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Բույսերի արտաքին թերությունները



Փտում(01)



Փտում(02)

Կոչվում է ‘քտի փտում’

Պատճառը կալցիումի պակասն է
- քիչ քանակության Ca  բարձր EC կամ բարձր Na or Cl,

K, Mg, և P  պատճառով

- ցածր pH  և բարձր NH4    

Վերահսկում
- Հողի խոնավության պայմանները

- Որպես կանոն ֆոլիար կալցիումը արդյունավետ չէ
բուժման համար, բայց պատշաճ հողի մեջ կալցիումի
մակարդակը պետք է պահպանվի:



Փտում (03)



Փտում(04)



Հետքերով հասունացում –կիսահաս (01)



Հետքերով հասունացում –կիսահաս (02)

Ախտանիշները

- Հասունացման ընթացքում պտղի որոշ մասեր
մնացել են կանաչ

Պատճառը

- Չափազանց շատ աճ

- K պակաս

Վերահսկում

- Լավ նիտրատների մակարդակ(հատկապեսK); 

- Լավ կլիմայական պայմաններ աճի համար



Խցանված հետքեր (01)



Խցանված հետքեր (02)

Ախտանիշներ
- Ներս ընկած շագանակագույն հետքեր լոլիկի
հիմքում

- Հաճախ մեծ տձև պտղի վրա

Պատճառը
- Տձև ծաղիկներ (տարածված ոչ կլոր);
- Ցածր ջերմաստիճանը
- Որոշ տեսակներ զգայուն են խցանումներին:



Խցանված հետքեր(03)



Կլոր բծեր, որոնք սկսուն են լոլիկի կենտրոնից և տարածվում



Կլոր բծեր (01)

Բծերի տեսակները

- Համակենտրոն (հիմնականում գագաթին
մոտ)

- Ճառագայթաձև (գագաթից մինչև ծայրը)

- Խոնավ, այտուցված(ամբողջ պտուղը)



Կլոր բծեր(02)

Կախված է
• Պտղի մաշկի կոշտացում արևի ճառագայթներից

- Պտերի հետևանքով
- Բույսի նոսր խտացման հետևանքով
- Քիչ տերևների հետևանքով
- Վատաճի հետևանքով

- Պտղի ձգվածություն
- Շատ ջուր պտղի մեջ
- Քիչ գոլորշացում
- Քիչ բերքատվություն

Կանխել արևի ճառագայթները ՝ սպիտակ ներկելով:



Ճառագայթաձև բծեր



Խոնավ բծեր



Փքված բծեր



Կանաչ և դեղին հատվածներ լոլիկի վերին մասում



Կանաչ և դեղին հատվածներ լոլիկի վերին
մասում (01)

Ախտանիշներ
Պտղի վերին մասը չի կարմրում ,մնում է կանաչ իսկ

կողքերը՝դեղին

Պատճառները
- արևի ազդեցություն
- chlorophy ll դանդաղ քայքայում

Վերահսկողություն
- խուսափել այն տեսակից, որը կարող է ունենալ

այսպիսի հասունացում
- պաշտպանել պտուղը արևից
- ոչ ավելորդ տերևների հեռացում



Երկարավուն լոլիկներ(ծայրերը սուր)

Հորմոնների արդյունքումԲարձր ջերմաստիճանի դեպքում

Presenter
Presentation Notes
By herbicides or too high temperature



Այրվածք



Դատարկ պտուղ(01)



Դատարկ պտուղ (02)

• Ախտանիշները
•Տափակ պտուղ
•Պտուղը լողում է ջրում
•Դատարկ պտուղ

• Պատճառները
•Քիչ լույս
•Երբ սերմերը լավ չ են հասունանում
•Հորմոնների օգտագործում (Ethrel)

• Վերահսկողություն
•Բարձր potassium մակարդակ
•Բույսի առույգության վերահսկողություն



Տերևի գլանակներ ստրեսի պատճառով (01)

Presenter
Presentation Notes
When plants are laden with fruits.When the water supply to the plants is disturbed (prolonged drought, humid and anaerobic soilSevere pruning



Տերևի գլանակներ ստրեսի
պատճառով(02)

