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НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ 

КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (PHASEOLUS VULGARIS L.)  
 

В лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур НЦГРРУ 

впродовж 1993 – 2013 рр. на основі базової колекції Phaseolus L. сформована 

ознакова колекція Phaseolus vulgaris L., яка на 01.10.2014 р. включала 413 зразків з 

61 країни світу. Колекція охоплює 31 ознаку за 151 рівнем їх прояву. За основу взяті: 

урожайність насіння, урожайність зелених бобів в фазу «лопатки» для квасолі 

овочевого напряму використання, пристосованість до механізованого збирання 

урожаю (кущова форма рослини, стійкість до вилягання вище середнього рівня, 

високо розташований нижній ярус бобів над рівнем ґрунту – 10 см і більше), 

стійкість до посухи, індивідуальна стійкість до хвороб (бактеріальні плямистості, 

бактеріальне в’янення, фузаріоз, віруси) та їх групова стійкість. Зразкам, що увійшли 

до ознакової колекції, також надана характеристика за наступними ознаками: напрям 

використання, тривалість вегетаційного періоду, тип росту, форма рослини, маса 

1000 насінин, вміст білку в зрілому насінні, швидкість розварювання насіння, 

забарвлення насіннєвої оболонки; окремо для зразків овочевого напряму 

використання: якість бобів в фазу «лопатки» (наявність волокна і пергаментного 

шару в стулках), забарвлення бобів в фазу «лопатки», форма поперечного розтину 

бобів у фазу «лопатки». Ознакова колекція квасолі за господарськими ознаками в 

повній мірі може забезпечити вітчизняні селекційні програми вихідним матеріалом 

для створення високоурожайних, високотехнологічних сортів квасолі як зернового, 

так і овочевого напряму використання, адаптованих до умов східної частини 

Лісостепу України, з високими смаковими і поживними властивостями. 

Ключові слова: Phaseolus vulgaris L., ознакова колекція, урожайність, 

адаптивність, стійкість, пристосованість до механізованого збирання урожаю. 

 

ВСТУП 

В Державний реєстр сортів придатних до вирощування в Україні включено 14 сортів 

квасолі зернового напряму використання та 33 - овочевого напряму використання. Серед 

зернових в основному сорти вітчизняної селекції: Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН – Веселека; Устимівської дослідної станції рослинництва та Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН – Отрада; Інституту землеробства НААН – Мавка, Перлина, Щедра 

і Панна; Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції – Надія і 

Буковинка; Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва –  

Первомайська і Докучаєвська, Красноградської дослідної станції – Несподіванка; Інституту 

кормів – Галактика; та два сорта закордонної селекції – Інституту кормових і овочевих 

культур «Нові сад» (Сербія) – Dvadesiatytsa і Zlatko. Серед овочевих тільки три сорти 

вітчизняної селекції: Інституту овочівництва і баштанництва НААН – Шахиня; Донецької 

дослідної станції овочівництва – Сюїта та Харківського державного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва – Зіронька. Інші - закордонної селекції. На даний час активно селекцією 
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квасолі займаються тільки 3 установи: Інститут землеробства НААН, Буковинська 

державна сільськогосподарська дослідна станція та Інститут овочівництва і баштанництва 

НААН. Потреба в створенні вітчизняних сортів квасолі, особливо овочевого напряму 

використання дуже велика. Зростає попит приватних підприємств та фермерських 

господарств на сорти, придатні до механізованого збирання урожаю, особливо 

крупнонасіннєві. Тільки за останні три роки (2012-2014 рр.) Національним центром 

генетичних ресурсів рослин України було передано 390 зразків квасолі українським 

користувачам. Серед них Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція, 

Інститут землеробства, Інститут кормів, Вінницький національний аграрний університет, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Харківський державний аграрний 

університет ім. В. В. Докучаєва. Тому необхідність формування ознакової колекції квасолі, 

де були б представлені сорти за широким ознаковим простором – це актуальна розробка, 

яка є резерватом  генетичного різноманіття для використання у сільському господарстві (у 

першу чергу як вихідний матеріал для селекції), наукових, екологічних, освітніх та інших 

програмах [1]. Формування колекції - багатоступеневий процес, який розпочинається з 

визначення мети.  

