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Висвітлено результати трирічних досліджень 
щодо впливу норм висіву на польову схожість насін-
ня, збереженість та кількість рослин перед збиран-
ням квасолі звичайної різних за морфо-біотипом сор-
тів. У дослідах визначено закономірності впливу 
норм висіву насіння на зміну цих показників у роки з 
різними погодними умовами веґетаційного періоду. 
Встановлено, що польова схожість насіння дослі-

джуваних сортів квасолі за різних норм висіву була 
фактично на одному рівні. Більшою мірою на мінли-
вість показників польової схожості насіння квасолі 
впливали погодні умови під час його проростання. 
Збереженість рослин до кінця веґетації більшою 

мірою залежала від норми висіву. За поступового її 
підвищення відмічалася закономірність більшого 
зниження показників збереженості рослин. Макси-
мальне зниження показників збереженості рослин 
квасолі всіх сортів відмічалося в разі підвищення  
норми висіву від 600 до 700 тис. шт./га – на 6,2–6,8 %. 
У менш сприятливих погодних умовах 2015 і 2016 

рр. максимальна кількість рослин перед збиранням 
була на варіантах норми висіву насіння 600 тис. 
шт./га. У ці роки підвищення норми висіву до 700 
тис. шт./га не забезпечувало істотного збільшення 
кількості рослин квасолі перед збиранням. У сприят-
ливіших погодних умовах 2017 р. найбільша кількість 
рослин всіх сортів була на варіантах максимальної 
норми висіву насіння – 700 тис. шт./га. Водночас ця 
прибавка, порівняно з нормою висіву 600 тис. шт./га, 
не перевищувала 5,0 %. 

Ключові слова: квасоля звичайна, норма 
висіву, польова схожість, абіотичні чинники, 
збереженість рослин, морфо-біотип. 

Постановка проблеми. Низький рівень вироб-
ництва високобілкових продуктів тваринного 
походження стимулює виробників рослинниць-
кої продукції поступово розширювати площі під 
бобовими культурами [9, 11]. 
Серед бобових культур квасоля поки вирощу-

ється на незначній площі, водночас за генетич-
ним потенціалом продуктивності вона не посту-
пається іншим бобовим, а за рядом показників 
випереджає їх [13]. 

 

Конкурентоспроможне вирощування і висо-
кий рівень реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності квасолі у мінливих ґрунтово-
кліматичних умовах східного Лісостепу України 
можливі за умови розробки та впровадження у 
виробництво нової адаптованої до умов вирощу-
вання сортової технології вирощування цієї 
культури. Враховуючи дефіцит інформації щодо 
розробок  територіально адаптованих технологій 
вирощування сучасних сортів квасолі для умов 
східного Лісостепу України актуальним питан-
ням залишається проведення досліджень у цьому 
напрямку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Важливим джерелом забезпечення населення 
високоякісним харчовим білком є розширення 
площ зернобобових культур, зокрема квасолі. 
Цінність цієї культури обумовлюється як ви-
соким вмістом збалансованого за амінокисло-
тним складом білка, так і її здатністю фіксу-
вати азот повітря у симбіозі з бульбочковими 
бактеріями, покращуючи таким чином родю-
чість ґрунту [7, 12]. Ці переваги сприяли зна-
чному поширенню квасолі в світі, яка за посі-
вними площами (26 млн га), поступається 
лише сої. Важливо відмітити, що попит на 
насіння квасолі у світі постійно зростає [14]. 
Не зважаючи на важливі переваги квасолі, аг-

рарії України не приділяють їй належної уваги. 
Головною причиною цього є досить низька вро-
жайність цієї культури у виробничих умовах, що 
є наслідком недосконалості окремих елементів 
технології вирощування. 
На ріст і розвиток рослин квасолі найбільше 

