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Վարունգի առանձնահատկությունները

•Կտրատած վարունգը
•Կանաչ մակերևույթ
•15-25 սմ երկարություն
•Հին բույսերի մակերևույթը կարող ե լինել սպիտակ, 
դեղին, կարմրաշագանակագույն

•Ջերմոցային տեսակը (>30 սմ)

•Վարունգի տեսքը
•Կանաչավուն դեղին բծերով
• Մինչև 12 սմ երկարությամբ



Կտրատած վարունգ



Վարունգի փոքր տեսակը



Բարունգի տեսակները(1)

•Պտղի երկարությունը ըստ տեսակների
•Երկար տեսակը(ջերմոցի համար)
•Միջին տեսակը
•Փոքր տեսակը (Bet alpha)
•Ճապոնական տեսակը
•Կորեական տեսակը



Վարունգի տեսակներն ըստ չափսերի



Վարունգի տեսակները(2)

•Պտղի գույնը
•Մուգ կանաչ

•Բաց կանաչ
•Սպիտակ
•Դեղին

•Պտղի արտաքին տեսքը
•Շերտավոր հարթ
•Փոքր և հաստ
•Ուղիղ մի ծայրը կորացած



Հիվանդությունների դիմակայունությունը

Cca Cladosporium  cucumerinum (scab)
Ccu Corynespora cassiicola (target leaf spot)
Sf Sphaeroteca fulginea (powdery mildew)
Ma Meloidogyne arenaria (nemathode type)
Mi Meloidogyne incognita (nemathode type)
Mj Meloidogyne javanica (nemathode type)
M Mildew (downy mildew)            
Tm Tobamovirus group
TSWV Tomato Spotted Wilt Virus
CMV Cucumber mosaic Virus
PRSV     Papaya Ring Spot Virus
ZYMV   Zucchini Mosaic Virus
CVYV    Cucumber Vein Yellowing Virus



Հոլանդական սերմ արտադրող
ընկերություններ

De Ruiter

Enza

Rijk Zwaan



Բույսի բազմացումը:
Ցանումը հատուկ տարաների կամ մարգերի մեջ



Սերմնացան

• Սերմնացան:
•Հատուկ հողի մեջ
•Արկղերի մեջ
•Հատուկ անցքերով արկղերի մեջ
•Բաժակների մեջ

• Ցանելու պայմանները
•Պետք է ծածկել կամ պոլիէթիլենով կամ ապակիով

•Ջերմաստիճանը 25-28oC և ցանելուց 3 օր հետո 25oC 
- Ցանելուց առաջ մաքրել բաժակները N-լուծույթով EC 

of 1,5 mScm-1 , 20-25 °C.



Սերմնացան ջերմոցի մեջ



Լուսավորությունը բավարար չէ



Սերմնացան հատուկ հողի մեջ



Արկղի մեջ



Հատուկ անցքերով արկղի մեջ



Մեծ անցքերով արկղի մեջ



Պլաստիկե բաժակների մեջ (բավականին փոքր է) 



Սածիլի փոխատնկում

•Մեծ բույս ստանալու համար
•Ցանելուց 4 օր հետո

•9-10 սմ հողե տուփերի մեջ
•Բաժակների մեջ
•Պոլիէթիլենային բաժակների մեջ

•Ջերմաստիճանը
•Սկզբում ցերեկը/գիշերը պետք է լինի 24oC
հետագայում ՝ գիշերը 21oC, ցերեկը 23-25



Սածիլի փոխատնկումը ջերմոց(հիվանդություններ?)



Սածիլի փոխատնկում հողե տուփերի մեջ



Սածիլի փոխատնկում պ.է. մեջ(առանձնացնելով հողից)



Սածիլի փոխատնկում պլաստմասե բաժակների
մեջ(խուսափելով արմատների աճից)



Բույսի հեռավորությունը մեկը մյուսից

Փարթամ բույսեր ունենալու համար
•Փոքրիկ բույսերի համար:  20 բույս / մ2

•Մեծ բույսերի համար:   15 բույս /մ2

•Հենարան:  Փայտե ձողեր և քլիպսեր

•Ջրելու համակարգը
• Ռետինե խողովակով
•Խողովակով , որոնք գտնվում են բույսի վերևի
մասում



Բույսերն իրարից հեռացնելու ճիշտ ժամանակը



Հողե տուփերի հեռավորությունը



Պլաստմասե բաժակների հեռավորությունը



Մեծ բույսերի հեռավորությունը



Մեծ բույսեր (երկար լույսի պակասի ժամանակ ?)



Բույսերի տեղափոխման ձևը



Պատվաստում



Բույսերի արմատների պատվաստում

- RZ 64.05  VF Rijk Zwaan
- Ferro VF Rijk Zwaan
- RS 841 VF Semenis
- TZ 148 VF Tezier
- C. ficifolia  F S&G/Enza
- Harry NF S&G
- Kj 100 NF S&G
- Kiramekk  VFPN   Takii



Պատվաստման պատճառը(01)

-Արմատի
հիվանդությունների
կանխում

-Արմատի հանգույցների
հիվանդություն

- Fusarium / Verticillium



Պատվաստման պատճառը(02)

•Ավելի ամուր արմատահամակարգ
•Ավելի լավ աճ

•Ավելի մեծ արտադրողականություն

•2 ցողունի հնարավորություն



Պատվաստման պատճառը(03

•Նվազեցնել քիմիկատների
օգտագործումը
•Օրգանիկ կամ էկոլոգիական աճ



Պատվաստած բույս



Պատվաստած բույսի տնկումը

•Պատվաստման
ընթացքում զգույշ լինել
բույսերի նկատմամբ և
խուսափել վնասելուց

•Հեռու պահել բույսը
հողից
• Ապահովելով բույսի
անվտանգությունը
հիվանդություններից



Վերջ
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