
Սնկային հիվանդության վերահսկողություն (01)

•Էտել երբ հնարավոր է (օդափոխության
համար )

•Հողը պահել չոր

•Հեռացնել մոլախոտերը

•Միշտ հեռացնել վարակված բույսերի
մասերը,չնետել հողի վրա:



Սնկային հիվանդություն Phytophthora 
nicotiana (01)

Բացատրություն :

-Սունկն ապրում է հողի մեջ

- Տեղափոխում ; ջրափոսերի միջոցով; 
աղտոտված ոռոգման ջրերից

- Վարակված բույսերը գտնվում են սթրեսային
վիճակում տնկման և մշակման ընթացքում :

- Սթրեսային իրավիճակ: շատ քիչ ջուր, շատ ջուր,
հողի ցածր ջերմաստիճան

- Զարգացում : 15 – 26ºC



Սնկային հիվանդություն Phytophthora 
nicotiana (02)

Ախտանիշներ: 
- Արմատի և ցողունի վրա: Բույսի թոշնում
արևից

- Կանաչ/սև վնասվածք արմատի վրա; 
գլխավոր արմատը շագանակագույն միջուկով

- Ցողունի և տերևների վրա; սև/մոխրագույն
բծեր տերևների և ցողունի վրա
- Պտուղների վրա: մոխրագույն/սև փափուկ
բծեր ; հաճախպտղի վրա հողին մոտիկ:



Փայտացած ցողունի վրա On stem and truss stalk (Ph.n)



Ջրասույզ բծեր տերևների վրա Sunken spots on leaves 
(Ph.n)



Պտղի փտում Soft rot on fruits (Ph.n)



Սկսում է թոշնել (Ph.n)



Առաջին արմատային ախտանիշներըFirst root 
symptoms (Ph.n)



Արմատի վարակ (Ph.n)



Մահացած բույս (Ph.n)



Սնկային հիվանդության
վերահսկողությունPhytophthora nicotiana Control (01)

Կանխում: 
•Օգտագործել առողջ բույսեր;ստեղծել լավ աճի
պայամաններ տնկելուց հետո (ջուր, 
ջերմաստիճան)

•Պահել տերևները և վերքերը չոր` էտելով միայն
առավորյան

•Տնկել նոր բույս վարակված բույսի անցքի մոտ



Սնկային հիվանդության
վերահսկողությունPhytophthora nicotiana Control (02)

Վերահսկողություն
•Բազմացման ընթացքում:Տեղավորել բույսերը ոչ
վարակված տեղերում, օգտագործել պլաստիկե
թիթեղ տակը

•Հեռացնել վարակված բույսերը

•Վարակված ցողուններ և պտուղներ:Հեռացնել
վարակված պտուղները հողից , առնվազը 3 
տարվա կտրվածքով



Սնկային հիվանդության
վերահսկողությունPhytophthora nicotiana Control (03)

Քիմիկատներ:  
•Prev icur ME
•Etridiazool (AATerra) 
•Metalaxy l (Ridomil)



Բորբոս
Powdery mildew (01)

Presenter
Presentation Notes
Echte meeldauw.



Բորբոս Powdery mildew (Leveillula taurica) (01)

Նկարագրություն: 
- Երեք տեսակի: Oidium neolycopersici, Erysiphe 

orontii, and Leveillula taurica. 

- Սնկային հիվանդությունը տարածվում է օդային
ճանապարհով, քամու կամ վնասատուների
միջոցով, որը բնակվում և բազմանում է
տերևների վրա:



Բորբոս Powdery mildew (Leveillula taurica) (02)

- Բորբոսին անհրաժեշտ է բույսի հյուսվածքները
բազմանալու համար:

- Սունկը միանգամից չի սպանում լոլիկի պտուղները , 
նրանք կերակրվում են լոլիկի բույսի բջիջներով:

- Բարենպաստ աճի պայմաններ: 
- Ջերմաստիճան. 20 – 25ºC, Հարաբ.խոնավություն 50 – 70%;
- Ինկուբացիոն ժամանակաշրջան: ամառը: 5-6 օրեր; 

ձմռանը: 14 օրեր



Powdery mildew (Leveillula taurica) (03)

•Ախտանիշները: 
•Դեղնած(հետո շագանակագույն) տերևներ, որը
ուղեկցվում է սպիտակ բորբոսով:

•Սպիտակ բորբոսն աճում է բարակ շերտով լոլիկի
տերևների մակերևույթին:

•Վարակված բույսը ավելի քիչ և փոքր լոլիկներ է
ունենում:



Բորբոս Powdery mildew (02)



Բորբոսի վերահսկողությունPowdery 
mildew Control (01)

