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Սٳյն ձեռնարկի հրատարակٳմը նպատակ ٳնի ծանոթացնել օրգա-
նական գյٳղատնտեսٳթյան հիմնական սկզբٳնքներին ٳ առանձնա-
հատկٳթյٳններին, տալ ընդհանٳր պատկերացٳմ ավանդականից 
օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան անցման համար անհրաժեշտ 
քայլերի, օրգանական տնտեսٳթյան վարման պայմանների ٳ 
պահանջների, բնական միջոցներով հողի բերրիٳթյան պահպանման, 
հողٳմ սննդատարրերի պաշարների համալրման, հիվանդٳթյٳնների 
 թյանٳների կառավարման, օրգանական անասնապահٳվնասատ ٳ
-թյան ճիշտ համադրման և ներդաշնակ զարգացման վեٳծٳսաբٳբ ٳ
րաբերյալ: 
Հٳսով ենք ձեռնարկը օգտակար կլինի օրգանական գյٳղա-
տնտեսٳթյամբ զբաղվող տնտեսվարողների, խորհրդատվական հա-
մակարգի աշխատակիցների, ինչպես նաև գյٳղատնտեսٳթյան 
ոլորտի հետ առնչվող լայն շրջանակների համար:

Սույն հրատարակությունը տպագրվել է Եվրոպական միության և Ավստրիական 
զարգացման գործակալության աջակցությամբ: Սույն ձեռնարկում տեղ գտած տե-
սակետները ոչ մի կերպ չեն արտահայտում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության, ինչպես նաև Եվրոպական միության ու Ավստրիական զարգաց-
ման գործակալության տեսակետները:
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Սույն ձեռնարկի հրատարակումը նպատակ ունի ծանոթացնել օրգա նական 

գյուղատնտեսության հիմնական սկզբունքներին ու առանձ նա հատ կու թյուններին, տալ 

ընդհա նուր պատկերացում ավանդականից օրգանական գյու ղա տնտե սության անցման 

համար անհրաժեշտ քայլերի, օրգանական տնտե սության վարման պայմանների 

ու պահանջների, բնական միջոցներով հողի բերրիու թյան պահպանման, հողում 

սննդա տարրերի պաշարների համալրման, հիվան դու թյունների ու վնասատուների 

կառավարման, օրգա նա կան անաս նա պա հության ու բուսաբուծության ճիշտ համադրման 

և ներդաշնակ զար գաց ման վե րա բերյալ: 

Հուսով ենք ձեռնարկը օգտակար կլինի օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղ

վող տնտեսվարողների, խորհրդատվական համակարգի աշխա տա կից ների, ինչպես նաև 

գյուղատնտեսության ոլորտի հետ առնչվող լայն շրջանակների հա մար:
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1. Ի՞ՆՉ Է ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
ար տադ րու թյան կա ռա վար ման միաս
նա կան հա մա կարգ է, ո րը խթա նում և 
ամ րապն դում է ա ռողջ ագ րոէ կո հա մա
կար գը, այդ թվում՝ կեն սա բազ մա զա
նու թյու նը, կեն սա բա նա կան շրջա փու լե
րը և հո ղի կեն սա բա նա կան ակ տի վու
թյու նը (ՊԳԿ/ԱՀԿ Կո դեքս Ա լի մեն տա
րիու սի հանձ նա ժո ղով, 2007թ.): ՕԳն 
խրա խու սում է բնա կան մի ջոց նե րի 
(հան քա նյու թեր և բու սա կան ար տադ
րանք) կի րա ռու մը և մեր ժում սին թե տիկ 

պա րար տա նյու թե րի և թու նա քի մի կատ
նե րի օգ տա գոր ծու մը: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյունն 
ա ռաջ նորդ վում է կեն դա նի օր գա նիզմ
նե րին բնո րոշ տրա մա բա նու թյամբ և 
սկզ բունք նե րով, որ տեղ բո լոր տար
րե րը (հող, բույս, գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի ներ, մի ջատ ներ, ֆեր մե րի 
գոր ծու նեու թյուն և տե ղա կան պայ
ման ներ) սեր տո րեն կա պակց ված են 
միմյանց հետ (նկար 1):

Բ նա կան ան տա ռային  
է կո հա մա կարգ 

Օր գա նա կան տնտե սու թյան  
է կո հա մա կարգ

Նկար 1-1. Օգտագործելով բնական էկոհամակարգը  
1. Է կո լո գիա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն 1. Մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նու թյուն
2.  Բազ մա զա նու թյուն 2. Բնա պահ պա նա կան վե րահս կո ղու թյուն
3. Սնն դա տար րե րի շրջապ տույտ 3. Սնն դա տար րե րի շրջապ տույտ                           
4. Հո ղի բեր րիու թյուն 4. Հո ղի պաշտ պա նու թյուն
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Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ կի րառ վում են բազ մա թիվ մե թոդ
ներ, ո րոնք բնո րոշ են նաև ա վան դա կան 
(ոչ օր գա նա կան) գյու ղատնտե սու թյա նը 
(են թա ցանք, ցան քաշրջա նա ռու թյուն, 
մուլ չա պա տում, բու սա բու ծու թյան և 
ա նաս նա պա հու թյան ո լորտ նե րի հա մա
տե ղում և այլն): Այ նո ւա մե նայ նիվ, բնա
կան (ոչ սին թե տիկ) գյուղ ներդ րանք նե
րի օգ տա գոր ծու մը, հո ղի կա ռուց ված քի 
և բեր րիու թյան բա րե լա վու մը, ի նչ պես 
նաև ցան քաշրջա նա ռու թյան կի րա ռումն 
այն հիմ նա կան կա նոն ներն են, ո րոնց 
շնոր հիվ օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյու նը դառ նում է գյու ղատնտե սա կան 
կա ռա վար ման ե զա կի հա մա կարգ:

 Հա մա ձայն Կո դեքս Ա լի մեն տա րիու
սի (2007թ.) Օր գա նա կան սնն դամ թեր
քի ար տադ րու թյան ուղե ցույ ցի̀  օր գա
նա կան ար տադ րու թյան հա մա կար գը 
նա խա տես ված է՝ 
• բա րե լա վե լու կեն սա բա նա կան բազ

մա զա նու թյու նը ամբո ղջ հա մա կար
գում,

•  բարձ րաց նե լու հո ղի կեն սա բա նա
կան ակ տի վու թյու նը,

• տևա կան ժա մա նա կով պահ պա նե լու 
և բա րե լա վե լու հո ղի բեր րիու թյու նը,

• սնն դա տար րե րը հող վե րա դարձ նե
լու նպա տա կով վե րամ շա կե լու բու
սա կան ու կեն դա նա կան ծագ ման 
թա փոն նե րը և նվա զա գույ նի հասց
նե լու չվե րա կանգն վող ռե սուրս նե րի 
օգ տա գոր ծու մը, 

• տե ղա կան գյու ղատնտե սա կան հա
մա կար գե րում ա ռաջ նա հեր թու թյու
նը տա լու վե րա կանգն վող ռե սուրս
նե րի կի րառ մա նը,

• խ թա նե լու հո ղի, ջրի և օ դի խե լա
միտ օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև 
նվա զա գույ նի հասց նե լու աղ տոտ
ման հնա րա վոր ձևե րը, ո րոնք կա
րող են ա ռա ջա նալ գյու ղատնտե սա
կան գոր ծու նեու թյան ար դյուն քում,

• խ թա նե լու գյու ղատնտե սա կան ար
տադ րան քի վե րամ շակ ման ա ռա վել 
զգու շա վոր մե թոդ նե րի կի րա ռու
թյու նը՝ ար տադ րան քի օր գա նա կան 
ամ բող ջա կա նու թյունն ու կեն սա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող հատ կու
թյուն նե րը այդ գոր ծըն թա ցի բո լոր 
փու լե րում պահ պա նե լու նպա տա կով,

• հ նա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու ան ցու
մային ժա մա նակա հատ վա ծի կի րառ
ման մի ջո ցով ա պա հո վե լու ներդ րու
մը ար դեն ի սկ գո յու թյուն ունե ցող 
ֆեր մե րային ցան կա ցած տնտե սու
թյան մեջ: Ան ցու մային ժա մա նա կա
հատ վա ծի մո տա վոր տևո ղու թյու նը 
սահ ման վում է հիմք ըն դու նե լով տե
ղան քին բնո րոշ գոր ծոն նե րը, ի նչ
պի սիք ե ն՝ հո ղակ տո րի մշա կու թյան 
պատ մու թյու նը, մշա կա բույ սե րի տե
սակ նե րը, գյու ղատնտե սա կան կեն
դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րը և այլն:
 Բա ցի այդ, «Օր գա նա կան գյու

ղատնտե սու թյան շարժ ման մի ջազ
գային դաշ նու թյու նը» (IFOAM), ո րն 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
մի ջազ գայ նո րեն միա վո րող և խթա նող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է, 
սահ մա նել է ուղե ցույց ներ, ո րոնք օր գա
նա կան ար տադ րու թյան և վե րամշակ
ման նպա տա կով լայ նո րեն ըն դուն
վել են օր գա նա կան ար տադ րու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րի կող մից:
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Նկար 1-2. Օրգանական գյուղատնտեսության տարածքները՝ 2015թ.
Աղբյուր՝ Օրգանական գյուղատնտեսության գիտահետազոտական ինստիտուտ 

(FiBL), 2017թ.-ի հետազոտություն
 

 Ը ստ «Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան շարժ ման մի ջազ գային դաշ նու թյան» 
(2002թ.)՝ օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը հիմն ված 
է հետևյալ սկզ բունք նե րի վրա. 
• Ա ռող ջու թյան պահ պան ման  

սկզ բունք 
 Ինչ պես ֆեր մե րային տնտե սու թյուն

նե րում, այն պես էլ վե րամ շակ ման, 
մա տա կա րար ման կամ սպառ ման 
ո լորտ նե րում օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան դե րը է կո հա մա
կար գե րի և հո ղում առ կա ա մե նա
փոքր օր գա նիզմ նե րից մինչև մարդ
կանց ա ռող ջու թյան պա հպա նումն 

ու բա րե լա վումն է: Ել նե լով այս 
տե սան կյու նից՝ պետք է խու սա փել 
պա րար տա նյու թե րի, թու նա քի մի
կատ նե րի, կեն դա նի նե րի հա մար 
նա խա տես ված դե ղա մի ջոց նե րի և 
սնն դային հա վե լում նե րի օգ տա գոր
ծու մից, ո րոնք կա րող են բա ցա սա
բար ազ դել ա ռող ջու թյան վրա: 

• Բ նա պահ պա նա կան սկզ բունք 
 Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 

պետք է հիմն ված լի նի բնա կան կեն
դա նի հա մա կար գե րի և շրջա փու լե
րի (ցիկ լե րի) վրա, աշ խա տի դրանց 
հետ, հե տա մուտ լի նի և օ ժան դա
կի վեր ջին նե րիս պահ պան մա նը: 
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Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
կա ռա վա րու մը պետք է հար մա
րեց վի տե ղա կան պայ ման նե րին, 
շրջա կա մի ջա վայ րին, մշա կույ թին և 
մասշտաբ նե րին: Վե րաօգ տա գործ
ման շնոր հիվ ագ րո ներդ րանք նե րի 
ներ մուծ ման կր ճա տու մը, ի նչ պես 
նաև նյու թե րի ու է ներ գիայի ար դյու
նա վետ կա ռա վա րու մը կն պաս տեն 
շրջա կա մի ջա վայ րի բա րե լավ մանն 
ու ռե սուրս նե րի պահ պան մա նը: 

• Ար դա րա ցի վե րա բեր մուն քի 
սկզբունք

  Հա մա ձայն այս սկզ բուն քի՝ օր գա
նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
ը նդ գրկ ված կող մե րը պետք է այն
պես կա ռու ցեն մարդ կային փոխ հա
րա բե րու թյուն ները, որ ար դա րա ցի 
վե րա բեր մունք պահ պան վի ցան
կա ցած մա կար դա կում և բո լոր մաս
նա կից նե րի հան դեպ՝ լի նեն դրանք 
ֆեր մեր ներ, գյու ղաշ խա տող ներ, 
վե րամ շա կող ներ, մա տա կա րար ներ, 
ա ռևտ րա կան ներ թե սպա ռող ներ: 
Սույն սկզ բուն քը պա հան ջում է նաև, 
որ կեն դա նի նե րը ա պա հով ված լի
նեն այն պի սի կեն սա պայ ման նե րով 
և հնա րա վո րու թյուն նե րով, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա նում են նրանց ֆի
զիոլո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին, բնա կան վար քագ ծին և 

բա րե կե ցու թյա նը: Ար տադ րու թյան 
և սպառ ման նպա տակ նե րով օգ
տա գործ վող բնա կան ռե սուրս նե րը 
սո ցիա լա կան և է կո լո գիա կան ա ռու
մով պետք է կա ռա վար վեն ար դա
րա ցի կեր պով և պահ պան վեն ու փո
խանց վեն  հե տա գա սե րունդ նե րին: 

• Հո գա տա րու թյան սկզ բունք
  Հա մա ձայն այս սկզ բուն քի՝ օր գա

նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
կա ռա վար ման, զար գաց ման և տեխ
նո լո գիա նե րի ը նտ րու թյան հար ցում 
ա ռանց քային խն դիր ներն են զգո
նու թյունն ու պա տաս խա նատ վու
թյու նը: Գի տու թյան կի րա ռումն ան
հրա ժեշտ է, որ պես զի ա պա հով վի 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
ան վտանգ, է կո լո գիա պես մա քուր և 
ա ռող ջա րար լի նե լու պայ մա նը: Այ
նո ւա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ է դի
տար կել գործ նա կան փոր ձով հիմ
նա վոր ված լու ծում նե րը, կու տակ
ված ա վան դա կան և տե ղա կան գի
տե լիք նե րը և կան խար գե լել էա կան 
ռիս կե րը՝ ան ցում կա տա րե լով հա
մա պա տաս խան տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ մա նը և մեր ժե լով հնա րա վոր 
ան կան խա տե սե լի հետևանք նե րով 
տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գոր ծու մը, 
ի նչ պի սին է, օ րի նակ, գե նային ին ժե
նե րիան:

ԻՆ ՉՈ՞Ւ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈԻԹՅՈՒՆ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
նպա տակն է նպաս տել գյու ղատնտե
սու թյան ո լոր տի կա յու նու թյան ամ
րապնդ մա նը, ո րը վե րա բե րում է 

