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Հողի որակը

•Ջրի քանակությունը հողի մեջ

•Ազատ կառուցվածք(հողի փխրուն լինելու
հետ կապված)
•Խոր արմատակալում
•Թթվածին

•Օրգանիկ նյութերի օգտագործում
•Բարելավում է ջրի բաղադրությունը
•Բարելավում է կառուցվածքը
•Արտանետումը CO2 և նիտրատների
•Արմատի ջերմասիճանի բարձրացում



Արմատի զարգացում

Վատ Լավ



Գոմաղբ (1-2 կգ / մ2)



Թիրախային հատկանիշները վարունգի

Լուծույթ EC 1.0 mS/cm2 

mmol/l   ppm
K 1.8 70
Na <3.0 <70
Ca 2.2 88
Mg 1.2 29
N 4.0 56
Cl <3.0 <105
SO4 1.5 48
P 0.1 3.1



Հիմնական պարարտանյութերը

Նիտրատի չափը հողում
1 կգ լուծույթը
100 մ2 համար

N P K Mg
Ցածր 2.0    2.5 2.7 1.2
Չափավոր 1.5 1.5 2.2 0.8



Լուծույթի հաշվարկները(01)

Չափավոր քանակությունը պարարտանյութերի
հողի մեջ

•Ammonium nitrate (NH4NO3) 35 % N,  
so 1,5 kg pure N is x 1,5 x100/35 kg = 4,3 kg 
Ammonium nitrate / 100 m2

•If we take Super Phosphate (18% P), 
than  1,5 kg pure P needs 1,5 x 100/18 kg= 8,3 kg 
Super Phosphate / 100 m2



Լուծույթի հաշվարկները(02)

If Patent Potash is used: 26% K and 24% Mg 
For 2,2 Kg K  we need 2,2 x 100/26 kg Patent P =
8,4 kg / 100 m2

For 0,8 kg Mg we need 0,8 x 100/24 x kg Patent P 
= 3,3 kg / 100 m2 (desirable 1,5 kg, so too much)

We need than to take another fertilizer for K, e.g. 
K2SO4 (45 % K)



Լրացուցիչ պարարտանյութեր(01)

•Կախված է
•Հողի բաղադրությունից (ստուգում)
•Բույսի վիճակից
•Պտղի որակից
•Ջրելու աստիճանից

•Առաջին անգամ
•Նորմալ աճի համար պետք է լրացուցիչ
պարարտանյութ տալ տնկելուց 5 -7 շաբաթ
հետո



Լրացուցիչ պարարտանյութեր(01(02)

Յուրաքանչյուր 2-3 շաբաթը մեկ տալ 1 կգ
նիտրատների լուծույթ 100 մ2  համար

Հարաբերակցությունը N : P : K = 2 : 1 : 2

օրինակ 1 կգ մաքուր լուծույթ = 400 g N
200 g P
400 g K



Ջրի որակը(01)

•Քլոր:  
•Հողի մեջ աճեցնելու դեպքում ≤ 3 մոլ/լ

•Հոսանքի ջերմահաղորդակցությունը
(EC): 
•Հողի մեջ աճեցնելու դեպքում ≤ 2



Ջրի որակը(02)

•Սկզբում հողի մեջ աճեցնելու դեպքում
պետք է ջրել քիչ քանակությամբ, որպեսզի
խթանի բույսի աճին: 

•Բույսի աճի համար անհրաժեշտ է մեծ
քանակությամբ ջուր:

•Սկզբից մինչև 3-4 շաբաթականը : 0,5-1 լ/մ2

•Ամռանն ավելացնել ջրի քանակությունը
մինչև 6 լ/մ2



Նիտրատների պակասության դեպքում



Ազոտի պակասության դեպքում (01)



Ազոտի պակասության դեպքում N (02)

- Բաց կանաչ կամ դեղնավուն տերևներ
(ակնհայտ է հին տերևների դեպքում) 

