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Ջերմաստիճան(01)

•Մինիմում ջերմաստիճան

- Գիշերը 15 –16ºC, 

- Ցերեկը 19ºC; 
Պարզկա արևոտ օրերին °C ավելի բարձր

• Բարենպաստ փոշոտում 23-25 ºC 

• Ավելի բարձր ջերմաստիճան (≥ 26 ºC)  
- Փոշոտումը վատ է կատարվում

- Պտղի մոտ առաջանում է գունային
խնդիրներ

• Մաքսիմում ջերմաստիճանը 30 ºC 



Ջերմաստիճան(02)

• Վեգետատիվ աճ (վերևի հատվածը փարթամ):
- Բարձրացնել ցերեկվա ջերմաստրճանը 1-2 ºC

- Ցերեկվա և գիշերվա միջև տարբերությունը մեծացնել

օրինակ 15 ºC (երեկոյան) և ցերեկը 1-2 ºC բարձրացնել, 
ցերեկն ավելի բարձր քան սովորաբար (21-22 ºC) . 

Սա խթանում է բույսի աճին:



Ջերմաստիճան(03)

•Արտադրողական աճ(վերևի հատվածը նոսր):
- Գիշերվա և ցերեկվա ջերմաստիճանի
տարբերությունը մոտեցնել

Սա խթանում է արտադրողական աճին:



Բարձր ջերմաստիճան , վատ փոշոտում



Բարձր ջերմաստիճան, պտղի վատ գույն, վատ հասունացում



Բարձր ջերմաստիճան, չհասունացած պտուղ

Presenter
Presentation Notes
Hoge temperatuur



Ցածր ջերամաստիճան, վատ փոշոտում



Ցածր ջերամաստիճան , թույլ արմատի աճ



Ցածր ջերամաստիճան ,քիչ ֆոսֆատ



Ջերմաստիճանը տաք եղանակի
ժամանակ

•Օդափոխել` թույլ տալով ջերմության
արտահոսքին

•Չսահմանափակել օդափոխումը [CO2] 
պատճառով

•Օգտագործել արևապաշտպան համակարգ

•Օգտագործել տանիքե ցնցուղներ



Ջերմաստիճան / Խոնավություն

•Լավ հարաբերական խոնավություն
RH  60% - 80% 

•Ցածր RH : <50% տեղի է ունենում
վատ փոշոտում, կալցիումի պակաս
պտղի մոտ

•Եթե RH շատ բարձր է (≥90%), 
զարգանում են հիվանդությունները , 
տեղի է ունենում վատ փոշոտում , 
կալցիումի պակաս



Սկսել օդափոխությունը փոքր բացվածքներով



Բարձր խոնավություն, հիվանդությունների աճ



Բարձր խոնավություն, կալցիումի պակաս



CO2    (01) 

•Թարմ օդը բաղկացած է 340 ppm CO2

•CO2  ցածր լինելը վտանգավոր չէ մարդկանց
համար ,մաքսիմում աշխատանքային
վայրում 5000 ppm

•CO2 յուրացում: Բույսերը վերցնում են CO2 
և միանալով ջրի հետ ՝ անջատվում է
շաքար և թթվածին:
Ածխաթթու գազ + ջուր + էներգիա
շաքար+ թթվածին

Բույսի աճի հիմքն է հանդիսանում



CO2    (02)

•CO2  հարստացում: 
- ամենացածրից մինչև 340 ppm շատ
արդյունավետ է

- 340 - 600 արդյունավետ է

- 600 - 800 ppm արդյունավետությունը քիչ է

- ավելի քան 1000 ppm օգտակար չէ

• 500 ppm դեպքում 15-20 % ավելի բարձր
արտադրողականություն



CO2    (03)

• CO2 աղբյուրները
- օրգանիկ նյութ
- այրելով բնական գազ (պրոպան կամ
բութան)
- շատ մաքուր պարաֆինե յուղ
- հեղուկ CO2-մաքուր գազ

- CO2-արտադրող էլեկտրակայաններ
- CO2 -արդյունաբերական թափոններ
(գազի մաքրումն անհրաժեշտ է )



Ջեռուցման համակարգ



Տաքացուցիչ սարք(գազ = ջերմություն + CO2)



Տաքացուցիչ սարք պլաստիկ խողովակներով



Պլաստիկ խողովակներ



Տաքացուցիչ սարք դրսի օդով



Պլաստիկ տաքացնող խողովակ



Խողովակով տաքացում



Պտուղը հավաքել տուփերի մեջ



Վերջ
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