КВАСОЛЯ
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ
ТА СПОЖИВАТИ КВАСОЛЮ
Квасоля — рід рослин родини бобових. Існує близько 150 видів квасолі.
Вирощують квасолю переважно заради плодів і насіння, а деякі види —
заради квітів (турецькі боби).
Сорти відрізняються між собою за формою і забарвленням листків та
забарвленням і виглядом плодів (бобів — інколи їх неправильно називають
стручками).
Розрізняють сорти квасолі:
→ лущильні — з грубим товстим пергаментним шаром «бобів»;
→ напівцукрові — зі слабким чи пергаментним шаром, який з'являється по мірі дозрівання;
→ цукрові чи спаржеві сорти.
Типовий вид — квасоля звичайна.
Вважається, що європейці отримали доступ до вирощування квасолі ще в давньоримські часи.
Деякі історики впевнені, що першим з європейців ці ласощі спробував першовідкривач американського континенту Христофор Колумб. Як би там не було, а квасоля як продукт харчування
міцно закріпилася в усьому світі.
Велику роль у популяризації цієї бобової рослини на території Старого Світу зіграв французький лікар Жоффруа, який довів корисність вживання квасолі для організму людини.
Квасолю вирощують як в промислових масштабах, так і на присадибних ділянках для особистого вживання.
У світі квасоля вирощується на площі більше 25 млн га, а її світове виробництво становить
близько 30 млн тон. Понад 95% від світового валового збору припадає на країни Азії, Південної та Північної Америки й Африки.
Квасоля містить велику кількість пектину, жирів, вуглеводів і клітковини. Крім того, багата
квасоля і на такі мікроелементи, як: залізо, йод, мідь, цинк і фтор, та макроелементи — кальцій,
калій, фосфор магній і калій. Велика кількість калію і кальцію допомагає зміцнити кістки, знижує ризик підвищення кров’яного тиску, інсульту й ішемічної хвороби серця. Квасоля містить
чимало вітаміну С, а також вітамінів груп В і РР. Високий вміст розчинної і нерозчинної клітковини у квасолі забезпечує зниження рівня холестерину у крові й безперебійну роботу кишечнику. Тому ця культура й корисна для організму.
Калорійність насіння квасолі відрізняється від поживних властивостей квасолі у стручках. У 100 г
ядер квасолі міститься майже 300 ккал, а в такій же кількості стручкової квасолі — всього 30.
Четверта частина всіх корисних речовин, що їх містить квасоля, — білок. Якщо порівнювати її із
м’ясом, то квасоля займе другу сходинку за кількістю білка, а на першому місці — все-таки м’ясо. Це свідчить про те, що поповнити добовий запас білка можна не тільки м’ясними стравами,
але і квасолею, приготувавши різноманітні страви. Ті, хто дотримується вегетаріанської дієти
повинні обов’язково включати цей продукт у свій щоденний раціон.

Білок, що міститься в квасолі легкозасвоюваний, і має у своєму складі лізин, аргінін, тирозин,
метіонін, триптофан. Ці речовини позитивно впливають на здоров’я людини, покращуючи імунітет і загальний стан організму.
Не рекомендують вживати квасолю за подагри, нефриту, гастриту, виразкової хвороби
шлунку, коліту, панкреатиту, за підвищеної кислотності.

Урожайність:

від 3 до 5 т з 1 га або до 0,3–0,5 кг з 1 м2.

Визрівання:

70–90 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці,
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність:

100 грамів квасолі забезпечує нам 300 ккал.

Хімічний склад:

вітаміни В1, В2, В6, Е, РР, цинк, мідь, калій, йод, залізо, сірка, магній, а
також амінокислоти: лізин, аргінін, метіонін, тирозин.

