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перспективы введениЯ в культуру гречихи 

татарскоЙ в украине
Аннотация. Освещены вопросы необходимости использования ресур-

сов мирового генофонда растений. Одной из таких культур является та-
тарская гречиха (Fagopyrum tataricum), которая в Украине до настоящего 
времени считалась сорняком, а в странах Юго-Восточной Азии она еще 
IV тысячелетия назад и до настоящего времени успешно использовалась для 
изготовления пищевых и лекарственных продуктов.

В статье представлена характеристика перспективных номеров гре-
чихи татарской, уделено внимание их морфологическому описанию. Гречи-
ха татарская (Fagopyrum tataricum) имеет определенные особенности от-
дельных признаков, которые положительно влияют на формирование семян. 
Этот вид показал наивысшую продуктивность растений среди других видов 
рода Fagopyrum.

Обобщено, что коллекционные образцы татарской гречихи К-1208 (Пе-
ремога), К-1167 (Калина), К-1552 (Руслана) и К-1192 (Лира) необходимо ис-
пользовать в селекционных программах по выведению новых сортов этого 
вида гречихи для введения этого растения в производство в Украине.

Ключевые слова: гречиха татарская (Fagopyrum tataricum), гречиха 
обыкновенная, введение в культуру, продуктивность, морфо-биологическая 
характеристика
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Annotation. In the article the results of researches of high-performance sorts 
of kidney bean ordinary, forming of the symbiotic productivity are considered in 
the conditions of Forest-steppe western. The results of researches are set dependence 
of the symbiotic productivity on the of high quality features of kidney bean. In the 
phase of flowering most general mass of bulbils on a plant was marked at the sort 
of Stanychnaya − 342,3 mg/plant, and most mass of active bulbils at a sort Mavka 
− 244,1 mg/plant. The least the sorts of Pervomayska had mass of bulbils on plant 
− 247,8 and Kharkivska stambova − 252,9 mg/plant. Mass of active bulbils was the 
least at the sort of Pervomayska − 158,6 mg/plant.

General symbiotic potential was the greatest at a sort Mavka and presented the 
4,91 thousand kg of twenty-four/hours and, and most the sort of Pervomayska had 
him is 3,59 thousand kg of twenty-four/hours and. Thus active symbiotic potential 
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presented at a sort Mavka is 2,73 thousand kg of twenty-four/hours and, at the sort 
of Pervomayska is 1,66 thousand kg of twenty-four/hours and.

Keywords: kidney bean, sort, symbiotic potential, phases of height and 
development, symbiotic productivity.
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особливості форМуваннЯ сиМбіотичної 

продуктивності сортів квасолі ЗвичаЙної 
Розглянуто результати досліджень високопродуктивних сортів квасолі 

звичайної, формування симбіотичної продуктивності в умовах Лісостепу 
західного. Результатами досліджень встановлено залежність симбіотичної 
продуктивності від сортових особливостей квасолі. У фазу цвітіння най-
більша загальна маса бульбочок на рослині була відмічена у сорту Станич-
ная – 342,3 мг/рослину, а найбільша маса активних бульбочок у сорту Мавка 
– 244,1 мг/рослину. Найменшою маса бульбочок на рослині була у сортів Пер-
вомайська – 247,8 та Харківська штамбова – 252,9 мг/рослину. Маса актив-
них бульбочок була найменшою у сорту Первомайська – 158,6 мг/рослину.

Загальний симбіотичний потенціал був найвищий у сорту Мавка і 
становив 4,91 тис. кг діб/га, а найнижчим він був у сорту Первомайська – 
3,59 тис. кг діб/га. При цьому активний симбіотичний потенціал становив 
у сорту Мавка 2,73 тис. кг діб/га, у сорту Первомайська – 1,66 тис. кг діб/га.

