
Սնկային հիվանդություններ



Սնկային հիվանդությունների
վերահսկողություն (01)

•Քիմիկատների օգտագործման
օրինական վերահսկողություն

•Անուշադիր օգտագործումը կարող է
վնասել օգտագործողին , աշխատողին
և շրջակա միջավայրին :



Սնկային հիվանդությունների
վերահսկողություն(02)

•Little or no risk of inducing resistance
•Sulphur
•Pyrazophos
•Chinomethionate
•Dinocap

•Risk of inducing less susceptible or resistant 
strains
•Bupirimate
•Fenarimol
•Triforine
•Triadimefon
•Myclobutanil



Փտախտ (Sclerotinia) (01)



Փտախտ(Sclerotinia sclerotiorum) (01)

•Ախտանիշները
•Ցողունի, տերևների և պտղի վրա

•Սպիտակ շերտ

•Ցողունի մասնատում

•Բույսերը դառնում են դեղնավուն և չորանում են

•Ցողունի վրա սև sclerotia



Փտախտ (Sclerotinia) (02)



Black rot (Sclerotinia sclerotiorum) (02)

•Պայմանները
•Վարակը spores and sclerotia միջոցով

•Բարենպաստ ջերմաստիճանը 15-18oC

•Բարձր խոնավություն

•Sclerotia մնում է հողի մեջ



Փտախտի վերահսկողություն (01)

•Հեռացնել հիվանդ բույսերը

•Խուսափել RH

•Պահել բույսերը չոր



Բորբոս(Botrytis cinerea) (01)



Բորբոս(Botrytis cinerea) (01)

•Ախտանիշները
•Վնասված մասերի խոնավացում

•Ավելի ուշ , մոխրագույն բորբոսային աճ

•Բորբոս տերևների , ցողունների , պտղի վրա



Բորբոս (Botrytis cinerea) (02)



Բորբոս(Botrytis cinerea) (02)

•Պայմանները
•Տարածվում են անձրևի , քամու , կաթիլային
ճանապարհներով

•Վերքերի վարակում

•Բարենպաստ ջերմասիճանը 17-23oC

•Բարենպաստ խոնավությունը 95%



Բորբոսի վերահսկումը(01)

•Խուսափել կոպիտ վերքերից

•Հեռացնել բույսերի մասերը

•Կանխել բույսերի վրայի ջուրը

•Նվազեցնել խոնավությունը
•Ջեռուցումը
•Օդափոխությունը
•Կտրատել բույսերի տերևները ՝տալ ով
օդափոխություն



Հեռացնել մահացած ծաղիկները



Փափուկ բորբոս (black sporulation at the lower surface)



Փափուկ բորբոս (Pseudoperonospera cubensis) 
(01)

•Ախտանիշ
•Դեղին անկյունային կետեր տերևի վրա

•Սպիտակ /մոխրագույն բորբոս տերևի
ներքևի հատվածի վրա



Փափուկ բորբոս



Փափուկ բորբոս(Pseudoperonospera cubensis) 
(02)

•Պայմանները
•Շատ ջրում

•Աշխատողների և գործիքների միջոցով
տեղափոխված

•Բարենպաստ ջերմաստիճանը. 18-23oC

•Թաց տերևները հանդիսանում են վարակի
աղբյուր



Փափուկ բորբոսի վերահսկում (01)

•Կայուն և դիմակայուն տեսակներ

•Պահել բույսերը չոր



Fusarium թառամածություն



Fusarium պայքար թառամածության դեմ
(Fusarium oxysporum cuc.)

•Ախտանիշները
•Առանձնացնել շիվերը
•Ավելի ուշ առանձնացնել բույսերը

•Պայմանները
•Արմատներին է հասնում բույսի միջոցով
•Ապրում է հողի մեջ շատ տարիներ

•Վարակը
•Սարքավորումների միջոցով
•Բույսերի միջոցով



Fusarium պայքար թառամածության դեմ (01)

•Հիվանդ բույսերը հեռացնել

•Օգտագործել կայուն տեսակներ

•Փոխել բույսը, խուսափել նույն բույսը
տնկելուց

•Ախտահանել սարքավորումները

•Օգտագործել դիմակայուն արմատ



Gummy stem blight



Gummy stem blight (Didymella/Mycosphaerella) (01)

•Ախտանիշները
•Շագանակագույն /սև կլոր կետեր տերևի վրա

•Կարմիր խեժային հիվանդություն

•Բավականին ջրալի պտուղներ



Խեժային հիվանդություն



Խեժային հիվանդություն
(Didymella/Mycosphaerella) (02)