Лікувальні властивості квасолі
Оскільки квасоля містить багато сірки, то за допомогою цієї рослини можна вилікувати хвороби шкіри, запалення бронхів, ревматизм і навіть побороти кишкову інфекцію.
Залізо, на яке багаті ядра квасолі, допомагає організму впоратися з інфекціями в сезон застуд.
А ще цю рослину здавна вважають хорошими сечогінними природними ліками.
Зважаючи на те, що квасоля — дієтична страва, вона входить до складу різних лікувальних
дієт — для поліпшення стану хворого під час лікування серцевої недостатності, захворювання
нирок, сечового міхура й печінки.
Допомагають страви із квасолі поліпшити настрій, оскільки рослина цілюще діє на нервову
систему.
Давно відома користь квасолі під час боротьби з хворобами нирок, оскільки вживання страв із
неї має сечогінну властивість.
Також корисні ці боби від перевтоми, оскільки у випадках нервового виснаження і стресів відвар із квасолі сприяє відновленню організму.
Корисна квасоля під час різних захворювань серця, печінки і шлунково-кишкових захворювань.
Антибактеріальні властивості рослини дозволяють використовувати її як допомогу від різних
захворювань ротової порожнини, крім цього, вживання квасолі знижує ризик утворення нальоту на зубах і зубного каменю.
Також ще в давнину довели користь вживання квасолі під час захворювань грудей і легень.
Насіння квасолі містить таку речовину, як пантотенова кислота або вітамін В5, нестача в організмі якої призводить до головної болі, швидкої стомлюваності, нудоти і загального поганого
самопочуття. Крім того, у разі дефіциту цієї речовини знижується імунітет.
Що стосується плодів квасолі або як ще їх називають стручками, то вони містять в собі вітамін А або ретинол. Він допомагає підтримувати гостроту зору в темряві, формує зуби і кістки, бере участь в обміні речовин, підтримує імунну систему, застосовується при лікуванні
шкірних захворювань.
Відвар із стручків знижує вміст цукру в крові хворих на цукровий діабет. Крім того, він потрібний під час вагітності для нормально розвитку плоду.

ЯК ВИРОЩУВАТИ КВАСОЛЮ
Для того, щоб оцінити скільки квасолі потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для її
вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги». А для
того, щоб повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого використання
квасолі — скористайтесь алгоритмом зображеним на Рис. 1.
Рис.1. Квасоля від купівлі насіння до споживання
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Починають сіяти квасолю в травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12–15° С. Бажано дочекатися, коли минуть весняні заморозки. Прикмета, яка підкаже вам, що прийшов час
садити квасолю — цвітіння каштана.

Виткі сорти квасолі висівають на тиждень пізніше, ніж прямостоячі.

Кущову квасолю можна вирощувати як другу культуру після збору врожаю овочів, що дозріли
до початку липня.

Квасолю можна сіяти в декілька прийомів: кожні 10 днів із середини травня до початку липня.

Багато городників вирощують квасолю і горох навколо яблунь, які захищають бобові від холодного вітру.
Перед тим, як садити квасолю, необхідно провести підготовчу обробку ґрунту і посівного матеріалу.

Насіння напередодні посадки перебирають, на ніч замочують у воді для набухання, а вранці,
перед самою посадкою, опускають на 5 хвилин у розчин борної кислоти (1 г на 5 л води) — це
захистить насіння від комах-шкідників і багатьох хвороб.
Ґрунт для квасолі. Квасоля погано росте на глинистих ґрунтах, через які
повільно просочується вода, а надто вологий ґрунт квасолі шкодить.
Не любить квасоля і ґрунтів, перевантажених азотом, оскільки здатна засвоювати його з повітря.
Найкраще вибрати для квасолі сонячні, захищені від вітру ділянки з
легким, родючим, водопроникним ґрунтом, з глибоким заляганням
ґрунтових вод і показником кислотності РН від 6-ти до 7-ми, тобто
ґрунти повинні бути нейтральні або близькі до нейтральних.