Метою нашої роботи було виділення вихідного матеріалу для забезпечення 

інноваційних розробок вітчизняної селекції. Поставлено завдання сформувати ознакову 

колекцію за цінними господарськими ознаками. Визначаються пріоритетні ознаки, за якими 

проводиться селекційна робота в Україні, а також такі, які можуть забезпечити вирішення 

задач по наданню новому сорту високої адаптивності, імунності до хвороб та стійкості 

проти шкідників, високої якості продукції. За такими принципами розпочато роботу над 

формуванням ознакової колекції квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) на основі базової 

колекції Phaseolus L., яка на 01.10.2014 р. складалася з 2250 зразків. Ознакова колекція 

охоплює 31 ознаку за 151 рівнем їх прояву. За основу взяті ознаки: урожайність насіння, 

урожайність зелених бобів в фазу «лопатки» для квасолі овочевого напряму використання, 

пристосованість до механізованого збирання урожаю (кущова форма рослини, стійкість до 

вилягання вище середнього рівня, високо розташований нижній ярус бобів над рівнем 

ґрунту – 10 см і більше), стійкість до посухи, індивідуальна стійкість до хвороб 

(бактеріальні плямистості, бактеріальне в’янення, фузаріоз, віруси) та їх групова стійкість. 

Зразкам, що увійшли до ознакової колекції, також надана характеристика за наступними 

ознаками: напрям використання, тривалість вегетаційного періоду, тип росту, форма 

рослини, маса 1000 насінин, вміст білку в зрілому насінні, швидкість розварювання насіння, 

забарвлення насіннєвої оболонки; окремо для зразків овочевого напряму використання: 

якість бобів в фазу «лопатки» (наявність волокна і пергаментного шару в стулках), 

забарвлення бобів в фазу «лопатки», форма поперечного розтину бобів у фазу «лопатки».  

 

МАТЕРІАЛИ, УМОВИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вивчення колекційних зразків в польових умовах проводили у спеціальній сівозміні 

дослідного поля Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (с. м. т. Елітне, 

Харківський р-н, Харківська обл. – місцезнаходження 49°59

02 N, 36°27


51 E, 195 м над 

рівнем моря). Ґрунти представлені чорноземом потужним слабковилугуваним. Попередник 

– озима пшениця. Агротехніка − загальноприйнята для зони Лісостепу України. Посів 

проводили ручними саджалками без повторень в оптимальні для квасолі строки. Схема 

посіву: 30 см х 10 см , облікова площа – 1 м
2
. Блок стандартів розташовували через 20 

номерів колекційних зразків. Оцінку колекційних зразків проводили згідно «Методических 

указаний ВИР по изучению зернобобовых культур» [2], морфологічний опис зразків, їх 

класифікація за господарськими, біологічними властивостями та хімічним складом – за 

класифікатором роду Phaseolus L. [3]. Стійкість рослин квасолі до хвороб визначали на 

природньому фоні. Основну увагу приділили оцінці рівня враженості хворобами, особливо 

шкодочинними в умовах східної частини Лісостепу України: фузаріозу (збудники – гриби 

роду Fusarium Link.); бактеріальним плямистостям (найбільш поширеними є Xanthomonas 
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phaseoli (T. Smith) Dowson, Xanthomonas phaseoli v.fuskans Burkholder, Corynebacterium 

flaccumfaciens (Hegges) Dowson, Pseudomonas medicaginis v. phaseolicola (Burckh); 

бактеріальному в’яненню або іржаво-бурій плямистості (збудник – Corinebacterium 

flaccumfaciens (Halges) Dowson); звичайній або зеленій вірусній мозаїці квасолі (збудник – 

Bean common mosaic virus); жовтій вірусній мозаїки квасолі (збудник – Bean yellow mosaic 

virus).   

Робота проводилася впродовж 1993–2014 рр. в лабораторії генетичних ресурсів 

зернобобових і круп’яних культур Національного центру генетичних ресурсів рослин 

України. Об’єктом досліджень була базова колекція квасолі, яка на 01.10.2014 р. складалася 

з 4670 зразків походженням з 96 країн світу. В колекцію входять зразки чотирьох видів 

квасолі: Phaseolus vulgaris L. – 151 зразок, Phaseolus acutifolius A. Grey – 53 зразки, 

Phaseolus lunatus L. – 14 зразків, Phaseolus multiflorus Wild. – 4452 зразка. Роки досліджень 

за сприятливістю до росту і розвитку рослин квасолі в зоні східного Лісостепу України 

(Харківська обл.) розподілилися наступним чином: сприятливі – 1993 р., 1995 р., 1996 р., 