•Պայմանները
•Սունկն ապրում է հողի մեջ

•Տարածվում է ջրի և սարքավորումների միջոցով

•Վարակվում է վերքերի կտրվածքներից և բաց
ծաղիկներից

•Բարենպաստ ջերմաստիճանը 23oC

•Բարձր RH, բույսի արտաքին հատվածների վրա ջրի
առկայություն



Խեժային հիվանդության
վերահսկողություն (01)

•Նվազեցնել RH
•Խողովակի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նվազագույն

•Սկսել օդափոխությունը



Phomopsis sclerotioides

Ազդում է պտղի վրա
Վարունգի ցողունի վնասված
մասը



Phomopsis sclerotioides
Black root rot

•Առաջին ախտանիշները:  
•Ներքևի հատվածի տերևները դեղնում են
•Բույսը սկսում է թառամել
•Գլխավոր արմատները և երիտասարդ
արմատները դառնում են
դեղնաշագանակագույն և չորանում են

•Մասնավորապես, բույսի հյուսվածքն է
վնասվում, կարող է նույնիսկ հեշտությամբ
հեռացվել:



Phomopsis sclerotioides 
վերահսկողություն (01)

•Հողի ջերմաստիճանը պետք է լինի 20ºC



Phomopsis sclerotioides 
վերահսկողությունը(02)

Քիմիկատներ:

Վարակված լինելու դեպքում :

•Սիստեմատիկ օգտագործել
քիմիկատներ սնկի դեմ



Սպիտակ բորբոս



Սպիտակ բորբոս (Sphaerotheca /Erysiphe) (01)

Ախտանիշները կարող է լինել
վարունգի ,սեխի,ձմերուկի և դդմիկի վրա: 

•Սպիտակ բորբոսը լինում է տերևի ներքևի և վերևի
հատվածների ,ցողունի և տերևի պոչիկի վրա:

•Սովորաբար լինում է հին տերևների վրա:

•Սկզբում վարակվում են այն բույսերը, որոնք ունեն
պտուղներ:

•Վարակված տերևները սպիտակում են և չորանում:



Սպիտակ բորբոս(Sphaerotheca /Erysiphe) (02)

•Պայմանները
•Տեղափոխվուն են հին բույսից նորը:
•Մնում են մոլախոտերի վրա ձմռանը:

•Տեղափոխումը դրսից ներս քամու և օդի շարժման
միջոցով: 

•Վարակ կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ առանց ջրի
(կան տեսակներ, որոնք նույնիսկ ջրի քիչ
քանակության դեպքում էլ կարող են լինել)

•Ինկուբացիոն շրջանը 3 -7 օր է:



Սպիտակ բորբոս(Sphaerotheca /Erysiphe) (03)

•Ջերմաստիճանի ազդում է վարակի
փոխանցմանը:

•10-35oC ջերմաստիճանի դեպքում, իսկ
բազմացման համար բարենպաստ
ջերմաստիճանը 23-26oC

• 50% մինչև 90% խոնավության դեպքում

•Վարակ կարող է լինել 50%  ցածր RH 
դեպքում :



Սպիտակ բորբոսի վերահսկողությունը (01)

•Օգտագործել կայուն , դիմացկուն վարունգի
տեսակներ



Սպիտակ բորբոսի դիմացկունությունը

Presenter
Presentation Notes
Erysiphe cichoravearumSpaerothecapannosa



Pythium and Phytophthora արմատի փտում(01)

Presenter
Presentation Notes
Pythium deliense



Pythium and Phytophthora արմատի
փտում(01)

•Ախտանշները
•Տնկիների ընկած տեսքը

•Արմատի փտում պտուղ տալու ժամանակ

•Սև/շագանակագույն բծեր ցողունի ներքևի
հատվածում

•Սև/շագանակագույն ջրային արմատներ

•Բույսերը թառամում են



Pythium and Phytophthora արմատի փտում(01(02)



Pythium and Phytophthora արմատի փտում
(02)

•Պայմանները
- Շատ խոնավ հող
- Ջրի վատ ներծծվելը
- Ցածր հողի ջերմաստրճան
• Տարածվում է ջրի և սերմերի միջոցով
• Սնկային հիվանդությունը լինում է հողում



Պ/է կարող է վատ անդրադառնալ ցողունի վրա



Pythium and Phytophthora արմատի
փտտման վերահսկողություն (01)

•Բարելավել հողի ջրի պայմանները

•Զննել հողի կառուցվածքը

•Խուսափել ջուր շատ օգտագործելուց

•Խուսափել շատ սառը ջրով ջրելուց



Verticillium թոշնում(սնկի մյուս տեսակներից)