•Օգտագործել դիմացկուն տեսակները
•Լավ օդափոխություն
•Հեռացնել մոլախոտերը, քանի որ կարող է
սնկի տարածման պատճառ դառնալ

•Խուսափել վերևից ջրելուց, քանի որ խոնավ
տերևներն առաջացնում են սնկաըին
հիանդություններ, օգտագործել ջրելու այլ
մեթոդները: 

• Հեռացնել վարակված բույսերը:



Բորբոսի վերահսկողությունPowdery 
mildew Control (02)

•Բիոլոգիական

- Bacillus subtilis (Serenade-ASO)
-a broad spectrum biofungicide, 
- w orks both  prev entiv e and curativ e



Բորբոսի վերահսկողությունPowdery 
mildew Control (03)

•Քիմիական գործածում:
Ծծումբի սրսկում . 
- Ծծումբը կիրառել , երբ ջերմաստիճանը 30 ից
ցածր է:

- Կիրառել առավոտյան կամ երեկոյան, քանի
որ ծծումբը այրում է լոլիկի բույսերը ցերեկը:

- Ցանել 1 գ/մ2 յուրաքանչյուրը 4 շաբաթը մեկ
հողի վրա կամ թղթի վրա:

- 1 electric ev aporator per 1000 մ2, 10-20 ժամ
շաբաթական, գիշերը



Sclerotinia sclerotiorum felt and rat drops



Sclerotinia sclerotiorum (01)
(black rot,  stem rot; rat droppings disease)

Discription: 
- Scl. S. Պատահում է խոնավ , սառը
գարնանային եղանակին

- Բույսի հիվանդության տարածումը
պատահական է ջերմոցում

- Տարբեր տարիքի բույսերը դյուրազգաց են

- Սունկը կարող է ապրել մի քանի տարի
հողում:



Sclerotinia sclerotiorum (02)

(black rot,  stem rot; rat droppings disease)

Ախտանիշներ : 
- Ցողունի ներքևի մասը փտում է

- Սպիտակ խոռոչներ ցողունի վրա և մոխրագույն
սպիտակ սնկեր և սև sclerotia (1-2 սմ)

- Fruit dev elop a w atery  decay  and exhibit my celium and 
sclerotia. 

- Հիվանդությունը բույսի մոտ առաջացնում է բորբոս և
մահ

Պայմանները: Բարենպաստ ջերմաստիճանը. 15-18ºC; 
բարձր RH.



Sclerotinia sclerotiorum ‘rat drops’



Sclerotinia sclerotiorum Control 

Առողջապահություն: Հեռացնել բոլոր վարակված
բույսերը ջերմոցից:

Խոնավության վերահսկողություն: Պահել հողն
ինչքան հնարավոր է չոր:

Հեռացնել ներքևի բույսերի տերևները:

Հողի ախտահարում: Տաքացնել ջերմաստիճանը ±
80 ºC  30 րոպե:

Solarization: Ուշ գարնանը ջերմոցը ախտարել, 
փակել ջերմոցը տաք և արևոտ օրերին:



Soil rot (Rhizoctonia solani)



Soil rot (Rhizoctonia solani)
Նկարագրություն: 
- A soil-borne pathogen. 
- Հարձակում սերմացուների և տնկիների
- Բույսերը կորցնում են արմատները և բույսի ներքևի

ցողունները:
Ախտանիշները : 
- Ցողունե հիմքը : շագանակագույն վնասվածքներ, 

միջուկը առողջ է; արմատային համակարգը առողջ է
Պայմանները: 
- Մնում է հողում ; ապրում է բույսի մնացորդների մեջ
- Զարգանում է 15 •26ºC ջերմաստիճանում



Rhizoctonia Phytophthora 



Rhizoctonia Phytophthora



Rhizoctonia

Phytophthora   



Փտում Soil rot (Rhizoctonia solani)



Փտման վերահսկողությունRhizoctonia solani 
Control (01)

•Բույսի պարբերական կրկնություն

•Օգտագործել դիմացկուն տեսականի

•Քչացնել հողի խտությունը

•Խուսափել լրացուցիչ ոռոգելուց ցանր
հողում

•Հեռացնել արակված բույսերը և
մնացորդները



Փտման վերահսկողությունRhizoctonia 
solani Control (02)

Քիմիկատ:
•Preplant fungicides, such as Captan and 

Pentachloronitrobenzene (PCNB),  
արդյունավետ են, իջացնում են
հիվանդության աստիճանը

•Iprodion (Rov ral)



Թոշնում Verticillium wilt (Verticillium dahliae)
(01)

Նկարագրություն: 
Երեք տեսակներից մեկն է Verticillium genus, V. dahliae, V. albo-

atrum and V. longisporum.  

