СОЛОДКИЙ
ПЕРЕЦЬ
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ
ТА СПОЖИВАТИ СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ
Солодкий перець — однорічна рослина належить до сімейства пасльонових, в природі є багаторічним чагарником.
У пострадянських країнах поширена повсякденна назва «болгарський перець», оскільки тоді основним постачальником овоча в СРСР була Болгарія.
Культивування солодкого овочевого перцю триває понад 5000 років. Батьківщиною овоча вважається Перу, де кліматичні умови (тепло і вологість) найбільше підходять для його зростання
й розмноження.
Солодкий перець вирощується в Україні практично повсюдно. Створено безліч сортів і гібридів, як для відкритого ґрунту, так і для розведення в теплицях.
Щоденне вживання одного перцю є профілактикою серцево-судинних захворювань, запобігає розвитку склерозу, покращує зір, допомагає нормалізувати обмінні процеси в організмі.
Перець гострий дуже багатий вітамінами, особливо вітаміном С — 289–324 мг/100 г (не поступається за кількістю лимону і чорній смородині), а також вітамінами А, групи B, PP, E, які збагачують раціон. Людині достатньо з'їсти невеликий шматочок сирого солодкого перцю, лише
30–40 г, щоб забезпечити свою добову норму споживання вітаміну С. Важливо те, що цей вітамін у перці не руйнується 70–80 днів.
Плоди перцю багаті також каротином і рутином, що забезпечує Р-вітамінну активність. У медицині рутин застосовується як засіб, що зміцнює стінки кровоносних капілярів.
Плоди перцю затребувані в медицині, косметології та кулінарії. Вони використовуються для
активізації обміну речовин, поліпшення апетиту, стимуляції фізичних і розумових здібностей,
а також для лікування грипу, застуди, невралгії, радикуліту і багатьох інших захворювань.
Солодкий перець входить у першу десятку продуктів харчування, які накопичують пестициди. Червоний солодкий перець протипоказаний за важкої форми стенокардії, порушень
серцевого ритму, гіпертонії, виразки шлунку і 12-персної кишки, гастриту з підвищеною
кислотністю, у випадках загострень хронічних захворювань нирок і печінки, коліту, застарілого геморою, підвищеної збудливості нервової системи, безсоння, епілепсії.

Урожайність:
Визрівання:
Калорійність:
Хімічний склад:

від 30 до 80 т з 1 га або до 3–8 кг з 1 м2.
70–130 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці,
умов зволоження, підживлення і кількості світла.
100 г перцю забезпечує нам 26 ккал.
каротин, рутин і вітаміни В1, В2, С, РР, Е і К. Багатий солями різних
мінеральних речовин. Сік цього продукту містить кремній, корисний
для волосся і нігтів.

Лікувальні властивості перцю
Регулярне додавання в їжу цього овоча забезпечує позитивний вплив на людський організм:
→ Запобігання захворювань серця і судин.
→ Зниження зайвої ваги.
→ Знищення ракових клітин в підшлунковій залозі.
→ Антисептичні та протизапальні функції.
→ Усунення проблем з потенцією.
→ Підвищення міцності кісток.
→ Підвищення імунітету.
→ Зняття депресивного стану.
Солодкий перець рекомендують у випадках анемії, гастриту, запорів, спазмів, кольок в кишечнику, а також у разі підвищеної пітливості.
До складу солодкого перцю входить алкалоїд капсаїцин, який надає овочу характерний смак.
Ця речовина стимулює роботу шлунку і підшлункової залози, збуджує апетит, знижує артеріальний тиск, розріджує кров і перешкоджає утворенню тромбів. Через малий вміст капсаїцину в солодкому перці, на відміну від гіркого, його можна споживати у великій кількості, не
побоюючись при цьому за свій шлунок.
Сік червоного болгарського перцю рекомендують пити за цукрового діабету, а також для стимуляції росту нігтів і волосся.
Солодкий перець містить сполуки, які не дозволяють канцерогенам проникати в клітини. Це
допомагає забезпечити, в деякій мірі, захист від розвитку раку.
Ще одна властивість болгарського перцю — прискорення обміну речовин і спалювання великої кількості калорій. Це дозволяє знижувати вагу, набрану під час поїдання їжі з високим вмістом жирів. Також перець запобігає нетравлення шлунку. Він регулює кров’яний тиск і знижує
рівень холестерину і тригліцеридів в організмі.

ЯК ВИРОЩУВАТИ
СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ
Для того, щоб оцінити скільки перцю потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для його вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги». А для того, щоб
повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого використання перцю скористайтесь алгоритмом зображеним
на Рис. 1.
Біологічні особливості. Перець — теплолюбна культура: за температури нижче 13° С ріст рослин припиняється, несприятлива для нього і температура, яка перевищує 35° С. Заморозки
нижче 1° С згубні для сходів.
Перець потребує багатих і розпушених ґрунтів, на важких — росте повільно і в жаркі місяці
в'яне.
Надмірна кількість азоту може призвести до посиленого наростання вегетативної маси і затримання плодоутворення.
Добре реагує на додаткове зволоження. За низької вологості ґрунту генеративні органи опадають, урожайність знижується.

Рис. 1. Перець: від купівлі насіння до споживання
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Попередники. Перець розміщують по пласту багаторічних трав або його обороту, після бобових, коренеплодів, цибулі, капусти ранньої, гарбузових, огірків.
Основний обробіток ґрунту під перець такий самий, як і під помідори.

На чорноземах і каштанових ґрунтах ефективне поглиблення до 28–30 см.

Весною проводиться передпосівна культивація.

