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УДК: 635.652:631.847.211 

 

ШКАТУЛА Ю.М., канд. с.-г. наук 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ 

 
Кущовий сорт квасолі звичайної Славія характеризується стійкістю до посух та хвороб, здатний 

давати гарний врожай насіння. Для зменшення кількості бур’янів та підвищенні урожайності квасолі 
пропонується перед посівом насіння квасолі обробляти стимулятором росту Емістим в нормі витрати 0,25 

мл/т. Після посіву квасолі вносити бакову суміш грунтових гербіцидів Стомп, 33 % к.е. в нормі витрати 2 

л/га + Комманд, 48 % к.е., в нормі витрати 0,1 л/га, що дозволить зменшити рівень забур’яненості на 93 % і 
отримати врожайність насіння квасолі на рівні 2,03 т/га, а рівень рентабельності буде складати 249 %. 

Ключові слова: квасоля, насіння, стимулятори росту, гербіциди, урожай. 

 

Подолати існуючий дефіцит високоякісного білка для харчових і кормових потреб можливо 

лише за рахунок збільшення виробництва їх товарного насіння. При цьому розширення їх посівів 

дає змогу підвищити родючість ґрунтів і загальну культуру землеробства, зміцнити економіку і 
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підвищити рівень життя людей. Позитивні якості цих культур сприяють постійному росту 

посівних площ і валових зборів, поступаючись за цими показниками лише зерновим. 

На сьогоднішній день зернобобовими засівають близько 200 млн га, а їх валовий збір 

перевищує 390 млн [6]. До цієї групи ми відносимо і квасолю звичайну, яка за біологічними 

особливостями є типовою зернобобовою культурою. 

Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) – найцінніша із зернобобових продовольча 

культура. Розрізняють кущову, напіввитку та витку форми квасолі звичайної. У виробництві 

переважають кущові форми, а виткі вирощують як овочеві культури. 

Квасоля – цінна високобілкова культура, яку широко використовують у народному 

господарстві, зокрема для продовольчого використання. Залежно від умов вирощування вміст 

білка змінюється від 20,8 до 33,6 % [1]. 

Квасоля є однією із зернобобових культур світового землеробства. Найбільші посівні площі 
квасолі розміщені в Африці – 7694,5 тис. га, Бразилії – 2831,0, у Мексиці – 1754,8 тис. га. У Європі 

– 260,1 тис. га. [2, 3]. Площі посіву цієї культури в Україні незначні (близько 20 тис. га), що 

складає в середньому близько 5,4 % у структурі зернобобових культур, при цьому, середня 

врожайність її становить 1,6 т/га. Основною причиною незначних площ посіву цієї культури в 

Україні є досить низька врожайність зерна у виробничих умовах, через відсутність 

високопродуктивних технологічних сортів [4]. 

На світовому ринку ціни на насіння квасолі стабільно високі і користується попитом. Проте 

потреби навіть на внутрішньому ринку України залишаються не вирішеними [5]. 

В останні роки існує нагальна потреба у розробці хімічних заходів технології вирощування 

квасолі, які спрямовані на підвищення урожайності культури з високими якісними показниками, 

що дасть змогу збільшити посівні площі під нею. 

Аналіз результатів досліджень показав, що чисельність бурянів на контролі на період 

збирання квасолі становила у середньому 101 шт/м2. На ділянках з гербіцидами цей показник був  

у межах 7-21 шт/м2. 

Застосування гербіциду Стомп, 33 % к.е. в нормі витрати 4,0 л/га показало, що він 

ефективно знищував, як однорічні злакові так і дводольні бур’яни. Гербіцид вибіркової дії, який 

поглинає паростки і коріння пророслого насіння бур’янів. Поглинання гербіциду відбувається у 

фазу проростання бур’янів, що викликає їх загибель ще до появи сходів. Тривалість захисної дії 

35-45 днів залежно від погодних умов. Даний препарат забезпечував зниження забур’яненості в 

порівнянні з контрольним варіантом на період збирання квасолі до 79 %. 

Ефективний контроль бур’янів забезпечувало досходове внесення бакової  суміші 

гербіцидів Стомп, 33 % к.е., 2 л/га + Комманд, 48 % к.е., 0,1 л/га, яке забезпечувало загибель 90% 

бур’янів. Найефективніший контроль бур’янів був відмічений на ділянках де крім бакової суміші 

гербіцидів Стомп, 33 % к.е., 2 л/га + Комманд, 48 % к.е., 0,1л/га, перед посівом квасолі її насіння 

оброблялось стимулятором росту Емістим в нормі витрти 0,25 мл/га. На даних ділянках кількість 

бур’янів була в кількості 7 шт/м2, з них 4 бур’яни злакові а 3 дводольні. Загалом, рівень 

забур’яненості в порівнянні з контрольними ділянками зменшився на 93 %. 

В 2018 році врожайність квасолі була меншою, ніж в 2017 році, це залежало від погодних 

умов. Так, на контрольних ділянках в середньому за два роки досліджень врожайність насіння 

квасолі була на рівні 0,60 т/га, відповідно в 2017 році урожайність насіння квасолі була вищою на 

0,07 т/га вищою ніж в 2018 році. Найвища урожайність насіння квасолі 2,03 т/га в середньому за 

два роки відмічена на ділянках де вносилась до сходів квасолі композиція грунтових гербіцидів 

Стомп, 33 % к.е., 2 л/га + Комманд, 48 % к.е., 0,1л/га, а насіння квасолі перед посівом оброблялось 

стимулятором росту Емістим С в нормі вирати 0,25 мл/т. 

Отже, сумісне внесення грунтових гербіцидів Стомп, 33 % к.е., 2 л/га + Комманд, 48 % к.е., 

0,1л/га, та обробка насіння квасолі стимулятором росту Емістим в нормі витрати 0,25 мл/т впливає 

позитивно на рослини квасолі та суттєво зменшує забур’яненість посівів в результаті чого 

збільшується урожайність та якість зерна квасолі. 
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