ОРІЄНТОВНИЙ
КАЛЕНДАР
ПОСІВУ НАСІННЯ
НА РОЗСАДУ
+ КОРИСНІ ПОРАДИ
Кожному овочеві свій час...

Вітаємо!
Компанія «PROFIL-M» - перший виробник
теплиць в Україні. Ми надаємо можливість
кожному покупцеві теплиці харчуватися
натуральними продуктами та, окрім того,
започаткувати власну справу.
Тому, ми створили цей Календар, який
допоможе Вам ВЧАСНО посіяти насіння і
виростити міцну розсаду, а в результаті
отримати СМАЧНІ плоди!
Читайте, отримуйте корисні знання та
вирощуйте натуральне.
Бажаємо гарних врожаїв!

Про розсаду
Щоб вирощена розсада дала найкращі результати,
потрібно врахувати вегетаційний період рослин.
Вегетаційний період – час, протягом якого
створюються сприятливі умови для росту і розвитку
рослини. Тривалість вегетаційного періоду в днях
зазвичай вказують в характеристиках культури.
Важливо! Початок вегетації може бути зазначений з
моменту посіву насіння або з моменту появи сходів.
Кінець вегетаційного періоду зазначають або з часу
появи плодів, або з моменту збору врожаю.

Умови вирощування розсади
Для якісної розсади необхідно створити потрібні
умови, а саме:
інтенсивність і тривалість освітлення;
частоту і своєчасність підживлень та поливу;
температурний режим.
Важливо! Наведені у Календарі дати посіву є
приблизними та залежать від регіону посіву, кількості
опадів, якості самого посівного матеріалу тощо.

Переваги вирощування в
теплиці
Ранній врожай (вирощування плодово-овочевої
продукції у закритому ґрунті дає можливість
першими вийти на ринок і отримати достойний
прибуток від її реалізації);
Захист рослин від хвороб і шкідників;
У теплиці можна забезпечити дотримання
температурного режиму, оптимального для
конкретного виду рослин;
Комбінування різних видів поливу та систем
дренажу дозволяє забезпечити необхідну вологість
субстрату;
Захист рослин і врожаю від несприятливих
погодних умов (град, дощ, туман тощо);
Можливість забезпечення вологісного режиму
повітря, оптимального для конкретного виду
рослин. Для цього в теплицях застосовують різні
види вентиляції (природну та примусову);
Кращий розвиток рослин в зимовий період можна
забезпечити за допомогою додаткового освітлення
та підживлення рослин вуглекислим газом, при
дотриманні агротехніки вирощування конкретного
виду рослин;
Можливість сіяти насіння різних культур і видів, не
обмежуючись особливостями місцевого клімату.

Календар посіву насіння
на розсаду
Помідори ранні

Для відкритого ґрунту

Для теплиці
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
25 лютого-5 березня
Час на сходи паростків:
7 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 50 днів
Посадка розсади у теплицю:
20 квітня-1 травня

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
15-30 березня
Час на сходи паростків:
7 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 50 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
25 травня-10 червня

Помідори
середньостиглі
Для теплиці
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
1 -10 березня
Час на сходи паростків:
8-10 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 60 днів
Посадка розсади у теплицю:
20-25 травня

Для відкритого ґрунту
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
25 березня - 5 квітня
Час на сходи паростків:
8-10 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 60 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
1 - 10 червня

Календар посіву насіння
на розсаду
Баклажани

Для теплиці
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
20 січня - 5 лютого
Час на сходи паростків:
10 - 12 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 70 днів
Посадка розсади у теплицю:
10 - 25 квітня
*за умови, що t ґрунту вище 15°C

Для відкритого ґрунту
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
1 - 15 березня
Час на сходи паростків:
10 - 12 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 70 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
15 - 25 травня*
*потрібно
буде
накрити
плівкою

Болгарський перець
Для теплиці
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
10 лютого – 10 березня
Час на сходи паростків:
10-12 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 80 днів
Посадка розсади у теплицю:
5 - 25 травня

Для відкритого ґрунту
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
20 лютого - 10 березня
Час на сходи паростків:
10-12 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 80 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
25 травня – 10 червня

Календар посіву насіння
на розсаду
Огірки

Для теплиці

Для відкритого ґрунту

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
30 березня - 20 квітня
Час на сходи паростків:
2-3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 30 днів
Посадка розсади у теплицю:
1 – 25 травня

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
1 - 15 травня
Час на сходи паростків:
2-3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 30 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
5 - 20 червня
*за умови, що t ґрунту вище 12°C

Кабачки
Для теплиці

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
25 березня - 15 квітня
Час на сходи паростків:
6 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
25-27 днів
Посадка розсади у теплицю:
15 квітня - 4 травня

Для відкритого ґрунту

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
15 квітня - 5 травня
Час на сходи паростків:
6 днів
Вік розсади від сходів до
висадки:
від 30 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
20 травня - 10 червня
*за умови, що t ґрунту вище 12°C

Календар посіву насіння
на розсаду
Капуста рання

Для теплиці

Для відкритого ґрунту

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
1 - 5 лютого
Час на сходи паростків:
2 - 3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
50 днів
Посадка розсади у теплицю:
25 березня - 1 квітня

Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
1 - 20 березня
Час на сходи паростків:
2 - 3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
50 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
20 квітня - 10 травня

Капуста
середньостигла
Для теплиці
Оптимальна дата посіву
насіння на розсаду:
28 лютого – 5 березня
Час на сходи паростків:
2 - 3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
50 днів
Посадка розсади у теплицю:
20 - 30 квітня

Для відкритого ґрунту
Оптимальна дата
, посіву
насіння на розсаду:
30 березня - 25 квітня
Час на сходи паростків:
2 - 3 дні
Вік розсади від сходів до
висадки:
50 днів
Посадка розсади у відкритий
ґрунт:
10 - 25 травня

Поради по вирощуванню
помідорів
Розсаду томат в у теплиц п дгортають через 10-12 дн в
п сля посадки, ґрунт при цьому повинен бути вологим,
накше рослини постраждають. Через 2 тижн п сля
п дгортання борозни з томатами посипають сум шшю
дернової земл з перегноєм або торфом.
Пом дори вимоглив до св тла. Якщо осв тлення
недостатнє, то в дбувається затримка розвитку рослин,
листя бл днуть, бутони обпадають, стебла витягуються.
Поки ноч прохолодн , сл д уникати веч рнього (п сля
заходу сонця) поливання, оск льки це може викликати ще
б льше охолодження земл . У теплиц вздовж вс єї
плантац ї проводять борозенки для зрошення.
Пом дорам вистачає зрошення, тому полив з л йки
виконують т льки при сильних засухах не част ше двох
раз в за л то. При подальшому зростанн рослини
п дв'язують
п др зають. Под бн заходи сприяють
р вном рному осв тленню, кращому пров трюванню, а
значить, появ б льш раннього врожаю.
Т сне розташування шкодить рослинам затримує їх
розвиток, що в дображається на врожаї — плоди
др бн шають їх утворюється менше. Тому при посадц
томат в необх дно дотримуватися певного нтервалу (не
менше 50 см) в рядах м ж ними.

Поради по вирощуванню
баклажанів
Баклажани добре реагують на орган чн добрива, тому
в ґрунт вносять гнойовий або компостний перегн й (0,5
в дра на 1 м²). Для зниження кислотност в нього додають
долом тове борошно (2 ст. л. на 1 м). Долом тове борошно,
кр м кальц ю, м стить магн й, необх дний баклажанам для
правильного росту. Корисно також вносити в ґрунт
низинний торф, який добре утримує вологу.
Для пухкост ґрунту в нього додають невелику к льк сть
тирси або п ску на кожен метр посадок додають 1 ст. л.
сульфату магн ю та 1 стакан попелу. З огляду на дозування
добрив
площ теплиц , можна в дразу приготувати
необх дну к льк сть добрив, що значно полегшить роботу.
Баклажани погано переносять пересадку пов льно
приживаються на новому м сц . Адаптуватися в дновитися
рослинам в їх коренев й систем допоможе правильний
догляд - розпушування ґрунту на глибину 5 см, пом рний
полив по м р необх дност .
Для п дгод вл
баклажан в в пер од цв т ння
рекомендується трав'яний наст й з кропиви, подорожника,
з рочника, мати-й-мачухи
кульбаби з коров'яком
попелом. На 10 в дер води додають 5 кг трави, 1 в дро
коров'яку 10 ст. л. попелу. Настоюють добриво протягом
тижня.
Якщо в к нц сезону верх вки баклажан в прищипувати,
а останн кв тки
бутони видалити, то плоди дозр ють
швидше. Цей зах д допоможе отримати урожай до
настання холод в, накше плоди будуть др бними.

Поради по вирощуванню
болгарського перцю
Найкращий урожай перцю можна отримати, якщо
вирощувати його розсадним способом.
Нас ння вис вають на глибину до 1 см в горщики або
касети, ґрунт при цьому повинен бути вологим. П сля
пос ву горщики накривають спанбондом, щоб отримати
ранн сходи.
Перець — теплолюбна рослина.
Якщо ґрунт замульчувати торфом, а пот м накрити його
чорним спанбондом, то рослини будуть менше хвор ти
краще приживуться. Якщо в спанбонд зробити отвори
посадити розсаду, то не буде необх дност в прополюванн
та розпушуванн .
Перець в теплицях поливають рясно, але не часто. Про
необх дн сть поливу св дчить стан листя рослини. Якщо
воно злегка з в'яло, значить, полив затриманий ґрунт
потр бно зволожити пот м розпушити.
Висаджують рослини через 50 см в рядку. Для того, щоб
забезпечити їм вертикальне зростання, через 2 м в рядку
ставлять планки довжиною 2 м шириною 15 см. Навколо
встановлених планок натягають шпагат у м ру зростання
формування куща. Таким чином, перц ростуть м ж
ст нками з шпагату.

