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УДК: 631.17:635.649 
 

ВПЛИВ ВІКУ РОЗСАДИ НА УРОЖАЙНІСТЬ ПЕРЦЮ 

СОЛОДКОГО (Capsicum annuum L.) 
 

Швидкий П.А.  

Вінницький національний аграрний університет 

e-mail: pavlo-shvydkij@ukr.net 
 

В Україні впродовж останніх років спостерігається тенденція до 

зростання попиту на овочеву продукцію. Наша держава вже нині входить 

до першої десятки світових лідерів за валовим виробництвом овочів, а в 

перерахунку на душу населення займає дев’яте місце у світі. У перспективі 

країна може стати одним зі світових лідерів щодо виробництва та експорту 

овочевої продукції. А тому розвиток овочівництва в Україні до 2020 року 

повинен ураховувати впровадження адаптивної та енергоефективної 

технології за рахунок системи стандартизації, інвестування й зменшення 

ввезення імпорту.  

Основною зоною вирощування перцю солодкого вважають Степ 

України. У центральній частині Лісостепу перець вирощують лише 

розсадним способом. Наукові дослідження з вивчення адаптованих 

елементів технології вирощування перцю солодкого в умовах 

Лісостепу Правобережного України проводили в незначних об’ємах, а 

тому виникає необхідність у встановленні й оптимізації впливу 

елементів технології на врожайність рослини. 

В умовах Вінницької області перець солодкий вирощували 

розсадним способом у відкритому ґрунті. Рослини вирощували у 

плівковій теплиці й на момент висаджування мали наступний вік 

розсади: 40,50 (контроль), 60 та 70 діб. Біометричні показники 

рослини значно різнилися за досліджуваними показниками відносно 

рослин контрольного варіанта перед висаджуванням розсади на 

постійне місце вегетації. Під час висаджування розсади у відкритий 

ґрунт рослини мали різну кількість листків. Так найбільшу кількість 

листків мала розсада віком 70 діб (7–8 листків), а найменшу – розсада 

у 40 діб – 3–4 листки. У період вегетації рослин встановлено 

зменшення діаметра стебла залежно від віку розсади. Так, у варіанті, 

де від розсади складав 70 діб, діаметр стебла становив 4 мм, що 

перевищувало діаметр стебла рослин контрольного варіанта на 0,8 мм. 

Зі зменшенням віку розсади діаметр стебла поступався величиною до 

контрольного варіанта, а саме: у варіанті з віком розсади у 60 діб 

діаметр рослин становив 3,6 мм, а у 40 діб – 2,7 мм. 



 133 

У розсадному відділенні висота рослин теж носила змінний 

характер залежно від віку розсади. Так, у варіантах із віком розсади 70 та 

60 діб висота рослини становила 18,6 та 16,2 см, що перевищувало 

висоту рослин контролю на 38–21 % відповідно. Однак, за використання 

віку розсади перцю солодкого 40 діб досліджуваний показник поступався 

величиною рослин контрольного варіанта на 1,9 см. 

У фазу плодоношення біометричні показники рослини значно 

відрізнялись величиною від рослин контрольного варіанта. Так, 

висота рослини, у варіантах, де вік розсади становив 60 та 70 діб 

складала 30,2 та 33,5 см, що було більше за контроль на 6 і 17 % 

відповідно. У іншому варіанті досліду рослини значно поступалися 

досліджуваною величиною відносно контролю.  

Аналогічну тенденцію впливу віку розсади спостерігали під час 

визначення діаметра стебла. Найбільшим діаметром 

характеризувались рослини у варіантах, де вік розсади становив 60 та 

70 діб, що перевищувало величину контрольного варіанту на 24 та 6 % 

відповідно. Рослини, які висаджували з віком розсади 40 діб 

характеризувалися найменшим діаметром стебла. 

Урожайність перцю солодкого істотно залежала від віку розсади 

та кліматичних умов. У період вегетації рослини температурний та 

вологий режими значно відрізнялись від середніх багаторічних даних, 

що впливало на процес формування загальної врожайності. Одночасно 

встановлено, що чим більшим був вік розсади, тим більшою була 

врожайність солодкого перцю. Так, найбільший показник урожайності 

встановлено у варіанті, з віком розсади 70 діб. У зазначеному варіанті 

врожайність була на рівні 8,6 т/га і перевищувала врожайність рослин, 

які мали вік розсади 50 діб на 2,9 т/га. У інших варіантах досліду 

врожайність або неістотно збільшувалась (за 60 добової розсади), або 

значно поступалася контрольному варіанту.  

Таким чином, біометричні показники рослини перцю солодкого 

істотним чином залежать від віку розсади. Найбільш відповідними 

показниками біометрії характеризувалися рослини, які висаджували у 

відкритий ґрунт із віком розсади 60 та 70 діб. Одночасно врожайність 

перцю солодкого істотно залежить від віку розсади та кліматичних 

умов. Найвищу врожайність можна отримати за висаджування рослин, 

які вирощували в умовах плівкової теплиці та мали вік розсади  

60–70 діб, а її величина може збільшуватися до 8,6 т/га. 

 

 


