
Культура перцю 
в теплиці на другий 
оборот 

АГРОТЕХНОЛОГІЯ 
ЧЕРВОНОГО КУБОВИДНОГО
ПЕРЦЮ ВАНГАРД F1

Інтенсивне вирощування гібрида Вангард F1 вимагає за-

стосування добрив, починаючи з розсади. Годування рослин 

найкраще робити рівною формулою 20/20/20, чергуємо з 

Нітратом Кальцію, починаючи з 10 г на 10 л води і закінчу-        

ючи  30 г.

Якщо рівень засолення ґрунту піднявся вище допустимого,      

тоді ґрунт слід попередньо промити для вилуговування над-

лишкових поживних елементів та інших солей. Кількість води 

залежить від типу ґрунту і засоленості, варіюється в межах         

від 40 до 120 л на 1 м². Перед висадкою під обробку ґрунту  

вносять гранульовані добрива (рівні або з великим вмістом 

фосфору  і  калію).  Головне,  щоб  добрива  не  містили  хлор.

Бажаний результат отримання високого врожаю - це які-     

сна підготовка ґрунту. Ґ рунт повинен бути вільним від шкід-     

ників, хвороб і бур'янів. Для чого необхідна його стерилізація 

паром  або  хімічна  обробка? 

Щоб уникнути загибелі рослин в розсаді, проводимо профі-

лактику від кореневих захворювань і шийкової гнилі. Для цьо-      

го проливаємо розсаду препаратом Превікур 15 мл на 10 л    

води.

Рівномірні і дружні сходи залежать від температурних      

умов. Перець більш вимогливий до температури, ніж      

томат. Діапазон температур - 21-28 °C. Схожість настає на 

тиждень раніше при температурі 28 °C, в порівнянні з            

21 °C. Тому в комірці, де знаходяться насіння перцю Ван-  

гард F1, оптимальна температура повинна бути 27-28 °C     

до  появи  сходів.

Пластикову касету, в якій 40 комірок заповнити торфом, про-

лити, зробити поглиблення 6-7 мм. У ці поглиблення посіяти 

насіння перцю Вангард F1 і покрити торфом, шаром 6 мм. 

Поверхню торфу вирівняти для рівномірної глибини за-

гортання насіння. Потім поверхню покрити поліетилено-    

вою плівкою або склом і папером до тих пір, доки проро-      

стаючі  сходи  не  почнуть  споживати  вологу.

 

Дуже важливо, коли насіння повністю зійшли, темпера-     

туру повітря необхідно знизити в межах 18-21 °C, відпо-    

відно до умов освітленості, а денні температури можуть 

підніматися  вище  при  сонячному  світлі  до  25 °C.

Готуємо  розсаду:  з  1-го  по  15-е  травня  посів.

перець
ВАНГАРД F1

Рослини перцю сильно залежать від температури. Потуж-    
не зростання може бути досягнуте тільки в режимі досить 
високих температур. Рослини, вирощені в умовах низьких 
температур, рідко забезпечують задовільний вегетативний 
ріст  для  досягнення  високого  врожаю. 

Для гарного розвитку кореневої системи надзвичайно 
важливо відповідна температура в зоні коренів. Тому ка-    
сети ставимо на стелажах або на поверхні, яка підігрі-  
вається.

ВИСАДКА ВАНГАРДА F1

НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ:

ПІДВ'ЯЗКУ СТЕБЕЛ слід проводити одночасно, а не вибір-    

ково  (сильніші). 

ОБРІЗКУ слід проводити раз на два тижні з подальшим 

підв'язування основних стебел, починаючи при довжині              

5-7 см.

Всі бічні пагони в подальшому прищипують над першим або 

другим листом. Важливим прийомом є видалення королівсь-    

кої квітки, яка утворюється в першій розетці. Зазвичай, цей      

плід тягне на себе багато харчування та уповільнює розвиток 

рослини.

Другий оборот висаджуємо з 1-го   

по 10-е липня. Схема висадки роз-

раховується індивідуально, зберігаю-

чи густоту: 3 рослини на 1 м², не загли-

блюючи  кореневу  шийку.

