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АНОТАЦІЯ 

Пилипенко Л. В. Особливості насінництва перцю солодкого в 

сортовій і гетерозисній селекції . – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – Агрономія. – Інститут овочівництва і баштанництва 

НААН, Харків, 2022.  

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню особливостей 

насінництва перцю солодкого в сортовій і гетерозисній селекції та 

практичному вирішенню наукового завдання щодо розробки шляхів 

підвищення насіннєвої продуктивності рослин і визначенню їх ефективності 

залежно від віку розсади, регуляторів росту рослин, внутрішньосортового 

запилення.   

Перець солодкий  – основна овочева культура, яка має не тільки 

високі смакові, дієтичні і поживні речовини, але й великий вміст вітамінів, 

зокрема вітаміну С (до 400 мг/100 г). Зростаючий попит на продукції перцю 

солодкого вимагає збільшення продуктивності рослин. Одним з важливих 

аспектів ефективного її вирощування є налагоджена система насінництва, що 

забезпечує швидке впровадження новостворених сортів і гібридів у 

виробничий процес. Розробка ефективних методів насінництва 

новостворених  сортів та гібридів в свою чергу потребує науково-

обґрунтованого ведення насінництва гібридів першого покоління, 

проведення відборів та розмноження ліній для створення вихідного 

матеріалу, розробку та впровадження методів добору за непрямими 

ознаками, дослідження впливу абіотичних факторів на формування 

насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого різних груп стиглості. 

Вперше виявлено закономірності формування урожайності насіння 

перцю солодкого різних груп стиглості в ґрунтово-кліматичних умовах 

східного Лісостепу України.  

Удосконалено: елементи системи насінництва перцю солодкого, що 
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спрямовані на збільшення урожайності насіння нормованої якості, 

збереження сортових ознак та підвищення економічної ефективності. 

Набули подальшого розвитку: наукові положення щодо збільшення 

насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого за рахунок оптимізації 

технологічних підходів вирощування. 

У дисертаційній роботі викладено основні результати досліджень з 

вивчення віку розсади та формування урожайності насіння перцю солодкого 

різних груп стиглості, застосування регуляторів росту, а також 

внутрішньосортового запилення.  

Встановлено, що вік розсади рослин перцю солодкого впливає на 

тривалість вегетаційного періоду. Так для вирощування насіння 

ранньостиглих сортів та ліній перцю солодкого (Лада, Л. 183/331, Л. 184/332) 

ефективним є використання розсади віком 55 діб, сума активних температур 

для формування насіння нормативної якості повинна бути не менше 2899 °С; 

для середньостиглих (Валюша, Любаша) – 60 діб, сума активних температур 

– не менше 3230 °С; пізньостиглих (Світозар) – 65 діб, сума активних 

температур – не менше 3333 °С. Скорочення терміну вирощування розсади 

зумовлює скорочення тривалості основних міжфазових періодів розвитку 

рослин та вегетаційного періоду в цілому від 7 до 10 діб (залежно від 

генотипу). Найбільш ефективним за продуктивністю плодів фізіологічної 

стиглості є використання розсади довшого терміну вирощування – 60 – 65 

діб. Найвищі показники продуктивності плодів фізіологічної стиглості (за 

віком розсади 60 діб) були у сортів Валюша та Любаша – 470 і 500 г/росл., з 

насіннєвою продуктивністю 8,7 і 7,9 г/рослину, відповідно. Для 

ранньостиглих генотипів більш виповнене насіння формується за віком 

розсади 55 – 60 діб, для пізньостиглих сортів маса насіння збільшується за 

використання розсади 65 діб. 

За результатами кореляційного аналізу встановлено залежність між 

морфологічними і господарсько-цінними ознакам, які були стабільними за 

роки досліджень. Позитивну сильну кореляцію встановлено між шириною 
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сім’ядольного листка і шириною листка (r = 0.92; 0,98; 0,80 ), діаметром 

плоду (r = 0.85; 0,92; 0,99), товщиною стінки плоду (r = 0.95; 0,98; 0,98), 

середньою масою плоду (r = 0.89; 0,69; 0,72). Від’ємну сильну кореляцію 

одержано між ознаками: «ширина сім’ядольного листка» – «висота куща» (r 

= – 0,88; – 0,87; – 0,84); «висота куща» –  «діаметр плоду» (r = – 0,94; – 0,87; – 

0,85); «товщина стінки плоду» (r = – 0,87; – 0,89; – 0,88); і «середня маса 

плоду» (r = – 0,83; – 0,84; – 0,91). 

Доведено кореляційну залежність за якісними показникам а саме: 

забарвлення гіпокотилю взаємодіє із забарвленням плодів в технічній 

стиглості. Підтверджено суттєвий зв’язок між світло-зеленим забарвленням 

листків в сім’ядольний період і світлим забарвленням плодів в технічній 

стиглості. Результати досліджень дозволяють рекомендувати селекціонерам  

проведення попередньої оцінки рослин перцю солодкого на ранніх етапах 

органогенезу за непрямими ознаками, як в селекційному процесі, так і в 

насінництві. 

Визначено вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність 

рослин перцю солодкого за отримання гетерозисних гібридів. Доведено, що 

дієвим способом збільшення врожайності овочевих культур, зокрема перцю 

солодкого є застосування синтетичних і природних фіторегуляторів, за 

допомогою яких можна активно впливати на ростові процеси та формування 

урожайності рослин. 

Аналіз одержаних даних свідчить, що використання регуляторів росту 

забезпечує, як збільшення кількості плодів на рослині (на 2–4 шт.), так і 

підвищення загальної продуктивності (на 78–205 г/росл.). Найбільшу 

кількість і продуктивність плодів, в середньому за роки досліджень, 

забезпечив варіант із застосуванням препарату Д-2Сл (н.в. 0,5 мл/л) – 12 

плодів/росл., а їх маса – 539 г/росл. Насіннєва продуктивність рослин в усіх 

експериментальних варіантах була істотно більшою за контрольний варіант і 

складала від 13 г за використання Янтарної  кислоти з нормою 5 мг/л до 16 г 

за використанням Гіберелової кислоти з нормою 1 мг/л та препарату Д-2Сл з 
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нормою 0,5 мл/л. До того ж встановлено, що використання регуляторів росту 

забезпечує збільшення посівних якостей насіння у порівнянні з контролем. 

Так, маса 1000 насінин за використанням регуляторів росту коливалася від 

6,4 – 7,2 г. При цьому найбільш виповненим було насіння за використанням 

препарату Гіберелової кислоти (7,1; 7,2 г). 

За результатами оцінки післядії препаратів встановлено, що у рослин 

гібрида Злагода F1, які вирощено з насіння, одержаного за різних варіантів 

обробки материнських рослин, за продуктивністю та її складовими всі 

експериментальні варіанти істотно перевищували контроль. Найбільшу 

прибавку за продуктивністю показали варіанти з обробкою материнських 

рослин препаратом Д-2Сл, при чому продуктивність рослин забезпечувалась 

при зменшенні концентрації препарату. 

Визначено, що застосування внутрішньосортового схрещування та 

додаткового запилення є важливим прийомом для підвищення врожайності 

насінництва. Аналіз одержаних даних засвідчив, що перезапилення у всіх 

варіантах по відношенню  до самозапилення зумовлює покращення ряду 

біометричних параметрів рослин перцю солодкого. За всіх варіантів 

запилення зазначається істотне зростання висоти рослини на 7–8 см. 

Продуктивність плодів виявилась найбільшою у варіанті запилення суміші 

пилку з п’яти рослин (682 г/росл.) та суміші пилку з двох рослин (632 

г/росл.), що перевищувало самозапилення на 92–106 %. Таким чином, 

встановлено, що застосування внутрішньосортового запилення підвищує 

насіннєву продуктивність рослин перцю солодкого на 78–163%. 

Максимальне збільшення насіннєвої продуктивності забезпечує 

використання запилення суміші пилку з п’яти рослин у 2,5 рази в порівнянні 

з варіантом самозапилення. 

За результатами економічної оцінки ефективності вирощування 

перцю солодкого на насіння з розсади різного віку визначені найбільш 

оптимальні варіанти для сортів різних груп стиглості. Для вирощування 
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ранньостиглих і середньостиглих сортів та ліній перцю солодкого доцільно 

використовувати 60-денну розсаду, за виключенням сорту Лада для якого 

економічно обґрунтованим є використання 65-денної розсади (зі збільшенням 

вегетаційного періоду істотно зростає урожайність повноцінного насіння). 

Для ранньостиглих і  середньостиглих сортів (Валюша і Любаша), а також 

ліній Л. 183/331 та Л. 184/332 за використання оптимального віку розсади (60 

діб) рівень рентабельності вирощування склав 183,5–232,7 %, для 

пізньостиглого сорту Світозар та середньораннього, за віку розсади 65 діб  

рентабельність коливалася в межах 70,5–99,7 %.  

Визначено економічний ефект застосування регуляторів росту при 

вирощуванні перцю солодкого. Найбільший приріст урожайності  

спостерігався у варіантах з обробкою Гібереловою кислотою (1 мг/л) і 

препаратом Д-2Сл (0,5 мг/л), що відносно до контролю становило 210 кг/га, 

за обробки Янтарною кислотою (1 мг/л) приріст склав 120 кг/га. Відповідно, 

економічний ефект (додатковий прибуток) на вказаних варіантах становить: 

146,2; 144,4 та 83,3 тис. грн/га. Обробка Гібереловою та Янтарною кислотою 

у дозі 5 мг/л та препаратом Д – 2Сл у дозі 2,5 мг/л також забезпечували 

додатковий прибуток відносно контролю – 54,1–77,5 тис грн/га. 

Ключові слова: перець солодкий, насіннєва продуктивність, вік 

розсади, регулятори росту, внутрішньосортове запилення. 
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The dissertation is devoted to the study of the features of sweet pepper seed 

production in varietal and heterosis selection and the practical solution of the 

scientific task of developing ways to increase the seed productivity of plants and 

determining their effectiveness depending on the age of seedlings, plant growth 

regulators, intravarietal pollination. 

Sweet pepper is the main vegetable crop, which has not only high taste, 

dietary and nutrients, but also a high content of vitamins, in particular vitamin C 

(up to 400 mg/100 g). The growing demand for sweet pepper products requires an 

increase in plant productivity. One of the important aspects of its effective 

cultivation is an established system of seed production, which ensures the rapid 

introduction of newly created varieties and hybrids into the production process. 

The development of effective methods of seed production of newly created 

varieties and hybrids, in turn, requires scientifically based management of seed 

production of first generation hybrids, selection and propagation of lines for the 

creation of starting material, development and implementation of selection 

methods based on indirect traits, research on the influence of abiotic factors on the 

formation of seed productivity of pepper plants licorice of different ripeness 

groups. 

For the first time, the regularities of formation of yield of sweet pepper 

seeds of different maturity groups in the soil and climatic conditions of the eastern 

forest-steppe of Ukraine were revealed. 

Improved: elements of the sweet pepper seed production system aimed at 

increasing the yield of standardized quality seeds, preserving varietal traits and 

increasing economic efficiency. 

Acquired further development: scientific provisions on increasing the seed 

productivity of sweet pepper plants due to the optimization of technological 

approaches to cultivation. 

The dissertation presents the main results of research on the study of the age 

of seedlings and the formation of the yield of sweet pepper seeds of different 

ripeness groups, the use of growth regulators, as well as intravarietal pollination. 
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It was established that the age of seedlings of sweet pepper plants affects the 

duration of the growing season. Thus, for the cultivation of seeds of early ripening 

varieties and lines of sweet pepper (Lada, L. 183/331, L. 184/332), it is effective to 

use seedlings 55 days old, the sum of active temperatures for the formation of 

seeds of standard quality should be at least 2899 °С; for medium-ripe ones 

(Valyusha, Lyubasha) – 60 days, the sum of active temperatures – not less than 

3230 °С; late ripening (Svitozar) – 65 days, the sum of active temperatures – not 

less than 3333 °С. Shortening the period of growing seedlings leads to a reduction 

in the duration of the main interphase periods of plant development and the 

growing season as a whole from 7 to 10 days (depending on the genotype). The 

most effective in terms of the productivity of fruits of physiological ripeness is the 

use of seedlings with a longer growing period – 60–65 days. The highest indicators 

of productivity of fruits of physiological ripeness (according to seedling age of 60 

days) were in Valyusha and Lyubasha varieties – 470 and 500 g/plant, with seed 

productivity of 8.7 and 7.9 g/plant, respectively. For early-ripening genotypes, 

fuller seeds are formed at the age of seedlings of 55-60 days, for late-ripening 

varieties, the weight of seeds increases when using seedlings of 65 days. 

According to the results of the correlation analysis, the dependence between 

morphological and economic-value characteristics was established, which were 

stable over the years of research. A strong positive correlation was established 

between cotyledon leaf width and leaf width (r = 0.92; 0.98; 0.80), fruit diameter (r 

= 0.85; 0.92; 0.99), fruit wall thickness (r = 0.95 ; 0.98; 0.98), by the average fruit 

weight (r = 0.89; 0.69; 0.72). A strong negative correlation was obtained between 

the traits: "cotyledon leaf width" – "bush height" (r = – 0.88; – 0.87; – 0.84); "bush 

height" – "fruit diameter" (r = – 0.94; – 0.87; – 0.85); "fetal wall thickness" (r = – 

0.87; – 0.89; – 0.88); and "average fruit weight" (r = – 0.83; – 0.84; – 0.91). 

Correlational dependence according to qualitative indicators has been 

proven, namely: the color of the hypocotyl interacts with the color of the fruits in 

terms of technical ripeness. The significant connection between the light green 

color of the leaves in the cotyledon period and the light color of the fruits at 
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technical ripeness was confirmed. The results of the research allow us to 

recommend to breeders the preliminary evaluation of sweet pepper plants at the 

early stages of organogenesis by indirect signs, both in the selection process and in 

seed production. 

The effect of growth regulators on the seed productivity of sweet pepper 

plants for obtaining heterozygous hybrids was determined. It has been proven that 

an effective way to increase the yield of vegetable crops, in particular sweet 

pepper, is the use of synthetic and natural phytoregulators, which can be used to 

actively influence the growth processes and formation of plant productivity. 

The analysis of the obtained data shows that the use of growth regulators 

provides both an increase in the number of fruits per plant (by 2–4 pcs.) and an 

increase in overall productivity (by 78–205 g/plant). The highest number and 

productivity of fruits, on average over the years of research, was provided by the 

variant with the use of the drug D-2Sl (n.v. 0.5 ml/l) - 12 fruits/plant, and their 

weight – 539 g/plant. The seed productivity of plants in all experimental variants 

was significantly greater than the control variant and ranged from 13 g when using 

succinic acid at a rate of 5 mg/l to 16 g when using gibberellic acid at a rate of 1 

mg/l and the drug D-2Сl at a rate of 0. 5 ml/l. In addition, it was established that 

the use of growth regulators provides an increase in the sowing qualities of seeds 

compared to the control. Thus, the weight of 1000 seeds with the use of growth 

regulators ranged from 6.4 to 7.2 g. At the same time, the seeds with the use of 

gibberellic acid (7.1, 7.2 g) were the most complete. 

According to the results of the evaluation of the after-effects of the drugs, it 

was established that in the plants of hybrid Zlagoda F1, which were grown from 

seeds obtained by different variants of processing of mother plants, in terms of 

productivity and its components, all experimental variants significantly exceeded 

the control. The greatest increase in productivity was shown by variants with the 

treatment of mother plants with the drug D-2Сl, while the productivity of the 

plants was ensured when the concentration of the drug was reduced. 
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It was determined that the use of intravarietal crossing and additional 

pollination is an important technique for increasing the yield of seed production. 

The analysis of the obtained data proved that repollination in all variants in relation 

to self-pollination leads to the improvement of a number of biometric parameters 

of sweet pepper plants. For all pollination options, a significant increase in plant 

height by 7–8 cm is noted. Fruit productivity was the highest in the pollination 

option of a mixture of pollen from five plants (682 g/plant) and a mixture of pollen 

from two plants (632 g/plant). which exceeded self-pollination by 92–106%. Thus, 

it was established that the use of intravarietal pollination increases the seed 

productivity of sweet pepper plants by 78–163%. The maximum increase in seed 

productivity is provided by the use of pollination of a mixture of pollen from five 

plants by 2.5 times compared to the option of self-pollination. 

According to the results of the economic assessment of the effectiveness of 

growing sweet pepper on seeds from seedlings of different ages, the most optimal 

options for varieties of different maturity groups were determined. For the 

cultivation of early and mid-ripening varieties and lines of sweet pepper, it is 

advisable to use 60-day-old seedlings, with the exception of the Lada variety, for 

which it is economically justified to use 65-day-old seedlings (with an increase in 

the growing season, the yield of full-fledged seeds increases significantly). For 

early-ripening and medium-ripening varieties (Valyusha and Lyubasha), as well as 

lines L. 183/331 and L. 184/332, using the optimal age of seedlings (60 days), the 

level of profitability of cultivation was 183.5 – 232.7%, for a late-ripening variety 

Svetozar and mid-early, at a seedling age of 65 days, profitability ranged from 70.5 

to 99.7%. 

The economic effect of the use of growth regulators in the cultivation of 

sweet pepper was determined. The greatest yield increase was observed in variants 

treated with Gibberellic acid (1 mg/l) and the drug D-2Sl (0.5 mg/l), which 

compared to the control was 210 kg/ha, with treatment with succinic acid (1 mg/l) 

the increase was 120 kg/ha. Accordingly, the economic effect (additional profit) on 

the specified options is: 146.2; 144.4 and 83.3 thousand UAH/ha. Treatment with 
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Gibberellic and Succinic acid at a dose of 5 mg/l and the drug D - 2Sl at a dose of 

2.5 mg/l also provided additional profit compared to the control – 54.1–77.5 

thousand UAH/ha. 

Key words: sweet pepper, seed productivity, seedling age, growth regulators, 

intravarietal pollination. 
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ВСТУП 

 

Світове виробництво перцю (Capsicum annuum L.) складає понад 22 

млн. т за рік (друге місце після помідора); в Україні щорічно виробляють 146 

тис. т. Перець солодкий  – основна овочева культура, яка має не тільки високі 

смакові, дієтичні і поживні речовини, але й великий вміст вітамінів, зокрема 

вітаміну С (до 400 мг/100 г). Також, плоди цієї культури мають в своєму 

складі і інші цінні вітаміни – β-каротин(провітамін А), рутин (вітамін Р), 

тіамін (В1), рибофлавін (В2), нікотинову і фолієву кислоти, білки і мінеральні 

солі. На рівні з високими смаковими якостями, плоди є також цінною 

сировиною для консервної промисловості. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зростаючий попит на 

продукції перцю солодкого вимагає збільшення продуктивності рослин. 

Одним з важливих аспектів ефективного вирощування даної овочевої 

рослини є налагоджена система насінництва, що забезпечує швидке 

впровадження новостворених сортів та гібридів у виробничий процес. Слід 

зауважити, що отримання фізіологічно стиглого насіння перцю солодкого 

залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від погодних умов. Східна 

частина Лісостепу України є зоною, де погодні умови не завжди сприяють 

повноцінному визріванню насіння даної культури. Впродовж всього 

вегетаційного періоду спостерігаються різкі перепади активних і ефективних 

температур, які впливають на якість посівного матеріалу та врожай плодів.  

Для отримання фізіологічної стиглості плодів перцю солодкого 

велику роль відіграє правильне ведення насінництва. Основною метою 

насінництва є підтримка комплексу ознак і кращих господарсько-біологічних 

показників сорту. Розробка ефективних методів селекції і насінництва нових 

сортів та гібридів потребує науково-обґрунтованого ведення насінництва 

гібридів першого покоління, проведення відборів та розмноження ліній за 

створення вихідного матеріалу (особливо розробка та впровадження методів 
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добору за непрямими ознаками, що також суттєво підвищує ефективність 

селекційного процесу), дослідження впливу абіотичних факторів на 

формування насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого різних груп 

стиглості. 

Зазначається ряд невирішених питань щодо підвищення 

продуктивності насінницького процесу перцю солодкого, які безпосередньо 

стосуються отримання якісного насіння на усіх етапах селекційного процесу. 

Актуальним є визначення оптимального віку розсади перцю солодкого для 

отримання повноцінного насіння різних груп стиглості в даних ґрунтово-

кліматичних умовах, розробка способів підвищення насіннєвої 

продуктивності рослин за допомогою використання регуляторів росту, різних 

способів запилення рослин тощо. На підставі наведених аргументів тема 

роботи набуває актуальності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи виконано впродовж 

2016–2020 рр. відповідно до завдання тематичного плану науково-дослідних 

робіт в лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН: 18.00.01.05.Ф «Розробити методику 

створення гібридів перцю солодкого на фертильній та стерильній основі» (№ 

держреєстрації 0116U000294) та ПНД «Овочівництво і баштанництво» 

18.00.01.37.ПШ Теоретично обґрунтувати та розробити селекційну модель 

конкурентоздатних гібридів і сортів перцю солодкого з використанням 

методів системного аналізу. (№ держреєстрації0117U002399) 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – теоретично обґрунтувати 

та розробити прийоми та способи підвищення ефективності сортового та 

гібридного насінництва перцю солодкого в умовах східного Лісостепу 

України.  

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 

– встановити вплив абіотичних факторів на формування насіннєвої 

продуктивності та на якість насіння перцю солодкого в умовах східного 
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Лісостепу України; 

– дослідити вплив віку розсади на насіннєву продуктивність перцю 

солодкого різних груп стиглості; 

– визначити вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність 

рослин за отримання гетерозисних гібридів; 

– розробити методи підвищення урожайності насіння за різних 

способах запилення рослин; 

– виявити кореляційні залежності між якісними та кількісними 

параметрами рослин перцю солодкого для розробки ефективних методів 

відбору рослин за непрямими ознаками; 

– обрахувати економічну ефективність розроблених способів 

підвищення насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого. 

Об’єкт досліджень: процеси формування насіннєвої продуктивності 

рослин перцю солодкого під впливом погодних умов упродовж вегетаційного 

періоду й елементів технології вирощування (вік розсади, використання 

регуляторів росту та різних способів запилення). 

Предмет досліджень: фенологічні та біометричні параметри росту 

рослин, урожайність та якість насіння перцю солодкого. 

Методи досліджень: загальнонаукові – гіпотеза, експеримент, 

спостереження, аналіз; спеціальні – польові досліди, загальноприйняті 

лабораторні та аналітичні методи дослідження; розрахункові – економічний 

аналіз; статистичні – дисперсійний та кореляційний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні 

важливою наукової проблеми щодо підвищення насіннєвої продуктивності 

перцю солодкого в умовах східного Лісостепу України. 

Уперше:  

– виявлено закономірності формування урожайності насіння перцю 

солодкого різних груп стиглості в ґрунтово-кліматичних умовах східного 

Лісостепу України; 

– визначено, що для вирощування насіння ранньостиглих сортів та 
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ліній перцю солодкого (Лада, лінії Л.183/331, Л.184/332) ефективним є 

використання розсади віком 55 діб (сума активних температур не менше 

2899,1°С), для середньоранніх та середньостиглих (Валюша, Любаша) – 60 

діб (сума активних температур не менше 3230°С), пізньостиглих (Світозар) – 

65 діб (сума активних температур не менше 3333,0°С); 

– встановлено ефективність використання регуляторів росту різної 

природи на біометричні параметри рослин та насіннєву продуктивність ліній 

перцю солодкого в насінництві гібридів, визначені найбільш оптимальні дози 

і строки застосування; 

– доведено, що використання в насінництві внутрішньосортового 

запилення забезпечує підвищення насіннєвої продуктивності рослин перцю 

солодкого в 2,5 рази (збільшується вихід насіння з одного плоду, кількість 

плодів на рослини та їх урожайність); 

– на основі встановлення кореляційних залежностей між різними 

біометричними параметрами та показниками продуктивності рослин перцю 

солодкого визначено алгоритм відбору рослин в ювенільний період за 

непрямими ознаками (ширина сім’ядольного листку корелює з діаметром та 

масою плоду, товщиною перикарпію; забарвлення гіпокотилю – з 

забарвленням плодів в технічну стиглість тощо), що забезпечує скорочення 

витрат в селекційному та насінницькому процесі; 

– здійснено економічне оцінювання запропонованих способів 

підвищення насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого. 

Удосконалено: 

– елементи системи насінництва перцю солодкого в умовах східного 

Лісостепу України, що спрямовані на збільшення урожайності насіння 

нормованої якості, збереження сортових ознак та підвищення економічної 

ефективності. 

Набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо збільшення насіннєвої продуктивності 

рослин перцю солодкого за рахунок оптимізації технологічних підходів 
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вирощування; 

– система використання регуляторів росту рослин в технологічних 

схемах вирощування насіння овочевих рослин. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено ряд 

елементів технології вирощування насіння перцю солодкого в умовах 

східного Лісостепу України (визначено оптимальний вік розсади для сортів 

різної групи стиглості, встановлено оптимальні параметри використання 

регуляторів росту та способів запилення квіток), що сприятимуть 

забезпеченню оптимальної насіннєвої продуктивності рослин (г/рослини,). 

Висока економічна ефективність розроблених елементів технології 

перевірена у виробничих умовах. 

Результати наукових досліджень пройшли виробничу перевірку та 

впровадженні у фермерському господарстві «Сила природи» у 2020 р. на 

площі 1 га Нововодолазького району Харківської області. 

Особистий внесок здобувача. Узагальнення літературних джерел, 

розробка робочої гіпотези, програми досліджень, постановка завдань, 

планування та проведення польових і лабораторних дослідів, статистична 

обробка, інтерпретація й узагальнення результатів, формування висновків та 

рекомендацій викладені у дисертації, здійснено автором особисто. 

Публікації виконано як самостійно, так і в співавторстві. Внесок 

здобувача в публікаціях, виконаних у співавторстві, полягає в отриманні 

експериментальних даних, узагальненні результатів досліджень і оформленні 

матеріалу і складає від 20 до 90 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

оприлюднені та обговорені на міжнародній науково-практичній конференції: 

«Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва» присвяченій до 70-

річчя заснування інституту та пам’яті видатного вченого П.Ф. Сокола 

(Селекційне, 2017), II Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської 

науки в сучасному світі (Дніпропетровськ, 2018), Міжнародній науково-
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практичній конференції «Інноваційні розробки молоді в сучасному 

овочівництві» (Селекційне, 2019), III Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в 

сучасних умовах (Селекційне,2020), IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в 

сучасних умовах» присвяченій 100-річчю з дня народження видатного 

селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, професора Федора 

Антоновича Ткаченка (Селекційне, 2021). 

Публікації. Основні результати досліджень висвітлено у 17 наукових 

публікаціях, з яких: 5 статті у фахових виданнях України, дві статті в інших 

періодичних виданнях, 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 

1 методична рекомендація,  4 авторських свідоцтва на сорти. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотацій (українською та англійською мовою), вступу, 6 розділів зі списком 

використаних джерел до них, висновків, рекомендацій виробництву та 

додатків. Список використаної літератури включає 221 найменування. 

Дисертацію викладено на 171 сторінці тексту комп’ютерного набору, у тому 

числі основного тексту – 128 сторінок. Робота ілюстрована 28 таблицями та 

17 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА ПЕРЦЮ 

СОЛОДКОГО (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Походження, поживна цінність та господарське використання 

перцю солодкого 

 

Перець солодкий (Capsicum annum L.) належить до родини 

пасльонових (Solanaceae Pers). В культуру введений індійцями на початку 

розвитку землеробства 6 тис. років тому назад [1-3]. Первинним центром 

походження стручкового однорічного або мексиканського перцю  є тропічні і 

субтропічні райони Мексики і Гватемали, де і зараз розміщено найбільше 

різноманіття дикорослих форм [4]. Про його  поширення в Мексиці свідчать 

не тільки історичні дані, але і наявність у цій країні, до моменту відкриття 

Америки, рослин перцю з великими плодами і незначним вмістом в них 

капсаїцину, що, без сумніву, пов’язано з активною участю людини, яка 

проводила відбір за цими ознаками. Після відкриття Америки перець почав 

швидко розповсюджуватися насамперед у країнах Європи та Азії. [5, 6]. 

Появу перцю в Україні відносять до кінця ХVI сторіччя. Завезли його 

з території сучасного Ірану, Туреччини та Болгарії. У середині XIX сторіччя 

завдяки зусиллям болгарських вчених використання перцю набуло 

промислового значення  [4]. 

У теперішній час перець солодкий вирощують у всіх країнах світу, де 

кліматичні умови задовольняють його біологічні особливості. У великій 

кількості перець солодкий вирощують у країнах Закавказзя, Середньої Азії, а 

також в Україні, Молдові, Російській федерації. На півночі культивують перець 

солодкий у закритому ґрунті. Найбільшими виробниками є Китай, Мексика, 

Туреччина, Нігерія, Іспанія  

Серед овочевих рослин, які входять до раціону харчування людини, 

перець займає одне з провідних місць, оскільки його плоди мають не тільки 
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високі смакові, дієтичні і харчові властивості, а також відрізняються великим 

вмістом вітамінів  А, Е, Р, РР, В1, В2 . Ця рослина відмічена багатьма 

авторами, як цінний полівітамінний продукт [1-7]. Спеціалісти в області 

харчування стверджують, що перець солодкий заслуговує одразу три золоті 

медалі: за вміст вітаміну С, каротину і вітаміну Р. 

Перець – одна з найбільш багатих за вітамінним складом овочевих 

культур. Він є рекордсменом за вмістом вітаміну С (до 300 мг і вище на 100 г 

сирої речовини). Особливо багатий на вітамін С перець солодкий в період 

фізіологічної стиглості, коли набуває червоного забарвлення. При споживанні 

40–50 г свіжого перцю повністю задовольняється добова потреба людини у 

важливих вітамінах [8, 9]. 

У багатьох країнах з перцю виробляють порошок-паприку, який є 

насиченим полівітамінним концентратом, 100 г якого містить більш як 1000 

мг аскорбінової кислоти [7, 10].  

Перець солодкий споживають у свіжому, жареному, тушкованому, 

соленому, фаршированому і маринованому вигляді, виготовляють із перцю 

лечо, ікру, пюре. Особливою відмінністю перцю солодкого є те, що за 

консервування в ньому зберігається 70–75 мг вітаміну С [11, 12]. 

Сучасними дослідженнями в галузі медицини доведено, що 

накопичення в організмі людини вітаміну С і Р (цитрин) дозволяє виводити із 

організму холестерин, нормалізує артеріальний тиск. Особливу цінність в 

плодах перцю солодкого представляє рутин, який знижує ризик 

травмованості кров’яних капілярів, покращує еластичність та міцність стінок 

судин, тобто запобігає виникненню внутрішніх кровотеч та сердечно-

судинних хвороб. Солі заліза, що містяться у плодах перцю солодкого, 

відіграють важливе значення для підвищення рівня гемоглобіну у крові. Саме 

у плодах перцю червоного забарвлення міститься рекордна кількість лікопіну 

– речовини, яка запобігає утворенню ракових клітин. Також у плодах  

достатня кількість білків, цукрів, мінеральних і органічних кислот [1, 4].  
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Отже, перець солодкий – важлива овочева рослина в раціоні людини, 

яка сприяє максимальному забезпеченні організму основними вітамінами та 

мікроелементами, характеризується лікувальними властивостями та 

високими смаковими якостями плодів. 

 

1.2  Морфологічні і біологічні особливості рослин перцю 

солодкого 

 

Перець відноситься до родини пасльонових  (Solanaceae), роду 

(Capsicum), який об’єднує чотири культурних виду: перець чагарниковий 

(Capsicum frutescens L.), перець однорічний (Capsicum  annuum L.), перець 

сережкоподібний (Capsicum pendulum Wild.), перець опушений (Capsicum 

pubescens R. et P.) (рис. 1.1.).  Перець солодкий – однорічна рослина (в 

умовах тропіків може бути і багаторічною). Коренева система молодої 

рослини стрижнева, але через деякий час вона утворює бічні розгалуження і 

стає мичкуватою. Бокові коріння розташовуються в орному шарі на глибині 

30 – 40 см, можуть проникати на 60 – 70 см у радіусі 50 см. У безрозсадної 

культури коренева система проникає на глибину 130 см. Найбільш 

інтенсивно коріння росте до початку процесу плодоутворення, а потім 

поступово активність росту знижується [13, 14]. 

Стебло у рослин перцю коротке або середньої довжини, на початку 

вегетації воно м’яке, а в період достигання плодів біля основи дерев’яні, у 

молодих рослин 4–5-гранне, у дорослих - округле, до верху ребристе, голе 

або опушене (залежно від сорту). Гілкування дихотомічне. У місцях 

розгалуження в рослинах перцю утворюються квітки і плоди. Висота рослин 

від 12 до 135 см, діаметр від 22 до 100 см [15]. 

Листки у великоплідних сортів перцю великі, поодинокі або зібрані у 

вигляді розеток, у дрібноплідних – дрібні, вузенькі. За формою вони 

видовжені, яйцеподібні, еліпсоподібні з гострим кінцем. Листки бувають 

слабо або дуже опушені і голі (залежно від сорту). Забарвлення їх світло-
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зелене, зелене, темно-зелене [16]. Кількість листків значно змінюється  

залежно від сорту і умов вирощування.  

