 0,00 1107,40 0,00 
Третій збір плодів т 1,13       0,03 37,67 0,00 263,69 0,00 
Перевезення квасолі на пункт доробки т 11,3 МТЗ-80 2ПТС-4М   16,00 0,69 4,83 0,00 177,10 
ВСЬОГО             290,11 10,99 2025,52 240,45 
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ  

Урожайність лопатки, т/га 11,30    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: 11,30    

     

Статті затрат 
Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Структура  
затрат, % 

Затрати праці механізаторів, люд.-год 11,13 11,13 0,98   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 2025,52 2025,52 179,25   
Зарплата механізаторів, грн 486,74 486,74 43,07   
Зарплата інших робітників, грн 61243,23 61243,23 5419,75   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 61729,97 61729,97 5462,83 68,78 
ПММ, грн 6132,00 6132,00 542,65 6,83 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 627,70 7,90 
Пестициди, грн 178,00 178,00 15,75 0,20 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 558,73 558,73 49,45 0,62 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 372,47 372,47 32,96 0,41 
Зрошення 0,48 0,48 0,04 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 199,12 2,51 
Інші матеріальні витрати, грн 7550,60 7550,60 668,19 8,41 
Загальновиробничі витрати, грн 3887,80 3887,80 344,05 4,33 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 89753,11 89753,11 7942,75 100,00 
Витрати на рекламу і збут 17950,62 17950,62 1588,55   
Повна собівартість, грн 107703,73 107703,73 9531,30   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 107703,73    
Ціна, грн./т 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 226000,00    
Прибуток, грн 118296,27    
Рівень рентабельності, % 109,83    
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Додаток К 1 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ за одноразового збору  

Квасоля овочева Шахиня  
     

Урожайність лопатки, т/га 14,30    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 14,30    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 12,81 12,81 0,90   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 2131,50 2131,50 149,06   
Зарплата механізаторів, грн 550,81 550,81 38,52   
Зарплата інших робітників, грн 64443,32 64443,32 4506,53   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 64994,13 64994,13 4545,04 68,43 
ПММ, грн 7357,00 7357,00 514,48 7,75 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 496,02 7,47 
Пестициди, грн 178,00 178,00 12,45 0,19 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 596,08 596,08 41,68 0,63 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 397,39 397,39 27,79 0,42 
Зрошення 0,48 0,48 0,03 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 157,34 2,37 
Інші матеріальні витрати, грн 8002,01 8002,01 559,58 8,42 
Загальновиробничі витрати, грн 4113,50 4113,50 287,66 4,33 
Виробничі витрати (виробнича 
собівартість) 94981,65 94981,65 6642,07 100,00 
Витрати на рекламу і збут 18996,33 18996,33 1328,41   
Повна собівартість, грн 113977,98 113977,98 7970,49   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 113977,98    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 286000,00    
Прибуток, грн 172022,02    
Рівень рентабельності, % 150,93    
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Додаток К 1-2 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ за одноразового збору 
Квасоля овочева Сюїта 

     
Урожайність, т/га 14,30    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 12,81 12,81 0,90   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 2131,50 2131,50 149,06   
Зарплата механізаторів, грн 550,81 550,81 38,52   
Зарплата інших робітників, грн 64443,32 64443,32 4506,53   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 64994,13 64994,13 4545,04 68,43 
ПММ, грн 7357,00 7357,00 514,48 7,75 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 496,02 7,47 
Пестициди, грн 178,00 178,00 12,45 0,19 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 596,08 596,08 41,68 0,63 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 397,39 397,39 27,79 0,42 
Зрошення 0,48 0,48 0,03 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 157,34 2,37 
Інші матеріальні витрати, грн 8002,01 8002,01 559,58 8,42 
Загальновиробничі витрати, грн 4113,50 4113,50 287,66 4,33 
Виробничі витрати (виробнича 
собівартість) 94981,65 94981,65 6642,07 100,00 
Витрати на рекламу і збут 18996,33 18996,33 1328,41   
Повна собівартість, грн 113977,98 113977,98 7970,49   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 113977,98    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 286000,00    
Прибуток, грн 172022,02    
Рівень рентабельності, % 150,93    
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Додаток К 1-3 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ за одноразового збору  
Квасоля овочева Дар 

     
Урожайність, т/га 12,60    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 11,83 11,83 0,94   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 1892,24 1892,24 150,18   
Зарплата механізаторів, грн 513,56 513,56 40,76   
Зарплата інших робітників, грн 57207,43 57207,43 4540,27   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 57720,99 57720,99 4581,03 67,29 
ПММ, грн 6663,25 6663,25 528,83 7,77 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 562,94 8,27 
Пестициди, грн 178,00 178,00 14,13 0,21 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 574,29 574,29 45,58 0,67 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 382,84 382,84 30,38 0,45 
Зрошення 0,48 0,48 0,04 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 178,57 2,62 
Інші матеріальні витрати, грн 7203,86 7203,86 571,73 8,40 
Загальновиробничі витрати, грн 3714,43 3714,43 294,80 4,33 
Виробничі витрати (виробнича 
собівартість) 85781,20 85781,20 6808,03 100,00 
Витрати на рекламу і збут 17156,24 17156,24 1361,61   
Повна собівартість, грн 102937,44 102937,44 8169,64   
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 102937,44    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 252000,00    
Прибуток, грн 149062,56    
Рівень рентабельності, % 144,81    
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Додаток К 2 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ за дворазового збору  