Вимоги до елементів живлення. Перець досить вимогливий до родючості ґрунту. Вирощувати
рослини треба на легких, структурних, багатих на органічну речовину ґрунтах з рН 6,0–6,6.
З органічних добрив перевагу віддають перегною.

При врожайності 30 т/га плодів рослини перцю з ґрунту забирають у середньому: азоту —
147 кг, фосфору — 36 кг і калію 168 кг.

Від сходів до початку цвітіння, коли коренева система рослин ще слаборозвинена, підвищується вимогливість їх до азотного живлення, а в період цвітіння, формування врожаю та достигання плодів — до фосфорно-калійного. Тому для перцю з осені під час перекопування вносять
40 г/м2 амофосу і каліймагнезії, а весною під культивацію — аміачну селітру за нормою 35 г/м2.
На солонцюватих ґрунтах калійні добрива не застосовують.

Особливості вирощування перцю у відкритому ґрунті
Перець овочевий вирощують як однорічну рослину, тобто він дає товарний урожай і насіння
протягом одного року.

Залежно від ґрунтово-кліматичної зони період вегетації його у відкритому ґрунті становить
до 170–180 діб.

Більшість процесів зростання перцю проходить аналогічно помідору, оскільки вони відносяться до однієї ботанічної родини і є теплолюбними культурами.
Сходи насіння перцю за сприятливих умов з’являються на 5–7 день після сівби.
На початку вегетації ростові процеси у рослин відбуваються досить повільно. Коренева система
дещо відстає від росту надземної частини і розміщується переважно в шарі ґрунту 20–30 см.
Перший справжній листок з’являється через 5–12 днів після сходів.
Від початку утворення справжніх листків до появи першого бутона проходить в середньому
50–60 діб.
Горщечкову розсаду перцю солодкого вирощують з площею живлення 5×5 або 4×6 см, гіркого — 3×4 або 5×5 см із розрахунку — дві рослини в горщечку.
На постійне місце розсаду висаджують у фазі 8–9 справжніх листків заввишки 20–25 см. Надземна маса рослини має становити 7–8 г, а кореневої системи — 0,8–1,0 г.
У відкритий ґрунт розсаду висаджують, коли температура його досягне
10–12° С, а повітря — не нижче 13–15° С та мине загроза весняних приморозків.
Головне стебло рослин перцю добре виділяється і закінчується генеративною брунькою — бутоном, а в пазухах двох верхніх листків з’являється два пагони першого порядку. Таким чином формується розгалуження рослини. В місцях розгалуження формується перший плід.
Потім кожний із пагонів у свою чергу також закінчується бутоном, а
у супротивних двох пазухах листків утворюються пагони другого порядку і т.д., аж до 4–5 порядків. У подальшому розвивається один з
двох пагонів на кожній гілці, внаслідок чого діаметр куща збільшується.

Залежно від сорту та умов вирощування у відкритому ґрунті діаметр куща зрозстає до
25–90 см, а висота — до 60–70 см і більше.
Після появи бутона квітування настає через 15–20 діб і продовжується до початку відмирання
рослин.
Плоди досягають технічної стиглості через 25–30 діб після запилення квітки і ще через таку ж
кількість діб настає їх біологічна стиглість.
Для отримання високого врожаю у південних районах рослини потрібно поливати — в середньому в обсязі 40 л/м2 за сезон.
Зразу за поливом проводять розпушування ґрунту.

Вирощування перцю солодкого у спорудах
закритого ґрунту
У спорудах закритого ґрунту вирощують перець високорослих сортів та гібридів.
Висота стебла може сягати 120–200 см і більше.

Вегетаційний період перцю солодкого становить до 250–300 діб, залежно від виду споруд.

Особливість вирощування перцю солодкого в цих умовах: на постійне місце розсаду висаджують на ту ж глибину, якою вона була в розсадному відділенні.
Схема висаджування: 160×22 см, 100+60×35–40 см, 80×50 см (2–3 шт./м).
Через 20–30 днів рослини підв’язують до шпалери (опори). Опора забезпечує доступ сонячних променів і повітря до кущів і плодів. Підпірки для перцю зводять до мінімуму контакт
рослини з землею, в якій знаходяться збудники хвороб. Завдяки шпалері для високорослого перцю вдасться отримати повноцінний урожай зі здорових кущів. Використання шпалер
допоможе уникнути зараження фітофторою, чорною ніжкою, не дозволяючи розвиватися
гнильним процесам. Підв'язування дає можливість здійснювати кращий доступ до кущів під
час догляду і збору врожаю.
В процесі формування рослини спочатку залишають 3 пагони, через 10–15 діб один із слабших
видаляють. Залишені пагони обкручують навколо шпагату, а за потреби й підв’язують до нього
«вісімкою», щоб вони не обламувалися.
Подальший догляд за рослинами полягає у видаленні на плодоносних пагонах слабо розвинених і деформованих зав’язей та постійному видаленні нижніх відмираючих листків.
Велику увагу в період вегетації звертають на підтримання потрібного мікроклімату.
Температура повітря в сонячні дні повинна бути на рівні 23–26° С, в хмарні — 20–22° С, вночі —
17–19° С. Вологість ґрунту підтримують на рівні 70–80% HB (відносна вологість), а в період плодоношення — 80–90% HB, відносну вологість повітря — 65–75%.
У випадку недостатнього зволоження рослини пошкоджуються верхівковою гниллю та уражуються попелицею.
Збирають плоди через кожні 5–7 діб в технічній стиглості (зелені) та в біологічній, коли вони
набувають типового для сорту чи гібриду (жовтого, червоного, зеленого, коричневого, чорного, фіолетового) забарвлення.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ ПЕРЦЮ
Основним фактором під час вибору насіння перцю є місце його вирощування. Для кожного випадку є свої рекомендації:
→ на відкритому ґрунті — для цього краще обирати насіння скоростиглих, середньостиглих, невисоких, детермінантних сортів перцю;
→ у зимовій теплиці — тут добре ростимуть сильнорослі великоплідні гібриди перцю, які характеризуються тривалим плодоношенням,
необмеженим ростом і високими показниками врожайності;
→ у теплиці, що не опалюється — для вирощування у цих умовах краще вибирати насіння
напівдетермінантних, середньостиглих, скоростиглих сортів і гібридів;
→ на балконах і підвіконнях — у горщики можна висаджувати насіння карликових і низькорослих сортів. Найчастіше таким чином вирощують гострий перець. Також на балконі
можна виростити розсаду, яку ви в майбутньому плануєте пересадити у відкритий ґрунт.