 

Відділ Квіткові або Покритонасінні (Magnoliophyta або Angiospermae) 

 

Клас Магноліопсиди або Дводольні (Magnoliopsida або Dicotyledones) 

 

Підклас Розиди (Rosidae) 

 

Порядок Норичникові (Scrophulariales) 

 

Родина Пасльонові (Solanaceae) 

 

Рід Перець (Capsicum Tourn.) 
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Схема 1.1. Ботанічна класифікація Capsicum annuum L. 
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Квітки невеликі, двостатеві, білого або фіолетового кольору з 

гетеростилією. Квітки перцю формуються по одній на кожній боковій гілці, 

тільки в деяких різновидів їх по дві і більше. Загальна кількість квіток на 

рослині за весь період вегетації залежить від сорту та умов вирощування і 

може коливатися від 30 до 100, а в деяких дрібноплідних сортів – понад 100. 

Якщо плід залишається на рослині до повного достигання, кількість квіток 

значно зменшується, це пов’язано з обмеженням наростання вегетативної 

маси  [17]. 

Чашолистики короткі, на час достигання плоду трохи збільшуються. 

Пиляки конусоподібні, сірувато-фіолетові. Чашечка квітки келихоподібна, 

зелена. Цвітіння перцю починається з першої поодинокої квітки і триває до 

осінніх заморозків. Квітки з’являються ремонтантно, тобто постійно доки 

живе рослина. Відкриваються вони у сонячну погоду у першій половині дня з 

6 до 10 годин ранку, а у похмуру – протягом усього дня [1, 7]. 

Перець є факультативним самозапильником, тобто його квітки 

можуть запилюватися як своїм пилком і пилком так і іншої рослини. На це 

вказують ряд дослідників: А. Алпат’єв; А.І. Філов; О.Г. Салтановська; С.А. 

Дудник, В.Д., Єлагін, І.В. Однолько. Пиляки тріскаються через 10–12 годин 

після відкриття віночка, а в похмуру погоду – через 24 години і навіть більше 

[9, 7, 11, 15].    

Плід – несправжня, багатонасінна ягода на 2–4-гнізда, з товщиною 

м’якоті від 1 до 12 мм. Форма плодів перцю дуже різноманітна; округло-

сплющена, яйцеподібна, куляста, кубоподібна, циліндрична і т. д. Поверхня 

плоду гладенька, але часто на ній позначається поздовжня ребристість. 

Забарвлення залежить від ступеня стиглості плоду і сорту. У фазі технічної 

стиглості поверхня плоду буває зелена, біла, жовта, а у фазі біологічної – 

червона, жовта, оранжева. Консистенція м’якоті залежить від сорту. В одних 

сортах вона ніжна, смачна, в інших – груба, несмачна, гостра. Аромат перцю 

буває сильний або слабкий [18]. Розмір і маса плодів змінюються залежно від 
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умов вирощування, але такі зміни варіюють в межах, характерних для 

кожного сорту. Кількість плодів на рослині визначається особливостями 

сорту і умов вирощування. У великоплідних сортів їх буває 5 – 20 шт., у 

дрібноплідних – 15 – 45. Встановлено, якщо плоди знімати до фізіологічної 

стиглості, то їх загальна кількість на кожній рослині за вегетацію 

збільшується на 20 – 30 %.  

Насіння перцю жовтувато-білого кольору, плоско-округле, діаметром 

0,18–0,4 см. Маса 1000 насінин становить 5 – 8 г. Кількість насіння в плоді 

змінюється залежно від умов і сорту.  Зазвичай при вільному запиленні їх 

формується  до 200 – 300 шт. насінин в великих плодах і до 100 – 200 – в 

дрібних.  Якщо умови запилення квітки незадовільні або знижена 

життєздатність пилкових зерен, то кількість насіння в плоді значно 

зменшується. Схожість насіння перцю солодкого зберігається від 1 до 3-х 

років [1, 4, 7, 19 – 22].  

Так, як перець солодкий тепловимоглива рослина, насіння починає 

проростати при температурі не нижче 13°С. Оптимальна температура для 

росту і розвитку рослин перцю солодкого, в розсадний період, становить 20 – 

27°С. При 20 – 25°С насіння проростає на 7 – 10-й, а при 15 – 17°С – на 20 – 

22-й день. Рослини перцю солодкого не менш вимогливі до температури 

повітря у фазі бутонізації та масового цвітіння, яке відбувається впродовж 30 

діб. Оптимальна температура у цей період 28 – 30°С, а після масового 

цвітіння 20 – 25°С, вночі не менше 16°С.  А. Алпат’єв відмічав, що за 

температури вище 30°С і не достатній вологості повітря і ґрунту, або за 

різких коливань температури, спостерігається значне опадання квіток і 

зав’язі [9].  

Сума активних температур, необхідна рослинам перцю від сходів до 

початку фізіологічної стиглості плодів, становить залежно від скоростиглості 

сорту 2600 – 3000°С [23, 24].  
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Рослини перцю солодкого дуже чутливі до низьких температур і за – 

0,3 – 0,5°С гинуть, хоча О.С. Болотських відмічав, що перець гине при 

знижені температури до -1°С.  

Рослини перцю гостро реагують на нестачу світла, особливо в 

розсадний період. В умовах затінення опадають бутони, зав’язь, жовкне 

листя, стають ламкими вегетативні органи. У затінених місцях перець 

зумовлює отримання низьких врожаїв, а плодоношення настає на 10–12 днів 

пізніше. Більшість дослідників відносять перець до рослин короткого дня. 

Однак, за даними Г.С. Гикало позитивна реакція перцю на короткий день 

спостерігається лише у перші дні після появи сходів (10-–15 днів), а потім 

настає фотоперіодична нейтральність [25].  

Перець солодкий вимогливий до вологості ґрунту і повітря. 

Недостатня кількість вологи в ґрунті призводить до зменшення кількості 

квіток, зав’язей, плоди утворюються дрібні, деформовані, а це, у свою чергу, 

впливає на зниження врожайності плодів і посівні якості насіннєвого 

матеріалу.  Різкі зміни рівня вологості ґрунту посилюють опадання зав’язі, 

зменшують продуктивність рослин. Тому рівень вологості ґрунту для перцю 

треба підтримувати на рівні 75–80%  від повної вологоємкості [26]. 

Перезволоження викликає зниження кислороду у ґрунті і активність росту 

кореневої системи. Критичним періодом в споживанні води є фенофаза 

бутонізації і масового цвітіння. Ґрунт на ділянці, якій вирощується перець 

солодкий, повинен бути достатньо зволожений, тому поливають рослини не 

часто, проте рясно [27].  Оптимальна відносна вологість повітря для перцю 

солодкого 65 – 70%. При її зниженні рослини затримуються в рості, 

скидають квітки і зав’язь, а при надлишку – вони хворіють [4].  .   

Рослини перцю солодкого не менш вимогливі до структури і 

родючості ґрунту, а також  умов ґрунтового живлення. Кращими ґрунтами 

для вирощування перцю є легкі, структурні, багаті на гумус і добре 

забезпечені поживними речовинами, а важкі, холодні, глинясті ґрунти є мало 

придатними. Оптимальне значення рН ґрунтового розчину для культури 
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коливається в межах 6,0 – 6,5. Особливо несприятлива для перцю солодкого 

підвищена кислотність ґрунту.   

Перець добре реагує на органічні і мінеральні добрива. З органічних 

добрив перевагу слід  віддавати перепрілому гною. Під перець не можна 

вносити свіжий гній, оскільки він сприяє росту вегетативної маси і стримує 

плодоношення. До початку утворення плодів, коли коренева система слабо 

розгалужена, рослини перцю потребують підвищених доз фосфорних добрив, 

які в цей період прискорюють розвиток і формування генеративних органів 

та коріння. До азоту вони більш вимогливі у фенофазу цвітіння, а також під 

час формування і достигання плодів. У цей період при нестачі азоту 

відмирають нижні листки. Критичний період щодо вмісту калію у ґрунті – 

від зав’язування плодів до кінця їх достигання. Дуже вимогливий перець 

упродовж усієї вегетації до забезпеченості магнієм. Нестача його в ґрунті 

може викликати зменшення кількості листя, зниження врожаю і його якості 

[1, 28–30]. 

Як нестача, так і надмірна кількість елементів живлення у ґрунті 

негативно впливають на розмір плодів перцю, якість урожаю, а також 

насіннєву продуктивність. Надмірна кількість азоту, активізуючи ріст 

вегетативної маси, може значно подовжити період від сходів до утворення 

плодів і збирання врожаю. Надмір фосфору і калію, навпаки, може 

загальмувати наростання листків, а це призводить до значного зниження 

врожаю. Щоб запобігти цим негативним явищам, слід забезпечувати 

оптимальне співвідношення елементів мінерального живлення, враховуючи 

показники родючості ґрунту, запланований врожай плодів і насіння та інші 

показники. 

Отже, якщо для одержання високого урожаю і якісної продукції 

перцю солодкого потрібен високий агрофон, то це особливо важливо для 

вирощування повноцінного насіння і високих посівних якостей [31–32]. Саме 

тому дослідження з вивчення насіннєвої продуктивності перцю солодкого є 

актуальним.  
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1.3 Основні напрямки селекції та особливості сортового і 

гібридного насінництва перцю солодкого 

 

Ґрунтово-кліматичні умови України, а також високі вимоги 

сільськогосподарських виробників різних рівнів зумовлюють основні 

напрями селекційного процесу [33]. Так, основним напрямом селекції перцю 

солодкого є створення сортів та гібридів з високою стабільною урожайністю, 

дружнім дозріванням плодів, високими смаковими якостями та вмістом 

цінних біохімічних речовин, високою стійкістю до хвороб, шкідників та 

несприятливих абіотичних факторів [34]. 

Селекція на продуктивність є одним із найскладніших завдань, яке 

пов’язане з комплексністю цього показника. Продуктивність зумовлюється 

складним комплексом морфологічних, біологічних та інших властивостей і 

ознак, до яких належать не лише елементи стійкості до посухи і низьких 

позитивних температур, а й одержання високої врожайності плодів і насіння.  

Селекція на якість продукції передбачає як створення генотипів з 

певними цінними господарськими характеристиками плоду (товщина 

перикарпію, розмір та колір плодів, придатність до зберігання), так і 

створення сортів або гібридів з високим вмістом цінних біохімічних речовин 

(вітаміни, цукри, органічні кислоти) [35–40]. Особливе місце в селекційному 

процесі перцю солодкого належить створенню генотипів з підвищеним 

вмістом вітаміну С (аскорбінової кислоти) у плодах [41].   

Ведеться селекція перцю солодкого і на формування сортів та гібридів 

з певними технологічними вимогами: для свіжого споживання, приготування 

консервів, пюре, соків і маринадів тощо [42–44], на ранньостиглість (для 

просунення культури в північні райони) та формування тривалого 

конвеєрного надходження продукції [45–48]. Важливим завданням 

селекціонерів є створення сортів і гібридів стійких до захворювань. Селекція 

перцю солодкого в певній мірі концентрується над вирішенням проблем 

отримання генотипів з підвищеною стійкістю до грибних (Fusarium, 
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Alternaria solani, Phytophthora infestans, Botrytis cinerea, Cladosporium fulvum, 

Verticillium alboatrum), бактеріальних (Xanthomonas campestris) та вірусних 

(Tomato spotted wilt virus, Tobacco mosaic virus) хвороб [49, 50].  

При вирішенні основних напрямів селекції важливо досконало знати 

ознаки рослин, щоб проводити оцінку і добір рослин перцю солодкого. 

Створена селекційним шляхом вихідна форма (материнська чи батьківська) 

стійко зберігає свої, генетично зумовлені, ознаки. Проте в процесі 

насінництва мажуть з’являтися відхилення, пов’язані з дією несприятливих 

умов, перезапиленням, мутацій, механічним чи біологічним засміченням, 

захворюваннями. Недивлячись на генотипову стабільність ознак, варіювання   

може посилюватись під дією різних змін умов вирощування [22]. Тому 

поліпшення селекційного процесу, як і підвищення ефективності насінництва 

перцю солодкого, пов’язане з розробкою методів або алгоритмів відбору 

рослин в ювенільний період за непрямими ознаками, що базується на 

визначенні кореляційних зв’язків між різними біометричними параметрами 

рослин в різні етапи вегетаційного періоду. Так, за урожайністю 

партенокарпічних  ліній огірка вченими вдалось встановить деякі тенденції 

кореляції окремих показників, які мають більш високу послідовність. Ознаки, 

які корелюють з урожайністю, включають в себе продуктивність рослин, 

густоту стояння, довжину стебла, число пагонів на рослині, число вузлів на 

стеблі, час до цвітіння перших жіночих квіток, процент жіночих квіток, 

процент зав’язування плодів і т. д. [51].  

Збереження сортових особливостей рослин для максимального 

розкриття потенційної продуктивності генотипу є основним завданням 

насінництва [33]. Тому, одержання високоякісного насіння перцю солодкого 

вимагає формування високого агрофону вирощування культури [52, 53], 

дотримання просторової ізоляції (для сортових і гібридних посівів у відкритому 

ґрунті – 300 м, а в захищеному – 100 м; відстань від насаджень перцю гіркого – 

у відкритому ґрунті повинна бути не менше 2000 м, а в захищеному 1000 м) [1, 

54, 55], проведення комплексу сорто- та фіто прочисток (не менше трьох за 
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вегетаційний період: на початку утворення плодів, в період масового утворення 

плодів, перед апробацією насінників) [56]. 

У процесі онтогенезу може змінюватись форма плода перцю 

солодкого залежно від зміни умов. Так, насіння крупніших плодів 

призводить до отримання більш врожайного потомства. Різна цінність 

насіння залежить від надходження плода і насіння на материнській рослині. 

Кращий насіннєвий матеріал одержують від плодів, які знаходяться на гілках 

першого і другого порядку. Вони дають в потомстві більш сильний ріст і 

розвиток вегетативної маси, а в подальшому більш продуктивні рослини [57].  

Зміна умов вирощування може частково впливати і на спосіб 

запилення, а на формування насіння впливає і якість запилення. Якщо пилку 

на приймочку маточки потрапляє мало, то запліднюється лише частина 

насіннєвих бруньок, навколоплідник розростається нерівномірно, формуються 

спотворенні плоди. Насіння з них може нести мутаційні зміни [22].    

Відомо, що високоефективним заходом підвищення врожайності і 

життєдіяльності насіння є внутрішньосортове запилення, так як будь-який 

сорт являється популяцією, яка складається із сукупності рослин, які 

відрізняються між собою за фізіологічними, біохімічними та іншим ознакам 

[58]. Подовжене вирощування і навіть відбір в однакових умовах 

навколишнього середовища ведуть до зменшення життєдіяльності і 

продуктивності будь-якого сорту. За дослідженнями А.В. Алпатьєва 

встановлено, що врожайність томату підвищується на 15–20% за рахунок 

перезапилення ліній в межах одного сорту, [58]. За даними Козловської К.В. 

внутрішньолінійне запилення являється методом збагачення спадковості 

основи зразку, так як сприяє збільшенню цінних рекомбінантів в потомсві. 

Результати одержаних досліджень, які проводились на рослинах перцю 

солодкого показали, що урожайність від внутрішньосортового запилення в 

порівнянні з контролем підвищилась на 2,3–25,7% в залежності від зразку, а 

маса плоду – на 2–11% [59]. 
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Внутрішньосортове запилення широко застосовують і на моркві. 

Результати досліджень вказують, що врожайність цієї культури підвищується 

на 10–21% при запиленні рослин від весняних і підзимніх посівів [60]. 

Тому  внутрішньосортове запилення являється методом, який збагачує  

спадковість основи зразку. Найкращий ефект від внутрішньосортового 

запилення спостерігаємо при запиленні рослин, які вирощувались із насіння 

різних років врожаю або  різних грунтово-кліматичних зон [1].  

Головною умовою отримання потенційно можливого високого 

врожаю плодів і насіння є також виробництво якісної повноцінної розсади за 

вирощування її оптимальним терміном. Від ретельного догляду за рослинами 

у розсадний період залежать строки надходження раннього врожаю, 

продуктивність рослин, період плодоношення та якість продукції. Знизити 

абіотичні та біотичні ризики за вирощуванні овочевих рослин в Лісостепу 

України можна лише при використанні комплексу сучасних агротехнічних 

(крапельний полив, фертигація, мульчування тощо), хімічних, біологічних 

заходів догляду за посівами [61, 62]. Розсада перцю краще розвивається за 

посіву без пікірування, на час висаджування вона має більш об’ємну масу 

кореневої системи, більшу площу листової поверхні та дає вищий врожай. 

Переважну частину розсади перцю солодкого для масових строків 

висаджування вирощують без пікірування [63]. 

Відмінності в біометричних та фізіологічних параметрах рослин 

перцю солодкого різного віку розсади залежить від тривалості вирощування 

розсади [64]. За даними Н.П. Куракси оптимальний вік розсади перцю 

солодкого для гарантованого отримання врожаю товарної продукції складає 

45–50 діб [63]. Разом з тим зазначається, що максимальні показники ранньої 

та загальної урожайності культури формуються за використання розсади 

віком 70 діб [65].  

За даними дослідників Вінницького національного аграрного 

університету вік розсади та біометричні показники рослин перцю солодкого 

залежать від умов вирощування та забезпечення поживними речовинами, 
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водою. За використання віку розсади у 60–70 діб біометричні показники 

розсади, а саме: висота рослин, кількість листків, маса рослини значно 

переважає біометричні показники розсади з віком 50 чи 40 діб. Так, маса 

розсади перцю становила для 70-добової – 18,0 г, 60-добової – 12,3 г, 50-

добової – 4,8 г та для 40-добової – 2,7 г [66].  

Для вирощування високого урожаю і якісного посівного матеріалу 

перцю солодкого важливо враховувати і інші агротехнічні прийоми догляду за 

рослинами, які важливо проводити однаково, своєчасно, щоб не порушувати 

однорідність умов росту і розвитку рослин. Так, насіння перезрілих, так само 

як і недозрілих плодів має знижені посівні якості, тому урожай починають 

збирати в період повної  фізіологічної стиглості плодів [67].    

Середня урожайність насіння  перцю солодкого 80–120 кг/га, вихід 

насіння з однієї тони плодів становить 4–10 кг залежно від сортових 

особливостей і умов агротехніки [68]. Для підвищення посівних і 

фізіологічних властивостей  відбирають найбільш повноцінне насіння, 

використовуючи калібровку щільності і крупності, проводять гідротермічне 

обеззаражування. Схожість насіння перцю зберігається впродовж двох – 

трьох років [1, 7].  

Отже, особливості сортового і гібридного насінництва вміщують 

комплекс агротехнічних прийомів і способів, які забезпечують отримання 

високоякісного насіння при збереженні ним біологічних та цінних 

господарських ознак сортів (гібридів), які відповідають вимогам діючих 

стандартів на сортові та посівні якості насіння.   

 

1.4. Використання регуляторів росту для збільшення урожайності 

та насіннєвої продуктивності перцю солодкого 

 

У регулюванні росту та розвитку рослин вирішальна роль належить 

фітогормонам – речовинам, для яких характерна висока фізіологічна 
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активність, здатність до транспортування з місця утворення в інші органи та 

тканини і які викликають специфічний ростовий ефект. Регулятори росту та 

розвитку рослин – це органічні сполуки іншого типу, ніж поживні речовини, 

що викликають стимуляцію (посилення) або інгібування (ослаблення) 

процесів росту і розвитку. Вони можуть бути як природними речовинами 

(фітогормони, що утворюються всередині рослин), так і синтезованими 

людиною препаратами). Фітогормони впливають на процеси ділення та 

розтягнення клітин, утворення коренів на пагонах (живцях), диференціацію 

тканин, апікальне домінування, геотропічну та фототропічну реакції рослин, 

перехід до цвітіння, стан спокою та вихід зі стану спокою [69–71]. 

У рослин виділено п'ять груп (класів) фітогормонів – ауксини, 

гібереліни, цитокініни, абсцизини (інгібітори росту) та етилен [72, 73]. Але за 

результатами багаточисельних досліджень до фітогормонів відносять також і 

інші речовини: брасіностероїди, жасмонати, поліпептидні гормони, крезацин, 

олігосахариди [74–79]. Слід зазначити, що стимулююча дія притаманна і 

деяким природним сполукам негормональної природи – вітаміни, деякі 

феноли, похідні сечовини тощо. Як і фітогормони, вони утворюються в 

рослинах в дуже малих кількостях, але характеризуються лише частиною 

регуляторних властивостей фітогормонів. Часто ростовий ефект дії вітамінів 

проявляється лише в поєднанні з фітогормонами (синергізм) [80–82].  

Сучасна галузь рослинництва не мислима без застосування препаратів 

різної природи походження, які впливають на зміну процесів росту та 

розвитку рослин для підвищення врожаїв та якості отриманої продукції. До 

таких препаратів належать регулятори росту, макро- та мікробіодобрива, 

добрива торф'яні та на основі гумінових кислот тощо [83–85]. 

Ауксини – фітогормони переважно індольної природи: індолілоцтова 

кислота та її похідні, які викликають розтягнення клітин, що активує ріст 

відрізків колеоптилів, стебел, листків і коріння, викликає тропічні вигини, які 

стимулюють утворення коренів у живців рослин. Ауксини синтезуються в 

апікальній меристемі і в зростаючих тканинах [86, 87]. 
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Гібереліни – переважно гіберелова кислота та інші гібереліни (їх 

відомо понад 50), що стимулюють поділ або розтягнення клітин, індукують 

або активують ріст стебла, проростання насіння, утворення партенокарпічних 

плодів, порушують період спокою та індукують цвітіння довгоденних видів. 

Синтезуються в молодому листі, молодому насінні, плодах, у верхівках 

коренів. 

Цитокініни – фітогормони, головним чином похідні пуринів, які 

стимулюють поділ клітин, проростання насіння, сприяють закладенню 

бруньок у цілих рослин та ізольованих тканин. Джерелами цитокінінів 

виступають плоди та тканини ендосперму [88]. 

Інгібітори росту – сполуки, що пригнічують або гальмують 

фізіологічні та біохімічні процеси в рослинах, ростові процеси, проростання 

насіння та розпускання бруньок. До них відносяться речовини фенольної і 

терпеноїдної груп гормональної та негормональної природи. До числа 

інгібіторів гормональної природи відноситься абсцизова кислота. Від 

природних інгібіторів фенольної групи (кумарину, саліцилової кислоти) 

абсцизова кислота відрізняється тим, що здатна пригнічувати ріст в дуже 

малих концентраціях, в 100 - 500 разів більше низьких, ніж ті, в яких діють 

фенольні інгібітори [89–92]. Абсцизова кислота – життєво важливий 

регулятор рослин, який контролює стійкість до абіотичних стресів, тим 

самим дозволяючи рослинам справлятися зі стресами навколишнього 

середовища [93]. В умовах посухи або осмотичного стресу абсцизова кислота 

сприяє закриттю продихів, що запобігає втраті води через транспірацію [94]. 

 Перевагою регуляторів росту є безпечність для людини та 

майбутнього урожаю в порівнянні з іншими хімічними речовинами. Світовий 

ринок регуляторів росту рослин зростає впродовж багатьох років та 

оцінюється в 1550 мільйонів доларів з середньорічним темпом росту 4,6% 

[95]. Ринок стабільно зростає завдяки широкому застосуванню етилену у всіх 

групах, хоча наразі цитокініни займаються самою високою частину ринку 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Світовий ринок регуляторів росту за даними Industry ARC [95]. 

 

Однією з важливих ніш застосування регуляторів росту рослин є 

технологічні схеми вирощування та зберігання овочевої продукції, де 

ефективність препаратів підтверджена багатьма дослідженнями[96, 97].  

За результатами випробувань у ВНДІ овочевого господарства та 

ВНДІССОК (Росія) встановлено позитивний вплив препарату біодуксу на 

ростові процеси та стійкість рослин до ураження хворобами. В умовах 

захищеного ґрунту приріст урожайності помідору становив 0,4–0,6 кг/м2 (11–

17%), огірка – 1,0–1,3 кг/м2 (11–14%), в умовах відкритого ґрунту 

урожайність моркви зростала на 5,3–9,2 т/га (7–12%), капусти білоголової – 

на 4,6–5,7 т/га (7–8%), цибулі ріпчастої – на 1,6–2,5 т/га (15–24%). За даними 

Кубанського ГАУ приріст урожайності капусти білоголової від дії препарату 

біодуксу становив 6,62–8,19 т/га (21–26%). Регулятор росту знижував вміст в 

продукції нітратів на 27–30% [98]. 

У дослідженнях, проведених в Ростовській області, використання 

регуляторів нового покоління (Крезацин, Сілацин, Енергія М) забезпечувало 

стимулюючу дію на ріст рослин родини Пасльонових (збільшення 

урожайності перцю солодкого на 19,1–24,7 %, помідору – на 17,5–30,9 %, 

баклажану – на 16,4%) [99, 100]. Використання препарату Енергія М 

(триетаноламонієва сіль орто-крезооцтової кислоти та 1-хлорметилсілатран) 
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забезпечує зменшення тривалості вегетаційного періоду буряку столового на 

3–4 доби [101, 102].  

Передпосівна обробка насіння моркви розчинами фузикокцину, 

симбіонта-1 та цитокінінових препаратів (біфосет, адефим, аденофос) 

забезпечело підвищення енергії проростання на 6–20% [103]. 

Давно відмічена дія хлорхолінхлориду (ССС) на підвищення якості 

розсади помідору, призначеної для механізованої посадки, та гідрелу з метою 

прискорення дозрівання плодів та полегшення одноразової комбайнової 

збірки. Додаткова обробка рослинного гідрелому (2,0 кг/га за діючою 

речовиною) прискорює дозрівання плодів помідору на 8–12 днів, збільшує 

кількість червоних плодів на 30–35% [104]. 

Абсцизова кислота значно зменшує використання води рослинами. 

Застосування препарату за обробки розсади перцю солодкого при пересадці 

істотно збільшувало відсоток рослин, що виживали [105].  

Ефективним виявляється також використання регуляторів росту різної 

природи і за вирощування перцю солодкого. За даними узбецьких 

дослідників, використання регулятору росту Івин сприяло кращому 

зав’язуванню плодів перцю солодкого і підвищенню їх урожайності [106]. 

Обробка насіння перцю солодкого регуляторами росту Агростимулін 

та Емістим С забезпечувало пришвидшення та продовження періоду цвітіння, 

швидше формування та збільшення кількості, розмірів та маси плодів з 

одночасним зменшенням у них вмісту нітратів (з 61,5 мг/кг на контролі до 

25,6–34,9 мг/кг сирої маси плодів за використання регуляторів росту). 

Урожайність плодів за дії регуляторів росту зростала на 54–55% [107, 108].  

За даними болгарських дослідників передпосівне замочування насіння 

перцю солодкого в розчині регулятору росту Мицефіт з концентрацією 

10 ppm (0,01%) впродовж 30 хвилин забезпечує зростання енергії 

проростання насіння на 4,0–7,5 %, схожості насіння – на 6,5–11,0 %, 

прискорює формування розсади перцю на 3 доби. Двократне застосування 

регулятору росту з концентрацією 10 ppm для обробки насіння та 
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обприскування розсади у фазі 2 справжніх листків покращує біометричні 

параметри розсади. При цьому зростає маса коренів рослин на 44–58%, 

товщина стебла – на 32–53%, кількість листків – на 23–24% [109]. 

Отже, можливості використання регуляторів росту в овочівництві та 

насінництві овочевих рослин є доволі великі, в той час для кожної культури 

потрібен індивідуальний підхід для ефективного залучення регуляторів росту 

до технологічних схем вирощування. Рекомендації щодо застосування 

регуляторів росту за насінництва перцю солодкого відсутні, що і зумовлює 

актуальність наших досліджень. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Перець солодкий (Capsicum annum L.) – займає в Україні одне із 

ключових місць в овочівництві, так як є найбільш багатим, за вітамінним 

складом, серед овочевих культур. Плоди цієї культури мають в своєму складі 

не лише високий вміст вітаміну С, а й високі смакові, дієтичні і поживні 

речовини.  

2. Важливим фактором для формування високого врожаю плодів і 

якісного посівного матеріалу перцю солодкого є структура і родючість 

ґрунту; достатня кількість вологи, тепла, а також світла; оптимальне 

співвідношення елементів живлення.  

3. Поліпшення селекційного процесу і підвищення ефективності 

насінництва перцю солодкого пов’язане з розробкою методів, які сприяють 

збільшенню насіннєвої продуктивності при створенні гібридів F1 та 

внутрішньосортовому запиленні. 

4. Для збільшення урожайності плодів перцю солодкого та насіннєвої 

продуктивності доречно використовувати регулятори росту, які не лише 

впливають на вегетативні, а й сприяють стимуляції розвитку генеративних 

органів рослин перцю солодкого.    
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови зони проведення досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводились впродовж 

2017-2020 років в Інституті овочівництва і баштанництва Національної 

академії аграрних наук, що розташований в південній частині східного 

Лісостепу України на території  Харківської області, Харківського району.  

Ґрунт дослідної ділянки однорідний і представлений чорноземом 

типовим малогумусним важкосуглинковим на лесових породах. В орному 

шарі ґрунту міститься гумусу 4,0-4,5%, рухомих сполук фосфору - 150 мг/кг, 

обмінного калію – 80-100 мг/кг. Реакція середовища (рН – 6,0-7,5) 

сприятлива для вирощування перцю солодкого. Ґрунт є типовим для східної 

частини Лісостепу України [110, 111]. 

Кліматичні умови східного Лісостепу України характеризуються 

континентальністю, яка посилюється із заходу на схід, недостатньою 

вологістю і дуже нерівномірною кількістю опадів, холодною зимою та 

жарким сухим літом. За багаторічними даними середньорічна температура по 

Харківській області складає +6,8°С [112, 113]. Навесні приморозки 

закінчуються у квітні, в окремі роки в травні, осінні заморозки починаються 

у першій декаді жовтня, в окремі роки в кінці вересня. Найбільш холодним 

місяцем є січень та перша декада лютого, найтеплішим – липень.  

Вегетаційний період перцю солодкого, як теплолюбної культури, 

обмежується кількістю днів із середньодобовими температурами повітря, 

сягнувши за плюс 10°С. Позитивний період з температурою повітря 0°С 

триває 200 діб, вищою за 10°С – 160 діб, вищою за 15°С – 115 діб (за цей 

період сума температур складала 2700°С). 

Опади по території розміщуються не рівномірно в залежності від пори 

року. Відносна вологість повітря під час вегетаційного періоду 
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характеризується такими показниками: число днів з відносною вологістю 

80%, складає за місяцями: квітень – 4,6; травень – 2,0; червень – 1,4; липень – 

1,8; серпень – 1,7; вересень – 2,5 дні. За середніми багаторічними даними 

кількість посушливих днів з низькою відносною вологістю буває: у травні – 

6,3; у червні – 2,7; у липні – 2,7; у серпні – 5,6; у вересні – 6,7 днів. Низька 

відносна вологість являється негативним фактором для росту рослин перцю 

солодкого. Сума опадів за рік за середніми багаторічними даними складає 

560,2 мм. Найбільша кількість опадів припадає в літні місяці (червень, 

липень), відносно посушливі – ранньовесняний та осінній періоди. 

 

2.2 Метеорологічні умови 

 

Метеорологічні умови в роки проведення досліджень (2017 – 2020 рр.) 

відрізнялись значними коливаннями температур і кількістю  опадів, що, в 

свою чергу, сприяло об’єктивній оцінці проведених досліджень.  

За аналізом отриманих метеорологічних даних встановлено, що 

протягом вегетаційного періоду спостерігались короткочасні травневі 

приморозки на поверхні ґрунту: у 2017 році – -2,0°С (I декада); -1,0°С (II 

декада); і у 2020  -1,0°С (III декада), а також у вересні місяці: у 2017 – -3,5°С 

(III декада), у 2019 – -5,0°С (III декада), у 2020 році – -1,0°С (III декада).  

Погодні умови 2017 року були більш-менш сприятливими для росту і 

розвитку рослин перцю солодкого (додаток А). Так,  в ІІ декаді травня опадів 

випало 20,5 мм, при середній багаторічній нормі 55,5 мм. Температура в цей 

час була вища за середньобагаторічну норму на 1,8°С, максимальна 

температура – 27°С. В першій декаді червня кількість опадів становила 1 мм, 

при багаторічній – 17,9 мм з температурою вищою за середні багаторічні дані 

на 0,8°С. В І декаді липня опадів взагалі не було, при середній температурі 

повітря 20,8°С, максимальна 35°С. Серпень та вересень були надто 

посушливими – 8,0 мм, 20,5 мм, при середній багаторічній нормі 41,9 мм та 

48,8 мм (відповідно). Температура повітря в цей час була висока, так 
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середньодобова температура в серпні була вищою порівняно з середніми 

багаторічними нормами на 4,4°С, в серпні – на 3,3°С. 

Після висадки розсади в 2018 році в ІІ декаді травня опадів випало 

небагато, всього 17,5 мм, при середній багаторічній нормі 55,5 мм. 

Температура в цей час була вища за середньобагаторічну норму на 3,3°С. В 

першій декаді червня кількість опадів становила 13,5 мм, при багаторічній – 

17,9 мм з температурою вищою за середні багаторічні дані на 1°С. В липні 

кількість опадів становила 55 мм, при середній температурі повітря 22,9°С, 

максимальна 38°С. У серпні опадів взагалі не було, а  вересень був надто 

посушливим – 43,5 мм, при середній багаторічній нормі та 48,8 мм  

Температура повітря в цей час була висока, так середньодобова температура 

в серпні була вищою порівняно з середніми багаторічними нормами на 3,3°С, 

в серпні – на 4,2°С. 