Якщо у вашому саду є ділянки з виснаженим ґрунтом, який давно не підживлювали, посадіть квасолю там, оскільки вона, на зразок інших бобових, є чудовим сидератом і попередником для всіх овочевих культур.
Ґрунт для квасолі готують з осені: ділянку перекопують на глибину штика лопати, додаючи на
кожен м2 по 4 кг перегною або компосту, по 2 столові ложки доломітового борошна, по одній
ложці аміачної селітри та подвійного суперфосфату, по половині столової ложки хлористого
калію або калійної соди. Або по піввідра перегною чи компосту, по 30 г суперфосфату і 20 г
деревного попелу на 1 м2.
Добре росте квасоля після таких культур, як: капуста, помідори, картопля, баклажани, перець
і огірок.
Небажано висаджувати квасолю на ділянках, де росли бобові (горох, сочевиця, соя, арахіс,
боби і власне квасоля) — після таких попередників квасолю висаджують на ділянці не раніше,
ніж через три-чотири роки.
Як сіяти квасолю у відкритий ґрунт:
→ Кущові сорти квасолі сіють на глибину 5–6 см з інтервалом 20–25 см між кущами і міжряддями до 40 см завширшки.
→ Виткі сорти сіють рідше: через 25–30 см між екземплярами і міжряддями завширшки
близько півметра.
→ У ямку кладуть по 5–6 квасолин.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ КВАСОЛІ
Насамперед, визначіться, яку квасолю ви хочете вирощувати.
Стручкова квасоля — це зелені, жовті та фіолетові стручки. Їх можна
їсти навіть сирими. Таку квасолю використовують для салатів або гарнірів. Свіжу — влітку, заморожену — взимку.
Найпоширеніші у нас сорти лущильної квасолі: біла, червона і строката. У висушеному вигляді така квасоля може зберігатися до двох років.
Що темніший колір оболонки, то щільніша і твердіша квасоля всередині.
Біла квасоля відмінно розварюється, вважається універсальною і підходить практично для
всіх страв.
Строката квасоля. У народі її називають «рябою», а правильна назва сорту — «пінто», що в
перекладі з іспанської означає — «пофарбована». У строкатої квасолі кольорові крапки на поверхні. Під час варіння вона стає красивого рожевого відтінку і має ніжний вершковий смак.
У неї теж середня крихкість, але замочувати таку квасолю потрібно довше. Найкраще використовувати пінто для рагу або супів.
Червона квасоля має середню крихкість. Така квасоля чудово підходить для супів, гарнірів,
салатів і використовується для фарширування.
Купуючи посівний матеріал, зверніть увагу на термін дозрівання:
→ рання — досягає зрілості за 56 днів, її необхідно своєчасно прополювати;
→ середньостигла — за умов належного догляду готова до споживання через 75 днів;
→ пізня — щоб досягти належного дозрівання, їй знадобиться 100 днів, вона добре зберігається взимку.
Можна придбати насіння квасолі кущової, що росте компактно, у вигляді кущів.
Є культура, яка плететься під час росту, її необхідно підв’язувати.
Боби також відрізняються кольором: білі (найбільш розповсюджені), червоні, фіолетові, чорні,
жовті, рябі.
Квасоля також відрізняється за розміром (вагою) насіння:
→ Дрібнонасінна — 140–250 г (маса 1000 зерен).
→ Середньонасінна — 250–400 г.
→ Крупнонасінна — понад 400 г.

Схожість насіння квасолі має становити не менше 80%.
Який би сорт ви не обрали, зверніть увагу на зернятка — вони повинні бути одного розміру і
форми.
У хорошій квасолі не буде домішок, пилу і лушпиння. Вона повинна бути чистою і розсипчастою.
Якщо ви побачите на плодах наліт будь-якого відтінку, темні плями, конденсат на упаковці або
будь-які пошкодження — це значить, що були порушені умови зберігання. Така квасоля пріла, і
вживати її не можна.

ЯК САМОМУ ВИРОСТИТИ НАСІННЯ КВАСОЛІ
Для отримання якісного насіння квасолі потрібно вибрати найбільш родючу ділянку землі.
З осені необхідно буде внести фосфорно-калійні добрива в вигляді амофосу — 20 г/м2 і каліймагнезії — 40 г/м2.
Якщо ділянка, на якій ви вирощуєте квасолю, дуже родюча, азотні добрива можна не вносити,
а лише перед сівбою зробити інокуляцію (обробити насіння спеціальними бактеріями — «Ризоторфіном» або «Нітрофіксом») і рослина сама себе забезпечить азотом за рахунок біологічної фіксації його з повітря.
Якщо ж ділянка бідна на поживні елементи, то весною необхідно внести 20 г/м2 аміачної селітри під культивацію. Після внесення добрив восени ділянка перекопується на 25–30 см.

Для кращого розвитку і утворення максимальної кількості насіння на 1 м2 кількість ямок,
в які буде висіватися насіння, має бути не більше 8. В кожну ямку потрібно висівати 3–4
квасолини.