- Որոշ տերևներ ունեն
• վատ աճ

• շիվի թույլ աճ



Ազոտի պակասության դեպքում N (03)

• Վերահսկում:
- Կանոնավոր հողի ստուգում

- Ազոտի կիրառումը
1 կգ N / 100 մ2  կավահողում
2 կգ/ 100 մ2  հումուսային հողում

- Ներարկելով տարածքը (46% N) ,(0,5 %) լուծույթով
արդյունավետությունը քիչ է

• - Տալ երիտասարդ բույսերին կալցիումի նիտրատ (2 % 
լուծույթ)  50-100 մգ N/բույս )  



Ֆոսֆորի պակասի դեպքում (01)



Ֆոսֆորի պակասի դեպքում –P (02)

• Նշանները: 
- Չափավոր պակասի դեպքում նվազում է բույսի աճը:

- Լուրջ պակասի դեպքում բույսը դադարում է աճել

- Նոր տերևները լինում են մուգ և կոշտ

- Տերևները դառնում են մեծ, կիսաթափանցիկ,լինում են
ջրային բծեր տերևների երակների մեջ:  

- Տերևները դառնում են դեղին ,մինչդեռ շագանակագույն
բծերը չորանում են ,և տերևները նույնպես չորանում են:



Ֆոսֆորի պակասի դեպքում–P(03)

Վերահսկում :

- Կիրառել 5 կգ P2O5 / 100 մ2  in the form of double 
super-or poly-phosphate, 
նախընտրելի է 2 չափաբաժնով ոռոգման ջրի հետ
միասին

- Նոր բույսերի համար 2% double super-or poly-
phosphate լուծույթը կարելի է օգտագործել:



Potassium պակասի դեպքում (01)



Potassium պակասի դեպքում -K (02)

- Բույսի աճը սկսում է նվազել , ցողունի վրայի հոդը մնում է
կարճ ,իսկ տերևները ՝փոքր :

- Տերևի ծայրերը դառնում են դեղինից մինչև բաց կանաչ , մնացած
տերևը դառնում է շականակագույն կանաչ :

- Հատկապես գլխավոր երակները նորմայից շատ է ներս ընկած :

- Ավելի ուշ գունաթափումը տարածվում է և դառնում է գունատ
դեղին նեկրոսիսի հետևանքով:

- Տերևի ծայրերը չորանում են , բայց գլխավոր երակների
շրջակայքում գտնվող mesophyll մնում է կանաչ:

- Երևույթը տեղաշարժվում է ներքևից վերև:



Potassium պակասի դեպքում -K)

Վերահսկում /կանխում : 

- Կիրառումը 10 կգ K2O / 100 մ2

(թեթև հող 5 կգ) – potassium պարարտանյութ; 
2 անգամ տալ ; 

- Պարարտանյութ տալն ավելի լավ է, քան
ներարկելը
2% Potassium sulphate (K2SO4) լուծույթով



Մագնեզիումի պակասի դեպքում (01)



Մագնեզիումի պակասի դեպքում Mg
(02)

•Դեղնականաչավուն բծերն առաջանում են ,երբ
տեղի է ունենում mesophyll , որը սկսվում էհին
տերևի ծայրերից մինչև գլխավոր երակների
մեջտեղը: 

•Հետագայում նույնը տեղի է ունենում նոր
տերևների մոտ:

•Գունաթափումը տեղի է ունենում ավելի
ինտենսիվ`  դեղնավունից երբեմն սպիտակ
կորցնելով chlorophyll, որից հետո տեղի է
ունենում նեկրոսիսը :

•Չափավոր մագնեզիումի պակասի դեպքում
բույսի ձևը մնում է նորմալ:



Մագնեզիումի պակասի դեպքում Mg
(03)