Verticillium թոշնում (Verticillium albo atrum) 
(01)

•Ախտանիշներ
•Տերևների թոշնում

•Տերևները թոշնում են և չորանում

•Շագանակագույն անոթային հյուսվածքներ



Verticillium թոշնում (Verticillium albo 
atrum)(02)

•Պայմանները
•Ապրում է հողի մեջ շատ տարիներ

• 20-23oC դեպքում և քիչ լույսի դեպքում

•Ընդլայնվում է վատ հողի կառուցվածքի ժամանակ

•Տեղափոխվում է
•Գործիքների միջոցով

•Այգու պարարտանյութի միջոցով



Verticillium թոշնելու
վերահսկողությունը(01)

• Հեռացնել և ոչնչացնել բույսի մասերը

• Օգտագործել դիմացկուն տեսակները

• Բույսի ապրելու տևողությունը

•Ախտահանել սարքավորումները

• Օգտագործել դիմացկուն արմատները

•Ախտահանել հողը
•Մանրէազերծել գոլորշու միջոցով
•Արևով տաքացնելու միջոցով



Verticillium wilt control (02)

Chemical
•Pour to stem base

•Carbamates (Benlate)

Benzimidazole (Carbendazim)
•

•Disinfect soil
•Methylbromide (not complete effective)



Վիրուսային հիվանդություններ



Վիրուսի տարածում (01)

•Միջատների միջոցով.
•Aphids- տլյա
•Bugs-բզեզ
•Caterpillars-թրթրուկ
•Leafhoppers (Cycade)- ծղրիդ, ճռիկ
•Thrips
•White fly –սպիտակ ճանճ



Վիրուսի տարածում միջատների միջոցով

•Անդիմացկուն
•Վիրուսը պասիվ է մեկ կամ մի քանի ժամ, միջատը ձեռք է
բերում վարակը վարակված բույսից:

•Դիմացկուն
•Վիրուսը մնում է ակտիվ միջատի մեջ

•Կիսադիմացկուն
•Միջատը սնվում է մի ժամ և այդ ընթացքում մնում է բույսի
վրա



Վիրուսի տարածում(02)

•Սնկեր
•Olpidium

•Կլոր որդեր

•Մեխանիկական
•ձեռքերի , գործիքների, տերևների միջոցով

•Սերմեր
•ներսի կամ դրսի

•Ջուր և հող



Նշել վարակված ուղին ժապավեններով



Կանխել վիրուսի տարածումը



Կաթով ախտահանված
դանակ



Կաթով ախտահանված դանակի հարմարանք



Վարունգի կանաչ խճանկարե հետքերով հիվանդություն

Presenter
Presentation Notes
Transmitted by seed and contact.



Վարունգի կանաչ խճանկարե հետքերով
հիվանդություն

Ախտանիշները
•Առաջին ախտանիշները երիտասարդ տերեւների վրա:

Աճող մասերում տերևների վրա կան բաց և մուգ բծեր:

•Այս ախտանշանները սովորաբար անհետանում են, երբ
տերևները աճում են: Այնուամենայնիվ վիրուսը չի
անհետանում:

• Վարունգի վրա դժվար է նկատել ախտանիշները:



Վարունգի կանաչ խճանկարե հետքերով
հիվանդություն

CGMMV
•Տարածում

Վարունգի կանաչ խճանկարե հետքերով
հիվանդությունն արդեն առկա է սերմի մեջ և
կարող է տարածվել մեխանիկական ուղիով: 

•CGMMV  չի կարող տարածվել միջատների
օգնությամբ:

•Ինկուբացիոն շրջանի ընթացքում, երբ
բույսերը վարակված են , բայց չի նկատվում, 
վարակը կարող է տարածվել ջերմոցում:



Վարունգի կանաչ խճանկարե հետքերով
հիվանդության վերահսկում

• Մաքրությունն վիրուսի տարածման ամենակարեւոր միջոցն է:
• Մշակման փոփոխություն

• Հեռացնել բույսի մասերը
•Մաքրել մշակման տարածքը

• Երբեք չօգտագործել մակերևույթի ջրերը
• Օգտագօրծել ախտահանված սերմ.
• Մշակման ընթացքում

- Ախտահանել ջրատար առուները (UV 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կամ ջերմության
միջոցով).
- Դնել վարակված բույսերը պլաստիկ տոպրակի մեջ եւ
հեռացնել ջերմոցից:

• Բույսի հետ աշխատելու ընթացքում դանակը և ձեռքերը թրջել
անյուղ կաթով:

• Ընտրել միշտ նույն աշխատանքային ուղղությունը



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն I (Aphids)

Presenter
Presentation Notes
Overbrengen door luis. Verspreiding door gewaswerk is zeer gering. Ook op onkruid. Op jonge blad geelgroene vlekjes, soms ontstaan kringen



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն I 
(CMV)

•Ախտանիշներ
•Դեղին /կանաչ բծեր , երբեմն կլոր կետեր երիտասարդ
տերևների վրա

•Հին տերևների վրա դեղին խճանկար

•Պտուղների վրա բաց կանաչ կետեր

•Առանց այլ ախտանիշի չորանում են բույսերը ցածր
ջերմաստիճանի դեպքում

• 21oC բարձ ախտանիշները թուլանում են

•Պատահում են հիմանակնում աշնանը



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն I 
(CMV)

•Պայմանները
•Տեղափոխվում են տլյաի միջոցով
•CMV I ազդում է շատ բույսերի և մոլախոտերի վրա
•Վարակվում են մոլախոտերից
•Բույսի հետ աշխատելու ժամանակ
•Ինկուբացիոն ժամանակը 2 շաբաթ է

•Միջոցները
•Տլյաի վերահսկողություն

•Քիմիկատների սահմանափակ ազդեցություն
•Միջատների համար ցանցեր պատուհաններում

•Դիմացկուն տեսակներ



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն II

Presenter
Presentation Notes
Komkommer bont virus



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն II 
(CMV)

•Ախտանիշներ
•Բաց ու մուգ կետեր երիտասարդ տերեւների
վրա ,ընդլայնվելով կետերը անհետանում են

•Լավ աճի դեպքում քիչ ախտանիշներ, վատ աճի դեպքում
շատ ախտանիշներ

•Հին տերևները բծավոր են

•Երբեմն բաց խճանկարը , թոշնելը և չորանալը բույսի

•Հին պտուղների խճանկարե տեսք

•Ամենատարածված հիվանդությունն է ջերմոցում:

Presenter
Presentation Notes
= Komkommerbontvirus



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն II

Presenter
Presentation Notes
Komkommerbontvirus. Overbrengen door gewashandelingen.Lichtgroen blad met donkere bobbels meest voorkomend. Klein blad spits.Besmetting door grond, wortels, drainwater, bladresten, stof.



Վարունգի խճանկարե հիվանդություն
II(CMV)

•Պայմանները
•Ամբողջ բույսերը և արմատները վարակված են
•Տարածվում են բույսի միջոցով (ձեռքերով, թռչուններով, 
արմատներով/հողով/ջրով )

•Ինկուբացիոն ժամանակաշրջանը 2շաբաթ

•Միջոցները
•Հեռացնել վարակված բույսերը և դնել ամանի մեջ
•Օգտագործել անյուղ կաթ (100 գր անյուղ կաթի փոշի (35% 

պրոտեին 1 լիտր ջրի մեջ)

•Փակել վարակված ուղին և կտրատել դրանք օրվա վերջում

Presenter
Presentation Notes
= Komkommerbontvirus



Cucumber Necrosis հիվանդություն(CNV) 



Cucumber Necrosis հիվանդություն (CNV) (01)
• CNV ամենալուրջ հիվանդությունն է ,որը ազդում է

վարունգի վրա, քանի որ պտուղները կարող են
խիստ վնասվել և բույսերը՝ երբեմն մահանան:

•Ախտանիշները: 
•Կարճ օրվա ընթացքում վիրուսն առաջացնում է
ծանր տերևային ախտանիշներ :

•Լուրջ աճը տեղի է ունենում, եւ որպես կանոն, 
վիրուսը դառնում է սիստեմատիկ,վարակված
բույսերի մահանում են 6 շաբաթից մինչև 2 
ամիս:



Cucumber Necrosis հիվանդություն
(CNV)  (02)

• Պայմանները :  Այս հիվանդությունը գերադասում է ցածր
հողի եւ օդի ջերմաստիճան:

• CNV վերահսկողություն: 
• Սա պասիվ վիրուս է 80 ° C ջերմաստիճանի դեպքում և 10 

րոպեն բավական է ազատվելու համար:

• Ջերմ արևոտ եղանակի ընթացքում հնարավոր է լիարժեք
վերականգնում

• Պատվաստված բույսերը Cucurbita ficifolia վրա չեն
ենթարկվում վիրուսներին և հաճախ վերականգնվում են:



Վերջ



Vertical Pipe rail spray  tree


