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Պտղի տեսքը և գույնը



Տարբեր տեսակի և գույնի լոլիկներ



Հոլանդական լոլիկի տեսակներ

Bourgondisch Tasty

Classics Mediterranean



Լոլիկի խուրձ



Փոքրիկ լոլիկներ



Տարբեր տեսակի սերմերի ընկերություններ



Հատուկ ինֆորմացիայով սերմի տուփ



Հիվանդությունների
դիմադրողականությունը

Cca Cladosporium  cucumerinum (scab)
Ccu Corynespora cassiicola (target leaf spot)
Sf Sphaeroteca fulginea (powdery mildew)
Ma Meloidogyne arenaria (nemathode type)
Mi Meloidogyne incognita (nemathode type)
Mj Meloidogyne javanica (nemathode type)
M Mildew (downy mildew)            
Tm Tobamovirus group
TSWV Tomato Spotted Wilt Virus
CMV Cucumber mosaic Virus
PRSV     Papaya Ring Spot Virus
ZYMV   Zucchini Mosaic Virus
CVYV    Cucumber Vein Yellowing Virus 



Բույսի բազմացումը / սերմանումը



Բույսի բազմացումը / սերմանումը(01)

•Օգտագործել հատուկ մաքուր աճեցման համար տարածք:
- Հիվանդություններից հեռու

- Լրացուցիչ լույս (16 ժամ 40 վ / մ2)

- էներգաարդյունավետ(առանց ջերմության կորստի)
- Աշխատողների համար ստեղծել հարմար պայմաններ

•Սերմանում:
•Հատուկ հող մեջ
•Արկղ մեջ
•Սկուտեղ մեջ
•Բաժակի մեջ



Բույսի բազմացումը / սերմանումը(02)

•Սերմանելու պայմանները
•3 օր ծածկել ապակիով կամ պ/թ տոպրակով

•Ջերմաստիճանը 27-28oC ցերեկ ը/գիշերը

•3 օրից հետո գիշերը 23oC /  ցերեկը 25oC

•Տեղափոխելուց հետո գիշերը 15 oC/ ցերեկը 20 oC 

Մինչև տնկելը պ/թ բաժակներն ողողել N-պարարտանյութի
լուծույթով EC of 1,5 mScm-1 , 20-25 °C.



Սերմից մինչև բույսի տեղափոխումը



Ցանել խոհանոցում



Ցանել խոհանոցում



Շատ խիտ է ցանված արկղում



Սկուտեղը 40 անցքերով



Սկուտեղը 162անցքերով



Սկուտեղը 240 անցքերով



Շատ մեծ բույսեր (դեղնավուն տերևներ)



18 բաժակով սկուտեղ մեծ բույսերի համար



Վերատնկում



Տորֆե կաղապար



Պլաստիկ բաժակներ(8 x 10 սմ)



Պլաստիկ բաժակներ(փոքր են բաժակները)



Հեռավորություն

Ընդհանրապես: խուսափել շատ տերևներից

Մեծ բույսեր: 12-14 հատ յուրաքանչյուր մ2

Փոքր բույսեր :18-20 հատ յուրաքանչյուր մ2

Ջերմաստիճանը: գիշերը 19ºC, ցերեկը 22ºC.

Վերատնկելուց հետո գիշերը 15 ºC, ցերեկը 20 ºC 



Բույսերի հեռավորությունը(01)



Բույսերի հեռավորությունը(02)



Բույսերի հեռավորությունը (03)



Բույսերի հեռավորությունը(04)



Պատվաստում



Պատվաստելու պատճառները(01)

Արմատային
հիվանդությունների
կանխում



Պատվաստելու պատճառները(03)

•Ավելի լավ արմատային
համակարգ
•Ավելի լավ աճ

•Ավելի բարձր
արտադրողականություն

•Հնարավոր է 2 ցողուն
յուրաքանչյուր արմատի
վրա



Պատվաստելու պատճառները(02)

•Նվազեցնել քիմիկատների
օգտագործումը
•Օրգանիկ աճ



Պատվաստման համար արմատատեսակները
Beaufort ToMV/Fol:0,1

/For/Pl/Va/Vd/Mi De Ruiter Seeds

Maxifort ToMV/Fol:0,1
/For/Pl/Va/Vd/Mi De Ruiter Seeds

Big power ToMV/Fol:0,1
/For/Pl/Va/Vd/Mi Rijk Zwaan

Emperador ToMV/Fol:0,1
/For/Pl/Va/Vd/Mi Rijk Zwaan

Popeye ToMV:0,1,2 /Va / Fol:0,1 / 
For / Mi / Ff: a,b,c,d,e Westernseed



Պատվաստման եղանակը(01)

Կտրել ցողունը 45 աստիճան
անկյան տակ

Կպցնել սիլիկոնե բռնակ արմատին



Պատվաստման եղանակը(01(01)

Շիվը մտցնել բռնակի մեջ Միավորում



Պատվաստած բույսի տնկումը

•Պատվաստման
ընթացքում զգույշ լինել
բույսերի նկատմամբ և
խուսափել վնասելուց

•Հեռու պահել բույսը
հողից
• Ապահովելով բույսի
անվտանգությունը
հիվանդություններից



Վերջ
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