Критерії вибору насіння перцю
Перед тим, як купити насіння перцю, визначтесь, який саме вид потрібен і в якій кількості. Основні критерії, які треба врахувати при виборі насіння перцю:
→ Сорт чи гібрид. Останній відрізняється більш високою якістю продукції і урожайністю, кращою стійкістю до захворювань і здатністю протистояти несприятливим зовнішнім умовам.
Однак він потребує пильної уваги на момент пересадки розсади, а також не підходить для
подальшого розведення. Немає сенсу збирати насіння перцю гібрида в кінці сезону, адже
наступні покоління не матимуть тих же властивостей. У цьому випадку краще віддати перевагу перевіреним сортам.
→ Терміни дозрівання. Можна купити насіння скоростиглих сортів, які дозволяють отримати урожай через 65–100 днів з моменту появи паростків. Сорти і гібриди середніх термінів
дозрівання плодоносять через 100–120 днів, а пізні — через 120–150 днів.
→ Колір плодів. Червоний перець найсолодший. В ньому міститься багато вітаміну А і аскорбінової кислоти. Жовтий перець — лідер по вмісту рутину. Чорний, фіолетовий і коричневий цінуються за підвищену кількість антоціанів. Зелений перець краще вживати лише в
свіжому вигляді, адже після термічної обробки він починає гірчити.
→ Стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов. Такою здатністю відзначаються в основному гібриди, однак можна підібрати також насіння перцю тих сортів, які добре
себе зарекомендували у кліматичних умовах регіону, де ви проживаєте.
→ Форму. Солодкий перець може бути видовженим чи округленим, широким та вузьким.
Якщо ви маєте вподобання до певної форми чи розміру, врахуйте це під час купівлі насіння перцю.

На насіння плоди збирають тільки в біологічній стиглості.

Характеристики насіння:
→ Плескато-округле, жовтувато-біле.
→ Маса 1000 насінин складає 4,6–6,0 г.
→ В одному грамі нараховується 200±50 шт.
→ Період зберігання — до 4–5 років за вологості 11%.
→ Схожість сортового насіння має бути не нижче за 80%.

Як самому виростити насіння перцю
Якісний насіннєвий матеріал можна зібрати тільки з якісних плодів, а
значить, перці повинні відповідати деяким критеріям.
Гібриди (на упаковці насіння, яке ви сіяли, завжди є позначка гібридів
F1) для збору насіння не підходять , потрібні тільки чисті сорти (на упаковці не повинно бути позначки F1).
Насіннєві перці повинні добре визріти на кущі.
Для насіння слід вибирати здорові плоди, що найбільше відповідають опису сорту на упаковці
(форми, забарвлення і ваги).

Оптимально зривати плоди з 2–3 нижньої гілки.

Не варто садити солодкий і гіркий перець поруч, тим більше не варто брати насіннєвий матеріал з таких близьких сусідів.
Після того як ви визначитеся з вибором перців, які ідеально підходять для отримання насіння,
зриваємо їх і готуємо плід до вилучення насіння.
Досвідчені городники рекомендують перед заготівлею посадкового матеріалу потримати зірвані перці 2–3 дня в теплі, хоча буває, що вони дозрівають і по 2–3 тижні. Коли плід стане м’яким,
злегка млявим і як би «зморшкуватим», пора з нього витягати насіннєвий матеріал.
Покрокова інструкція збору і заготівлі насіння перцю:
→ Для того щоб витягти насіннєву коробочку з плоду, потрібно за допомогою ножа вирізати
коло по периметру навколо плодоніжки (так звана кришечка), а також внутрішні перегородки. Або просто розрізати навпіл. Для заготівлі ідеально підходять насіння, що знаходиться максимально близько до плодоніжки (в серцевині), оскільки вони отримували
найкраще харчування. А ті, що залишаються всередині плоду, на внутрішніх перегородках,
як право, мають більш низьку якість, і використовувати їх не рекомендується.
→ Витягуємо насіння руками і опускаємо в ємність з водою, а потім перемішуємо.
→ Все порожнє насіння, яке спливе, викидаємо, а все, що лягло на дно, — залишаємо, в них є
зародки паростків.
→ Отриманий насіннєвий матеріал потрібно просушити, виклавши на папері (газеті) і рівномірно розподіливши по поверхні. На сушку зазвичай йде не більше 2–4 днів. Місце для
сушіння повинно бути обов’язково теплим і за можливості темним.

Як зберігати насіння перцю
Найзручніше зберігати будь-яке насіння в паперових пакетиках або конвертиках, які дуже легко виготовити самостійно з аркуша паперу, закріпивши його по краях степлером або скотчем.
Також підійде тканинний мішечок.
Обов’язково зробіть напис: рік збору і назву сорту.
Не варто використовувати целофанові пакети або клейонку, майбутні сіянці не повинні бути
герметично закриті, інакше вони зопріють і зігниють.

