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Բույսի խնամք և պատրաստում

•Կապել և ոլորել
•Նախընտրելի է պարանն օգտագործել
ցցերի փոխարեն

•Կտրատել բույսը

•Շարունակել կտրատումը



Կապել և ոլորել

- Սկզբում ամուր պարանով

- Բերքահավաքի ժամանակ թուլացնել 20 սմ
(սա նշանակում է սկզբից վերցնել լրացուցիչ
երկար պարան ) ծանր քաշի պատճառով

- Յուրաքանչյուր 4-5 օրը մեկ ոլորել; 
Պտտեցնել յուրաքանչյուր տերևի
մեջտեղով(ժամսլաքի ուղղությամբ)

- Պտտեցնել պարանը յուրաքանչյուր տերևի
մեջտեղով



Պտտեցնել տերևների մեջտեղով



Բավականին մոտիկ է ոլորված



Էտել բույսը

•Հեռացնել շիվերը: 
•յուրաքանչյուր շաբաթ
•առավոտյան(չոր վերքերի ժամանակ)

•Կտրատած մասերը հարթ պետք է լինեն
մեծ շիվերի դեպքում օգտագործել դանակ

•Բույսի կտրատած մասերը դնել զամբյուղի
մեջ(հիվանդություններից խուսափելու
համար)



Ուշ է բույսերի ավելորդ մասերը հեռացնելու համար(01)



Չափազանց ուշ է բույսերի ավելորդ մասերը հեռացնելու
համար(02)



Կտրվածքի մնացորդ Հարթ վերք



Հեռացնել մեծ շիվը դանակով



Հեռացնել տերևը



Հեռացնել տերևը(01)

•Մեծ տերևները ավելի մեծ տերևներ, ավելի լավ
համ , վաճառելու ժամանակահատվածը ավելի
երկար է, պաշտպանում է պտուղը արևից

• Հեռացնել տերևները օդափոխության և ավելի հեշտ
բերք հավաքելու համար: 

• Չթողնել տերևի մնացորդները(հիվանդությունների
հարուցիչներ են )  

• Հեռացնել տերևները ջերմոցից



Հեռացնել տերևը(02)

•Հեռացնել տերևները առավոտյան (օրվա
ընթացքում տերևները չորանում են )

•Ձեռքով հեռացնել (միայն վաղ առավոտյան, 
խուսափելով վնասելուց )

•Կտրել դանակով, որը չի թողնում ոչ մի
մնացորդ

•Հեռացնել առաջին տերևները(ծլելուց հետո
առաջացած )



Հեռացնել տերևը(03)

Երբ հեռացնել տերևը?
•Սկսել , երբ 4-րդ ծաղկեփունջն է ծաղկում, 
հեռացնել 3-4 տերև

•Հեռացնել մինչև 120սմ բարձրությունը

•Բերքահավաքի ժամանակ չհեռացնել բույսի
վերևի տերևները

•Յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ հեռացնել 3 տերև
յուրաքանչյուր բույսից

•Հեռացնել նաև պասիվ տերևները



Տերևները հեռացված չեն(վերևի տերևները պասիվ են )



Չափից շատ է հեռացված(100 սմ տերևի բարձրություն )



Հեռացված տերևներ օդափոխության համար



Շատ է հեռացված Նորմալ է հեռացված



Հեռացված տերևներ բերքահավաքը հեշտացնելու
համար



Շատ է հեռացված



Տերևը հեռացնելուց հետո կոպիտ վնասվածքներ



Տերևի հեռացում դանակի օգնությամբ



Վերքի հատվածում սնկային հիվանդություն



Չթողնել ոչ մի մաս



Տերևի վերքի հատվածում սնկային հիվանդություն



Թարմ վերք և չորացած վերք



Տերևի հեռացում մինչև հասած պտուղը



Վատ աճ: Արևն ուղիղ պտղի վրա է



Ծաղկում



Ծաղիկ (01)



Ծաղիկ (02)



Զույգ ծաղիկները տալիս են զույգ պտուղներ



Անբնական ծաղիկները տալիս են անբնական պտուղ



Առանձնացած ծաղկեփունջ



Ծաղկեփունջ / բավականին շատ պտուղներ



Միայնակ և զույգ փնջեր



Ընդլայնված տձև պտուղ



Պտղավորում



Փոշոտում և բողբոջում



Պտղավորման պայմանները (01)

•Ավելի քիչ լույսի
դեպքում
•Ծաղկի որակը ցածր է

•Փոշոտման որակը
ցածր է



Պտղավորման պայմանները(02)

•Ջերմաստիճան
•15 – 25oC բարենպաստ
պայմաններ

•< 13oC վատ
պայմաններ

•> 30oC վատ
պայմաններ



Պտղավորման պայմանները (03)