Зазвичай рослину гібрида Вангард F1 

формують в 2 або 3 голови, зберіга-    

ючи  6  точок  росту  на  1  м².

висадка



ЄС робочого розчину 1.8 - 2.5, співвідношення азот до калію           

1:1.2, кислотність розчину 6.5. Третій полив за три години до        

заходу сонця можна проводити з нітратом кальцію 1.5 кг на 1 т         

води. Так як вночі в результаті достатньої вологості ґрунту і по-        

вітря підвищується тиск клітинного соку в рослині, велика кіль-         

кість кальцію надходить в зростаючі плоди. Це забезпечує кращу  

якість плодів в літній і ранньо-осінній періоди. Однак, восени над-  

мірна вологість повітря і субстрату може викликати розтріскуван-       

ня верхівок плодів, водянисті плями. У міру зростання проводять 

профілактику від кореневих захворювань, таких як Пітіум і Фу-       

заріоз. Проти Пітіуму застосовують полив Превікуром 3 л на                

1 га, а проти Фузаріозу - Фундазол або Топсин-М, нормою 2-3 кг        

на 1 га. Через 5-7 днів після внесення фунгіцидів необхідно про-      

лити препаратами з корисною мікрофлорою Тріходермін, План-        

різ,  Байкал-М.

В процесі літнього вирощування застосовуємо захист від кліща, 

попелиць, білокрилки, гусениць. На щастя, Тута Абсолюта перець           

не  ушкоджує!  Застосування  біометоду  є  дуже  перспективним. 

Збирання перших плодів починається з 10-15-го вересня, видаля-             

ючи плоди акуратно секатором. Для прибирання перцю Вангард F1         

на початку – в середині жовтня формування зав'язей проводять              

до середини серпня. Зав'язь, сформована в кінці серпня, стане              

зрілим  плодом  на  початку  листопада.

МІКРОКЛІМАТ ТЕПЛИЦІ: вологість повітря  

70-75%,  температура  -  23 °C. 

З часу появи перших зав'язей підвищуємо 

середньодобову температуру на 2-3 °C,     

так як різниця денної і нічної температур 

після утворення першої зав'язі є основою 

розвитку великих плоів надалі. Підвищена 

температура повітря вдень негативно 

впливає  на  цвітіння  і  утворення  зав'язі.

•  Описи, ілюстрації, фотографії, поради, пропозиції та представлені    

цикли вегетації наведені для компетентних професіоналів і створені в 

результаті спостережень, проведених у певних умовах під час різних 

досліджень. Матеріали надаються з ознайомлювальною метою та ні в 

якому разі не можуть вважатися всеосяжними, представляти гарантію 

врожаю чи продуктивності, передбачати особливі фактори чи обста-     

вини (поточні або майбутні) та становити будь-які договірні зобо-     

в’язання.

•  Усі різновиди, проілюстровані в цьому документі, були сфотогра-     

фовані у сприятливих умовах, тому відсутня гарантія ідентичного 

результату  в  інших  умовах.

Користувач повинен перш за все перевірити належний стан умов 

експлуатації, регіональні географічні умови, період певної культури,  

землю, певні засоби (технічні знання та вміння, аграрні технології та 

операції), матеріали (тестування та методики контролю), обладнання,        

а також агрономічний, кліматичний, санітарний, екологічний та еконо-

мічний контекст щодо представлених культур, технологій і різновидів           

(за  необхідності  див.  також  "Загальні  умови  продажу").

•  Будь-яке відтворення, часткове або загальне, цього документа         

(носія  чи  змісту)  без  попереднього  дозволу  категорично  заборонено.

ПОЛИВ
У літній період поливи роблять більш 

частими і нетривалими для оптимізації 

ростових процесів і вологості субстраста. 

Годування перцю проводять в ранкові 

години, коли споживання води не таке 

активне. 

ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦИЯ

мікроклімат

Спеціаліст компанії «Владам-Юг» по вирощуванню
перцю Clause в выдкритому і закритому ґрунтах:

Тимур Атажанов
+38 (050) 337-61-17
tymur.atazhanov@clause.com.ua


