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Наукове ведення сільського господарства передбачає в собі
науково-обгрунтовані сівозміни, які на теперішній час, нажаль, ніяк
науково-обгрунтованими назвати не можна. Сівозміни господарств
перенасичені олійними культурами (соняшник, ріпак), які дають
господарствам високі прибутки, але не насичують ґрунти на поживні
речовини і волоігу, що в кінцевому результаті негативно впливає як на
родючість ґрунтів так і на врожайність сільськогосподарських культур в
майбутньому.
Введення в сівозміни зернових бобових культур, таких як
наприклад квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris), може не тільки
вплинути на відновлення ґрунтів, але й дзваги прибутки господарствам
не менші від прибутків отримуваних від вирощування олійних: культур.
На сьогоднішній день в країні виведені високоврожайні сорти
квасолі, які приватні до повної механізованої технології вирощування,
сорти що мають кущову неполягаючу форму стебел, з високим
прикріпленням нижніх бобів, з рівномірним дозріванням і придатних до
збирання врожаю прямим комбайнуванням [1].
Завдяки тому, що технологію викошування квасолі можна
повністю звільнити від ручної праці, завдяки використанню фунтових і
страхових гербіидців, ця культура на сьогоднішній день може скласти
конкуренцію високо рентабельності соняшника Ця ситуація зумовлена
високими закупівельними цінами на зерно квасолі, що на сьогодні
складає близько 8 тис. гривень за одну тону, що в декілька разів вище
закупівельних цін на насіння соняшника.
Показник рентабельності вирощування квасолі особливо в наступний рік, при використанні насіннєвого матгріалу одержаного зі свого
врожаю і зменшенню затратної частини, буде складати 598,3-691,5 %.
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По відношенню до соняшника ми зможемо збільшити цей коефіцієнт,
при використанні сортового насіння тільки до 267,6-363,8%. Звідси
можна зробити підрахунки, що показники рентабельності квасолі майже
вдвічі вищі порівняно з рентабельністю соняшника, Крім того, що
рослина квасолі викосить врожаєм з ґрунту меншу кількість елементів
живлення, ніж рослина соняшнику, вона залишає після себе ще 40 - 60 кг
азоту фіксованого з атмосфери [2].
Важливим економічним показником в технології вирощування тієї
чи іншої культури, є трудоємкість її вирощування Цей показник при
культивуванні квасолі в залежності від агротехнічних грийомів від 0,157
до 1,905 людино-днів на вирощування 1 центнера основної продукції, і
залежить від кількості ручної праці, яка використоіується в процесі
вирощування [3].
Пошук оптимальних варіантів затрат антропогенної енергії і
застосування її складових (техніка, пальне, агрохімікати, органічні
добрива, насіння, праця людей), дає змогу забезпечити "комфортні"
умови для росту і розвитку культурних рослин та відповідно Д0СЯ1ТИ
високих показників одержаного врожаю [4].
Накопичення енергії в урожаї квасолі, сукупні затрати антропогенної енергії і енергетичний коефіцієнт вирощувані«: культури, рівень
енергетичної рентабельності - це ті показники, згідно яких необхідно
робити оцінюванню технології вирощування.
Так, в дослідних даних, одержаних в учггосга "Приозерне" Херсонського університету в умовах зрошення [3], найбільше накопичення
енергії в посівах квасолі (82719 МДж/га) було відмічено при сівбі 1 травня широкорядним способом з шириною міжряддя 60 см і нормою висіву
600 тис. схожих насінин на 1 га. Посіви культури 20 квітня і 1 травня
сприяли одержанню найбільшої кількості енергії з урожаєм Вона
варіювала від 66702 до 82719 МДж/га. При запізненні з посівом
показники накопичення енергії з врожаєм різко зменшувалися. При
посіві 10 травня змінювалися від 61071,9 до 71376,4 МДж/га, а при посіві
20 травня - від 44252,1 до 56119,9 МДж/га
Максимальні витрати антропогенної енергії відмічались у варіанті
з рядовим посівом з шириною міжряддя 15 см, нормою висіву 600 тисяч
схожих насінин на 1 га при посіві 20 травня. Цей показник рівнявся
39911,9 МДж/га, іцс на 10036,4 Дж/га більше відносно сівби виконаної 20
квітня широкоряднім способом з шириною міжрядді 60 см і нормою
висіву 400 тисяч схожих насінин на 1 га.
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Посів квасолі стрічковим методом (60+15; 45+15), а також
звичайним рядовим (15 см), викликали необхідність використання
додаткових витрат ручної праці для знешкодження бур'янів. Ці заходи
приводять до збільшення витрат антропогенної енергії.
Біоенергетичну оцінку вивчених факторів проводили по
енергетичному коефіцієнту, який вказує на співвідношення енергії, яка
входить в урожай квасолі, до енергії, потраченої на її вирощування. В
разі, якщо енергетичний коефіцієнт дорівнює а(х> більше одиниці з
енергетичної точки зору технологія вважається ефективною. В наших
дослідах енергетичний коефіцієнт змінювався в грішихц від 1,32 до 2,65.
Таким чином, вивчені агрометоди вирощування квасолі вважаються
енергозберігаючими та енергетично ефективними. Особливе значення
аналізу енергетичної рентабельності праці проявляється в зв'язку з
виникненням на окремих стадіях суспільного виробництва диспропорції
між енергоспоживанням та енерговиробництвом. Облік рентабельності
праці по енергеїичним показникам побудований на. існуванні того факту,
що після заповнення затраченої енергії праці остається збиток біохімічної
енергії, яка заклечається в отриманому врожаї культури.
На підставі даних отриманих в результаті проведених нами
дослідів, було сформульовано, що енергетичний аналіз технології
вирощування культури квасолі дає можливість визначити енерговитрапі
ланцюги в процесі догляду за посівами і запропонувати альтернативні
менш енергоємні заходи, а відтак знизити антропогенне навантаження нг.
сільськогосподарські ландшафти та підвищити коїжуренгостіроможність
виробництва її по відношенню до інших культзф. Аналіз отримали
даних дозволив визначити тісний зв'язок між врожаєм насіння квасолі та
біоенергетичними прийомами, що вивчалися, а також скласти
об'єктивний висновок щодо врожаю насіння культури і визначиш
теоретично можливі врожаї.
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Однією з найважливіших задач сільського господарства є
збільшення валового збору зерна гречки. Посів в кращі агротехнічні
строки - одна з вирішальних умов отримання високого врожаю іречки
[1].

Мета дослідження полягала у виявленні оптимальних строків
пожнивного посіву гречки для півдня України та вивченні їх впливу на
ріст та розвиток надземної маси рослин. Ґрунтовий покрив дослідної
долянки представлений південними чорноземами, які характеризуються
такими показниками для метрового шару: щільність 1,23-1,43 г/см3,
пористість 40,5%, найменша вологоємність 31,9% від маси сухого грун ту
Досліджувались три строки посіву: в день збюру попередника
(горохо-вівсяна суміш), через 10 та 20 днів після збирання.
По урожайності гречки третій строк посіву був кращим порівняно
з першим та другим при всіх способах посіву та обробітку грунту.
Максимальний врожай було отримано при третьому стропі сівби з
застосуванням комбінованого обробітку грунту на 20-22 см на
широкорядних посівах (14,1 п/га), мінімальний - при першому строці
посіву з застосуванням дискування на 10-12 см при звичайній рядковій
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