впливають технологічні заходи, частка яких у фор-
муванні продуктивності за сприятливої взаємодії   
нерегульованих чинників може досягати 85 % і бі-
льше [6]. На відміну від технологічних заходів, роль 
сорту як одного з найбільш доступних і ефективних 
засобів виробництва постійно зростає. Його внесок 
у приріст урожайності, за даними останніх років, 
оцінюється в 30–50 % [1, 13]. 
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Головними чинниками, які визначають густо-
ту рослин перед збиранням є норма висіву, 
польова схожість насіння та збереженість рослин 
упродовж веґетації [4, 8, 10]. Ці показники знач-
ною мірою залежать від абіотичних, едафічних, 
біологічних і сортових особливостей культури та 
технологічних чинників. Упродовж веґетації кі-
лькість рослин від фази сходів до повної стигло-
сті насіння поступово зменшується під комплек-
сним впливом цих чинників [2, 3]. 
Мета досліджень полягала у визначенні впли-

ву норми висіву насіння, особливостей морфо-
біотипу сортів та погодних умов веґетаційного 
періоду на польову схожість насіння та збереже-
ність рослин квасолі до кінця веґетації. На під-
ставі отриманих результатів будуть встановлені 
оптимальні варіанти норми висіву насіння для 
різних сортів квасолі, які забезпечуватимуть  
формування  оптимальної густоти рослин для 
конкретних погодних умов веґетації рослин.   
Методика досліджень. Дослідження прове-

дено протягом 2015–2017 рр. на базі ННЦ «До-
слідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за зага-
льноприйнятою методикою [5]. Цей двохфак-
торний дослід поставлений за повною факторіа-
льною схемою методом організованих повто-
рень. У досліді вивчався вплив п’яти норм висі-
ву насіння: 300, 400, 500, 600 і 700 тис. шт./га 
(чинник А) на польову схожість насіння та збе-
реженість рослин трьох різних за морфобіоти-
пом сортів квасолі звичайної – Первомайська, 
Докучаєвська і Панна (чинник В). Кількість по-
вторень у досліді – чотириразова. Загальна кіль-
кість варіантів у досліді – 15 штук. Площа посів-
ної ділянки – 15,0 м2, облікової – 10,0 м2. 
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 

важкосуглинковий на карбонатному лесі. В ор-
ному шарі ґрунту міститься гумусу 4,4–4,7 %, 
рухливого фосфору (за Чириковим) – 138 мг/кг, 
калію – 103 мг/кг ґрунту. 
Клімат району досліджень характеризуєть-

ся помірною континентальністю. Чітко вира-
женою є диспропорція між високою родючіс-
тю ґрунту і теплим веґетаційним періодом, з 
одного боку, та дефіцитом вологи і проявами 
посухи – з іншого. Основним лімітуючим 
чинником реалізації біологічного потенціалу 
продуктивності рослин є волога. 
Літо у східній частині Лівобережного Лісо-

степу спекотне, відносна вологість повітря неви-
сока: опівдні у квітні – 50–60 %; у травні – 45–
55; у червні – 40–50; у липні – 40–45 %. Низька 
вологість повітря небезпечна для посівів, якщо 
вона супроводжується вітром і високою темпе-
ратурою.  

Таке становище у період формування та нали-
ву зерна призводить до різкого зниження вро-
жайності. Гідротермічний коефіцієнт Селянінова 
(ГТК) варіює в межах 0,8–1,1. У цілому клімат 
району досліджень характеризується значними 
ресурсами тепла, помітним дефіцитом опадів, 
особливо в літній період, і нерівномірним розпо-
ділом їх протягом року. 
Погодні умови в 2015–2017 рр. за температур-

ними показниками, кількістю опадів і їх розпо-
ділом відрізнялися від середньобагаторічних по-
казників, а в окремі періоди наближалися до екс-
тремальних. Водночас, це дало змогу більш по-
вно вивчити вплив досліджуваних технологічних 
чинників на мінливість показників польової 
схожості насіння і збереженості рослин квасолі. 
Сума опадів за місяцями варіювала в значно-

му діапазоні. Часто дефіцит опадів супроводжу-
вався високими температурами, що певною мі-
рою впливало на характер росту та розвитку ро-
слин квасолі. Водночас, для квасолі погодні умо-
ви не виходили за межі біологічно допустимої 
норми. 
Результати досліджень. Досліджувані елеме-