Поради по вирощуванню
огірків
Ог рки можуть дати високий урожай т льки якщо
ростуть на ґрунтах, багатих орган чною речовиною. У
рослини слабка коренева система, глибше 20 см не
проникає, тому дуже чутлива до родючост ґрунту. Ог рков
грядки рекомендується удобрювати гноєм. Рослина не
боїться високих доз орган чних добрив. Вносять 4-20 кг на
1 м².
Якщо немає можливост удобрити ґрунт гноєм, то
можна використовувати перегниле листя, торф, солому
тирсу. Отриманий компост необх дно збагатити азотом (20
г ам ачної сел три на 5 кг тирси). Вносять добрива
локально. Уздовж гряди копають канаву укладають в неї
орган чн добрива шаром до 20 см, пот м засипають
землею шаром до 15 см. Через 5-6 дн в рослини
висаджують.
Глинистий ґрунт для вирощування ог рк в спец ально
готують. У нього заорюють рослинну масу (скошену
траву), а пот м засипають шаром компосту. Виходить дуже
родючий ґрунт, на якому ог рки дають рясний урожай.
Ог рки в теплиц необх дно берегти в д протяг в, тому
пров трювати потр бно обережно. Краще для цього
в дкривати фрамуги. Двер в теплиц для пров трювання
в дкривають т льки вдень, коли погода стає вже теплою.
Протягом вегетац йного пер оду, разом з формуванням
рослин, рекомендується видаляти та вуса.

Поради по вирощуванню
капусти
Капуста дуже корисна. У 100 г сирої капусти м ститься
понад 60% добової потреби людини у в там н С. У багатьох
сортах м ститься р дк сний в там н U. З м нерал в присутн
кальц й, кал й, магн й, марганець фосфор.
Для пос ву в дбирають найб льш
темн нас ння.
Попередньо проводять їх термообробку. Нас ння капусти
прогр вають у гаряч й вод (50 ° C) протягом 20 хв, а пот м
швидко охолоджують шляхом занурення в кип'ячену
холодну воду на 2-3 хв, п сля чого нас ння розсипають
тонким шаром для просушування.
П сля пос ву теплицю закривають утеплюють. Сходи
з'являються вже на 4-5-й день. П сля появи сход в з теплиц
прибирають укриття. Перший час сходи не поливають.
При пос в капусти в теплиц стежать за тим, щоб там не
було занадто жарко. Якщо в теплиц надм рно висока
температура, її добре пров трюють, в ншому випадку
рослини
витягнуться
виявляться
абсолютно
непридатними для висадки в ґрунт.
Як т льки в розсад з'являються дек лька листочк в,
поливати потр бно рясн ше. Важливо сл дкувати, щоб ґрунт
не був занадто вологим. Краще поливати вранц , ґрунт для
висаджування капусти має бути достатньо удобрений
перегноєм (7-8 кг на м²).
При висаджуванн ранн х сорт в капусти необх дно
залишити в дстань м ж рослинами 50 см, а для п зн х - 70 см.

Поради по вирощуванню
кабачків
Для отримання хорошого врожаю, щороку сл д м няти
м сця грядок, тод не буде пустоцв т в хвороб. При вибор
д лянки важливо пам'ятати, що не можна вирощувати
кабачки там, де до цього оброблялися гарбузов культури.
Розсада кабачк в протягом пер оду вирощування
обов’язково потребує п дгод вл . Рослини п дгодовують
дв ч . Перша п дгод вля проводиться через 6-7 дн в п сля
появи сход в розчином сечовини (0,5 : 1 л тр води)
суперфосфату (1 : 1 л три води). Поливають розсаду з
розрахунку п в склянки на одну рослину. Друга
проводиться через тиждень п сля першої, розчином
н трофоски (1 ч. л. на 1 л тр води).
П д час їх цв т ння сл д тимчасово зупинити полив.
В дновити його т льки п сля початку зав'язування плод в.
Для приготування тепличного ґрунту п д кабачки
потр бно взяти 5 частин земл з городу, 3 частини торфу 2
частини перегною. На в дро сум ш додають 100 г попелу,
20-30 г суперфосфату 15-20 г ам ачної сел три.
Кабачок можна с яти одразу в ґрунт або вирощувати
розсадою. Можна с яти сухе нас ння кабачк в, проте краще
коли воно проросло. Для цього їх витримують у мокр й
марл 1-2 доби. Цв т кабачк в запилюються бджолами. Для
кращого запилення рослини у пер од цв т ння,
рекомендують її зрошувати вранц солодкою водою
(розбавивши воду з медом).

Про нас
Компан я «PROFIL-M» – це:
Нац ональний виробник теплиць
Понад 15 рок в досв ду
Тисяч задоволених покупц в по Україн
Великий виб р теплиць та парник в
Як сне ВЛАСНЕ виробництво
Зручн вар анти доставки та оплати
Досить купувати овочі сумнівної якості у
супермаркеті чи на ринку — маючи теплицю, Ви
зможете харчуватися свіжими та натуральними
продуктами ЦІЛИЙ РІК, не виходячи за межі
своєї ділянки.

Консультація за номером
+38 (098) 89 89 806
Теплиці з Вороновиці

Зроблено з любов'ю до власної справи