գյու ղատնտե սա կան ռե սուրս նե րի 
ար դյու նա վետ կա ռա վար մանը, այն 
առումով, որ բա վա րար վեն մարդ
կային կա րիք նե րը, միև նույն ժա մա նակ 
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պահ պան վեն ու ամ րապնդ վեն շրջա կա 
մի ջա վայ րի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե
րը և խնայո ղա բար օգ տա գործ վեն բնա
կան ռե սուրս նե րը: Ո ւս տի կա յու նու թյու
նը օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
հա մա տեքս տում պետք է դի տար կել 

ամ բող ջա կան ի մաս տով՝ նե րա ռե լով 
բնա պահ պա նա կան, տնտե սա կան և 
սո ցիա լա կան ա սպեկտ նե րը: Միայն 
այս ե րեք հայե ցա կե տե րի ա պա հով ման 
դեպ քում օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյու նը կա րող է հա մար վել կա յուն:

ցածր մակարդակ
Բավարար և

Սոցիալական
նպատակներ

ող
ագրոներդրանքների

Տեղական պատշաճ

Տնտեսապես կե

աղտոտման

Ավելացված արժեք

Հողի բարձր

Աշխատանքային
բարենպաստ պայմաններ

Մ

Ազատ

Կենսաբանական բազմազ

Սննդամթերքի մատակարարման

Կենդանիների բնական

Տեղական կարիքների բավ

Բնական

Հարգանք տեղական հանդեպ

Պատշաճ ճաշակ և որակ

Անվտանգ արտադրանք

ԿԱՅ�Ն�ԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Տնտեսական
նպատակներ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅ�Ն

Էկոլոգիական
նպատակներ

  

Նկար 1-3.  Կայունության երեք հայեցակետերը

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մե թոդ նե րը կա յուն են հա մար վում 
հետևյալ դեպ քե րում. 
• Երբ դիտ վում է հո ղի կա ռուց ված քի 

և բեր րիու թյան բա րե լա վում (ցան
քաշրջա նա ռու թյան, օր գա նա կան 
պա րար տա նյու թե րի, մուլ չա պատ
ման, թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սե րի 
կի րա ռում և այլն):

• Մ շա կա բույ սե րի հեր թա փո խային և 
խա ռը ցան քե րի մի ջո ցով հո ղի է րո
զիայի և խտաց ման կան խար գե լում:

•  Կեն սա բա նա կան բազ մա զա նու
թյան խթա նում: Վնա սա տու նե րի 
դեմ սին թե տիկ թու նա քի մի կատ
նե րի օգ տա գործ ման փո խա րեն 

պայ քա րի բնա կան մի ջոց նե րի (բու
սա կան թուր մեր, վա նող բույ սեր, 
օգ տա կար մի ջատ ներ) կի րա ռում: 
Ի նչ պես հայտ նի է, սին թե տիկ թու
նա քի մի կատ նե րի չա րա շահ ման 
դեպ քում ո չն չա նում են նաև օգ տա
կար օր գա նիզմ նե րը (վ նա սա տու նե
րի բնա կան թշ նա մի ներ, մե ղու ներ, 
ան ձրևոր դեր), վնա սա տու նե րը ձեռք 
են բերում դի մադ րո ղա կա նու թյուն 
թու նա նյու թե րի հան դեպ, և ար
ձա նագրվում է ջրային ու հո ղային 
ռեսուրս նե րի աղ տո տում: 

• Ցան քաշրջա նա ռու թյան ի րա կա նա
ցում, ո րը նպաս տում է պա րե նային 
ու կե րային մշա կա բույ սե րի և քիչ 
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օգ տա գործ վող բույ սե րի բազ մա զա
նու թյան պահ պան մա նը: Բա ցի այն, 
որ ցան քաշրջա նա ռու թյան կի րա
ռու մը բա րե լա վում է ֆեր մե րային 
տնտե սու թյան ար տադ րու թյան և 
բեր քատվու թյան մա կար դա կը, կա
րող է նաև նպաս տել տնտե սու թյան 
մեջ բույ սե րի գե նե տի կա  կան ռե
սուրս նե րի պահ պան մա նը: 

• Սնն դա տար րե րի շրջա փու լի ա պա
հո վում (վե րաօգ տա գոր ծում)՝ 

մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րի 
(ծղոտ, փրեր և այլ ոչ ուտե լի մա
սեր), կոմ պոս տի, մուլ չի կամ գյու
ղատնտե սա կան կեն դա նի նե րի գո
մաղ բի կի րառ մամբ:

•  Վե րա կանգն վող էն եր գիայի օգ տա
գոր ծում՝ ը նդ հա նուր հա մա կար գում 
հա մադ րե լով գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի նե րը, պտ ղա տու ծա ռա
տե սակ նե րը և փայ տա նյու թի հումք 
հան դի սա ցող մշա կա բույ սե րը:

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Կա յու նու թյուն գա ղա փարն իր մեջ 
նե րա ռում է նաև սե րունդ նե րի միջև 
ե ղած հա վա սա րու թյու նը: Օր գա նա
կան գյու ղատնտե սու թյու նը նպաս տում 
է սո ցիա լա կան բա րե կե ցու թյա նը՝ կր
ճա տե լով վա րե լա հո ղե րի կո րուստ նե
րը, ջրային ռե սուրս նե րի աղ տո տու մը, 
կեն սա բազ մա զա նու թյան հետ կապ ված 
խն դիր նե րը, ջեր մո ցային գա զե րի ար
տա նե տում նե րը, սնն դային կո րուստ նե
րը և թու նա քի մի կատ նե րի պատ ճա ռով 
գրանց վող թու նա վո րում նե րը: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
հիմն ված է ա վան դա կան գի տե լիք նե
րի և մշա կույ թի վրա, ո րի մե թոդ նե րը 
փո փոխ վում են, որ պես զի, ար ձա գան
քե լով կեն սա ֆի զի կա կան և սո ցիալ
տնտե սա կան խն դիր նե րին և հնա րա վո
րու թյուն նե րին, հա մա պա տաս խա նեն 

տվյալ մի ջա վայ րին: Օգ տա գոր ծե լով 
տե ղա կան ռե սուրս նե րը, գի տե լիք նե րը, 
միա վո րե լով ֆեր մեր նե րին, սպա ռող
նե րին և տե ղա կան շու կա նե րը՝ հնա րա
վոր կլի նի բա րե լա վել գյու ղա կան հա
մայնք նե րի տնտե սա կան պայ ման նե րը 
և զար գա ցու մը: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
շեշ տում է բազ մա զա նեց ման և ա դապ
տաց վող կա ռա վար ման կարևո րու
թյու նը ֆեր մե րային տնտե սու թյան ար
տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման և 
ե ղա նա կի փո փո խու թյուն նե րի հան դեպ 
խո ցե լիու թյան նվազ ման հար ցե րում: 
Որ պես ար դյունք՝ ֆեր մեր նե րի կող մից 
ար տադր վող սնն դամ թեր քի մի ջո ցով 
ա պա հով վում է նաև պա րե նային ան
վտան գու թյու նը:

ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում ստեղ ծում 

է շուրջ 30%ով շատ զբաղ վա ծու թյուն՝ 
ա վե լի բարձր ե կա մուտ ա պա հո վե լով 
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ներդր ված մեկ միա վոր աշ խա տան քի 
դի մաց: Տե ղա կան ռե սուրս նե րի ար
դյու նա վետ օգ տա գործ ման մի ջո ցով 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 
հեշ տաց նում է փոքր տնտե սու թյուն նե
րի մուտ քը շու կա և ա պա հո վում է կա
յուն ե կա մուտ:

 Զար գա ցած ե րկր նե րում կի րառ վող 
ին տեն սիվ գյու ղատնտե սու թյան հա
մե մա տ՝ օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան մեջ ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
ցածր է մոտ 20 %ով, սա կայն կա րող 
է բա վա կա նին գե րա զան ցել չո րային 
տա րածք նե րում կի րառ վող և ներդ
րում նե րի քիչ մա կար դակ պա հան ջող 
գյու ղատնտե սա կան ոչ ին տեն սիվ հա
մա կար գե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան 
մա կար դա կը: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
պա րա գա յում գոր ծառ նա կան ծախ սե
րը (սեր մեր, աշ խա տուժ և այլն) էա
կա նո րեն ա վե լի քիչ են, քան ա վան
դա կան ար տադ րու թյան մեջ: Այ սպի
սով, օր գա նա կան հա ցա հա տի կի և 

հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի 
մշա կու թյան դեպ քում գոր ծառ նա կան 
ծախ սե րը նվա զում են 5060 %ով, 
կաթ նա տու կո վե րի դեպ քում՝ 2025 
%ով, ի սկ պտղա բու ծու թյան ո լոր տում` 
1020  %ով: Այս ա մե նը ստաց վում է 
սին թե տիկ մի ջո ցնե րի վրա ի րա կա
նաց վող ներդ րու մային ցածր մա կար
դա կի, ո ռոգ ման և աշ խա տու ժի (ըն
տա նե կան աշ խա տու ժի ներգ րա վում) 
հա մար հատ կաց վող քիչ ծախ սե րի 
շնոր հիվ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ը նդ հա նուր 
ծախ սե րը միայն ան նշան չա փով են 
փոքր ա վան դա կան ար տադ րու թյան 
ծախ սե րից, քա նի որ հաս տա տագր ված 
ծախ սե րը (ի նչ պի սիք են հո ղը, շի նու
թյուն նե րը և գյու ղատնտե սա կան մե
քե նա նե րը) ա ճում են ա վան դա կա նից 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն 
ան ցման ժա մա նակ՝ նոր ներդ րում նե
րի (նոր պտ ղա տու այ գի ներ, ա նաս նա
շեն քեր) և հա վաս տագր ման պատ ճա
ռով: 

 ՇՈՒ ԿԱՅԱ ՀԱՆ ՄԱՆ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Օր գա նա կան ար տադ րան քի պա
հան ջարկն ար տա հան ման նոր հնա
րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծում: Ար տա
հան ված օր գա նա կան ար տադ րան քը 
վա ճառ վում է ա վե լի բարձր ար ժե քով, 
քան օր գա նա կան հա վաս տագ րում չու
նե ցող ար տադ րան քը: Ա նհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան շու
կայից ստաց վող ե կա մու տը կա րող է 
նպաս տել տե ղա կան պայ ման նե րում 

սնն դի ան վտան գու թյան մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը:

Սա կայն այն քան էլ դյու րին չէ մուտք 
գոր ծել այս շա հու թա բեր շու կա: Ֆեր
մեր նե րն օր գա նա կան ար տադ րան քի 
հա վաս տա գիր ստա նա լու հա մար պետք 
է դի մեն հա մա պա տաս խան մար մին նե
րին, ո րոնք յու րա քան չյուր տա րի ստու
գում ներ են ան ցկաց նում և հաս տա տում 
տնտե սու թյան գոր ծու նեու թյան հա
մա պա տաս խա նու թյու նը օր գա նա կան 
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ար տադ րու թյան ստան դարտ նե րին: 
Օր գա նա կան կա ռա վար մանն ան ցում 
կա տա րե լու (ան ցու մային) շրջա նում, 
ո րը տևում է 23 տա րի, ֆեր մեր նե րը 
չեն կա րող վա ճա ռել ի րենց ար տադ
րան քը «օր գա նա կան» մակնշմամբ և 
օ գտ վել գնային հա վե լավ ճար նե րից: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա ձայն «Օր գա
նա կան սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան 
ուղե ցույ ցի» (2007թ.), ո րն ի րա վա կան 

փաս տա թուղթ է, օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան սկզբունք նե րով 
մշակ վող հո ղա տա րած քում նվա զա
գույ նը մեկ տա րի շա րու նակ ար տադր
վող ար տադ րան քը, ո րը դեռ չի ստա ցել 
օր գա նա կան հա վաս տա գիր, կա րող է 
վա ճառ վել որ պես «ան ցու մային օր գա
նա կան» ար տադ րանք: Սա կայն այդ պի
սի ար տադ րան քի հա մար շատ քիչ շու
կա ներ են ստեղծ ված: 

Ավանդական գյ�ղատնտես�թյ�ն (ցածր

արդյ� նավետ� թյամբ)- ֆեր�րային տնտե-

ս� թյ� ն վարել� �թոդ, որը կիրառվել է նախ-

քան ագրոքի�կատների, բարձր բերքատ�

սորտերի և �քենաների հայտնագործ� մը:

Կայ�ն գյ�ղատնտես�թյ�ն - գյ� ղատն-

տեսական համակարգերի խ� մբ, որը հստակ

սահմանված չէ և ուղղված է կայ� ն հողօգ-

տագործման զարգացմանը:

Ժամանակակից գյ�ղատնտես�թյ�ն-

գյ� ղատնտես� թյան «կանաչ հեղափո-

խ� թյ� ն»՝ բարձր բերքատ� սորտերի, մո-

նոկ� լտ� րայի, քի�ական պարարտա-

նյ� թերի, թ� նաքի�կատների օգտա-

գործ� մ և այլն:

Օրգանական գյ�ղատնտե-

ս�թյ�ն- հի�ված ագրոէկոլո-

գիայի սկզբ� նքների վրա, որը

կենտրոնան� մ է հողի բերրի� -

թյան և բ� յսերի առողջ� թյան

վրա: Այս ուղղ� թյ� նը չի ներա-

ռ� մ ագրոքի�կատների օգտա-

գործ� մը:

Ինտեգրված արտադր�թյ�ն -

գյ� ղատնտես� թյան բարելավ-

ված համակարգ է, որտեղ օգտա-

գործվ� մ է քի�ական պարար-

տանյ� թերի և թ� նաքի�կատ-

ների չափավոր քանակ� թյ� ն:

Բիոդինա�կ գյ�ղատնտե-

ս�թյ�ն- Օրգանական գյ� -

ղատնտես� թյան տեսակ, որը

ներառ� մ է գյ� ղատնտես� -

թյան, մարդ� , շրջակա 
ջա-

վայրի և տիէզերքի 
ջև եղած

փոխհարաբեր� թյ� նները:

Նկար 1-4.  Գյուղատնտեսական տարբեր համակարգերը և դրանց փոխադարձ կապը
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Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց 1. Ի՞նչ է օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու նը 