нти технології вирощування спричиняли зміни 
показників польової схожості насіння та збере-
женості рослин, через що кількість рослин перед 
збиранням на варіантах досліду істотно розріз-
нялася. Польова схожість насіння більшою мі-
рою варіювала залежно від особливостей мор-
фобіотипу сортів (табл. 1), тоді як загальна збе-
реженість рослин більших змін зазнавала залеж-
но від норми висіву насіння (табл. 2). Цю тенде-
нцію можна пояснити поступовим ростом кон-
курентної боротьби в посівах за чинники росту 
та розвитку, внаслідок чого роль норми висіву 
більшою мірою проявлялася саме на показниках 
збереженості рослин до кінця веґетації. 
За впливу сортоособливостей у середньому 

за нормами висіву показники польової схожо-
сті насіння варіювали в межах від 82,4 % (у 
сорту Докучаєвська) до 87,3 % (у сорту Пан-
на). Залежно від норми висіву насіння польо-
ва схожість насіння варіювала в діапазоні від 
84,6 % (за норми висіву 500 тис. шт./га) до 
85,4 % (за норми висіву 700 тис. шт./га). Та-
ким чином, максимальна розбіжність показ-
ників польової схожості насіння за впливу 
сортоособливостей становила 5,1 %, тоді як за 
впливу норми висіву насіння лише 0,8 %. 
Важливо відмітити більшу стабільність показ-

ників польової схожості насіння квасолі сорту 
Панна залежно від погодних умов на початку 
проростання насіння, що дуже важливо для ра-
йону проведення досліджень, оскільки тут часто 
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відмічається дефіцит вологи як на початку про-
ростання насіння, так і протягом росту та розви-
тку рослин. Зокрема, у середньому за нормами 
висіву, польова схожість насіння сортів Перво-
майська, Докучаєвська і Панна залежно від по-
годних умов на початку проростання насіння 
варіювала в межах 72,6–92,8 %; 73,2–91,1 % і 
77,9–92,8 % відповідно. Тобто найменша розбі-
жність між показниками польової схожості на-
сіння залежно від погодних умов початку веґе-
тації була в сорту Панна – 14,9 %, що свідчить 
про його більшу пластичність до мінливості абі-
отичних чинників. Взаємодії досліджуваних 
елементів технології вирощування як у серед-
ньому за роками досліджень, так і безпосередньо 
по роках не встановлено. 
Збереженість насіння більшою мірою залежа-

ла від норми висіву насіння. Так, за впливу цього 
чинника збереженість рослин варіювала межах 
від 68,0 до 79,9 % (максимальна розбіжність – 
11,9 %), тоді як за впливу сортоособливостей –  
у межах від 74,5 до 77,4 % (максимальна розбіж-
ність – 2,9 %). 

За поступового підвищення норми висіву на-
сіння зменшення показників збереженості рос-
лин проявлялося більшою мірою. Зокрема, з під-
вищенням норми висіву насіння з 300 до 400 тис. 
шт./га збереженість рослин у середньому за сор-
тами зменшувалася на 1,2 %, а з підвищенням 
норми висіву насіння з 600 до 700 тис. шт./га – 
на 6,5 %. Ця закономірність відмічалася по всіх 
сортах в усі роки досліджень.  
Серед досліджуваних сортів у контексті пока-

зників збереженості рослин кращим був сорт 
Панна. У цього сорту в більш сприятливих пого-
дних умовах вирощування польова схожість не 
була вищою, ніж у сортів Первомайська і Доку-
чаєвська, але в умовах дефіциту вологи під час 
проростання чітко відмічається перевага цього 
сорту. Так, у сорту Панна збереженість рослин 
до початку збирання на всіх варіантах норми ви-
сіву насіння не знижувалася нижче 67,0 %, тоді 
як у сортів Первомайська і Докучаєвська цей 
показник опускався нижче 60,0 %. 

