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АНОТАЦІЯ 

В статті описано норми внесення мінеральних добрив та застосування інокуляції насіння квасолі.  

Дефіцит білка у всьому світі знижується за рахунок використання білків тваринного походження. В 

умовах реформування агропромислового комплексу України та скорочення виробництва тваринної про-

дукції важливого значення набуло виробництво високобілкових продуктів рослинництва. Як наслідок 

цього, за останні роки різко виріс попит на насіння зернобобових культур. Технології використання добрив 

та вирощуванні квасолі є одним із найбільш ефективних заходів підвищення її врожайності.  

Встановлено, що оптимізована система удобрення із урахуванням потреби рослин у поживних ре-

човинах за етапами органогенезу може забезпечити найвищу врожайність культури. Квасолю відносять 

вчені до культур, вимогливих до поживного режиму ґрунту. На думку ряду вчених, квасоля є найвимог-

ливішою до родючості ґрунту серед зернобобових і досить чутлива до внесення мінеральних добрив. 

підтвердження цих висновків знайшло і в наших дослідженнях. 

ABSTRACT 

The article describes the application of mineral fertilizers and the application of inoculation of bean seeds. 

Protein deficiency is reduced worldwide by the use of animal proteins. In the conditions of reforming the 

agro-industrial complex of Ukraine and reduction of production of animal products, the production of high-protein 

crop products became important. As a consequence, demand for leguminous seeds has increased dramatically in 

recent years. Fertilizer technology and bean cultivation are one of the most effective measures to increase its yield. 

It is established that an optimized fertilizer system, taking into account the need of plants for nutrients by 

stages of organogenesis, can provide the highest crop yield. Beans are attributed to scientists who are demanding 

of the soil's nutrient regime. According to some scientists, beans are the most demanding for soil fertility among 

legumes and are quite sensitive to mineral fertilizers. These findings are supported by our studies as well. 

Ключові слова: квасоля, сорт, мінеральні добрива, інокуляція, урожайність, удобрення. 

Keywords: beans, variety, mineral fertilizers, inoculation, yield, fertilizers. 

 

Квасоля доволі перспективна культура, яка хоч 

і трудомістка у вирощувані, але має перспективу у 

ринку збуту та обіцяє чималий дохід в перспективі 

вже через короткий проміжок часу. Ця культура 

буде перспективною для фермерів, які мають не 

надто великі ділянки землі, хоча потрібну техніку 

все ж доведеться придбати. Тим не менше виро-

щуванням квасолі може зайнятись і людина, у якої 

немає досвіду сільськогосподарської діяльності [1, 

3]. Скорочення виробництва продукції тваринни-

цтва викликало необхідність збільшення частки 

рослинного білка. Населення України споживає 67-

70 % білка рослинного та 30-32 % – тваринного по-

ходження. У вирішенні проблеми нестачі білків 

тваринного походження важливу роль відіграє ква-

соля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) [1, 2]. Нестача 

білка в харчуванні людини впливає на фізичну пра-

цездатність, ріст і розвиток молодого організму, 

інтелектуальний розвиток людини та її довголіття. 

Найважливішою складовою їжі є білки, оскільки 

саме ця група макронутрієнтів забезпечує ріст, 

утворення нових та відновлення ушкоджених тка-

нин [2, 8]. 

Норма вживання людиною бобових в рік по-

винна складати 13 кг за даними інституту харчу-

вання. Останнім часом рівень життя населення 

будь-якої країни визначається кількістю білка, який 

споживає людина. В Україні за останні десять років 

якість харчування населення різко погіршилася. 

Причиною цього є різкий спад об’ємів виробництва 

високобілкових продуктів харчування тваринного 

походження та їх висока собівартість [1, 4]. Вчені 

довели, що продукція тваринництва майже досягла 

своєї біологічної межі і сподіватися на істотне під-

вищення продуктивності й валового виробництва 

продуктів тваринництва немає підстав [1, 5]. 

Дефіцит білка у всьому світі знижується за 

рахунок використання білків тваринного поход-

ження [1, 7, 10]. В умовах реформування агропро-

мислового комплексу України та скорочення виро-

бництва тваринної продукції важливого значення 

набуло виробництво високобілкових продуктів 
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рослинництва. Як наслідок цього, за останні роки 

різко виріс попит на насіння зернобобових культур. 

Серед зернобобових культур чільне місце займає 

квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.), що 

містить у середньому 24 % білка, який за амінокис-

лотним складом близький до білків тваринного по-

ходження. Квасоля є однією з найважливіших, яка 

в останні роки перестала бути монополією город-

ників і дачників. Цю культуру стали вирощувати в 

промислових масштабах, зокрема, крупні агрохол-

динги, адже мода на вегетаріанство змусила за-

клади харчування і простих господинь згадати тра-

диційні страви з квасолі, які стають значно попу-

лярнішими за продукти з сої, яку в Україні почали 

вживати в їжу лише близько 20 років тому [6, 8]. 

Вагомий внесок у розвиток питань селекції, насін-

ництва, технологій вирощування квасолі в Україні 

зробили видатні вітчизняні вчені В. І. Січкар, А. О. 

Бабич, В. Ф. Камінський, О. В. Овчарук, Б. І. Пар-

хуць, Л. С. Краєвська, Д. С. Шляхтуров, О. Д. Турак 

О. В. Мазур та ін. 

Продовж останніх п’яти років виробництво 

квасолі зросло від 28,8 до 43,3 тис. т. В Україні 

розпочинається промислове виробництво квасолі. 

Корпорація «Сварог Вест Груп» почала виро-

щувати цю бобову культуру в промислових мас-

штабах, засіявши нею 2,1 тис. га у Хмельницькій та 

Чернівецькій областях. До структури посівів було 

включено 6 сортів білої, чорної та червоної квасолі 

середня врожайність становила 2,4 т/га іноземної 

селекції [6, 11-12]. 

Вирощування квасолі обумовлене економіч-

ною та агрономічною привабливістю. Ця рослина 

належить до цінних попередників майже для всіх 

сільськогосподарських культур. Квасоля не є ви-

нятком серед бобових культур, які є азотфіксую-

чими (тобто збільшують вміст азоту в ґрунті). 

Відповідно ця культура збагачує ґрунт макро- та 

мікроелементами, що робить її надзвичайно корис-

ною складовою сівозміни, а також одним із найкра-

щих попередників зернової групи [8, 11]. 

Мета та задачі дослідження. Метою нашої 

роботи було підвищення зернової продуктивності 

середньостиглих сортів квасолі вітчизняної селек-

ції шляхом встановлення особливостей росту і ро-

звитку рослин та оптимізації елементів технології 

вирощування обробки інокуляції та удобрення за-

лежно від сортових особливостей та умов вегета-

ційного періоду в умовах дослідного поля Вінниць-

кого національного аграрного університету. 