 Մինչ զար գա ցող ե րկր նե րի ար տադ
րող նե րը պատ մա կա նո րեն կենտ րո
նա ցել են ԵՄի և Հյու սի սային Ա մե րի
կայի ար տա հան ման շու կա նե րի վրա, 
ամ բողջ աշ խար հում ի հայտ են ե կել 
օր գա նա կան ար տադ րան քի հա մար 
ներ քին շու կա ստեղ ծե լու հնա րա վո րու
թյուն նե րը: Գի տակ ցե լով օր գա նա կան 
ար տադ րան քի ներ քին շու կայի դե րը 
օր գա նա կան ար տադ րու թյան կեն սու
նակ ո լոր տին ա ջակ ցե լու հար ցում՝ ամ
բողջ աշ խար հում ի հայտ են ե կել հա
վաս տագր ման այ լընտ րան քային հա
մա կար գեր: Զար գա ցած ե րկր նե րում 
գոր ծում է ոչ հա վաս տագր ված օր գա
նա կան ար տադ րան քի ա ռա քում ան մի
ջա պես ար տադ րող նե րի կող մից: Ա մե
րի կայի Միա ցյալ Նա հանգ նե րում (Ա
ՄՆ) քիչ քա նա կու թյամբ օր գա նա կան 
ապ րանք շու կա յա հա նող ֆեր մեր նե րը 
պա շտո նա պես ա զատ ված են հա վաս
տագր ման պար տա վո րու թյու նից: Զար
գա ցող ե րկր նե րում « Մաս նակ ցու թյան 
ե րաշ խի քային հա մա կար գե րը» եր րորդ 
կող մի ա նու նից ճա նաչ վում են որ պես 
հա վաս տագր ման փո խա րի նո ղներ (օր.՝ 
Հնդ կաս տան, Բրա զի լիա, Խա ղաղօվ
կիա նո սյան կղ զի ներ): 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյու նը դար ձել է տնային 

տնտե սու թյուն նե րի սնն դամ թեր քի ան
վտան գու թյան բա րե լավ ման մի ջոց և 
ո ւղղ ված է ար տադ րու թյան ըն թաց քում 
կի րառ վող գյու ղատնտե սա կան ներդ
րանք նե րի և դրանց վրա կա տար վող 
ծախ սե րի կրճատ մա նը: Տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մի հետևան քով այս երևույ թը 
սկ սել է դի տարկ վել նաև զար գա ցած 
ե րկր նե րում: Ար տադ րանքն օգ տա
գործ վում է ֆեր մեր նե րի կող մից սե
փա կան սպառ ման հա մար կամ վա
ճառ վում է շու կա յում ա ռանց գնային 
որևէ տար բե րակ ման, քա նի որ այն 
հա վաս տագր ված չէ: 

Օր գա նա կան ար տադ րու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րի հա մար 
տնտե սա կան նպա տակ նե րը միակ 
շար ժառիթ նե րը չեն: Այդ նպա տակ
նե րը հա ճախ նե րա ռում են նաև 
հո ղի, կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի օպ տի մա
լա ցու մը, բնա կան սնն դա նյու թե րի 
և է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի հոս քե
րի պահ պա նումն ու կեն սա բազ մա
զա նու թյան ը նդ լայ նու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ դրանք նպաս տում են 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի ա ռող ջու
թյան պահ պան մա նը և կա յուն գյու
ղատնտե սու թյան ը նդ հա նուր նպա
տա կի ի րա կա նաց մա նը:
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2. ՆԿԱ ՏԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆ ՑՈՒՄ  
ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱԳԻՐ

Ան ցու մը դե պի օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյուն գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր ման և ֆեր մե րային տնտե սու թյան 
մեջ փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման  
գոր ծըն թաց է, ո րի ար դյուն քում կա տար
վում  է փո խա կեր պում գյու ղատնտե սա
կան գոր ծու նեու թյան ա վե լի կա յուն և 
բնա կան ե ղա նա կի: Փո խա կերպ ման ըն
թաց քը կախ ված է տե ղան քից, ար տադ
րու թյան ո ւղ ղու թյու նից, գի տե լիք նե րի 
պա շա րից, ֆեր մե րի նա խատ րա մադր
վա ծու թյու նից և մի շարք այլ գոր ծոն նե
րից: Նշ ված գոր ծըն թա ցը ֆեր մե րային 
տար բեր տնտե սու թյուն նե րում  կա րող 
է տար բեր կերպ ըն թա նալ: Որ քան հա
րուստ են ֆեր մե րի գի տե լիք նե րը օր
գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
կի րառ վող հաս կա ցու թյուն նե րի և մո տե
ցում նե րի վե րա բե րյալ,  այն քան ա վե լի 
դյու րին կըն թա նա օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու 
գոր ծըն թա ցը: Ան գամ այն պա րա գա յում, 
ե րբ օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյու
նը մեկ նար կի հա մար չի պա հան ջում 
հո ղի հետ կապ ված հա տուկ պայ ման
նե րի առ կա յու թյուն, աղ քա տա ցած հո
ղային պայ ման նե րի դեպ քում ար տադ
րու թյան կա յուն հա մա կարգ հիմ նե լու և 
բա վա րար  բերք ստա նա լու հա մար շատ 
մեծ ջան քեր և համ բե րա տա րու թյուն 

կպա հանջ վեն: Ստորև ներ կա յաց ված են 
այն ան հրա ժեշտ  պայ ման ներն  ու գոր
ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք պետք   է հաշ
վի առ նել ա վան դա կա նից օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա
րե լիս: 

Ա. ՏԵ ՂԱՆ ՔԻ  
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Ժա մա նա կա կից գյու ղատնտե
սու թյու նից դե պի օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյուն փո խա կեր պու մը պա
հան ջում է ան ցու մային շրջան, ո րի ըն
թաց քում, հա մա ձայն նա խա պես կազմ
ված ծրագ րի, աս տի ճա նա բար սկ սում 
են կի րառ վել օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյան մեջ ըն դուն ված մե թոդ նե րը: 
Կարևոր է, որ այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծում հետևո ղա կան վեր լու ծու թյան 
են թարկ վի ֆեր մե րային տնտե սու թյան 
մեջ տի րող փաս տա ցի ի րա վի ճա կը, և 
ի հայտ բեր վեն ձեռ նարկ վե լիք ան հրա
ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Ֆեր մե րային տնտե սու թյան վե րա
բե րյալ ի րա կա նաց վող վեր լու ծու թյու նը 
պետք է նե րա ռի (նկար 21)՝
1.  ֆեր մե րային տնտե սու թյան բնու թա

գի րը՝ չա փը, հո ղակ տոր նե րի և մշա
կա բույ սե րի տե ղա բաշ խու մը, մշա կա
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի տե սակ նե րը,



2. նկա տա ռում ներ օր գա նա կան գյու ղատն տե սությանն ան ցում կա տա րե լու հա մար  
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2.  հո ղային ռե սուր սի վեր լու ծու թյունը՝ 
հո ղի կա ռուց ված քի, սնն դա րար 
նյու թե րի առ կա յու թյունը, օր գա նա
կան նյու թե րի պա րու նա կու թյունը, 
է րո զիայի մա կար դա կի գնա հա
տումը և տե ղե կու թյունը հո ղի աղ
տոտ վա ծու թյան վե րա բե րյալ,

3. կ լի մա յա կան պայ ման նե րի վեր լու ծու
թյունը՝ տե ղում նե րի քա նակն ու բաշխ
վա ծու թյու նը, ջեր մաս տի ճա նը, ցր տա
հա րու թյան ռիս կե րը, խո նա վու թյու նը, 

4. օր գա նա կան պա րար տա նյու թե
րի ստաց ման աղ բյուր ներն ու 

կի րա ռու մը (գո մաղբ),
5.  գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի նե

րին ա նաս նա շեն քե րով ա պա հո վե լու 
հնա րա վո րո ւթյու նը,  գյու ղատնտե
սա կան մե քե նա նե րի առ կա յու թյու նը 
և հա սա նե լիու թյու նը,

6.  սահ մա նա փա կող գոր ծոն նե րը,  օ րի
նակ՝ կա պի տա լը, աշ խա տու ժը, շու
կայի հա սա նե լիու թյու նը և այլն:
Այս տե ղե կու թյուն նե րի շնոր հիվ հնա

րա վոր է հս տակ պատ կե րա ցում կազ մել 
ֆեր մե րային տնտե սու թյան վե րա բե րյալ 
և ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նել:

Նկար 2-1. Անցումային փուլի նախապատրաստում

Բ. ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ ԲՆՈ ՐՈՇ ՄԱՐ
ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ   ՕՐԳԱ ՆԱ
ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ 
Ա ՆՑ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ 

 Կախ ված ֆեր մե րային տնտե
սու թյան մեջ տի րող ի րա վի ճա կից ՝ 

օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն 
ան ցում կա տա րե լու ժա մա նակ կա
րող են ի հայտ գալ տա րա տե սակ 
խն դիր ներ:
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Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

1.  ՄԵԾ ՔԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՎՈՂ ԱԳ ՐՈ ՆԵՐԴ ՐԱՆՔ
ՆԵՐ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՂ ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Սո վո րա բար ին տեն սիվ գոր ծու նեու
թյուն ծա վա լող ֆեր մե րային տնտե
սու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, 
ո րոնք էա պես կախ ված են ար տա քին 
ագ րո ներդ րանք նե րից4 խո շոր տնտե
սու թյուն ներ են: Նման տնտե սու թյուն
նե րում հիմ նա կա նում մշա կում են  
միամյա և բազ մամյա մի քա նի տե սա
կի, շա հու թա բեր մշա կա բույ սեր, ո րոնց 
սնուց ման, վնա սա տու նե րի, հի վան դու
թյուն նե րի և մո լա խո տե րի դեմ պայ քա
րի հա մար օգ տա գոր ծում են մեծ քա նա
կու թյամբ պա րար տա նյու թեր ու թու նա
քի մի կատ ներ: Հա ճախ մշա կա բույ սերն 

ա ճեց վում են ա ռանց ցան քաշրջա նա
ռու թյան կի րառ ման, ի սկ գյու ղատնտե
սա կան կեն դա նի նե րը չեն ը նդ գրկ վում  
սնն դա տար րե րի  շրջա փու լե րի հա մա
կար գում: Ֆեր մե րային նման տնտե
սու թյուն նե րում դի վեր սի ֆի կա ցու մը 
նույն պես գտնվում է ցածր մա կար դա
կի վրա: Ծա ռերն ու թփե րը հիմ նա կա
նում կտր վումհե ռաց վում ե ն ին տեն սիվ 
մե քե նա յաց ման աշ խա տանք նե րը հեշ
տաց նե լու նպա տա կով, ի սկ մշա կա
բույ սե րը հիմ նա կա նում մշակ վում  են 
ա ռան ձինա ռան ձին (ն կար 22): 

 

Ն կար 2-2. Մե ծա ծա վալ ար տա քին ագ րո ներդ րանք նե ր օգ տա գոր ծող ֆեր մե րային 
տնտե սության ան ցու մը օր գա նա կան գյու ղատնտե սությանը
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 Ֆեր մե րային այ սպի սի տնտե սու
թյուն նե րում օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյանն ան ցում կա տա րե լիս  կա րող 
են ա ռա ջա նալ հետևյալ դժ վա րու թյուն
նե րը (ն կար 23)՝ 
• ինք նա կար գա վոր վող, բազ մա զան 

և հա վա սա րակշռ ված գյու ղատնտե
սա կան հա մա կարգ հիմ նե լու հա մար 
սո վո րա բար պա հանջ վում է մի քա
նի տա րի,

• հս կա յա կան ջան քեր են պա հանջ
վում, որ պես զի ան հրա ժեշտ  քա նա
կու թյամբ օր գա նա կան նյու թեր ա վե
լաց նե լու մի ջո ցով վե րա կանգն վի 
հո ղի բնա կան բեր րիու թյու նը,

• տն տե սու թյուն ներ մուծ վող 

մե ծա քա նակ ագ րո ներդ րանք նե րից 
հրա ժար վե լը ան ցու մային գոր ծըն
թա ցի ա ռա ջին տա րի նե րին հան գեց
նում է  բեր քատ վու թյան ան կման 
այն քան ժա մա նակ, մինչև վե րա
կանգն վի հո ղի բեր րիու թյու նը, 

• օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ կի րառ վող նոր մո տե ցում նե րը և 
գոր ծե լա կեր պը պա հան ջում են եր
կա րատև ուսում նա սի րու թյուն ի րա
կա նաց նել մշա կա բույ սե րի մշա կու
թյան, վնա սա տու նե րի բազ մաց ման 
և հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման 
դի նա մի կայի, ի նչ պես նաև վնա սա
տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի առ
կա յու թյան վե րա բե րյալ: 

Ն կար 2-3. Նվա զա գույ նի հասց նել տնտե սություն ներ մուծ վող  
ագ րո ներդ րանք նե րի ծա վա լը
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու 
գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր է հա ջո ղու
թյամբ ի րա կա նաց նել  հետևյալ քայ լե րը 
ձեռ նար կե լու դեպ քում.  
• Բազ մա զա նեց նել (դի վեր սի ֆի կաց

նել) գյու ղատնտե սա կան հա մա կար
գը: Ը նտ րել տե ղի պայ ման նե րին  
հա մա պա տաս խան միամյա մշա կա
բույ սեր և ը ստ ծրագր ված հա ջոր
դա կա նու թյան ի րա կա նաց նել ցան
քաշրջա նա ռու թյուն: Հե տա գա յում 
մշա կա բույ սե րի ա զո տի պա հան ջը 
բավա րա րե լու նպա տա կով ցան
քաշրջա նա ռու թյան մեջ նե րա ռել թի
թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սեր (լո
բի, կե րային մշա կա բույ սեր և այլն):

•  Ֆեր մե րային տնտե սու թյան մեջ 
նա խա ձեռ նել  կոմ պոս տի ար տադ
րու թյուն: Բեր քի մնա ցորդ նե րը և 
գո մաղբը (առ կա յու թյան դեպ քում) 
օգ տա գոր ծել կոմ պոս տի ար տադ
րու թյան հա մար: Կոմ պոս տը  հո
ղը հարս տաց նում է օր գա նա կան 

նյու թե րով, բա րե լա վում է հո ղի 
կա ռուց ված քը, ջուր պա հե լու կա
րո ղու թյու նը և լա վաց նում բույ սե րի 
սնն դա ռու թյու նը: Կա նաչ պա րար
տա ցումն ա պա հո վում է հո ղում առ
կա օր գա նիզմ նե րի սնն դա ռու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ մեծ քա նա կու
թյամբ բու սա կան մնա ցորդ ներ և 
նպաս տում է հո ղի բեր րիու թյան 
բարձ րաց մա նը (ն կար 24):