У 2019 році з травня по 1 жовтня середньодобова температура 

характеризувалась неоднозначно: від 10,3 до 25,3°С, при багаторічній 12,1-

21,6°С. Максимальна температура за вегетаційний період була 21,0-34,0°С, 

мінімальна – 0-15,0°С. В період другої і третьої декади червня, коли 

інтенсивно наростала вегетативна маса і спостерігалось масове цвітіння, 

опадів майже не було (третя декада -1,5 мм). Різкі коливання температур 

повітря на фоні незначної кількості опадів призвели до зменшення розміру 

плодів, товщини перикарпію і, в подальшому, на кількість і якість 

(виповненість) насіння. В результаті було отримано нижчу масу плоду у 1,5-2 

рази (30 – 40г), товщина перикарпію становила 3 – 4 мм.  

Погодні умови 2020 року були більш сприятливими для росту і розвитку 

рослин перцю солодкого. У третій декаді липня і першій декаді серпня була 

недостатня кількість опадів, але це ніяким чином не вплинуло на урожайність 

плодів. Середньодобова температура повітря за вегетаційний період була вища 

за середні багаторічні норми на 30,4°С. Максимальна температура була  

нижчою за багаторічну на 49,4°С, а мінімальна – вища на 58,6°С. 
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2.3 Технологічні умови проведення досліджень 

 

Технологія вирощування перцю солодкого загальноприйнята для зони 

східного Лісостепу України.  

Обробіток ґрунту включав оранку на глибину орного шару (22 – 

25 см) та стандартну систему весняної підготовки ґрунту. 

Система удобрення включала внесення під основний обробіток 

ґрунту рекомендованої дози мінеральних добрив N90Р120К90 (врозкид) та 

проведення  підживлень впродовж вегетаційного періоду перцю солодкого, а 

саме: за допомогою фертигації робили два підживлення N20 (через місяць 

після висаджування) та N20К30 (за активного формування плодів). Впродовж 

вегетації культури проводили позакореневі підживлення комплексним 

добривом «Нутрівант плюс пасльоновий» з нормою 2 кг/га в три строки: 

через 20-25 днів після висадки розсади, через 20 днів після першого 

підживлення та за активного формування плодів. 

Вирощування розсади. Розсаду перцю солодкого вирощували в 

дерев’яних ящиках у плівкових весняних теплицях. Суміш для посіву 

складалась з ґрунту, торфу та перегною (1 : 1 : 1). Посів проводили на 

початку  березня. Масові сходи одержали через 7 – 10 діб після посіву. 

Догляд за рослинами полягав у проведенні регулярних прополювань, 

рихлень, поливів і також підживленні мінеральними добривами. 

Висаджування розсади перцю солодкого на постійне місце проводили 

у другій декаді травня. Вік розсади становив 55, 60, 65 діб. Схема посадки – 

(70 + 40) × 40 по одній рослині в лунці. 

Догляд за рослинами за вегетаційний період полягав у 

систематичному розпушуванні ґрунту, підживленні рослин добривами 

(фертигація та позакоренево), видаленні бур'янів та зрошенні. У 

дослідженнях використовували краплинне зрошення, що забезпечувало 

підтримання вологості ґрунту на рівні 85 – 90 % НВ у період від садіння 

розсади до початку плодоутворення та на рівні 75 – 85 % НВ у період від 
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початку плодоутворення і до кінця вегетації. Зрошувана норма в роки 

досліджень коливалась в межах 2500 – 3500 м3/га.   

Захист рослин від шкодочинних організмів включав внесення 

рекомендованих хімічних та біологічних препаратів, а від бур’янів – 

комплексне використання технологічних заходів та застосування гербіцидів.  

Проти основного шкідника (попелиця) застосовували інсектициди 

Актеллік (0,3 – 1,5 л/га), Актара (0,09 кг/га), біопрепарати Актофіт (1 – 1,5 

л/га), Актоврем (2 – 3 л/га), проти комплексу хвороб – фунгіцид Ридоміл 

Голд (2,5 кг/га та біопрепарати Мікохелп (3 л/га, у фертигацію та по листу), 

Фітохелп (2 л/га, по листу). Обробку біопрепаратами фунгіцидної дії 

проводили до 4 разів у фертигацію та два рази по листу. 

Збирання плодів перцю солодкого проводили у фазу фізіологічної 

стиглості 

 

2.4 Матеріал та методика проведення досліджень 

 

 Матеріалом у наших дослідженнях виступали сорти перцю 

солодкого: Лада, Валюша, Любаша, Світозар, гібрид Злагода F1  [114] і його 

батьківські форми – лінія 183/331 і лінія 184/332 [114]. Підбір вихідного 

матеріалу проводили в лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур 

ІОБ НААН. 

1. Лада – ранньостиглий сорт, характеризується компактним, напів 

штамбовим кущем з укороченим міжвузлям, висотою 50 – 60 см. 

Антоціанове забарвлення на рівні вузлів слабке. Листок середніх розмірів, 

світло-зеленого кольору. Положення плодів на рослині поникле. 

Вегетаційний період складає 110 – 115 діб. Плоди прямокутної форми, масою 

100 – 120 г. В технічній стиглості світло-зеленого забарвлення, в біологічній 

–  яскраво-червоного (рис. 2.1). М’якуш соковитий, солодкий – 7 – 8 мм. 
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Рис. 2.1 Сорт перцю солодкого Лада 

 

Сорт внесений  до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2008 році. 

2. Валюша – середньоранній сорт  з великими привабливими біло 

плідними та червоними плодами (рис. 2.2). Кущ компактний, напіврозлогий, 

середньорослий, забарвлення вузлів фіолетове. Висота рослин досягає 80 – 90 

см. Плоди пониклі, видовжено-конусоподібної форми, вага плоду до 120 – 

130 г. Забарвлення в технічній стиглості світло-кремове, а в біологічній – 

яскраво-червоне. М’якуш соковитий, солодкий, товщиною 7 – 8 мм. Період 

від масових сходів до біологічної стиглості коливається від 115 до 120 діб. 

Ідеально підходить для переробки, заморозки і вживання у свіжому вигляді.     

Сорт внесений  до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2006 році. 
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Рис. 2.2 Сорт перцю солодкого Валюша 

 

3. Любаша – середньостиглий сорт з великою кількістю плодів, 

щільно розміщених на кущі (рис. 2.3). Вегетаційний період складає 120 – 125 

діб. Кущ компактний, штамбовий з укороченим міжвузлям. Листки на 

рослині темно-зеленого забарвлення. Розміщення плодів – поникле, самі ж 

плоди відрізняються ніжною м’якоттю і гладенькою поверхнею. В технічній 

стиглості світло-жовтого забарвлення, а в біологічній – яскраво-червоного. 

Форма плоду широко конусоподібна (трикутна), вага плоду становить 90 – 

110 г. М’якуш соковитий, солодкий, товщиною 6-8 мм. Сорт призначений 

для вирощування як у відкритому, так і захищеному ґрунті. 
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Рис. 2.3 Сорт перцю солодкого Любаша 

 

 

4. Світозар – у цього сорту перцю солодкого тривалий період 

плодоношення, але в порівнянні із зовнішнім виглядом і товщиною стінки 

йому майже нема рівних (рис. 2.4).  Вегетаційний період становить 120 – 130 

діб. Кущі компактні, штамбові з укороченим міжвузлям,  рослина росте в 

ширину. Антоціанове забарвлення на рівні вузлів слабке. Листок крупний, 

світло-зеленого забарвлення. Плоди спрямовані вверх, м’ясисті, соковиті, 

вагою до 200 г. Форма плоду кубоподібна,  з 3 – 4 гранями. М’якуш 

соковитий, солодкий, товщиною до 10 мм. Забарвлення  у фазу технічної 

стиглості жовто-зелене, в біологічній яскраво-червоне.  

 Сорт внесений  до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні у 2012 році. 
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Рис. 2.4 Сорт перцю солодкого Світозар 

 

 

5. Лінія 183/331 – батьківська форма, одержана методом багаторічного 

безперервного індивідуального відбору з сорту Біла капія  (рис. 2.5).    

Ранньостигла  лінія з великою кількістю плодів, дружно формує урожай. 

Вегетаційний період складає 105-110 діб. Кущ компактний, висота рослини 

80-90 см. Листок середній, світло-зелений. Розміщення плодів на рослині 

спрямоване вгору, самі ж плоди трикутної форми, вага плоду – 90 – 100 г. В 

технічній стиглості забарвлення світло-зелене, в біологічній – яскраво-

червоне. Верхівка плоду загострена. М’якуш товщиною 4 – 5 мм.  

Лінія стійка до фузаріозного в’янення та бактеріальної плямистості. 
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Рис. 2.5. Лінія перцю солодкого 183/331   

 

 

  6. Лінія 184/332 – батьківська форма, одержана методом 

багаторічного безперервного індивідуального відбору з сорту Подарок 

Молдови (рис. 2.6). Кущ компактний, напіврозлогий, середньо рослий. Листя 

темно-зеленого забарвлення. Вузли рідко зустрічаються з фіолетовим 

пігментом. Вегетаційний період становить110 – 115 діб. Плоди пониклі, 

трикутної форми, поверхня гладенька, глянцева.  Розміщення плодів на 

рослині поникле. Забарвлення в технічній стиглості зелене, при дозріванні 

плодів – червоне. М’якуш соковитий, солодкий, товщина стінки 5-6 мм, вага 

одного плоду 80-90 г. Лінія стійка до фузаріозного в’янення та бактеріальної 

плямистості. 
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Рис. 2.6. Лінія перцю солодкого 184/332   

 

 

Дослідження включало проведення ряду дослідів за різними схемами. 

Дослід 1 «Визначення вплив віку розсади на насіннєву 

продуктивність перцю солодкого» (2017 – 2019 рр.) 

Дослід двофакторний: фактор А (вік розсади) включав три варіанти: 

використання для висаджування 55, 60 і 65-денної розсади (контролем був 

вік розсади 60 діб); фактор В (лінії та сорти культури): лінії 183/331 та 

184/332 (ранньостиглі), сорти:  Лада (ранньостиглий), Валюша та Любаша 

(середньостиглі), Світозар (пізньостиглі)  (табл. 2. 1). 
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Таблиця 2.1 Схема досліду щодо визначення впливу віку розсади 

на насіннєву продуктивність перцю солодкого. 

 

Вік розсади (фактор А) Сорти та лінії (фактор В) 

55-денна 

60-денна 

65-денна 

- Ранньостиглі: 

 

 

- Середньостиглі:  

 

- Пізньостиглі: 

лінія 183/331  

лінія 184/332 

сорт Лада 

Валюша 

Любаша 

Світозар  

 

Загальна площа ділянки становила 400 м2, облікова 350 м2. Досліди 

закладено в 3-х повтореннях,  ділянки 2-х рядкові, площа однієї ділянки 5,6 

м2. У процесі досліджень проводились фенологічні спостереження, 

визначалась сума активних і ефективних температур, а також біометричні 

показники, за якими вивчали не лише продуктивність рослин, а й її урожайні 

і посівні якості (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7 Схема  досліду 1 
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Дослід 2 «Встановити ефект дії регуляторів росту на насіннєву 

продуктивність гібридів F1 перцю солодкого» (2018 – 2020 рр.). 

Матеріалом досліджень виступали гібрид перцю солодкого Злагода F1 

і його батьківські форми: Л. 183/331 і Л. 184/332.  

Схема досліджень включала наступні варіанти: 

1. Контроль (обробка водою) 

2. Гіберелова кислота (1 мг/л) 

3. Гіберелова кислота (5 мг/л) 

4. Янтарна кислота (1 мг/л) 

5. Янтарна кислота (5 мг/л) 

6. Д – 2 Сл (0,5 мл/л) 

7. Д – 2 Сл (2,5 мл/л) 

Обробку препаратами проводили методом двократного 

обприскування у фазі початку закладання репродуктивних органів та у фазі 

формування бутону розміром 5 мм. На цих рослинах проводили гібридизацію 

шляхом запилення пилком з рослин батьківської форми Л 183/331. Ділянки 

розміщували в 4-х кратній повторності по 10 облікових рослин.  

Янтарна кислота – це регулятор росту рослин, який допомагає 

рослинам краще засвоювати речовини з ґрунту, прискорює дозрівання 

плодів, підвищує врожайність на 20 – 40 %, схожість та проростання насіння, 

а також підвищує стійкість до захворювань, посухи і холодних температур.  

Гіберелінова кислота (ГК3) – регулює ріст і розвиток рослин. 

Найбільш виражена дія – це здатність стимулювати ріст, видовження стебла 

за рахунок розтягнення клітин, а не їх поділу. При її застосуванні можливо 

підвищити врожай за рахунок посилення росту стебла, забезпечити 

синхронне проростання насіння, підвищити продуктивність і якісні 

показники рослин.     

Д-2Сл – біологічно-активний препарат (регулятор росту), похідний 

солі аспарагінової кислоти і N-окису 2-метилпіридину, який був 

синтезований Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.   

file:///C:/g18666209-nasinnya
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Рис. 2.8 Схема досліду 2 

 

Дослід 3 «Розробити методи підвищення урожайності насіння 

перцю солодкого при різних способах запилення» (2018 – 2020). 

Досліджування по внутрішньосортовому запиленню вміщує 5 

варіантів, які проводились в межах однієї рослини сорту Лада (запилено 5 

рослини по кожному варіанті): 

1-й варіант - інцухт (контроль) 

2-й варіант - перезапилення в межах рослини 

3-й варіант - запилення квітки з іншої рослини 

4-й варіант - запилення суміші пилку з двох рослин 

5-й варіант - запилення суміші пилку з п’яти рослин 

Досліди закладено в 4-х кратній повторності по 10 облікових ділянок. 
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Рис. 2.9 Схема досліду 3 

 

Спостереження, обліки та лабораторні дослідження: 

Польові дослідження проведено на дослідних ділянках Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН згідно методичних рекомендацій для 

галузі овочівництва, насінництва та селекції [115-121]. 

1. Фенологічні спостереження включали визначення  фаз розвитку, де 

визначали календарні дати: сходів, 1-го справжнього листка, бутонізації, цвітіння, 

зав’язування плодів у технічній і фізіологічній стиглості згідно «Методики 

дослідної справи в овочівництві і баштанництві» [6]. За початком фази рахували 

дату, при якій 15 % рослин досягло відміченої фази, за повну – 75 %. 

2. Морфологічний опис сортів, ліній та гібриду проводили за 

Методикою проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та 

стабільність. За біометричними показниками визначали: забарвлення 

гіпокотиля, довжину і ширину сім’ядольного листка, висоту і діаметр 

рослини, відстань від кореневої шийки до гілкування, довжину і ширину 



 

57 

 

листка, довжину і діаметр плоду, товщину стінки плоду, а також форму і 

забарвлення плодів  [122, 123, 124]. 

3. Облік урожаю плодів визначалася методом зважування за настання 

фізіологічної стиглості, урожайність насіння – методом зважування після 

видалення насіння із плодів згідно «Сучасних методів селекції овочевих і 

баштанних культур» [116]. 

4. Випробування створених гібридів F1 проводили згідно з методикою 

державного сортовипробування [117]. В якості основних методів одержання 

гетерозисних гібридів застосовували міжлінійну і внутрішньосортову 

гібридизацію. Запилення проводили з попередньою кастрацією квіток, 

ізолюючи ватою запиленні зразки, які відмічали етикеткою. Щоб не 

допускати самозапилення і збільшити надходження поживних речовин до 

запилених квіток, видаляли всі незапилені квітки. Дослідження одержаних 

гібридів проводили в чотирьох кратній повторності згідно методики 

державного сортовипробування овочевих культур і порівнювали зі 

стандартом [117].  

5. Посівні якості насіння перцю солодкого були оцінені за такими 

показниками: маса 1000 насінин, енергія проростання та лабораторна 

схожість  [125,126]. 

6. Економічну ефективність розраховували на основі аналізу чистого 

доходу, собівартості продукції й рівня рентабельності згідно методичних 

рекомендацій [127 – 129]. 

7. Статистичний обробіток експериментального матеріалу було 

проведено за методикою Б.О. Доспєхова   і за допомогою пакету програм 

Microsoft Office Excel [130]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Ґрунтово-кліматичні умови, що склались за роки досліджень, дали 

змогу здійснити об’єктивну оцінку досліджуваних генотипів перцю 
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солодкого, встановити оптимальний вік розсади та виділити сорти із 

стабільним рівнем урожайності плодів і насіннєвої продуктивності.  

2. Погодні умови, які характеризувалися пізніми весняними і ранніми 

осінніми приморозками, показали, що ріст і розвиток рослин перцю 

солодкого, а також насіннєва продуктивність дуже залежить від цих 

факторів. які не завжди сприяють повноцінному визріванню насіння. 

3. Наукові дослідження були проведенні на території тепличного 

комплексу Інституту овочівництва і баштанництва, відповідно до вимог 

загальноприйнятих методик польових досліджень. 

4. В процесі написання дисертаційної роботи використовували методи 

статистичного аналізу, які дали достовірну оцінку отриманих 

експериментальних даних.  

 

Результати  досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [121, 124]. 
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РОЗДІЛ 3  

ВПЛИВ ВІКУ РОЗСАДИ НА РІСТ, РОЗВИТОК і НАСІННЄВУ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО 

 

3.1 Вплив віку розсади на тривалість вегетаційного періоду різних 

сортів перцю солодкого 

 

Головною ознакою, що визначає пристосованість культури до регіону 

вирощування, є тривалість вегетаційного періоду [131]. Вегетаційний період 

– час, протягом якого рослини ростуть, розвиваються і в процесі вегетації 

проходять різні етапи органогенезу. Визначають його тривалість  проміжком 

часу від сходів до настання технічної і фізіологічної стиглості. Окрім того, 

важливим залишається встановлення часу настання окремих фаз розвитку, 

так як це дозволяє уточнити строки проведення наступних прийомів з 

догляду (підживлення добривами, застосування регуляторів росту рослин, 

зрошення тощо). Слід відмітити, що різні генотипи перцю солодкого з 

однаковим періодом вегетації можуть відрізнятися за тривалістю міжфазових 

періодів за одних і тих самих умов вирощування [132]. Тому, швидкість 

проходження основних етапів органогенезу має важливе значення у 

вирощуванні культури перцю солодкого на насіннєві цілі. Чим швидше 

рослини закінчують формування вегетативної маси і перейдуть до стадії 

плодоношення тим більш тривалий період одержання врожаю плодів 

фізіологічної стиглості, разом з тим якісного насіннєвого матеріалу. 

Інтенсивність основних фізіологічних процесів у рослин залежить від 

температури середовища – чим вища температура (до оптимального 

значення), тим швидше ростуть і розвиваються рослини перцю солодкого. 

Тож, тривалість окремих міжфазових періодів та усього вегетаційного 

періоду залежить від температури і змінюється відповідно до неї.  

 Багато науковців вважають, що прискорення достигання плодів для 

багатьох кліматичних зон є вирішальною умовою збільшення урожайності та 
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якості продукції  [6, 133 – 134]. Перець солодкий відноситься до культур з 

подовженим періодом вегетації, тому отримати плоди фізіологічної 

стиглості, а тим більше якісний насіннєвий матеріал, у кліматичних умовах 

Лісостепу часто є проблематичним. Лімітуючим фактором при цьому 

виступає сума активних і ефективних температур.  

Досліджуючи проблему вегетаційного періоду, важливо зазначити, що 

в зв’язку з не достатньою кількістю тепла в даному регіоні і різкими 

перепадами температур, вирощують рослини перцю солодкого виключно 

через розсаду. Аналіз літературних джерел показав, що частіше всього 

рекомендують вирощувати розсаду віком 45 – 70 діб [45, 135 – 136]. 

У дослідженнях з вирощування перцю солодкого на товарні цілі 

Г. С. Гикало зазначає, що вік розсади не повинен перевищувати 60 діб, так як 

рослини старшого віку погано приживаються і можуть втратити першу 

зав’язь [1]. У роботі Н. П. Куракси оптимальний вік розсади для 

гарантованого урожаю плодів становить 45 – 50 діб [45]. У дослідженнях 

В. І. Лихацького та О. П. Волошенко [65], О. П. Накльоки та 

А. Г. Тернавського [137] зазначено, що максимальний рівень раннього та 

загального урожаю формується за висаджування розсади перцю солодкого 

віком 70 діб. Відповідні результати отримано і в дослідженнях закордонних 

вчених [28,138 – 139]. Але так як всі дослідження стосовно віку розсади 

перцю солодкого було проведено для отримання товарної продукції, 

актуальним залишаються питання визначення оптимального віку розсади для 

формування максимальної насіннєвої продуктивності рослин перцю 

солодкого [140 – 141] 

У наших дослідженнях тривалість вегетаційного періоду і час 

настання окремих фаз розвитку рослин перцю солодкого визначали шляхом 

фенологічних спостережень, що включали визначення дати сівби, сходів, 

появи першого справжнього листка, бутонізації, цвітіння, зав’язування 

плодів, а також відмічали технологічну і фізіологічну стиглість плодів 

(додатки В.1–В.3). 
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За результатами фенологічних спостережень, проведених у 2017 – 

2019 рр., встановлено, що залежно від віку розсади спостерігається чітка 

тенденція скорочення вегетаційного періоду. Отже, чим менший вік розсади, 

тим коротші міжфазові періоди та взагалі вегетаційний період рослин перцю 

солодкого (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Тривалість міжфазових періодів залежно від віку розсади, діб 

(середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Зразки 

Вік 

розса

ди 

Тривалість міжфазового періоду, діб 

сходи-цвітіння 
сходи - технічна 

стиглість  

сходи - фізіологічна 

стиглість 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Лада 

65 103 102 109 122 120 136 151 149 161 

60 98 100 106 119 119 131 148 147 157 

55 94 94 102 116 113 126 144 140 150 

Валюша 

65 106 103 113 126 123 142 157 158 164 

60 101 101 109 123 121 137 154 154 159 

55 94 97 102 115 117 126 147 149 154 

Любаша 

65 109 104 117 126 123 143 156 155 169 

60 104 101 114 124 120 138 154 152 164 

55 99 97 111 118 116 136 147 149 161 

Світозар 

65 108 105 118 128 124 137 159 158 166 

60 104 100 112 125 120 130 156 153 158 

55 100 96 109 120 117 125 151 148 153 

Л.183/331 

65 95 97 113 113 115 136 144 146 161 

60 94 95 109 111 112 131 144 142 155 

55 89 92 103 106 108 125 138 138 149 

Л.184/332 

65 94 98 112 112 118 136 141 144 160 

60 94 96 110 113 115 134 141 140 156 

55 91 92 105 109 109 128 139 135 149 

 

Нами зазначено, що тривалість міжфазових періодів: від сходів до 

цвітіння, від сходів до технічної стиглості та від сходів до біологічної 

стиглості, істотно різниться за генотипами та віком розсади. Так, тривалість 

міжфазових періодів, у залежності  від віку розсади, мала значне варіювання 

за роками. Це зумовлено умовами вирощування (критично низькими 
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температурами на початку вегетації та недостатньою освітленістю рослин) і 

реакцією генотипів на них. Важливо відмітити, що за роки досліджень 

найкоротший міжфазовий період «сходи – цвітіння» відмічено для лінії 

Л183/331 у 2017 році за використання розсади віком 55 діб – 89 діб, а 

найбільш тривалим він був у сорту Світозар з 65-денною розсадою у 2019 

році – 119 діб. 

Міжфазовий період «сходи – технічна стиглість» теж варіював за 

роками: від 106 діб у лінії Л183/331 з 55-денною розсадою у 2017 році до 143 

діб у сорту Любаша за віку розсади 65 діб у 2019 році.  

Найкоротший міжфазовий період від сходів до фізіологічної стиглості 

відмічено у лінії Л183/331 з використанням розсади віком 55 діб у 2017 і 2018 

роках (138 діб); найтриваліший – у сорту Любаша з віком розсади 65 діб у 

2019 році. 

У цілому за роками, найдовший вегетаційний період у всіх генотипів і 

за різного віку розсади, був у 2019 році, який відзначився менш 

сприятливими погодними умовами для вирощування рослин перцю 

солодкого, а саме меншою сумою активних і ефективних температур  

Досліджуючи вплив умов вегетаційного періоду рослин на насіннєву 

продуктивність, важливо встановити не лише тривалість міжфазових 

періодів, а й дослідити середнє значення даних періодів за роками (табл. 3.2). 

Встановлено, що для тривалості міжфазових періодів у середньому за 

2017–2019 роки характерна певна динамічність та залежність від віку 

розсади. У зразках, де вік розсади становив 55 діб, найкоротший 

вегетаційний період (від масових сходів до фізіологічної стиглості плодів), 

був у Л.183/331 і Л.184/332 та становив 141–142 доби, а найтриваліший – у 

сортів Любаша і Світозар, що складав 151–152 доби.  

Період від масових сходів до фізіологічної стиглості (за віком розсади 

60 діб), був найкоротший у лінії Л.184/332 і становив 146 діб, а найдовший у 

сорту  Любаша – 157 діб.  
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Характеризуючи вегетаційний період рослин перцю солодкого за 

віком розсади 65 діб встановлено, що найбільш тривалим він був у  сорту 

Світозар  (161 доба), а найкоротший – у лінії Л.184/332 (148 діб).  

Лінії Л183/331 і Л184/332 мають найкоротший вегетаційний період за 

різного віку розсади, що дає нам змогу отримувати ранній урожай 

фізіологічно стиглих плодів у ґрунтово-кліматичних умовах східного 

Лісостепу України. 

Таблиця 3.2 

Тривалість міжфазових періодів залежно від віку розсади, доби 

(середнє за 2017–2019 рр.) 

Зразки 
Вік 

розсади 

Кількість днів від масових сходів до: 

1-го 

справж. 

листка бутонізації цвітіння 

зав’язування 

плодів 

технічна 

стиглість 

фізіологічна 

стиглість 

Лада 

65 11 87 105 109 126 154 

60 11 84 102 106 123 150 

55 10 79 97 101 118 145 

Валюша 

65 11 88 108 112 130 159 

60 12 84 104 108 127 156 

55 11 79 98 102 119 150 

Любаша 

65 13 88 110 114 131 160 

60 13 86 107 110 127 157 

55 12 82 102 106 123 152 

Світозар 

65 12 89 110 115 130 161 

60 12 84 105 110 125 156 

55 11 81 102 106 121 151 

Л.183/331 

65 12 86 102 106 121 150 

60 12 83 99 103 118 147 

55 10 78 95 97 113 142 

Л.184/332 

65 12 86 101 106 122 148 

60 11 82 100 103 121 146 

55 10 78 96 100 115 141 

 

Отже, зменшення віку розсади перцю солодкого зумовлює скорочення 

тривалості основних міжфазових періодів розвитку рослин та вегетаційного 

періоду в цілому.  
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3.2 Зміна суми активних і ефективних температур за 

використання різного віку розсади перцю солодкого 

 

Температурний фактор суттєво впливає на органогенез перцю 

солодкого в розсадний період, а також під час формування плодів і насіння. 

Екстремальні умови навколишнього середовища, тобто високі і низькі 

температури, негативно впливають на теплолюбиву культуру перцю 

солодкого, яка є найбільш вибагливою до тепла в порівнянні з іншими 

пасльоновими рослинами [7]. 

Температура – це однин із основних факторів, без якого не можливий  

ріст і розвиток рослин. Оптимальною для вирощування перцю солодкого є 

температура повітря +25–28 °С, у похмурну погоду +20–22 °С. Зниження 

температури на початку вегетації подовжує вегетаційний період і, як 

наслідок, призводить до зниження урожайності плодів. Рослини перцю 

солодкого найбільш вимогливі до тепла в період бутонізації і масового 

цвітіння [142]. Недостатня кількість тепла в цей період призводить до того, 

що вегетативні і репродуктивні органи рослин погано розвиваються, у 

результаті чого показники урожайності плодів і насіння знижується. 

Не менш важливим чинником при вирощуванні перцю солодкого є і 

температура ґрунту. Вимоги до неї залежать від віку рослин. До 55-ти 

денного віку температура ґрунту має бути близько +20 °С, пізніше вимоги 

знижуються. Важливо зазначити, що більш пізньостиглі сорти вимагають 

більше тепла і повільніше розвиваються ніж скоростиглі. Рослини на початку 

вегетації ростуть повільніше, при чому надземна частина розвивається 

інтенсивніше кореневої системи [1]. 

У біології рослин закладена кожна фаза розвитку. Перший справжній 

листок з’являється за 5–15 діб після сходів, за 50–80 діб формуються  бутони, 

що розкриваються через 15–20 діб. Через 30 діб після запилення зав’язі 

настає технічна стиглість плодів, а ще через 25–30 діб – фізіологічна. 

Сумарно від сходів до технічної стиглості проходить 95–130 діб, а до 

фізіологічної – від 120 до 160 діб. Тривалість того чи іншого періоду в 
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значній мірі залежить від середньодобової температури повітря, при чому за 

нижню межу температури розвитку рослин перцю солодкого беруть +13 °С. 

Тож продуктивність рослин сильно залежить від накопичення достатньої 

кількості тепла під час вегетації, що впливає на рівень розвитку культури і її 

фенологічні показники.   

Оскільки тривалість вегетаційного періоду залежить від температури, 

то доречно враховувати  суму активних і ефективних температур повітря за 

цей період. Певний рівень температури, необхідний для розвитку рослин, 

називають біологічним нулем, а температури вище цього рівня  – активними 

температурами.  

Найбільш важлива сума активних температур, яка формується з 

урахуванням середньодобових температур вище +10 °С, і показує кількість 

тепла в даній місцевості за вегетаційний період.   Не менш важливою є сума 

ефективних температур, яка показує кількість тепла за вегетаційний період 

для даної культури. Сума ефективних температур вираховується сумарністю 

середніх добових температур, вирахуваних від біологічного мінімуму 

(+13°С), при якому розвиваються рослини даної культури (від 

середньодобової температури повітря віднімається біологічний нуль і 

залишки температури додаються). 

Одним із найважливіших показників, який характеризує можливість 

одержання насіння в будь-якій зоні вирощування – це теплозабезпеченість 

рослин середньодобовими температурами у критичний період їх розвитку. 

Ряд дослідників стверджують, що сума активних температур для одержання 

максимального врожаю плодів і якісного насіння перцю солодкого за 

вегетаційний період повинна становить не менше 3000 °С [7, 143–145]. При її 

нестачі подовжується вегетаційний період, продуктивність рослин 

зменшується [146,147].  

У наших дослідженнях (2017–2019 рр.) сума активних температур 

безморозного періоду (травень – вересень) коливалась в межах від 2669 °С у 

2017 році до 2772 °С у 2019 році (додаток В.1). Сума активних температур 

вище 3000 °С спостерігалась у 2018 році і становила 3145 °С, у цей рік 

відповідно вища і сума  ефективних температур – 1221 °С (додаток В.2). У 
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2017 році сума ефективних температур становила 1086 °С, майже така ж  у 

2019 році – 1084 °С . 

Таким чином, вегетаційні періоди 2017 та 2019 років 

характеризувались як роки з недостатньою кількістю температурних ресурсів 

для формування високої урожайності перцю солодкого у фізіологічній 

стиглості та урожаю насіння [148 ]. 

Аналізуючи суму активних і ефективних температур за роки 

досліджень, важливо  було встановити залежність генотипів і віку розсади 

від температурних факторів (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Сума активних і ефективних температур за вегетаційний період 

перцю солодкого від сходів до фізіологічної стиглості                                         

(за 2017-2019 рр.) 

 

Зразки Вік розсади 

Сума активних температур, 
0С 

Сума ефективних температур, 
0С 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Лада 

65 3013 3229 3242 1067 1275 1183 

60 2951 3171 3190 1048 1252 1170 

55 2893 3027 3045 1039 1190 1129 

Валюша 

65 3168 3427 3300 1149 1365 1211 

60 3121 3343 3226 1140 1333 1194 

55 2995 3253 3174 1097 1299 1176 

Любаша 

65 3159 3360 3413 1144 1337 1254 

60 3123 3307 3324 1138 1318 1227 

55 2987 3238 3266 1089 1293 1208 

Світозар 

65 3231 3426 3342 1181 1364 1227 

60 3177 3321 3199 1166 1324 1184 

55 3084 3216 3106 1138 1284 1152 

Л.183/331 

65 2863 3145 3237 1039 1235 1179 

60 2811 3058 3117 1021 1199 1140 

55 2770 2984 2999 998 1174 1105 

Л.184/332 

65 2874 3084 3199 1125 1204 1162 

60 2821 3005 3132 1086 1172 1147 

55 2798 2901 2999 1006 1133 1105 
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Для формування урожайності плодів фізіологічної стиглості та 

якісного насіннєвого матеріалу досліджувані генотипи перцю солодкого 

потребують різних активних і ефективних температур. Встановлено, що 

найбільшої суми активних температур потребували рослини сорту Валюша у 

2018 році за використання розсади 65 діб і становили 3427 °С, а найменшу 

суму активних температур відмічено при вирощуванні зразка  Л.183/331 за 

55-добової розсади у 2017 році і становили 2770 °С. Сума ефективних 

температур коливалася за роками від 1006 °С (у Л.184/332 з 55-добовим 

віком розсади у 2017 році) до 1365 °С  (у сорту Валюша за віком розсади 65 

діб у 2018 році).  

В середньому за роки досліджень за віком розсади, встановлено, що 

сума активних і ефективних температур по всім генотипам відрізняється між 

собою (рис. 3.1–3.4).  

 

 

Рис. 3.1. Сума активних температур до технічної стиглості перцю 

солодкого за різного віку розсади (середнє за 2017–2019 рр.) 
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Встановлено, що в середньому за 2017 – 2019 рр. сума активних 

температур у період від сходів до технічної стиглості коливається в межах 

2263 – 2623 °С, а від сходів до фізіологічної стиглості – 2899 – 3333 °С. 