•Խոնավություն
•60 – 80%բարենպաստ

•>90% վատ փոշոտում

•< 50% վատ փոշոտում



Լավ է Վատ է(վատ փոշոտման արդյունք) 



Լավ է Վատ է



Ստուգել արդյոք կա փոշոտում(պետք է փոշին դուրս գա)



Շարժել պարանը



Հատուկ սարքի միջոցով շարժել պարանը



Ցողունի շարժում



Փոշատման մեղուներ



Փոշատման մեղուներ



Փոշատման մեղուներ(Bombus terrestris) (01)

• Փոշատման մեղուները ագրեսիվ չեն

• Տուփերը դնել ջերմոցի հարավային կողմում՝
շվաքում

• Գարնանը տուփերի բարձրությունը պետք է լինի 1,5-
2 մ

•Աշնանը տուփերի բարձրությունը պետք է լինի 0,25 
•1 մ

•Ամենաշատը 3 տուփ կարող է լինել մեկը մյուսի վրա
, անցքերի ուղղությունը պետք է լինի հակառակ



Փոշատման մեղուներ(Bombus terrestris) (01)

•Կյանքի տևողությունը 8 - 12 շաբաթ

•Սկսելով 3տուփ / հա

•14 շաբաթից հետո յուրաքանչյուր 2 
շաբաթը մեկ 2 լրացուցիչ տուփ

•Մաքսիմում 10 տուփ / հա



Փնջի հեռացում

- Երբ պտղի փունջը բարձր է բույսի համար:

- Փնջերը հեռացնելով հավասարակշռել բույսին:

- Ազդում է պտղի չափի վրա:

- Բարելավում է պտղի որակը:

- Խնայում է աշխատողներին:

- Հեռացնել վատ պտուղները , տձև պտուղները,շատ
պտուղները :

Կանխել պտղի խուրձի ճկվելուն:



Հեռացնել խուրձի ծայրի ծաղիկը



Փնջի հեռացնելն անհրաժեշտ է



Փնջի հեռացում(01)



Հեռացնել փնջի ծայրը



Ճկված փունջ

•Նվազեցնել ջրի և հանքային նյութերի
տեղափոխումը դեպի պտուղներ:

•Սա հանգեցնում է քաշի և որակի կորստին: 



Նորմալ փունջ Ճկված փունջ



Խոչընդոտել ճկվելուն



Բերքահավաք



Հասունացած վիճակը(01)



Հասունացած վիճակը(02)



Փնջային բերքահավաք



Զամբյուղով կամ արկղերով բերքահավաք



Սայլակի օգտագործում



Անզգուշություն



Վնասված պտուղ



Բույսի աճի դադարեցում

- ± 7 շաբաթ է տևում պտղի հասունացումը

- Բույսի ավարտից 7 շաբաթ առաջ
կանգնեցնել հետագա աճը

- Ուստի հեռացնել փոքր ծայրերը և պահել 3-4 
տերև փնջից վերև:

- Թույլ չտալ բույսի ջրի արտահոսք

- Խուսափել պտուղն այրելուց



Դադարեցնել աճը ծաղկաբույլի վերևի հատվածում



²½¹»óáõÃÛáõÝ : Արևի ճառագայթները ուղիղ պտղի վրա է ընկած



Ծաղկեփնջի վերևի մասում թողնել միայն 2 տերև



Կիրը բարձր ջերմաստիճանի դեպքում



Տեսակավորում



Տարբեր չափսերի լոլիկներ



Տեսակավորում ձեռքով



Տեսակավորում ձեռքով



Տեսակավորում ձեռքով



Տեսակավորում սարքավորման միջոցով



Կենտրոնական տեսակավորում արտադրող ընկերությունների
կողմից



Չափսի և գույնի տեսակավորում



Փաթեթավորում – շուկա



Փաթեթավորում (01)



Փաթեթավորում(02)



Մեկ շերտով փաթեթավորում



Երկու շերտով փաթեթավորում



Փնջերով փաթեթավորում



Չերրիի փաթեթավորում



Փոքր փաթեթավորում



Փոքր փաթեթավորում



Ինֆորմացիան փաթեթավորման վրա



Պահեստավորում

- Կարճաժամկետ (ժամեր)  > 9 ºC 

- Երկարաժամկետ (օրեր) ≥ 12 ºC 

- Երբեք չպահեստավորել լոլիկը տարբեր
տեսակի բանջարեղենի և մրգերի հետ:

- Հասած պտուղը տալիս է էթիլեն գազ, որը
մեծացնում է պտուղները և բանջարեղենը



Սառը պահեստավորում > 12 oC



Վերջ


	Լոլիկ
	Tomato Cultivation manual��compiled and edited by��Krijn Buitelaar / Jos Hendriks����©PUM  Netherlands senior experts 2013����Content may be copied, provided with permission of the authors / PUM�
	Բույսի խնամք և պատրաստում 
	Կապել և ոլորել
	    Պտտեցնել տերևների մեջտեղով
	Բավականին մոտիկ է ոլորված
	��Էտել  բույսը��
	Ուշ է  բույսերի ավելորդ մասերը հեռացնելու համար(01)
	Չափազանց ուշ է  բույսերի ավելորդ մասերը հեռացնելու համար(02)
	       Կտրվածքի մնացորդ		Հարթ վերք
	Հեռացնել մեծ շիվը   դանակով
	Հեռացնել տերևը
	�Հեռացնել տերևը(01)�
	Հեռացնել տերևը(02)�
	Հեռացնել տերևը(03)�
	Տերևները հեռացված չեն(վերևի տերևները պասիվ են )
	   Չափից շատ է հեռացված(100 սմ տերևի բարձրություն )
	Հեռացված տերևներ օդափոխության համար 
	     Շատ է 	 հեռացված			Նորմալ է հեռացված
	   Հեռացված տերևներ բերքահավաքը հեշտացնելու համար
	Շատ է  հեռացված	
	Տերևը հեռացնելուց հետո կոպիտ վնասվածքներ
	   Տերևի հեռացում դանակի օգնությամբ
	Վերքի հատվածում սնկային հիվանդություն 
	   Չթողնել ոչ մի մաս	
	   Տերևի վերքի հատվածում սնկային հիվանդություն 
	   Թարմ վերք և չորացած վերք
	   Տերևի հեռացում մինչև հասած պտուղը
	   Վատ աճ: Արևն ուղիղ պտղի վրա է
	Ծաղկում
	  Ծաղիկ (01)
	 Ծաղիկ (02)
	Զույգ  ծաղիկները տալիս են զույգ պտուղներ 
	   Անբնական ծաղիկները տալիս են անբնական պտուղ
	Առանձնացած ծաղկեփունջ
	 Ծաղկեփունջ / բավականին շատ պտուղներ
	Միայնակ և զույգ փնջեր
	Ընդլայնված տձև պտուղ
	Պտղավորում
	Փոշոտում և բողբոջում
	Պտղավորման պայմանները	 (01) 	
	 Պտղավորման պայմանները(02)	
	  Պտղավորման պայմանները (03)	
	Լավ է 			 Վատ է(վատ փոշոտման արդյունք) 
	 Լավ է 			 Վատ է
	Ստուգել արդյոք կա փոշոտում(պետք է փոշին դուրս գա)
	   Շարժել պարանը
	Հատուկ սարքի միջոցով շարժել պարանը
	   Ցողունի շարժում
	   Փոշատման մեղուներ
	 Փոշատման մեղուներ
	Փոշատման մեղուներ(Bombus terrestris) (01)
	Փոշատման մեղուներ(Bombus terrestris) (01)
	Փնջի հեռացում
	   Հեռացնել խուրձի ծայրի ծաղիկը
	   Փնջի հեռացնելն անհրաժեշտ է 
	 Փնջի հեռացում(01)
	Հեռացնել փնջի  ծայրը
	Ճկված փունջ
	   Նորմալ փունջ			          Ճկված փունջ
	   Խոչընդոտել ճկվելուն
	Բերքահավաք	
	   Հասունացած վիճակը(01)
	 Հասունացած վիճակը(02)
	   Փնջային բերքահավաք
	   Զամբյուղով կամ արկղերով  բերքահավաք
	   Սայլակի օգտագործում 
	   Անզգուշություն
	   Վնասված պտուղ
	Բույսի աճի դադարեցում 
	 Դադարեցնել աճը ծաղկաբույլի վերևի հատվածում
	   ²½¹»óáõÃÛáõÝ : Արևի ճառագայթները ուղիղ պտղի վրա է  ընկած
	   Ծաղկեփնջի վերևի մասում թողնել միայն 2 տերև
	 Կիրը բարձր ջերմաստիճանի դեպքում 
	Տեսակավորում   	
	  Տարբեր չափսերի լոլիկներ
	 Տեսակավորում  ձեռքով
	  Տեսակավորում  ձեռքով 
	 Տեսակավորում  ձեռքով
	 Տեսակավորում  սարքավորման միջոցով
	  Կենտրոնական տեսակավորում արտադրող ընկերությունների կողմից
	 Չափսի և գույնի տեսակավորում 
	Փաթեթավորում – շուկա 
	 Փաթեթավորում (01)
	Փաթեթավորում(02)
	   Մեկ շերտով փաթեթավորում 
	Երկու  շերտով փաթեթավորում 
	Փնջերով փաթեթավորում	
	Չերրիի փաթեթավորում
	Փոքր  փաթեթավորում
	Փոքր  փաթեթավորում	
	  Ինֆորմացիան  փաթեթավորման վրա
	Պահեստավորում	
	   Սառը պահեստավորում > 12 oC
	Վերջ