Աղբյուրը: 
- Ապրում է հողում

- Աճում է վատ հողի ժամանակ

- Տեղափոխվում է հողի, գործիքների, բույսի մնացորդների
միջոցով:



Թոշնում Verticillium wilt (Verticillium dahliae)
(02)

Ախտանիշները: 
`- Նման է Fusarium w ilts: 

- դեղին/գազարագույն տերևներ; 
- Բույսի ծայրերի թոշնում; 
- Անոթային համակարգը շագանակագույն է

- Verticillium բազմանում է շատ դանդաղ քան
Fusarium w ilt:
- Դեղինը շրջապատում է ամբողջ բույսը

- Ցողունի գունաթափումը մինչև 20-30 սմ
բարձրության է



Թոշնում Verticillium wilt (01)



Թոշնում Verticillium wilt (02)



Թոշնում Verticillium wilt (03)



Թոշնելու վերահսկողությունըVerticillium wilt 
control

- Օգտագործել դիմակայուն տեսակներ պատվաստելու
համար

- Փոխել մշակաբույսերը; the v erticillium fungus սունկը ապրում
է հողում անորոշ ժամանակով

- Բարելավել հողի կառուցվածքը, լոլիկը տնկել լավ ցամաքած
հողում

- Հեռացնել վարակված բույսերը սեզոնի ընթացքում

- Ախտահանել հողը

- Չկա ոչ մի քիմիական վերահսկողություն



Վիրուսային հիվանդություններ



Կարևոր խորհուրդ վիրուսի դեմ
Viruses General advise

- Օգտագործել հիանդությունից զերծ սերտիֆիկացված սերմեր

- Բույսերը բազմացման ժամանակ մեկուսացնել փոխանցող
միջատներից

(Aphids, Thrips, White fly,etc.)

- Չօգտագործել ծխախոտ բազմացման և տեղափոխման
ժամանակ
- Վերահսկել մոլախոտերը ջերմոցի ներսում և դրսում
- Չտնկել լոլիկի բույսերը ծխախոտի,կարտոֆիլի,պղպեղի մոտ

(> 200 մ)

- Լվանալ ձեռքերը օճառով և ջրով:



Վիրուսի վերահսկողություն (01)

•Վիրուսային հիվանդությունը չի կարող
վերահսկվել միանգամից, երբ բույսը
վարակված է

•Սովորեցնել աշխատողներին ճանաչել
հիվանդությունները և կանխարգելել

•Վերահսկել միջատներին կպչուն
թակարդների միջոցով



Վիրուսային վերահսկողությունVirus 
Control (02)

Մշակման ընթացքում կարող է ձեռնարկվել
հետևյալ գործողությունը

- Եթե միայն մի քանի բույսեր են վարակված, 
հեռացնել դրանք

- Եթե շատ բույսեր են վարակված, նշել ուղին
հատուկ ժապավեններով

- Ախտահարել օգտագործված գործիքները
Trisodium Phosphate 1 կգ / 10 լ ջրի լուծույթով

- Ախտահարել հողը մշակելուց հետո



Նշել վարակված ուղին ժապավենով



Սպասարկում կանխելու մշակաբույսի վիրուսի
ծ մ



Հեռացնել վարակված բույսերը պարկերի մեջ



Օդափոխության պատուհանների ցանցապատում, հիշել նաև
մոլախոտերի մասին



Ցանցեր պատուհանների վրա



Վարունգի խճանկարե վիրուս Cucumber 
mosaic virus  (CMV)

Նկարագրություն: 

- Լոլիկը վարակված է վարունգի խճանկարե
վիրուսով` դառնալով դեղնավուն և հին տերևները
բշտիկավոր են

- Ընդլայնվելով տերևները դառնում են
ոլորված, խոպոպավոր վայրընթաց

- Հիվանդ բույսերը թերաճ են և քիչ
քանակությամբ են պտուղներ տալիս



Վարունգի խճանկարե վիրուս Cucumber mosaic 
virus (01)



Վարունգի խճանկարե վիրուս Cucumber mosaic virus 
(02)



Կարտոֆիլային վիրուսPotato virus X (PVX)

- Պատահում են նոր ջերմոցներում , որտեղ կարտոֆիլ
են աճացրել , կամ աճացնում են ջերմոցի մոտ:

Ախտանիշները: 
- ա. necrotic leaf spots;ոչ մի պտղի ախտանիշ
- բ. Շագանակագույն •սև կետեր վերևի տերևների վրա, 

տերևները թոշնում են և դառնում դեղնավուն, 
փոշոտում տեղի չի ունենում

Տեղափոխումը:
- Բուսահյութով մշակաբույսերի օգտագործման ժա

մանակ(տերևի և արմատի միջոցով); 
- Ոչ միջատների կողմից



Ոչ մի կարտոֆիլ ջորմոցի մոտ



Կարտոֆիլային վիրուս Potato virus X (01)