Ключові слова: квасоля звичайна, сорт, симбіотичний потенціал, фази 
росту і розвитку, симбіотична продуктивність.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. Здат-
ність бобових культур фіксувати молекулярний азот повітря 
відіграє особливо цінну роль в існуванні біосфери планети 
Земля, так як є зв’язком між живленням і розкладом речовини. 
Вивчення симбіо тичної продуктивності посівів квасолі викликає 
особливий інтерес з точки зору як підбору культур в сівозміні, 
так і розробки системи їх удобрення, що залежить від азотфік-
сації та її кількості [1, 3]. Актуальність досліджень обумовлена 
потребою в теоретичному обґрунтуванні і встановленні агро-
технічних основ продуційного процесу квасолі, визначенні 
перспективних сортів та методів їх поліпшення в господарському 
відношенні, розробці альтернативної технології вирощування в 
умовах західного Лісостепу України. Науково-дослідна робота 
є розділом досліджень, що проводяться кафедрою рослинни-
цтва та кормовиробництва на основі плану і тематики наукових 
дослід жень Подільського державного аграрно-технічного універ-
ситету 2011-2015 рр. (номер державної реєстрації 0111U009406).
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аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-

вано розв’язання даної проблеми. Вирощування і споживання 
квасолі в Україні набуває широкого розповсюдження. Низьке 
виробництво високобілкових продуктів харчування тваринного 
походження, їх висока собівартість дає поштовх для збільшення 
площ під зернобобовими культурами [5, 6, 8]. Для ефективного 
використання біологічного потенціалу сортів квасолі і ґрунтово-
кліматичних умов Лісостепу важливе значення має розробка та 
впровадження у виробництво нової адаптивної сортової техно-
логії вирощування.

Ріст і розвиток рослин квасолі проходить в прямій залеж-
ності від умов зовнішнього середовища, основними складовими 
якого є температура повітря і ґрунту, освітленість, вологість та 
мінеральне живлення [2, 4]. Продуктивність рослин обумовлю-
ється наявністю цих факторів і чим більше вони відповідають 
біологічним особливостям культури, тим повніше реалізуються 
потенціальні можливості квасолі [5].

Біологічний азот на противагу азоту добрив є більш точний 
з точки зору охорони навколишнього середовища, так як його 
вплив на рослини пролонгований на тривалий період з рівно-
мірним надходженням у рослини впродовж періоду вегетації [6].

Мета і завдання: встановити симбіотичну продуктивність 
посівів квасолі залежно від сортових особливостей в умовах 
Лісостепу західного.

Методика і вихідний матеріал досліджень. Експеримен-
тальну частину досліджень проводили впродовж 2012-2014 рр. 
на дослідному полі Подільського державного аграрно-технічного 
університету.

Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний, середньосуглин-
ковий на лесі. Вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі – 3,4-3,8%, 
легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 10,5-12,2 мг/100 г 
ґрунту, рухомого фосфору (за Чіріковим) – 16,5; калію (за Чірі-
ковим) – 21,0 мг/100 г ґрунту, рН (сольове) – 7,3.

Кліматичні умови західного Лісостепу характеризуються 
достатньою кількістю тепла, але нестійким зволоженням. Значне 
підвищення температури спостерігається упродовж березня-
квітня та квітня-травня. Літній період відзначається високими 
і сталими температурами: у липні – до 20°С, серпні – 22-23°С. 
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Теплий період триває в межах 230-265 днів, а період активної веге-
тації (температура вище 10°С) коливається від 155 до 170 днів.

Сівбу квасолі звичайної проводили широкорядним способом з 
міжряддям 45 см. Загальна площа ділянки становила 25,0 м2, облі-
кова – 18,2 м2.

виклад основного матеріалу дослідження. Для оцінки симбіо-
тичної продуктивності посівів квасолі нами було визначено дина-
міку нагромадження маси бульбочок на кореневій системі рослин 
квасолі. Зокрема, виявлено, що як і кількість бульбочок, так і їхня 
маса зростали до фази цвітіння рослин квасолі, а в період форму-
вання насіння зазначені процеси знижувались як в кількісному, так 
і у ваговому вимірі.

Так, результатами досліджень було встановлено, що найвищою 
загальна маса бульбочок була відмічена у фазу цвітіння у сортів 
Станичная – 342,3; Мавка – 334,1; Галактика – 329,4; Несподі-
ванка – 326,1 мг/рослину. Найнижчим цей показник був у сортів 
Первомайська – 247,8; Харківська штамбова – 252,9 та Отрада – 
257,6 мг/рослину (табл. 1).

Таблиця 1
нагромадження маси бульбочок у рослин квасолі  

залежно від сорту, мг/рослину (середнє за 2012-2014 рр.)