Вирощування сільськогосподарських культур, 

та оптимізація технології зокрема квасолі, передба-

чає врахування погодно-кліматичних та ґрунтових 

умов, а саме: кількості опадів, ґрунту, температур-

ного режиму повітря та тривалості і строків на-

стання теплого періоду, агрохімічних та водно- фі-

зичних властивостей ґрунту. Аналіз погодно-кліма-

тичних та ґрунтових умов дозволяє передбачити 

особливості росту, розвитку та продуктивність по-

льових культур в окремих екологічних зонах. Цей 

аналіз допомагає адаптувати існуючі технології ви-

рощування сільськогосподарських культур для 

кожної конкретної зони [1, 6].  

Залежно від особливостей рельєфу, Лісостеп 

різноманітний. На Правобережжі зона займає Во-

лино-Подільську і Придніпровську височини, на 

Лівобережжі - частину Придніпровської низовини і 

відроги Середньоросійської височини, за складом 

ґрунтів, кліматичними умовами та іншими особли-

востями підзони мають певні відмінності [1]. 

Клімат Лісостепу помірно континентальний. Із 

заходу на схід січневі температури змінюються від 

-4 до -7 °С, липневі – від +20 до +24 °С. Темпера-

тура повітря +31 оС і вище, яка може завдавати 

шкоди сільськогосподарським культурам, просте-

жується періодами в основному, в липні – серпні та 

вересні. Протягом досліджувальних років пере-

важно у січні – лютому середня тривалість періоду 

з мінімальною температурою -14 оС і нижче стано-

вить 5-9 днів. 

Теплий період у Лісостепу триває 230-275 

днів, вегетаційний період більшості сільськогоспо-

дарських культур – 190-210 днів, період активної 

вегетації – 150-180 днів. У зоні Лісостепу сума ак-

тивних температур становить 2600-2800 оС. 

За рік випадає 440-710 мм опадів, з яких 60-70 

% припадає на літній період [9, 10]. У зоні Лісо-

степу часто трапляються посушливі періоди [11]. 

Клімат зони дослідження - помірно-континен-

тальний. При середньорічній температурі близько 

7°С середня температура зимових місяців стано-

вить - 6,1 °С. Абсолютний мінімум становить -30 

°С. Загальна кількість опадів за рік коливається в 

межах 571-624 мм. Із цієї суми близько 65 % опадів 

припадає на теплий період року і 30 % - на холод-

ний. Гідротермічний коефіцієнт перевищує оди-

ницю і дорівнює 1,7-1,8, розподіл опадів протягом 

року носить нерівномірний характер. 

Можна відмітити, що ґрунтово-кліматичні 

умови регіону є досить сприятливими для ведення 

сільськогосподарського виробництва і отримання 

високих і стабільних урожаїв зернових бобових ку-

льтур, в тому числі квасолі. 

Дослідження особливостей росту, розвитку та 

формування продуктивності залежно від піджив-

лень проводились протягом 2017-2019 рр. на сірих 

лісових середньосуглинкових ґрунтах. Сірий лісо-

вий середньо суглинковий ґрунт дослідної ділянки 

характеризується агрохімічними показниками. 

Вміст гумусу на глибині 0-30 см становить 2,10 

% (за Тюріним), реакція ґрунтового розчину слабо-

кисла – рН 5,1, гідролітична кислотність 2,16 мг – 

екв./100 г ґрунту. Сума ввібраних основ складає 

18,8 мг-екв./100 г ґрунту. 

В цілому фізико-хімічні властивості ґрунту до-

слідної ділянки є характерними для цього виду ґру-

нтів, що зустрічається на території області. Незва-

жаючи на деякі недоліки сірих лісових ґрунтів вони 

є придатними для вирощування всіх польових ку-

льтур, в тому числі сої, одержання їх високої уро-

жайності. 

Результати досліджень. Тривалість вегета-

ційного періоду при вирощуванні квасолі має важ-

ливе значення, оскільки ріст, розвиток та форму-

вання врожаю цієї культури може тривати від 60 до 

130 діб. Встановлено, що тривалість вегетаційного 
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періоду залежить від генетичних особливостей 

сорту, екологічних умов регіону та застосування 

конкретних елементів технології вирощування [10, 

12]. Існує градація розподілу вегетаційного періоду 

квасолі звичайної: ранньостигла група (сівба – тех-

нічна стиглість зеленого боба) 64-72 доби; середнь-

оранні – 73-80 діб; середньостиглі 81-110 діб, се-

редньопізні 111-120 діб і пізньостиглі 120 діб. 

Доведено, що за середньодобовою температурою 

вище за 10 °С можна вирощувати сорти з періодом 

95–100 діб до технічно стиглого зеленого боба та 

125-130 діб до фізіологічно стиглого насіння [5, 9, 

11]. 

Подовження тривалості вегетації рослин ква-

солі, як правило, негативно впливає на розвиток 

рослин квасолі звичайної. Вчені стверджують, що 

процес формування квіток, тривалість цвітіння, за-

пліднення і формування бобів повною мірою зале-

жать від кліматичних чинників. Найкращі умови 

для запліднення спостерігаються за температури 

повітря 20-27 ºС і вологості 45-60 %. Зазвичай три-

валість періодів сходи-цвітіння і цвітіння-до-

зрівання у квасолі майже однакова, з деякими коли-

ваннями. Цвітіння у дуже ранньостиглих генотипів 

починається на 28-30 добу, у пізньостиглих – на 55-

57 [1, 8]. У період цвітіння і на початку наливання 

бобів надземна маса квасолі починає розвиватись 

більш інтенсивно та накопичує ще 30 % сухої речо-

вини. Хоча ріст рослин після кінця цвітіння майже 

припиняється, накопичення сухої речовини триває 

до повної стиглості насіння, і за цей період ще до-

дається її до 40 %. Процес формування квіток, три-

валість цвітіння, запліднення і формування бобів 

залежать від кліматичних чинників. 

Дощова і прохолодна погода гальмує цвітіння, 

спричиняє обпадання бутонів і стерильність квіток 

[7]. 

В наших дослідженях встановлено, що в сере-

дньому за вегетаційний період середньостиглі со-

рти квасолі, залежно від варіанта удобрення та іно-

куляції насіння Роколта, варіював у сортів Букови-

нка, Галактика та Дніпрянка від 79 до 102 діб 

(табл.1). 

Найдовший період вегетації сортів квасолі 

відмічено нами у найбільш наближеному за показ-

никами до типових погодно-кліматичних умов та 

сприятливому для росту і розвитку рослин квасолі 

2019 році. Достатня кількість опадів у травні, 

червні та липні (92, 109,2 та 85 мм опадів 

відповідно) викликала подовження фази цвітіння, 

інтенсивніше наростання вегетативної маси та 

збільшення висоти рослин. Загалом, вегетація рос-

лин досліджуваних сортів квасолі подовжилася на 

тиждень відносно середнього за три роки показ-

ника. У 2019 році для досягнення повної стиглості 

сорту Буковинка знадобилося, залежно від удоб-

рення та інокуляції насіння Роколта, від 84 до 96 

діб, сорту Галактика від 91 до 106 діб, сорту Дніп-

рянка від 94 до 107 діб. У найсухішому за роки до-

сліджень 2018 році вегетація досліджуваних сортів 

була найкоротшою і варіювала залежно від чин-

ників, поставлених на вивчення, у сорту Буковинка 

73-81 доба, у сорту Галактика – 83-95, у сорту Дніп-

рянка – 85-96 діб відповідно. Сорт Буковинка до-

стигав раніше за інші та період вегетації в нього був 

на 8-13 діб коротший. 