ա բ



Կարտոֆիլային վիրուս Potato virus X, type B (01)



Կարտոֆիլային վիրուս Potato virus Y 
(PVY)

Արտաքին տեսքը: 
Մեծ մասը տեղի է ունենում աշնանը` 
կարտոֆիլի բերքահավաքի ժամանակ

Ախտանիշները: mottling and necrotic բծեր
տերևների վրա; ոչ մի պտղի ախտանիշ

Տարածումը: միայն թռչող տլյայի միջոցով:

Աղբյուրը: Կարտոֆիլ; Պղպեղ; Մոլախոտ



Կարտոֆիլային վիրուս Potato virus Y
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Ծխախոտե-լոլիկե խճանկարե վիրուսTobacco (tomato) mosaic virus (TMV)  

Ախտանիշները: 
- Խճանկար տերևների վրա: մուգ կանաչ բծավոր տերևներ;
necrosis ցողունի և պտուղների վրա

- Գրեթե բոլոր լոլիկի տեսակները խճանկարե վիրուսին:
Ուստի,ախտանիշները գրեթե երբեք չեն պատահում:

Տարածում : 
- Վիրուսը տարածվում է մեխանիկական ճանապարհով, 
այսինքն տեղափոխելու, էտելու և բերքահավաքի ժամանակ

(հագուստի և գործիքների միջոցով)

- Տարածումը նույնպես պատահում է բույսից բույս: Վիրուսը
չի տարածվում միջատների միջոցով:

Աղբյուրը: սերմեր, բույսի մնացորդներ; հող, հումուսի
միջոցով



Ծխախոտե-լոլիկե խճանկարե վիրուս Tobacco (tomato) mosaic 
virus   Aucuba strain



Ծխախոտե-լոլիկե խճանկարե վիրուս Tobacco (Tomato) mosaic 
virus



Թոշնում Tomato spotted wilt virus (TSWV)  
(01)

Ախտանիշներ: 
- Բաց դեղնավուն երակներ ծայրերին,որոնք
ունեն chlorotic և necrotic բծեր և շրջաններ
տերևների վրա:

- Պտղի վրա կարող է լինել գունատ կանաչ , 
կարմիր շրջաններ, կարող է պատահել նաև
շրջանակաձև շրջաններ պտղի գույնի նման :

- Բույսը ցույց է տալիս զգալի աճի նվազում և
ծանր դեպքերում բույսը կարող է մահանալ:



Թոշնում Tomato spotted wilt virus (TSWV)  
(02)

Տարածում : 

- TSWV տարածվում է թրիպսի միջոցով: 
larv ae Onion and Flow er Thrips

- Վիրուսը չի կարող տարածվել սերմի
միջոցով:

Վերահսկողություն TSWV: վերահսկել
թրիպսը



Թոշնում Tomato spotted wilt TSWV  (01)



Թոշնում Tomato spotted wilt TSWV  (02)
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Թոշնում Tomato spotted wilt TSWV  (03)
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Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) (01)

Նկարագրությունը: 
TYLCV սա անկասած ամենամեծ
վնասակարությունն է լոլիկի, և որը
սահմանափակում է լոլիկի արտադրությունը
ամենուրեք:

Չնայած վիրուսը կարող է վարակել ուրիշ բույսեր, 
լոլիկի դեպքում վերականգնումն արագ է լինում



Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) (02)

Արգելված տնտեսական վնասը այն երկրներում , 
որտեղ «բնական" լոլիկի ժամանակաշրջան է”
նոյեմբերի վերջից մինչև փետրվարի սկիզբ

Դա նշանակում է որ , եթե նույնիսկ վիրուսը տեղի
ունենար , շատ ժամանակ կտևեր որպեսզի
վիրուսը հասներ տերևներին ևտեղի ունենար
տնտեսական վնաս:



Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (03)

Ախտանիշները:
- Վարակված լոլիկի բույսերը ի սկզբանե կարող են
ցույց տալ առույգ աճող բույսի աճ:

- Բույսերը վարակվում են աճի սկզբնական
շրջանում:

- Սակայն , ամենամեծ ախտանիշը տերևների վրա
է` դեղնավուն կորացած տերևներ:



Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (04)

Տարածումը: Tobacco White fly  (Bemisia). 

Քանի որ 3 շաբաթ է տևում վարակի զարգացմանը , 
ապաայդ դեպքում կարող է վարակված բույսն
առանց իմանալու տեղափոխվել:



Tomato yellow leaf curl (TYLCV) (05)



Tomato yellow leaf curl (TYLCV) (06)



Tomato yellow leaf curl  (TYLCV) (07)



Վերջ