Найменша сума активних температур від сходів до фізіологічної стиглості 

характерна для ранньостиглих ліній (Л.183/331 і Л.184/332), що складала 

2899 –2918 °С за віком розсади 55 діб та 3032 – 3082 °С за віком розсади 65 

діб. Найвищим цей показник був у сорту Світозар – 3333 °С за віком розсади 

65 діб і 3135 °С за віком розсади 55 діб. 

 

Рис. 3.2. Сума активних температур до фізіологічної стиглості перцю 

солодкого за різного віку розсади (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Сума ефективних температур у період від сходів до технічної стиглості 

зафіксована в межах 810 – 933 °С, а від сходів до фізіологічної стиглості –  

1084 – 1257 °С. Найменше значення даного показника (від сходів до 

фізіологічної стиглості) відмічалась у ліній Л.183/331 і Л.184/332 за віком 

розсади 55 діб (1092 °С і 1084 °С відповідно) та за віком 65 діб (1141 °С і 

1120 °С відповідно). У пізньостиглого сорту Світозар сума ефективних 
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температур за означений період була найбільшою і становила 1257 °С за 

віком розсади 65 діб і 1191 °С за віком розсади 55 діб. 

Результати наших досліджень встановили, що лінії Л.183/331 і 

Л.184/332 за різного віку розсади найменші показники суми активних і 

ефективних температур, що в свою чергу дає можливість отримувати 

урожайність плодів фізіологічної стиглості (і урожайність насіння) за більш 

низьких позитивних температур.  

 

Рис. 3.3. Сума ефективних температур до технічної стиглості перцю 

солодкого за різного віку розсади (середнє за 2017–2019 рр.) 
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Рис. 3.4. Сума ефективних температур до фізіологічної стиглості перцю 

солодкого за різного віку розсади (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Слід також враховувати й інші фактори навколишнього середовища 

(довжина світового дня (фотоперіод), родючість ґрунту, рівень забезпечення 

вологою), що також впливає на інтенсивність розвитку рослин перцю 

солодкого, але в основному саме теплові умови визначають динаміку 

розвитку – низькі середньодобові температури затримують процес 

дозрівання, натомість достатня кількість тепла забезпечує швидкий ріст і 

розвиток. 

У зв’язку із зміною погодно-кліматичних умов, які останнім часом 

змінюються не в кращу сторону для вирощування рослин перцю солодкого, 

вивчення суми активних і ефективних температур є досить актуальними. При 

цьому доцільно було встановити кількість тепла у відкритому ґрунті за 

безморозний період від травня по вересень (табл.3.4) (додаток А). 
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Таблиця 3.4 

Сума температур за декадами (травень-вересень) 2017–2020 рр. 

 

Роки 

досліджень 

Сума 

середньодобових  

температур повітря, 

° С 

Сума максимальних 

температур повітря, 

° С 

Сума мінімальних 

температур повітря, 

° С 

2017 298,7 485 96 

2018 316,3 465 110 

2019 301,9 444 108 

2020 305,9 453 93 

 

Одержані результати свідчать, що сума температур (середньодобова, 

максимальна і мінімальна) за декадами, змінювалась, і спостерігалась  

тенденція зниження температур за деякими роками досліджень. Так, сума 

середньодобових температур повітря була найвищою у 2018 році і становила 

316,3 °С, а найнижчою у 2017 році – 298,7 °С. Сума максимальних  

температур повітря істотно підвищувалась у 2017 році (485 °С), а найнижчою 

спостерігалась у 2019 році (444 °С). Сума мінімальних температур повітря 

коливалась у межах 96 – 110 °С, при чому найвищою була в 2018 році, а 

найнижчою у 2020 році.  

Сума середньодобових, максимальних і мінімальних температури, які 

ми досліджували, також змінювались за кожним роком окремо. Найбільш 

сприятливим для вирощування рослин перцю солодкого був 2018 рік, в 

якому було відмічені найвищі показники урожайності плодів  порівняно з 

іншими роками досліджень. 2019 рік показав низьку динаміку усіх 

температур, що, в свою чергу, і відзначилось на низькій урожайності 

досліджуваної культури.  

Важливо звернути увагу на такий показник, як мінімальна 

температура повітря. Аналіз отриманих даних показав, що з 2018 по 2020 

роки прослідковується чітке зниження температур за декадами. Це 
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призводить до того, що вирощувати таку теплолюбиву культуру як перець 

солодкий у відкритому ґрунті стає дедалі складніше. Вище вказані 

дослідження підтверджують той факт, що без достатньої кількості тепла, 

рослини перцю солодкого не реалізують свій потенціал, як за врожайністю 

плодів фізіологічної стиглості, так і  за насіннєвою продуктивністю..  

Отже, для отримання якісного насіннєвого матеріалу слід створювати 

оптимальні умови, які будуть сприяти розвитку рослин перцю солодкого і 

забезпечувати високі результати урожайності, зокрема по насіннєвій 

продуктивності. 

 

3.3 Продуктивність генотипів перцю солодкого, залежно від віку 

розсади 

У насінництві перцю солодкого урожайність плодів знаходиться в 

прямій залежності від числа рослин на одиниці площі і продуктивності однієї 

рослини [8]. Тому продуктивність – це важлива ознака, яка характеризує 

господарську цінність генотипів. ЇЇ оцінюють за масою товарних плодів з 

однієї рослини і залежить вона від агрофону, кількості і якості плодів [116]. 

Однією з умов одержання високої продуктивності є підбір генотипів, 

найбільш придатних до умов вирощування. Актуальним є також питання 

визначення оптимального віку розсади для формування продуктивності 

рослин перцю солодкого.  

Залежність врожаю перцю солодкого від віку розсади вивчала 

Накльока О.П. в умовах Правобережного Лісостепу України [137]. За її 

даними встановлено, що найвищий рівень раннього та загального врожаю 

отримано за висаджування розсади віком 70 та 60 діб. У дослідженнях 

Лихацького  В.І. наведено результати вирощування касетної і безкасетної 

технології вирощування розсади перцю солодкого [65]. Визначено, що 

високу урожайність плодів забезпечує використання розсади віком 60–70 діб. 

Вище- зазначені автори проводили дослідження за показниками урожайності 
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плодів на товарні цілі. При вирощуванні розсади перцю на насіннєві цілі в 

умовах східного Лісостепу такі рекомендації ще не розроблені.  

У зв’язку з цим нами було проведено, впродовж 2017–2019 рр., 

двофакторний дослід з визначенням впливу віку розсади – фактор А, 

генотипи – фактор В на головні біометричні параметри рослин перцю 

солодкого: продуктивність плодів і насіння, вихід насіння з одного плоду, а 

також посівні якості насіння (додаток Г).  

Перець солодкий характеризується неодночасним дозріванням плодів 

на рослині, через що збір проводили по мірі їх дозрівання. 

Одержані результати по продуктивності плодів перцю солодкого 

представлені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5. 

Продуктивність плодів фізіологічної стиглості  залежно від віку 

розсади, кг/рослини. (середнє за 2017-2019 рр.) 

Генотипи (ф В) Вік розсади, діб (ф А) Середнє 

 по фактору В 65  60  55  

Лада  0,34 0,28 0,24 0,29 

Валюша 0,53 0,49 0,44 0,47 

Любаша 0,48 0,56 0,50 0,50 

Світозар  0,40 0,38 0,37 0,38 

Л. 183/331 0,41 0,41 0,43 0,42 

Л. 184/332 0,40 0,43 0,38 0,39 

середнє  

по  фактору А 0,43 0,42 0,39 0,41 

 

       2017 р.    2018 р.                              2019 р. 

 НІР0,5   А 0,05   НІР0,5  А 0,04                      НІР0,5 А 0,22 

             В 0,07                                  В 0,79                                 В 0,31 

   АВ   0,11                                  АВ 0,14                              АВ 0,54 

 

На основі одержаних результатів виявлено, що впродовж трьох років 

досліджень, продуктивність плодів фізіологічної зрілості була найвищою у 

сортів Валюша і Любаша (0,47 і 0,50 кг/рослини відповідно). Найвища 

продуктивність сортів Лада і Світозар визначена за віку розсади 65 діб, а 

ліній Л.183/331 і Л.184/332 – за віку розсади 55 і 60 діб. 
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Найбільшу насіннєву продуктивність відмічено у сорту Валюша (8,7 

г/рослини) і сорту Любаша (7,9 г/рослини) з використанням розсади віком  60 

діб. За 65-денного віку розсади найбільш продуктивним за масою насіння був 

сорт Лада (4,8 г/рослини).  Лінії з найкоротшим вегетаційним періодом 

забезпечували найбільшу насіннєву продуктивність за використання розсади 

віком  55 – 60 діб (табл. 3.6). 

Отже, продуктивність плодів фізіологічної зрілості та насіннєва 

продуктивність генотипів показує відмінність між віком розсади: для 

ранньостиглих генотипів кращими є вік розсади – 55 – 60 діб, для 

пізньостиглих зразків – 60–65 діб.  

Таблиця 3.6 

Насіннєва продуктивність залежно від віку розсади, г/рослин. 

(середнє за 2017-2019 рр.) 

 

Генотипи (ф В) Вік розсади, діб (ф А) Середнє 

 по фактору В 65  60  55  

Лада  4,8 3,5 3,3 3,9 

Валюша 8,4 8,7 6,7 7,9 

Любаша 7,6 7,9 7,3 7,6 

Світозар  4,7 4,2 4,1 4,3 

Л. 183/331 7,1 7,2 7,1 7,2 

Л. 184/332 6,7 7,1 7,2 7,0 

середнє  

по  фактору А 

6,5 6,5 6,0 6,3 

 
         2017                 2018            2019 

   НІР0,5  А 0,31      НІР0,5  А 0,05      НІР0,5 А 0,05 

               В 0,08                                     В  0,22                                        В 0,07 

               АВ 0,53                                   АВ 0,13                                      АВ 0,11 

 

 

Важливим критерієм високих посівних якостей насіння перцю 

солодкого є вихід насіння з 1-го плоду. Дослідниками, які займалися 

вивченням цього показнику, встановлено, що чим більший плід на рослині і, 

відповідно, його маса, тим більш виповнене насіння овочевих рослин. Воно 

має кращі показники збереженості і схожості, є більш виповненим і має 
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задовільний рівень накопичених поживних речовин, потрібних для 

проростання і формування життєздатної розсади [34, 149–151].  

У середньому за 2017– 2019 рр. вихід насіння з одного плоду 

коливався від 0,87 г до 1,26 г (табл. 3.8). Найвищі значення показнику 

відмічено у сорту Любаша з віком розсади 55 діб (1,26 г). Також високі 

результати були відмічені у сортів Валюша (1,14 г) і Світозар (0,99 г), вік 

розсади яких становив 60 і 55 діб відповідно. Ранньостиглі лінії Л.183/331 і 

Л.184/332 забезпечували найбільший вихід насіння за використання розсади 

віком 55–60 діб. Це дає підставу стверджувати, що вихід насіння з 1-го плоду 

більше залежить від генотипів, ніж від віку розсади. 

Таблиця 3.7. 

Вплив сортових особливостей генотипів та віку розсади перцю 

солодкого на вихід насіння з 1-го плоду, г (середнє за 2017-2019 рр.) 

 
Генотипи (ф В) Вік розсади, діб (ф А) Середнє 

 по фактору В 
65  60 55  

Лада  0,94 0,95 0,95 0,93 

Валюша 1,07 1,14 0,95 1,05 

Любаша 1,24 1,14 1,26 1,22 

Світозар  0,97 0,96 0,99 0,97 

Л. 183/331 0,87 0,89 0,83 0,87 

Л. 184/332 0,92 0,90 0,97 0,93 

середнє 

по фактору А 

1,00 0,99 0,99 1,00 

 

           2017                  2018           2019 

   НІР0,5  А 0,11      НІР0,5  А 0,56      НІР0,5 А 0,12 

               В 0,16                                     В  0,40                                          В 0,17 

               АВ  0,27                                    АВ 0,97                                       АВ 0,29 

 

Отже, для одержання гарантованого урожаю плодів фізіологічної 

стиглості і якісного насіннєвого матеріалу в Лівобережному Лісостепу 

України для ранньостиглих генотипів (лінії Л.183/331 та Л.184/332) вік 

розсади повинен становити 55–60 діб, для пізньостиглих – Любаша і Світозар 
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– 60–65 діб. Якщо ж порівнювати самі генотипи між собою, то найвища 

урожайність плодів і насіння характерні для сортів Валюша і Любаша.   

 

3.4 Вплив віку розсади на посівні якості насіння 

 

Підвищення врожайності і якості плодів перцю солодкого перш за все 

залежить від цінності посівного матеріалу. Тому основним завданням при 

вирощуванні перцю солодкого є одержання високоякісного насіння, яке 

зберігає свої біологічні і цінні господарські ознаки сорту, і відповідає 

вимогам стандартів на сортові і посівні якості насіння [126].  

Будь-який генотип при розмноженні в нетипових для нього умовах та 

за низького рівня технології втрачає свої цінні ознаки [8]. 

Однією із важливих причин зниження схожості насіння є низька 

життєздатність через несвоєчасне збирання насіннєвих плодів. У цьому 

випадку рослини не одержують потрібної суми активних температур, які 

зазвичай дуже важливі для повноцінного визрівання насіння. Високі 

температури і недостатня вологість також мають несприятливий вплив на 

формування насіння, особливо в критичний період розвитку, тобто в період 

цвітіння і зав’язування плодів [152].  

Відомо, що збирати плоди перцю солодкого  на насіннєві цілі 

необхідно в період фізіологічної стиглості. Варто зазначити, що збір плодів 

потрібно проводити через 30–40 діб після початку технічної стиглості, так як 

насіння, що зібране з недозрілих і перезрілих плодів, в подальшому дає 

потомство з пониженою врожайністю [153]. Кращі посівні якості має 

насіння, плоди якого знаходяться на перших ярусах рослин перцю солодкого 

[154]. Схожість їх на 3–5 %, а енергія на 5–10 % вища, ніж у насіння, яке 

сформоване на вищих ярусах. Абсолютна маса насіння перцю солодкого 
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варіює ще в більших діапазонах. Чим довше насіння перцю буде знаходитися 

в середині перезрілих плодів, тим нижчими будуть його посівні якості [155].  

Якість насіння характеризує його придатність до сівби. Основними 

показниками є енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин, а також 

сортова чистота і вологість. 

У наших дослідженнях встановлено, що якість насіння була 

найнижчою в 2019 році, а більш сприятливими для формування посівних 

якостей насіння були умови 2018 року (додаток Е). Енергія проростання і 

схожість насіння, одержаних на рослинах, вирощених розсадою різного віку, 

представлені в таблицях 3.8 і 3.9. 

Таблиця 3.8 

Вплив генотипів і віку розсади перцю солодкого на енергію 

проростання, % (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Генотипи (ф В) 
Вік розсади, діб (ф А) Середнє за 

фактором В 65 60 55 

Лада 74,5 67,5 71,2 71,1 

Валюша  79,9 82,8 79,3 80,7 

Любаша 73,7 72,3 71,0 72,3 

Світозар 80,9 81,7 81,8 81,5 

Л. 183/331 82,6 84,7 85,6 84,3 

Л. 184/332 71,7 80,9 73,2 75,3 

середнє за фактором А 77,2 78,3 77,0 77,5 

 

           2017                 2018           2019 

   НІР0,5  А 4,20      НІР0,5  А 5,13      НІР0,5 А 5,64 

               В 2,97                                     В 3,63                                           В 3,99 

               АВ 7,27                                    АВ 8,88                                        АВ 9,77 
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Таблиця 3.9 

Вплив генотипів і віку розсади перцю солодкого на схожість 

насіння, %      (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Генотипи (ф В) 
Вік розсади, діб (ф А) Середнє за 

фактором В 65 60 55 

Лада 85,4 76,7 84,7 82,3 

Валюша  88,9 89,9 86,0 88,3 

Любаша 86,4 83,4 81,1 83,6 

Світозар 92,6 91,7 90,4 91,6 

Л. 183/331 88,1 91,3 91,4 90,3 

Л. 184/332 85,2 89,9 83,7 86,3 

середнє за фактором А 87,8 87,2 86,2 87,0 

  

          2017                2018         2019 

   НІР0,5  А 3,33      НІР0,5  А 3,20      НІР0,5 А 4,45 

               В 2,36                                     В 2,26                                       В 3,14 

               АВ 5,77                                    АВ 5,54                                    АВ 7,70 

 

Встановлено, що енергія проростання насіння у генотипів, які ми 

вивчали, коливалась в межах 67,5–85,6 %, схожість – 76,7–92,6 %. Найвищі 

показники якості насіння були відмічені у рослин сорту Світозар (енергія – 

81,5 %, схожість – 91,6 %) та лінії Л.183/331 (84,30 % та 90,3 % відповідно). 

Найнижчі параметри якості насіння було відзначено у сорту Лада (енергія – 

71,1 %, схожість – 82,3 %).  

За віком розсади істотних розбіжностей між параметрами енергії 

проростання та схожості насіння не було зазначено, але встановлено 

позитивну тенденцію до зростання енергії проростання насіння перцю 

солодкого за використання 60-денної розсади різних генотипів, тенденцію 

щодо збільшення лабораторної схожості насіння за використання 60–65-

денної розсади. 

У середньому за 2017 – 2019 рр. маса 1000 шт. насінин коливається в 

межах 5,26 – 7,05 г. (табл. 3.10).   
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Таблиця 3.10 

Вплив генотипів і віку розсади перцю солодкого на масу 1000 шт. 

насіння, г. (середнє за 2017–2019 рр.) 

 

Генотипи (ф В) 
Вік розсади, діб (ф А) Середнє за 

фактором В 65 60 55 

Лада 6,81 6,78 6,87 6,82 

Валюша  7,05 7,02 7,00 7,02 

Любаша 6,65 6,61 6,45 6,57 

Світозар 6,65 6,57 6,35 6,52 

Л. 183/331 5,73 6,08 5,94 5,91 

Л. 184/332 5,26 5,67 5,28 5,40 

середнє за фактором А 6,36 6,45 6,32 6,37 

 
          2017                 2018            2019 

   НІР0,5  А 0,11      НІР0,5  А 0,14      НІР0,5 А 0,12 

               В 0,21                                     В 0,27                                       В 0,24 

               АВ 0,36                                    АВ 0,33                                    АВ 0,29 

 

Найбільші значення показників відзначено у сорту Валюша (7,05 г) за 

віком розсади 65 діб і ранньостиглого сорту Лада (6,87 г) за віком розсади 55 

діб. Найнижчі показники за масою насіння були у лінії Л.184/332 (5,26 г) за 

віком розсади 65 діб. Такі результати доводять, що для ранньостиглих 

генотипів більш виповнене насіння формується за віком розсади 55-60 діб, а 

для пізньостиглих сортів (Любаша, Світозар) маса насіння 1000 шт. 

збільшується за використання розсади 65 діб. 

Висновки до розділу 3 

У результаті досліджень із вирощування розсади перцю солодкого 

різного віку отримані дані, які дають змогу зробити  висновки.  

1. Вік розсади рослин перцю солодкого впливає на тривалість 

вегетаційного періоду. За результатами фенологічних спостережень 

встановлено, що чим менший вік розсади, тим коротший вегетаційний 

період. Така тенденція спостерігалась у всіх досліджуваних генотипів, при 
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чому найменша кількість діб від масових сходів до фізіологічної стиглості 

плодів відмічена  у ліній Л. 183/331 і Л. 184/332, а найдовша – у сорту 

Світозар. 

2. Встановлено, що найменші показники суми активних і ефективних 

температур (від сходів до фізіологічної стиглості плодів) у ранньостиглих 

ліній Л.183/331 і Л.184/332 за віком розсади 55 діб (2918 і 2899 °С). Найвищі 

– у сорту Світозар за віком розсади 65 діб (3333 °С).  

3. Доведено, що серед варіантів вирощування розсади різного віку 

найбільш ефективним за продуктивністю плодів фізіологічної стиглості є 

використання розсади довшого терміну вирощування. Найвищі показники 

були у сортів Валюша і Любаша (0,47 і 0,50 кг/росл.). 

4. Найбільшу насіннєву продуктивність виявлено у сорту Валюша (8,7 

г/росл.) і сорту Любаша (7,9 г/росл.) за використання розсади 60 діб. За 65 

денного віку розсади найбільш продуктивним був сорт Лада (4,8 г/росл.). Лінії 

Л.183/331 і Л.184/332, з найкоротшим вегетаційним періодом, забезпечували 

найбільшу насіннєву продуктивність за віком розсади 55 – 60 діб. 

5. Встановлено, що найвищий показник виходу насіння з 1-го плоду 

був у сорту Любаша за віком розсади 55 діб (1,26 г). Ранньостиглі лінії дали 

найбільший вихід насіння за використання розсади віком 55 – 60 діб.  

6. Найвищі посівні якості насіння були відмічені у рослин сорту 

Світозар (енергія – 81,5 %, схожість 91,6 %) та лінії Л.183/331 (84,3 % та 90,3 

% відповідно). У більшості генотипів виявлено позитивну тенденцію до 

зростання посівних якостей насіння за віком розсади 60 діб. 

7. Одержані результати за масою 1000 шт. насіння свідчать про те, що 

для ранньостиглих генотипів більш виповнене насіння формується за віком 

розсади 55 – 60 діб, а для пізньостиглих сортів маса насіння збільшується за 

використання розсади 65 діб.  

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [140, 141, 148]. 
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДБОРІВ  

ПРИ СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО 

 

4.1 Кореляції між морфологічними і цінними господарськими  

ознаками перцю солодкого 

 

Великий попит на товарну продукцію перцю солодкого вимагає 

розробки заходів, які підвищують не лише продуктивність рослин, а й 

сприяють отриманню високоякісного насіннєвого матеріалу. Тому, для 

отримання плодів перцю солодкого фізіологічної стиглості велику роль 

відіграє правильне ведення насінництва, метою якого є підтримка комплексу 

ознак і кращих цінних господарських показників сорту.  

Основою насінництва повинен бути ретельний відбір насіннєвих 

рослин, який дозволяє  зберегти сортові ознаки рослин у потрібному 

напрямку. Частіше всього за вдосконалення чи виведення будь-якого сорту 

використовують декілька методів добору. Наприклад метод групового і 

масового добору, індивідуального добору із застосуванням методу половинок 

[132]. Актуальним є розробка методів відбору на ранніх етапах органогенезу, 

ключовим аспектом яких є встановлення взаємозв’язку між основними 

цінними господарськими ознаками, які здійснюють шляхом порівняння між 

собою різних генотипів [156, 157]. 

Фенотипові кореляції широко використовують в селекції рослин, так 

як дозволяють знаходити тісні зв’язки між різними ознаками та 

використовувати такі закономірності за створення нових сортів і гібридів 

[158].  Не менше значення мають кореляційні залежності і в насінництві 

перцю солодкого, так як дозволяють вилучати нетипові рослини сорту на 

ранніх етапах вирощування. Однак, багато дослідників зауважують високу 
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зміну значень коефіцієнту кореляції між ознаками в залежності від 

генотипових особливостей матеріалу та умов вирощування [159–169]. За 

даними І. Ю. Смірнова спостерігається стійка кореляція між ознаками плоду 

(маса, довжина, ширина, товщина перикарпію), також відмічено сильний 

зв'язок між загальною урожайністю і кількістю плодів на рослині. Інші 

кореляції між кількісними ознаками за роками досліджень або сильно 

коливаються, або були зовсім не значними [170]. Дослідженнями М. О. 

Моісєєвої одержано данні, що доводять наявність позитивних кореляцій між 

урожайністю і середньою кількістю плодів на рослині. При цьому 

встановлено, що чим нижча середня маса плоду, тим більша кількість плодів 

на рослині [171]. За даними Р. В. Крутька була відмічена слабка позитивна 

залежність продуктивності рослин перцю солодкого від кількості плодів на 

одній рослині і середньої маси плоду, при чому вказані показники сильно 

варіювали за роками досліджень [46]. Але Н. П. Куракса стверджує, що добір 

на продуктивність необхідно проводити за кількістю плодів на рослині, 

масою плоду і товщиною стінки плоду [45]. 

Відмічені вище автори визначали кореляційні залежності, в яких 

отримані дані, суперечливі в деяких випадках. Це викликало необхідність 

провести дослідження, в яких ми проаналізували залежності між 

морфологічними (кількісними і якісними) і цінними господарськими 

ознаками. 

Матеріалом досліджень були генотипи: Лада, Валюша, Любаша, 

Світозар, Л.183/331 і Л.184/332. На рослинах перцю солодкого проводили 

відбір на ранніх фазах розвитку, в період бутонізації, а також у період 

технічної і фізіологічної стиглості плодів за такими ознаками: забарвлення і 

висота гіпокотилю, довжина сім’ядольного листка, ширина сім’ядольного 

листка, висота куща, діаметр куща, відстань від кореневої шийки до 

гілкування, довжина листка, ширина листка, довжина плоду, діаметр плоду, 



 

83 

 

товщина стінки плоду, середня маса плоду, урожайність насіння, вихід 

насіння з одного плоду, маса 1000 насінин.   

У результаті проведеного кореляційного аналізу впродовж років 

випробування одержано дані, які показують наявність позитивних кореляцій 

на сильному, середньому і слабкому рівнях (табл. 4.1-4.3). Виділено стабільні 

за роками кореляції, що дають можливість проводити оцінку та добір, як в 

розсадниках первинного насінництва, так і в селекційному процесі. 

Позитивну сильну кореляцію, яка є стабільною за роки досліджень 

(2017–2019 рр.), встановлено між ознаками:  

«Ширина сім’ядольного листка» – «ширина листка» (r = 0,92; 0,99; 

0,80); «діаметр плоду» (r = 0,85; 0,92; 0,99); «товщина стінки плоду» (r = 0,95; 

0,98; 0,98); а також «середня маса плоду» (r = 0,89; 0,69; 0,72).  

Ознака «ширина листка» корелює з ознаками «діаметр плоду» (r = 

0,88; 0,89; 0,75) і «товщина стінки плоду» (r = 0,94; 0,97; 0,80).  

Діаметр плоду має тісний взаємозв’язок з товщиною стінки плоду (r 

=0,92; 0,94; 0,99) і середньою масою плоду (r = 0,94; 0,70; 0,75). Стабільно 

позитивну сильну кореляцію спостерігали між парами ознак: «висота куща» 

– «відстань від кореневої шийки до гілкування» (r = 0,81; 0,85; 0,90) і 

«товщина стінки плоду» – «середня маса плоду» (r = 0,97; 0,78; 0,75). 

Позитивний середній і сильний взаємозв’язок також відмічений між 

довжиною плоду, який корелює з урожайністю насіння (r = 0,54; 0,61; 0,86). 

Середню позитивну кореляцію виявлено між ознаками у 2017 році 

(див. табл. 4.1): «висота гіпокотиля» – «довжина сім’ядольного листка» (r = 

0,72), «відстань від кореневої шийки до гілкування» (r = 0,58); «висота куща» 

– «діаметр куща» (r = 0,57), «довжина плоду» (r = 0,74), «урожайність 

насіння» (r = 0,52); «діаметр куща» – «довжина плоду» (r = 0,78); «відстань 

від кореневої шийки до гілкування» – «урожайність насіння» (r = 0,54); 

«довжина плоду» – «урожайність насіння» (r = 0,54)  у 2018 році (див. табл. 
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4.2):  «ширина сім’ядольного листка» – «середня маса плоду» (r = 0,69), 

«маса 1000 насінин» (r = 0,51); «висота куща» – «урожайність насіння» (r = 

0,65); «довжина листка» – «вихід насіння з 1-го плоду» (r = 0,57), «маса 1000 

насінин» (r = 0,57); «ширина листка» – «середня маса плоду» (r = 0,74); 

«довжина плоду» – «урожайність насіння» (r = 0,61); «діаметр плоду» – 

«середня маса плоду» (r = 0,70), «маса 1000 насінин» (r = 0,56); «товщина 

стінки плоду» –  «маса 1000 насінин» (r = 0,59); «середня маса плоду» – 

«маса 1000 насінин» (r = 0,73); у 2019 році (див. табл. 4.3): «висота 

гіпокотиля» – «висота куща» (r = 0,63), «діаметр куща» (r = 0,68), «довжина 

листка» (r = 0,69), «урожайність насіння» (r = 0,69); «довжина сім’ядольного 

листка» – «відстань від кореневої шийки до гілкування» (r = 0,59); «ширина 

сім’ядольного листка» –– «середня маса плоду» (r = 0,72), «маса 1000 

насінин» (r = 0,70); «висота куща» – «діаметр куща» (r = 0,66); «відстань від 

кореневої шийки до гілкування» – «довжина листка» (r = 0,58), «довжина 

плоду» (r = 0,69); «довжина плоду»  – «вихід насіння з 1-го плоду» (r = 0,56); 

«діаметр плоду»  – «вихід насіння з одного плоду» (r = 0,56), «маса 1000 

насінин» (r = 0,63); «товщина стінки плоду» –  «маса 1000 насінин» (r = 0,56); 

«середня маса плоду» – «вихід насіння з 1-го плоду» (r = 0,56), «маса 1000 

насінин» (r = 0,55). 

Від’ємну сильну та середню кореляцію, стабільно за роки досліджень, 

одержано між ознаками:  

- ширина сім’ядольного листка» – «висота куща» (r = -0,88; -0,87; -

0,84), «відстань від кореневої шийки до гілкування» (r = -0,78; -0,96; -0,84), 

«довжина плоду» (r = -0,61;  -0,54; -0,32), «урожайність насіння» (r = -0,74; -

0,35; -0,23);  

- висота куща» – «ширина листка» (r = -0,90; -0,90; -0,57), «діаметр 

плоду» (r = -0,94; -0,87; - 0,85), «товщина стінки плоду» ( r = -0,87; -0,89; -

0,88), «середня маса плоду» (r = -0,83; -0,84; -0,91);  
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- відстань від кореневої шийки до гілкування» – «ширина листка» ( r 

= -0,85; -0,96; -0,78), «діаметр плоду» (r = -0,70; -0,83; -0,80), «товщина 

стінки плоду» (r = -0,76; -0,94; -0,84), «середня маса плоду» (r = -0,62; -0,64; 

-0,70);  

- ширина листка» – «урожайність насіння» (r = -0,55; -0,40; -0,38).  

За іншими цінними господарськими ознаками, які були дослідженні, 

спостерігалась слабка залежність.  

Таким чином, підтверджено висновок, що потрібно проводити добір 

на діаметр плоду, товщину стінки плоду і середню масу плоду за шириною 

сім’ядольного листка і шириною листка. Такі ознаки, як «довжина плоду» і 

«висота куща» можна використовувати для підвищення насіннєвої 

продуктивності. Особливу цікавість викликає аналіз кореляційного 

взаємозв’язку між якісними ознаками, яка показує цінні ознаки ще на 

ранньому етапі  росту рослин, тобто у фазу сім’ядольних листків. Такий 

аналіз дозволяє виявити деякі основні закономірності мінливості показників 

адаптації і стабільності для різних ознак і значно прискорити селекційний 

процес.  
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Таблиця 4.1  

Коефіцієнт кореляції між кількісними показниками генотипів перцю солодкого, 2017 р.  
 

 

Висота 
гіпоко-

тиля 

Довжина 
сім'я-

дольного 
листка 

Ширина 
сім'я-

дольного 
листка 

Висота 
куща 

Діа-
метр 

 куща 

Відс-тань від 
корене-вої 
шийки до 

гілку-вання 

Дов-
жина 

листка 

Ши-
рина 

листка 

Дов-
жина 

плоду 

Діа-
метр 

плоду 

Тов-
щина 
стінки 
плоду 

Середня 
маса 

плоду 

Урожай-
ність 

насіння 

Вихід 
насін-ня 

з 1-го 
плоду 

Маса 
1000 
насі-
нин 

Висота гіпокотиля 1,00 
              

Довжинана сім'ядольного листка 0,72 1,00 
             

Ширина сім'ядольного листка 0,01 0,28 1,00 
            

Висота куща 0,18 -0,15 -0,88 1,00 
           

Діаметр куща -0,31 -0,52 -0,27 0,57 1,00 
          

Відстань від кореневої шийки до 
гілкування 0,58 0,37 -0,72 0,81 0,07 1,00 

         

Довжина листка -0,18 0,09 0,87 -0,75 -0,03 -0,81 1,00 
        

Ширина листка -0,24 0,16 0,92 -0,90 -0,26 -0,85 0,95 1,00 
       

Довжина плоду -0,34 -0,30 -0,61 0,74 0,78 0,35 -0,28 -0,43 1,00 
      

Діаметр плоду 0,06 0,33 0,85 -0,94 -0,64 -0,70 0,78 0,88 -0,75 1,00 
     

Товщина стінки плоду 0,04 0,24 0,95 -0,87 -0,31 -0,76 0,94 0,94 -0,58 0,92 1,00 
    

Середня маса плоду 0,24 0,39 0,89 -0,83 -0,45 -0,62 0,85 0,85 -0,68 0,94 0,97 1,00 
   

Урожайність насіння -0,22 0,03 -0,74 0,52 -0,05 0,54 -0,65 -0,55 0,54 -0,54 -0,75 -0,72 1,00 
  

Вихід насіння з 1-го плоду 0,23 0,28 -0,17 -0,22 -0,89 0,16 -0,35 -0,13 -0,55 0,29 -0,09 0,06 0,35 1,00 
 

Маса 1000 насінин 0,40 -0,22 0,00 0,31 0,52 0,09 0,07 -0,20 0,05 -0,21 0,07 0,09 -0,63 -0,51 1,00 
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Таблиця 4.2  

Коефіцієнт кореляції між кількісними показниками генотипів перцю солодкого, 2018 р.  
 