Таблиця 1 

Тривалість вегетаційного періоду сортів квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції на-

сіння, діб 

Сорт Варіант удобрення 

Рік 
Середнє 

2017 2018 2019 

проведення інокуляції насіння* 

без/і і без/і і без/і і без/і і 

Б
у

к
о

в
и

н
к
а Без добрив (контроль) 80 83 84 87 73 76 79 82 

N30P25K15 82 86 87 91 74 78 81 85 

N55P35K25 85 88 90 93 77 80 84 87 

N80P50K35 88 89 93 94 80 80 87 88 

N100P70K40 89 89 96 96 81 81 89 89 

Г
ал

ак
ти

к
а Без добрив (контроль) 86 92 91 94 83 86 87 91 

N30P25K15 89 96 95 100 85 88 90 95 

N55P35K25 93 99 99 104 88 89 93 97 

N80P50K35 97 99 102 103 92 92 97 98 

N100P70K40 100 100 106 106 95 95 100 100 

Д
н

іп
р
я
н

к
а Без добрив (контроль) 89 92 94 98 83 85 89 92 

N30P25K15 93 97 97 101 85 89 92 96 

N55P35K25 96 99 100 105 88 93 95 99 

N80P50K35 99 100 105 105 92 92 99 99 

N100P70K40 102 102 107 107 95 96 101 102 

*Примітка: і – інокульоване насіння; б/і – без інокуляці;. 
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відмічено нами у найбільш наближеному за показ-

никами до типових погодно-кліматичних умов та 

сприятливому для росту і розвитку рослин квасолі 

2019 році. Достатня кількість опадів у травні, 

червні та липні (92, 109,2 та 85 мм опадів 

відповідно) викликала подовження фази цвітіння, 

інтенсивніше наростання вегетативної маси та 

збільшення висоти рослин. Загалом, вегетація рос-

лин досліджуваних сортів квасолі подовжилася на 
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тиждень відносно середнього за три роки показ-

ника. У 2019 році для досягнення повної стиглості 

сорту Буковинка знадобилося, залежно від удоб-

рення та інокуляції насіння Роколта, від 84 до 96 

діб, сорту Галактика від 91 до 106 діб, сорту Дніп-

рянка від 94 до 107 діб. У найсухішому за роки до-

сліджень 2018 році вегетація досліджуваних сортів 

була найкоротшою і варіювала залежно від чин-

ників, поставлених на вивчення, у сорту Буковинка 

73-81 доба, у сорту Галактика – 83-95, у сорту Дніп-

рянка – 85-96 діб відповідно. Сорт Буковинка до-

стигав раніше за інші та період вегетації в нього був 

на 8-13 діб коротший. 

Сорти квасолі в період вегетації в середньому 

за роки досліджень на варіантах із застосуванням 

інокуляції насіння, порівняно з варіантами без іно-

куляції насіння на різному фоні удобрення, був до-

вшим на 3-5 діб до варіанта з внесенням добрив в 

нормі N55P35K25 включно. На варіантах досліду 

без інокуляції насіння Роколта зі збільшенням но-

рми внесення азотних добрив пропорційно подов-

жувалась вегетація всіх досліджуваних сортів. Зо-

крема, у середньому за роки досліджень від кон-

трольного варіанта (без добрив) до збільшення 

азотних добрив до 120 кг/га д. р. на фоні P80K40 

вегетація досліджуваних сортів квасолі подовжува-

лася на 13-15 діб. 

За внесення азотних добрив у нормі від 90 до 

120 кг/га на фоні збільшення норми внесення фос-

форно-калійних добрив, період вегетації був одна-

ковим, як у варіантах із застосуванням інокуляції 

Роколта, так і без неї. Разом з цим, внесення добрив 

у нормі N80P50K35 та N100P70K40 призводило до 

пригнічення нітрогеназної активності бульбочок на 

коренях досліджуваних сортів квасолі та живлення 

рослин відбувалося виключно за рахунок мінераль-

них форм добрив. 

Формування врожаю при вивченні процесу 

культурних рослин проблема їх росту і розвитку є 

головною в агрономічній науці. Ріст і розвиток рос-

лин відображають всю сукупність процесів 

взаємодії організмів з чинниками зовнішнього се-

редовища, тому застосовуючи ті чи інші техно-

логічні прийоми, можна впливати на умови життя 

та процеси росту і розвитку рослин в агробіоцено-

зах [1, 8]. 

В онтогенезі рослин квасолі в перший період 

характеризується тим, що молодий проросток, який 

розвивається, живиться за рахунок пластичних ре-

човин насінини і лише після появи сім’ядолей на 

поверхні ґрунту, рослина починає засвоювати вуг-

лекислоту повітря і поживні речовини з ґрунту [1]. 

Тому, створення сприятливих умов для росту і роз-

витку рослин квасолі, особливо в перші 40 діб веге-

тації, відіграє важливе значення у формуванні ви-

соких врожаїв насіння цієї культури [5, 12]. 

Таблиця 2 

Тривалість міжфазних періодів квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції насіння, 

діб (середнє за 2017–2019 рр.) 

Сорт Варіант удобрення 

Тривалість від фази повні сходи до повної стиглості 

третього трійчастого лис-

тка 

бутоніза-

ції 
цвітіння 

наливу бо-

бів 

повної стигло-

сті 

проведення передпосівної інокуляції* 

без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і 

Б
у

к
о

в
и

н
к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
10 10 29 30 39 42 61 64 79 82 

N30P25K15 11 12 31 32 41 45 63 67 81 85 

N55P35K25 12 12 31 32 44 47 66 69 84 87 

N80P50K35 12 13 31 32 47 48 69 71 87 88 

N100P70K40 14 14 33 33 49 49 71 71 89 89 

Г
ал

ак
ти

к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
12 12 32 32 41 44 66 70 87 91 

N30P25K15 13 13 32 33 45 50 69 74 90 95 

N55P35K25 14 14 34 34 48 52 72 75 93 97 

N80P50K35 15 15 34 35 52 55 76 77 97 98 

N100P70K40 17 17 34 35 55 57 79 79 100 100 

Д
н

іп
р
я
н

к
а 

Без добрив (кон-

троль) 
13 13 33 33 42 46 66 69 89 92 

N30P25K15 14 14 33 34 45 49 70 74 92 96 

N55P35K25 15 15 35 35 48 52 73 77 95 99 

N80P50K35 15 16 36 37 52 55 77 78 99 99 

N100P70K40 17 17 36 37 56 58 79 80 101 102 

*Примітка: і – інокульоване насіння; б/і – без інокуляції 

 

Як видно з таблиці 2 цвітіння рослин квасолі 

дуже ранньостиглих генотипів зазвичай почи-

нається на 36-42 добу, у пізньостиглих – на 55-57 

[1, 5]. У результаті проведених нами досліджень 

найменша середня тривалість міжфазного періоду 

повних сходів – третього трійчастого листка 

відмічена у сорту квасолі Буковинка – 10-14 діб, 

дещо більшою – 12-17 і 13-17 діб була у сортів Га-

лактика та Дніпрянка, зростаючи під впливом іно-

куляції та норм внесення мінеральних добрив. 