Ախտանիշներ

- Տերևները կլորանում են և դառնում
մոխրագույն

Պատճառները
- Տերևները կլորանում են , երբ բույսերը բեռնված
են պտուղներով

- Երբ քիչ քանակությամբ ջուր է լինում

- Երկարատև երաշտի դեպքում

- Խոնավ հող քիչ թթվածնով

- Շատ էտելու դեպքում

Presenter
Presentation Notes
When plants are laden with fruits.When the water supply to the plants is disturbed (prolonged drought, humid and anaerobic soilSevere pruning



Հիվանդություններ



Ընդհանուր վերահսկողություն , մաքրություն



Քիկիկատների օգտագործումը հիվանդությունների և
վարակների դեպքում

Թունաքիմիկատների օգտագործումը հիմնականում արվում
է օրենքի սահմաններում :

Ուստի նշված հիվանդությունների համար ոչ մի
քիմիկատներ չեր ներկայացվի :

Նշված քիմիկատները օգտագործվում են Նիդեռլանդներում: 

Հարցնել ներմուծողներից տվյալ քիմիկատների մասին:



Մոլախոտի հեռացում



Հեռացնել մահացած բույսերը



Փոշին տարածում է վարակ



Մահացած բույսերը դնել պլաստիկ տոպրակների մեջ



Հեռացնել մահացած բույսերը ջերմոցից



Պարկերը ջերմոցից դուրս հանել (բայց ոչ այսպես)



Գիշատիչ կենդանիներ



Օգտագործել դեղին թղթեր միջատներին բռնելու համար

Presenter
Presentation Notes
Yellow: aphids, leaf-miner, white flies, sciardsTomato, cucumber etc.:  just above plant headLow crops: 30 cm above the cropFor monitoring 50 traps per ha, 1 trap of 40x25 cm per 200-500 m2For a contribution to the control of a hot spot 1 per 2-20 m22 typen: 25x10 cm en 25x40 cm



Բռնել միջատներին UV լույսերի և օճառի լուծույթի
միջոցով

Presenter
Presentation Notes
Vlinders die weer bij hun positieven komen verdrinken in de emmer water met zeepsop.



Բռնել թռչող կենդանիներին UV լույսերի միջոցով
(բռնելու պարկով)



Aphids Տլյա



Տլյայի վերահսկումը (01)

•Հետախուզություն:
•Ստուգել նաև մոլախոտերը
•Օգտագործել դեղին կամ կապույտ թղթեր
բռնելու համար

•Բիոլոգիական վերահսկողություն : 
•Մակաբուծական իշամեղուն ոչնչացնում է

Aphidius 

•Bug Macrolophus pygmaeus



Տլյայի վերահսկումը (02)

•Քիմիական վերահսկողություն :
•Carbamates (Propoxur, Oxamyl)

•Pyrethroïds (Deltametrine)



Թրթրուկ



Թրթրուկ



Թրթրուկի վերահսկողություն (01)

•Բակտերային վերահսկողություն :
•Bacillus thuringiensis 



Թրթրուկի վերահսկողություն (02)

•Քիմիական վերահսկողություն : 
•Pyrethroïds (Deltametrine



Ծղրիդ կամ ճռիկ Leaf miner (01)



Ծղրիդ կամ ճռիկ Leaf miner (02)

• Ճանճ / ցեց ծակում են տերևների մակերեսը
կամ սնվելու կամ ձվադնելու նպատակով:

• Ձվերը սնվում են mesophyl  6-12 օրվա
ընթացքում ; larvae pupate հողի մեջ; մեծ
միջատները ապրում են 4 շաբաթից ավել:

• Վնասը: Ծակելով տերևները ՝նվազեցնում են
ֆոտոսինթեզի ընթացքը: Այդ միջատների մեծ
քանակությունը կարող է առաջացնել տերևի
ոչնչացմանը:



Tuta absoluta (01)

Ցեց



Tuta absoluta (02)



Tuta absoluta (03)

Պտղի վնասը



Tuta absoluta (04)

Թրթրուկ



Ծղրիդ կամ ճռիկ Leaf miner  (04)



Leaf miner Ծղրիդ կամ ճռիկ կյանքի տևողությունը

Fly

Pupa LarvaLarva

MineFeeding dots



Leaf miner վերահսկողություն (01)

•Վերահսկողություն :
- Ստուգել : pheromone թակարդները

•Բիոլոգիական : 
- Wasp Trichogramma pertiosum and 

achaeae 
- Bug Macrolophus pygmaeus 
- Bug Nesidiocoris tenuis 
- Bacillus thuringiensis 



Արմատի հանգույցների որդ (01)



Արմատի հանգույցների որդ
Meloidogyne spp.)