Квасоля шахиня  
     

Урожайність, т/га 27,20    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 27,20    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 20,30 20,30 0,75   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 5482,89 5482,89 201,58   
Зарплата механізаторів, грн 836,65 836,65 30,76   
Зарплата інших робітників, грн 165818,55 165818,55 6096,27   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 166655,20 166655,20 6127,03 76,36 
ПММ, грн 12624,50 12624,50 464,14 5,78 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 260,77 3,25 
Пестициди, грн 178,00 178,00 6,54 0,08 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 762,64 762,64 28,04 0,35 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 508,41 508,41 18,69 0,23 
Зрошення 0,48 0,48 0,02 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 82,72 1,03 
Інші матеріальні витрати, грн 18705,97 18705,97 687,72 8,57 
Загальновиробничі витрати, грн 9465,48 9465,48 348,00 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 218243,74 218243,74 8023,67 100,00 
Витрати на рекламу і збут 43648,75 43648,75 1604,73   
Повна собівартість, грн 261892,49 261892,49 9628,40   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 261892,49    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 544000,00    
Прибуток, грн 282107,51    
Рівень рентабельності, % 107,72    
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Додаток К 2-2 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля Сюїта  
     

Урожайність, т/га 26,50    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 26,50    

     

Статті затрат 
Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т Стр-ра 
затрат, % 

Затрати праці механізаторів, люд.-год 20,30 20,30 0,77   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 5774,51 5774,51 217,91   
Зарплата механізаторів, грн 835,65 835,65 31,53   
Зарплата інших робітників, грн 174637,16 174637,16 6590,08   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 175472,81 175472,81 6621,62 76,94 
ПММ, грн 12355,75 12355,75 466,25 5,42 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 267,66 3,11 
Пестициди, грн 178,00 178,00 6,72 0,08 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 762,64 762,64 28,78 0,33 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 508,41 508,41 19,19 0,22 
Зрошення 0,48 0,48 0,02 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 84,91 0,99 
Інші матеріальні витрати, грн 19560,85 19560,85 738,15 8,58 
Загальновиробничі витрати, грн 9892,93 9892,93 373,32 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 228074,93 228074,93 8606,60 100,00 
Витрати на рекламу і збут 45614,99 45614,99 1721,32   
Повна собівартість, грн 273689,92 273689,92 10327,92   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 273689,92    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 530000,00    
Прибуток, грн 256310,08    
Рівень рентабельності, % 93,65    
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Додаток К 2-3 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля Дар 
     

Урожайність, т/га 24,50    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 24,50    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 18,69 18,69 0,76   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 4827,27 4827,27 197,03   
Зарплата механізаторів, грн 775,31 775,31 31,65   
Зарплата інших робітників, грн 145987,40 145987,40 5958,67   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 146762,71 146762,71 5990,31 75,64 
ПММ, грн 11521,75 11521,75 470,28 5,94 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 289,51 3,66 
Пестициди, грн 178,00 178,00 7,27 0,09 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 726,85 726,85 29,67 0,37 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 484,55 484,55 19,78 0,25 
Зрошення 0,48 0,48 0,02 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 91,84 1,16 
Інші матеріальні витрати, грн 16604,06 16604,06 677,72 8,56 
Загальновиробничі витрати, грн 8414,53 8414,53 343,45 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 194035,99 194035,99 7919,84 100,00 
Витрати на рекламу і збут 38807,20 38807,20 1583,97   
Повна собівартість, грн 232843,19 232843,19 9503,80   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 232843,19    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 490000,00    
Прибуток, грн 257156,81    
Рівень рентабельності, % 110,44    
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Додаток К 3 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ за триразового збору 