Проте, вплив інокуляції на тривалість міжфазних 
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періодів квасолі звичайної спостерігався вже на по-

чатку цвітіння. До вказаного періоду варіанти без 

інокуляції та з інокуляцією Роколта за тривалістю 

міжфазних періодів значно не відрізнялися. На по-

чатку вегетації більш суттєво на подовженість 

періодів росту впливали генетичні особливості 

сорту та мінеральні добрива. 

На контролі в варіантах досліду (без добрив та 

інокуляції насіння) початок цвітіння рослин ква-

солі у сорту Буковинка зафіксовано через 39 діб пі-

сля фази повних сходів, у сортів Галактика та Дніп-

рянка – через 41 і 42 доби відповідно. За інокуляції 

Роколта початок цвітіння відмічено пізніше на 3-4 

доби. Зокрема, у сорту Буковинка цвітіння настало 

через 42 доби після фази повних сходів, у сортів Га-

лактика та Дніпрянка – через 44 та 46 діб. Початок 

наливу бобів на цих же варіантах без внесення до-

брив та без інокуляції відзначено відповідно через 

61 та 66 діб. На варіантах з інокуляцією насіння 

квасолі Роколта у сортів Буковинка, Галактика та 

Дніпрянка відмічено через 64, 70 та 69 діб 

відповідно, що на 3-4 діб довше порівняно з 

варіантами без інокуляції насіння. 

Рівень забезпеченості елементами мінераль-

ного живлення також неабияк впливає на три-

валість міжфазних періодів в онтогенезі рослин 

квасолі. Зокрема, при збільшенні норми внесення 

мінеральних добрив у нормі N100P70K40 в другій 

половині вегетації культури настання фаз росту 

відмічено на 10-13 діб пізніше залежно від чин-

ників, які вивчали, у всіх досліджуваних сортів ква-

солі, порівняно з контрольним варіантом. На по-

чатку вегетації різниця була меншою і становила 3-

4 доби. Причому, на варіантах із проведенням іно-

куляції та удобренням у нормі N55P35K25 (вклю-

чно) зафіксовано подовження цих періодів на 5-7 

діб. За подальшого збільшення норм мінеральних 

добрив (до N100P70K40 кг/га д. р.) настання фаз 

відбувалося за однаковий період, як з інокуляцією 

насіння, так і без неї. 

Різницю в тривалості міжфазних періодів нами 

було відмічено під впливом гідротермічних умов 

кожного року окремо. Зокрема, у 2017 році три-

валість міжфазних періодів відповідала або була 

наближеною до біологічних особливостей даних 

сортів та варіювала залежно від мінерального жив-

лення, а також інокуляції насіння. У 2017 році три-

валість міжфазних періодів значно подовжилась за 

рахунок високих температур та тривалих дощів у 

червні та липні. У сортів Буковинка, Галактика та 

Дніпрянка фаза повної стиглості наступила 

відповідно через 96, 106 та 107 діб залежно від 

варіантів досліду, що були поставлені на вивчення. 

Різниця між варіантами із проведенням інокуляції 

та без неї становила 3-5 діб. Зі збільшенням норми 

внесення мінеральних добрив до N100P70K40 кг/га 

д. р. настання фаз в даному році відбувалось одно-

часно, незалежно від інокуляції насіння. 

Як ми можемо побачити що 2018 році вегета-

ція рослин квасолі пройшла швидше і тривалість 

міжфазних періодів була коротшою за роки прове-

дення досліджень. Міжфазні періоди в даному році 

у зв’язку з посушливими та жарким погодними 

умовами вегетаційного періоду тривали на 4-12 діб 

менше, ніж в 2017, та особливо, за дощового 2018 

року. У сорту квасолі Буковинка фаза повної стиг-

лості зерна на контрольних варіантах досліду без 

інокуляції відмічена на 73 добу, з інокуляцією 

насіння Роколта – на 76 добу після повних сходів.  

Отже, тривалість міжфазних періодів в онтоге-

незі квасолі та їх співвідношення різнились між со-

бою під впливом погодних умов вегетаційного року 

(різниця по роках за настанням фаз складала до 15 

діб залежно від сорту та досліджуваних чинників), 

норм мінеральних добрив (збільшення норм міне-

ральних добрив від N30P25K15 до N100P70K40 

кг/га д. р. подовжувало настання фаз розвитку до 12 

діб), та сортових особливостей (хоча всі до-

сліджуванні сорти належать до середньостиглої 

групи сортів, різниця в настанні фаз розвитку, за-

лежно від досліджуваних чинників, між сортами 

складала до 13 діб). 

Як вказано з літературних джерел висота рос-

лин квасолі є важливим чинником, який впливає на 

її продуктивність. За динамікою цього показника 

впродовж вегетації можна судити про те, як склада-

лися умови росту і розвитку рослин в онтогенезі. 

Детальний аналіз темпів росту стебла дає мож-

ливість з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

сільськогосподарських рослин, зокрема і квасолі [2, 

8, 12]. Детальний аналіз висоти рослин дає мож-

ливість з’ясувати найбільш оптимальні умови для 

формування високопродуктивних агрофітоценозів 

сільськогосподарських рослин, зокрема і квасолі. 

Вивчення темпів росту та розвитку рослин квасолі 

в онтогенезі дає можливість розкрити найбільш 

важливі залежності процесу формування високої 

продуктивності цієї культури [2, 6, 8]. Ця ознака в 

онтогенезі рослин квасолі піддається значним 

змінам. З огляду на це, вивчення темпів росту і ро-

звитку рослин квасолі дає змогу розкрити та сфор-

мулювати наукові основи формування високопро-

дуктивних агроценозів квасолі. 

Зважаючи на отримані дані за роки проведення 

досліджень можна зробити висновок, що на висоту 

рослин квасолі впливають як погодні умови дослі-

джуваних років, так і генетичні особливості сорту, 

а також елементи технології, що входили до схеми 

нашого досліду – передпосівна інокуляція насіння, 

удобрення. 