Догляд за насінниками полягає у видаленні бур’янів, регулярних поливах, боротьбі зі шкідниками.
Особливо важливо для майбутнього насіння виключити його зараження
в період цвітіння квасолі брухусом (по-науковому шкідник називається
гороховою зернівкою), боротися з яким в подальшому вже буде проблемою. Тому в період цвітіння квасолю необхідно обробити одним з
інсектицидів («Фастак», «Карате», «Нурел Д»).
У процесі вегетації потрібно виконати не менше двох міжрядних обробок. Міжрядний обробіток рекомендують проводити двічі: перший
раз під час формування другого трійчастого листа, а другий раз перед
змиканням рядів.
Збирання насіння починають, коли більшість бобів досягне ступеня повної зрілості. Це можна
визначити за зовнішнім виглядом рослини: листя у неї підсихають, а насіння стають твердими
і набувають характерного для сорту забарвлення.
Щоб отримати насіння максимальної якості, квасолю слід прибирати швидко. Краще робити
це вранці, коли стручки не так розтріскуються і боби з них не висипаються.
Рослини висмикують разом з корінням, зв'язують у невеликі снопи і підвішують для просушування під навіс.
За гарної погоди дозрівання можливе прямо на грядці, тільки під квасолю потрібно підстелити плівку або інший матеріал, щоб не втратити насіння, що висипалося.
Висохлі стручки лущать, боби просушують, розклавши на папері.

На насіння відбирають кращі екземпляри правильної форми з блискучою і гладкою поверхнею, без пошкоджень.

ДЕ І ЯК ПРАВИЛЬНО ВИРОСТИТИ РОЗСАДУ КВАСОЛІ
В основному квасолю вирощують прямим посівом в ґрунт, а на півночі Полісся, особливо для
пізньостиглих сортів, може бути і розсадний метод.

Вирощують сіянці вдома, в теплицях або інших теплих приміщеннях.
Розсада квасолі погано переносить пересадку, тому досвідчені городники відмовляються від
вирощування сіянців в контейнерах. Якщо посіяти культуру в окремі стаканчики або касети, то
не доведеться пікірувати сіянці — їх, по досягненню потрібних розмірів, відразу пересаджують
у відкритий ґрунт.
Крім пластикових стаканів для вирощування розсади квасолі використовують горщики з торфу. Вони обходяться дорожче, але торф'яну тару ставлять
в лунки разом з рослинами. Це дозволяє в недоторканності зберегти коріння сіянців, а торф служить додатковим добривом.
Особливості підготовки тари і ґрунту під розсаду квасолі:
→ Рекомендується використовувати для вирощування сіянців нові
склянки. Якщо тара стара, її ошпарюють окропом або знезаражують розчином марганцівки.
→ Розсаду вирощують в універсальному субстраті, який перед використанням знезаражують. Найпростіший спосіб — поливання марганцівкою з подальшим просушуванням.
Замість покупного субстрату можна використовувати ґрунтосуміш такого складу:
→ торф, перегній і тирсу змішують в пропорції 2:2:1;
→ дернова земля і компост в рівних частинах;
→ городня і дернова земля в пропорції 3:2.
В суміші без тирси рекомендується додати річковий пісок (близько 10%) і трохи деревного
попелу.

Куплене насіння зазвичай вже підготовлене до посадки, тому його, на відміну від зібраного
самостійно матеріалу, не доводиться додатково знезаражувати.
Порядок підготовки насіння до сівби:
→ Відкалібруйте. Огляньте квасолеві боби. Відбракуйте всі дрібні, зморщені, пошкоджені,
що відрізняються кольором від загальної маси. Помістіть відібрані насіння в сольовий 5%ний розчин.
→ Насіння, що спливло наверх, викиньте. Решту промийте від солі і переходьте до наступного підготовчого заходу.
→ Знезаразьте. Насіння помістіть в 1–2% розчин перманганату калію на 20 хвилин. Промийте проточною водою і просушіть.
→ Замочіть. Витримайте насіння 12–15 годин в мокрій марлі. Не перевищуйте час замочування, тому що боби можуть прокиснути. Для замочування використовуйте талу або дощову
воду. Слідкуйте, щоб марлева тканина не пересихала, але і не допускайте застою води.