 

Висота 
гіпоко-

тиля 

Довжина 
сім'я-

дольного 

листка 

Ширина 
сім'я-доль-

ного 

листка 

Висота 
куща 

Діаметр 
 куща 

Відс-тань від 
кореневої 
шийки до 

гілкування 

Дов-
жина 

листка 

Ши-
рина 

листка 

Дов-
жина 
плоду 

Діа-
метр 

плоду 

Тов-
щина 
стінки 

плоду 

Середня 
маса 

плоду 

Урожай-
ність 

насін-ня 

Вихід 
насін-ня 

з 1-го 

плоду 

Маса 
1000 
насі-

нин 

Висота гіпокотиля 1,00 
              

Довжинана сім'ядольного листка -0,33 1,00 
             

Ширина сім'ядольного листка -0,87 -0,09 1,00 
            

Висота куща 0,93 -0,06 -0,87 1,00 
           

Діаметр куща 0,44 -0,71 -0,30 0,18 1,00 
          

Відстань від кореневої шийки до 
гілкування 0,75 0,34 -0,96 0,85 0,04 1,00 

         

Довжина листка -0,75 -0,28 0,95 -0,82 -0,22 -0,96 1,00 
        

Ширина листка -0,87 -0,09 0,99 -0,90 -0,31 -0,96 0,96 1,00 
       

Джина плоду 0,77 -0,24 -0,54 0,79 -0,09 0,52 -0,36 -0,52 1,00 
      

Діаметр плоду -0,96 0,19 0,92 -0,87 -0,36 -0,83 0,80 0,89 -0,71 1,00 
     

Товщина стінки плоду -0,90 -0,07 0,98 -0,89 -0,28 -0,94 0,95 0,97 -0,56 0,94 1,00 
    

Середня маса плоду -0,79 0,12 0,69 -0,84 -0,34 -0,64 0,76 0,74 -0,49 0,70 0,78 1,00 
   

Урожайність насіння 0,36 0,41 -0,35 0,65 -0,53 0,51 -0,44 -0,40 0,61 -0,30 -0,42 -0,58 1,00 
  

Вихід насіння з 1-го плоду -0,02 -0,67 0,32 -0,13 0,19 -0,44 0,57 0,33 0,28 0,15 0,41 0,39 -0,30 1,00 
 

Маса 1000 насінин -0,60 0,39 0,51 -0,42 -0,79 -0,34 0,57 0,54 -0,01 0,56 0,59 0,73 0,12 0,36 1,00 
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Таблиця 4.3  

Коефіцієнт кореляції між кількісними показниками генотипів перцю солодкого, 2019 р. 

 
Висота 

гіпоко-
тиля 

Довжина 
сім'я-

дольного 
листка 

Ширина 
сім'я-доль-

ного 
листка 

Висота 
куща 

Діаметр 
 куща 

Відстань 
від 

корене-вої 
шийки до 

гілку-
вання 

Дов-

жина 
листка 

Ши-

рина 
листка 

Дов-

жина 
плоду 

Діа-

метр 
плоду 

Тов-
щина 
стінки 
плоду 

 
Серед-ня 

маса 
плоду 

Уро-жай-

ність 
насін-ня 

Вихід 
насін-ня 

з 1-го 
плоду 

Маса 
1000 
насі-
нин 

Висота гіпокотиля 1,00 
              

Довжинана сім'ядольного листка 0,93 1,00 
             

Ширина сім'ядольного листка -0,41 -0,17 1,00 
            

Висота куща 0,63 0,31 -0,84 1,00 
           

Діаметр куща 0,68 0,47 -0,15 0,66 1,00 
          

Відстань від кореневої шийки до 
гілкування 0,78 0,59 -0,84 0,90 0,52 1,00 

         

Довжина листка 0,67 0,42 -0,26 0,75 0,98 0,58 1,00 
        

Ширина листка -0,38 -0,28 0,80 -0,57 0,00 -0,78 -0,03 1,00 
       

Довжина плоду 0,88 0,96 -0,32 0,35 0,34 0,69 0,30 -0,52 1,00 
      

Діаметр плоду -0,34 -0,06 0,99 -0,85 -0,17 -0,80 -0,29 0,75 -0,20 1,00 
     

Товщина стінки плоду -0,37 -0,09 0,98 -0,88 -0,25 -0,84 -0,35 0,80 -0,24 0,99 1,00 
    

Середня маса плоду -0,46 -0,14 0,72 -0,91 -0,60 -0,70 -0,73 0,27 -0,12 0,75 0,75 1,00 
   

Урожайність насіння 0,69 0,84 -0,23 -0,23 -0,03 0,42 -0,07 -0,38 0,86 -0,11 -0,08 0,12 1,00 
  

Вихід насіння з 1-го плоду 0,31 0,55 0,48 -0,34 0,14 -0,03 0,00 -0,04 0,56 0,56 0,46 0,56 0,40 1,00 
 

Маса 1000 насінин -0,71 -0,63 0,70 -0,57 -0,14 -0,71 -0,23 0,45 -0,65 0,63 0,56 0,55 -0,72 0,24 1,00 
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4.2 Ефективність доборів за непрямими ознаками 

 

Ознаки рослинного організму завжди взаємопов’язані між собою, тому 

високий рівень кореляційного зв’язку вказує на спільні механізми контролю 

даних ознак. Значення цих взаємозв’язків допомагає, як в селекції, так і в 

насінництві проводити добір бажаних форм за непрямими ознаками [172].  

В основі нашої роботи лежить завдання не лише підвищити 

урожайність плодів і насіння, а й встановити з якими показниками корелює 

дана ознака. Важливо враховувати, що урожайність успадковується частково. 

Це підтверджується даними M.D. Robbins, який встановив, що коефіцієнт 

спадковості коливається в межах від 0,07 до 0,25 [173]. Крім генотипу на 

урожайність впливає як навколишнє середовище, так і взаємодія з цим 

середовищем. Тому саме ці обставини заважають проводити добір на 

урожайність рослин. Вченими, які займались даним питанням, вдалося 

встановити деякі тенденції кореляції окремих ознак з урожайністю рослин, 

які мають більш високу спадковість [174, 175]. Це дозволяє проводити 

селекцію і насінництво на урожайність шляхом добору за непрямими 

ознаками.  

Ознаки, які корелюють з врожайністю, зазвичай називають 

компонентами врожайності. Одним із найважливіших елементів врожайності 

є продуктивність, яку оцінюють за масою продукції з однієї рослини. 

Продуктивність перцю солодкого залежить від розвитку кореневої системи, 

інтенсивності росту і розвитку надземної частини, в тому числі площі  

листкової поверхні, кількості і середньої маси плодів [176, 177]. Так, на 

партенокарпічних лініях огірка проводили добір за багатьма ознаками, в тому 

числі й за ступенем розвитку кореневої системи в сім’ядольний період. 

Результати досліджень показали, що урожайність зразків з більш розвиненою 

(потужною) кореневою системою перевищує контроль на 21–30 %, і таке 

перевищення зберігається і в потомстві [178]. 

У наших дослідженнях, вивчаючи кореляцію за якісними ознаками, 

ми встановили, що забарвлення гіпокотилю в фазу сім’ядольних листків 
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тісно корелює із забарвленням плодів в фазу технічної стиглості (рис. 4.2). 

Так, у сорту Валюша гіпокотиль на ранній стадії органогенезу має білувато-

зелене забарвлення, такого ж забарвлення плоди даного сорту в технічній 

стиглості. У сортів Лада і Світозар, а також лінії 183/331 забарвлення 

гіпокотиля і плодів було світло-зелене. У лінії Л.184/332 гіпокотиль був 

зеленого забарвлення, як і плоди в технічній стиглості.  Також підтверджено 

суттєвий зв'язок між світло-зеленим забарвленням листків в сім’ядольний 

період і світлим забарвленням плодів у технічній стиглості. Такий зв'язок 

відмічено у сорту Лада, де сім’ядольні листки були такого ж забарвлення як 

плоди в технічній стиглості.  

Зазначено, що існує прямий зв'язок  між формою сім’ядольних листків 

і формою плоду. Наприклад, у сорту Світозар плоди кубовидної форми з 

товстою стінкою перикарпію, сім’ядольні листки цього ж сорту мають 

заокруглену форму і широкий діаметр. 

За нашими спостереженнями також  виявлено, що довжина 

сім’ядольного листка корелює з довжиною плоду і це вказує на те, що чим 

довші сім’ядольні листки, тим плоди будуть більш видовженої форми, 

частіше конусоподібні. 

За створення будь-якого сорту важливо для прискорення селекційного 

процесу використовувати встановленні кореляційні залежності між ознаками 

і виявляти нові, навіть якщо вони застосовуються відносно до одного сорту. 

Отже, одержання насіннєвого матеріалу потребує довгого періоду, 

який проходить від моменту формування насіння до утворення самостійної 

рослини. В основному,  вирівняні генотипи зберігають свої спадкові якості і 

не змінюються навіть під впливом несприятливих умов вирощування.[179] 

Хоча, в деяких випадках трапляються домішки біологічного чи механічного 

походження, також можлива поява мутацій, розщеплень. Тому знання і 

виявлення закономірностей дозволяє проводити добір рослин на ранніх 

стадіях органогенезу, що дає нам змогу економити не лише трудові, а й 

фінансові ресурси.  
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Л. 183/331 

  

Л 184/332 

Рис. 4.1 Взаємозв’язок між якісними ознаками забарвлення гіпокотилю (зліва) та забарвлення плодів  у 

технічній стиглості (справа) на прикладі ліній Л. 183/331 і Л. 184/332 
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Лада 

  

Валюша 

Рис. 4.2 Взаємозв’язок між якісними ознаками забарвлення гіпокотилю (зліва) та забарвлення плодів у 

технічній стиглості (справа) на прикладі сортів Лада і Валюша. 
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Любаша 

  

  
Світозар 

Рис. 4.3  Взаємозв’язок між якісними ознаками забарвлення гіпокотилю (зліва) та забарвлення плодів у 

технічній стиглості (справа) на прикладі сортів Любаша і Світозар. 
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Висновки до розділу 4 

 

За роками досліджень виявлено стабільний коефіцієнт кореляції, що дає 

змогу проводити добір, як в розсадниках первинного насінництва так і в 

селекційному процесі.  

1. Ширина сім’ядольного листка має позитивну сильну кореляцію з 

шириною листка (r = 0,92; 0,98; 0,80), діаметром плоду (r = 0.85; 0,92; 0,99), 

товщиною стінки плоду (r = 0.95; 0,98; 0,98), середньою масою плоду (r = 0,89; 

0,69; 0,72), а також від’ємну сильну та середню  кореляцію з висотою куща (r = 

- 0,88; - 0,87; - 0,84), відстанню від кореневої шийки до гілкування  (r = - 0,78;  

- 0,96; - 0,84), довжиною плоду (r = - 0,61; - 0,54; - 0,32)  

2. Висота куща корелює з відстанню від кореневої шийки до 

гілкування (r = 0,81; 0,85; 0,90) і має від’ємну сильну та середню кореляцію з 

шириною листка (r = - 0,90; - 0,90; - 0,57), діаметром плоду (r = - 0,94; - 0,87; - 

0,85), товщиною стінки плоду (r = - 0,87; - 0,89; - 0,88), середньою масою 

плоду (r = - 0,83; - 0,84; - 0,91).  

3. Довжина плоду має позитивний середній і сильний взаємозв’язок 

тільки з урожайністю насіння (r = 0,54; 0,61; 0,86). 

4. Відстань від кореневої шийки до гілкування має від’ємну сильну 

та середню кореляцію з шириною листка (r = - 0,85; - 0,96; - 0,78), діаметром 

плоду (r = - 0,70; - 0,83; - 0,80), товщиною стінки плоду (r = - 0,76; - 0,94; - 

0,84) та середньою масою плоду (r = - 0,62; - 0,64; - 0,70).  

5. Ширина листка має від’ємну середню кореляцію з урожайністю 

насіння (r = - 0,55; - 0,40; - 0,38).  

6. Вивчаючи кореляцію за якісними ознаками,  встановлено, що 

забарвлення гіпокотилю в фазу сім’ядольних листків тісно корелює із 

забарвленням плодів в фазу технічної стиглості.  

7. Підтверджено суттєвий зв'язок між світло-зеленим забарвленням 

листків в сім’ядольний період і світлим забарвленням плодів у технічній 

стиглості. 

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [156, 157, 177]. 
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РОЗДІЛ 5  

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ 

ОТРИМАННІ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ 

 

5.1 Вплив регуляторів росту на підвищення насіннєвої 

продуктивності гібридів F1 перцю солодкого 

 

Зростаючі потреби аграрного виробництва призводять до пошуку 

нових способів збільшення врожайності овочевих культур, тому сучасні 

технології вирощування продукції передбачають застосування синтетичних і 

природних фіторегуляторів, за допомогою яких можна активно впливати  на 

ростові процеси та формування урожайності рослин [180]. Доведено, що 

раціональне використання регуляторів росту застосовують  для підвищення 

продуктивності рослин, а правильне їх застосування має більш розширений 

обсяг – це дружнє дозрівання плодів, яке необхідне для механізованого 

збирання, збільшення ранньостиглості плодів за незмінного об’єму загального 

врожаю, підвищення насіннєвої продуктивності не лише в сортовому, а й 

гібридному процесі тощо. Важливо зазначити, що регулятори росту, в 

порівнянні з іншими хімічними речовинами, які використовують для захисту 

рослин, є більш затребуваними, так як вони є рослинними гормонами, які не 

несуть великої загрози для здорового врожаю. Потрібно також враховувати, 

що вище вказані препарати це не поживні речовини і вони не виконують дію 

добрив, а є важливим фактором управління росту і розвитку рослин [181]. Тож 

при застосуванні регуляторів росту рослин слід пам’ятати, що стимуляція не 

можлива без їх активного підживлення.   

Останнім часом синтезована велика кількість речовин, які мають 

різносторонню спрямованість дії на рослини. Так, в наукових дослідженнях 

наводяться позитивні результати препаратів, малі дози яких впливають на 

життєдіяльність рослин, що призводить до значних змін у рості і розвитку, 

при чому на найрізноманітніших стадіях вегетації [182, 183]. Ряд вчених 
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стверджують, що використання препаратів може стимулювати, або навпаки 

затримувати ріст і розвиток рослин, підвищувати їх стійкість до біотичних і 

абіотичних чинників навколишнього середовища [184–188].  

Суттєве використання регуляторів росту, без значних додаткових 

витрат, застосовується і в насінництві овочевих культур. За раціонального їх 

використання репродуктивні рослини в стресових умовах навколишнього 

середовища здатні краще реалізувати свій генетичний потенціал не лише в  

регулюванні процесів цвітіння, зав’язування і дозрівання плодів,  а й в 

підвищенні насіннєвої продуктивності. За допомогою регуляторів росту рослин 

здійснюється інтенсифікація ростових процесів на певних етапах вегетації, 

збільшується стійкості до несприятливих і шкідливих факторів [189, 190]. 

Позитивний стимулюючий вплив регуляторів росту був виявлений і на 

рослинах перцю солодкого. Дослідженнями встановлено поліпшення якості 

розсади і її приживлення, стимуляцію процесів росту і розвитку рослин,  

прискорення цвітіння, а також підвищення загальної врожайності [191,192]. 

Питання щодо підвищення насіннєвої продуктивності гібридів F1 за 

допомогою регуляторів росту на рослинах перцю солодкого вивчено не 

достатньо, що, в свою чергу, підтверджує актуальність проведення наших 

досліджень [193 – 195].  

Матеріалом досліджень (2018–2020 рр.) були рослини материнської 

форми гібрида перцю солодкого Злагода F1 - Л. 184/332. На рослинах були 

використанні препарати (кожен у двох варіантах норми витрати): Гіберелова 

кислота (1 мг/л; 5 мг/л), Янтарна кислота (1 мг/л;  5 мг/л), препарат Д-2Сл (0,5 

та 2,5 мл/л) – біологічно-активний препарат (регулятор росту), похідний солі 

аспарагінової кислоти і N-оксиду 2-метилпіридину, синтезований Інститутом 

біоорганічної хімії та нафтофімії НАН України. Обробку препаратами 

проводили методом двократного обприскування у фазі початку закладання 

репродуктивних органів та у фазу формування бутону розміром 5 мм. 

Контроль – обробка рослин дистильованою водою. На цих рослинах 
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проводили гібридизацію шляхом запилення пилком з рослин батьківської 

форми Л. 183/331. 

У процесі проведення досліджень було вивчено вплив регуляторів 

росту на біометричні показники материнської форми – висота рослини, 

ширина рослини, довжина і ширина плоду, а також на середню масу 

насіннєвого плоду, кількість плодів у фізіологічній стиглості на рослині, 

продуктивність рослин, вихід насіння з одного плоду і насіннєву 

продуктивність рослин. 

Для виявлення впливу обробки препаратами насіннєвих рослин на 

ознаки гібриду Злагода  F1, наступного після обробок року оцінювали 

рослини, вирощені з одержаного в досліді насіння за варіантами.  

В усіх дослідних варіантах виявилось збільшення висоти рослини, 

ширини рослини і довжини плоду (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1. 

Вплив регуляторів росту на біометричні показники материнської 

форми Л. 184/332 (середнє за 2019-2020 рр.) 

Препарати Норма витрат 

Висота 

рослини, 

см. 

Ширина 

рослини, 

см 

Індекс 

плоду 

Маса 1-го 

плоду, г 

контроль без обробок 71 49 1,5 45 

Гіберелова кислота 1мг/л 81 57 1,6 52 

Гіберелова кислота 5 мг/л 74 51 1,6 46 

Янтарна кислота 1мг/л 75 55 1,6 48 

Янтарна кислота 5 мг/л 82 53 1,6 50 

Д-2Сл 0,5мл/л 78 55 1,6 49 

Д-2Сл 2,5 мл/л 78 53 1,6 47 

НІР 0,5 2018 р.  2,55 1,87  0,90 

НІР 0,5 2019 р.  2,63 1,89  3,03 

  



 

98 

 

Висота рослини збільшилась на 3-10 см залежно від використаних 

препаратів. Найбільш позитивний вплив на біометричні показники 

материнських рослин забезпечує використання Гіберелової кислоти з меншим 

дозуванням (1 мг/л). При  цьому відмічено суттєве зростання висоти рослини 

(на 10 см), ширини рослини (на 8 см), маса плоду (на 7 г). Застосування 

обробки рослин Янтарною кислотою з нормою 5 мг/л забезпечувало істотне 

збільшення висоти рослин (на 11 см) та маси плоду (на 5 г). Використання 

препарат Д-2Сл в обох нормах, які вивчалися, зумовлює збільшення висоти 

рослини на 7 см. Також встановлено, що обробка рослин перцю призводить до 

зміни індексу плоду з 1,5 на контролі до 1,6, що підтверджується і в ряді 

досліджень інших вчених [196–201].  

Довжина плоду була найбільшою (7 см) у варіанті обробки рослин 

Янтарною кислотою з нормою 1 мг/л. Також істотно перевищували 

контрольний варіант обидва варіанти обробки Гібереловою кислотою. Ширина 

плоду не змінювалась під впливом  досліджуваних препаратами.  

Середня маса плоду виявилась найбільшою у варіанті обробки 

Гібереловою кислотою з нормою витрат 1 мг/л і складала 52 г, що на 7 г більше, 

ніж в контрольному варіанті (табл.5.2). Варіант з більшою концентрацією 

Гіберелової кислоти не дав істотного приросту середньої маси плоду. Серед 

варіантів обробки рослин Янтарною кислотою істотне збільшення середньої 

маси плода спостерігалось при більшій концентрації. Варіанти з обробкою Д-

2Сл показали не істотне збільшення середньої маси плоду на 1-3 г.  
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Таблиця 5.2. 

Ознаки продуктивності материнської лінії перцю солодкого 

Л.184/332  залежно від дії регуляторів росту (середнє за 2019-2020 рр.). 

 

Препарати 
Норма 

витрат 

Кількість плодів на 1-й рослині, 

шт. 

Продуктивність рослин,  

г/рослину. 

2019 р 2020 р. середнє 2019 р 2020 р. середнє 

контроль 
без 

обробок 
11 6 8 298 371 334 

Гіберелова 

кислота 
1мг/л 14 8 11 452 598 525 

Гіберелова 

кислота 
5 мг/л 12 8 10 361 463 412 

Янтарна 

кислота 
1мг/л 12 8 10 416 477 447 

Янтарна 

кислота 
5 мг/л 14 7 10 449 474 461 

Д-2Сл 0,5мл/л 13 10 12 444 635 539 

Д-2Сл 2,5 мл/л 14 8 11 491 470 480 

НІР0,5  1,05 1,40  110,42 138,45  

 

На основі одержаних результатів виявлено, що використання 

регуляторів росту забезпечує як збільшення кількості плодів на рослині (на 2–

4 шт.), так і підвищення загальної продуктивності рослин (на 78–205 г/росл.). 

Найбільшу кількість і продуктивність плодів, в середньому за роки 

досліджень, забезпечив варіант з обробкою препарату Д-2Сл і з нормою 0,5 

мл/л (12 шт. та 539 г/росл. відповідно). Слід відмітити, що на параметри 

продуктивності рослин перцю солодкого позитивно впливала обробка рослин 

Янтарною кислотою в концентрації 5мг/л та застосування   не високих доз 

Гіберелової кислоти (1 мг/л). Збільшення концентрації використання 

препарату Д-2Сл до 2,5 мл/л зумовлює негативну тенденцію щодо впливу на 

параметри продуктивності рослин перцю солодкого в порівнянні з меншою 

концентрацією. 
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Обробка рослин регуляторами росту забезпечує збільшення виходу 

насіння з 1-го плоду, що, в свою чергу, і підвищує насіннєву продуктивність  

порівняно з контролем (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3. 

Вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність рослин перцю 

солодкого Л.184/332   (середнє за 2019-2020 рр.) 

Препарати 
Норма 

витрат 

Вихід насіння з плоду, г/плоду 
Насіннєва продуктивність, 

г/росл. 

2019 р 2020 р. середнє 2019 р 2020 р. середнє 

контроль 
без 

обробок 
1,0 1,6 1,3 11 9 11 

Гіберелова 

кислота 
1мг/л 1,1 1,9 1,5 15 16 16 

Гіберелова 

кислота 
5 мг/л 1,2 1,6 1,4 14 13 13 

Янтарна 

кислота 
1мг/л 1,3 1,7 1,5 15 14 14 

Янтарна 

кислота 
5 мг/л 1,1 1,7 1,4 16 12 14 

Д-2Сл 0,5мл/л 1,1 1,7 1,4 14 17 16 

Д-2Сл 2,5 мл/л 1,1 1,6 1,4 16 13 14 

НІР0,5  0,91 0,95  1,10 1,27  

 

Позитивний вплив на вихід насіння з одного плоду забезпечувало 

використання менших доз Янтарної і Гіберелової кислоти (величина 

параметру зростала на 15% відносно до контролю). Використання препарату 

Д-2Сл неістотно збільшило вихід насіння з одного плоду у порівнянні з 

контрольним варіантом. Насіннєва продуктивність рослин в усіх 

експериментальних варіантах була істотно більшою за контрольний варіант і 

складала від 13 г у варіанті з обробкою рослин Янтарною кислотою з нормою 

5 мг/л до 16 г у варіанті з використанням Гіберелової кислоти з нормою 1 мг/л 

та Д-2Сл з нормою 0,5 мл/л. Підвищення норми витрати всіх препаратів 
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зумовлювало зниження насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого 

відносно використання менших концентрацій. 

Важливими показниками, які характеризують якість насіння є енергія 

проростання, схожість та маса 1000 насіння (табл. 5.4) 

Таблиця 5.4. 

Вплив регуляторів росту на посівні якості насіння перцю солодкого 

Л.184/332    (середнє за 2019-2020 рр.). 

Препарати 

Норма 

витрат 

Енергія,  

% 

Схожість,  

% 

Маса 1000 

шт., г 

контроль без обробок 77 85 6,4 

Гіберелова кислота 1мг/л 80 89 7,2 

Гіберелова кислота 5 мг/л 77 87 7,1 

Янтарна кислота 1мг/л 86 90 6,6 

Янтарна кислота 5 мг/л 84 93 6,6 

Д-2Сл 0,5мл/л 79 89 6,8 

Д-2Сл 2,5 мл/л 80 88 6,7 

НІР0,5  7,75 4,22 0,73 

 

Встановлено, що використання регуляторів росту забезпечує 

збільшення посівних якостей насіння в порівнянні з контролем. Так, енергія 

проростання насіння коливалася в межах 77–86 %. Висока енергія була 

відмічене за використанням Янтарної кислоти, при чому, за меншої дози 

концентрації – вищий процент енергії. Найменший показник енергії на рівні з 

контролем був за використання препарату Гіберелової кислоти з меншою 

концентрацією (77 %). За схожістю насіння значних змін, за використання 

препаратів, не отримано. Більш високі показники одержано за використання 

препарату Янтарна кислота (90,93 %), а дещо нижчими показниками схожості 

насіння – за використання препарату Гіберелової кислоти з більшою 

концентроцією (87 %). 

Абсолютна маса 1000 шт. насіння за використанням регуляторів росту 

коливалась від 6,4 до 7,2 г. При цьому найбільш вагомими по масі було 
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насіння за використанням препарату Гіберелової кислоти (7,1; 7,2 г). Суттєве 

зниження маси 1000 шт. насіння спостерігалось за використання Янтарної 

кислоти в обох концентраціях (6,6 г). 

 При оцінці рослин гібрида Злагода F1, вирощених з насіння, 

одержаного з материнських рослин оброблених регуляторами росту (табл. 

5.5), виявлено збільшення висоти рослин окрім обробки Янтарною кислотою з 

нормою 1 мг/л. Обробка материнських рослин Гібереловою кислотою 

забезпечила зростання висоти на 8-10 см порівняно з контрольним варіантом. 

Обробка препаратами Д-2Сл забезпечила збільшення на 4-8 см.  

Ширина рослини гібрида після обробки Гібереловою кислотою; 

препаратом Д-2Сл була більшою відносно контролю. Обробка материнських 

рослин Янтарною кислотою навпаки зменшила ширину рослин гібрида  

Злагода F1. Більша концентрація Гіберелової і Янтарної кислоти дала 

збільшення ширини рослини гібрида, тоді як препарат Д-2Сл впливав в 

сторону зменшення показника. Післядії препаратів на індекс плоду не 

виявлено. 

За продуктивністю та її складовими всі експериментальні варіанти 

істотно перевищували контрольний варіант. Найбільший приріст за 

продуктивністю показали варіанти з обробкою материнських рослин 

препаратом Д-2Сл, при чому продуктивність рослин збільшувалась при 

збільшенні концентрації препарату. Більша концентрація препарату 

зумовлювала збільшення кількості плодів на рослині та зменшення середньої 

маси плоду. Подібний ефект спостерігався і на варіантах з використанням 

Гіберелової кислоти. При використанні Янтарної кислоти навпаки збільшення 

концентрації препарату знижувало продуктивність рослини, кількість плодів 

та підвищувало середню масу плоду.   
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Таблиця 5.5. 

Біометричні параметри та продуктивність рослин гібрида Злагода 

F1  (середнє 2020–2021рр.). 

Препарати 
Норма 

витрат 

Висота 

рослини, 

см 

Ширина 

рослини, 

см 

Індекс 

плода 

Середня 

маса 

плода, г 

Кількість 

плодів 

на 

рослині, 

шт. 

Продуктивність 

рослин, г 

г / 

росл. 

абс. 

до 

конт. 

г 

відн. 

до 

конт. 

% 

контроль 
без 

обробок 
80 55 2,2 70 9 648 0 100 

Гіберелова 

кислота 
1мг/л 88 56 2,2 76 10 720 1 102 

Гіберелова 

кислота 
5 мг/л 90 59 2,2 72 11 803 155 124 

Янтарна 

кислота 
1мг/л 80 54 2,2 75 10 748 102 116 

Янтарна 

кислота 
5 мг/л 82 54 2,2 78 10 740 92 114 

Д-2Сл 0,5мл/л 88 58 2,2 78 11 880 232 136 

Д-2Сл 2,5 мл/л 86 57 2,2 76 12 924 272 142 

НІР0,5  2,60 2,23  3,06 1,29 61,18   

 

Отже, підсумовуючи отримані дані досліджень, слід зазначити, що чим 

більше плодів на рослині і чим вища їх маса, тим вища продуктивність рослин. 

Тож важливо забезпечити всі необхідні умови для  підвищення врожайності 

плодів в цілому – це і збалансоване живлення, достатня кількість вологи,  

сприятливі агрокліматичні умови,  застосування регуляторів росту. 

 

5.2 Внутрішньо сортове запилення – оновлення та збереження 

спадкової основи сорту 

 

Основна задача насінництва полягає в забезпеченні одержання 

високоякісного насіння та збереженні його цінних господарських ознак. Для 

цього необхідно вирощувати насіння на високому агрофоні з додержанням 



 

104 

 

всіх технологічних рекомендацій: просторова ізоляція, безперервний відбір з 

покоління в покоління для закріплення і підсилення головних ознак сорту [8]. 

Кожен сорт добре зберігає свої спадкові якості в декількох поколіннях 

за різних умов вирощування. Але без належного первинного насінництва сорт 

вироджується і господарсько-біологічні ознаки сорту поступово 

погіршуються, знижується стійкість до несприятливих абіотичних та 

біотичних умов. Відомо, що постійне вирощування і відбір в однакових 

умовах навколишнього середовища веде до зменшення продуктивності сорту 

[202]. Причина полягає в тому, що протягом подовженого періоду часу 

спадкова основа сорту слабшає, при цьому рослини стають менш 

пристосованими, менш життєздатними, менш стійкими до несприятливих 

кліматичних, ґрунтових і других умов вирощування, зменшується рівень 

потенційної урожайності [203]. 

У зв’язку з цим доцільно запроваджувати сортооновлення, яке не 

тільки забезпечує одержання високої якості насіння, а також зберігає всі цінні 

господарсько-біологічні ознаки сорту [7, 204]. Важливим елементом для 

підвищення врожайності насінництва є застосовування внутрішньо сортового 

схрещування та додаткового запилення [205– 207]. При цьому, на формування 

насіння значною мірою впливає якість запилення. Якщо пилку на приймочку 

маточки потрапляє мало, то запліднюється лише частина насіннєвих бруньок, 

навколоплідник розростається нерівномірно, формуються спотворені плоди, 

насіння з них може нести мутаційні змінами [22]. 

Ряд закордонних вчених, які проводили дослідження щодо додаткового 

запилення рослин, доводять, що за рахунок проведення додаткового запилення 

рослин перцю солодкого бджолами в теплицях, вдається отримувати  плоди 

кращої якості, порівняно із самозапиленням [208–210]. Зазначено, що кореляція 

між кількістю насіння та розміром плодів вказує на те, що запліднення більшої 

кількості яйцеклітин сприяє збільшенню плодів. Встановлено також, що маса та 

розмір плодів, кількість насіння корелюють з кількістю пилку, що наноситься 

на рильце [211]. Ауксин, який виробляється в пилку, ендоспермі та ембріоні 
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насіння, що розвивається, бере участь у регулюванні розвитку, оскільки 

створює початковий стимул для росту плодів [211]. 

Вченими встановлено, що внутрішньо сортове схрещування забезпечує 

найкращі результати за перезапилення рослин, вирощених із насіння різних 

років врожаю або із різних ґрунтово-кліматичних зон. При цьому якість 

насіння покращується за рахунок перезапилення біологічно різноякісних 

рослин. Так, урожайність моркви підвищилась на 10–21 % за запилення 

рослин від весняних і підзимових посівів [212]. За даними К.В. Козловської 

урожайність перцю солодкого за внутрішньосортового запилення 

підвищувалась від 2,3 до 25,7 % в порівнянні з контролем, а маса плоду на 2–

11 % [68]. А.В. Алпатьєв встановив, що врожайність помідору підвищувалась 

на 15–20 % за рахунок перезапилення ліній в межах одного сорту [67]. 

Подібні дослідження із вивчення ефективності проведення 

внутрішньосорового запилення, які б підвищували насіннєву продуктивність 

на перці солодкому, не проводились, тому питання є досить актуальним [213]. 

Робота виконана впродовж 2019–2020 роках. Матеріалом досліджень 

виступали рослини перцю солодкого сорту Лада. Схема досліду по вивченню 

різних варіантів запилення вміщувала 5 варіантів:  

1. Самозапилення (контроль). 

2. Перезапилення в межах рослини 

3. Запилення пилком 1-єї квітки з іншої рослини 

4. Запилення сумішшю пилку з 2-х квіток з інших рослин 

5. Запилення сумішшю пилку з 5-ти квіток з інших рослин 

Для запилення використовували 5 рослин за кожним варіантом. В 

процесі росту і розвитку рослин проводили регулярні спостереження і 

біометричні виміри. За фенологічними показниками відмічали: дату сівби, 

сходів, 1-го справжнього листка, бутонізацію, цвітіння, технічну і фізіологічну 

стиглість. За біометричними показниками – висоту і діаметр рослин, довжину 

і діаметр плодів, масу 1-го плоду, а також кількість плодів на рослині. Також 

проводили облік продуктивності плодів і насіння. 
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Встановлено, що за використання усіх варіантів перезапилення 

вегетаційний період рослин перцю солодкого скорочується в порівнянні з 

контролем на 3–7 діб. Найбільшого ефекту в цьому плані було досягнуто при 

використанні суміші різного пилку (за запилення материнських рослин 

сумішшю пилку з двох або п’яти квіток інших рослин) (табл. 5.6). Даний 

результат формується за рахунок пришвидшення настання всіх основних фаз 

розвитку рослин, починаючи від формування першого справжнього листка (на 

2–5 діб). 