Слід відзначити, що на висоту рослин квасолі 

насамперед значно вплинули гідротермічні умови 

вегетаційного періоду. Більш сприятливими та ха-

рактерними для цієї культури були співвідношення 

температури повітря та надходження опадів у 2017 

та 2018 роках, де за таких умов темпи росту дослі-

джуваних сортів квасолі повною мірою відповідали 

генетичним особливостям цих сортів. У 2019 році 

через недостатню кількість опадів упродовж всієї 

вегетації квасолі висота рослин була суттєво ниж-

чою приблизно на 35-40 % (залежно від фази роз-

витку), ніж характерна ознака для кожного дослі-

джуваного сорту за загальною ботанічною характе-

ристикою сортів. 
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Рис. 1. Висота рослин квасолі залежно від удобрення та передпосівної інокуляції насіння,  

см (середнє за 2017−2019 рр.) 

 

За період проведення досліджень нами відмі-

чено, що як і в попередньому досліді зі збільшен-

ням норми внесення мінеральних добрив та з подо-

вженням подальших фенологічних фаз культури, 

збільшувалась висота рослин досліджуваних сортів 

квасолі. 

За роки проведення досліджень сорт Дніпря-

нка характеризувався більш інтенсивним наростан-

ням вегетативної маси та швидким темпом збіль-

шення висоти рослин, порівняно з сортами Галак-

тика та особливо Буковинка. Зокрема, у середньому 

за роки проведення досліджень у фазу наливу бобів 

даний показник, залежно від удобрення та інокуля-

ції насіння Роколта, зростав у вищезазначеного 

сорту від 52,0 до 64,4 см, тоді як у сорту Галактика 

він варіював від 46,7 до 58,8 см відповідно. 

Результати досліджень дали нам змогу ствер-

джувати, що висоту рослин квасолі зумовлювали, 

насамперед, гідротермічні умови року проведення 

досліджень. Також не менш важливий чинник – ге-

нетичні особливості сорту, і чинники, які були по-

ставлені на вивчення, а саме удобрення збільшення 

норм внесення мінеральних добрив до N100P70K40 

спричиняло збільшення висоти на 20-40 %, 

порівняно з контрольними варіантами та прове-

дення інокуляції насіння Роколта (за удобрення до 

N55P35K25 кг/га д. р. зумовило збільшення даного 

показника на 2-10 %, порівняно з варіантами без 

інокуляції, подальше збільшення добрив до 

N100P70K40 – на однаковому рівні або на 1-6 %). 

Результати, одержані нами, дозволили встано-

вити, що висота кріплення нижніх бобів змінюва-

лась залежно від сортових особливостей культури 
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та висоти рослин. Вищу висоту кріплення нижніх 

бобів відмічено у сорту Буковинка, яка в середнь-

ому за роки проведення досліджень варіювала від 

15,0 (контроль, без добрив та інокуляції) до 16,5 см 

(N100P70K40 + інокуляція насіння Роколта). Дещо 

нижче висота у сортів Дніпрянка та Галактика – від 

14,4 до 15,4 та від 13,5 до 14,8 см відповідно 

(табл.3). 

Збільшення норми внесення добрив до 

N30P25K15 до N100P70K40 кг/га д.р., а також за-

стосування передпосівної інокуляції на фоні міне-

рального удобрення, сприяло збільшенню висоти 

кріплення нижніх бобів аналогічно збільшенню ви-

соти рослин квасолі в цілому.  

Таблиця 3 

Елементи структури врожаю квасолі залежно від удобрення та застосування інокуляції насіння (се-

реднє за 2017-2019 рр.) 

С
о

р
ти

 

Варіант 

удобрення 

Висота 

кріплення ниж-

ніх бобів, см 

Довжина 

бобів, см 

Кількість бобів 

на рослині, шт. 

Кількість зерен 

на рослині, шт. 

Маса зерна з 

рослини, г 

Маса 1000 

насінин, г 

 

проведення передпосівної інокуляції* 

без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і без/і і  

Б
у

к
о

в
и

н
к
а 

Контроль 15,0 15,1 12,1 12,2 19,1 20,2 84,9 87,5 16,4 17,1 193,2 195,8 

N30P25K15 15,4 15,3 12,3 12,5 19,6 21,1 91,2 92,8 18,1 18,8 198,3 202,3 

N55P35K25 15,3 15,5 12,7 12,8 20,3 21,8 92,4 94,2 18,6 19,6 201,8 207,6 

N80P50K35 15,9 15,9 12,8 12,7 20,5 20,4 94,2 92,9 19,3 19,0 205,4 204,3 

N100P70K40 16,3 16,5 12,6 12,6 19,9 19,9 91,1 91,5 18,3 18,5 201,2 201,9 

Г
ал

ак
ти

к
а 

Контроль 13,5 13,6 14,6 14,9 16,6 17,4 76,0 78,6 15,4 16,1 202,7 204,8 

N30P25K15 13,8 13,8 15,0 15,1 17,6 19,0 81,8 83,4 17,0 17,7 207,3 211,7 

N55P35K25 14,0 14,0 14,9 15,1 18,0 19,8 84,4 86,0 17,8 18,5 210,6 215,3 

N80P50K35 14,5 14,5 15,1 15,2 18,4 18,5 84,9 84,9 18,1 18,0 212,7 212,3  

N100P70K40 14,7 14,8 15,0 15,2 17,6 17,8 82,6 83,2 17,3 17,5 209,7 210,0  

П
ер

л
и

н
а 

Контроль 14,4 14,4 15,2 15,4 20,4 22,1 101,3 104,2 17,6 18,4 173,9 176,2 

N30P25K15 14,8 14,9 15,6 15,7 25,2 26,5 106,8 108,4 18,9 19,6 177,0 180,4 

N55P35K25 14,7 14,9 15,6 15,7 26,5 28,6 109,2 112,5 19,6 20,9 179,5 183,9 

N80P50K35 15,0 15,1 15,6 15,8 27,2 27,2 111,4 111,4 20,3 20,3 182,1 182,0 

N100P70K40 15,2 15,4 15,7 15,7 24,6 24,9 109,0 109,2 19,5 19,6 179,2 179,5 

* Примітка: і – інокуляція насіння; б/і – без інокуляці  

 

У середньому за роки досліджень у сорту Бу-

ковинка цей показник досяг найвищого значення 

при застосуванні інокуляції та за внесення 

N100P70K40 і становив 16,5 см, що 0,2 см більше, 

ніж у варіанті без інокуляції за тієї ж норми добрив, 

та на 1,5 см більше за варіант із абсолютним кон-

тролем. Аналогічну тенденцію з дещо нижчими ре-

зультатами зафіксовано у сортів Галактика та Дніп-

рянка.  