Термін зберігання насіння перцю без втрати схожості — 3–4 роки.

ДЕ І ЯК ПРАВИЛЬНО
ВИРОСТИТИ РОЗСАДУ ПЕРЦЮ
Щоб отримати хорошу розсаду, потрібно відібрати якісне насіння.
Враховуйте, що в продажу в основному гібридні сорти, які дають
хороший урожай. Збирати з них насіння для подальшого вирощування не має сенсу, наступний урожай вже не буде відповідати
всім характеристикам, тому що гібриди не зберігають материнських якостей.
Передпосадкова обробка насіння. Насіння перцю погано сходить, тому вирощування розсади
починають з передпосадкової обробки насіння:
→ наберіть в ємність воду, температура якої 45–50° С, опустіть для набухання на 6–8 год;
→ загорніть насіння у вологу тканину і помістіть в ємність з кришкою, приберіть контейнер в
тепле місце на 3 дні;
→ приберіть насіння, що не наклюнулось. А якісне насіння використовуйте для посадки.

Така підготовка прискорює їх проростання, сходи з’являються вже на третій день після
посіву.

Для розсади використовують готовий магазинний ґрунт для овочів. Він відповідає всім необхідним характеристиками: легкий, пухкий, добре пропускає воду і повітря.
Якщо такого ґрунту немає, то його можна приготувати самостійно. Для цього змішують хороший перегній з городньою землею у співвідношенні 2:1, додають частину промитого піску і
ложку попелу. Домашній ґрунт попередньо стерилізують, щоб він не містив хвороботворних
бактерій. Для цього його прожарюють в духовці і залишають до повного остигання.
Підготовка тари і посадка насіння. В якості тари використовують просторі ємності, тому що
коренева система перцю тендітна і не переносить частих пересадок.
Думки городників з приводу пікіровки розходяться, одні радять використовувати звичайну тару, після чого пікірувати перці в окремі стаканчики. Інші стверджують, що перці краще
відразу сіяти в окремі ємності і вирощувати розсаду без пікірування. Який спосіб вибрати,
справа кожного.
Вирощування розсади перцю методом пікірування:
→ Розсадні ящики дезінфікують, наповнюють землею і формують борозенки глибиною 2 см.
→ Насіння розкладають на відстані 5 см один від одного, щоб паросткам вистачало світла і
щоб вони не витягувалися.
→ Ящики накривають плівкою, прибирають в тепле місце, де температура на рівні 20–22° С.

Не забувайте, що коли з’являться сходи, нічну температуру потрібно знизити до 16° С, в
іншому випадку розсада витягнеться.

Надалі вирощування зводиться до правильного поливу. В занадто вологій землі перець може
захворіти чорною ніжкою, а в сухому ґрунті загине. Вологість ґрунту підтримують помірним
поливом.

Що потрібно знати про пікіровку болгарського перцю? Пікірують перець двічі:
→ В стадії двох справжніх листків паростки пересаджують в окремі ємності для розсади.
→ Другу пікіровку роблять відразу на постійне місце вирощування.
Під час першого пікірування сіянці заглиблюють до сім’ядольних листочків (сім'ядоля — зародкові листки, які розвиваються у насінині), але не більше — глибока посадка тільки нашкодить.
Горщики наповнюють живильною сумішшю, роблять заглиблення в ґрунті, акуратно переносять росток з грудкою землі.
Після посадки ґрунт зволожують.
Після пікірування перці виглядають млявими, їм потрібно час, щоб зміцніти. На кілька днів приберіть розсаду у затінене місце, не поливайте, забезпечте високу вологість повітря навколо
горщиків. Як тільки перці приживуться, розсада рушить в ріст.
Догляд за розсадою болгарського перцю. Щоб отримати якісну розсаду в домашніх умовах,
необхідно хороше освітлення. Оскільки посадку насіння проводять в кінці лютого або початку березня, то природного освітлення буде недостатньо. Досвідчені городники рекомендують
використовувати штучну підсвітку, спеціальні лампи для розсади. Освітлення включають мінімум на 6 годин на добу.
Через два тижні після пікіровки розсаду підживлюють перший раз. Хороші результати дає нітроамофоска дозою 24 г/м2.
Другий раз підживлення роблять у фазі розвитку другої-третьої пари листків. Концентрацію
добрив знижують, щоб не спалити ніжне коріння.