•  Հա մա կար գում նե րա ռել գյու
ղատնտե սա կան կեն դա նի ներ, 
ո րոնք ար ժե քա վոր նշա նա կու թյուն 
ունե ն գո մաղ բի ստաց ման համար 
և կեն դա նա կան ծագ ման հա վե լյալ 
ար տադ րան քի (միս, կաթ և այլն) մի
ջո ցով նպաս տում են տնտե սու թյան 
ար տադ րան քի բազ մա զա նեց մա նը և 
ե կամ տի ա ճին:

• Մ շա կել ծած կո ցային մշա կա բույ սեր. 
ծած կո ցային մշա կա բույ սե րը կամ 
բազ մամյա մշա կա բույ սե րի տնկարկ
նե րում կի րառ վող մուլ չը պաշտ պա
նիչ դեր են կա տա րում հո ղի հա մար:

Ն կար 2-4. Կոմ պոս տի ար տադ րության կազ մա կեր պու մը  
ֆեր մե րային տնտե սության մեջ 
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2.  ՓՈՔՐ  ՔԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՎՈՂ  
ԱԳ ՐՈ ՆԵՐԴՐԱՆՔ ՆԵՐ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՂ  
ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Այն ֆեր մեր նե րը, ով քեր, հիմն վե լով 
ա վան դա կան մո տե ցում նե րի վրա, օգ
տա գոր ծում են ոչ մեծ քա նա կու թյամբ 
նե րմուծ վող ագ րո ներդ րանք ներ, հա
ճախ միև նույն հո ղակ տո րի վրա չհա
մա կարգ ված ձևով  մշա կում  են  տար
բեր մշա կա բույ սեր և  դրանց փո խա րի
նու մը կա տա րում պա տա հա կա նու թյան 
սկզ բուն քով: Այ սպի սի ֆեր մեր նե րը 
պա հում են նաև մի քա նի տե սա կի 
գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի ներ (հա
վեր, խո զեր, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն ներ, ա յծեր), ո րոն ցից ստաց ված 
գո մաղբն օգ տա գործ վում է որ պես 

պա րար տա նյութ: Նման տնտե սու թյուն
նե րում ծա ռերն ին տեն սի վո րեն հատ
վում ե ն վա ռե լա փայտ ստա նա լու նպա
տա կով: Հո ղի մշա կու թյան ժա մա նակ 
(կամ մշա կու թյու նից ա ռաջ) հա ճախ 
այ րում են տա րած քում առ կա թփե րը և 
աղ բը: Նմա նա տիպ հո ղա տա րածք նե
րում բա վա կա նին ցածր է մշա կա բույ
սե րի բեր քատ վու թյան մա կար դա կը: 
Ստաց վող բեր քը միայն բա վա րա րում 
է ըն տա նի քի կա րիք նե րը հո գա լու հա
մար, և միայն մի փոքր մասն է վա ճառ
վում շա հույթ ա պա հո վե լու նպա տա կով  
(ն կար 25):

Ն կար 2-5. Փոքր քա նա կությամբ ներ մուծ վող ագ րո ներդ րանք ներ օգ տա գոր ծող ֆեր-
մե րային տնտե սություն նե րի ան ցու մը դե պի օր գա նա կան գյու ղատնտե սություն
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 Շատ ֆեր մեր ներ, հիմն վե լով սե
փա կան տնտե սու թյան մեջ առ կա ռե
սուրս նե րի վրա, տար բեր մշա կա բույ
սե րի մշա կու թյան և գյու ղատնտե սա
կան կեն դա նի նե րի խնամ քի գոր ծում 
լայ նո րեն կի րա ռում են օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան մեջ ըն դուն ված 
ո րոշ սկզ բունք ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ 
կան մի շարք  մո տե ցում ներ, ո րոնց 
շնոր հիվ նմա նա տիպ տնտե սու թյուն նե
րը տար բեր վում են օր գա նա կան մթերք 
ար տադ րող տնտե սու թյուն նե րից: Գյու
ղատնտե սա կան մի հա մա կար գից մյու
սին ան ցում կա տա րե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է լու ծել հետևյալ խն դիր
նե րը.
•  խու սա փել բեր քա հա վա քից հե տո 

մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ ներն այ
րե լուց, ինչի հետևան քով ո չն չա նում  
են կարևոր օր գա նա կան նյու թե րը և 
վնաս է հասց վում հո ղում առ կա օր
գա նիզմ նե րին, 

• ս տեղ ծել ար տադ րու թյան դի վեր սի
ֆի կաց ված հա մա կարգ̀ նե րա ռե լով 
«պ լա նա վոր ված» ցան քաշրջա նա
ռու թյան և հա մա տեղ ցան քե րի կի
րա ռու մը, 

• գի տե լիք և փորձ կու տա կել սե փա
կան տնտե սու թյան մեջ առ կա ռե
սուրս նե րի վե րա բե րյալ՝ մաս նա վո
րա պես հո ղի բեր րիու թյու նը  բա
րե լա վե լու նպա տա կով կոմ պոս տի 
ար տադ րու թյուն կազ մա կեր պե լու 
հա մար, 

• խու սա փել վա ռե լա փայտ ստա նա լու 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող հա մա
տա րած ծա ռա հա տում նե րից,

•  կոմ պոստ ար տադ րե լու նպա տա կով 

հիմ նել կեն դա նա կան գո մաղ բը հա
վա քե լու և ճիշտ պահ պա նե լու հա
մա կարգ,

•  մի ջոց ներ ձեռ նար կել է րո զիայի 
պատ ճա ռով  հո ղի կո րուստ նե
րը կան խե լու և հո ղը չո րա նա լուց 
պաշտ պա նե լու հա մար,

•  հա տուկ ուշադ րու թյուն դարձ նել 
գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի նե
րի կե րի ո րա կին  ու ա ռող ջու թյան 
պահ պան մա նը ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րի բա վա րար մա նը,

•  կան խել  սեր մե րի՝  հի վան դու թյուն
նե րով վա րակ ման հնա րա վո րու
թյու նը, ձեռք բե րել գի տե լիք ներ հի
վան դու թյուն նե րի կեն սա փու լե րի  և 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի վե
րա բե րյալ, 

• խու սա փել բեր քա հա վա քի և բեր քի 
պահ պա նու թյան ըն թաց քում հնա
րա վոր  կո րուստ նե րից:

Այս հա մա կար գում օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա
նաց նել  հետևյալ մի ջո ցա ռում նե րը 
(նկար 26).
•  Կի րա ռել ցան քաշրջա նա ռու թյուն և 

ներդ նել հա մա տեղ ցան քե րի հա
մա կարգ: Հա մադ րել միամյա և 
բազ մամյա մշա կա բույ սե րի մշա
կու թյու նը, համակարգում նե րա ռե լ 
թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե ր 
և կի րառ ել կա նաչ պա րար տա ցում: 
Այս ա մե նը զու գոր դել մշա կա բույ
սե րի՝ պատ շաճ կեր պով ը նտր ված 
և բա րե լավ ված այն պի սի սոր տե րի 
կի րառ ման հետ, ո րոնք բա վա րար 
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դի մադ րո ղա կա նու թյուն ունեն  վնա
սա տու նե րի և հի վան դու թյու ննե րի 
հան դեպ:

• Գյու ղատնտե սա կան ար տադ րու
թյան հա մա կար գում ներգ րա վել 
ա նաս նա պա հու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ 
է կեն դա նի նե րին  ա պա հո վել բար
վոք վի ճա կում գտնվող ա նաս նա
շեն քե րով, կե րի ան հրա ժեշտ բա
զայով, ստեղ ծել հա մա պա տաս խան 
պայ ման ներ գո մաղ բի հա վաք ման և 
պահ պան ման հա մար: 

• Բարձ րո րակ կոմ պոս տի օգ տա գործ
ման  մի ջո ցով բա րե լա վել հո ղե րի 
բեր րիու թյու նը: Օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան մեջ կոմ պոս տը 
հա մար վում է բարձ րար ժեք պա րար
տա նյութ: Բեր քա հա վա քից հե տո 
մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ ները, այ
րե լու փո խա րեն, պետք է կոմ պոս տի 

ար տադ րու թյան նպա տա կով հա վա
քել կամ խառ նել հո ղի հետ: Կեն դա
նա կան գո մաղբն ու բու սա կան մնա
ցորդ նե րը պետք է պար բե րա բար հա
վաք վեն և օգ տա գործ վեն կոմ պոս տի 
ար տադ րու թյան գոր ծըն թա ցում:

•  Հո ղի բեր րիու թյու նը բա րե լա վե լու 
և մշա կա բույ սե րը սնու ցե լու մեկ այլ 
տար բե րակ է միամյա մշա կա բույ սե
րի շար քե րի միջև ա զոտ ֆիք սող թի
թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րի 
մշա կու թյու նը:

•  Հո ղե րի է րո զիայի կան խար գել ման 
նպա տա կով պետք է ի րա կա նաց
վեն  հա վե լյալ մի ջո ցա ռում ներ, ի նչ
պի սիք ե ն՝ ա) լան ջե րի թե քու թյանն 
ո ւղ ղա հա յաց ա կոս նե րի բա ցումն  ու 
ծա ռե րի տնկու մը, բ) հո ղի  մա կե րե
սի ծած կու մը կեն դա նի բու սա ծած
կով կամ բու սա կան մնա ցորդ նե րով:

Ն կար 2-6. Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան ո րոշ մե թոդ ներ  
սե փա կան տնտե սու թյան մեջ փոր ձար կե լու հա մար
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3. ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ԽԱ ՌԸ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
 Ֆեր մե րային խա ռը տնտե սու թյուն

նե րը կա րող են նե րա ռել մշա կա բույ սե
րի մշա կու թյուն և գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի նե րի բու ծում, ին չի շնոր հիվ 
կեն դա նի նե րի գո մաղ բը հա վաք վե լուց 
և մի քա նի շա բաթ փտե լուց հե տո օգ
տա գործ վում է գյու ղատնտե սա կան 
տա րածք նե րում: Այ սպի սի տնտե սու
թյուն նե րում հո ղի է րո զիայի վտան գը 
նվա զեց նե լու նպա տա կով կա րե լի է կա
տա րել  բազ մամյա մշա կա բույ սե րի տա
րածք նե րի և ա կոս նե րի մուլ չա պա տում: 

Մր գե րի և բան ջա րե ղենի ար տադ րու
թյան մեջ, մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի 
նպա տա կով, եր բեմն կա րող են կի րառ
վել հեր բի ցիդ ներ ու զտ ված սեր մեր: 
Ա կն հայտ է, որ նման խա ռը տնտե սու
թյուն ներ վա րող  ֆեր մեր նե րը ծա նոթ 
են օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
ո րոշ մո տե ցում նե րին: Այդ պի սի  ֆեր
մեր նե րի հա մար ա վե լի հեշտ կլի նի 
սո վո րել օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան նոր մե թոդ նե րը և կի րա ռել սե
փա կան տնտե սու թյուն նե րում: 

Ն կար 2-7. Ֆեր մե րային խա ռը տնտե սության ան ցու մը  
օր գա նա կան գյու ղատնտե սությանը

Ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք պետք 
է հաշ վի ա ռն վեն օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու 
ժա մա նակ (նկար 27):
•  Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի 

նպա տա կով, հեր բի ցիդ նե րի փո
խա րեն, կի րա ռել հո ղի մշա կու թյան 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ ըն դուն ված մե թոդ ներ: Օ րի
նակ՝ պտ ղա տու այ գի նե րում հո ղը 
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ծած կե լու նպա տա կով խոր հուրդ է 
տր վում ա ճեց նել թի թեռ նա ծաղ կա
վոր ծած կո ցային մշա կա բույ սեր, ի սկ 
բան ջա րային և դաշ տային մշա կա
բույ սե րի դեպ քում կի րա ռել  ցան
քաշրջա նա ռու թյուն, ո րը նե րա ռում 
է նաև մո լա խո տե րի ա ճը ճն շող 
կա նաչ պա րար տաց ման կի րա ռու մը 
և  կե րային մշա կա բույ սե րի մշա կու
թյու նը: 

• Ա վե լի կա տա րե լա գոր ծել ֆեր մե
րային տնտե սու թյան մեջ մշա կա
բույ սե րի մնա ցորդ նե րի և կեն դա
նի նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան ար
դյուն քում ստաց վող նյու թե րի վե
րամ շակ ման գոր ծըն թա ցը։ Օ րի նակ՝ 
կոմ պոստ ար տադ րե լու նպա տա կով 
կեն դա նա կան գո մաղ բը խառ նել 
մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րի հետ, 
ի նչ պես նաև սնն դա տար րե րի կո
րուստ նե րից խու սա փե լու հա մար 
բա րե լա վել գո մաղ բի պահ պան ման 
պայ ման նե րը:  

• Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում օգ տա
գոր ծել չախ տա հան ված սեր մեր: 
Ա նհ րա ժեշտ է հա մոզ վել, որ օգ տա
գործ վել են միայն ա ռողջ սեր մեր, 
ի նչ պես նաև հար կա վոր է ծա նո թա
նալ սեր մե րի մշակ ման ոչ քի միա
կան մի ջոց նե րին:

•  Ծա նո թա նալ վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա
րի բնա կան մե թոդ նե րին և մո տե
ցումնե րին:

•  Գի տե լիք ներ ձեռք  բե րել օգ տա կար 
մի ջատ նե րի մա սին և պար բե րա բար 
դի տար կում ներ ի րա կա նաց նե լու մի
ջո ցով ուսում նա սի րել վնա սա տու նե
րի թվա քա նա կի ա ճի դի նա մի կան: 

• Ա վե լի բազ մա զա նեց նել գյու
ղատնտե սա կան հա մա կար գը՝ հո ղի 
բեր րիու թյու նը բարձ րաց նե լու և օգ
տա կար օր գա նիզմ նե րի (մի ջատ ներ, 
սար դեր և այլն) հա մար բնա կան մի
ջա վայր ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