1997 р., 2000 р.,  2003 р., 2004 р., 2005 р.; середньої сприятливості – 2001 р., 2006 р., 2007 р., 

2014 р.; несприятливі – 1994 р., 1998 р., 1999 р., 2002 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 

2012 р., 2013 р. Як бачимо, погодні умови XXI сторіччя більш несприятливі, ніж умови ХХ 

сторіччя. Це вимагає від нових сортів квасолі відповідати таким вимогам: високій стійкості 

до посухи та високій стійкості до бактеріального в’янення. На даний час – це лімітуючи 

ознаки для одержання високих врожаїв квасолі. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За результатами багаторічних досліджень сформована ознакова колекція в складі 413 

зразків Phaseolus vulgaris L. Розглянемо основні ознаки, за якими сформовано колекцію. 

Урожайність – комплексна ознака, яка корелює з продуктивністю та виживаємістю 

рослини. Складові продуктивності рослин – це кількість бобів на рослині, кількість насінин 

в бобі та маса 1000 насінин. Виживаємість рослин в значному ступені залежить від 

стійкості до посухи, спеки, до хвороб і шкідників. Тобто зразки, що мають високу 

урожайність є джерелами толерантності до хвороб, мають стійкість до посухи і спеки вище 

середнього рівня і оптимальне співвідношення складових продуктивності. При вивченні 

колекційних зразків рівень урожайності визначали у порівнянні зі стандартом: дуже низька 

– менше 66 % до стандарту, низька – 66-85 %, середня – 86-115 %, висока – 116-135 %, 

дуже висока – більше 135 % до стандарту [3]. За стандарт брали або загальноприйнятий 

національний стандарт або, якщо такого немає, сорт який внесено до «Державного реєстру 

сортів рослин придатних для поширення а Україні» [4] з високою адаптивністю і 

урожайністю в умовах нашої країни. Використовували в якості стандарту для зернової 

квасолі український сорт Отрада, UD0303351 (рис. 1) (середня багаторічна урожайність 

насіння 336 г/м
2
), для овочевої квасолі - сорт Ювілейна 287, UD0301092 (середня 

багаторічна урожайність насіння 259 г/м
2
). Виділено 65 джерел високої урожайності 

насіння, що перевищували стандарт за цією ознакою більше ніж на 15 %: Ювілейна 250, 

UD0300414 з України (середня маса 1000 насінин 340 г); Универсальная  2, UD0300801 з 

Росії (середня маса 1000 насінин 250 г); Great Northern Harris, UD0300630 з США (середня 

маса 1000 насінин 352 г); та інші. Серед них 8 зразків з кущовою формою рослини, 24 – 

кущовою з виткою верхівкою, 33 – напіввиткою і виткою формою рослин. В результаті 

вивчення продовж більш ніж 20 років були виділені еталони: високої урожайності насіння - 

Holberg, UD0300227 з США (середня багаторічна урожайність 450 г/м
2
); високої 

озерненості боба (5,6 насінин і більше) – 1488-4, UD0303498 з Канади та великої кількості 

бобів на рослині при кущовій формі (29 бобів і більше) - Nep 2, UD0300411 з Румунії. 

В умовах України широко розповсюджені всі групи хвороб квасолі: грибкові, 

бактеріальні та вірусні. Всі вони можуть привести до повної втрати урожаю. Тому дуже 

важливо виділити з колекції зразки, що мають високу стійкість до хвороб.  



ФОРМУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЙ 
 

ISSN 2309-7345 Генетичні ресурси рослин, 2014, № 14 

53 

Фузаріоз проявляється на квасолі у формі кореневої гнилі і в’янення рослин, що 

можуть спостерігатися одночасно. Основним джерелом інфекції є насіння з уражених 

рослин. Ця хвороба проявляється впродовж усього вегетаційного періоду квасолі. 

Шкідливість їх залежить від того, в який період розвитку була уражена рослина і не 

обмежується тільки кількісними втратами. Знижується посівна і харчова якість насіння. 

Ураження кореневими гнилями особливо небезпечно в фазу «сходи» [5] (рис. 2). Виділено 

310 зразків з індивідуальною стійкістю до фузаріозу (ураження на природному фоні – 

бал 3). Серед них Харківська 9, UD0300036 з України; Триумф, UD0300282 з Росії; Filetty, 

UD0300434 з Німеччини та інші. 

Всі збудники бактеріозу можуть уражувати як паренхімні тканини, так і судину 

систему (рис. 3). Ураження настільки подібні, що візуально майже неможливо їх відрізнити. 