Посадка розсади у відкритий ґрунт
На постійне місце перці переносять, коли встановиться стабільна
температура повітря +16° С, а загроза нічних заморозків повністю
мине. Зазвичай це друга половина травня, але в північних регіонах
строки можуть зсуватися.
Кращими попередниками під перець є сидерати, огірки, кабачки,
морква, цибуля.
Не варто висаджувати розсаду після томатів, картоплі, баклажанів.
Восени ґрунт перекопують, додаючи органіку і фосфорно-калійні добрива.
Безпосередньо перед посадкою перцю грядку знезаражують мідним купоросом або розчином марганцівки.
Висаджують перець рядами, між якими залишають 60 см. Рослини в ряду розташовують на
відстані 35 см.
Ямки роблять неглибокими, щоб коренева шийка після посадки залишалася на рівні ґрунту.
Нижній шар ґрунту з ямки змішують з мінеральними добривами, зверху насипають свіжу землю, і потім садять розсаду.
Намагайтеся зберегти земляну грудку розсади, щоб коріння не пошкодилися під час посадки, а розсада швидше адаптувалася на новому місці.
Після посадки рясно поливають грядку, ґрунт мульчують органічним матеріалом.
Якщо нічна температура опустилася нижче +13° С, то без додаткового укриття розсада може
хворіти, відставати в рості.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ ПОРУЧ З ПЕРЦЕМ
Для отримання якісного врожаю необхідно пам’ятати не лише правила агротехніки та сівозміни, але й про те, що не всі рослини на ділянці
можуть ужитися одночасно. Перець — культура примхлива. З цієї причини сусідів необхідно ретельно підбирати.
Найкращими компаньйонами для перцю на грядці стануть трави.
Зокрема, базилік, кріп і коріандр.
Сусідство з базиліком додасть неповторного смаку й аромату
перцю, причому як солодкому, так і гіркому. Існують понад п'ятдесят різних сортів базиліка (лимонний, карамельний, м'ятний, коричний, гвоздичний, крупнолистовий). І всі вони будуть однаково
добре рости поруч із перцем. Крім того, запах базиліка не подобається трипсам, мухам і комарам. Кріп і коріандр допоможуть відлякати від рослин тлю і залучити до грядки корисних комах.
Майоран, орегано (материнка), зелена цибуля і петрушка також є непоганими компаньйонами для кущів перцю. Їх можна вирощувати разом без будь-яких негативних наслідків.

Найголовніше, щоби рослини-компаньйони не відкидали на перці забагато тіні. І кущиків
овоча має бути в рази більше, ніж зелені.

Оскільки перець висаджується у відкритий ґрунт в кінці весни — на початку літа, то до висадки
розсади на його грядці можна вирощувати зелену цибулю, редис, горох або листовий салат.
Солодкий і гострий перець вирощувати разом не можна. Справа в тому, що сорти можуть
перезапилюватися. В результаті солодкий перець матиме гірчинку, а гіркий, навпаки, стане
менш пекучим. Іноді може також змінитися форма, товщина стінок і розміри плода. Таким чином, солодкий і гострий перець краще висаджувати на різні грядки. Відстань між ними має
бути досить велика. Що далі — то краще, в ідеалі 20–30 метрів, особливо якщо гострого перцю
садите багато.
Чимало квітів можна садити поруч із перцем:
→ ромашка римська (пупавка) збільшує опірність перцю до різних захворювань;
→ чорнобривці допоможуть вбити грибки, які шкодять перцю та іншим овочевим рослинам;
→ настурція збагатить ґрунт;
→ герань (пеларгонія) своїми ефірними оліями відлякуватиме японських жуків (хрущиків).
Чималий перелік культур, які не варто садити поруч із перцем:
→ Члени сімейства капустяних (хрестоцвітних) не повинні вирощуватися на грядці разом як
із солодким, так і гострим перцем. Йдеться про білокачанну капусту, брокколі, брюссельську капусту, гірчицю.
→ Квасоля, боби, включаючи соєві та боби Ліма, також є поганими компаньйонами для болгарського перцю.
→ Фенхель чинить негативний вплив на будь-які городні культури, зокрема і на перець.
→ Також солодкий перець не варто садити поруч з абрикосом, оскільки збудник грибкових
хвороб, що вражає перці, може поширитися і на абрикосове дерево.
→ Перець не поєднується з картоплею і буряком. Це сусідство буде шкідливим для обох культур. До того ж картопля поглинає всі вітаміни і мінерали для свого розвитку і зростання,
обділяючи ними сусідні культури.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ПЕРЦЕМ
Щоб виростити солодкий перець у відкритому ґрунті, кущики необхідно вчасно поливати, підгодовувати, підв'язувати, а також треба регулярно розпушувати поверхню ґрунту і видаляти
бур'яни.
Щоб кущики дали більше плодів, у них рекомендується видалити центральну квітку з першого розгалуження. Також рослина буде врожайною, якщо її сформувати в 2 або 3 стебла, а для
цього потрібно вчасно обрізати зайві пасинки (бічні пагони).

Формування кущів можна проводити тільки у вологу і спекотну погоду. При цьому слід врахувати, що на одному кущі треба залишати не більше 20–25 плодів.

Якщо вирощують високорослі сорти, то під час висадки розсади біля
кожного куща встановлюють кілочок, до якого підв'язується рослина.
Запилюються перці з допомогою комах-запилювачів, яких за необхідності можна залучити на ділянку. Для цього рослини треба обробити з розпилювача борно-цукровим сиропом, для його приготування необхідно в 1 л гарячої води розчинити 100 г цукрового піску і
2 г борної кислоти. Також потрібно врахувати, що коли перець цвіте,
його не можна обробляти хімічними препаратами, оскільки це може
привести до загибелі комах-запилювачів.
Полив. Висаджений у відкритий ґрунт перець перший час може мати млявий вигляд, однак в
цьому немає нічого страшного. Головне, в цей час не допускати застою води в ґрунті, тому що
кущики можуть сильно постраждати.
До того, як кущі зацвітуть, їм знадобиться рясний полив (1 раз на 7 днів). Під час формування плодів кількість поливів необхідно збільшити до 2-х на тиждень, при цьому на 1 м2 ділянки
необхідно 6 літрів води. Коли перці будуть политі, поверхню ґрунту навколо них треба дуже
акуратно розпушити, при цьому постарайтеся не травмувати їх поверхневу систему коренів.
Поливають таку культуру добре відстояною теплою водою з лійки методом дощування.
Якщо перцю буде не вистачати води, то через це може спостерігатися уповільнення зростання, а також скидання зав'язей і квіток. Для того, щоб скоротити кількість поливів, поверхню
потрібно засипати шаром мульчі (перепрілою соломою), товщина якого повинна бути близько
10 сантиметрів.
Добриво. В процесі вирощування перцю у відкритому ґрунті його необхідно підгодувати 2 рази
розчином курячого посліду (1:10).
Якщо перцям не вистачає калію, то їх листя скручується і з'являється суха облямівка по краях,
але слід пам'ятати, що підгодовувати їх хлористим калієм заборонено, тому що дана культура
вкрай негативно реагує на хлор.
Якщо в ґрунті мало азоту, листові пластини стають матовими, потім набувають сіруватий відтінок і спостерігається їх зменшення в розмірах. А коли ґрунт перенасичений азотом, у кущиків спостерігається осипання квіток і зав'язей.
Якщо в ґрунті мало фосфору, тоді тильна сторона листя забарвлюється в яскраво-фіолетовий
колір, а самі пластини піднімаються вгору і туляться до стебла.
В результаті нестачі магнію листя набуває мармурового забарвлення.
Регулярно оглядайте кущі і як тільки будуть помічені ознаки того, що рослині не вистачає того
або іншого елемента, підживлюйте їх, використовуючи необхідне добриво.