1. Польова схожість насіння квасолі звичайної різних за морфобіотипом сортів  
залежно від норми висіву насіння, % 

Рік 
Сорт 

Норма висіву,  
тис. шт./га 2015 2016 2017 

Середнє  
за роками 

300 73,3 92,4 89,6 85,1 
400 71,8 93,6 91,5 85,6 
500 72,6 92,1 90,3 85,0 
600 72,2 93,1 90,7 85,3 

Первомайська 

700 73,1 92,7 91,0 85,6 
300 73,3 90,2 82,4 82,0 
400 72,9 91,0 82,0 82,0 
500 72,4 90,5 82,9 81,9 
600 73,8 91,7 83,6 83,0 

Докучаєвська 

700 73,6 92,2 83,1 83,0 
300 78,8 92,1 91,6 87,5 
400 76,5 93,5 91,0 87,0 
500 77,7 92,6 90,7 87,0 
600 78,0 92,8 91,3 87,4 

Панна 

700 78,4 93,0 92,0 87,8 
300 75,1 91,6 87,9 84,9 
400 73,7 92,7 88,2 84,9 
500 74,2 91,7 88,0 84,6 
600 74,7 92,5 88,5 85,2 

Середнє  
за нормами 
висіву 

700 75,0 92,6 88,7 85,4 

Первомайська 72,6 92,8 90,6 85,3 

Докучаєвська 73,2 91,1 82,8 82,4 
Середнє 
за сортами 

Панна 77,9 92,8 91,3 87,3 
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2. Збереженість рослин квасолі звичайної різних за морфобіотипом сортів  
залежно від норми висіву насіння, % 

Рік 
Сорт 

Норма висіву,  
тис. шт./га 2015 2016 2017 

Середнє  
за роками 

300 67,4 77,0 96,2 80,2 
400 66,0 76,2 95,5 79,2 
500 64,2 74,1 94,6 77,6 
600 60,7 70,6 90,8 74,0 

Первомайська 

700 52,3 63,3 83,4 66,3 
300 67,8 72,3 94,1 78,1 
400 66,2 72,0 93,4 77,2 
500 65,1 71,1 93,1 76,4 
600 62,4 67,8 89,7 73,3 

Докучаєвська 

700 57,5 62,1 82,5 67,4 
300 78,7 73,5 92,3 81,5 
400 76,2 72,2 90,5 79,6 
500 76,6 71,4 90,1 79,4 
600 72,6 68,8 87,4 76,3 

Панна 

700 67,2 62,1 81,7 70,3 
300 71,3 74,3 94,2 79,9 
400 69,5 73,5 93,1 78,7 
500 68,6 72,2 92,6 77,8 
600 65,2 69,1 89,3 74,5 

Середнє  
за нормами 
висіву 

700 59,0 62,5 82,5 68,0 

Первомайська 62,1 72,2 92,1 75,5 

Докучаєвська 63,8 69,1 90,6 74,5 
Середнє 
за сортами 

Панна 74,3 69,6 88,4 77,4 

 
Завдяки вищим показникам збереженості рос-

лин сорту Панна в роки з несприятливими пого-
дними умовами для проростання насіння, кіль-
кість рослин на момент збирання була більшою, 
ніж у інших сортів (табл. 3). Максимальна пере-
вага сорту Панна за показниками кількості рос-
лин перед збиранням відмічена в 2015 р. Так, 
кількість рослин перед збиранням у сортів Пер-
вомайська, Докучаєвська і Панна в середньому 
за нормами висіву насіння становила 22,0; 23,0 і 
28,5 шт./м2 відповідно, за НІР05 ефекту цього 
чинника 1,1 шт./м2. 
З підвищенням норми висіву насіння кількість 

рослин перед збиранням також поступово зрос-
тала, однак істотне збільшення кількості рослин 
перед збиранням із підвищенням норми висіву 
насіння з 600 до 700 тис. шт./га відмічалося ли-
ше в 2017 р., тоді як у 2015 і 2016 рр. ця прибав-
ка була в межах НІР05. 
Таким чином, можна впевнено стверджувати, 

що підвищення норми висіву насіння досліджу-
ваних сортів квасолі з 600 до 700 тис. шт./га  
може забезпечити підвищення кількості рослин 