4. ԴԵԳ ՐԱ ԴԱՑ ՎԱԾ ՀՈ ՂԵՐ

 Հո ղե րը կա րող են դեգ րա դա ցիայի 
են թարկ վել մշա կու թյան ձևի փո փոխ
ման, գերմ շա կու թյան, գե րա րա ծեց
ման, ան տա ռա հա տում նե րի, ի նչ պես 
նաև տա րի ներ շա րու նակ ին տեն սիվ 
մա կե րե սային ո ռոգ ման, ճահ ճաց ման 
և հե ղե ղում նե րի հետևանքով: Այ սպի
սի հո ղե րում մշա կա բույ սե րի ա ճի հա
մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ա պա
հո վու մը մեծ ջան քեր և համ բե րու թյուն 
են պա հան ջում: Միև նույն ժա մա նակ, 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 

կի րառ վող մո տե ցում նե րը հիա նա լի 
մի ջոց են նման դեգ րա դաց ված հո
ղե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Հո ղի 
դեգ րա դաց ման գոր ծըն թա ցը դա դա
րեց նե լու և հո ղի բեր րիու թյու նը վե
րա կանգ նե լու նպա տա կով կա րող են 
պա հանջ վել հա տուկ  մի ջո ցա ռում ներ: 
Դրանց շար քին է դաս վում առ վա փո
սե րում կամ աղ քատ հո ղե րում, կա նաչ 
պա րար տաց ման նպա տա կով, թի թեռ
նա ծաղ կա վոր  մշա կա բույ սե րի ցան քը 
(նկար 28):  



24

Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

Ն կար 2-8. Օր գա նա կան գյու ղատնտե սությանն ա նց ման գոր ծըն թա ցը  
դեգ րա դաց ված հո ղե րում

 Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ օր գա նա
կան գյու ղատնտե սու թյու նը հե ռան կա
րային է դեգ րա դաց ված հո ղե րը բա
րե լա վե լու և դրանց ար տադ րո ղա կա
նու թյու նը վե րա կանգ նե լու հար ցում: 
Օր գա նա կան նյու թե րի ա վե լա ցումը 
վճ ռո րոշ դեր է խա ղում դեգ րա դաց ված 
հո ղի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի բա
րե լավ ման գոր ծում: 

Զա ռի վայր տա րածք նե րում գտնվող 
լերկ ու է րո զիայի են թարկ ված հո-
ղե րի վրա օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյան կազ մա կերպ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է պատ րաս տել դա րա
վանդ ներ (դա րա տա փեր): Դրանք 
պատ րաստ վում են լան ջի թե քու թյա նը 
հա կա ռակ  ո ւղ ղու թյամբ՝ թմ բեր ձևա վո
րե լու մի ջո ցով: Դա րա վանդ նե րը կա րե
լի է ամ րաց նել կե րային խո տա բույ սե
րի ցան քի կամ տար բեր նշա նա կու թյան 

ծա ռա տե սակ նե րի տնկ ման մի ջո ցով 
(նկար 29): Դա րա վան դաթմ բե րի միջև 
ըն կած տա րա ծու թյուն ներում մշակ վում  
են տար բեր մշա կա բույ սեր, և ժա մա
նա կի ըն թաց քում  այն վե րած վում է 
աս տի ճա նաձև դա րա վան դի: Սա շատ 
կարևոր է կի սա չո րային վայ րե րում 
ջրե րի հա վաք ման և պահ պան ման տե
սան կյու նից: Բա ցի այդ, հո ղի հե տա
գա բա րե լավ ման և մշա կա բույ սե րի 
բեր քատվու թյան բարձ րաց ման հա մար 
կա րող է կի րառ վել կոմ պոստ և կա նաչ 
պա րար տա ցում:

Դա րա տա փե րի աս տի ճան նե րի 
միջև ըն կած հե ռա վո րու թյու նը սո վո
րա բար տա տան վում է 520 մի սահ
ման նե րում (կախ ված հո ղակ տո րի թե
քու թյու նից. որ քան մեծ է զա ռի թա փը, 
այն քան միմյանց մոտ են գտնվում դա
րա տա փի աս տի ճան նե րը): 
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Ա ղա կա լած հո ղե րը պա րու նա կում 
են մեծ քա նա կու թյամբ ջրա լուծ ա ղեր, 
ո րոնք  խո չըն դո տում են սեր մե րի ծլ
մա նը և բույ սե րի ա ճին: Ա ղե րի նման 
կու տա կում նե րը, հատ կա պես չո րային 
և կի սա չո րային կլի մա յա կան պայ ման
նե րում, կա րող են ա ռա ջա նալ ո ռոգ
ման ջրի չա փա զանց մեծ քա նա կու թյան 
օգ տա գործ ման դեպ քում: Հո ղում ա ղի 
քա նա կու թյու նը կա րե լի է աս տի ճա
նա բար նվա զեց նել ո ռոգ ման ճիշտ 
կազ մա կերպ ման, կոմ պոս տով պա
րար տաց ման, ի նչ պես նաև հո ղի կա
ռուց ված քի բա րե լավ ման  շնոր հիվ, ո րն 

ա պա հո վում է ա վե լորդ ա ղե րի հե ռա
ցու մը բնա կան ճա նա պար հով: Սկզբ
նա կան շրջա նում կա րող են մշակ վել 
ա ղա դի մաց կուն մշա կա բույ սեր:

 Բարձր թթ վայ նու թյան հո ղե րը 
կա րող են վե րա կանգն վել հո ղին կրա
քար և ճիշտ պատ րաստ ված կոմ պոստ 
ա վե լաց նե լու մի ջո ցով:

 Ճահ ճային և գրուն տային ջրե րի 
բարձր մա կար դակ ունե ցող տա-
րածք նե րը կա րե լի է բա րե լա վել  դրե
նա ժային ցան ցեր  կա ռու ցե լու մի ջո ցով, 
ո րոնց շնոր հիվ տե ղի կու նե նա ա վե
լորդ ջրե րի հե ռա ցու մը:

Նկար 2-9. Դա րա վան դի պատ րաստ ման օ րի նակ

Գ. ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ
ՍՈՒԹՅԱՆ ԱՆ ՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒ
ԼՈՒՄ ԿԼԻ ՄԱՅԻ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ

 Սա կավ տե ղում նա ռատ, բարձր 
ջեր մաս տի ճա նային գո տում կամ 
ուժեղ քա մի նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
գտնվող տա րածք նե րում օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա
րե լը ա վե լի դժ վա րին գոր ծըն թաց է, 
քան այն պի սի ֆեր մե րային տնտե սու
թյուն նե րում, որ տեղ տե ղում նե րը հա
վա սա րա չափ են բաշխ ված, և առ կա 

են կլի մա յա կան բա րեն պաստ պայ
ման ներ: Միև նույն ժա մա նակ օր գա
նա կան գյու ղատնտե սու թյան մե թոդ
նե րի կի րառ ման ար դյունքն ան ջր դի 
հո ղա տա րածք նե րում ա վե լի ա կն հայտ 
է լի նում, քան այն տա րածք նե րում, 
որ տեղ առ կա են խո նա վու թյան լա վա
գույն պայ ման ներ: Օ րի նակ՝ ան ջր դի 
պայ ման ն ե րում հո ղի վե րին շեր տում  
կամ տնկ ման հա մար նա խա տես ված 
փո սե րում կոմ պոս տի ա վե լա ցու մը  
կմե ծաց նի  հո ղի՝ ջուրն իր մեջ պա
հե լու կա րո ղու թյու նը և կբարձ րաց նի 
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մշա կա բույ սե րի ե րաշ տա դի մաց կու
նու թյու նը: 

Չա փա զանց շոգ և չոր կլի մա յա կան 
պայ ման նե րում տրան սպի րա ցիայի 
(բույ սից ջրի գո լոր շիա ցում) և հո ղի մա
կե րե սից տե ղի ունե ցող գո լոր շիաց ման 
հետևանքով խո նա վու թյան հս կա յա կան 
կո րուստ է գրանց վում, ո րը  հե տա գա
յում կա րող է  ա վե լա նալ ուժեղ քա մի
նե րի պատ ճա ռով՝ բարձ րաց նե լով հո
ղի է րո զաց ման  վտան գը: 

Ն ման պայ ման նե րում մշա կա բույ սե
րի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց
ման ե րաշ խի քը հողն ուժեղ արևից և 
քա մուց պաշտ պա նե լն է, ի նչ պես նաև 
օր գա նա կան նյու թե րով և ջրով ա պա
հո վելը: Հո ղում օր գա նա կան նյու թե րի 
քա նա կու թյու նը կա րող է ա վե լաց վել 
գո մաղ բի, կոմ պոս տի կամ կա նաչ պա
րար տաց ման կի րառ ման  մի ջո ցով։ 

 

Ն կար 2-10. Ան ցումն օր գա նա կան գյու ղատնտե սությանը  
չո րային կլի մայի պայ ման նե րում
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3. ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ ԱՆ ՑՈՒՄ  
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆԸ

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Ֆեր մե րային տնտե սու թյան կող մից 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն 
ան ցում կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը սո
վո րա բար բաղ կա ցած է ե րեք քայ լից: 
Ա ռա ջին քայ լով ան հրա ժեշտ է տե ղե
կու թյուն ներ հա վա քել օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան վար ման հա մա
պա տաս խան մո տե ցում նե րի (մե թոդ
նե րի) վե րա բե րյալ: Ե րկ րորդ քայ լով 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
ա մե նա հե ռան կա րային մե թոդ նե րը 

փոր ձարկ ման նպա տա կով պետք է կի
րառ վեն ը նտր ված հո ղակ տոր նե րում: 
Եր րորդ քայ լով միայն օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան մեջ ըն դուն ված 
մե թոդ նե րը պետք է կի րառ վեն ֆեր մե
րային տնտե սու թյան ամբո ղջ տա րած
քում: Փոր ձա ռու մաս նա գե տի կամ այլ 
ֆեր մե րի ցու ցա բե րած ա ջակ ցու թյու նը 
սո վո րա բար շատ կարևոր է այս գոր
ծըն թա ցի ժա մա նակ: 

Ն կար 3-1. Ի նչ պե՞ս դառ նալ օր գա նա կան գյու ղատնտե սությամբ զբաղ վող ֆեր մեր 
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 ՔԱՅԼ 1.  
Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Ա ՌԱՋ ՆԱ ՀԵՐԹ Է

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
վա րու մը բա վա կա նա չափ գի տե լիք ներ 
է պա հանջում բնա կան գոր ծըն թաց նե
րի և դրանց կա ռա վար ման հնա րա վո
րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Օր գա նա
կան գյու ղատնտե սու թյան փոր ձը ըն
դօ րի նա կել ցան կա ցող ֆեր մեր նե րին, 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, 

խոր հուրդ է տր վում դի մել տվյալ ո լոր
տում փոր ձա ռու տնտե սու թյուն նե րին 
(նկար 31): Ո րոշ ֆեր մեր ներ կա րող 
են ա վե լի հմուտ լի նել կոմ պոստ պատ
րաս տե լու կամ կա նաչ պա րար տաց ման, 
ի սկ մյուս նե րը՝ բու սա կան կամ գո մաղ
բից ստաց վող թուր մեր պատ րաս տե լու 
հար ցե րում (նկար 32): 

Ն կար 3-2. Որ տե ղի՞ց ձեռք բե րել օր գա նա կան գյու ղատնտե սության  
վե րա բերյալ տե ղե կություն ներ

Ըստ էու թյան օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյանն ան ցում կա տա րել 
ցան կա ցող ֆեր մեր նե րը պետք է իմա
նան.
•	 ինչ պես բա րե լա վել հո ղի բեր րիու

թյու նը, 
•	 ինչ պես պահ պա նել մշա կա բույ սերն 

ա ռողջ վի ճա կում, 
•	 ինչ պես լա վա գույնս բարձ րաց նել 

ֆեր մե րային տնտե սու թյան դի վեր
սի ֆի կաց ման (բազ մա զա նու թյան) 
մա կար դա կը, 

•	 ինչ պես պա հել ա ռողջ ըն տա նի կեն
դա նի ներ, 

•	 ինչ պես օր գա նա կան ար տադ րանքն 
ար ժե քա վոր դարձ նել և ի նչ պես հա
ջո ղու թյամբ ի րաց նել այն:
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 ՔԱՅԼ 2.  
ԾԱ ՆՈ ԹԱ ՑՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԻՆ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն 
ան ցման հա մար ան հրա ժեշտ պա
հանջ նե րին, նե րու ժին և հիմ նա կան 
մո տե ցում նե րին (մե թոդ նե րին) ծա նո
թա նա լուց հե տո ֆեր մեր նե րը պետք է 
սկ սեն այդ մո տե ցում նե րի փոր ձար կու
մը սե փա կան տնտե սու թյան մեջ: Բեր
քի կո րս տից և կեն դա նի նե րի ան կու մից 
խու սա փե լու նպա տա կով ֆեր մեր նե
րին խոր հուրդ է տր վում օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան մեջ ըն դուն ված 
մե թոդ նե րի կի րա ռու մը ի րա կա նաց նել 
քայլ առ քայլ և սահ մա նա փակ ծա վալ
նե րով: Ա մեն ան գամ ը նտ րել կոնկ րետ 

մո տե ցում ներ և դրանք կի րա ռել միայն 
ը նտր ված հո ղակ տոր նե րի վրա կամ 
ա ռան ձին կեն դա նի նե րի պա րա գա յում: 
Հար կա վոր է սկ սել այն գոր ծո ղու թյուն
նե րից, ո րոնք ցածր ռիս կայ նու թյուն 
ունեն, քիչ ներդ րում ներ են պա հան
ջում, ա ռանձ նա հա տուկ գի տե լիք նե րի 
մեծ ի մա ցու թյուն ու հա վե լյալ աշ խա
տուժ չեն պար տադ րում և կար ճա ժամ
կետ մեծ ազ դե ցու թյուն ունեն: 

Ա ռա ջարկ վող մի ջամ տու թյուն նե րի 
շար քին են դաս վում հետևյալ գոր ծո
ղու թյուն նե րը (նկար 33).

