
Տաքացուցիչ սարք (գազ)  + լրացուցիչ CO2



Էներգիա խնայելու համակարգ(ուշադրություն դարձնելով RH-
relative humidity հարաբերական խոնավությանը)



Ջերմաստիճանի և օդափոխման կարգավորումը

–Օդափոխություն
–Ամպամած եղանակի դեպքում ամբողջ օր
–Ջերմաստիճանը նորմայից բարձրացնել

2oC –ով, որից հետո օդափոխություն
կատարել



Կողքերից օդափոխություն կատարել



Գոլորշացման պակասի դեպքում (վաղ առավոտյան/ 
բարձր RH)



Երբ ջերմոցի ջերմաստիճանն ավելի բարձր է քան
պտղինը (վաղ առավոտյան/բավականին ցածր ջերմ. գիշերը)



Էտել և պատրաստել բույսը (01)

–Հեռացնել ծաղիկները և շիվերը
- մինչև 100 – 125 սմ / ± 11տերև (գարնանը)

- մինչև 40-60 սմ/  6-7 տերև (աշնանը)

Այս եղանակով հնարավորություն է տրվում բույսին
ունենալ բավականին լավ վիճակ(փարթամ տերևներ):

–Հնարավոր է առաջանան նույնիսկ մի քանի հատ
լրացուցիչ շիվեր:



Ոչ էտված Էտված



Նախընտրելի չէ, անհրաժեշտ է մաքրել ներքևի հատվածը



Բավականին լավ է, որովհետև մաքրված է բույսի ներքևի
հատվածը



Լավ չէ Լավ է



Լավ չէ Լավ է



Լավ չէ Լավ է



Ինչքան բույսի ներքևի հատվածում լինեն շատ լավ պտուղներ, 
այնքան ավելի շատ վատ պտուղներ կլինեն վերևի հատվածում



Պատրաստել և էտել բույսերը (02)

– Կտրատել աճող մասերը

–Ամրացնել ցողունը պարանին

–Անցկացնել 2 ցողունները պարանի վրայով և իջեցնել
մինչև 50 սմ հողի մակերևույթից վերև

–Թույլ չտալ որպեսզի աճեն լրացուցիչ ծաղիկներ և
ցողուններ

– Հեռացնել անառողջ տերևները

– Հեռացնել ավելորդ պտուղները բույսերից



Վերև և ներքև համակարգ: Անցկացնել բույսը պարանի վրայով



Վերև և ներքև համակարգ; անցկացնել 2 շիվերը պարանի վրայով



Պտղից հետո կտրել բույսի շարունկաությունը



Հեռացնել շիվը



Պտուղը նոսրացնելուց առաջ և հետո



Հեռացնել ավելորդ բույսերը (մոլախոտ)



Harvest 
–Բերքահավաքի հաճախականությունը
կախված է
– Ջերմաստիճանից
– Երիտասարդ բույսը տալիս է ավելի շատ պտուղներ, քան

ծեր բույսը
– Շատ երիտասարդ բույսը տալիս է բավականի փափուկ

պտուղներ
– Շատ հին բույսի բերքատվությունը, կյանքի (տևողությունը)

քիչ է լինում

–Բերքահավաքի ձևը
– Սուր դանակ
–Մաքուր և հարթ արկղեր
– Դեն չնետել պտուղները
– Ծածկել պտուղները արևից պաշտպանելու համար

–Բերքահավաք անել վաղ առավոտյան

Բերքահավաք & Պահեսատավորում



Հասած Չհասած

Բերքահավաքի պահին (Վարունգի վերևի հատվածի
տեսքը)



Սուր դանակով հեռացնել պտուղը



Մաքուր հարթ արկղեր



Վնասված կեղև



Պտղի ծայրերը վնասվելուց հետո



Փաթեթավորել թղթե արկղերի մեջ



Տեսակավորումը սարքերի միջոցով



Վակումային տոպրակների մեջ



Վնասված վարունգները, որոնք նեխել են վակումային
տոպրակների մեջ



Պահեսատվորում

–Չպահեստավորել էթելին արտադրող
բույսերի հետ (օրինակ լոլիկի հետ)

–Շատ զգայուն են
–Պտուղի գույնը դառնում է դեղնավուն

–Ջերմաստիճանը
–Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում <10oC
–Նորմալ ջերմասիճանը պետք է լինի 13-15oC

–Խոնավությունը
–Նորմալի դեպքում 90-95%
–<70% տալիս է փափուկ պտուղ



Դեղնավուն պտուղներ էթելինի հետևանքներից



Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում <10oC
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