Բացատրություն :

- Root knot (Meloidogy ne incognita, Meloidogy ne 
jav anica , Meloidogy ne arenaria)

-Կլոր որդեր արմատներում
Ախտանիշները :

-Վատ աճ
-Բաց կանաչ դեղնավուն տերևներ
-Արմատների անհարթ աճ

Արմատի հանգույցների աճ
-Մնում են հողի մեջ ձվերի տեսքով
-Տարածվում են բույսերի , գործիքների և ջրի
միջոցով
-Լավ է զարգանում 18-27oC  և թեթև հողի մեջ



Արմատի հանգույցների որդ(02)



Արմատի հանգույցների որդի
վերահսկողություն

• Հեռացնել և ոչնչացնել ամբողջ արմատային
համակարգը

• Հողի մշակում (գոլորշացման միջոցով )

• Փորել ամռանըարևի հետևանքով որդերը
ոչնչանում են

• Օգտագործել դիմացկուն տեսակներ և
պատվաստել դիմակայուն արմատի վրա



паутинный клещ



паутинный клещ(Tetranychus urticae) (01)

Վնասը: 
- Ծակում է բույսի տերևները և դուրս է
քաշում հյութը chlorophy ll

- Տերևները դառնում են chlorotic

- Տերևները չեն կարողանում պաշտպանել
պտուղները



паутинный клещ(Tetranychus urticae) (02)

Բացատրությունը: 
- Հիմնականում գտնվում են տերևի ներսի
հատվածում

- Ձվից մինչև հասուն միջատը
- 20ºC դեպքում 15    օրում
- 30ºC դեպքում 6.5 օրում

- Էգը դնում է ± 200 ձվեր; 
ավելի քան 20 սերունդ յուրաքանչյուր սեզոն



паутинный клещ



паутинный клещ կյանքի տևողություն(01)



паутинный клещ (01)

Ընդհանրապես : 

•Խուսափել մոլախոտերից ջերմոցից դուրս և
ներս

•Զննել բերքը, մոլախոտերը



паутинный клещ (02)

•Բիոլոգիական : 
•Macrolophus (predatory mite); 

•Phytoseiulus persimilis (predatory mite ; Spidex)

•Feltiella acarisuga (gall midge flies; the larvae of the 
midge eat the spider)

Feltiella as Phytoseiulus երկուսն ել շատ զգայուն են
ծծումբի նկատմամբ:



Thrips (01)



Thrips (02)

•Վնասը
•Դուրս են քաշում հյութը բողբոջներից , 
ծաղիկներից և տերևներից

•Կերակրվում են ծաղկափոշուց

•Տերևները դառնում են արծաթագույն և
պտուղները վնասվում են

•Վիրուս փոխանցող են



Thrips (03)

• Բացատրությունը
•Արևմտյան ծաղիկների thrips (Frankliniella occidentalis)
•Սոխի thrips (Thrips tabaci)
•Thrips palmi (Karny)

•Ձվերը դնում են բույսերի հյուսվածքներում

•Յուրաքանչյուր տարի բազմաթիվ սերունդներ են
տալիս



Thrips վնասը



Thrips life cycle

Բազմացումը վարունգի , լոլիկի դեպքում(ձվից սկսած)
Frankliniella Thrips 
occidentalis tabaci

oC Total Total

15 34 38

20 19 20

25 13 16

30 13 12

35 11



Thrips  վերահսկողություն (01)

•Զննում
•Կարող են լինել ծաղկի ներսում

•Ստուգել նաև մոլախոտերը

•Օգտագործել դեղին կամ կապույտ
թղթեր բռնելու համար

•Բիոլոգիական
•Գիշատիչ կլեշ: Amblyseius, Neoseiulus, Orius