Встановлено, що безпосередній прямий вплив 

на даний показник мали погодні умови конкретного 

року. Зокрема, найвищу висоту кріплення нижніх 

бобів відмічено у достатньо вологому та теплому 

2018 році. Висота кріплення нижніх бобів у сорту 

Буковинка становила 16,3-17,9 см, порівняно з 

дещо нижчим показником у близькому за гідро-

термічними показниками до багаторічних даних 

2017 році – 16,2-17,3 та найнижчим – у спекотному 

та посушливому 2019 році, коли рослини квасолі 

мали найкоротший період вегетації та найнижчу 

висоту рослин – 13,6-14,8 см. У сортів Галактика та 

Дніпрянка виявлено аналогічну тенденцію зміни 

показника за роками. 

Довжина бобів квасолі – переважно сортова 

ознака, яка варіювала залежно від чинників, що 

були поставлені на вивчення (норми мінеральних 

добрив та інокуляція Роколта) та залежала від гід-

ротермічних умов року проведення досліджень. 

Так, найменшу довжину бобів у середньому за роки 

проведення досліджень формував сорт Буковинка – 

12,1-12,8 см залежно від норми мінеральних добрив 

та інокуляції. Дещо довші боби мали сорти Галак-

тика та Дніпрянка – 14,6-15,2 та 15,2-15,8 см за-

лежно від норми мінеральних добрив та інокуляції. 

Зважаючи на погодні умови, що склалися на період 

вегетації культури, найкоротші боби сорти квасолі 

формували у спекотному та посушливому 2019 

році, найдовші – у теплому та зволоженому 2018 

році. 

Кількість бобів на рослині – важливий елемент 

структури врожаю, що зумовлює продуктивність 

рослини і приймає участь у формуванні врожаю. У 

процесі проведення досліджень встановлено, що 

максимальну кількість бобів з рослини було отри-

мано в сприятливому для росту й розвитку квасолі, 

теплому з достатньою кількістю опадів році 2018 

році. 

Найвищий показник у даному році відмічено у 

сорту Дніпрянка, що залежно від досліджуваних 

чинників варіював від 20,7 до 30,5 шт., у сортів Бу-

ковинка та Галактика дещо нижчий – відповідно від 

19,4 до 22,9 та від 17,8 до 19,9 шт. Меншу кількість 

бобів з рослини у сортів квасолі Дніпрянка, Буко-

винка та Галактика зафіксовано у не менш сприят-

ливому за гідротермічними умовами 2017 році – 

відповідно від 20,8 до 28,2, від 19,6 до 22,1 та від 
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16,4 до 20,8 шт. Найнижчий даний показник у до-

сліджуваних сортів виявлено в спекотному та по-

сушливому 2018 році, який варіював відповідно 

19,6 до 27,1, від 18,2 до 20,4 та від 15,3 до 18,8 шт. 

Встановлено, що досліджувані чинники впли-

вали на кількість бобів на рослині квасолі. Так, вне-

сення мінеральних добрив сприяло збільшенню 

цього показника. У варіантах, які не передбачали 

інокуляцію насіння, його величина у сорту Дніпря-

нка в середньому за роки дослідження збільшува-

лась відповідно зі збільшенням норми мінеральних 

добрив – на 23,5 % за внесення N30P25K15, на 29,9 

% – за внесення N30P25K15, на 33,3 % – за вне-

сення N80P50K35 та 20,6 % – за внесення 

N100P70K40,порівняно до неудобрених варіантів, 

де на рослині формувалось 20,4 шт. 

Застосування у технології вирощування іноку-

ляції насіння сприяло збільшенню кількості бобів 

на рослинах квасолі від 1,3 до 8,3 % залежно від рі-

вня мінерального удобрення, порівняно до варіан-

тів, де не передбачали проведення цього агроза-

ходу. Збільшення в нормі внесених добрив азотних 

до 60 кг/га д. р. на фоні P40K20, а також застосу-

вання передпосівної інокуляції на фоні мінераль-

ного удобрення, сприяло збільшенню кількості 

бобів на рослині. У середньому за роки досліджень 

у сорту Дніпрянка цей показник досяг найвищого 

значення при застосуванні інокуляції та за вне-

сення N55P35K25 і становив 28,6 шт., що на 2,4 шт. 

більше, ніж у варіанті без інокуляції за тієї ж норми 

добрив, та на 8,2 шт. більше за варіант із абсолют-

ним контролем. Аналогічну тенденцію з дещо ниж-

чими результатами відмічено у сортів Галактика та 

Буковинка. Подальше збільшення норм азотних до-

брив у варіантах із проведенням інокуляції насіння 

спричинило зменшення кількості бобів на рослині 

у сортів квасолі. Так, підвищення норми добрив до 

N80P50K35 та N100P70K40 створювало сприятливі 

умови мінерального живлення для рослин квасолі. 

Однак, така доза спричиняла істотне зниження 

кількості та маси бульбочок на коренях рослин ква-

солі і, відповідно, пригнічувала процес азотфікса-

ції, значно зменшуючи частку бактеріальної скла-

дової у живленні культури. 

Показник кількості зерен з рослини викликає 

інтерес у плані пошуку шляхів прискореного розм-

ноження насіння, що особливо важливо для ква-

солі, оскільки об’єми виробництва насіння цієї ку-

льтурине задовольняють потреб сільськогосподар-

ських виробників. У наших дослідженнях показник 

кількості зерен на рослині неабияк залежав від 

біологічних особливостей сорту. Зокрема, у сорту 

Дніпрянка в середньому на одній рослині формува-

лося від 101,3 шт. (контроль, без добрив та інокуля-

ції) до 112,5 шт. (N100P70K40 + інокуляція насіння 

Роколта), дещо нижче – у сортів Буковинка та Га-

лактика – від 84,9 до 94,2 та від 76,0 до 86,0 см 

відповідно. Тому, зважаючи на відсоток природних 

втрат та травмування насіння, формування показ-

ника кількості насінин на рослині відбувалося ана-

логічно до кількості бобів на рослині. Застосування 

мінеральних добрив позитивно вплинуло на показ-

ник кількості зерен з рослини. Внесення 

N30P25K15 сприяло його збільшенню, порівняно 

до контрольного варіанта, в сорту Дніпрянка на 5,4 

%, N55P35K25 – на 7,8 %, N80P50K35 – 10,0 %, 

N100P70K40 – на 7,6 %. Застосування інокуляції 

насіння Роколта сприяло збільшенню кількості зе-

рен на рослині на 0,4-2,6 шт. у сорту Буковинка, на 

0,6-2,6 – у сорту Галактика та на 0,2-3,3 шт. у сорту 

Дніпрянка залежно від варіанта удобрення. Проте, 

збільшення норми внесення мінеральних добрив, 

зокрема азотних до 90 та 120 кг/га д. р., нівелювало 

вплив інокуляції на формування даного показника. 