•Ծագումը
•Հողի մեջ մագնեզիումի պակասը կարող է
առաջանալ հիմնականում
•Ցածր pH (< 6,5) դեպքում
•Շատ K դեպքում
•Շատ քիչ N դեպքում
•Բերքի շատ լինելու դեպքում



Մագնեզիումի պակասի դեպքում Mg(04)



Մագնեզիումի պակասի դեպքում Mg
(05)

•Վերահսկում
Մագնեզիումը ներառում է
- Dolomitic lime (11 to 12% Mg), 
- Epsom salts (= Magnesium Sulphate, 

10 to 16% Mg), 
- Magnesium Nitrate (6.3% Mg), and -

Magnesium Oxide (45 to 55% Mg). 

•Epsom salts and Magnesium Oxide կարելի է
տալ ոռոգման ջրի հետ համատեղ
(կաթիլային ):

•Epsom salts կարելի է ներարկել նույնպես:



Կալցիումի պակասի դեպքում -Ca (01)



Կալցիումի պակասի դեպքում -Ca (02)

•Ախտանիշները: 
•Նոր տերևներն ունենում են թափանցիկ
սպիտակ բծեր:

•Կալցիումի պակասի մեծանալու դեպքում
տերևի ծայրերը մեռնում են և դառնում են
մոխրաշագանակագույն:

•The mesophyll արտահայտում է թույլ
chlorosis, սկսելով տերևի ծայրերից մինչև
փոքր երակների շուրջը, և գլխավոր երակը
մնում է կանաչ գույնի:



Կալցիումի պակասի դեպքում -Ca (03)

Ծագումը:
- Հողի մեջ կալցիումի պակասի դեպքում
- Երբ RH բարձր է, և գոլորշացումն անբավարար է (lack 

of transport).

Կանխում / վերահսկում :
- Կիրի (lime) կիրառումը հողի մեջ / տորֆ (4կգ

կալցիումի կարբոնատ յուրաքանչյուր մ2)
- Որոշ դեպքերում ներարկել 0.7%  anhydrous calcium 

nitrate լուծույթ:

- Ջերմաստիճանի վերահսկում հատկապես
հարաբերական խոնավության the RH.



Մանգանի պակասի դեպքում Mn 
(01)



Մանգանի պակասի դեպքում Mn (02)

Ախտանիշները:
- Սկզբում տերևները բաց կանաչ են լինում:

- Երակները լինում են կանաչ շրջապատված
mesophyll:

- Ավելի ուշ , ամբողջ mesophyll դառնում է բաց
դեղին ստեղծելով լավ տեսք , որովհետև
գլխավոր և երկրորդական երակները մնում են
կանաչ:

- Մանգանի շատ խիստ պակասի դեպքում, բծեր է
հայտնվում գլխավոր երակների մեջտեղը:

- Ավելի ուշ տերևը չորանում է:



Մանգանի պակասի դեպքում Mn 
(03)

•Ներարկել 0,15 % մանգանի սուլֆատ (MN2

SO4) կամ

•Շաղ տալ 5 կգ մանգանի սուլֆատ / 100 մ2 
ammonium sulphate հետ համատեղ
Սա դանդաղ է ներգործում:



Մանգանի ավելցուկիդեպքում Mn  (02)

Ախտանիշները: Երակները կեղտոտ
կարմիրից մինչև շագանակագույն են , 
սկզբում դա պատահում է ամենացածր
տերևների մոտ:

Ծագումը: պատահում է միայն վերջին
գոլորշացման դեպքում (release of absorbable 
Mn) հողի մեջ, in combination with a low pH 
of the soil.

Վերահսկում : Կալցիումի պարարտանյութի
կիրառում:



Մանգանի ավելցուկի դեպքում Mn (01)



Բարձր աղայինություն(01)



Բարձր աղայինություն(02)

•Վերահսկում : 
•Ստուգել խոնավությունը հողի մեջ

•Լրացուցիչ ջրել



Վերջ
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