перед збиранням лише в сприятливі за погодни-
ми умовами роки. 
За аналогією з показниками збереженості рос-

лин, кількість рослин перед збиранням за впливу 
погодних умов була більш стабільною в сорту 
Панна. Зокрема, у середньому за нормами висіву 
насіння, максимальний діапазон розбіжності кі-
лькість рослин сортів Докучаєвська, Первомай-
ська і Панна по роках  досліджень становив 19,2, 
14,1 і 11,4 % відповідно. 
Висновок. У результаті досліджень встанов-

лено рівень впливу норм висіву та погодних 
умов веґетаційного періоду на польову схожість 
насіння та збереженість рослин різних за морфо-
біотипом сортів квасолі звичайної. 
Встановлено, що польова схожість насіння до-

сліджуваних сортів квасолі за різних норм висіву 
насіння була на одному рівні. Найбільшою мі-
рою на мінливість показників польової схожості 
насіння квасолі впливали погодні умови на  
початку проростання насіння, а саме вміст воло-
ги в ґрунті. 
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3. Кількість рослин квасолі звичайної перед збиранням  
залежно від морфобіотипу сортів і норми висіву насіння, шт./м2 

Рік Сорт 
(чинник А) 

Норма висіву,  
тис. шт./га 
(чинник В) 2015 2016 2017 

Середнє  
за роками 

300 14,8 21,3 25,9 20,7 
400 18,9 28,5 35,0 27,5 

500 (К) 23,3 34,2 42,8 33,4 
600 26,3 39,5 49,4 38,4 

Первомайська 
контроль (К) 

700 26,8 41,1 53,1 40,3 
300 14,9 19,6 23,2 19,2 
400 19,3 26,2 30,6 25,4 
500 23,6 32,2 38,6 31,5 
600 27,6 37,3 45,0 36,6 

Докучаєвська 

700 29,6 40,1 48,0 39,2 
300 18,6 20,3 25,4 21,4 
400 23,3 27,0 32,9 27,7 
500 29,8 33,1 40,9 34,5 
600 34,0 38,3 47,9 40,0 

Панна 

700 36,9 40,4 52,6 43,2 
300 16,1 20,4 24,8 20,4 
400 20,5 27,2 32,8 26,8 
500 25,6 33,2 40,8 33,2 
600 29,3 38,4 47,4 38,4 

Середнє  
за нормами 
висіву 

700 31,1 40,5 51,2 40,9 

Первомайська 22,0 32,9 41,2 32,0 

Докучаєвська 23,0 31,1 37,1 30,4 
Середнє 
за сортами 

Панна 28,5 31,8 39,9 33,4 
НІР05 для чинника А 1,1 1,5 1,7 – 
НІР05 для чинника В 1,9 2,2 2,4 – 
НІР05 взаємодії АВ 2,1 2,4 2,7 – 

 
Збереженість рослин до кінця веґетації бі-

льшою мірою залежала від норми висіву на-
сіння. У міру підвищення норми висіву насін-
ня відмічалася закономірність більш помітно-
го зниження показників збереженості рослин. 
Максимальне зниження показників збереже-
ності рослин квасолі всіх сортів відмічалося 
за останнього підвищення норми висіви –  
з 600 до 700 тис. шт./га. 
Серед досліджуваних сортів стабільніші пока-

зники збереженості рослин були в сорту Панна. 
Так, у цього сорту збереженість рослин до поча-
тку збирання в досліджуваному діапазоні норм 
висіву не опускалася нижче 67,0 %, тоді як у  

сортів Первомайська і Докучаєвська цей показ-
ник опускався нижче 60,0 %. 
Максимальна кількість рослин перед збиран-

ням врожаю квасолі в погодних умовах веґетації 
2015 і 2016 рр. була на варіантах норми висіву 
насіння  600 тис. шт./га.  
Підвищення норми висіву до 700 тис. шт./га 

не забезпечувало істотного підвищення кількості 
рослин квасолі перед збиранням у ці роки.  
В погодних умовах 2017 р. максимальна кіль-

кість рослин квасолі всіх сортів була на варіан-
тах норми висіву насіння 700 тис. шт./га. Водно-
час, порівняно з нормою висіву насіння 600 тис. 
шт./га, ця прибавка не перевищувала 5,0 %. 
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ANNOTATION 

Rozhkov A. O., Trush O. K. Field seed 
germination and conservation of plants of beans 
depending on the seed sowing rates. 