Погодні умови в роки досліджень безпосе-

редньо впливали на масу 1000 насінин. Зокрема, 

найбільш сприятливим для формування маси 1000 

насінин виявився помірно спекотний та достатньо 

зволожений 2018 рік, де у сорту Галактика даний 

показник варіював від 219,8 (варіант абсолютного 

контролю) до 234,2 г (варіант з інокуляцією та вне-

сенням N55P35K25), у сорту Буковинка – від 211,6 

до 228,2 г, у сорту Дніпрянка – від 190,8 до 202,2 г 

відповідно. У теплому зі значною кількістю опадів 

2017 році даний показник був дещо нижчим, 

порівняно з попереднім роком, і у сорту Галактика 

варіював залежно від досліджуваних чинників від 

209,5 до 223,4 г, у сорту Буковинка – від 197,5 до 

211,4 г, у сорту Дніпрянка – від 180,1 до 190,5 г 

відповідно. Найменша маса 1000 насінин виявлено 

у спекотному та посушливому 2018 році, де даний 

показник був значно нижчим, порівняно з характер-

ним за особливостями для кожного сорту показни-

ком. У сорту квасолі звичайної Галактика – 

варіював від 178,8 до 188,2 г, у сорту Буковинка – 

від 170,4 до 183,1 г, у сорту Дніпрянка – від 150,7 

до 161,2 г відповідно. 

Маса 1000 насінин значно різнилася за 

біологічними особливостями кожного конкретного 

сорту. Згідно характеристики досліджуваних 

сортів, даний показник у сорту Дніпрянка був ниж-

чим в досліді та в середньому становив 173,9-183,9 

г, у сорту Буковинка формувалося крупніше 

насіння і маса 1000 насінин становила відповідно 

193,2-207,6 г, тоді як у сорту Галактика маса 1000 

насінин виявилася найбільшою і варіювала в межах 

202,7-215,3 г залежно від удобрення та інокуляції. 

Застосування інокуляції насіння Роколта і збіль-

шення мінеральних добрив до певної межі в се-

редньому за роки досліджень позитивно впливали 

на масу 1000 насінин досліджуваних сортів. Маса 

1000 насінин – це показник, який різниться за ха-

рактерними особливостями кожного конкретного 

сорту. Максимальний показник виявлено у сорту 

Галактика за передпосівної інокуляції та збіль-

шення внесених добрив до N55P35K25 кг/га д.р., 

що становила 215,3 г, порівняно з 210,6 г у варіанті 

без інокуляції, за тих же норм добрив та з 202,7 г у 

варіанті з абсолютним контролем. Таку ж тенден-

цію з дещо нижчою масою тисячу насінин зафіксо-

вано у сортів Буковинка та Дніпрянка. Подальше 

збільшення внесення мінеральних добрив, зокрема 

азотних до 80 та 100 кг/га д.р., сприяло зниженню 
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даного показника у варіантах із проведенням іноку-

ляції, так і без неї. 

Єлементи структури врожаю визначають 

індивідуальну продуктивність рослин квасолі, 

тобто масу зерна з рослини. Тому цілком зрозуміло, 

що досліджувані чинники впливали на останню, 

змінюючи її тим чи іншим чином. Вплив мінераль-

них добрив на формування маси зерна з рослини 

спостерігали в усіх варіантах досліду. Внесення 

N30P25K15 забезпечило збільшення величини 

цього показника порівняно до контролю у сорту 

Дніпрянка на 6,5-7,4 %, N55P35K25 – на 11,4-13,6, 

N80P50K35 – на 10,3-15,3 % та N100P70K40 – на 

6,5-10,8 % залежно інокуляції насіння. У сортів Га-

лактика та Буковинка відмічено аналогічну тенден-

цію. Найкращі умови для формування індивідуаль-

ної продуктивності рослин забезпечувало внесення 

мінеральних добрив у нормі N55P35K25 на фоні до-

посівної інокуляції насіння Роколта або внесення 

N80P50K35 без інокуляції. За такої системи удоб-

рення рослини формували масу зерна на рівні від 

18,5 до 20,9 та від 18,1 до 20,3 г залежно від сорту, 

що на 15,3-20,1 % перевищувало показники абсо-

лютного контролю. Варто зауважити, що введення 

у технологію вирощування квасолі допосівної іно-

куляції насіння Роколта сприяло збільшенню маси 

зерна з рослини, порівняно до неінокульованих 

варіантів, на 0,1-1,3 г/рослину залежно від сорту та 

норми внесення мінеральних добрив. 

Погодні умови 2019 року необхідно відзна-

чити, що неповною мірою відповідали вимогам 

квасолі до умов вирощування, що позначилось на 

формуванні елементів структури врожаю та уро-

жайності в цілому. Залежно від досліджуваних чин-

ників, вона варіювала від 1,41 (сорт Буковинка, аб-

солютний контроль) до 2,12 т/га (сорт Дніпрянка, 

N55P35K25 + інокуляція). У 2018 році під час веге-

тації культури гідротермічний режим сприяв мак-

симальній реалізації генетичного потенціалу рос-

лин квасолі, що дало змогу отримати врожайність 

зерна на рівні від 1,95 (сорт Буковинка, абсолютний 

контроль) до 3,16 т/га (сорт Дніпрянка, N55P35K25 

+ інокуляція). Загалом, погодні умови у 2017 році 

склались сприятливі для росту й розвитку куль-

тури, що позначилось і на показнику врожайності, 

яка коливались у межах від 1,64 до 2,74 т/га за-

лежно від сорту, удобрення та інокуляції. 

Підсумовуючи одержані результати слід від-

значити, що елементи структури врожаю сортів 

квасолі Буковинка, Галактика та Дніпрянка в се-

редньому за роки проведення досліджень залежали 

від сортових особливостей. Сорт квасолі Буковинка 

характеризується вищою висотою кріплення бобів, 

найменшою в досліді довжиною бобів, середньою 

кількістю бобів та зерен на рослині, масою 1000 

насінин. Тому в наших дослідженнях він формував 

середню індивідуальну продуктивність рослини, з 

урахуванням найнижчого виживання рослин за ве-

гетацію і, відповідно, густоти стояння рослин на 

час збирання – найнижчої в досліді врожайності, в 

межах від 1,68 до 2,28 т/га залежно від норми міне-

ральних добрив та інокуляції. 

Найбільша врожайність (1,9-2,40 т/га) сформу-

вав сорт квасолі Галактика за рахунок найбільшої 

маси 1000 насінини та густоти стояння рослин на 

час збирання. Сорт квасолі Дніпрянка в наших до-

слідженнях хаарктеризувався найвищою вро-

жайністю – 2,09-2,65 т/га залежно від норми міне-

ральних добрив та інокуляції за рахунок фор-

мування більшої кількості бобів та зерна на 

рослині, маси зерна з рослини. 

Внесення добрив у технології вирощування 

квасолі є одним із найбільш ефективних заходів 

підвищення її врожайності. Встановлено, що оп-

тимізована система удобрення із урахуванням по-

треби рослин у поживних речовинах за етапами ор-

ганогенезу може забезпечити найвищу врожайність 

культури [1, 4-5]. Дослідники відносять квасолю до 

культур, вимогливих до поживного режиму ґрунту 

[8, 12]. Квасоля є найвимогливішою до родючості 

ґрунту серед зернобобових і досить чутлива до вне-

сення мінеральних добрив. Ці висновки знайшли 

своє підтвердження і в наших дослідженнях. 