→ Загартуйте. Цей захід актуальний для регіонів, де існує ймовірність зниження температур
після висадки розсади в ґрунт. Щоб загартувати насіння, їх тримають 5–6 годин в замоченому стані в холодильнику. Оптимальна температура: +4...+5° C.
Коли ємності наповнені ґрунтом, а насіння протравлене і пророщене, приступають до посіву.
Крім тари, знадобиться підготовлена вода — тепла і відстояна.
Порядок посіву квасолі на розсаду:
1. Полийте ємності з ґрунтом. Зачекайте поки вода вбереться.
2. У кожний стаканчик висаджуйте по одному бобу. Посадіть їх на 3–4 см. Якщо сумніваєтеся у схожості, посадіть по 2 штуки. Якщо обидві квасолини дадуть сходи, то з двох рослин
виберіть найбільш міцну.
3. Присипте заглиблення насіння ґрунтом і ущільніть його.
4. Накрийте стаканчики плівкою — це необхідно для створення сприятливого мікроклімату.
Поставте тару з посівами в тепле місце (+23...+24° C) до появи сходів.
5. Щодня на 10–15 хвилин знімайте плівку, щоб провітрити посіви і запобігти утворенню конденсату.
6. Через 4–5 днів, коли з'являться сходи, плівку знімають, а посіви переставляють ближче до
світла. Але температуру знижують до +16...+20° C.
Догляд за розсадою полягає в підтримуванні нормального освітлення, розпушуванні, поливі.

За тиждень до висадки в ґрунт, починайте загартовування розсади, щодня виносячи її на
свіже повітря.
Як тільки у сіянців з'явиться 3–4 справжніх листки, а на вулиці встановиться відповідна погода,
починайте готуватися до пересадки розсади в ґрунт.
Порядок пересадки розсади:
→ Підготуйте грядки. Розрівняйте їх граблями і викопайте лунки з інтервалами 15–20 см. Між
рядами залиште по 40–50 см. Під час вибору відстаней враховуйте особливості сорту —
що розлогіші і вищі рослини, то більші проміжки.
→ Полийте сіянці до пересадки. Це дозволить легко витягти рослини зі склянок.
→ Акуратно діставайте сіянці з стаканчиків. Намагайтеся отримувати їх разом з грудкою
ґрунту.
→ Розсаду акуратно перенесіть в поглиблення. Сіянці висадіть на 1–2 см глибше, ніж вони
росли в склянках. Присипте ґрунтом коріння і акуратно ущільніть. Якщо розсада росте в
торф'яних горщиках, висаджуйте разом з тарою.
→ Полийте висаджену розсаду і замульчуйте ґрунт. Якщо залишається ризик похолодання,
прикрийте посадки на ніч плівкою.
Якщо висаджують виткі сорти квасолі, то під час посадки встановлюють
опори — поодинокі кілки або шпалери.
Схема і спосіб посадки залежить від виду квасолі. Кущові сорти висаджують трохи густіше, ніж виткі.
Схема посадки для кущової / виткої квасолі:
→ Інтервали між рослинами — 20–25 / 25–30 см.
→ Відстань між рядами — 4 / 45–50 см.

Квасолю вирощують в рядах або лунках. Спосіб посадки вибирають з урахуванням особистих уподобань і сортових особливостей квасолі. Тому читайте рекомендації від постачальників насіння!
Способи посадки:
→ Рядами. Найпростіший і популярний варіант. Рослини розташовують в один ряд, залишають широкі міжряддя. Такий спосіб використовують, якщо немає дефіциту місця на ділянці.
→ Стрічками. Такий варіант називають ще багаторядковим. Квасолю висаджують в 2–3 рядки
(стрічки). Відстань між стрічками менша, ніж між рядами — приблизно 25 см. Це дозволяє
економніше витрачати простір.
→ Гніздами. Цей варіант особливо зручний для витких сортів. У центрі ставлять кіл, а навколо нього висаджують кілька рослин — 5–6 штук, які будуть по ньому плестися.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ ПОРУЧ З КВАСОЛЕЮ
Оптимальне сусідство для квасолі:
→ броколі;
→ кукурудза;
→ капуста;
→ морква;
→ селера;
→ кольорова капуста;
→ огірки;
→ баклажани;
→ горох;
→ картопля;
→ редис;
→ кабачок;
→ полуниця;
→ помідори.
Небажане сусідство для квасолі:
→ часник;
→ соняшники;
→ цибуля;
→ перець.
Розмарин відлякує жуків, які нападають на квасолю.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА КВАСОЛЕЮ
Квасоля невибаглива рослина, але без належної турботи вона не дасть доброго врожаю. Щоб
кожен кущ дав максимальну кількість стручків, щільно набитих бобами, необхідно вчасно поливати і рихлити квасолеві грядки, а за потреби і підживлювати.

