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Շարքերի կառուցվածքը / Բույսերի
տնկում



Շարքերի կառուցվածքը և բույսերի հեռավորությունը

90 cm 90 cm 90 cm70 cm 70 cm



Աննախընտրելի շարքերի կառուցվածքը



Լավ շարքերի կառուցվածքը



Ոչ լավ շարքերի կառուցվածքը



Բույսերի հեռավորությունը

Բույսերի հեռավորությունը կախված է : 
- Լույսից: տնկելու ամսաթիվը , ջերմոցի կառուցվածքը

- Բույսերի հեռավորությունը շարքերում
- քիչ լույս 50սմ = 2.5 բույս/մ2 , 
- լավ լույս 40սմ = 3.2 բույս/մ2, 
- ամռանը 33 սմ = 3.8 բույս/մ2

- Տարբերությունը - թույլ և ուժեղ աճ

- Պտղի որակը - գարուն/ամառ

- Նախընտրելի պտուղը - բարձր խտություն=ավելի փոքր
պտուղներ



Չափազանց բարձր խտություն



Վատ բաժանված պարաններ



Լրացուցիչ ցողուններ (01)

• Նվազեցնել բույսի ծախսերը

• Բարձրացնել բույսի խտությունը, լույսի
բարենպաստ օգտագործումը, բարձր
արտադրողականությունը, ավելի լավ ամառային
եղանակ

• Only  w hen plant is strong enough: on flow ering truss 3 or 
4 

• Նվազեցնել խտությունը, երբ օրը կարճանում է



Լրացուցիչ ցողուններ



Լրացուցիչ ցողուններ(02)

•Թերությունները: 
•Լրացուցիչ աշխատուժ

•Սնկային հիվանդությունները առկա են
ցողունի վրա



Ավելացնել լրացուցիչ ցողուններ



Լրացուցիչ ցողուն լարով



Բույսի հենարան



Պարանների տեղադրման ձևը



Պարաններ



Աճման ուղությունները

•Ուղիղ

•Վերև և ներքև

•V-համակարգ

•Տանիքաձև համակարգ

•Պառկացրած դիրքում



Վերև և ներքև համակարգ



Վերև և ներքև համակարգ



Վերև և ներքև համակարգ



V-համակարգ (02)



Պառկեցրած համակարգ (բարձր պարաններ / երկարաժամկետ)



Բույսի պառկեցնելու սկիզբը



Շատ ցածր է պառկեցված, որը վնասում է պտղի որակին



Պառկեցված համակարգ- բարձր ամրացված պարան



Ջրելու համակարգը

•Ռետինե խողովակով

•Ջրել բույսերը վերևից

•Ջրել բույսերը ներքևից

•Կաթիլային համակարգով ջրում

•Կաթիլային համակարգ յուրաքանչյուր բույսի
համար



Ռետինե խողովակով



Ջրել բույսերը վերևից



Ջրել բույսերը ներքևից



Կաթիլային համակարգով ջրում



Ճկուն կաթիլային համակարգով ջրում



Վերջ
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