Мінеральні добрива сприяли зростанню вро-

жайності культури. Найвищу середню урожайність 

формував сорт Дніпрянка у варіанті з проведенням 

інокуляції насіння та за удобрення N55P35K25 

кг/га д. р., яка становила 2,67 т/га, що на 0,24 т/га 

більше, ніж у варіанті без інокуляції за тих же норм 

добрив та на 0,69 т/га більше за абсолютний кон-

троль.  

  



12 Sciences of Europe # 50, (2020) 

Таблиця 4 

Урожайність квасолі залежно від удобрення та інокуляції насіння, т/га (середнє за 2017-2019 рр.) 

Варіант 
Урожайність т/га 

Приріст врожаю 

добрив 
інокуляція насіння добрив + інокуляція 

*б/і *і *б/і *і 

Буковинка 

Без добрив (контроль) 1,68 1,96 - 

 

- 0,28 - 

N30P25K15 1,94 2,14 0,27 0,18 0,20 0,47 

N55P35K25 2,05 2,28 0,38 0,32 0,23 0,61 

N80P50K35 2,15 2,18 0,48 0,22 0,03 0,51 

N100P70K40 2,11 2,15 0,44 0,19 0,04 0,48 

Галактика 

Без добрив (контроль) 1,90 2,04 - 

 

- 0,14 - 

N30P25K15 2,13 2,29 0,23 0,25 0,16 0,39 

N55P35K25 2,24 2,49 0,34 0,45 0,25 0,59 

N80P50K35 2,40 2,41 0,47 0,37 0,04 0,51 

N100P70K40 2,38 2,37 0,43  0,33 0,04 0,47 

Дніпрянка 

Без добрив (контроль) 2,09 2,20 - 

 

- 0,11 - 

N30P25K15 2,27 2,40 0,29 0,26 0,13 0,42 

N55P35K25 2,43 2,67 0,45 0,53 0,24 0,69 

N80P50K35 2,65 2,62 0,63 0,48 0,01 0,64 

N100P70K40 2,52 2,54 0,54 0,40 0,02 0,56 

НІР0,5 – 0,26; А – 0,11;Б – 0,12;  В – 0,85. 

 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

У варіанті за внесення N55P35K25 та інокуля-

ції насіння Роколта урожайність сорту Галактика 

становила 2,49 т/га, що на 0,25 т/га більше, ніж у 

варіанті без інокуляції за тих же норм добрив та на 

0,59 т/га більше за абсолютний контроль. 

Сорт Буковинка найвищу врожайність – 2,28 

т/га теж формував на варіанті досліду N55P35K25 

+ інокуляція Роколта. Найвищу врожайність на ва-

ріантах досліду без проведення інокуляції Роколта 

– 2,15, 2,37 та 2,65 т/га у сортів Буковинка, Галак-

тика та Дніпрянка відмічено за удобрення в нормі 

N80P50K35 кг/га д. р., що відповідно на 0,48, 0,47 

та 0,63 т/га вище порівняно з урожайністю на абсо-

лютному контролі, яка становила 1,68; 1,90 та 2,09 

т/га відповідно. 

Найвищий приріст врожаю у досліджуваних 

сортів зафіксовано у варіантах з інокуляцією 

насіння та за різних норм добрив, порівняно з абсо-

лютним контролем. У сорту Буковинка приріст від 

внесення різних норм добрив та проведення іноку-

ляції становив від 0,47 до 0,61 т/га, у сорту Галак-

тика – від 0,39 до 0,59 т/га, у сорту Дніпрянка – від 

0,42 до 0,69 т/га. Незважаючи на незначний вплив 

окремо чиннику: проведення інокуляції та застосу-

вання добрив, доведено їх суттєвий, позитивний 

вплив у результаті взаємодії цих чинників. Вищеза-

значені прирости рівня врожайності вказують на 

високу ефективність проведення передпосівної іно-

куляції насіння за внесення помірних норм азотних 

добрив. 

Висновки. Варто відмітити, що високі дози 

азотних добрив від N90 до N120 на фоні фосфорно-

калійних добрив в поєднанні з інокуляцією насіння 

негативно вплинули на урожайність квасолі, яка в 

деяких варіантах була нижчою за врожайність на 

контрольних варіантах за рахунок пригнічення азо-

тфіксації, де бульбочки хоча і утворювалися у не-

великій кількості, проте нітрогеназна активність 

майже не відбувалась. Тому на варіантах з макси-

мальними дозами азотних добрив, як за викори-

стання інокуляції насіння, так і без неї, урожайність 

досліджуваних сортів квасолі була майже на од-

ному рівні. Оскільки азотфіксації з повітря не 

відбувалося через відсутність нітрогеназної актив-

ності, то на цих варіантах, рослини мали виключно 

мінеральну форму живлення. 

Збільшення норми азоту з N80 до N100 на фоні 

фосфорно-калійних добрив знижувало ефектив-

ність інокуляції у досліджуваних сортів квасолі. 

Тож очевидно як з економічної, так і з екологічної 

точки зору, доцільніше використовувати природ-

ний азот (за рахунок проведення передпосівної іно-

куляції насіння) на противагу використанню міне-

рального азоту для отримання врожаю в таких 

межах. Після комплексного аналізу всіх чинників 

впливу на продуктивність досліджуваних сортів 

квасолі, можна зробити висновок, що на приріст 

врожаю впливали норми мінеральних, зокрема 

азотних добрив (збільшення норми азотних добрив 

до 60 кг/га д. р. сприяло значним приростам уро-

жайності квасолі порівняно з показником, отрима-

ним на контролі), застосування біопрепарату на ос-

нові штамів бульбочкових бактерій (на варіантах із 

проведенням інокуляції насіння зі збільшенням 

азотних добрив у нормі до 60 кг/га д. р. відмічено 

вищу врожайність, порівняно з аналогічними 

варіантами без інокуляції насіння) та біологічні 

особливості сортів (найбільш високотехнологічним 

та продуктивним виявився сорт Дніпрянка, який за-
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лежно від чинників, поставлених на вивчення фор-

мував найвищу врожайність, порівняно з іншими 

досліджуваними сортами). 

Таким чином, урожайність сортів квасолі зви-

чайної піддавалась суттєвим змінам впродовж 

років досліджень. Проте, кожен показник впливу 

мав опосередковану та часткову дію на цей показ-

ник. Найбільший вплив на урожайність до-

сліджуваних сортів квасолі мав чинник «Міне-

ральні добрива» – 52 %, дещо менший – 19 % – 

«Сорт», чинник «Погодні умови» – 15 % та «Іноку-

ляція насіння» – 14 %. 
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