Розвиток і врожайність квасолі багато в чому залежить від поливів. Але під час поливів треба
дотримуватися помірності, тому що надлишок води призводить до загнивання рослин.
Особливості поливу квасолі:
→ Поливи особливо важливі в період формування врожаю. Від них залежить величина стручків і бобів. Якщо стоїть спекотна погода, а
рослини не отримують води, осипаються квіти і зав'язі.
→ Після поливів ґрунт обов'язково рихлять, щоб не утворювалася
кірка. Одночасно з розпушуванням видаляють бур’яни.
→ Квасолю поливають приблизно раз на тиждень. Частота поливів
залежить від погодних умов — якщо йдуть дощі, культуру поливають рідше.
→ Норма поливу після пересадки — 8–10 л на 1 м2. У період формування
стручків норму підвищують до 10–12 л.
→ Поливають квасолю в ранковий або вечірній час відстояною або дощовою водою. Під час поливу намагаються не потрапляти на листя рослин. Рекомендується лити воду між рядами.
Проріджування. Якщо квасолю висаджують розсадою, проріджувати її не доводиться. Але
якщо городник вирішить підстрахуватися і висадить розсаду густіше, ніж вимагає агротехніка,
доведеться через деякий час прибрати зайві рослини.
З огляду на працю, вкладену в розсаду, висаджувати її з метою майбутнього проріджування,
економічно недоцільно. Як правило, проріджування практикується у разі посіву насіння квасолі у відкритий ґрунт.
Підживлення. Культура вимоглива до ґрунтів. Зазвичай їй вистачає добрив, внесених під час
підготовки ділянки. Якщо ґрунти малородючі і недостатньо пухкі, а рослини погано розвиваються — вдаються до підживлення.
Особливості підживлення квасолі:
→ Добрива вносять 2–3 рази за період вегетації.
→ Квасоля сама здатна накопичувати ґрунтовий азот, тому азотисті добрива під неї не вносять.
→ Під квасолю, висаджену в ґрунт, вносять калійні і фосфорні добрива. Можна внести, наприклад, суперфосфат і сульфат калію по 20 і 30 г/м2 відповідно.

Боротьба з хворобами та шкідниками
Найбільш поширені хвороби: антракноз, кореневі гнилі, фузаріоз, альтернаріоз, бактеріоз.
Заходи боротьби: здорове насіння, дотримання сівозміни, дворазове обприскування у період вегетації:
Рекомендації щодо обприскування:
→ «Амістар» або «Квадріс» (д.р. азоксистробін 250 г/л) — 0,5 л/га;
→ «Фалькон» або «Фолікур» (д.р. тебуконазол 250 г/л) — 0,5 л/га.
Шкідники. Найбільше шкоди завдає квасолі квасолева зернівка. Для боротьби з квасолевою
зернівкою застосовуються здебільшого профілактичні та агротехнічні заходи:
→ для посіву застосовуйте не заражене комахами насіння;

→ регулярно оглядайте посадки на наявність зараження: уражені рослини можна впізнати
за темнуватими отворами невеликого, близько 2 мм, розміру. Поширюється квасолева
зернівка спочатку незначними осередками. Якщо ви вчасно видалите уражені кущі, то
зможете уникнути подальшого розповсюдження шкідника;
→ прибирайте з грядок врожай бобових своєчасно, до того, як розтріскаються стручки;
→ перед збиранням врожаю обов'язково продезінфікуйте місця зберігання, особливо якщо у
вас там раніше лежала уражена шкідливими комахами квасоля або інші бобові.
Може допомогти у боротьбі зі злісним шкідником такий прийом як охолодження. Річ у тому,
що і личинки, і дорослі жуки квасолевої зернівки дуже погано переносять низькі температури. Так, личинки за нульової температури гинуть за місяць, за температури –4° С — за 2 тижні,
за –12° С — за добу.
Дорослі жуки ще більш чутливі до холодів і гинуть за 0° С вже за 2 тижні, за –4° С — за 2,5 тижні, а
за температури, нижчої за –12° С — за день. Такі умови можна знайти у кожній квартирі: у морозильній камері температура не піднімається вище за –18° С. Якщо покласти туди насіння квасолі
за місяць до посадки, у вас буде абсолютно чистий, знезаражений посадковий матеріал.
Не полюбляє квасолева зернівка і надмірну спеку. За нагрівання до 60° С усі її жуки та личинки повністю гинуть протягом години. Створити такі умови можна, помістивши зерна квасолі у
духову шафу. Правда, цей спосіб підійде лише для квасолі, призначеної для їжі.