The results of three year research concerning the 
influence of seed sowing rates on field seed 
germination, conservation and quantity of plants 
before harvesting common beans varities which are 
different according to the morphobiotype were 
elucidated. The influence power of seed sowing 
rates on the changeableness of these indices during 
the years of different weather conditions in 
vegetation period was determined. 

It was ascertained that field seed germination of 
haricot beans varieties under studying according to 
different seed sowing rates was on the same level. 
Weather conditions influenced the changeableness 
of the indices in field germination of haricot beans 
seeds most of all at the beginning of seed 
germination. 

The plants’ conservation depended on sowing 
rate mainly till the vegetation end. The gradual 
increase of seed sowing rate caused the considerable 

decrease of plant conservation indices. In particular, 
the increase of sowing rate from 300 to 400 
thousand pcs/ha caused the decrease of plants 
conservation by average 1.2 %, and the increase of 
seed sowing rate from 600 to 700 thousand pcs/ha – 
by 6.5 %. This appropriateness was marked in all 
the varieties during all the years of the research. 
Panna variety was the best one among the varieties 
under studying concerning the plants conservation 
indices. Under more favourable weather conditions 
of growing the field germination of this variety was 
not higher than that of Pervomaiska and 
Dokuchaievska ones. But under conditions of 
moisture short supply, high temperature during 
germination this variety had an advantage. So, 
before harvesting the conservation of Panna 
varieties plants on all the variants of seed sowing 
rate was not lower than 67.0 %, while this index was 
lower than 60.0 % for Pervomaiska and 
Dokuchaievska varieties. 

Owing to higher indices of plants conservation 
for Panna variety during years of unfavorable 
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weather conditions for seed germination, the plants 
quantity of this variety was higher than that of other 
ones when harvested. The maximum quantity 
indices of plants, before harvesting was noticed in 
2015. In particular, before harvesting the plants 
quantity of Pervomais’ka, Dokuchaievs’ka and 
Panna varieties amounted average to 22.0, 23.0, 
28.5 pcs/m2 correspondingly to seed sowing rates, 
according to the HIP05 the effect of this factor –  
1.1 pcs/m2. 

The increase of seed sowing rate caused the 
gradual increase of plants quantity before 
harvesting. But the considerable increase of plants 
quantity before harvesting when seed sowing rate 
rose from 600 to 700 thousand pcs/ha took place 
only in 2017 when this increase was within HIP05 in 
2015 and 2016. So, the increase of seed sowing rate 
in haricot beans varieties under studying from 600 
to 700 pcs/ha can ensure the increase of plants 
quantity before harvesting only during the years of 
favourable weather conditions. 

According to the plants conservation indices, the 
plants quantity before harvesting under the influence 

of weather conditions was more stable concerning 
Panna variety. In particular, according to the seed 
sowing rates the maximum divergence scope of 
plants quantity in Dokuchaievs’ka, Pervomais’ka 
and Panna varieties amounted average 19.2, 14.1, 
and 11.4 % correspondingly during the years of 
research. 

Under the weather conditions in 2015 and 2016 
before harvesting the maximum plants  quantity was 
on the variants of seed sowing rate amounting  
600 thousand pcs/ha. The increase of sowing rate to 
700 thousand pcs/ha did not ensure a considerable 
increase of haricot beans plants quantity before 
harvesting during these years. In 2017 the maximum 
quantity of haricot beans plants of all the varieties 
was on the variants of maximum seed sowing rate – 
700 thousand pcs/ha. At the same time this increase 
did not exceed 5 % in comparison with the sowing 
rate amounting 600 thousand pcs/ha. 

Key words: common haricot beans, sowing rate, 
field germination, abiothic factors, plants 
conservation, morphobiotype. 

 