БОРОТЬБА З ХВОРОБАМИ ТА ШКІДНИКАМИ
Під час дозрівання плодів для боротьби з різними хворобами не рекомендується використовувати хімічні засоби, тому що шкідливі речовини, що
містяться в них, здатні накопичуватися в перцях.
Якщо за даною культурою доглядати правильно, виконувати всі агротехнічні вимоги, то велика ймовірність того, що кущики не захворіють
зовсім, і на них не поселяться різні шкідники. Проте, якщо проблеми
все ж виникнуть, то потрібно своєчасно вжити всі необхідні заходи.

Хвороби
Болгарський перець може вразити: вертицильоз (в'янення), бронзовість (плямисте в'янення),
фітоплазмоз, фузаріоз, фітофтороз, вершинна і сіра гниль, чорна ніжка.
Вертицильоз. Вертицильоз — це грибкова хвороба, яка має 3 форми: зелену, буру і карликову.
В зв’язку з тим, що обробки перцю хімічними препаратами краще уникати, рекомендується
обов'язково дотримуватися необхідних заходів профілактики: в осінній час треба очистити ділянку від рослинних залишків, які обов'язково спалюються, а також для вирощування слід вибирати сорти, що стійкі до даного захворювання.
Фітоплазмоз. Якщо кущі вражені фітоплазмозом (столбуром), то на їх кореневій системі з'являється гниль, спостерігається розвиток карликовості, плоди дрібнішають, а також втрачають
смак і стають тонкостінними, спостерігається закручування, твердіння і пожовтіння листя, і
врешті-решт, рослина гине. Переносниками цього захворювання є цикадки. Засобів боротьби
немає. Якщо рослина захворіла, її потрібно видалити з ділянки. А також потрібно боротися з
переносниками хвороби — цикадками, краще профілактично на початковому етапі розвитку
перцю. Крім цього, потрібно систематично розпушувати поверхню ґрунту, а також своєчасно
видаляти бур'яни.
Фузаріоз. При ураженні перцю такою грибковою хворобою як фузаріоз, спостерігається його
пожовтіння, а саме листя змінює своє забарвлення на яскраво-жовтий колір. Хворі кущики
треба викопати і спалити, за іншими рослинами треба дуже добре доглядати, для цього їм знадобиться помірний полив, який проводиться в ранковий час, а також необхідно вчасно виривати всі бур'яни. Ділянку, яка заражена збудниками фітофторозу, не можна використовувати для
вирощування солодкого перцю протягом не менше 1 року.
Фітофтороз. Досить поширеною грибковою хворобою є фітофтороз, який уражує помідори
та перці. У хворих кущів на поверхні плодів утворюються тверді цятки, які псують м'якоть. Такі
кущі необхідно обприскати розчином бордоської суміші, проте лише до того, як кущики зацвітуть. Слід враховувати, що гібридні сорти мають більшу стійкість до хвороб.
Чорна ніжка. Чорною ніжкою, як правило, хворіє розсада перцю. У кущиків уражається прикоренева частина стебла, розвитку такої хвороби сприяє надмірно густий посів і недотримання
правил вирощування сіянців, а саме підвищена вологість повітря і субстрату. У міру розвитку
хвороби стебло стає м'яким і рослина гине. В цілях профілактики такої грибкової хвороби не
можна допускати загущення сіянців, треба своєчасно проводити їх пікіровку, а також підтримувати необхідний рівень вологості в парнику. Якщо ж будуть помічені уражені рослини, їх
відразу ж слід висмикнути і спалити, поверхню субстрату слід розпушити, підсушити і присипати деревним попелом.
Верхівкова гниль. Розвиток верхівкової гнилі відбувається тому, що рослинам не вистачає вологи. В уражених перців на поверхні плодів з'являються глибокі чорні або глянцеві цятки. У деяких випадках розвиток хвороби починається тому, що в ґрунті міститься дуже велика кількість
кальцію і азоту. Уражені кущики треба знищити, а решту обробити кальцієвою селітрою.
Сіра гниль. Перці можуть бути уражені сірою гниллю на будь-якій стадії розвитку. У хворого кущика з'являються гнильні цятки і наліт цвілі сірого забарвлення. Як правило, активний

розвиток такої хвороби спостерігається в сиру погоду. Уражені частини куща, а також плоди
потрібно знищити.
Плямисте в'янення. Також перці можуть захворіти плямистим в'яненням, або бронзовістью,
при цьому на листових пластинках з'являються цятки коричневого кольору, які з часом стають фіолетовими або бронзовими. Велика частина даних некрозних плям з'являється вздовж
центральної жилки листових пластин. З часом верхівка куща засихає, при цьому плоди в районі плодоніжки покриваються кільцевими цятками коричневого, зеленого або жовтуватого
кольору. Для врятування врожаю необхідно зірвати всі зрілі плоди, а також припинити всі
поливи. Щоб вилікувати заражені кущі, їх потрібно обприскати Фундазолом, але не слід забувати про шкоду фунгіцидів, яку вони здатні нанести здоров'ю людини.