Таблиця 5.6 

Вплив внутрішньосортового запилення на проходження міжфазних 

періодів рослинами перцю солодкого сорту Лада (середнє за 2019–2020 рр.) 

Варіанти 

Кількість днів від масових сходів до: 

1-го 

справжньо

го листка 

бутоні-

зації 
цвітіння 

зав’язуван-

ня 

плодів 

технічної 

стиглості 

біологічної 

стиглості 

Самозапилення 

(контроль) 
12 73 96 104 124 151 

Перезапилення в 

межах рослини 
9 70 94 103 122 148 

Запилення пилком 

1-ої квітки з іншої 

рослини 

11 70 94 103 119 147 

Запилення суміші 

пилку з 2-х квіток 

з інших рослин 

10 70 93 101 119 144 

Запилення суміші 

пилку з 5-ти 

квіток з інших 

рослин 

10 66 91 102 119 144 

 

Доведено, що перезапилення у всіх варіантах по відношенню до 

самозапилення зумовлює покращення ряду біометричних параметрів рослин 

перцю солодкого (табл. 5.7). За всіх варіантів запилення зазначається істотне 

зростання висоти рослини на 7–8 см. Ширина рослини та індекс плоду суттєво 

не варіює від різних способів запилення. 
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Способи запилення впливали на такі елементи формування 

урожайності перцю солодкого як маса одного плоду та кількість плодів на 

рослини. Відмічено, що за різних способів запилення  маса плоду зростає на 

7–16 г відносно контролю та найбільшою була в варіантах за запилення в 

межах рослини (71 г) та запилення пилком 1-ої квітки з іншої рослини (73 г). 

Максимальне збільшення кількості плодів на рослині забезпечує використання 

запилення пилком з декількох рослин (з двох – п’яти), при цьому на рослині 

формується 11–12 плодів, тоді як за самозапилення – 6 плодів. 

Таблиця 5.7 

Вплив внутрішньосортового запилення на біометричні показники 

рослин перцю солодкого сорту Лада (середнє за 2019–2020 рр.) 

 

Нами було зазначено, що різні способи запилення рослин істотно 

впливали на насіннєву продуктивність перцю солодкого в основному через 

параметр продуктивності плодів (урожай плодів з однієї рослини) та частково 

за рахунок зростання виходу насіння з одного плоду (табл. 5.8). 

Продуктивність плодів виявилась найбільшою у варіанті запилення суміші 

пилку з п’яти рослин (682 г) та запилення суміші пилку з двох рослин (632 г), 

що перевищувало самозапилення на 92–106 %.  

Варіанти Висота 

рослини, 

см 

Ширина 

рослини, 

см 

Індекс 

плоду 

Маса 

плоду, г 

Кількість 

плодів на 

рослині, шт. 

Самозапилення (контроль) 54 51 1,4 57 6 

Перезапилення в межах 

рослини 
61 51 1,3 71 8 

Запилення квітки з іншої 

рослини 
61 50 1,3 73 8 

Запилення суміші пилку з 

двох рослин 
61 52 1,3 66 11 

Запилення суміші пилку з 

п’яти рослин 
62 53 1,3 64 12 

НІР05 4,1 1,4 0,06 7,9 3,1 



 

108 

 

Внутрішньосортове запилення призводить до збільшення виходу 

насіння з одного плоду на 28 %, але на різних варіантах запилення даний 

показник не змінювався. 

Впровадження внутрішньо сортового запилення зумовлює зростання 

насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого на 78–163%. Максимальне 

збільшення насіннєвої продуктивності забезпечує використання запилення 

суміші пилку з п’яти рослин, що зумовлює підвищення насіннєвої 

продуктивності у 2,5 рази в порівнянні з варіантом самозапилення. Ми 

пояснюємо дане явище більш швидшим проростанням пилку на рильці іншої 

квітки. Також можна зазначити, що чим більше ми використовуємо пилку та 

застосовуємо пилок з більшої кількості рослин, тим вища продуктивність 

плодів і насіння. 

Таблиця 5.8 

Вплив внутрішньосортового запилення на насіннєву продуктивність 

рослин перцю солодкого сорту Лада (середнє за 2019-2020 рр.) 

Варіанти Продуктивність 

плодів, г/росл. 

Вихід насіння з 1-

го плоду 

Насіннєва 

продуктивність, 

г/росл. 

г 

аб
с.

 д
о
 

к
о
н

т.
, 
г 

в
ід

н
. 

д
о
 

к
о
н

т.
, 
%

 г 

аб
с.

 д
о
 

к
о
н

т.
, 
г 

в
ід

н
. 

д
о
 

к
о
н

т.
, 
%

 г 

аб
с.

 д
о
 

к
о
н

т.
, 
г 

в
ід

н
. 

д
о
 

к
о
н

т.
, 
%

 
Самозапилення 

(контроль) 

330 0 100 0,7 0 100 3,8 0 100 

Перезапилення в межах 

рослини 

542 212 164 0,9 0,2 128 6,8 3,0 178 

Запилення квітки з 

іншої рослини 

534 204 162 0,9 0,2 128 7,0 3,2 184 

Запилення суміші пилку 

з двох рослин 

632 302 192 0,9 0,2 128 9,0 5,2 236 

Запилення суміші пилку 

з п’яти рослин 

682 352 206 0,9 0,2 128 10,0 6,2 263 

НІР05 
 

168,8 
  

0,11 
  

2,99 
 

 

Таким чином, впровадження внутрішньосортового запилення 

забезпечує зменшення періоду до настання стиглості плодів, покращення 
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біометричних параметрів рослин та підвищення продуктивності плодів на 62-

106 % і насіннєвої продуктивності рослин на 78–163 %. Найбільший ефект 

виявили варіанти з використанням пилку різних квіток (від 2–5 інших рослин).  

Отже, аналіз отриманих результатів свідчить про те, що існує різниця 

між самозапиленням (контроль) і перезапиленням суміші пилку з інших 

рослин того ж сорту. Причина в тому, що при самозапиленні протягом більш-

менш тривалого часу спадкова основа сорту бідніє, гомозиготується, від чого 

сорт слабшає і перестає давати високі врожаї. А при перезапиленні з інших 

рослин виходить потомство із збагаченою спадковою основою, яка має більш 

високу життєздатність. Тож досліджуванні варіанти можуть 

використовуватись для покращення і оновлення сорту. Також даний прийом є 

одним з шляхів збільшення урожайності насіння перцю солодкого.    

 

Висновки до розділу 5 

1. На основі одержаних результатів виявлено, що використання 

регуляторів росту забезпечує як збільшення кількості плодів на рослині (на 2–

4 шт.), так і підвищення загальної продуктивності рослин (на 78–205 г/росл.). 

Найбільшу кількість і продуктивність плодів, в середньому за роки 

досліджень, забезпечив варіант з обробкою препарату Д-2Сл з нормою 0,5 

мл/л (12 плодів/росл. та 539 г/росл. відповідно). 

2. Насіннєва продуктивність рослин в усіх експериментальних 

варіантах була істотно більшою за контрольний варіант і складала від 13 г у 

варіанті з обробкою рослин Янтарною кислотою з нормою 5 мг/л до 16 г у 

варіанті з використанням Гіберелової кислоти з нормою 1 мг/л та Д-2Сл з 

нормою 0,5 мл/л. 

3. Встановлено, що використання регуляторів росту забезпечує 

збільшення посівних якостей насіння в порівнянні з контролем. Абсолютна 

маса 1000 шт. насіння за використанням регуляторів росту коливалась від 6,4 
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до 7,2 г. При цьому найбільш вагомими за масою було насіння за 

використанням препарату Гіберелової кислоти (7,1; 7,2 г). 

4. При оцінці рослин гібрида Злагода F1, вирощених з насіння, 

одержаного при різних варіантах обробки материнських рослин, виявлено, що 

за продуктивністю та її складовими всі експериментальні варіанти істотно 

перевищували контроль. Найбільшу прибавку за продуктивністю показали 

варіанти з обробкою материнських рослин препаратом Д-2Сл, при чому 

продуктивність рослин збільшувалась при збільшенні концентрації препарату.  

5. Встановлено, що за використання усіх варіантів перезапилення 

вегетаційний період рослин перцю солодкого скорочується в порівнянні з 

контролем на 3–7 діб. 

6. Доведено, що перезапилення у всіх варіантах по відношенню до 

самозапилення зумовлює покращення ряду біометричних параметрів рослин 

перцю солодкого. За всіх варіантів запилення зазначається істотне зростання 

висоти рослини на 7–8 см. 

7. Продуктивність плодів виявилась найбільшою у варіанті 

запилення суміші пилку з п’яти рослин (682 г) та запилення суміші пилку з 

двох рослин (632 г), що перевищувало самозапилення на 92–106 %.  

8. Впровадження внутрішньо сортового запилення зумовлює 

зростання насіннєвої продуктивності рослин перцю солодкого на 78–163 %. 

Максимальне збільшення насіннєвої продуктивності забезпечує використання 

запилення суміші пилку з п’яти рослин, що зумовлює підвищення насіннєвої 

продуктивності у 2,5 рази в порівнянні з самозапилення. 

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [214]. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ  

НАСІННИЦТВА ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО 

 

6.1 Економічна ефективність вирощування перцю солодкого на 

насіння 

Вирощування овочевих культур потребує великих трудомістких затрат. 

Так, в порівнянні з зерновими культурами, витрати на вирощування овочів 

вищі в декілька разів, тому що потребують значних затрат ручної праці. 

Особливо висока потреба в робочих руках виникає в напружений період по 

догляду за посівами і під час збирання урожаю. Тому становище економіки, в 

сучасних умовах, вимагає від товаровиробника визначитись не тільки з рівнем 

прогнозованого врожаю, а й з відшкодуванням витрат на виробництво. 

Підвищення економічної ефективності можливе лише при використанні таких 

технологій, які сприяють збільшенню врожайності і зменшенні витрат 

матеріальних і трудових ресурсів [214]. Основним економічним завданням в 

насінництві при вирощуванні посівного матеріалу – є прибуток від продажу 

одержаного насіння, який визначається як різниця між грошовою виручкою і 

витратами на виробництво насіння і їх реалізацію. Разом з тим будь-які   зміни  

в технології вирощування сільськогосподарських культур суттєво 

відображаються на ефективності виробництва посівного матеріалу. Про 

доцільність заходу можна говорити лише в тому випадку, коли на витрати, 

пов’язані з вирощуванням, виробництво отримає додаткову продукцію, 

вартість якої перевищує ці витрати. Важливими і основними показниками 

економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є урожайність, 

виробничі затрати і прибуток в розрахунку на 1га посівів, собівартість одиниці 

продукції, а також рівень рентабельності виробництва. Важливий фактор, який 

визначає рентабельність виробництва насіння – врожайність. Як правило, чим 

вище врожайність, тим нижче собівартість виробництва, затрати праці на 

одиницю продукції, а рівень рентабельності виробництва вище [215]. Також 

розрахунки показують, що вартість продукції з 1 га залежить не лише від рівня 
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врожайності, а й ціни на дану продукцію. При чому продукція має бути 

відповідної якості та надходити в бажані терміни. Особливістю вирощування 

перцю солодкого є тривалий період плодоношення. Він може тривати від 

липня до вересня. За цей період ціна реалізації продукції змінюється і 

залежить від строків її надходження. Так, для плодів фізіологічної стиглості 

ціна на порядок вище порівняно із плодами технічної стиглості. В цілому, 

зниження витрат на виробництво продукції є важливим фактором підвищення 

економічної ефективності [216–219]. 

Кінцевим етапом аналізу наших наукових досліджень є економічна 

оцінка ефективності вирощування перцю солодкого на насіння за віком 

розсади, що дає можливість визначити найбільш оптимальні варіанти. 

Економічна оцінка ефективності вирощування перцю солодкого на насіння за 

віком розсади визначається за допомогою системи показників, головними 

критеріями серед яких є ті, що відображають одержання прибутку і високий 

рівень рентабельності. А показники економічної оцінки ефективності 

вирощування перцю солодкого на насіння за віком розсади цілком залежать 

від величини вирощеного урожаю (за кількістю і якістю) та витратами на його 

вирощування.  

Так, для визначення економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого на насіння за віком розсади застосовується система, що включає 

натуральні і вартісні показники.  

До натуральних показників економічної ефективності відносяться - 

вихід насіння перцю солодкого з одиниці площі (кг/га) та витрати праці у 

розрахунку на одиницю площі (люд.-год./га), або на одиницю вирощеної 

продукції (люд.-год./т).  

До вартісних показників економічної ефективності слід відносити: 

– витрати на виробництво продукції у розрахунку на одиницю площі 

(грн/га), або одиницю продукції (грн/т); 

– виробнича і повна собівартість виробництва одиниці продукції і 

рівень її зниження за рахунок застосування розсади різного віку вирощування 

(65, 60 та 55 діб); 
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– прибуток від реалізації насіння, одержаний за рахунок застосування 

розсади різного віку вирощування (грн/га, грн/кг); 

– рентабельність виробництва продукції (%). 

Ці показники залежать від рівня врожайності культур, вартості 

отриманої продукції та виробничих витрат на її вирощування.  

Виробничі витрати включають: матеріальні витрати (витрати на насіння, 

добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали, полив, 

електроенергію, поточний ремонт, амортизаційні відрахування); витрати на 

оплату праці з відрахуваннями, що включають оплату праці механізаторів та інших 

робітників; страхові платежі та загальновиробничі витрати.  

Доцільність застосування у виробництві різних агротехнічних прийомів 

не викликає сумніву, адже це підтверджено багаторічною практикою. Проте, 

дати економічну оцінку ефективності застосування розсади різного віку при 

вирощуванні насіння перцю солодкого було одним із основних завдань наших 

досліджень. Тому, нами  було проведено економічний аналіз ефективності 

застосування розсади різного строку вирощування та встановлено найбільш 

ефективні варіанти.  Економічна оцінка проводилася за загальноприйнятою 

методикою [220, 221], що включала три етапи:  

1. Перший етап – розробка технологічних карт на вирощування перцю 

солодкого на насіння шести зразків (сорту - Лада, Валюша, Любаша, Світозар 

та ліній –Л. 183/331 і Л.184/332) за різних строків вирощування розсади (65, 60 

та 55 діб) – Додатки С 1-6; 

2. Другий етап – розрахунок нормативів собівартості згідно з 

технологічних карт із врахуванням тарифів оплати праці та цін на основні 

матеріальні витрати – вартість вирощування розсади в залежності від строку 

вирощування, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні 

матеріали, полив  та ін. 

3. Третій етап – порівняльний аналіз економічних показників на 

вирощування за варіантами по сортах за 2017 – 2019 рр. (табл. 6.1 – 6.6).  

Так, за вирощування ранньостиглого соту Лада (термін дозрівання 145 – 154 

діб) було встановлено, що в середньому за роки проведених досліджень 

урожайність насіння на варіанті із застосуванням розсади більшого терміну 
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вирощування (65 діб) була найвищою та становила 207 кг/га. При цьому 

виробничі витрати сягали 129,6 тис. грн/га з повною собівартістю 751 тис. грн/т, а 

прибуток від реалізації насіння становив 155 тис. грн/га, або 749 тис. грн/т. Рівень 

рентабельності по варіанту був найвищий і становив 99,7 % (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого ранньостиглого сорту Лада в залежності від віку розсади (сер. 

за 2017 – 2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 
Вік розсади, діб 

65  60 55  
Урожайність, товарної продукції т/га 14,3 11,9 10,6 
Урожайність насіння кг/га 207 150 148 

Витрати праці 
люд.-год./га 638,9 550,7 522,2 
люд.-год./т 3086 3671 3525 

Всього зарплата з нар. грн/га 34509,8 29717,5 28209,5 
Амортизація техніки грн/га 2510,4 2332,4 2241,2 
Поточний ремонт грн/га 2010,6 1891,9 1831,1 
Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 
ЗЗР грн/га 1661,7 1661,7 1661,7 
Розсада грн/га 40000,0 36923,1 33846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 217,9 213,9 212,10 
грн/га 5446,2 5349,5 5300,9 

Вода грн/га 17420,7 17420,7 17420,7 
Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 
Разом прямих витрат грн/га 109274,1 101011,4 96224,7 
Інші прямі витрати грн/га 6676,4 6175,6 6013,7 
Всього прямих витрат грн/га 115950,4 107187,0 102238,4 
Страхові платежі грн/га 7940,8 7339,8 6999,8 
Загальновиробничі витрати грн/га 5672,0 5242,7 4999,9 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість) 

грн/га 129563,2 119769,6 114238,1 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 12956,3 11976,9 11423,8 
Витрати на реалізацію (10%) грн/га 12956,3 11976,9 11423,8 

Повна собівартість 
грн/га 155475,9 143723,5 137085,7 
грн/т 751091 958157 925354 

Виручка від реалізації насіння грн/га 310500,0 225000,0 222216,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 155024,1 81276,5 85130,3 

грн/т 748909 541843 574646 
Рентабельність  % 99,7 56,6 62,1 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 

У дослідженнях із сортом Світозар (термін дозрівання 151 – 161 доба) 

зазначається не істотна різниця за врожайністю товарної продукції та насіння 

між варіантами використання розсади віком 60 та 65 діб (табл. 6.2). 

Урожайність насіння за використання 60-денної розсади складала 174 кг/га, 

65-денної розсади – 185 кг/га. Так, як використання 65-денної розсади дещо 
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зростають виробничі витрати, то за економічними показниками використання 

60-ти та 65-ти денної розсади між собою суттєво не різниться.  

Таблиця 6.2  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого сорту Світозар в залежності від віку розсади (сер. за 2017 – 

2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 
Вік розсади, діб 

65  60 55  

Урожайність, товарної продукції т/га 16,4 15,6 15,1 

Урожайність насіння кг/га 185 174 160 

Витрати праці 
люд.-год./га 697,5 659,1 657,8 
люд.-год./т 3770 3788 4111 

Всього зарплата з нар. грн/га 37655,7 35547,7 35511,7 

Амортизація техніки грн/га 2616,6 2561,9 2527,7 
Поточний ремонт грн/га 2081,4 2044,9 2022,1 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 
ЗЗР грн/га 1661,7 1661,7 1661,7 

Розсада грн/га 40000,0 36923,1 33846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 220,9 219,6 218,9 
грн/га 5521,6 5491,0 5471,7 

Вода грн/га 17420,7 17420,7 17420,7 
Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 
Разом прямих витрат грн/га 112672,8 107365,7 104176,7 
Інші прямі витрати грн/га 7005,6 6788,1 6780,3 
Всього прямих витрат грн/га 119678,4 114153,8 110956,9 
Страхові платежі грн/га 8194,3 7811,4 7590,1 
Загальновиробничі витрати грн/га 5853,1 5579,6 5421,5 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість) 

грн/га 133725,8 127544,8 1123968,5 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 13372,6 12754,5 12396,9 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 13372,6 12754,5 12396,9 

Повна собівартість 
грн/га 160471,0 153053,8 148762,2 
грн/т 867411 879619 929764 

Виручка від реалізації насіння грн/га 277500,0 261000,0 240000,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 117029,0 107946,2 91237,8 
грн/т 632589 620381 570237 

Рентабельність  % 72,9 70,5 61,3 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 

За віку розсади 60 діб рентабельність становила 70,5 % за собівартості 

насіння 879 тис. грн/т, за віку розсади 65 діб – 72,9 % та 867 тис грн/т 

відповідно. Отже, логічно рекомендувати за вирощування даного сорту на 

насіння використовувати 60-денну розсаду. 
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У подальших дослідженнях було встановлено, що за вирощування 

середньостиглих сортів перцю солодкого Валюша та Любаша спостерігалася 

дещо інша закономірність. Так, за вирощування середньостиглого сорту 

Валюша на насіння найбільш ефективним варіантом виявилося застосування 

розсади віком 60 діб (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого середньостиглого сорту Валюша в залежності від віку розсади 

(сер. за 2017 – 2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 

Вік розсади, діб 

65  60 55  

Урожайність, товарної продукції т/га 21,9 20,3 18,3 

Урожайність насіння кг/га 352 369 287 

Витрати праці 
люд.-год./га 783,6 807,2 762,6 

люд.-год./т 2482 2190 2658 

Всього зарплата з нар. грн/га 47200,9 43570,3 41207,0 

Амортизація техніки грн/га 3117,6 2999,7 2851,0 

Поточний ремонт грн/га 2415,4 2336,8 2237,6 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 
ЗЗР грн/га 1661,7 1661,7 1661,7 

Розсада грн/га 40000,0 36923,1 33846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 229,4 226,9 223,9 
грн/га 5733,9 5674,5 5596,5 

Вода грн/га 17420,7 17420,7 17420,7 
Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 
Разом прямих витрат грн/га 123267,2 116301,5 110536,6 
Інші прямі витрати грн/га 8014,9 7637,9 7383,9 
Всього прямих витрат грн/га 131282,1 123939,4 117920,6 
Страхові платежі грн/га 8971,5 8465,8 8054,9 
Загальновиробничі витрати грн/га 6408,2 6046,9 5753,5 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість) 

грн/га 146661,9 138452,1 131728,9 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 14666,2 13845,2 13172,9 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 14666,2 13845,2 13172,9 

Повна собівартість 
грн/га 175994,3 166142,5 158074,7 
грн/т 499984 450862 550975 

Виручка від реалізації насіння грн/га 528000,0 552750,0 4300350,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 352005,7 386607,5 272275,3 
грн/т 3520057 1049138 949025 

Рентабельність  % 200,0 232,7 172,2 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 



 

117 

 

Не зважаючи на те, що витрати праці у розрахунку на 1 га у варіанті із 

застосуванням розсади віком 60 діб становили 807,2 люд.-год./га проти 783,6 

люд.-год./га у варіанті із застосуванням розсади 65 діб, у розрахунку на 1 т цей 

показник у першому варіанті був менший і становив 219 люд.-год. (60 діб) 

проти 248,2 люд.-год./т (65 діб), що можна пояснити більш високою 

урожайністю – 369 кг/га (60 діб) та 352 кг/га (65 діб). Як наслідок, 

рентабельність виробництва вища у варіанті із застосуванням розсади віком 60 

діб і становить 232,7%.  

В результаті проведених досліджень на середньостиглому сорті 

Любаша (термін дозрівання 152–160 діб) також показана економічна 

доцільність застосування розсади віком 60 діб, що забезпечує отримання 

умовно чистого прибутку в розмірі 309,3 тис. грн/га за рентабельності 181,3 % 

(табл. 6.4). В кінцевому підсумку, при застосуванні у насінницькому процесі 

розсади віком 65 діб повна собівартість на сорті Любаша становила 533 тис. 

грн/т, а при використанні розсади віком 60 діб – 515 тис. грн/т. Це і 

підтверджує ефективність та доцільність використання розсади віком 60 діб 

при виробництві перцю солодкого середньостиглих сортів.  

У подальших дослідженнях також було встановлено, що при 

вирощуванні ранньостиглих ліній перцю солодкого Л.183/331 та Л.184/332 

спостерігалася аналогічна закономірність (табл. 6.5 та 6.6).  

Собівартість одиниці продукції знижувалася на ранньостиглої лінії 

183/331 при застосуванні розсади віком 60 діб. Відповідно зростав рівень 

рентабельності виробництва від 179,7 %  (55 діб) до 188,8 % (60 діб).  

За вирощування ранньостиглої лінії перцю солодкого Л.184/332 (термін 

дозрівання 141 – 148 діб) на насіння було встановлено, що не зважаючи на 

відносно однаковий рівень урожайності насіння за використання розсади 

строком 60 та 65 днів (294 та 290 кг/га відповідно) виробничих витрат за 

вирощування розсади 60 діб було менше на 42,3 тис. грн/га (табл. 6.6). Отже, за 

економічними параметрами використання 60-денної розсади є більш 

ефективним, забезпечуючи рентабельність на рівні 183,5 % та собівартість 529 
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тис. грн/т (за використання 65-денної розсади 170,8 % та 553 тис. грн/т 

відповідно). 

Таблиця 6.4  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого середньостиглого сорту Любаша в залежності від віку розсади 

(сер. за 2017 – 2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 
Вік розсади, діб 

65  60 55  
Урожайність, товарної продукції т/га 19,9 22,8 20,6 
Урожайність насіння кг/га 320 335 304 

Витрати праці 
люд.-год./га 812,0 879,9 832,9 

люд.-год./т 2538 2627 2741 

Всього зарплата з нар. грн/га 43877,2 47487,2 44999,5 

Амортизація техніки грн/га 2969,6 3183,8 3020,9 
Поточний ремонт грн/га 2316,7 2459,5 2350,9 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 
ЗЗР грн/га 1661,7 1661,7 1661,7 
Розсада грн/га 40000,0 36923,1 33846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 226,3 230,7 227,3 
грн/га 5657,7 5767,0 5683,4 

Вода грн/га 17422,7 17422,7 17422,7 
Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 
Разом прямих витрат грн/га 119619,9 120617,6 114700,0 
Інші прямі витрати грн/га 7665,0 8051,1 7783,3 
Всього прямих витрат грн/га 127284,9 128668,7 122483,3 
Страхові платежі грн/га 8702,1 8783,9 8362,4 
Загальновиробничі витрати грн/га 6215,8 6274,3 5973,1 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість) 

грн/га 142202,8 143726,9 136818,8 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 14220,3 14372,7 13681,9 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 14220,3 14372,7 13681,9 

Повна собівартість 
грн/га 170643,4 172472,3 164182,6 
грн/т  533261 514843 540252 

Виручка від реалізації насіння грн/га 480000,0 502500,0 455850,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 309356,6 320027,7 291667,4 
грн/т  966739 985157 959748 

Рентабельність  % 181,3 191,4 177,6 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 

Нами було відмічено, що економічні показники вирощування насіння 

перцю солодкого істотно вирізнялися за використання розсади різного віку. 

Також було зазначено, що за вирощування основних сортів та ліній перцю 

солодкого економічно доцільно використовувати 60-денну розсади, тільки за 
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вирощування сорту Лада економічно обґрунтованим є використання 65-денної 

розсади.  

Таблиця 6.5  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого ранньостиглої лінії Л. 183/331 в залежності від віку розсади 

(сер. за 2017 – 2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 
Вік розсади, діб 

65  60 55  
Урожайність, товарної продукції т/га 16,6 16,7 17,4 
Урожайність насіння кг/га 297 302 290 

Витрати праці 
люд.-год./га 711,9 700,1 734,2 
люд.-год./т 2397 2318 2532 

Всього зарплата з нар. грн/га 38474,9 37795,1 39669,8 

Амортизація техніки грн/га 2733,9 2741,4 2758,9 
Поточний ремонт грн/га 2159,6 2164,6 2176,2 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 
ЗЗР грн/га 1661,7 1661,7 1661,7 
Розсада грн/га 40000,0 36923,1 33846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 221,3 221,5 222,5 
грн/га 5533,1 5537,0 5562,9 

Вода грн/га 17420,7 17420,7 17420,7 
Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 
Разом прямих витрат грн/га 113699,2 109958,3 108817,3 
Інші прямі витрати грн/га 7096,5 7029,4 7221,2 
Всього прямих витрат грн/га 120795,8 116987,7 116032,7 
Страхові платежі грн/га 8264,3 7997,3 7929,2 
Загальновиробничі витрати грн/га 5903,1 5712,3 5663,7 
Виробничі витрати всього 
(виробнича собівартість) 

грн/га 134963,2 130697,2 129625,5 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 13496,3 13069,7 12962,6 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 13496,3 13069,7 12962,6 

Повна собівартість 
грн/га 161955,8 156836,7 155550,6 
грн/т 545306 519327 536381 

Виручка від реалізації насіння грн/га 445500,0 453000,0 435000,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 283544,2 296163,3 279448,4 
грн/т 954694 980673 963619 

Рентабельність  % 175,1 188,8 179,7 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 

Така закономірність пояснюється біологічною особливістю сорту Лада, 

у якого зі збільшенням періоду вирощування істотно зростає урожайність 

повноцінного насіння, незважаючи на факт ранньостиглості сорту. Також 

нами було відмічено, що для сортів Валюша та Любаша, а також ліній Л. 

183/331 та Л. 183/332 за використання оптимального віку розсади (60 діб) 
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рівень рентабельності вирощування був доволі високим (183,5–232,7 %), для 

сорту Лада та Світозар за віку розсади 65 та 60 діб відповідно рентабельність 

коливалася в межах 70,5–99,7 %. 

Таблиця 6.6  

Показники економічної ефективності вирощування перцю 

солодкого ранньостиглої лінії Л.184/332 в залежності від віку розсади 

(сер. за 2017 – 2019 рр.) 

Показники 
од. 

 вим. 
Вік розсади, діб 

65  60 55  

Урожайність, товарної продукції т/га 16,1 17,3 15,5 

Урожайність насіння кг/га 290 294 286 

Витрати праці 
люд.-год./га 696,6 683,9 738,5 

люд.-год./т 2402 2326 2582 

Всього зарплата з нар. грн/га 37644,3 36831,3 40068,3 

Амортизація техніки грн/га 2696,7 2785,9 2652,1 

Поточний ремонт грн/га 2134,8 2194,2 2105,0 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 

ЗЗР грн/га 1661,8 1661,8 1661,8 

Розсада грн/га 40000,0 36923,1 333846,2 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 220,5 222,4 219,7 

грн/га 5514,1 5559,2 5491,4 

Вода грн/га 17421,1 17421,1 17421,1 

Електроенергія грн/га 187,2 187,2 187,2 

Разом прямих витрат грн/га 112787,5 109090,8 108960,4 

Інші прямі витрати грн/га 7009,1 6938,2 7246,2 

Всього прямих витрат грн/га 119796,6 116028,9 116206,6 

Страхові платежі грн/га 8196,9 7927,0 7948,8 

Загальновиробничі витрати грн/га 5854,9 5662,2 5677,7 

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 
грн/га 133848,5 129618,2 129833,2 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 13384,9 12961,8 12983,3 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 13384,9 12961,8 12983,3 

Повна собівартість 

грн/га 160618,2 155541,8 155799,8 

грн/т 553856 529054 544755 

Виручка від реалізації насіння грн/га 435000,0 441000,0 429000,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 274381,8 285458,2 273200,2 

грн/т 946144 970946 955246 

Рентабельність  % 170,8 183,5 175,4 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 
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6.2. Економічна ефективність вирощування перцю солодкого в 

залежності від дії регуляторів росту (середнє за 2019-2020 рр.). 

 

В основі виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції 

лежить інтенсифікація аграрного виробництва, яка не можлива без 

розв’язання проблеми забезпечення сільського господарства засобами 

захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів, а в останній час – 

біологічними засобами захисту та регуляторами росту. Зарубіжна та 

вітчизняна практика доводять, що у разі не проведення захисних заходів 

втрати врожаю можуть досягати 30 % валового збору рослинництва, при 

цьому погіршується і якість продукції. Постає питання оцінки ефективності 

застосування біологічних засобів захисту рослин в овочівництві в нових 

економічних умовах господарювання. Для цього нами було здійснено 

об’єктивну їх оцінку, яка має базуватися на певних теоретичних засадах. 

Проведений нами аналіз літературних джерел свідчить, що суттєвих 

особливостей визначення ефективності застосування біологічних засобів в 

овочівництві не виділяється, вчені пропонують використовувати з цією 

метою подібні методичні підходи, що базуються на загальноприйнятих 

економічних показниках ефективності, зокрема чистий дохід чи прибуток.  

Розрахунки проводилися при вирощуванні перцю солодкого на насіння. 

Перший – варіант без обробки і далі - двократні обробки гібереловою 

кислотою (1 мг/л та 5 мг/л), янтарною кислотою (1 мг/л та 5 мг/л) та 

препаратом Д-2Сл (0,5 мг/л та 2,5 мг/л) (табл. 6.7). Найкращими варіантами 

виявилися технології із обробкою гібереловою кислотою (1 мг/л), Д-2Сл (0,5 

мг/л)  та янтарною кислотою (1 мг/л). Рівень урожайності товарної продукції 

по варіантах відповідно становив: 21,5; 22,1 та 18,3 т/га. Урожайність насіння 

– 660; 660 та 570 кг/га відповідно. Рентабельність виробництва як кінцевий 

показник ефективності на варіанті з гібереловою кислотою (1 мг/л) склав 

201,2%, Д-2Сл (0,5 мг/л) – 198,3% та янтарною кислотою (1 мг/л) – 174,4 %. 
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Розрахунок економічного ефекту, або додаткового прибутку від 

вирощування перцю солодкого в залежності від дії регуляторів росту (середнє за 

2018-2019 рр.) наведено у табл. 6.8. Так, найбільший приріст урожаю 

спостерігається у варіантах з обробкою гібереловою кислотою (1 мг/л) і 

препаратом Д-2Сл (0,5 мг/л) і відносно до контролю становить 210 кг/га. На 

варіанті з обробкою янтарною кислотою (1 мг/л) такий приріст становить 

120 кг/га. 

Таблиця 6.7  

Економічна ефективність вирощування перцю солодкого в 

залежності від дії регуляторів росту (середнє за 2019-2020 рр.). 