Шкідливість бактеріальних хвороб полягає в зниженні схожості і якості насіння. В сильному 

ступені ураження проявляється в фазу «повне цвітіння – налив насіння» [див. 5]. Виділено 

107 зразків з індивідуальною стійкістю до бактеріальних плямистостей (ураження на 

природному фоні – бал 3). Серед них Ювілейна 250, UD0300414 з України; Wiejska, 

UD0300606 з Польщи; Negrocriolo, UD0301063 з Болгарії та інші. 

Найбільшої шкоди бактеріальне в’янення завдає в посушливі роки, оскільки 

оптимальними умовами для розвитку хвороби є +16 - + 28 °С і низька вологість повітря. В 

рослинних рештках збудник зберігає життєздатність до 2-х років, в насінні – до 25 років. 

Хвороба розповсюджується насінням. Паростки, одержані з зараженого насіння, як 

правило, гинуть. Впродовж періоду вегетації рослин збудник уражує їх не через продихи, а 

при механічних пошкодженнях, розвивається в судинній системі, спричиняючи в’янення і 

загибель сходів і дорослих рослин, включаючи фазу «налив насіння» [див. 5]. Уражені 

рослини втрачають тургор, листя в’яне і буріє, боби – недорозвинені (рис. 4). Виділено 77 

зразків квасолі з індивідуальною стійкістю до бактеріального в’янення (ураження на 

природному фоні – бал 1): Несподіванка, UD0303568 з України; Добруджанський ранній, 

UKR001:02256 з Болгарії; 1571 а-13, UD0303615 з Канади та інші. 

Шкідливість звичайної вірусної мозаїки квасолі в значному ступені залежить від 

сприйнятливості зразка до вірусу, віку рослини, в який виникло зараження та погодних 

умов. Проникаючи в тканини рослин, вірус спричиняє різні порушення в анатомо-

морфологічній будові листків: тканини стають рихлими, провідні судини деформуються, 

зменшується кількість хлоропластів, порушується їх звичайна форма та нормальне 

розміщення в клітинах (рис. 5). Хвороба спричиняє пригнічення рослин вже на початку 

вегетації. Насіння, зібране з уражених вірусом рослин, передає інфекцію сходам на 30-

48 %, інколи до 70 %. Збудник звичайної вірусної мозаїки квасолі зберігає свої властивості 

стільки часу, скільки зберігається життєздатність насіння.  

В період вегетації інфекція передається попелицями, іноді інокуляцією соку, пилком, 

а також при контакті з хворою рослиною. Латентний розвиток вірусу спостерігається при 

температурі 16–28 °С, летальний – вище 30 °С. Шкідливість хвороби полягає в 

недорозвинутості рослин та зниженні їх продуктивності [див. 5]. Виділено 250 зразків з 

індивідуальною стійкістю до звичайної вірусної мозаїки квасолі (ураження на природному 

фоні – бал 1). Серед них українські сорти Отрада, UD0303351; Мавка, UD0301041 та 

Дніпрянка, UD0302582. 

Характерним симптомом ураження жовтої вірусної мозаїки квасолі (збудник – Bean 

yellow mosaic virus) є ураження молодих верхніх листків на бокових галузках. Спочатку 

поверхня листка вкривається світло-жовтими плямами (рис. 6), а згодом стає бугристою. 

Уражені рослини, як правило, відстають в рості і набувають кущистої форми у зв’язку з 

тим, що міжвузля скорочуються. У таких рослин боби або зовсім не формуються, або вони 

дрібні, мозаїчні, з невеликою кількістю насіння. Сильніше хвороба проявляється при 

помірній вологості і температурі повітря 23–27 °С. Вірус передається інокуляцією соку і 

попелицями. З насінням квасолі і хворими рослинами не розповсюджується. Захворювання 

спричиняє відставання в рослі та зниження продуктивності [див. 5].  
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Рис. 1. Сорт Отрада, стандарт квасолі  

зернового напряму використання. 

 

 

 
Рис. 2. Прояв фузаріозу на сходах квасолі. 

 

 
Рис. 3. Ураження квасолі бактеріальними 

плямистостями. 

 

 

 
Рис. 4. Рослини квасолі, уражені 

бактеріальним в’яненням. 

 
Рис. 5. Ураження рослин звичайною 

вірусною мозаїкою квасолі. 
 