Квасоля Шахиня 
     

Урожайність, т/га 32,10    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 32,10    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 23,10 23,10 0,72   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 6554,94 6554,94 204,20   
Зарплата механізаторів, грн 943,68 943,68 29,40   
Зарплата інших робітників, грн 198245,12 198245,12 6175,86   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 199188,80 199188,80 6205,26 77,18 
ПММ, грн 14625,00 14625,00 455,61 5,67 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 220,97 2,75 
Пестициди, грн 178,00 178,00 5,55 0,07 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 824,91 824,91 25,70 0,32 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 549,93 549,93 17,13 0,21 
Зрошення 0,48 0,48 0,01 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 70,09 0,87 
Інші матеріальні витрати, грн 22163,53 22163,53 690,45 8,59 
Загальновиробничі витрати, грн 11194,26 11194,26 348,73 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 258067,97 258067,97 8039,50 100,00 
Витрати на рекламу і збут 51613,59 51613,59 1607,90   
Повна собівартість, грн 309681,56 309681,56 9647,40   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 309681,56    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 642000,00    
Прибуток, грн 332318,44    
Рівень рентабельності, % 107,31    
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Додаток К 3-2 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля Сюїта 
     

Урожайність, т/га 34,20    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 34,20    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 24,36 24,36 0,71   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 6974,38 6974,38 203,93   
Зарплата механізаторів, грн 991,61 991,61 28,99   
Зарплата інших робітників, грн 210931,63 210931,63 6167,59   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 211923,24 211923,24 6196,59 77,42 
ПММ, грн 15482,75 15482,75 452,71 5,66 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 207,40 2,59 
Пестициди, грн 178,00 178,00 5,20 0,06 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 852,92 852,92 24,94 0,31 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 568,60 568,60 16,63 0,21 
Зрошення 0,48 0,48 0,01 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 65,79 0,82 
Інші матеріальні витрати, грн 23524,61 23524,61 687,85 8,59 
Загальновиробничі витрати, грн 11874,81 11874,81 347,22 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 273748,47 273748,47 8004,34 100,00 
Витрати на рекламу і збут 54749,69 54749,69 1600,87   
Повна собівартість, грн 328498,16 328498,16 9605,21   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 328498,16    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 684000,00    
Прибуток, грн 355501,84    
Рівень рентабельності, % 108,22    
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Додаток К 3-3 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ  ЗАТРАТ 

Квасоля Дар 
     

Урожайність, т/га 29,40    
Посівна площа, га 1    
Валовий збір, т: т    
Квасоля 29,40    

     

Статті затрат 

Економічна оцінка 

ВСЬОГО на 1 га на 1 т 
Стр-ра 
затрат, 

% 
Затрати праці механізаторів, люд.-год 21,56 21,56 0,73   
Затрати праці інших робітників, люд.-год 6041,28 6041,28 205,49   
Зарплата механізаторів, грн 884,83 884,83 30,10   
Зарплата інших робітників, грн 182709,32 182709,32 6214,60   
Заробітна плата з нарахуваннями, грн 183594,15 183594,15 6244,70 76,88 
ПММ, грн 13522,50 13522,50 459,95 5,66 
Мінеральні добрива, грн 7093,06 7093,06 241,26 2,97 
Пестициди, грн 178,00 178,00 6,05 0,07 
Амортизаційні відрахування с/г техніки, грн 790,65 790,65 26,89 0,33 
Поточний ремонт с/г техніки, грн 527,09 527,09 17,93 0,22 
Зрошення 0,48 0,48 0,02 0,00 
Насіння, посадковий матеріал 2250,00 2250,00 76,53 0,94 
Інші матеріальні витрати, грн 20491,53 20491,53 696,99 8,58 
Загальновиробничі витрати, грн 10358,26 10358,26 352,32 4,34 
Виробничі витрати (виробнича собівартість) 238805,72 238805,72 8122,64 100,00 
Витрати на рекламу і збут 47761,14 47761,14 1624,53   
Повна собівартість, грн 286566,86 286566,86 9747,17   
     
     
     

на 1 га      
Повна собівартість, грн 286566,86    
Квасоля лопатка 20000,00    
Виручка від реалізації, грн 588000,00    
Прибуток, грн 301433,14    
Рівень рентабельності, % 105,19    
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Додаток Л 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Гарбовська Т.М. Вирощування квасолі овочевої як ущільнювача 
сільськогосподарських культур в умовах східного Лісостепу України. 
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 
Харків: ВП «Плеяда», 2015. Вип. 61. С. 53-59.  
2. Гарбовська Т.М. Урожайність і якість насіння квасолі овочевої в 
умовах східного Лісостепу України Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 3 
(79). 3-4.  http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.008 
3. Вітанов О.Д., Гарбовська Т.М., Щербина С.О., Урюпіна Л.М., 
Зелендін Ю.Д., Чефонова Н.В. Біологічні особливості сортів квасолі овочевої 
та економічна ефективність її вирощування Овочівництво і баштанництво: 
міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 
Вип. 66. С. 47–54. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-66-47-54 (Частка 
авторства 65 %, проведення досліджень, обробка результатів та їх аналіз, 
підготовка статті до друку). 
4. Гарбовська Т.М. Господарсько-цінні ознаки квасолі овочевої залежно 
від схеми розміщення рослин Новітні агротехнології. 2019. С. 3-4. 
5. Гарбовська Т.М. Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку 
квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин. Збірник наукових 
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