Ն կար 3-3. Ի նչ պե՞ս սկ սել օր գա նա կան գյու ղատնտե սության մե թոդ նե րի կի րա ռու մը



30

Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

•	  Մուլ չա պա տում. միամյա մշա կա
բույ սե րի պա րա գա յում հո ղը բու
սա կան մնա ցորդ նե րով ծած կե լը 
մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի և հո ղը 
պաշտ պա նե լու հեշտ մի ջոց է: Ագ
րո տեխ նի կա կան այս մի ջո ցա ռու մը 
կա րող է ի րա կա նաց վել գո յու թյուն 
ունե ցող մշակ ման հա մա կար գե րից 
մե ծա մաս նու թյան պա րա գա յում: 
Հիմ նա կան խն դիրը հա մա պա տաս
խան քա նա կու թյամբ բու սա կան 
մնա ցորդ նե րի հայթայ թու մն է:

•	  Հա մա տեղ ցանք (են թա ցանք). 
եր կու միամյա մշա կա բույ սե րի հա
մա տեղ մշա կու թյու նը (սո վո րա բար 
հա տի կաըն դե ղեն կամ սի դե րատ 
(կա նաչ պա րար տաց ման հա մար) 
մշա կա բույ սե րի ցան քը հա ցա հա տի
կային կամ բան ջա րային մշա կա բույ
սե րի ի րար հա ջոր դող շար քե րում) 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ ըն դուն ված մո տե ցում է: Այն 
նպա տակ ունի բազ մա զա նեց նել ար
տադ րու թյու նը և ա ռա վե լա գույն մա
կար դա կի հասց նել մշա կու թյու նից 
ստաց վող ե կա մու տը: Հա մա տեղ 
ցան քի (են թա ցան քի) ժա մա նակ հա
տուկ ուշադ րու թյուն պետք է դարձ
նել մշա կա բույ սե րի միջև լույ սի, 
սնն դա րար նյու թե րի և ջրի հա մար 
ըն թա ցող մրցակ ցու թյու նից խու սա
փե լու հար ցին: Դա պա հան ջում է 
ո րո շա կի գի տե լիք ներ, ո րոնց շնոր
հիվ հնա րա վոր կլի նի խթա նել մշա
կա բույ սե րից ա ռն վազն մե կի ա ճը:

•	  Կոմ պոս տի ար տադ րու թյուն. 
դաշ տե րում կոմ պոս տի կի րա ռու թյու
նը կա րող է էա կան ազ դե ցու թյուն 

ունե նալ մշա կա բույ սե րի ա ճի և 
բերքատ վու թյան վրա: Կոմ պոս տի 
ար տադ րու թյան հա մար ֆեր մեր
նե րին ան հրա ժեշտ են բա վա րար 
քա նա կու թյամբ բու սա կան մնա
ցորդ ներ և գո մաղբ: Ե թե վե րոն շյալ 
նյու թերն առ կա են ոչ բա վա րար 
քա նա կու թյամբ, նախևա ռաջ ֆեր
մեր նե րը պետք է սկ սեն ա ռատ կա
նաչ զանգ ված ա ռա ջաց նող, ա րագ 
ա ճող թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա
բույ սե րի մշա կու թյու նը, ի նչ պես նաև 
գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի ներ 
պա հել̀ գո մաղբ ստա նա լու նպա տա
կով: Կոմ պոս տի պատ շաճ ար տադ
րու թյու նը ո րո շա կի գի տե լիք ներ, 
փորձ և հա վե լյալ աշ խա տուժ է պա
հան ջում, սա կայն այն հնա րա վոր է 
ի րա կա նաց նել ցածր ներդ րում նե րի 
մի ջո ցով:

•	  Կա նաչ պա րար տա ցում. կեն սա
զանգ վա ծի ար տադ րու թյան և այն 
վա րա ծած կե լու նպա տա կով հա տի
կաըն դե ղեն բույ սե րի տե սակ նե րի 
մշա կու թյու նը կա րող է ան ծա նոթ 
գոր ծըն թաց լի նել բազ մա թիվ ֆեր
մեր նե րի հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այդ գոր ծո ղու թյու նը կա րող է մե ծա
պես նպաս տել հո ղի բեր րիու թյան 
բարձ րաց մա նը: Սի դե րատ բույ սե
րի մշա կու թյու նը կա րող է նե րառ
վել ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա
կար գում` որ պես զբաղ ված (սի դե
րալ) ցել: Կա նաչ պա րար տաց ման 
պատ շաճ կեր պով ի րա կա նա ցու մը 
նախևա ռաջ հա մա պա տաս խան 
տե սակ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ է պա հան ջում:
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•	  Պայ քար վնա սա կար օր գա նիզմ-
նե րի դեմ օր գա նա կան գյու-
ղատնտե սու թյան մե թոդ նե րով. 
վնա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն
նե րի զար գա ցու մը կան խե լու նպա
տա կով պետք է կի րառ վեն բույ սե րի 
մշա կու թյան և գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի նե րի խնամ քի պատ շաճ 
մո տե ցում ներ: Կա րող են կի րառ
վել նաև կեն սա բա նա կան պայ քա
րի մե թոդ ներ, սա կայն օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան մեջ վնա սա
տու նե րի դեմ պայ քա րի լա վա գույն 
տար բե րա կը վնա սա տու նե րի և օգ
տա կար մի ջատ նե րի (օր գա նիզմ նե
րի) հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո
վումն է: Վնա սա կար օր գա նիզմ
նե րի դեմ պայ քա րում կարևոր դեր 
ունեն ի նչ պես դի մաց կուն սոր տե րի 
ը նտ րու թյու նը, այն պես էլ հետևյալ 
կարևոր մի ջո ցա ռում նե րը. 

	Ցան քի ժամ կե տի ը նտ րու թյու նը, ո րի 
ժա մա նակ հնա րա վոր է կան խար գե
լել վնա սա տու նե րի զար գա ցու մը:

	 Հո ղային ռե սուր սի բա րե լա վու մը 
(ա ռող ջա ցու մը), ո րի նպա տակն է 
դի մա կայել ախ տա ծին ման րէ նե րին:

	Ցան քաշրջա նա ռու թյան կի րա ռու մը:
	 Հի վան դու թյուն նե րի, վնա սա տու

նե րի և մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի 
բնա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: 

	Մի ջատ նե րից, թռ չուն նե րից և կեն
դա նի նե րից ֆեր մե րային տնտե սու
թյու նը պաշտ պա նելու նպա տա կով 
ֆի զի կա կան ար գելք նե րի կի րա ռու
մը: Փո շո տող մի ջատ նե րին և վնա
սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե
րին գրա վե լու նպա տա կով բնա կան 

մի ջա վայ րի փո փո խու թյու նը: Ֆե րո
մո նային թա կարդ նե րի կի րա ռու մը:

•	  Հա մա պա տաս խան սեր մեր և 
տնկա նյութ. ա ռողջ սեր մե րի, 
տնկա նյու թե րի, դի մաց կուն և բա րե
լավ ված սոր տե րի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է էա կա նո րեն փո փո խել մշա
կա բույ սե րի մշա կու թյան գործըն թա
ցը: Այս մո տե ցու մը կա րող է ո րո շա
կի գի տե լիք ներ պա հան ջել սեր մե րի 
և տնկա նյու թի ը նտ րու թյան, ի նչ պես 
նաև լա վա գույն սոր տե րի հա սա
նե լիու թյան և սեր մե րի մշակ ման 
վե րա բե րյալ: Ը նդ հա նուր առ մամբ 
տե ղի ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րի հան դեպ ունե ցած դի մադ րո
ղա կա նու թյան պատ ճա ռով նա խա
պատ վու թյու նը տր վում է տե ղա կան 
պայ ման նե րին հար մա րեց ված սեր
մե րին: 

•	 Թի թեռ նա ծաղ կա վոր ծա ռա տե-
սակ նե րի տնկու մը կա րող է նպաս
տել ա զո տի պա շա րի ա վե լաց մա նը 
և ծա ռայել որ պես կեն սա զանգ ված 
հո ղի մուլ չա պատ ման հա մար: Բա
ցի դրա նից, ո րոշ թի թեռ նա ծաղ կա
վոր ծա ռա տե սակ ներ կա րող են որ
պես կեր ծա ռայել գյու ղատնտե սա
կան կեն դա նի նե րի հա մար: Նման 
մո տե ցումը ո րո շա կի գի տե լիք ներ 
է պա հան ջում թի թեռ նա ծաղ կա վոր 
ծա ռա տե սակ նե րի տնկ ման սխե մա
նե րի և մշա կու թյան հա մար հա մա
պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա
հով ման վե րա բե րյալ:

•	  Կեն դա նի նե րի հա մար կե րի ար-
տադ րու թյու նը սե փա կան տնտե-
սու թյան մեջ. ֆեր մեր նե րը կա րող 
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են մշա կա բույ սե րի ցան քե րի շուրջը՝ 
միջ շա րային տա րածք նե րում, կամ 
ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա կար
գում մշա կել  թի թեռ նա ծաղ կա վոր 
կե րային մշա կա բույ սեր: Քա նի որ 
կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես
ված ա նաս նա կե րը պետք է ունե նա 
օր գա նա կան ծա գում, ո ւս տի կե րի 
ստաց ման հար ցը կա րե լի է լու ծել 
ֆեր մե րային տնտե սու թյան մեջ ար
տադր վող խո տի մի ջո ցով:

•	  Դա րա վանդ ներ (դա րա տա փեր) 
և հո ղային թմ բեր. հո ղի պահ պա
նու թյան հար ցում կարևոր մի ջոց 
է լան ջե րի թե քու թյա նը հա կա ռակ 
ո ւղ ղու թյամբ դա րա վանդ նե րի և 
հո ղային թմ բե րի կա ռու ցու մը: Այս 
մե թո դի կի րա ռու թյամբ կա րե լի է 
պահ պա նել ու բա րե լա վել լան ջե րի 
հո ղային շեր տի բեր րիու թյու նը: Մեծ 
նշա նա կու թյուն ունե նա լով հան դերձ՝ 
այս մե թո դի կի րառ ման հա մար ան
հրա ժեշտ են ո րո շա կի գի տե լիք ներ 
և աշ խա տուժ:

 Ի՞ՆՉ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵՐ Ա ՃԵՑ ՆԵԼ 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ
ՍՈՒԹՅԱՆ ԱՆ ՑՈՒ ՄԱՅԻՆ ՓՈՒ
ԼՈՒՄ

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 
զբաղ վե լը չի են թադ րում, որ տնտե սու
թյան մեջ պետք է մշակ վեն միայն հա
տուկ ը նտր ված կոնկ րետ մշա կա բույ
սեր: Ա նհ րա ժեշտ է ը նտ րել այն պի սի 
բու սա տե սակ ներ, ո րոնք հեշ տու թյամբ 
կա րող են ին տեգր վել տնտե սու թյան՝ 
ար դեն գո յու թյուն ո ւնե ցող հա մա կար
գում և ն պաս տել դրա բա րե լավ մա նը: 

Մշա կա բույ սե րի ը նտ րու թյու նը կախ
ված է նաև դրանց մշա կու թյան վե րա
բերյալ ֆեր մե րի ունե ցած գի տե լիք նե
րից, նրա ըն տա նի քի սնն դա կար գում 
դրանց ներգ րավ վա ծու թյան մա կար
դա կից, ին չպես նաև շու կա յում այդ 
մթերք նե րի նկատ մամբ առ կա պա հան
ջար կից: Բա ցի սնն դի ա պա հով ման 
նպա տա կով մշա կա բույ սեր ա ճեց նե
լուց, ֆեր մեր նե րին ան հրա ժեշտ է նաև 
ա ճեց նել թի թեռ նա ծաղ կա վոր ծած կո
ցային մշա կա բույ սեր, ո րոնք ըն տա նի 
կեն դա նի նե րի հա մար կծա ռայեն որ
պես սպի տա կուց նե րով հա րուստ կեր 
և հո ղը հարս տաց նե լու հա մար կօգ տա
գործ վեն որ պես սի դե րատ ներ (կա նաչ 
պա րա րտա ցում): Բազ մա թիվ ի րա վի
ճակ նե րում խոր հուրդ է տր վում մշա
կել տար բեր ծա ռա տե սակ ներ, ո րոնք 
կա րող են ծա ռայել որ պես քա մե բեկ 
պատ նեշ, վա ռե լա փայտ, ա նաս նա կեր 
և մուլ չա պատ ման հա մար կեն սա զանգ
վա ծի աղ բյուր: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
ան ցու մային փու լում մշա կա բույ սե րի 
ը նտ րու թյան չա փա նիշ նե րը (նկար 34): 

Ա. Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը ա ռա ջին 
հեր թին պետք է ար տադ րեն բա վա րար 
սնունդ ի րենց ըն տա նի քի պա հանջ նե
րը բա վա րա րե լու հա մար: Կա րող են 
նաև գու մար վաս տա կե լու և ըն տա նի քի 
հոգ սե րը հո գա լու նպա տա կով մթերք
ներ ար տադ րել շու կա յա հան ման հա
մար: Կարևոր է մշա կել նաև այն պի
սի մշա կա բույ սեր, ո րոնք նպաս տում 
են հո ղի բեր րիու թյան բա րե լավ մա նը: 
Ի սկ ա նաս նա պա հու թյամբ զբաղ վող 
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ֆեր մեր նե րը ցան կա լի է, որ մշա կեն 
նաև կե րային մշա կա բույ սեր: 

Բ. Ֆեր մեր նե րը հիմ նա կա նում պետք 
է ը նտ րեն այն պի սի մշա կա բույ սեր, 
ո րոնց մշա կու թյու նը քիչ ռիս կեր է պա
րու նա կում: Օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյան ան ցու մային փու լում նպա տա
կա հար մար է ը նտ րել հա ցա հա տի կային 
և հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սեր (ցո
րեն, գա րի, ե գիպ տա ցո րեն, լո բի, սի սեռ 
և այլն), քա նի որ դրանց ար տադ րու
թյու նը քիչ ծախ սա տար է, այդ մշա կա
բույ սե րը պա հանջ կոտ չեն հո ղի սնն
դա րար նյու թե րի նկատ մամբ և ունեն 
բարձր դի մաց կու նու թյուն վնա սա տու
նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ: 
Բա ցի այդ, ա վան դա կան մշա կա բույ
սե րի մեծ մա սի բեր քը կա րող է պա
հես տա վոր վել և ի րաց վել տե ղա կան 
շու կա նե րում: Վա ղա հաս բարձ րար ժեք 
մշա կա բույ սե րը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, 
բան ջա րե ղենի մե ծա մաս նու թյու նը, 
ա վե լի խո ցե լի են մշա կու թյան ա ռու մով 
և խիստ զգա յուն են վնա սա տու նե րի ու 
հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ: Հետևա
բար դրանք չպետք է մշակ վեն մեծ տա
րածք նե րի վրա այն քան ժա մա նակ, քա
նի դեռ ֆեր մե րը պատ րաստ չէ դի մա
կայել այդ մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան 
ըն թա ցքում ծա գող խն դիր նե րին: 