 
Рис. 6. Ураження рослини жовтою 

вірусною мозаїкою квасолі 

Виділено 9 зразків з індивідуальною стійкість до жовтої вірусної мозаїки квасолі (ураження 

на природному фоні – бал 1). Серед них 6 зразків зернового напряму використання: місцеві 



ФОРМУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЙ 
 

ISSN 2309-7345 Генетичні ресурси рослин, 2014, № 14 

55 

українські сорти UD0303790, UKR001:02266, UKR001:02496, UKR001:02364; місцевий 

зразок з Азербайджану UKR001:02345 та Греції UKR001:02342, а також 3 зразки овочевого 

напряму використання: українські сорти Ювілейна 287, UD0301032 і Росилка, 

UKR001:02350 та зразок невідомого походження Madera, UKR001:02349. 

Особливу цінність мають зразки з груповою стійкість до хвороб: фузаріозу та 

бактеріальних плямистостей – 38 зразків: Синельниківська 8, UD0300238 з України; Русе 

17, UD0300047 з Болгарії; Potomac, UD0303166 з Канади та інші; до фузаріозу та 

бактеріального в’янення – 28 зразків: Лотос, UD0303557 з України; Геллиада, UD0303445 з 

Росії; Trakiya, UD0303780 з Болгарії та інші; до бактеріальних плямистостей та 

бактеріального в’янення – 14 зразків: UD0303526 і UD0303690 з України; Shandra, 

UKR001:02247 з Болгарії та інші; до бактеріального в’янення та жовтої вірусної мозаїки – 1 

місцевий український сорт Вишенька, UD0303790; до фузаріозу, бактеріальних 

плямистостей та бактеріального в’янення – 9 зразків: Л 19BW, UD0303513 з України; 

UD0302272 з Азербайджану; Metis Marochino, UD0303023 з Чехії та інші. За результатами 

багаторічних випробувань виділено еталони стійкості до хвороб: фузаріозу і бактеріального 

в’янення – Holberg, UD0300227 з США (кущова з виткою верхівкою форма рослини); до 

бактеріальних плямистостей - UD0302272 з Азербайджану (напіввитка форма рослини); до 

звичайної вірусної мозаїки та жовтої вірусної мозаїки квасолі - Вишенька, UD0303790 з 

України (кущова форма рослини). 

Квасоля – тепло- і вологолюбива рослина. Недостача тепла і вологи  в період 

бутонізації і цвітіння обумовлює опадання бутонів, квітів, а при більш жорстких умовах – 

бобів. Вивчення фізіологічних особливостей зернобобових культур дозволило установити, 

що стійкі до дефіциту вологи зразки характеризуються: великим вмістом зв’язаної води; 

високими показниками концентрації та осмотичного тиску клітинного соку; спроможністю 

більш міцно утримувати воду в процесі в’янення; більш високим порогом коагуляції білків; 

спроможністю швидше та повніше  відновлювати тургор після зав’ядання; зберіганням 

високої синтезуючої діяльності при посусі та порівняно високою продуктивністю [6].  За 

результатами багаторічних випробувань виділено 98 стійких до посухи зразків (бал 7). 

Серед них ранньостиглих з вегетаційним періодом менше 81 доби – 17 зразків, 

середньостиглих з вегетаційним періодом 81–90 діб – 57 зразків, пізньостиглих з 

вегетаційним періодом більше 90 діб – 24 зразки: Отрада, UD0303351 з України; Pawavn, 

UD0300553 з Греції; Poroto «Groporo», UD0300577 з Аргентини та інші. За багаторічними 

даними було виділено  еталон високої стійкості до посухи – український місцевий зразок з 

Кіровоградської області UD0303398. 

Квасоля користується великим попитом у місцевого населення нашої країни, яке 

вирощує її на присадибних ділянках. Нажаль промислові обсяги посівних площ в Україні 

незначні. В світових масштабах ця культура серед зернобобових культур за посівними 

площами займає друге місце після сої і вирощується на всіх континентах Земної кулі. Для 

більш активного впровадження у виробництво треба створювати сорти перш за все 

придатні до механізованого збирання урожаю. Це сорти з кущовою рослиною, переважно 

прямостоячою формою куща, з високо розташованим нижнім ярусом бобів (10 см і вище) 

та високою стійкістю до вилягання.  

