АГРОНОМІЧНИЙ ЗОШИТ

Живлення перцю солодкого
у другому обороті
С

олодкий перець (Capsicum annuum var. Annuum) — високо
рентабельна культура, що добре підходить для вирощу
вання у другому обороті, коли з кожною вибіркою росте й
ціна реалізації. Однак високий урожай якісної продукції можна
отримати лише за наявності у ґрунті достатньої кількості усіх
елементів живлення в доступній для рослин формі. Якщо пев
ного елементу не вистачає, за
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вдання фермера полягає у грамотному й своєчасному його
внесенні протягом усього періоду вегетації з урахуванням по
треби у різні періоди росту й розвитку рослин.
Як підкреслюють фахівці, важливо розрізняти два поняття:
потреба у простій наявності того чи іншого елементу в ґрунті
й інтенсивне його споживання. На 1 т урожаю (разом з ве
гетативною масою) солодкий перець виносить приблизно
N4–5,6P1,2–2,2K5,2–6,8. Крім того, ця культура дуже чутлива
до нестачі мікроелементів (бору, марганцю, цинку, йоду тощо),
тож мова має вестися саме про збалансоване живлення.
Загальна схема підживлення солодкого перцю у другому
обороті наведена у таблиці. Втім, співвідношення азоту й
калію може змінюватися залежно від особливостей сорту чи
гібриду й інтенсивності віддачі врожаю. Важливо також слід
кувати за вологістю повітря й температурою в теплиці —
через спеку рослини можуть зупинитися у рості, й тоді на
2–3 тижні серпня у підживленні має переважати азот. Та за
галом у літні місяці теплиці чи балагани слід притінювати,
щоб уберегти рослини від стресів через різкі перепади тем
ператури й вологості повітря.
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Схема живлення перцю у закритому ґрунті
(джерело: vladam-seeds.com.ua)

Період

Співвідношення NPK
(в умовних одиницях)

До зав’язування
першого ярусу плодів
До зав’язування другого ярусу
До першого збору (зеленого плоду)
Під час масового достигання

1:2:1

–

1 : 1,1 : 1,2

+

1 : 0,5 : 1

++

1,2 : 0,5 : 1,7–2

++

1 : 0,5 : 2,5–3

++

До початку плодоутворення акцент зазвичай робиться на
азотному живленні, а найбільше фосфору рослини потребу
ють від початку цвітіння до формування й достигання плодів.
У цей час для кореневого підживлення слід використовувати
фосфор у легкодоступній для рослин формі.
Впродовж усієї вегетації рослини перцю потребують бага
то калію. Він необхідний, перш за все, для формування вели
ких квіток і плодів. У період достигання та збору врожаю
калій підвищує якість плодів (лежкість, транспортабельність,
цукристість, смакові якості та інтенсивність кольору). У ґрунті
цей елемент іноді знаходиться переважно у нижніх шарах,
тож для слабкої кореневої системи перцю важкодоступний.
Саме через це у підживленні рослин від початку цвітіння
калій має переважати.
Добрива можна вносити як кожне окремо, так і у бакових
сумішах.
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Висадка розсади

Ca

З інших елементів живлення варто відзначити кальцій. Він
зміцнює судини, прискорює розвиток і достигання плодів.
Нестача кальцію у період формування плодів, серед інших при
чин, провокує верхівкову гниль, тому оптимальні норми цього
мезоелементу забезпечують високу стійкість рослин до хво
роб. У той же час, він міцно пов’язаний з ґрунтовим комплек
сом і слабко засвоюється кореневою системою, особливо за
підвищених температур. Відтак, наприкінці літа цей елемент
краще вносити позакоренево.
Не можна забувати й про мікроелементи, що оптимізують
ріст і розвиток рослин і у певних межах балансують засвоєння
ними азоту, фосфору й калію. Засвоювати ці елементи у вели
ких кількостях допомагає магній, тож він обов’язково має бути
складовою комплексних добрив. Як і бор, котрий украй важли
вий для покращення процесів цвітіння й зав’язування плодів.  

3