Գ. Շու կա յա հան ման նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է մշա կել այն պի սի մշա
կա բույ սեր, ո րոնց բեր քը հնա րա վոր 
կլի նի վա ճա ռել ան մի ջա պես ֆեր մե
րային տնտե սու թյու նից, ճա նա պար
հա մերձ շու կա յում կամ հնա րա վոր 

կլի նի տե ղա փո խել և ի րաց նել մո տա
կա քա ղա քի շու կա նե րում: Շու կա յա
հան ման նպա տա կով մշա կա բույ սի 
ը նտ րու թյու նը ո րո շա կի գի տե լիք ներ 
է պա հան ջում շու կայի վե րա բե րյալ: 
Տե ղա կան կամ ար տա հան ման շու կա
նե րում ի րաց ման նպա տա կով մշա
կա բույ սե րի ը նտ րու թյան վե րա բե րյալ 
ո րո շում կա յաց նե լու հա մար ման րա
մասն տե ղե կու թյուն ներ են ան հրա
ժեշտ նա խընտ րե լի սոր տե րի, դրանց 
մշա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի, ը նդ հա նուր ցան քա տա րածք նե
րի, բեր քի, ի րաց վող քա նա կի,  ո րա կի, 
պա հան ջար կի և սե զո նայ նու թյան վե
րա բե րյալ, ո րոնք հնա րա վոր է ստա
նալ ա ռևտ րային և ար տա հա նող կազ
մա կեր պու թյու ններից:

Դ. Բարձ րար ժեք բազ մամյա մշա-
կա բույ սե րի պա րա գա յում, ի նչ պի սիք 
են, օ րի նակ՝ պտ ղա տու ծա ռա տե սակ նե
րը, ա ռա ջին բեր քը հնա րա վոր է լի նում 
ստա նալ տնկու մից ա ռն վազն ե րեք տա
րի հե տո: Այդ ա ռու մով նշ ված մշա կա
բույ սերն ա վե լի են հա մա պա տաս խա
նում  օրգա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն 
ան ցու մային փու լում մշա կու թյան հա մար: 
Նոր տնկարկ ներ հիմ նե լու հա մար տե
սակ ներն ու սոր տե րը պետք է ը նտր վեն 
այն պես, որ հա մա պա տաս խա նեն օր գա
նա կան ար տադ րան քի շու կային և ար
տադ րու թյան պա հանջ նե րին: Ար դեն ի սկ 
գո յու թյուն ունե ցող պտ ղա տու այ գում, 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյանն ան
ցում կա տա րե լու պա րա գա յում, հնա րա
վոր է՝ ա ռա ջա նա առ կա հին սոր տե րի 
փո խա րին ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ե թե 
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դրանք խիստ զգա յուն են հի վան դու թյուն
նե րի հան դեպ, կամ դրան ցից ստաց վող 
ար տադ րան քի ո րա կը չի հա մա պա տաս
խա նում շու կայի կող մից ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րին: 

Ե. Լավ բերք ստա նա լու հնա րա
վո րու թյու նը կախ ված է նաև մշա կա
բույ սե րի ա ճի հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման ներ ա պա հո վե լու հան գա
ման քից: Որ քան մշակ վող սորտն 
ա վե լի է հա մա պա տաս խա նում տե ղի 
հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րին, դի
մաց կուն է տա րած ված վնա սա տու նե
րի և հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
այն քան լավ աճ և բեր քատ վու թյուն է 
ա պա հո վում:

Զ. Պտ ղա տու և դե կո րա տիվ ծա
ռա տե սակ նե րից բաղ կա ցած դաշ տա
պաշտ պան ան տա ռա շեր տե րի (կեն դա-
նի ցան կա պա տե րի) հիմ նու մը կա րող 
է ար ժե քա վոր լի նել տնտե սու թյան ար
տադ րու թյան հա մա կար գի բազ մա զա
նեց ման տե սան կյու նից: 

Է. Կա նաչ պա րար տաց ման նպա-
տա կով թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա-
կա բույ սե րի մշա կու թյու նը հո ղը 
հարս տաց նում է սնն դա րար նյու թե րով: 
Կա նաչ պա րար տա ցումն ան մի ջա կան 
ե կա մուտ չի ա պա հո վում, սա կայն եր
կա րա ժամ կետ կտր ված քով այն հողն 
ա վե լի բեր րի է դարձ նում և բարձ րաց
նում ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: 

Ն կար 3-4. Ի ՞նչ մշա կա բույ սեր պետք է ա ճեց նել 

 Ֆեր մեր նե րը սո վո րա բար ձգ տում են 
հնա րա վո րինս շուտ ար դյունք տես նել, 

սա կայն օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյու նը մշա կա բույ սե րի ա րագ աճ 
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ա պա հո վե լու նպա տակ չի հե տապնդում: 
Մշա կա բույ սերն ա վե լի ա րագ և հզոր 
աճ կու նե նան, ե թե դրա հա մար ան հրա
ժեշտ պայ ման ներն ա վե լի բա րեն պաստ 
լի նեն, քան նախ կի նում է ին: Չնա յած 
ժա մա նա կա կից (ոչ օր գա նա կան) մե
թոդ նե րով ա ճեց ված մշա կա բույ սե րը 
սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի և թու
նա քի մի կատ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ 
ա վե լի ա րագ են ա ճում՝ օր գա նա կան 

մշա կա բույ սե րի սնու ցումն ի րա կա նաց
վում է այն պես, որ դրանք ունե նան նոր
մալ, բնա կա նոն աճ, լի նեն ա վե լի պա
կաս զգա յուն վնա սա տու նե րի և հի վան
դու թյուն նե րի հան դեպ: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րը բազ մա թիվ 
քայ լեր են ձեռ նար կում մշա կա բույ սե րի 
ա ռող ջու թյունն ու բարձր բեր քատվու
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 ՔԱՅԼ 3.  
ԱՄ ԲՈՂ ՋԱ ԿԱՆ ԱՆ ՑՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆԸ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ ըն դուն ված տար բեր մե թոդ ներ փոր
ձար կե լուց և բա վա րար փոր ձա ռու թյուն 
ձեռք բե րե լուց հե տո̀ եր րորդ քայ լով, 
պետք է դրանք կի րառ վեն ֆեր մե րային 
տնտե սու թյան ամ բողջ տա րած քում: 
Միայն այդ պա րա գա յում տվյալ ֆեր մե
րը կա րող է հա մար վել օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյամբ զբաղ վող: 

Սո վո րա բար օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան մեջ ըն դուն ված մո
տե ցում նե րի հետևո ղա կան կի րա ռու մը 
նա խան շում է ար տադ րու թյան հա մա
կար գը բա րե լա վե լու եր կա րատև գոր
ծըն թա ցի մեկ նար կ:
1.  Հո ղի բեր րիու թյան բա րե լա-

վում. Այն ի րա կա նաց վում է տնտե
սու թյան մեջ կեն սա զանգ վա ծի ար
տադ րու թյան ա վե լաց ման և առ կա 
օր գա նա կան նյու թե րի վե րամ շակ
ման մի ջո ցով:

2. Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն
նե րի ի նք նա կար գա վոր ման մա կար
դա կը բար ձրաց նե լու նպա տա կով 
դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի պահ պան ման խրա խու սում 
տնտե սու թյան (ագ րոէ կո հա մա կար
գի) բո լոր բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի 
միջև:

3.  Կե րի ար տադ րու թյան և ըն տա-
նի կեն դա նի նե րի գլ խա քա նա կի 
միջև հա վա սա րակշ ռու թյան օպ-
տի մա լա ցում: 
Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 

զբաղ վե լը նաև են թադ րում է ան ձնա
կան դի տար կում նե րի և ար տա քին 
փոր ձի հի ման վրա կա տա րե լա գործ վե
լու շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց, փոր ձի 
փո խա նա կում նմա նա տիպ գոր ծու նեու
թյամբ զբաղ վող այլ ֆեր մեր նե րի հետ 
և ստաց ված նոր տե ղե կատ վու թյան սե
փա կան կի րա ռում: 
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ԱԽ ՏԱ ՀԱՐ ՎԵ ԼՈՒ ՌԻՍ ԿԻ  
ՄԵՂ ՄԱ ՑՈՒՄ 

ա) Թու նա քի մի կատ ներ 
Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու

թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը պար
տա վոր են հրա ժար վել սին թե տիկ 
թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մից 
(նկար 35): Այն դեպ քում, ե րբ հարևան 
տնտե սու թյու նը կի րա ռում է ար գել ված 
թու նա նյու թեր, հետևյալ մի ջոց նե րը 
ձեռ նար կե լու պա րա գա յում կա րե լի է 
ա ռանց ար գել քի ար տադ րել օր գա նա
կան մթերք.
•	  Հարևան դաշ տի հետ ունե ցած սահ

մա նագ ծի եր կայն քով բնա կան ցան-
կա պա տե րի հիմ նու մը կա րող է 
կան խել օգ տա գործ ված թու նա քի մի
կատ նե րի ներ թա փան ցու մը օր գա
նա կան տնտե սու թյան տա րածք՝ քա
մու կամ ջրային հոս քե րի մի ջո ցով: 

Ցան կա լի է, որ դաշ տե րի շուր ջը 
գտնվող սահ մա նային տա րած քը 
(բու ֆե րային գո տի) հնա րա վո րինս 
մեծ լի նի:
Ա վե լի բարձր դիր քում տե ղա կայ

ված դաշ տե րից ջրի հոս քից խու սա
փե լու նպա տա կով ֆեր մեր նե րը պետք 
է փո խեն հու նը կամ բա նակ ցեն այդ 
տնտե սու թյուն նե րի ֆեր մեր նե րի հետ՝ 
պար զե լու, թե ի նչ պես կա րող են նվա
զեց նել ջրի մի ջո ցով տե ղի ունե ցող 
աղ տոտ ման ռիս կը: Օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյուն ծա վա լող ֆեր մեր նե
րը պետք է հարևան ֆեր մեր նե րի հետ 
կիս վեն օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան մեջ ըն դուն ված մո տե ցում նե րի 
վե րա բե րյալ ի րենց գի տե լիք նե րով և 
փոր ձով, ի նչ պես նաև ա ջակ ցեն նվա
զա գույ նի հասց նե լու բնու թյունն աղ տո
տե լու ռիսկը: 

Ն կար 3-5. Ի նչ պե՞ս պաշտ պա նել մշա կա բույ սե րը թու նա քի մի կատ նե րից
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բ) Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց-
ված օր գա նիզմ ներ (Գ ՄՕ). 

Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված սեր
մերն ու տնկա նյու թը ստաց վում են բույ
սե րից, կեն դա նի նե րից կամ միկ րոօր
գա նիզմ նե րից ստաց ված մե կու սաց ված 
գե նե րը բույ սե րի գե նոմ տե ղա փո խե լու 
մի ջո ցով: Այս գոր ծըն թա ցում կի րառ
վում են բնա կան փո շո տու մից խիստ 
տար բեր վող մե թոդ ներ, ո րոնք ան տե
սում են բնա կան ար գելք նե րը: Հետևա-
բար գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված 
ար տադ րան քը չպետք է կի րառ վի 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ (նկար 36): 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա կա կից 
(ոչ օր գա նա կան) գյու ղատնտե սու թյան 
մեջ գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված մշա
կա բույ սե րի կի րառ ման ա վե լաց մա նը 

զու գըն թաց կա րող է մե ծա նալ նաև 
օր գա նա կան տնտե սու թյուն նե րի՝ 
ԳՄՕնե րով ախ տա հար վե լու ռիս կը: 
Խա չաձև փո շոտ վող մշա կա բույ սե րի 
(ե գիպ տա ցո րեն, սո յա և այլն) դեպ քում 
հա րա կից տա րած քում ա ճող գե նե տի
կո րեն մո դի ֆի կաց ված (ԳՄ) մշա կա
բույ սից ախ տա հար վե լու ռիսկն ա վե լի 
մեծ է: Ի նք նա փո շոտ վող մշա կա բույ
սե րի մոտ (օր.՝ կար տո ֆիլ, լո բի, լո լիկ 
և այլն) ԳՄՕնե րով ախ տա հար վե լու 
ռիսկն ա վե լի փոքր է: Գե նե տի կա կան 
ախ տա հա րու մից բա ցի, առ կա է նաև 
ֆի զի կա կան ախ տա հար ման ռիսկ, ո րը 
կա րող է ա ռա ջա նալ ար տադ րա կան և 
շու կա յա հան ման շղ թա յում՝ ԳՄՕնե րի 
և օր գա նա կան ար տադ րանք ի մե կու սա
ցու մը չա պա հո վե լու հետևանքով:

Ն կար 3-6. Ի նչ պե՞ս նվա զեց նել ԳՄՕ-նե րով ախ տա հար ման ռիս կը 
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ ֆեր մեր նե րին՝ 
ԳՄՕնե րով ախ տա հար ման ռիս կը 
նվա զեց նե լու հա մար: 
•	 Օգ տա գոր ծեք սե փա կան տնտե

սու թյան մեջ ար տադր ված սեր մեր: 
Կա րե լի է ձեռք բե րել օր գա նա կան 
կամ չախ տա հան ված սեր մեր: Ա նհ
րա ժեշտ է ստու գել սեր մե րի ծա գու
մը՝ հա մոզ վե լու համար, որ դրանք 
չեն ստաց վել հարևան ֆեր մեր նե րի 
դաշ տե րից, որ տեղ ա ճեց վում են գե
նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված մշա կա
բույ սեր, կամ չեն ստաց վել այն պի
սի ֆեր մե րային տնտե սու թյուն նե
րից, ո րոնք շրջա պատ ված են ԳՄՕ 
ա ճեց նող դաշ տե րով (ն վա զա գույն 
հե ռա վո րու թյու նը պետք է լի նի 1 կմ): 