Сорт

Маса бульбочок, мг
перший трійчастий 

листок цвітіння налив бобів

загальна активних загальна активних загальна активних
Галактика 33,7 9,8 329,4 231,6 103,1 50,1
Харківська 
штамбова 23,5 7,7 252,9 175,8 84,6 45,9

Мавка 32,8 11,6 334,1 244,1 102,3 58,3
Перлина 29,2 12,3 318,6 215,7 99,5 52,4
Щедра 31,3 14,4 322,7 212,8 101,4 54,5
Веселка 27,6 9,5 275,9 188,3 88,3 47,3
Отрада 22,4 11,8 257,6 178,1 79,7 42,6
Докучаєвська 27,1 11,3 268,2 282,4 93,2 49,7
Несподіванка 29,3 12,1 326,1 233,2 101,8 59,2
Ювілейна 287 23,8 8,4 261,3 179,5 84,4 48,3
Первомайська 20,4 6,9 247,8 158,6 75,9 41,1
Дніпрянка 21,6 7,3 259,6 237,8 82,3 43,8
Станичная 35,1 13,9 342,3 236,2 125,6 64,5
Буковинка 26,2 10,3 274,5 195,4 90,8 43,7
Надія 28,3 12,1 282,2 204,3 103,1 48,6
Подоляночка 27,9 11,7 287,4 209,5 104,6 51,2
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У фазу першого трійчатого листка найменшою загальна маса 

бульбочок була у сортів Дніпрянка – 21,6; Отрада – 22,4; Харків-
ська штамбова – 23,5 мг/рослину. У фазу наливу бобів найбільшою 
маса бульбочок була у сорту Станичная – 64,5, а найменшою – у 
сорту Первомайська (41,1 мг/рослину).

За результатами одержаного матеріалу кількості та маси 
бульбочок, а також динаміки їх розвитку впродовж вегетаційних 
періодів досліджуваних посівів квасолі було розраховано показ-
ники загального та активного симбіотичних потенціалів посівів 
цієї зернобобової культури залежно від сортових особливостей 
(табл. 2).

Таблиця 2
Загальний та активний симбіотичний потенціал сортів квасолі, 

тис. кг діб/га, (середнє за 2012-2014 рр.)

Сорт Загальний симбіотич-
ний потенціал

Активний симбіотичний 
потенціал

Галактика 4,25 2,34
Харківська штамбова 3,82 1,95
Мавка 4,91 2,73
Перлина 4,32 2,26
Щедра 4,28 2,17
Веселка 4,15 2,16
Отрада 4,07 1,94
Докучаєвська 3,78 1,73
Несподіванка 4,36 2,41
Ювілейна 287 3,65 1,78
Первомайська 3,59 1,66
Дніпрянка 3,64 1,72
Станичная 4,62 2,47
Буковинка 4,11 2,36
Надія 4,18 2,38
Подоляночка 4,21 2,44

Так, в результаті проведених розрахунків було встановлено, 
що вказані показники коливались в межах: загальний симбі-
отичний потенціал – 3,59-4,91 тис. кг діб/га і активний симбіо-
тичний потенціал – 1,66-2,47 тис. кг діб/га. Продуктивними серед 
досліджуваних сортів були сорти Мавка, Станичная, Несподі-
ванка.
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висновки. Таким чином, в результаті проведених досліджень 
встановлено, в умовах Лісостепу західного найвища симбіо-
тична продуктивність виявлена у посівах сорту Мавка, в якого 
загальний симбіотичний потенціал становив 4,91, в тому числі 
активний симбіотичний потенціал складав 2,73 тис. кг діб/га.

Також продуктивними були сорти Станичная, Несподіванка, 
Щедра, Перлина, Галактика, Подоляночка.
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследований высокопродук-
тивных сортов фасоли обыкновенной, формирования симбиотической про-
дуктивности в условиях Лесостепи западной. Результатами исследований 
установлена зависимость симбиотической продуктивности от сортовых 
особенностей фасоли. В фазу цветения наибольшая общая масса клубень-
ков на растении была отмечена у сорта Станичная − 342,3 мг/растение, 
а наибольшая масса активных клубеньков –у сорта Мавка (244,1 мг/расте-
ние). При этом у сорта Мавка общий симбиотический потенциал был наи-
высшим и составлял 4,91 тыс. кг суток/га, а наиболее низким он был у сорта 
Первомайская − 3,59 тыс. кг суток/га.

Ключевые слова: фасоль обыкновенная, сорт, симбиотический потен-
циал, фазы роста и развития, симбиотическая продуктивность.