За формою рослини виділено: з кущовою - 350 зразків і кущовою з виткою 

верхівкою – 178 зразків. Серед них як селекційні сорти (кущові – Первомайська,  

UD0300025 з України; Льговская 21, UD0300551 з Росії; Preslaw, UD0300584 з Болгарії та 

інші; кущові з виткою верхівкою - Мавка, UD0301041 з України; Rosinka, UD0300114 з 

Угорщини; Gloria, UD0300145 з США та інші), так і місцеві форми (кущові - UD0300290 з 

України; UD0300370 з Росії; UD0300361 з Ірану та інші; кущові з виткою верхівкою - 

UD0300323 з України; UD0300229 з Молдови; UD0300516 з Мексики та інші).  

Важливою ознакою пристосованості до механізованого збирання урожаю є високе 

прикріплення нижнього ярусу бобів (10 см і більше). Часто нижній біб розташовується 

значно нижче, ніж основна маса бобів і є недорозвиненим (рис. 7). Тому нами було 
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запропоновано визначати висоту нижнього ярусу бобів, яку вимірюють від рівня ґрунту до 

другого знизу боба [7]. Виділено 78 зразків з кущовою (або кущовою з виткою верхівкою) 

формою рослини з прикріпленням нижніх бобів 10 см і більше. Серед них Белгородская 1, 

UD0300285 з Росії; Negrocriolo, UD0301063 з Болгарії; Dvadestica, UD0303273 з Сербії та 

інші. Еталоном  форми рослини, пристосованої до механізованого збирання урожаю з 

високим розташуванням нижнього ярусу бобів над рівнем ґрунту (20 см і більше) є 

турецький сорт Horoz, UD0301043. 

Стійкість до вилягання є лімітуючою для квасолі  в комплексі ознак, що визначають 

пристосованість до механізованого збирання урожаю. Як правило, вона залежить від 

товщини стебла рослини. Крім того, стійкими до вилягання є зразки з невисоко 

розташованими бобами. Виділено 280 зразків з високим проявом цієї ознаки (бал 7). Серед 

них велику частку займають зразки овочевого напряму використання: Білозерна 361, 

UD0300780 з України; Luna, UD0300858 зі Словаччини; Demeter, UD0301319 з Нідерландів 

та інші. Однак є сорти зернового напряму використання: Чернівчанка, UD0300805 з 

України; Бийчанка, UD0300633 з Росії; Mona, UD0300560 з Чехії та інші.  

За комплексом вище названих ознак були виділені 15 зразків, пристосованих до 

механізованого збирання урожаю (12 зразків з кущовою формою рослини, 3 – кущовою з 

виткою верхівкою): Белгородская 1, UD0300285 з Росії (кущова, маса 1000 насінин 249 г, 

середня урожайність 248 г/м
2
); Ica Sui, UD0300254 з Колумбії (кущова з виткою верхівкою, 

маса 1000 насінин 197 г, середня урожайність 250 г/м
2
); OAC Seaforth, UD0300027 з Канади 

(кущова, маса 1000 насінин 189 г, середня урожайність 227 г/м
2
) та інші. 

Крупнонасіннєвість – комерційна ознака, яка визначає вартість насіння квасолі на 

міжнародному ринку. Крупнонасіннєвими вважаються зразки з масою 1000 насінин більше 

400 г [див. 3] (рис. 8). Але зразки з крупним насінням, як правило, нестійкі до посухи і 

мають низьку продуктивність рослини. Тому існує потреба в крупнонасіннєвих сортах 

квасолі з кущовою або кущовою з виткою верхівкою формою рослини, з високим рівнем 

продуктивності насіння, зі стійкістю до посухи вище середнього рівня. Виділено 350 

зразків з масою 1000 насінин більше 400 г. Серед них більше половини - зразки, що мають 

кущову або кущову з виткою верхівкою форму рослини. Це український сорт Веселка, 

UD0303753 (кущова з виткою верхівкою форма рослини, середня стійкість до посухи – бал 

5, середня урожайність - 325 г/м
2
); болгарський Лехчево 6, UD0300028 (кущова форма 

рослини, середня стійкість до посухи 5 балів, середня урожайність 225 г/м
2
); французький 

Flageolet, UD0300004 (кущова форма рослини, середня стійкість до посухи 5 балів, середня 

урожайність 325 г/м
2
) та інші.  