Показники од. 
 вим. 
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Урожайність, товарної продукції т/га 13,7 21,5 16,9 18,3 18,9 22,1 19,7 

Урожайність насіння кг/га 4,50 660 530 570 570 660 570 

Витрати праці 

люд.-
год./га 637,8 886,0 738,3 783,9 801,9 903,7 826,,1 

люд.-
год./т 1417 1343 1393 1375 1407 1369 1449 

Всього зарплата з нарахуваннями грн/га 34511,7 47919,8 39923,9 42388,1 43363,2 48878,0 44674,6 

Амортизація техніки грн/га 2787,9 3303,8 2891,3 3018,4 3069,7 3354,3 3292,8 

Поточний ремонт грн/га 2144,4 2590,6 2316,6 2401,0 2435,2 2624,1 2481,0 

Мінеральні добрива грн/га 5527,4 5527,4 5527,4 5527,4 5527,4 5527,4 5527,4 

ЗЗР грн/га х 192,0 960,0 108,0 540,0 300,0 1500,0 
Розсада грн/га 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 

Паливно-мастильні матеріали 
літри/га 217,2 226,1 218,9 221,1 221,9 226,9 223,2 
грн/га 5430,1 5651,6 5472,8 5527,9 5549,6 5673,0 5578,9 

Вода грн/га 17383,6 17460,3 17460,3 17460,3 17460,3 17460,3 17460,3 
Електроенергія грн/га 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 
Разом прямих витрат грн/га 107976,9 122837,3 114744,1 116622,9 118137,2 124008,9 120552,,7 
Інші прямі витрати грн/га 6526,6 7945,7 7177,5 7352,7 7498,9 8057,8 7733,7 
Всього прямих витрат грн/га 114503,4 130782,9 121921,5 123975,6 125636,2 132066,8 128286,4 
Страхові платежі грн/га 7825,5 8918,2 8326,6 8461,6 8574,2 9004,5 8754,9 
Загальновиробничі витрати грн/га 5589,6 6370,2 5947,6 6043,9 6124,5 6431,8 6253,5 
Виробничі витрати всього (виробнича 
собівартість) 

грн/га 127918,5 146071,3 136195,8 
138481,1 140334,9 147503,1 143294,8 

Витрати на рекламу (10%) грн/га 12791,9 14607,1 13619,6 13848,1 14033,5 14750,3 14329,5 

Витрати на реалізацію (10%) грн/га 12791,9 14607,1 13619,6 13848,1 14033,5 14750,3 14329,5 

Повна собівартість 
грн/га 153502,2 175285,5 163434,9 166177,3 168401,8 177003,7 171953,8 
грн/т 341116 265584 308368 291539 295442 268187 301673 

Виручка від реалізації насіння грн/га 360000,0 528000,0 424000,0 456000,0 456000,0 528000,0 456000,0 

Прибуток від реалізації насіння 
грн/га 206497,8 352714,5 260565,1 289822,7 287598,2 350996,3 284046,2 

грн/т 458884 534416 491632 508461 504558 531813 498327 
Рентабельність  % 134,5 201,2 159,4 174,4 170,8 198,3 165,2 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 
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Відповідно, економічний ефект (додатковий прибуток) на вказаних 

варіантах становить: 146,2; 144,4 та 83,3 тис. грн додаткового прибутку на 1 

га. У розрахунку на 1 т вирощеної продукції – 0,75; 0,73 та 0,49 тис. грн 

додаткового прибутку на 1 т, або 75; 73 та 49 грн у розрахунку на 1 кг насіння. 

 

Таблиця 6.8  

Економічний ефект (додатковий урожай, додатковий прибуток) від 

вирощування перцю солодкого в залежності від дії регуляторів росту 

(середнє за 2019-2020 рр.). 

Варіант Урожай- 

ність 

 насіння,  

 

Додат- 

ковий 

урожай  

Прибуток від 

реалізації 

насіння 

Економічний ефект 

(додатковий прибуток 

від реалізації насіння) 

Од. виміру кг/га кг/га тис. 

грн/га 

тис. 

грн/т 

тис.  

грн/га 

тис.  

грн/т 

Без обробки (контроль) 450 х 206,5 459 х х 

Гіберелова кислота 1 мг/л 660 210 352,7 534 146,2 0,75 

Гіберелова кислота 5 мг/л 530 80 260,6 492 54,1 0,33 

Янтарна кислота 1 мг/л 570 120 289,8 508 83,3 0,49 

Янтарна кислота 5 мг/л 570 120 278,6 505 72,1 0,46 

Д-2Сл 0,5 мг/л 660 210 350,9 532 144,4 0,73 

Д-2Сл 2,5 мг/л 570 1,2 284,0 498 77,5 0,39 

* За економічно обґрунтованими цінами 2020 р. 

 

Обробіток гібереловою та янтарною кислотою у дозі 5 мг/л та 

препаратом Д-2Сл  2,5 мг/л також показав економічну ефективність. Так, 

додатковий прибуток відносно контролю відповідно склав 54,1; 72,1, та 77,5  

тис грн/га.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. За вирощування сортів та ліній перцю солодкого економічно доцільно 

використовувати 60-денну розсаду, тільки за вирощування сорту Лада 

економічно обґрунтованим є використання 65-денної розсади (у сорту Лада зі 

збільшенням періоду вирощування істотно зростає урожайність повноцінного 

насіння). Відмічено, що для сортів Валюша та Любаша, а також ліній Л. 
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183/331 та Л. 183/332 за використання оптимального віку розсади (60 діб) 

рівень рентабельності вирощування був високим (183,5–232,7 %), для сорту 

Лада та Світозар за віку розсади 65 та 60 діб відповідно рентабельність 

коливалася в межах 70,5–99,7 %. 

2. На дослідженнях при вирощуванні перцю солодкого в залежності від 

дії регуляторів росту найбільший приріст урожаю спостерігався у варіантах з  

обробкою гібереловою кислотою (1 мг/л) і препаратом Д-2Сл (0,5 мг/л), що 

відносно до контролю становило 210 кг/га. Відповідно, економічний ефект 

(додатковий прибуток) на вказаних варіантах становить: 146,2; 144,4 та 83,3 

тис. грн додаткового прибутку на 1 га. У розрахунку на 1т вирощеної 

продукції – 0,75; 0,73 та 0,49 тис. грн додаткового прибутку або 75; 73 та 49 

грн у розрахунку на 1 кг насіння.  
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ВИСНОВКИ  

В дисертації представлено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення наукового завдання, яке полягало в удосконаленні способів і 

методів підвищення насіннєвої продуктивності перцю солодкого. Розроблені 

елементи системи насінництва перцю солодкого в умовах Східного Лісостепу 

України, що спрямовані на збільшення урожайності насіння нормованої 

якості, збереження сортових ознак та підвищення економічної ефективності за 

рахунок використання закономірностей формування урожайності насіння 

перцю солодкого різних груп стиглості, застосування регуляторів росту, а 

також внутрішньосортового запилення. За результатами досліджень зроблено 

наступні висновки. 

1. Встановлено, що зменшення віку розсади зумовлює скорочення 

вегетаційного періоду і його міжфазових періодів (на 5-6 діб). Найменша 

тривалість періоду сходи – фізіологічна стиглість плодів спостерігалась у ліній 

Л 183/331 і Л 184/332 і становила 141 і 142 доби за віком розсади 55 діб, 

найдовший вегетаційний період був у сорту Світозар – 161 доба за віком 

розсади 65 діб.  

2. Визначено, що гарант-прогнозом, який забезпечує одержання 

високого урожаю плодів фізіологічної стиглості та кондиційного насіння є 

сума активних температур вище 10°С – для ранньостиглих сортів та ліній 

перцю солодкого (Лада, Л.183/331, Л.184/332) ефективним є використання 

розсади віком 55 діб (сума активних температур не менше 2899°С), для 

середньоранніх та середньостиглих (Валюша, Любаша) – 60 діб (сума 

активних температур не менше 3230°С), пізньостиглих (Світозар) – 65 діб 

(сума активних температур не менше 3333°С); 

3. За результатами досліджень встановлено, що збільшення віку 

розсади з 55 до 65 діб сприяє підвищенню насіннєвої продуктивності рослин 

перцю солодкого, а також забезпечує формування більшої маси плодів 

фізіологічної стиглості на рослині.  
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4. За аналізом наведених даних по продуктивності плодів і насіння, 

залежно від віку розсади, доведено, продуктивність буде вищою, якщо вік 

розсади становить 60 і 65 діб. Найвищу продуктивність плодів фізіологічної 

стиглості і насіння отримали при вирощуванні сортів Валюша і Любаша.  

5. Найвищі посівні якості насіння були відмічені у рослин сорту 

Світозар (енергія – 81,5 %, схожість 91,6 %) та ліній Л.183/331 (84,3 % та 90,3 

% відповідно). У більшості генотипів виявлено позитивну тенденцію до 

підвищення посівних якостей насіння за віком розсади 60 діб. Для 

ранньостиглих генотипів більш виповнене насіння формується за віком 

розсади 55 – 60 діб, а для пізньостиглих сортів маса насіння збільшується за 

використання розсади 65 діб. 

6. Виявлено стабільний взаємозв’язок між шириною сім’ядольного 

листка і шириною листка (r = 0,92; 0,98; 0,80), діаметром плоду (r = 0.85; 0,92; 

0,99), товщиною стінки плоду (r = 0.95; 0,98; 0,98), середньою масою плоду (r 

= 0,89; 0,69; 0,72). Така кореляція дозволяє проводити попередню оцінку 

рослин на ранніх етапах органогенезу за непрямими ознаками, як в 

селекційному процесі, так і насінництві перцю солодкого. 

7. На основі одержаних результатів виявлено, що використання 

регуляторів росту забезпечує збільшення кількості плодів на рослині (на 2–4 

шт.), і підвищення загальної продуктивності (на 78–205 г/росл.). Найбільшу 

кількість і продуктивність плодів, в середньому за роки досліджень, 

забезпечив варіант з обробкою препарату Д-2Сл з нормою 0,5 мл/л (12 

плодів/росл. та 539 г/росл. відповідно). 

8. Ефективним способом підвищення насіннєвої продуктивності рослин 

перцю солодкого є використання у технології вирощування стимуляторів 

росту шляхом обприскування розчином Янтарної кислоти (5 мг/л), Гіберелової 

кислоти (1мг/л) та препарату Д-2Сл (0,5 мл/л). За їх використання відмічається 

зростання збору насіння з 1 рослини відносно контролю до рівня 13–16 г. 

9. Встановлено, що використання регуляторів росту забезпечує 

збільшення посівних якостей насіння в порівнянні з контролем. Висока енергія 
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(1 мг/л – 86%) і схожість насіння (5 мг/л – 93%) були відмічені за 

використанням Янтарної кислоти. Абсолютна маса 1000 шт. насіння за 

використанням регуляторів росту коливалась від 6,4 до 7,2 г. При цьому 

найбільш виповненим було насіння, за використання препарату Гіберелової 

кислоти (7,1; 7,2 г). 

10. Доведено ефективність використання внутрішньосортового 

запилення рослин перцю солодкого порівняно із самозапиленням. 

Використання суміші пилку з 5 рослин забезпечує збільшення маси плодів на 

рослині до 682 г, з двох рослин до 632 г, що вище контролю на 106 та 92 % 

відповідно. При цьому відмічається зростання насіннєвої продуктивності 

рослин на 78–163 % порівняно із самозапиленням.  

11. Встановлено, що за вирощування генотипів перцю солодкого різних 

груп стиглості, оптимальним та економічно доцільним є використання 60-

денної розсади. Відмічено, що для ранньостиглих ліній Л 183/331 та Л 

184/332, а також середньостиглих сортів Валюша і Любаша, за використання 

оптимального віку розсади (60 діб) рівень рентабельності вирощування був 

високим (183,5–232,7 %), а для пізньостиглого сорту Світозар, за віку розсади 

65 діб, рентабельність складала 72,9 %.  

12. Економічна оцінка використання стимуляторів росту у технології 

вирощування перцю солодкого на насіннєві цілі довела їх високу 

ефективність. Найбільша рентабельність спостерігалась за використання 

Гіберелової кислоти в концентрації 1 мг/л (201,2 %) та препарату Д-2Сл в 

концентрації 0,5 мл/л (198,3 %). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

В умовах східного Лісостепу України, виробникам різних форм 

господарювання, з метою одержання якісного насіння перцю солодкого 

рекомендується : 

– вирощувати розсаду для ранньостиглих генотипів віком 55 діб, для 

пізньостиглих – 65 діб (більш довшого терміну вирощування). 

– добір рослин проводити на ранніх етапах органогенезу за шириною 

сім’ядольного листка, яка корелює з діаметром плоду, товщиною 

перикарпію та середньою масою плоду.  

– використовувати регулятори росту (Гіберелова кислота з нормою 1 

мг/л і Д-2Сл з нормою 0,5 мл/л), методом двократного обприскування 

у фазу початку закладання репродуктивних органів та у фазу 

формування бутону розміром 5 мм, що підвищє не лише загальну 

урожайність, а й насіннєву продуктивність рослин.  

– для зростання насіннєвої продуктивності доцільно проводити 

внутрішньосортове запилення сумішшю пилку, що зумовлює 

підвищення виходу насіння з однієї рослини у 2,5 рази в порівнянні з 

варіантом самозапилення. 

– для отримання високої насіннєвої продуктивності перцю солодкого в 

умовах східного Лісостепу України доцільно вирощувати найбільш 

адаптовані сорти вітчизняної селекції Валюша і Любаша.  
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Додаток А 

Характеристика погодних умов за даними метеопосту "Мерефа" Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

(2017-2020 рр.) 

Метеое-

лементи  
Роки 

Травень Червень Липень Серпень  Вересень 

I II III 
за 

місяць 
I II III 

за 

місяць 
I II III 

за 

місяць 
I II III 

за 

місяць 
I II III 

за 

місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Середньо-

добова 

темпера-

тура 

повітря, ° С 

2017 15,2 11,3 17,8 14,7 18,9 19,8 23,6 20,8 20,8 22,3 24,2 22,4 26,5 26,1 20,0 24,2 17,9 20,0 14,3 17,4 

2018 21,8 18,0 19,7 19,8 19,2 21,7 22,7 21,2 21,7 22,3 24,7 22,9 24,4 23,0 22,1 23,1 21,8 19,3 13,9 18,3 

2019 
15,3 18,6 19,9 17,9 23,2 25,3 23,5 24,0 21,6 20,8 22,1 21,5 19,8 23,3 21,4 21,5 20,5 15,7 10,9 15,7 

2020 16,0 15,0 14,7 15,2 20,2 25,8 24,4 23,4 25,1 22,2 23,5 23,6 23,0 21,0 21,2 21,7 22,0 15,7 16,1 17,9 

багаторічне 14,9 16,8 17,9 16,5 19,7 20,0 20,8 20,2 21,0 21,6 21,5 21,3 21,6 20,0 18,0 19,8 16,3 14,0 12,1 14,1 

Максима-

льна 

темпера-

тура 

повітря, ° С 

2017 28,0 23,0 27,0 28,0 32,0 35,0 35,0 35,0 35,0 33,0 36,0 36,0 37,0 37,0 34,0 37,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

2018 
32,0 29,0 29,0 32,0 27,0 31,0 32,0 32,0 32,0 31,0 33,0 33,0 35,0 33,0 33,0 35,0 32,0 28,0 28,0 32,0 

2019 26,0 27,0 30,0 30,0 32,0 33,0 34,0 34,0 32,0 29,0 30,0 32,0 32,0 33,0 31,0 33,0 29,0 25,0 21,0 29,0 

2020 26,0 25,0 24,0 26,0 32,0 34,0 32,0 34,0 37,0 32,0 33,0 37,0 33,0 31,0 30,0 33,0 32,0 26,0 26,0 32,0 

багаторічне 30,0 33,0 33,0 33,0 34,0 38,0 35,0 38,0 36,0 35,6 36,5 36,5 37,5 36,5 36,5 37,5 31,0 31,8 30,0 31,8 

Мініма- 

льна 

температура 

повітря, ° С 

2017 0,0 1,0 5,0 0,0 1,0 9,0 8,0 1,0 6,0 9,0 10,0 6,0 15,0 12,0 9,0 9,0 8,0 7,0 -4,0 -4,0 

2018 
7,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 8,0 3,0 8,0 16,0 16,0 8,0 8,0 9,0 6,0 6,0 8,0 5,0 1,0 1,0 

2019 4,0 7,0 6,0 4,0 13,0 15,0 10,0 10,0 10,0 8,0 12,0 8,0 6,0 9,0 6,0 6,0 7,0 0,0 -5,0 -5,0 
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Продовження додатку А 

 2020 5,0 2,0 0,0 0,0 6,0 16,0 9,0 6,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 5,0 7,0 5,0 6,0 2,0 -1,0 -1,0 

 багаторічне -6,8 -3,5 -2,0 -6,8 3,5 1,0 3,5 1,0 6,5 6,3 6,0 6,0 5,3 4,8 1,5 1,5 0,0 -3,0 -6,0 -6,0 

Опади, мм. 

2017 2,5 12,0 6,0 20,5 1,0 5,5 16,5 23,0 25,4 6,5 12,5 19,0 0,0 0,0 8,0 8,0 20,5 0,0 0,0 20,5 

2018 
0,0 17,5 0,0 17,5 13,5 7,5 59,5 80,5 1,0 45,5 8,5 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 5,0 27,5 43,5 

2019 23,5 3,0 32,0 58,5 12,5 0,0 1,5 14,0 38,0 2,5 10,5 51,0 7,5 0,0 0,0 7,5 16,0 1,0 15,0 32,0 

2020 8,5 13,5 104,0 126,0 20,0 2,5 8,0 30,5 0,0 55,0 0,0 55,0 0,0 2,0 7,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

багаторічне 16,9 12,6 26,0 55,5 17,9 25,9 21,2 65,0 25,4 24,1 23,8 73,3 13,3 13,6 15,0 41,9 18,8 16,8 13,2 48,8 

Мініма-
льна 

темпера-

тура на 

грунті, ° С 

2017 -2,0 -1,0 2,0 -2,0 0,0 7,0 7,0 0,0 6,0 9,0 10,0 6,0 15,0 11,0 8,0 8,0 7,0 6,0 -3,5 -3,5 

2018 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 7,0 3,0 7,0 15,0 16,0 7,0 7,0 8,0 5,0 5,0 7,0 4,0 0,0 0,0 

2019 4,0 7,0 6,0 4,0 13,0 15,0 10,0 10,0 10,0 8,0 12,0 8,0 6,0 9,0 6,0 6,0 7,0 0,0 -5,0 -5,0 

2020 5,0 2,0 -1,0 -1,0 6,0 16,0 9,0 6,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 5,0 7,0 5,0 6,0 2,0 -1,0 -1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 1 

 

 Дати настання основних фенологічних фаз розвитку рослин перцю солодкого 
 

 

№   

ділянки 

дата    

посіву 

всходи 
1-й справжній 

листок 
бутонізація цвітіння завязування плодів технічна стиглість 

біологічна 

стиглість 

початок мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок  мас 

1.1/1 27.02.17 06.03.17 07.03.17 14.03.17 15.03.17 01.06.17 03.06.17 10.06.17 14.06.17 19.06.17 21.06.17 03.07.17 05.07.17 27.07.17 04.08.17 

1.2/1 04.03.17 10.03.17 11.03.17 19.03.17 20.03.17 02.06.17 04.06.17 13.06.17 16.06.17 20.06.17 22.06.17 04.07.17 08.07.17 30.07.17 08.08.17 

1.3/1 09.03.17 16.03.17 17.03.17 25.03.17 26.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 21.06.17 25.06.17 27.06.17 05.07.17 09.07.17 03.08.17 09.08.17 

2.1/1 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 02.06.17 04.06.17 19.06.17 24.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 06.08.17 10.08.17 

2.2/1 04.03.17 11.03.17 13.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 23.06.17 26.06.17 29.06.17 12.07.17 13.07.17 08.08.17 13.08.17 

2.3/1 09.03.17 17.03.17 19.03.17 25.03.17 27.03.17 05.06.17 06.06.17 20.06.17 24.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 08.08.17 13.08.17 

3.1/1 27.02.17 07.03.17 08.03.17 16.03.17 17.03.17 02.06.17 04.06.17 22.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 09.07.17 12.07.17 08.08.17 12.08.17 

3.2/1 04.03.17 11.03.17 12.03.17 20.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 24.06.17 26.06.17 29.06.17 09.07.17 13.07.17 08.08.17 12.08.17 

3.3/1 09.03.17 17.03.17 18.03.17 27.03.17 28.03.17 06.06.17 07.06.17 20.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 09.07.17 14.07.17 09.08.17 12.08.17 

4.1/1 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 02.06.17 04.06.17 20.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 11.07.17 15.07.17 09.08.17 14.08.17 

4.2/1 04.03.17 11.03.17 12.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 12.07.17 16.07.17 09.08.17 15.08.17 

4.3/1 09.03.17 17.03.17 18.03.17 25.03.17 27.03.17 06.06.17 07.06.17 21.06.17 26.06.17 28.06.17 30.06.17 13.07.17 18.07.17 10.08.17 16.08.17 

5.1/1 27.02.17 11.03.17 13.03.17 20.03.17 23.03.17 02.06.17 04.06.17 12.06.17 15.06.17 17.06.17 20.06.17 02.07.17 04.07.17 28.07.17 04.08.17 

5.2/1 04.03.17 13.03.17 15.03.17 22.03.17 25.03.17 03.06.17 05.06.17 13.06.17 16.06.17 18.06.17 20.06.17 02.07.17 04.07.17 27.07.17 05.08.17 

5.3/1 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 14.06.17 19.06.17 19.06.17 21.06.17 04.07.17 06.07.17 29.07.17 05.08.17 

6.1/1 27.02.17 13.03.17 16.03.17 20.03.17 24.03.17 02.06.17 04.06.17 14.06.17 19.06.17 19.06.17 21.06.17 04.07.17 06.07.17 27.07.17 03.08.17 

6.2/1 04.03.17 15.03.17 18.03.17 23.03.17 26.03.17 03.06.17 05.06.17 15.06.17 20.06.17 19.06.17 21.06.17 05.07.17 09.07.17 28.07.17 04.08.17 

6.3/1 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 20.06.17 21.06.17 24.06.17 06.07.17 09.07.17 01.08.17 07.08.17 

                                

1.1/2 27.02.17 06.03.17 07.03.17 14.03.17 15.03.17 01.06.17 03.06.17 16.06.17 20.06.17 24.06.17 27.06.17 05.07.17 10.07.17 01.08.17 06.08.17 

1.2/2 04.03.17 10.03.17 11.03.17 19.03.17 20.03.17 02.06.17 04.06.17 18.06.17 20.06.17 22.06.17 26.06.17 05.07.17 10.07.17 30.07.17 06.08.17 

1.3/2 09.03.17 16.03.17 17.03.17 25.03.17 26.03.17 04.06.17 06.06.17 16.06.17 20.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 03.08.17 09.08.17 

2.1/2 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 02.06.17 04.06.17 17.06.17 21.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 12.07.17 08.08.17 13.08.17 

2.2/2 04.03.17 11.03.17 13.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 21.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 08.08.17 14.08.17 

2.3/2 09.03.17 17.03.17 19.03.17 25.03.17 27.03.17 04.06.17 06.06.17 17.06.17 20.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 08.08.17 14.08.17 

3.1/2 27.02.17 07.03.17 08.03.17 16.03.17 17.03.17 04.06.17 06.06.17 24.06.17 26.06.17 27.06.17 29.06.17 09.07.17 12.07.17 06.08.17 12.08.17 

3.2/2 04.03.17 11.03.17 12.03.17 20.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 23.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 10.07.17 14.07.17 06.08.17 14.08.17 
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Продовження додатку Б1 

3.3/2 09.03.17 17.03.17 18.03.17 27.03.17 28.03.17 05.06.17 07.06.17 24.06.17 26.06.17 28.06.17 29.06.17 09.07.17 14.07.17 07.08.17 14.08.17 

4.1/2 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 11.07.17 14.07.17 09.08.17 14.08.17 

4.2/2 04.03.17 11.03.17 12.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 26.06.17 28.06.17 29.06.17 11.07.17 14.07.17 09.08.17 15.08.17 

4.3/2 09.03.17 17.03.17 18.03.17 25.03.17 27.03.17 05.06.17 07.06.17 25.06.17 27.06.17 29.06.17 30.06.17 12.07.17 16.07.17 09.08.17 16.08.17 

5.1/2 27.02.17 11.03.17 13.03.17 20.03.17 23.03.17 02.06.17 04.06.17 12.06.17 18.06.17 19.06.17 22.06.17 02.07.17 04.07.17 27.07.17 03.08.17 

5.2/2 04.03.17 13.03.17 15.03.17 22.03.17 25.03.17 03.06.17 05.06.17 13.06.17 19.06.17 20.06.17 23.06.17 02.07.17 04.07.17 29.07.17 06.08.17 

5.3/2 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 16.06.17 19.06.17 20.06.17 22.06.17 04.07.17 06.07.17 30.07.17 07.08.17 

6.1/2 27.02.17 13.03.17 16.03.17 20.03.17 24.03.17 02.06.17 04.06.17 14.06.17 19.06.17 20.06.17 23.06.17 04.07.17 06.07.17 27.07.17 03.08.17 

6.2/2 04.03.17 15.03.17 18.03.17 23.03.17 26.03.17 03.06.17 05.06.17 17.06.17 20.06.17 21.06.17 23.06.17 05.07.17 09.07.17 29.07.17 06.08.17 

6.3/2 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 21.06.17 23.06.17 26.06.17 06.07.17 09.07.17 30.07.17 08.08.17 

                                

1.1/3 27.02.17 06.03.17 07.03.17 14.03.17 15.03.17 01.06.17 03.06.17 15.06.17 19.06.17 21.06.17 25.06.17 03.07.17 05.07.17 27.07.17 05.08.17 

1.2/3 04.03.17 10.03.17 11.03.17 19.03.17 20.03.17 02.06.17 04.06.17 12.06.17 15.06.17 19.06.17 21.06.17 03.07.17 07.07.17 25.07.17 03.08.17 

1.3/3 09.03.17 16.03.17 17.03.17 25.03.17 26.03.17 04.06.17 06.06.17 14.06.17 17.06.17 19.06.17 22.06.17 05.07.17 10.07.17 28.07.17 06.08.17 

2.1/3 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 02.06.17 04.06.17 18.06.17 21.06.17 25.06.17 27.06.17 06.07.17 10.07.17 08.08.17 12.08.17 

2.2/3 04.03.17 11.03.17 13.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 20.06.17 22.06.17 26.06.17 29.06.17 11.07.17 16.07.17 09.08.17 14.08.17 

2.3/3 09.03.17 17.03.17 19.03.17 25.03.17 27.03.17 02.06.17 04.06.17 19.06.17 20.06.17 26.06.17 28.06.17 07.07.17 09.07.17 07.08.17 13.08.17 

3.1/3 27.02.17 07.03.17 08.03.17 16.03.17 17.03.17 02.06.17 06.06.17 21.06.17 24.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 12.07.17 04.08.17 10.08.17 

3.2/3 04.03.17 11.03.17 12.03.17 20.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 21.06.17 24.06.17 27.06.17 29.06.17 09.07.17 14.07.17 09.08.17 13.08.17 

3.3/3 09.03.17 17.03.17 18.03.17 27.03.17 28.03.17 05.06.17 07.06.17 20.06.17 24.06.17 26.06.17 28.06.17 09.07.17 14.07.17 07.08.17 11.08.17 

4.1/3 27.02.17 07.03.17 08.03.17 15.03.17 16.03.17 02.06.17 04.06.17 19.06.17 21.06.17 27.06.17 29.06.17 11.07.17 14.07.17 09.08.17 14.08.17 

4.2/3 04.03.17 11.03.17 12.03.17 21.03.17 22.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 21.06.17 27.06.17 29.06.17 11.07.17 15.07.17 10.08.17 15.08.17 

4.3/3 09.03.17 17.03.17 18.03.17 25.03.17 27.03.17 05.06.17 07.06.17 20.06.17 26.06.17 28.06.17 30.06.17 12.07.17 15.07.17 10.08.17 16.08.17 

5.1/3 27.02.17 11.03.17 13.03.17 20.03.17 23.03.17 02.06.17 04.06.17 12.06.17 15.06.17 20.06.17 22.06.17 02.07.17 04.07.17 29.07.17 05.08.17 

5.2/3 04.03.17 13.03.17 15.03.17 22.03.17 25.03.17 03.06.17 05.06.17 13.06.17 16.06.17 21.06.17 23.06.17 02.07.17 04.07.17 29.07.17 06.08.17 

5.3/3 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 16.06.17 20.06.17 21.06.17 23.06.17 04.07.17 06.07.17 28.07.17 08.08.17 

6.1/3 27.02.17 13.03.17 16.03.17 20.03.17 24.03.17 02.06.17 04.06.17 13.06.17 17.06.17 21.06.17 23.06.17 04.07.17 06.07.17 28.07.17 07.08.17 

6.2/3 04.03.17 15.03.17 18.03.17 23.03.17 26.03.17 03.06.17 05.06.17 14.06.17 21.06.17 22.06.17 25.06.17 05.07.17 09.07.17 30.07.17 08.08.17 

6.3/3 09.03.17 19.03.17 22.03.17 27.03.17 29.03.17 04.06.17 06.06.17 19.06.17 21.06.17 23.06.17 26.06.17 05.07.17 09.07.17 30.07.17 08.08.17 
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Додаток Б 2 

 

Дати настання основних фенологічних фаз розвитку рослин перцю солодкого 
 

 

 

№ 

ділянки 

дата 

посіву 

всходи 
1-й справжній 

листок 
бутонізація цвітіння зав’язування плодів технічна стиглість 

біологічна 

стиглість 

початок мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок  мас 

1.1/1 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 26.05.18 28.05.18 13.06.18 15.06.18 17.06.18 18.06.18 01.07.18 03.07.18 27.07.18 02.08.18 

1.2/1 27.02.18 08.03.18 09.03.18 17.03.18 18.03.18 27.05.18 29.05.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 03.07.18 06.07.18 29.07.18 03.08.18 

1.3/1 04.03.18 13.03.18 14.03.18 20.03.18 21.03.18 28.05.18 30.05.18 14.06.18 16.06.18 18.06.18 19.06.18 01.07.18 03.07.18 27.07.18 30.07.18 

2.1/1 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 27.05.18 29.05.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 04.07.18 06.07.18 30.07.18 12.08.18 

2.2/1 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 30.05.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 04.07.18 07.07.18 06.08.18 11.08.18 

2.3/1 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 29.05.18 01.06.18 18.06.18 19.06.18 22.06.18 24.06.18 05.07.18 08.07.18 05.08.18 11.08.18 

3.1/1 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 16.03.18 27.05.18 29.05.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 05.07.18 07.07.18 04.08.18 07.08.18 

3.2/1 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 05.07.18 07.07.18 06.08.18 09.08.18 

3.3/1 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 29.05.18 01.06.18 19.06.18 20.06.18 22.06.18 24.06.18 05.07.18 07.07.18 04.08.18 10.08.18 

4.1/1 22.02.18 05.03.18 06.03.18 13.03.18 14.03.18 28.05.18 30.05.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 04.07.18 06.07.18 05.08.18 10.08.18 

4.2/1 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 29.05.18 01.06.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 05.07.18 07.07.18 05.08.18 10.08.18 

4.3/1 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 30.05.18 01.06.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 06.07.18 08.07.18 01.08.18 07.08.18 

5.1/1 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 26.05.18 28.05.18 10.06.18 12.06.18 14.06.18 16.06.18 27.06.18 29.06.18 25.07.18 30.07.18 

5.2/1 27.02.18 09.03.18 10.03.18 16.03.18 17.03.18 27.05.18 28.05.18 11.06.18 13.06.18 14.06.18 16.06.18 27.06.18 29.06.18 25.07.18 29.07.18 

5.3/1 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 27.05.18 29.05.18 13.06.18 15.06.18 16.06.18 17.06.18 28.06.18 30.06.18 27.07.18 31.07.18 

6.1/1 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 28.05.18 29.05.18 11.06.18 13.06.18 16.06.18 18.06.18 29.06.18 01.07.18 23.07.18 28.07.18 

6.2/1 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 29.05.18 12.06.18 14.06.18 16.06.18 18.06.18 29.06.18 01.07.18 22.07.18 27.07.18 

6.3/1 04.03.18 14.03.18 15.03.18 21.03.18 23.03.18 29.05.18 30.05.18 13.06.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 30.06.18 02.07.18 23.07.18 28.07.18 

1.1/2 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 27.05.18 29.05.18 16.06.18 18.06.18 20.06.18 22.06.18 03.07.18 06.07.18 28.07.18 04.08.18 

1.2/2 27.02.18 08.03.18 09.03.18 17.03.18 18.03.18 27.05.18 29.05.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 22.06.18 04.07.18 06.07.18 29.07.18 02.08.18 

1.3/2 04.03.18 13.03.18 14.03.18 20.03.18 21.03.18 27.05.18 29.05.18 14.06.18 16.06.18 18.06.18 19.06.18 02.07.18 06.07.18 28.07.18 02.08.18 

2.1/2 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 28.05.18 30.05.18 18.06.18 19.06.18 22.06.18 24.06.18 06.07.18 09.07.18 06.08.18 13.08.18 

2.2/2 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 29.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 06.07.18 09.07.18 05.08.18 10.08.18 
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2.3/2 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 08.07.18 09.07.18 06.08.18 09.08.18 

3.1/2 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 16.03.18 28.05.18 30.05.18 19.06.18 20.06.18 22.06.18 24.06.18 06.07.18 08.07.18 05.08.18 10.08.18 

3.2/2 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 29.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 22.06.18 23.06.18 06.07.18 08.07.18 05.08.18 08.08.18 