Для запобігання розповсюдженню зернівки посіви обробляють інсектицидами на початку
цвітіння та через 8–10 днів.

Засоби боротьби: «Карате» або «Енжіо» (д.р. лямбда-цигалотрин 50 г/л) — 0,2 л/га, «Вофатокс», «Піренекс» (д.р. біфентрин 100 г/л) — 0,3 г/л.
Інсектицидно-фунгіцидний захист слід максимально наблизити до процесу цвітіння.

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ КВАСОЛІ
Збирання квасолі на зерно починають, коли більша частина бобів досягне ступеня повної зрілості. Листя в цей час вже підсихає, а квасолеві зернятка стають твердими, набуваючи характерного для сорту
забарвлення.
Зовнішній вигляд стулок бобів в цей час може і не мінятися — деякі
сорти дозрівають, не втрачаючи зеленого кольору стручків.
Стручки овочевої квасолі на зерно, які починають збирати у вересні, знімають вибірково, коли вони починають жовтіти.
Збирати їх треба вранці, щоб до вечора ранки на рослинах встигли підсохнути і не стали місцем проникнення збудників грибкових хвороб.
Рослини кущової квасолі не слід висмикувати з коренями, а потрібно зрізувати біля землі. Таким чином, у землі залишаються корені з
бульбочковими бактеріями. Перебуваючи в ґрунті, вони збагачують
його азотом. Після квасолі на цьому місці добре ростуть овочі без додаткового азотного підживлення.

Під час збирання рослини пов'язують в снопики і поміщають на дозрівання — під навіс.

Якщо погода гарна, дозрівання можливе і прямо на грядці. Досить просто підстелити під квасолю мішковину або поліетиленову плівку, щоб не втратити насіння, що висипалося після розтріскування стручків. Далі рослини обмолочують і очищають.
Збір квасолі триває з липня до самої осені — вересня або жовтня. Але якщо посадити її в парнику, плоди можуть з'явитися і раніше — в червні.
У зелених кущових і жовтих воскових сортів стручки зривають відразу, як вони достигають.
Що частіше видаляють плоди, то швидше вони ростуть.
У витких сортів урожай знімають від 2 до 3 разів за сезон. Що раніше зібрані стручки виткої
квасолі, то сильнішим є їх аромат.

ЯК ЗБЕРІГАТИ КВАСОЛЮ
Важливі умови для зберігання. Щоб зберегти квасолю до наступного врожаю, або для посадки
у весняний період, або ж для зберігання до двох років, необхідно:
→ Збирати врожай в сонячний день.
→ Ретельно просушити в провітрюваному приміщенні (горище, навіс, сінник).
→ Відкинути зіпсовані екземпляри.
→ Зберігати в приміщенні з температурою не нижче 0° C і не вище 15° C.
→ Вологість не повинна перевищувати 50%.
Коли ці умови виконані, можна приступати до вибору способу зберігання зернової квасолі.
Зберігання в скляній тарі. В обрану суху ємність зсипати зерна квасолі, які просушені і очищені від залишків сміття. Зберігати квасолю
таким способом можна рік-півтора. Для цього способу можна використовувати:
→ Скляні пляшки з розширеною шийкою, з кришкою, яка закручується.
→ Банки з металевими кришками, які добре закручуються.
→ Скляні банки, які можна щільно накрити пластиковою кришкою, попередньо обгорнувши
горловину банки харчовою плівкою.
→ Скляні контейнери зі скляними кришками на затискачах.
Зберігання в полотняних або тканинних мішечках. Цим способом можна зберігати як квасолю в стручках, так і зерна. Перед закладкою квасолі, мішечки треба підготувати. Для цього необхідно замочити їх разом із зав'язками в сольовому розчині (на літр води 2 ст. л. солі) на
30 хвилин. Відтиснути і добре висушити на сонці. Помістити в них
квасолю. Для надійності можна покласти всередину по 2–3 розрізаних зубчики часнику або насипати насіння кропу. Такі запахи злякають шкідників. Підвісити мішечки зі стручками можна на горищі. Їм
не страшні мінусові температури, а шкідники гинуть на морозі. Зберігати таким способом квасолю можна до весни.