Шкідники
На кущах перцю можуть оселитися павутинні кліщі, слимаки, попелиці або дротянки.
Слимаки. Щоб перці не постраждали від слимаків, поверхню ділянки необхідно засипати шаром
гіркого перцю, шкаралуп горіхів або гірчичниго порошку. Ще можна зробити пастки, для цього в
кількох місцях на ділянці необхідно поставити миски, заповнені темним пивом, вони привернуть
до себе шкідників, яких залишиться тільки зібрати і знищити. Так само потрібно пам'ятати, що
в спекотні дні необхідно розпушувати поверхню ґрунту між рядами на глибину від 40 до 50 мм.
Дротяники. Дротяники є личинками жуків-коваликів. Вони живуть у ґрунті 5 років і підгризають корінці кущів. Щоб очистити ділянку від такого шкідника, в осінній час слід провести
його перекопування, а навесні, перш ніж висадити на нього розсаду перцю, необхідно зробити кілька приманок. Для цього на ділянці в різних місцях слід закопати шматки солодких
коренеплодів, водночас не забудьте поставити мітки на цих ділянках. Такі приманки добре
привертають дротяників. Через дві або три доби коренеплоди необхідно викопати і провести
збір шкідників, щоб потім їх знищити.
Павутинні кліщі. Павутинні кліщі селяться на перцях в посушливий період, при цьому вони поселяються на зворотній поверхні листових пластин, а живляться клітинним соком. Щоб позбутися кліща, можна використовувати спеціально призначені для цього інсектицидні препарати,
але краще всього використовувати засіб, приготований своїми руками. Для цього в відро води
засипають 1 стакан дрібненько порізаної цибулі або часнику, додають 1 ст. л. засобу для миття
посуду або рідкого мила, а ще дрібно порізане листя кульбаби. Після того як суміш настоїться,
її треба використовувати для обробки кущів перцю.
Попелиця. Щоб знищити попелицю, необхідно використовувати для обприскування перців
спеціальний настій, для приготування якого треба розмішати у відрі гарячої води 1 стакан тютюнового пилу або деревного попелу.

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ПЕРЦЮ
Різні сорти мають різний період дозрівання. Але усі вони мають два види
стиглості: технічну і біологічну.
Технічна стиглість настає через 50–60 днів від моменту посадки розсади (в залежності від сорту). Плоди великі, соковиті і налиті, але колір
ще не інтенсивний і не досяг забарвлення, зазначеного на упаковці. Тобто, в основному зелений або слабо жовтий. Ці овочі вже можна (і потрібно) зривати для подальшого вживання в їжу, зберігання або переробки.
Біологічна стиглість настає через приблизно місяць після технічної.
Такі плоди яскраво пофарбовані, мають стійкий характерний аромат,
наповнені максимальною кількістю вітамінів та інших корисних речовин. Їх зривають для переробки або вживання в їжу. Але такі плоди довго не зберігаються.

Коли збирати солодкий перець. Як тільки з'являться перші великі плоди на стеблі, їх вже можна зривати і вживати. Цей момент настає з початку серпня. Масовий збір відбувається в серпні і вересні.
Важливі нюанси при збиранні перцю:
→ Збираються плоди в технічній стиглості.
→ Перчики акуратно обрізати ножицями, разом із плодоніжкою, а не зривати руками. Крихке
стебло рослини можна легко пошкодити, тому його слід притримувати.
→ Збір проводити через 5–7 днів, у міру наростання нових плодів. Принцип збирання врожаю
перцю подібний до збирання огірків.
→ Якщо залишати на кущику великі перці для біологічного дозрівання, нові плоди не зможуть
масово розвиватися, і загальна врожайність знизиться.
→ Коли настають заморозки, потрібно прибрати весь перець з городу, тому що ця рослина
не переносить мінусової температури.
→ Можна обірвати всі плоди з рослини, розсортувати за стадіями стиглості і зберігати в прохолодних приміщеннях.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ПЕРЕЦЬ
Знімають перці разом з плодоніжкою і бажано тоді, коли вони досягають технічної зрілості —
тільки такі перці підлягають більш тривалому зберіганню.
Найважливіше про зберігання перцю:
→ Стиглі плоди без ушкоджень за температури 0–2° С і при вологості 80–90% будуть зберігатися 2–3 місяці.
→ У підвалі або льосі болгарський перець можна сміливо зберігати протягом трьох місяців.
→ У морозильній камері перець збережеться свіжим півроку. Можна зберігати його цілком,
без насіння або порізаним.
В домашніх умовах тривалий термін зберігання болгарського перцю можливий в тому випадку, якщо овочі не пошкоджені. Тому перед тим, як зберегти солодкий перець надовго, потрібно
ретельно відсортувати стиглі плоди від недозрілих, а також окремо прибрати овочі з пошкодженнями.

Режими зберігання стиглого і незрілого болгарського перцю істотно відрізняються.