3.3/2 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 29.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 06.07.18 09.07.18 05.08.18 09.08.18 

4.1/2 22.02.18 05.03.18 06.03.18 13.03.18 14.03.18 28.05.18 30.05.18 18.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 07.07.18 09.07.18 06.08.18 13.08.18 

4.2/2 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 29.05.18 30.05.18 16.06.18 18.06.18 21.06.18 23.06.18 06.07.18 08.07.18 01.08.18 09.08.18 

4.3/2 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 30.05.18 01.06.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 23.06.18 07.07.18 09.07.18 06.08.18 09.08.18 

5.1/2 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 27.05.18 28.05.18 10.06.18 12.06.18 13.06.18 15.06.18 01.07.18 03.07.18 25.07.18 31.07.18 

5.2/2 27.02.18 09.03.18 10.03.18 16.03.18 17.03.18 28.05.18 29.05.18 12.06.18 13.06.18 15.06.18 17.06.18 28.06.18 30.06.18 25.07.18 29.07.18 

5.3/2 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 27.05.18 28.05.18 13.06.18 14.06.18 16.06.18 17.06.18 28.06.18 30.06.18 27.07.18 30.07.18 

6.1/2 22.02.18 06.03.18 07.03.18 15.03.18 16.03.18 28.05.18 29.05.18 11.06.18 13.06.18 17.06.18 18.06.18 03.07.18 05.07.18 23.07.18 29.07.18 

6.2/2 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 29.05.18 13.06.18 15.06.18 17.06.18 18.06.18 30.06.18 02.07.18 23.07.18 28.07.18 

6.3/2 04.03.18 14.03.18 15.03.18 21.03.18 23.03.18 29.05.18 30.05.18 14.06.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 29.06.18 30.06.18 23.07.18 28.07.18 

1.1/3 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 27.05.18 29.05.18 16.06.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 03.07.18 06.07.18 29.07.18 04.08.18 

1.2/3 27.02.18 08.03.18 09.03.18 17.03.18 18.03.18 27.05.18 29.05.18 16.06.18 18.06.18 19.06.18 20.06.18 03.07.18 06.07.18 28.07.18 03.08.18 

1.3/3 04.03.18 13.03.18 14.03.18 20.03.18 21.03.18 27.05.18 29.05.18 15.06.18 17.06.18 18.06.18 19.06.18 03.07.18 06.07.18 27.07.18 01.08.18 

2.1/3 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 22.06.18 24.06.18 09.07.18 10.07.18 06.08.18 10.08.18 

2.2/3 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 06.07.18 10.07.18 05.08.18 11.08.18 

2.3/3 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 21.06.18 07.07.18 10.07.18 06.08.18 11.08.18 

3.1/3 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 16.03.18 28.05.18 30.05.18 19.06.18 20.06.18 22.06.18 24.06.18 08.07.18 10.07.18 05.08.18 09.08.18 

3.2/3 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 30.05.18 19.06.18 20.06.18 21.06.18 23.06.18 06.07.18 08.07.18 05.08.18 10.08.18 

3.3/3 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 28.05.18 30.05.18 18.06.18 19.06.18 21.06.18 22.06.18 05.07.18 09.07.18 06.08.18 10.08.18 

4.1/3 22.02.18 05.03.18 06.03.18 13.03.18 14.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 21.06.18 23.06.18 08.07.18 09.07.18 06.08.18 09.08.18 

4.2/3 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 28.05.18 30.05.18 17.06.18 19.06.18 20.06.18 22.06.18 08.07.18 10.07.18 05.08.18 10.08.18 

4.3/3 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 29.05.18 30.05.18 17.06.18 18.06.18 19.06.18 21.06.18 09.07.18 11.07.18 07.08.18 10.08.18 

5.1/3 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 26.05.18 28.05.18 11.06.18 12.06.18 15.06.18 16.06.18 27.06.18 29.06.18 26.07.18 01.08.18 

5.2/3 27.02.18 09.03.18 10.03.18 16.03.18 17.03.18 28.05.18 29.05.18 12.06.18 13.06.18 15.06.18 17.06.18 28.06.18 30.06.18 26.07.18 01.08.18 

5.3/3 04.03.18 13.03.18 14.03.18 21.03.18 22.03.18 28.05.18 29.05.18 13.06.18 14.06.18 16.06.18 17.06.18 29.06.18 30.06.18 26.07.18 30.07.18 

6.1/3 22.02.18 06.03.18 07.03.18 14.03.18 15.03.18 28.05.18 29.05.18 12.06.18 13.06.18 17.06.18 18.06.18 02.07.18 04.07.18 23.07.18 29.07.18 

6.2/3 27.02.18 09.03.18 10.03.18 17.03.18 18.03.18 29.05.18 30.05.18 13.06.18 14.06.18 17.06.18 18.06.18 03.07.18 05.07.18 23.07.18 29.07.18 

6.3/3 04.03.18 14.03.18 15.03.18 21.03.18 23.03.18 29.05.18 30.05.18 14.06.18 15.06.18 17.06.18 19.06.18 03.07.18 04.07.18 23.07.18 28.07.18 
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Додаток Б 3 
 

Дати настання основних фенологічних фаз розвитку рослин перцю солодкого 

 

  

№ ді-

лянки 

дата 

посіву 

Всходи 1-й справжній листок бутонізація цвітіння завязування плодів технічна стиглість 
біологічна 

стиглість 

початок Мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок мас початок  мас 

1.1/1 28.02.19 14.03.19 15..03.19 31.04.19 01.04.19 10.06.19 12.06.19 01.07.19 02.07.19 04.07.19 06.07.19 23.07.19 28.07.19 19.08.19 22.08.19 

1.2/1 05.03.19 20.03.19 21.03.19 04.04.19 05.04.19 12.06.19 14.06.19 03.07.19 04.07.19 06.07.19 08.07.19 24.07.19 29.07.19 20.08.19 25.08.19 

1.3/1 10.03.19 26.03.19 28.03.19 09.04.19 10.04.19 15.06.19 16.06.19 05.07.19 07.07.19 09.07.19 10.07.19 27.07.19 31.07.19 22.08.19 25.08.19 

2.1/1 28.02.19 15.03.19 16.03.19 01.04.19 03.04.19 11.06.19 14.06.19 04.07.19 06.07.19 08.07.19 10.07.19 26.07.19 04.08.19 20.08.19 26.08.19 

2.2/1 05.03.19 21.03.19 23.03.19 08.04.19 09.04.19 13.06.19 17.06.19 05.07.19 09.07.19 10.07.19 12.07.19 28.07.19 06.08.19 25.08.19 28.08.19 

2.3/1 10.03.19 27.03.19 29.03.19 12.04.19 14.04.19 14.06.19 18.06.19 08.07.19 10.07.19 12.07.19 15.07.19 26.07.19 05.08.19 27.08.19 01.09.19 

3.1/1 28.02.19 15.03.19 18.03.19 05.04.19 07.04.19 15.06.19 17.06.19 10.07.19 12.07.19 15.07.19 17.07.19 30.07.19 07.08.19 27.08.19 02.09.19 

3.2/1 05.03.19 21.03.19 22.03.19 08.04.19 10.04.19 17.06.19 19.06.19 10.07.19 13.07.19 14.07.19 16.07.19 29.07.19 06.08.19 26.08.19 01.09.19 

3.3/1 10.03.19 24.03.19 25.03.19 09.04.19 10.04.19 16.06.19 20.06.19 11.07.19 14.07.19 15.07.19 17.07.19 29.07.19 07.08.19 27.08.19 01.09.19 

4.1/1 28.02.19 15.03.19 16.03.19 04.04.19 05.04.19 14.06.19 16.06.19 09.07.19 11.07.19 13.07.19 16.07.19 28.07.19 30.07.19 25.08.19 28.08.19 

4.2/1 05.03.19 21.03.19 23.03.19 06.04.19 08.04.19 13.06.19 15.06.19 10.07.19 12.07.19 13.07.19 17.07.19 27.07.19 30.07.19 24.08.19 27.08.19 

4.3/1 10.03.19 25.03.19 26.03.19 07.04.19 09.04.19 14.06.19 16.06.19 11.07.19 12.07.19 14.07.19 16.07.19 28.07.19 29.07.19 23.08.19 25.08.19 

5.1/1 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.01.19 01.04.19 12.06.19 13.06.19 03.07.19 04.07.19 07.07.19 08.07.19 25.07.19 27.07.19 19.08.19 21.08.19 

5.2/1 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 12.06.19 13.06.19 04.07.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 24.07.19 28.07.19 19.08.19 20.08.19 

5.3/1 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 10.04.19 13.06.19 15.06.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 08.07.19 26.07.19 28.07.19 20.08.19 21.08.19 

6.1/1 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.03.19 01.04.19 12.06.19 14.06.19 02.07.19 03.07.19 07.07.19 09.07.19 24.07.19 27.07.19 19.08.19 20.08.19 

6.2/1 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 12.06.19 14.06.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 08.07.19 29.07.19 30.07.19 20.08.19 21.08.19 

6.3/1 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 09.04.19 14.06.19 16.06.19 07.07.19 08.07.19 09.07.19 11.07.19 29.07.19 01.08.19 19.08.19 20.08.19 

1.1/2 28.02.19 14.03.19 15.03.19 31.04.19 01.04.19 09.06.19 11.06.19 30.06.19 01.07.19 03.07.19 05.07.19 24.07.19 29.07.19 17.08.19 23.08.19 

1.2/2 05.03.19 20.03.19 21.03.19 04.04.19 05.04.19 11.06.19 13.06.19 03.07.19 05.07.19 07.07.19 09.07.19 25.07.19 29.07.19 18.08.19 22.08.19 

1.3/2 10.03.19 26.03.19 28.03.19 09.04.19 10.04.19 12.06.19 15.06.19 04.07.19 07.07.19 08.07.19 11.07.19 27.07.19 30.07.19 21.08.19 23.08.19 
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Продовження додатку Б3 

2.1/2 28.02.19 15.03.19 16.03.19 01.04.19 03.04.19 12.06.19 14.06.19 04.07.19 07.07.19 08.07.19 10.07.19 25.07.19 03.08.19 20.08.19 26.08.19 

2.2/2 05.03.19 21.03.19 23.03.19 08.04.19 09.04.19 13.06.19 17.06.19 05.07.19 09.07.19 11.07.19 13.07.19 28.07.19 06.08.19 25.08.19 28.08.19 

2.3/2 10.03.19 27.03.19 29.03.19 12.04.19 14.04.19 14.06.19 18.06.19 08.07.19 10.07.19 12.07.19 15.07.19 27.07.19 05.08.19 26.08.19 31.08.19 

3.1/2 28.02.19 15.03.19 18.03.19 05.04.19 07.04.19 16.06.19 17.06.19 10.07.19 12.07.19 15.07.19 17.07.19 30.07.19 07.08.19 27.08.19 02.09.19 

3.2/2 05.03.19 21.03.19 22.03.19 08.04.19 10.04.19 17.06.19 19.06.19 11.07.19 13.07.19 12.07.19 16.07.19 30.07.19 06.08.19 26.08.19 01.09.19 

3.3/2 10.03.19 24.03.19 25.03.19 09.04.19 10.04.19 16.06.19 19.06.19 11.07.19 13.07.19 14.07.19 17.07.19 29.07.19 05.08.19 27.08.19 02.09.19 

4.1/2 28.02.19 15.03.19 16.03.19 04.04.19 05.04.19 15.06.19 17.06.19 10.07.19 12.07.19 15.07.19 17.07.19 28.07.19 29.07.19 24.08.19 27.08.19 

4.2/2 05.03.19 21.03.19 23.03.19 06.04.19 08.04.19 13.06.19 15.06.19 10.07.19 11.07.19 13.07.19 16.07.19 27.07.19 30.07.19 24.08.19 27.08.19 

4.3/2 10.03.19 25.03.19 26.03.19 07.04.19 09.04.19 13.06.19 15.06.19 11.07.19 12.07.19 14.07.19 16.07.19 25.07.19 27.07.19 22.08.19 26.08.19 

5.1/2 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.01.19 01.04.19 11.06.19 13.06.19 03.07.19 04.07.19 07.07.19 09.07.19 26.07.19 27.07.19 19.08.19 21.08.19 

5.2/2 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 11.06.19 12.06.19 03.07.19 05.07.19 06.07.19 08.07.19 25.07.19 28.07.19 18.08.19 20.08.19 

5.3/2 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 10.04.19 13.06.19 14.06.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 08.07.19 26.07.19 27.07.19 18.08..19 20.08.19 

6.1/2 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.03.19 01.04.19 12.06.19 15.06.19 01.07.19 03.07.19 07.07.19 09.07.19 26.07.19 28.07.19 19.08.19 20.08.19 

6.2/2 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 13.06.19 14.06.19 03.07.19 05.07.19 07.07.19 09.07.19 29.07.19 30.07.19 18.08.19 20.08.19 

6.3/2 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 09.04.19 14.06.19 16.06.19 06.07.19 08.07.19 10.07.19 11.07.19 28.07.19 30.07.19 18.08.19 20.08.19 

1.1/3 28.02.19 14.03.19 15.03.19 31.04.19 01.04.19 09.06.19 12.06.19 30.06.19 01.07.19 04.07.19 06.07.19 23.07.19 28.07.19 20.08.19 22.08.19 

1.2/3 05.03.19 20.03.19 21.03.19 04.04.19 05.04.19 11.06.19 13.06.19 03.07.19 04.07.19 06.07.19 08.07.19 25.07.19 29.07.19 18.07.19 25.08.19 

1.3/3 10.03.19 26.03.19 28.03.19 09.04.19 10.04.19 12.06.19 16.06.19 05.06.19 06.07.19 08.07.19 10.07.19 27.07.19 31.07.19 21.08.19 25.08.19 

2.1/3 28.02.19 15.03.19 16.03.19 01.04.19 03.04.19 11.06.19 15.06.19 05.07.19 06.07.19 09.07.19 10.07.19 26.07.19 04.08.19 23.08.19 25.08.19 

2.2/3 05.03.19 21.03.19 23.03.19 08.04.19 09.04.19 12.06.19 18.06.19 07.07.19 10.07.19 11.07.19 12.07.19 30.07.19 07.08.19 26.08.19 29.08.19 

2.3/3 10.03.19 27.03.19 29.03.19 12.04.19 14.04.19 15.06.19 19.06.19 09.07.19 10.07.19 13.07.19 16.07.19 26.07.19 04.08.19 28.08.19 01.09.19 

3.1/3 28.02.19 15.03.19 18.03.19 05.04.19 07.04.19 15.06.19 16.06.19 12.07.19 13.07.19 15.07.19 18.07.19 30.07.19 07.08.19 27.08.19 02.09.19 

3.2/3 05.03.19 21.03.19 22.03.19 08.04.19 10.04.19 17.06.19 20.06.19 10.07.19 13.07.19 15.07.19 16.07.19 29.07.19 06.08.19 26.08.19 02.09.19 

3.3/3 10.03.19 24.03.19 25.03.19 09.04.19 10.04.19 16.06.19 18.06.19 11.07.19 12.07.19 15.07.19 16.07.19 29.07.19 08.08.19 27.08.19 01.09.19 

4.1/3 28.02.19 15.03.19 16.03.19 04.04.19 05.04.19 14.06.19 16.06.19 09.07.19 11.07.19 13.07.19 16.07.19 28.07.19 30.07.19 25.08.19 28.08.19 

4.2/3 05.03.19 21.03.19 23.03.19 06.04.19 08.04.19 14.06.19 15.06.19 10.07.19 12.07.19 13.07.19 17.07.19 27.07.19 29.07.19 24.08.19 27.08.19 

4.3/3 10.03.19 25.03.19 26.03.19 07.04.19 09.04.19 13.06.19 16.06.19 11.07.19 13.07.19 14.07.19 16.07.19 28.07.19 29.07.19 23.08.19 25.08.19 

5.1/3 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.01.19 01.04.19 12.06.19 12.06.19 04.07.19 05.07.19 06.07.19 08.07.19 25.07.19 27.07.19 18.08.19 22.08.19 

5.2/3 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 12.06.19 13.06.19 04.07.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 24.07.19 27.07.19 19.08.19 20.08.19 

5.3/3 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 10.04.19 13.06.19 15.06.19 05.07.19 06.07.19 07.07.19 08.07.19 26.07.19 28.07.19 20.08.19 21.08.19 

6.1/3 28.02.19 13.03.19 14.03.19 30.03.19 01.04.19 12.06.19 14.06.19 01.07.19 03.07.19 07.07.19 09.07.19 22.07.19 26.07.19 18.08.19 19.08.19 

6.2/3 05.03.19 18.03.19 19.03.19 04.04.19 05.04.19 12.06.19 14.06.19 05.07.19 07.07.19 08.07.19 09.07.19 29.07.19 30.07.19 20.08.19 21.08.19 

6.3/3 10.03.19 25.03.19 26.03.19 08.04.19 09.04.19 14.06.19 15.06.19 07.07.19 08.07.19 09.07.19 10.07.19 29.07.19 01.08.19 21.08.19 22.08.19 
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Додаток В 1 

 

Сума активних температур, 2017-2019 рр. 

рік місяць 
температура повітря,°С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2
0
1
7
 

березень              20 20 21 20 20 20 19 20 20 20 19 18 16 16 20 21 21 21 20 21 21 21 20 20 21 

квітень  20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 19 16 17 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20   

травень  22 24 24 24 24 24 15 16 15 11 10 10 11 12 15 14 11 10 10 11 14 15 16 18 19 18 17 18 20 21 22 

червень 21 16 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11   

липень  27 23 23 20 19 19 19 18 18 22 23 25 24 23 21 20 20 22 23 24 24 26 24 24 24 27 28 27 23 20 21 

серпень  24 26 27 28 29 28 28 27 24 25 26 27 26 27 27 25 27 25 26 25 24 24 19 19 21 21 21 22 15 18 17 

вересень 17 17 19 20 20 17 17 18 17 18 19 20 22 19 20 19 19 22 21 20 22 22 19 18 16 13 10         

2
0
1
8
 

березень          20 21 20 21 20 20 21 21 21 21 21 23 23 22 24 22 21 20 20 20 21 21 20 20 20 21 20 

квітень  21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 23   

травень  20 20 21 22 23 23 24 23 23 19 17 12 15 15 18 22 20 21 22 19 18 20 21 22 21 19 17 17 20 20 19 

червень 16 17 19 22 24 19 18 19 19 20 19 20 19 22 22 23 22 23 24 23 25 24 25 18 18 19 25 26 24 24   

липень  21 20 20 21 20 21 22 24 24 25 22 23 24 22 22 22 22 22 23 21 22 22 24 25 24 24 24 26 27 27 26 

серпень  25 25 25 25 25 27 26 23 22 21 22 23 23 22 23 25 24 23 22 22 23 22 20 20 21 20 22 23 23 24 24 

вересень 24 23 23 22 22 22 21 23 18 20 21 21 21 21 20 18 17 16 17 20 21 22 14 13 11 9 9 15 16 10   

2
0
1
9
 

березень                            18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 19 20 19 20 19 20 19 

квітень  19 19 19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 14 16 17 17 17 0 0   

травень  0 11 15 17 17 18 19 17 16 16 15 15 19 19 20 20 20 20 20 19 19 18 18 19 18 19 20 20 21 22 24 

червень 24 23 23 23 24 22 22 21 24 25 25 26 27 26 25 25 24 25 25 26 27 28 27 26 25 23 23 21 19 19   

липень  24 26 24 22 21 19 22 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 21 21 21 22 24 22 21 21 21 21 23 23 25 20 

серпень  19 18 20 15 16 18 20 24 25 23 22 23 24 25 24 25 21 21 22 24 23 22 23 24 23 21 21 21 18 19 20 

вересень 21 21 21 22 21 20 21 20 20 18 18 18 18 17 16 17 17 13 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Додаток В 2 

 

Сума ефективних температур, 2017-2019 рр. 

рік місяць 
температура повітря,°С  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2
0
1
7
 

березень              7 7 8 7 7 7 6 7 7 7 6 5 3 3 7 8 8 8 7 8 8 8 7 7 8 

квітень  7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7   

травень  9 11 11 11 11 11 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 3 5 6 5 4 5 7 8 9 

червень 8 3 2 0 6 9 10 10 7 4 5 7 6 5 3 5 7 8 9 11 11 6 9 8 9 11 13 13 13 13   

липень  14 10 10 7 6 6 6 5 5 9 10 12 11 10 8 7 7 9 10 11 11 13 11 11 11 14 15 14 10 7 8 

серпень  11 13 14 15 16 15 15 14 11 12 13 14 13 14 14 12 14 12 13 12 11 11 6 6 8 8 8 9 2 5 4 

вересень 4 4 6 7 7 4 4 5 4 5 6 7 9 6 7 6 6 9 8 7 9 9 6 5 3 0 0         

2
0
1
8
 

березень          7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 10 10 9 11 9 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 

квітень  8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10   

травень  7 7 8 9 10 10 11 10 10 6 4 0 2 2 5 9 7 8 9 6 5 7 8 9 8 6 4 4 7 7 6 

червень 3 4 6 9 11 6 5 6 6 7 6 7 6 9 9 10 9 10 11 10 12 11 12 5 5 6 12 13 11 11   

липень  8 7 7 8 7 8 9 11 11 12 9 10 11 9 9 9 9 9 10 8 9 9 11 12 11 11 11 13 14 14 13 

серпень  12 12 12 12 12 14 13 10 9 8 9 10 10 9 10 12 11 10 9 9 10 9 7 7 8 7 9 10 10 11 11 

вересень 11 10 10 9 9 9 8 10 5 7 8 8 8 8 7 5 4 3 4 7 8 9 1 0 0 0 0 2 3 0   

2
0
1
9
 

березень                            5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 

квітень  6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 0 0   

травень  0 0 2 4 4 5 6 4 3 3 2 0 6 6 7 7 7 7 7 6 6 5 5 6 5 6 7 7 8 9 11 

червень 11 10 10 10 11 9 9 8 11 12 12 13 14 13 12 12 11 12 12 13 14 15 14 13 12 10 10 8 6 6   

липень  11 13 11 9 8 6 9 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 9 11 9 8 8 8 8 10 10 12 7 

серпень  6 5 7 2 3 5 7 11 12 10 9 10 11 12 11 12 8 8 9 11 10 9 10 11 10 8 8 8 5 6 7 

вересень 8 8 8 9 8 7 8 7 7 5 5 5 5 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Додаток Г 

   

Біометричні показники перцю солодкого (середнє за 2017–2019 рр) 
 

  

Назва 

зразку 

Висо-

та 

гіпоко

теля, 

см 

Довжи-

на 

сім’ядо-

льного 

листка, 

см 

Ширина 

сім’ядо-

льного 

листка, 

см 

Висо-

та 

 куща, 

см 

Діа-

метр 

 куща, 

см 

Відстань 

від 

кореневої 

шийки до 

гілкуван-

ня, см 

Довжи

на 

листка,

см     

Шири-

на 

листка,

см 

Довжи-

на 

 плоду, 

см 

Діа-

метр 

плоду,

см 

Товщи-

на 

стінки 

плоду, 

мм 

 

Серед-

ня 

маса 

плоду, 

г 

Насін-

нєва 

проду-

ктив-

ність, г 

Маса 

1000 

насі-

нин, г 

Вихід 

насін

ня 

з 1-го 

плоду

г 

Лада 2,5 2,3 0,8 59,4 62,1 16,2 9,7 5,2 8,1 5,6 6,3 78,6 3,9 7,0 0,9 

Валюша 2,7 2,4 0,8 72,1 63,0 17,3 10,3 5,3 12,1 5,3 6,3 70,4 7,9 7,3 1,0 

Любаша 2,5 2,7 0,8 53,3 45,9 17,3 9,6 5,7 8,7 5,9 6,5 84,8 7,6 6,0 1,2 

Світозар 2,1 2,3 0,9 40,6 56,2 8,8 11,7 7,7 7,6 6,5 7,9 85,0 4,5 6,3 0,9 

Л.183/331 2,5 2,3 0,7 77,6 62,4 19,4 8,7 4,5 10,6 4,7 4,8 51,5 7,2 5,7 0,8 

Л.184/332 2,4 2,3 0,7 71,7 57,2 17,6 8,8 4,8 9,0 5,4 5,4 53,2 7,0 5,7 0,9 
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Додаток Д 

Посівні якості насіння перцю солодкого за віком розсади, 2017-2019 рр. 

 

Геноти 

пи 

вік 

розса

ди 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

енергія, 

% 

схожість, 

% 

маса 1000 

шт. 

енергія, 

% 

схожість, 

% 

маса 1000 

шт. 

енергія, 

% 

схожість, 

% 

маса 1000 

шт. 

Лада 

65 79,00 84,83 6,68 81,50 87,17 6,86 63,00 84,33 6,90 

60 69,83 73,33 6,.57 83,00 90,00 7,01 49,67 66,83 6,76 

55 82,83 85,67 6,83 79,00 90,17 7,06 51,67 78,20 6,73 

Валюша 

65 89,33 92,17 7,36 87,67 95,17 7,45 62,83 79,33 6,33 

60 85,50 89,67 6,94 85,67 94,67 7,03 77,33 85,50 7,09 

55 73,83 79,00 7,05 89,00 95,33 7,03 75,17 83,70 6,93 

Любаша 

65 71,83 85,17 6,75 75,17 85,17 6,79 74,00 89,00 6,41 

60 76,83 85,33 6,65 65,00 79,00 6,63 75,00 86,07 6,55 

55 70,17 80,33 6,54 73,17 82,83 6,70 69,67 80,05 6,10 

Світо 

зар 

65 94,33 97,17 6,75 81,67 91,33 6,87 66,83 89,33 6,33 

60 89,17 94,33 6,49 84,33 95,17 6,92 71,00 85,67 6,31 

55 88,00 92,17 6,25 79,83 94,17 6,75 77,50 85,00 6,06 

Л. 

183/331 

65 86,67 88,67 5,79 84,33 87,50 6,23 76,67 88,05 5,18 

60 95,33 96,83 6,12 83,33 90,33 6,27 75,50 86,67 5,86 

55 89,33 92,33 5,87 88,00 93,00 5,89 79,33 89,00 6,08 

Л. 

184/332 

65 81,33 88,00 5,52 78,17 88,33 5,17 55,67 79,33 5,09 

60 90,00 92,83 6,03 87,50 94,67 6,07 65,33 82,17 4,93 

55 85,67 91,67 5,87 75,83 87,50 5,32 58,00 71,80 4,66 

 



Додаток Е 
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Додаток Ж 1 

Свідоцтво сорт Лада 
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Додаток Ж 2 

Свідоцтво сорт Валюша 
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Додаток Ж 3 

Свідоцтво сорт Світозар

 
  

 

 



 

168 

 

Додаток Ж 4 

Свідоцтво сорт Любаша 
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Додаток З 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Пилипенко Л.В., Шабетя О.М. Насіннєва продуктивність рослин 

перцю солодкого (Capsicum annuum L.) залежно від віку розсади. Наукові 

праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2019. Вип. 27. 

С. 11–17. DOI:  https://doi.org/10.47414/np.27.2019.211076 (здобувачем 

особисто отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, 

підготовано статтю до друку, доля участі здобувача 80%) 

2. Пилипенко Л.В., Шабетя О.М. Кореляційні залежності між 

морфологічними і цінними господарськими ознаками в насінництві перцю 

солодкого. Овочівництво і баштанництво. 2020. Вип. 67. С. 81–88. DOI: 

https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-81-88 (здобувачем особисто 

отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано 

статтю до друку, доля участі здобувача 80%) 

3. Shabetya O.N., Sergienko O.V., Mogilna O.N., Pilipenko L.V., 

Kotsareva N.V. Variability in chemical composition of eggplants and sweet 

peppers. Селекція і насінництво. 2020. № 118. С. 107-118. DOI: 

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.222365 (здобувачем особисто 

отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано 

статтю до друку, доля участі здобувача 40%) 

4. Куц О.В., Онищенко О.І., Семененко І.І., Ільїнова Є.М., Панова 

І.М., Пилипенко Л.В., Чаюк О.О., Коноваленко К.М., Яковченко А.В. 

Ефективність регуляторів росту в овочівництві. Овочівництво і 

баштанництво. 2020. Вип. 68. С. 63–75. DOI: https://doi.org/10.32717/0131-

0062-2020-68-63-75 (здобувачем особисто отримано експериментальні 

данні, інтерпретовано результат, підготовано статтю до друку, доля 

участі здобувача 40%) 

5. Куц О.В., Івченко Т.В., Онищенко О.І., Семененко І.І., Колеснік 

Л.І., Чаюк О.О., Лялюк О.С., Пилипенко Л.В., Марусяк А.О., Валієва М.Є. 

Ефективність стимуляції росту овочевих рослин в ювенільний період. 

Овочівництво і баштанництво. 2021. Вип. 69. С. 89–98. 

DOI: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-69-89-98 (здобувачем особисто 

отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано 

статтю до друку, доля участі здобувача 40%) 
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Статті в інших виданнях  

6. Pylypenko L., Krutko R., & Shabetya O. Influence of different options 

of intra-varietal pollination on seed productivity and economic values of sweet 

pepper. EUREKA: Life Sciences. 2021. Vol. 6. P. 3-7. DOI: 

https://doi.org/10.21303/2504-5695.2021.002109 (здобувачем особисто 

отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано 

статтю до друку, доля участі здобувача 70%) 

7. Pylypenko L., Mogilnay O., Krutko R., Shabetya O., Kondratenko S., 

Sergienko O., Kuts O., Melnyk O., Terokhina L. Influence of growth regulators on 

the increase of seed productivity of F1 sweet pepper hybrids. Ukrainian Journal of 

Ecology. 2021. Vol. 11 (4). P. 30-35. (здобувачем особисто отримано 

експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано статтю 

до друку, доля участі здобувача 80%) 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Крутько Р.В., Пилипенко Л.В. Особливості вегетаційного періоду 

сортів перцю солодкого селекції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва (до 70-річчя заснування 

інституту та пам’яті видатного вченого П.Ф. Сокола): матеріали міжнародної 

науковопрактичної конференції (26 липня 2017 р., сел. Селекційне Харківської 

обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН.  Плеяда, 2017. С. 108–109. 

(здобувачем особисто отримано експериментальні данні, інтерпретовано 

результат, підготовано тези до друку, доля участі здобувача 50%). 

9. Пилипенко Л.В. Кореляційні залежності між кількісними і 

якісними ознаками рослин перцю солодкого. Досягнення та концептуальні 

напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі: програма II 

Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 27 листопада 2018 р., 

Олександрівка, Дніпропетровська обл., Україна) с. Олександрівка, 

Дніпропетровська обл., 2018. С. 48–49. 

10. Пилипенко Л.В., Шабетя О.М. Оптимальна сума активних 

температур для вирощування різних генотипів перцю солодкого. Інноваційні 

розробки молоді в сучасному овочівництві: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (03 жовтня 2019 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 

99–100. (здобувачем особисто отримано експериментальні данні, 

інтерпретовано результат, підготовано тези до друку, доля участі здобувача 

90%). 
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11. Пилипенко Л.В. Вплив регуляторів росту на підвищення 

насіннєвої продуктивності гібридів F1 перцю солодкого. Теоретичні і 

практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: 

матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (23 липня 2020 р., 

сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва 

НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. T. 1. С. 135–136.   

12. Куц О.В., Пилипенко Л.В., Білівець І.І. Біопрепарати для 

поліпшення якості розсади перцю солодкого. Збірник тез ІV міжнародної 

науково-практичної конференції: «Теоретичні і практичні аспекти розвитку 

галузі овочівництва в сучасних умовах», присвячена 100-річчю з дня 

народження видатного селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, 

професора Федора Антоновича Ткаченка. Том 2. 2021. С. 90–91. (здобувачем 

особисто отримано експериментальні данні, інтерпретовано результат, 

підготовано тези до друку, доля участі здобувача 40%) 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. Методичні рекомендації 

13. Крутько Р.В., Пилипенко Л.В. Методичні рекомендації з 

насінництва гібридів перцю солодкого на фертильній та стерильній основі. 

Селекційне: ІОБ НААН, 2020. 16 с. (здобувачем особисто отримано 

експериментальні данні, інтерпретовано результат, підготовано матеріал 

до друку, доля участі здобувача 40%) 

 

Авторські свідоцтва 

14. Свідоцтво № 08162 про авторство на сорт рослин. Назва сорту 

Лада. Перець солодкий ( Capsicum spec) (ботанічний таксон). Автори: Н.П. 

Куракса, Л.В. Пилипенко, А.В. Ковалевська; заявка № 05037024. 

15. Свідоцтво № 06222 про авторство на сорт рослин. Назва сорту 

Валюша. Перець солодкий ( Capsicum spec) (ботанічний таксон). Автори: 

Н.П. Куракса, Л.В. Пилипенко, А.В. Ковалевська, В.В. Скляревська, Т.А. 

Тернова; заявка № 03037006. 

16. Свідоцтво № 110537 про авторство на сорт рослин. Назва сорту 

Світозар. Перець однорічний (солодкий) ( Capsicum annuum L.) (ботанічний 

таксон). Автори: Н.П. Куракса, Л.В. Пилипенко, А.В.; заявка № 08037001. 

17. Свідоцтво № 201090 про авторство на сорт рослин. Назва сорту 

Любаша. Перець однорічний (солодкий) ( Capsicum annuum L.) (ботанічний 

таксон). Автори: Н.П. Куракса, Л.В. Пилипенко, Н.С. Лисак, Т.О. Толінова. 

О.В. Черненко, Р.В. Крутько, С.І. Кондратенко; заявка № 161. 