Зберігання зерен квасолі в пластиковій тарі. Пластикові пляшки, баклажки або лотки, у яких
добре закручується кришечка, теж можна використовувати для зберігання квасолі. Для цього потрібно:
→ Вибрати пластикові ємності без стороннього запаху.
→ Просушити, щоб не було ніякої вологи усередині.
→ Помістити на дно трохи насіння кропу або лавровий листочок.
→ Засипати зерна квасолі.
→ Ретельно закрити кришку.

Зберігати так можна квасолю 1–2 роки.

Зберігання в поліетиленових пакетах. Ідеальним варіантом буде пакет із застібкою — практично і надійно. Якщо такого немає — можна використовувати звичайний, головне його ретельно зав'язати, перекривши доступ повітря, вологи і шкідників. Всередину можна додати насіння
кропу або лавровий лист для відлякування комах. Зберігати таким способом зернову квасолю
можна 4–5 місяців. Якщо пакет поставити в холодильник — пів року.
Зберігання в картонних коробках. Для збереження добре висушених стручків квасолі, можна
використовувати картонні коробки. Для цього їх обкладають з усіх боків газетами. Типографічна фарба здатна відлякувати комах-шкідників. На дно покласти розрізану головку часнику.
Помістити стручки, зверху прикрити шаром газет і поставити на горище або в інше сухе прохолодне приміщення.

У зимовий період квасолю треба обмолотити або іншим зручним способом дістати зі
стручків. І зберігати одним з вище перерахованих способів. Тривалість збереження стручків у ящиках — 3–4 місяці.

Вибравши один або кілька варіантів із запропонованих способів зберігання зернової квасолі,
можна зберігати зерна, за потреби, два роки.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ КВАСОЛЮ
Зернова квасоля містить велику кількість корисних елементів,
наприклад фтор, залізо, фосфор, калій, кальцій і магній. Також
в ній багато білка, тому консервована квасоля легко може стати
альтернативою м'ясу. Квасолю на зиму консервують у власному
соку, разом з овочами і навіть з м’ясом, додають до заправок для
борщу.

З квасолею готують борщі, супи. Квасолю варять, тушкують. Квасоля — це салати, закуски,
пиріжки, запіканки, зрази і навіть торти.

Печиво із квасолі. Салати і супи з квасолі куштував багато хто, а ось печиво з квасолі — далеко
не всі. Печиво на основі квасолі і яблук з додаванням горіхів обов’язково сподобається не тільки дорослим, а й малечі.
Інгредієнти
→ 150 г білої квасолі;
→ 1 зелене яблуко;
→ 1 яйце;
→ 150 г кисломолочного сиру 9% жирності;
→ 160 г борошна;
→ 100 г цукру;
→ 30 г кукурудзяного крохмалю;
→ 5 г розпушувача для тіста;
→ 10 г ванільного цукру;
→ 75 г волоських горіхів;
→ 2 г соди;
→ 2 г солі.
Покрокова інструкція:
1. Квасолю замочуємо на 2 години в гарячій воді, додавши соду. Воду зливаємо і промиваємо
холодною водою. Квасолю відварюємо протягом 30 хвилин, воду зливаємо.
2. Духовку розігріваємо до 160° С. Яблука розрізаємо навпіл і видаляємо серцевину. Загортаємо половинки яблук у фольгу і ставимо в духовку на 15 хвилин. Потім за допомогою
чайної ложки відокремлюємо м'якоть яблука від шкірки, яка нам не знадобиться.
3. Обсмажені волоські горіхи подрібнюємо, сир перетираємо через сито. Відварену до готовності квасолю викладаємо в чашу блендера, додаємо яблука, сир, яйце, цукор та ванільний цукор. Перебиваємо до однорідного стану, замішуючи таким чином тісто.
4. В окремій ємності змішуємо сухі інгредієнти: борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, сіль і 3/4 від маси волоських горіхів і добре перемішуємо. Змішуємо квасоляно-сирну
суміш з сумішшю з сухих інгредієнтів, поступово вводячи одну в іншу.
5. Розігріваємо духовку до 180° С. Застеляємо деко пергаментом і за допомогою змоченої у
воді ложки викладаємо тісто на пергамент. Зверху присипаємо горіхами. Ставимо в духовку на 15 хвилин.

Є безліч рецептів страв з квасолі для вас і ваших близьких у кожної господині, а ще більше — в Інтернеті.

Розроблено проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) за експертної підтримки Національної
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України для ініціативи «Сади Перемоги».