Зразки овочевого напряму використання можуть бути як з виткою формою рослини, так і 

кущовою. Ознаки, що характеризують зразок за напрямом використання - це наявність 

пергаментного шару (рис. 9) і волокна (рис. 10) в стулках боба. Ці ознаки є не тільки 

якісними, а і кількісними - відома сильна, середня і слабка ступінь прояву [див. 3]. Велике 

значення в формуванні пергаментного шару і волокна має температурний фактор: чим вище 

температура повітря, тим вище ступінь прояву ознаки [8].  Зернові сорти квасолі мають 

лущильний біб, у яких пергаментний шар сильно розвинений, суцільний. Скорочення 

волокон, що розташовані по краю стулок, викликає розкриття боба і скручування стулок. У 

сортів овочевого напряму використання пергаментний шар відсутній або тонкий. Волокно 

теж відсутнє, або у вигляді окремих пучків, що не дозволяє розкрити біб. У цьому випадку 

обмолот утруднюється. Крім того, біб овочевої квасолі в фазу «лопатки» (технічна 

стиглість) має соковиту паренхіму, що заповнює його з середини (рис. 11). Якщо у фазі 

технічної стиглості пергаментний шар і волокно незначні, а утворюються на більш пізніх 

етапах розвитку квасолі – зразок відносять до комплексного напряму використання.   
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Рис. 7. Рослина квасолі з високим 

прикріпленням нижніх бобів (більше 

10 см) 

 

 

 

 
Рис. 8. Насіння крупнонасіннєвого сорту 

Веселка (червоне, строкате) в порівнянні з 

насінням сорту Первомайська (біле) 

 

 
Рис. 9. Боби з відсутнім (зліва) і 

наявним (справа) пергаментним 

шаром 

 

 
Рис. 10. Боби з відсутнім (зліва) і наявним 

(справа) волокном у стулках 

 
Рис. 11. Боб у поперечному розтині зернової квасолі (зліва) і овочевої квасолі (справа) 

у фазу «лопатки» 
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Ознакова колекція квасолі включає 180 зразків овочевого напряму використання. 

Серед них з високою якістю зелених бобів у фазі технічної стиглості (без пергаментного 

шару і волокна - бал 1) виділено 37 зразків: український сорт Ксеня, UD0301599; 

російський - Щедрая, UD0300256; нідерландський – Code, UD0301533 та інші. Еталоном 

високої якості зелених бобів в фазу «лопатки» визнано сорт Забава, UD0303262 з Росії, 

який має яскраво зелений колір боба з дуже незначним опушенням. 

Урожайність зелених бобів в фазу «лопатки» в значній мірі залежить від кількості 

бобів з рослини. Виділено еталон інтенсивного наростання бобів - Olga, UD0301685 з 

Німеччини (37-65 бобів з рослини в залежності від погодних умов). Джерелами високої 

урожайності зелених бобів в фазу «лопатки» виявилися 12 зразків (усі з кущовою формою 

рослин): український місцевий зразок UD0301848 (колір боба в фазу «лопатки» - жовтий, 

наявність пергаментного шару – бал 5, наявність волокна – бал 3); російський сорт Зинуля, 

UKR001:02234 (колір боба в фазу «лопатки» - темно-зелений, наявність пергаментного 

шару – бал 3, наявність волокна – бал 1); польський - Laurina, UD0303604 (колір боба в 

фазу «лопатки» - жовтий, наявність пергаментного шару – бал 1, наявність волокна – бал 3) 

та інші. 

В ознаковій колекції Phaseolus vulgaris L.  представлені зразки квасолі з 61 країни 

Європи (49 %), Азії (11 %), Африки (4 %), Північної (24 %) і Південної Америки (10 %), 

Австралії (1 %) (рис. 12), що диференційовані за широким спектром цінних господарських, 

морфологічних та фенологічних ознак.  

 

 
 

Рис.12. Розподіл зразків ознакової колекції квасолі за походженням 

 

На основі цієї колекції були створені сорти зернової квасолі Веселка (методом 

індивідуального добору з місцевого грузинського зразка UD0303257) і Отрада (методом 

індивідуального багаторазового добору з українського сорту Харківська штамбова, 

UD0300232), що занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні з 2013 р. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, в лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур 

НЦГРРУ на основі базової колекції Phaseolus L. сформована ознакова колекція Phaseolus 

vulgaris L., яка включає 413 зразків з 61 країни світу. Колекція охоплює 31 ознаку за 151 

рівнем прояву. Основними ознаками, за якими сформована колекція, є: висока урожайність 

насіння, висока урожайність зелених бобів в фазу «лопатки», висока адаптивність, 

пристосованість до механізованого збирання урожаю, крупнонасіннєвість. висока якість 
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зелених бобів. Ознакова колекція квасолі за господарськими ознаками в повній мірі може 

забезпечити вітчизняні селекційні програми вихідним матеріалом для створення 

високоурожайних, високотехнологічних сортів квасолі як зернового, так і овочевого 

напряму використання, адаптованих до умов східної частини Лісостепу України, з 

високими смаковими і поживними властивостями. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ (PHASEOLUS VULGARIS L.)  