У холодильнику. Плоди, що дозріли, залишати при кімнатній температурі не можна — в таких
умовах вони згниють за один день. Найкраще місце для них — це холодильник.
→ За температури 0–2° С і вологості 80–90% перець пролежить в холодильнику до 3 місяців.
→ Ушкоджені плоди можна покласти в холодильник максимум на два тижні.
Перед тим, як зберегти болгарський перець в холодильнику, кожен плід обертають папером
або розміщують кілька перців в герметичний поліетиленовий пакет. Можна змастити кожен
плід рослинним маслом, щоб він довше залишався свіжим.
Якщо так сталося, що плоди почали псуватися, можна нарізати їх часточками і помістити
в герметичний харчовий контейнер або пакет. Але навіть в таких умовах нарізаний перець
зберігатися довше 1 тижня не зможе. Краще використовувати такі плоди відразу.

У підвалі. Ідеальне місце, де краще зберігати зелений перець — підвал, погріб, комора. Там не
повинно бути сонячних променів, інакше плоди почнуть псуватися.
Недозрілі перці за умов правильного зберігання можуть залишатися придатними для вживання до 3 місяців.
Якщо потрібно, щоб перець почервонів, температура зберігання повинна бути 10° С (і вище),
вологість — від 90 до 95%. Так перець дозріє за 20–30 днів. Якщо потрібно, щоб перець доспів
швидше, можна залишити його в будинку за кімнатної температури, після чого використовувати якомога швидше.
У морозилці. Багато хто сумнівається, чи можна зберігати перець в морозильній камері. Насправді, заморожений перець (нарізаний або цілий для фарширування) буде зберігатися максимально довго — до півроку. Перед тим, як відправити його в морозилку, необхідно видалити
серцевину для фарширування або нарізати соломкою, після чого помістити в герметичний
поліетиленовий пакет.
Розморожувати перець двічі не можна, тому краще розфасувати його в пакети невеликими
порціями.
Умови зберігання незрілого болгарського перцю: температура 8–10° С, вологість 90–95%.
Перед тим, як зберігати ці овочі в темному і прохолодному місці, їх укладають в дерев’яні або
картонні (з отворами) ящики не більше ніж в один ряд. Якщо обернути кожен перець папером, то плоди не будуть торкатись один одного. Нехай їх незручно перебирати, розгортаючи кожен перець, зате так вони пролежать значно довше.
Можна не обертати плоди, а засипати ящики тирсою або піском, встеливши на дно ящика папір або поліетилен.
Ще один спосіб, як довше зберігати цього представника сімейства пасльонових в підвалі, погребі, коморі або на балконі — викопати його разом з корінням і підвісити.

Можна висадити перець в горщики, як кімнатні рослини. В таких умовах перець скоріше
доспіє.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ПЕРЕЦЬ
Перець споживається свіжим і переробленим, його готують на грилі, додають у салати, сушать і використовують як приправу.
Як засушити перець. Можна засушити болгарський перець на зиму, використовуючи сушилку
для овочів і фруктів, духовку або залишивши на балконі.
Попередньо його нарізають смужками шириною до 5 мм і розкладають на деко в один шар.
Якщо температура повітря піднімається до 30° С, то на балконі сушений перець буде готовий через 3–4 доби.
В духовці або сушарці для овочів, за температури 50° С, болгарський перець можна висушити за 10–12 годин.

Зберігають сушений перець в банках. Як і сухофрукти, його дуже люблять комахи, тому ємність повинна бути щільно закрита. Банку з сухим перцем можна залишати в прохолодному,
темному і сухому місці, іноді відкриваючи її.
Як заморозити перець для фарширування в морозилці без фаршу. Легко і швидко можна
підготувати порожнисті перці для фарширування на зиму.
Зелений товстостінний солодкий перець без видимих дефектів, не в’ялий і невеликих розмірів, вимиваємо. Гострим ножем зрізаємо плодоніжки, захоплюючи частину плода (до 5 мм), а
потім акуратно дістаємо внутрішню серцевину з насінням.
Порожні перці відправляємо в окріп на 5 хв і перекладаємо в миску з холодною підсоленою
водою (на 1 л води необхідно 10 г солі).
Охолоджені м'які перці розкладаємо на бавовняному рушнику.
Після того як овочі просохнуть, складаємо їх цілком в вакуумний або
поліетиленовий пакет один біля одного. І відправляємо в морозилку
на 3 години, не притуляючи пакети один до одного.
Потім потрібно розфасувати морожений перець в необхідній кількості по вакуумним пакетам декількома шарами. Паперові рушники
краще не використовувати, оскільки вони розмокають і прилипають
до плодів.
В пакеті необхідно розподілити плоди в один шар, щоб вони не були заморожені цілою грудкою. Перед тим як фарширувати такі заготовки, необхідно їх дістати і залишити на 15 хв до
повного розморожування.
Замороження перцю шматочками. Асорті із замороженого перцю ідеально підходить як для
салату зі свіжою капустою і морквою, так і для овочевого рагу. Для приготування потрібно 10
г солі на 1 л холодної води.
Товстостінний перець жовтий і червоний вимиваємо, а потім нарізаємо шматочками, прибираючи насіння. Підготовлені шматочки відправляємо в окріп на 3 хвилини і відправляємо в
миску з холодною підсоленою водою буквально на 2 хвилини.
Охолоджений перець викладаємо на рушник і даємо стекти зайвій рідині.
Після цього часточки перчика розкладаємо по вакуумним пакетам і компактно зберігаємо в
морозильній камері.
Незвичайний і дуже смачний томатний сік виходить з додаванням болгарського перцю. Він
вносить свою родзинку і надає напою додатковий аромат і вітаміни.

Про те, як засолити, замаринувати перець, фарширувати його, приготувати з перцем супи,
салати, пироги, запіканки, фрітати, аджику та іншу всячину — рецептів як у кожної господині, так і в Інтернеті є чимало.

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