 

Цель. Выделение исходного материала для обеспечения инновационных разработок 

отечественной селекции и создание признаковой коллекции фасоли. 

Результаты и обсуждение. В лаборатории генетических ресурсов зернобобових и 

крупяных культур НУГРРУ на протяжении 1993 – 2013 гг. на основе базовой коллекции  

Phaseolus L. сформирована признаковая коллекция Phaseolus vulgaris L., которая на 

01.10.2014 г. включала 413 образцов с 86 стран мира. Коллекция охватывает 31 признак по 

151 уровню его проявления. За основу взяты: урожайность семян, урожайность зеленых 

бобов в фазу «лопатки» для фасоли овощного направления использования, 

приспособленность к механизированной уборке урожая (кустовая форма растений, 

устойчивость к полеганию выше среднего уровня, высоко расположенный нижний ярус 

бобов над уровнем почвы – 10 см и больше), устойчивость к засухе, индивидуальная 

устойчивость к болезням (бактериальные пятнистости, бактериальное увядание, фузариоз, 

вирусы) и их групповая устойчивость. Образцам, которые вошли в коллекцию, кроме 

основных, дана характеристика по следующим признакам: направление использования, 

длинна вегетационного периода, тип роста, форма растения, масса 1000 семян, содержание 

белка в зрелых семенах, быстрота разваривания семян, окраска семенной оболочки; 

отдельно для образцов овощного направления использования: качество бобов в фазу 

«лопатки» (наличие волокна и пергаментного слоя в створах), цвет бобов в фазу «лопатки», 

форма поперечного разреза  бобов в фазу «лопатки».  

Выводы. Признаковая коллекция фасоли  в полной мере может обеспечить отечественные 

селекционные программы, служить  исходным материалом для создания высокоурожайных 

высокотехнологичных сортов фасоли как зернового, так и овощного направления 

использования, адаптированного к условиям восточной части Лесостепи Украины, с 

высокими вкусовыми и питательными свойствами. 

Ключевые слова: Phaseolus vulgaris L., признаковая коллекция, урожайность, 

адаптивность, устойчивость, приспособленность к механизированной уборке урожая 
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SCIENCE BACKGROUND OF CREATION OF TRAIT COLLECTION OF THE 

KIDNEY BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.)  

 

Goal. Isolation of the initial material for support of the innovations of our breeding and creation of 

kidney bean trait collection. 

Results and discussion. Based on the base collection of Phaseolus L., a trait collection of 

Phaseolus vulgaris L., which as of 10.01.2014 included 413 samples from 86 countries, was 

formed in the Laboratory of Genetic Resources of Pulse and Groat Crops of NCPGRU over the 

period of 1993 - 2013. The collection covers 31 traits by 151 levels of their expression. Seed yield, 

yield of green beans in the phase of pod development for beans intended for vegetable use, 
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suitability for mechanized harvesting (bush shape, lodging resistance exceeding the average level, 

high-located lower tier of pods ≥10 cm above ground level), drought tolerance, individual 

resistance to diseases (bacterial spots, bacterial wilts, Fusarium, viruses) and group resistance 

were taken as a basis. Samples included in the collection were characterized by the following 

features (in addition to the major ones): purpose of use, growing season duration, growth type, 

plant shape, 1000-seed weight, protein content in ripe seeds, time rate of seed cooking, seed coat 

color; separately for samples intended for vegetable use: quality of beans in the phase of pod 

development (presence of fibers and fibrous layer in the shell), color of beans in the phase of pod 

development, shape of cross-section of beans in the phase of pod development.  

Conclusions. The bean trait collection can fully provide domestic breeding programs with source 

material for the creation of high-tech high-yielding bean varieties both for grain and vegetable 

areas of use, adapted to the conditions of the Eastern Forest-Steppe of Ukraine, with high taste and 

nutritional properties.  

Key words: Phaseolus vulgaris L., trait collection, yield capacity, adaptability, resistance, 

suitability for mechanized harvesting 

 