•	 Ե թե օգ տա գործ վում են ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից ձեռք բեր
ված սեր մեր, պետք է հա մոզ վել, որ 
դրանք գրանց ված գոր ծու նեու թյուն 
են ծա վա լում և կա րող են փաս
տել, թե որ տե ղից է ստաց վել տ վյալ 
սեր մը: Ա նհ րա ժեշտ է ստու գել, թե 
ա րդյոք այդ ա ռևտ րային կազ մա կեր
պու թյու ննե րը ը նդ գրկ ված չե՞ն ԳՄՕ 
ար տադ րու թյան և բազ մաց ման գոր
ծըն թաց նե րում: Մա տա կա րա րից 
պետք է պա հան ջել հա վաս տա գիր 
առ այն, որ տվյալ սեր մե րը չեն պա
րու նա կում ԳՄՕներ, և ճշտել, թե 
արդյոք մա տա կա րա րը ներգ րավ
վա՞ծ է ԳՄՕ սեր մե րի ա ռևտ րի մեջ: 

•	 Անհ րա ժեշտ է ուսում նա սի րել 
ը նտր ված մշա կա բույ սե րի բազ մաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Խա չաձև փո շոտ վող տե սակ նե րի 

մե ծա մաս նու թյան դեպ քում, ի նչ պի
սին է, օ րի նակ, ե գիպ տա ցո րե նը, 
ծաղ կա փո շին կա րող է քա մու կամ 
մե ղու նե րի մի ջո ցով տա րած վել 13 
կմ հե ռա վո րու թյան վրա: 

•	 Ո րոշ մշա կա բույ սե րի սեր մեր հո ղի 
մեջ կա րող են գո յատևել 520 տա
րի: Հետևա բար պետք է նա խազ գու
շա կան մի ջո ցա ռու մներ ձե ռնարկ
վեն, որ պես զի գե նե տի կո րեն ձևա
փոխ ված որևէ մշա կա բույս ե րբևէ 
մշակ ված չլի նի այն հո ղակ տո րում, 
ո րը նա խա տես վում է օգ տա գոր ծել 
օր գա նա կան ար տադ րու թյան հա
մար:

•	 Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
տա րածք ներ ԳՄՕնե րի ծաղ կա
փո շու տա րած ման ռիս կը նվա զեց
նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
դաշ տե րի շուրջը ստեղ ծել ան վտան
գու թյան պաշտ պա նիչ (բու ֆե րային) 
գո տի ներ: ԳՄ մշա կա բույ սե րի և օր
գա նա կան մշա կա բույ սե րի դաշ տե
րը միմյան ցից պետք է գտնվեն 23 
ան գամ ա վե լի մեծ հե ռա վո րու թյան 
վրա, քան պա հանջ վում է տվյալ տե
սակ նե րի սեր մե րի ար տադ րու թյան 
դեպ քում: ԳՄ վտան գա վոր մշա կա
բույ սե րի (օ րի նակ՝ ե գիպ տա ցո րեն) 
ցան քե րից օր գա նա կան տա րածք նե
րի մե կու սաց ման հե ռա վո րու թյու նը 
պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան 23 
կմ: Այս հան գա ման քը մե ծա պես 
կն վա զեց նի ծաղ կա փո շու մի ջո ցով 
ԳՄՕնե րի տա րա ծու մը: Քա մու մի
ջո ցով փո շոտ վող մշա կա բույ սե րի 
դեպ քում (օ րի նակ՝ ե գիպ տա ցո րեն) 
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դաշ տի սահ մա նագ ծին բարձ րա
հա սակ բու սա տե սակ նե րի տնկու
մը (օ ր՝ տար բեր ծա ռա տե սակ ներ) 
կամ դրանց մի ջո ցով ցան կա պա
տի ստեղ ծու մը կա րող է հա վելյալ 
պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վել ԳՄ 
մշա կա բույ սե րի հետ խա չաձև փո շո
տու մից խու սա փե լու հա մար: 

•	 Հար կա վոր է խու սա փել ԳՄՕնե
րով ցան կա ցած ֆի զի կա կան ախ
տա հա րու մից և ցան քի, բեր քա հա
վա քի, բեր քի տե ղա փոխ ման մշակ
ման և պա հես տա վոր ման հա մար 
օգ տա գոր ծել այն պի սի մե քե նա ներ 
և սար քա վո րում ներ, ո րոնք չեն 

օգ տա գործ վել ԳՄ ար տադ րու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րի կող մից: 
Այն դեպ քում, ե րբ ան խու սա փե լի է 
նման տեխ նի կայի օգ տա գոր ծու մը, 
ան հրա ժեշտ է մե քե նա նե րը և սար
քա վո րում նե րը նա խօ րոք են թար կել 
ման րակր կիտ մաքր ման: Ար գել վում 
է օր գա նա կան ար տադ րան քի պա
հես տա վո րու մը ԳՄ ար տադ րան քի 
կող քին:

•	  Բո լոր հնա րա վոր դեպ քե րում պետք 
է խրա խու սել ԳՄՕնե րից զերծ տա
րածք նե րի շա հա գոր ծու մը, հատ կա
պես սե փա կան սերմ նար տադ րու
թյուն սկ սե լու դեպ քում: 
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4. ՄՈՒԼ ՉԱ ՊԱ ՏՈՒ ՄԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՄ ՓՈՓ  ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

 Մուլ չա պա տու մը հո ղի վե րին 
շեր տի ծած կումն է բու սա կան ծագ
ման նյու թե րով: Այդ նպա տա կով կա
րող են օգ տա գործ վել տերև ներ, խոտ, 
ծղոտ, շի վեր, մշա կա բույ սե րի մնա
ցորդ ներ և այլն: Մուլ չա պա տու մը  ճն
շում  է   մո լա խո տե րի  ա ճը, նպաս տում է 
հո ղում խո նա վու թյան պահ պան մա նը, 
ին չի արդյունքում էա կա նո րեն կա րող 
է նվա զել ջր ման նոր ման: Միև նույն 
ժա մա նակ դրա կան ազ դե ցու թյուն ունե
նա լով հո ղում առ կա կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան վրա՝ 
բա րե լա վում  է   հո ղի   կա ռուց ված քը: Մեծ 
ազ դե ցու թյուն է ունե նում հո ղում հու
մու սի քա նա կի ա վե լաց ման և բեր րիու
թյան բարձ րաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 
Այս ա մե նի ար դյուն քում նվա զում է հո
ղե րի է րոզաց ման վտան գը:

Որոշվայրերումհողըծածկելուհա
մարօգտագործվումենպլաստիկծած
կեր կամ նույնիսկ քարեր: Այնուամե
նայնիվ, օրգանական գյուղատնտեսու
թյանմեջմուլչապատումըիրականաց
վումէմիայնօրգանական,քայքայվող
բուսանյութով:

Ին չու կի րա ռել մուլ չա պա տում  
(ն կար 4-1)
•	  Հո ղի պաշտ պա նու թյուն հող մային 

և ջրային է րո զիա նե րից: Հո ղի մաս
նիկ նե րը չեն լվաց վի ջրային հոս քից 

կամ չեն քշ վի քա մուց: 
•	 Հո ղի ջրա թա փան ցե լիու թյան հատ

կու թյան բա րե լա վում:
•	  Հո ղի մա կե րե սից գո լոր շիաց ման 

նվա զում: Ար դյուն քում բույ սերն ա վե
լի քիչ ո ռոգ ման ջրի կա րիք կու նե նան:

•	  Հո ղում առ կա օր գա նիզմ նե րի կեն
սա գոր ծու նեու թյան բա րե լա վում: Օր
գա նա կան մուլ չա պատ ման նյու թը հո
ղաբ նակ օր գա նիզմ նե րի կող մից օգ
տա գործ վում է որ պես սնունդ և ա պա
հո վում է ան հրա ժեշտ պայ ման ներ 
դրանց ա ճի և զար գաց ման հա մար: 

•	 Մո լա խո տե րի ա ճի ճն շում: Մուլ չի 
բա վա րար շեր տի դեպ քում մո լա խո
տե րը կդժ վա րա նան ա ճել դրա մի
ջով: 

•	 Հո ղի պաշտ պա նում գեր տա քա ցու
մից: Մուլ չը ստ վե րա ծած կում է հո ղի 
մա կե րե սը և այն զերծ պա հում գեր
տա քա ցու մից: 

•	 Մ շա կա բույ սե րին սնն դա տար րե րի 
մա տա կա րա րում։  Հո ղի բեր րիու
թյան բարձ րա ցում: Մուլ չի քայ քայ
ման ըն թաց քում շա րու նա կա բար 
հո ղը հարս տաց նում է սնն դա տար
րե րով: 

•	 Հո ղում օր գա նա կան նյու թի քա նա կի 
ա վե լա ցում: Քայ քայ ման ըն թաց քում 
մուլ չի մի մա սը կվե րա փոխ վի հու
մու սի: 



4. մուլ չա պա տու մը օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
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Ն կար 4-1. Մուլ չա պատ ման ազ դե ցու թյան գծա պատ կեր

 ՄՈՒԼ ՉԱ ՊԱՏ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ  
ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ ՆՅՈՒ ԹԻ Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ  

Մուլ չա պատ ման հե տա գա ազ դե ցու
թյու նը կախ ված է օգ տա գործ վող նյու
թի տե սա կից: Հեշ տու թյամբ քայ քայ վող 
նյու թը հո ղը կպաշտ պա նի միայն կարճ 
ժա մա նակա հատ վա ծում, սա կայն քայ
քայ ման ար դյուն քում այն կհարս տաց նի 
բույ սե րի հա մար ան հրա ժեշտ սնն դա
տար րե րով: Ա ռա վել կո պիտ նյու թե րը 

ա վե լի դան դաղ քայ քայ ման ար դյուն
քում հողն ան հա մե մատ եր կար ժա
մա նա կով կծած կեն: Ե թե ան հրա ժեշտ 
է ա րա գաց նել մուլ չի քայ քայ ման գոր
ծըն թա ցը, ա պա կա րե լի է վե րին շեր տի 
վրա փռել կեն դա նա կան ծագ ման գո
մաղբ (նկար 42):
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Ն կար 4-2. Ա զո տի շրջապ տույ տի կար գա վո րու մը  
ֆեր մե րային տնտե սու թյան տա րած քում

Է րո զիայի վտան գի առ կա յու թյան 
դեպ քում դան դաղ քայ քայ վող մուլ չը, 
ի տար բե րու թյուն ա րագ քայ քայ վո ղի, 
կա պա հո վի հո ղի եր կա րա ժամ կետ 
պաշտ պա նու թյուն: 

Որ պես մուլչ կա րող են ծա ռայել 
• Մո լա խո տե րը և ծած կո ցային մշա

կա բույ սե րը
• Մ շա կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րը
•  Խո տը 
• Ծա ռե րի կտ րատ ված ճյու ղե րը
•  Բու սա կան ցան կա պա տե րի մնա

ցորդ նե րը 
• Գյու ղատնտե սա կան ար տադ րան քի 

վե րամ շա կու մից ստաց ված կամ ան
տա ռային տնտե սու թյան թա փոն նե
րը 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 
ՄՈՒԼ ՉԱ ՊԱՏ ՄԱՆ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 

Չնա յած մուլ չա պա տումն ունի բազ
մա թիվ ա ռա վե լու թյուն ներ, սա կայն 
ո րոշ դեպ քե րում այն կա րող է նաև խն
դիր ներ ա ռա ջաց նել.  
•	 Ա ռան ձին օր գա նիզմ ներ կա րող 

են շատ ա րագ բազ մա նալ խո նա
վու թյան և մուլ չի շեր տով պաշտ
պան վա ծու թյան պայ ման նե րում: 
Կո ղինջ նե րի և խխունջ նե րի բազ
մաց ման հա մար մուլ չը կա րող է լա
վա գույն մի ջա վայր հան դի սա նալ: 
Մշա կա բույ սե րը վնա սող մրջյուն նե
րը և տեր միտ նե րը ևս կա րող են բա
րեն պաստ մի ջա վայ րում հայտնվել:  

•	 Երբ մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ ներն 
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օգ տա գործ վում են մուլ չա պատ ման 
նպա տա կով, ա վե լա նում է վնա
սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա վա նա կա նու թյու նը: 
Վնա սա կար օր գա նիզմ նե րը, ի նչ պի
սիք են ցո ղու նային որ դե րը, կա րող 
են կեն սու նակ մնալ բամ բա կե նու, 
ե գիպ տա ցո րե նի և շա քա րե ղե գի ցո
ղուն նե րի վրա: Վի րու սային կամ 
սնկային հի վան դու թյուն նե րով ախ
տա հար ված բու սա կան մնա ցորդ
նե րը չպետք է օգ տա գոր ծել որ պես 
մուլչ, քա նի որ կա հի վան դու թյան 
տա րա ծման հա վա նա կա նու թյուն: 
Նշ ված ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա
տա կով  շատ է կարևոր վում ցան
քաշրջա նա ռու թյան կի րա ռու մը: 

•	 Երբ ած խած նով հա րուստ բու սա կան 

մնա ցորդ նե րը (ի նչ պի սիք են ծղո
տը կամ ցո ղուն նե րը) կի րառ վում 
են մուլ չա պատ ման նպա տա կով, 
հո ղում առ կա ա զո տը կա րող է օգ
տա գործ վել միկ րոօր գա նիզմ նե րի 
կող մից բու սա նյու թի քայ քայ ման 
հա մար: Այ սպի սով, ա զո տը կա րող է 
ժա մա նա կա վո րա պես ան հա սա նե լի 
լի նել բույ սե րի հա մար: 

•	 Որ պես մուլչ ծա ռայող օր գա նա կան 
նյու թի ոչ բա վա րար քա նա կու թյու նը 
կա րող է մուլ չա պատ ման գլ խա վոր 
խոչըն դոտ նե րից լի նել: Դրա ար
տադրու թյու նը կամ հա վա քու մը աշ
խա տա տար է և եր բեմն կա րող է 
նույն քան ջանք պա հան ջել, որ քան 
բեր քի ար տադ րու թյու նը: 

Ն կար 4-3. Մուլ չա պատ մանն ա ռնչ վող հնա րա վոր խն դիր նե րը  
(մուլ չի շեր տի լու սան կար)
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 ՄՈՒԼ ՉԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
Ե թե մուլ չա պատ ման շեր տը շատ 

հաստ չէ, ա պա սեր մե րը և սա ծիլ նե
րը կա րող են ո ւղ ղա կիո րեն ցան վել 
կամ տնկ վել բու սա նյու թի ա րանք նե
րում: Բան ջա րա նոց նե րում ա ռա վել 

նպա տա կա հար մար է մուլ չա պա տու մը 
կի րա ռել այն ժա մա նակ, ե րբ ե րի տա
սարդ բույ սե րը ո րոշ չա փով ամ րա ցել 
են, քա նի որ դրանք կա րող են վնաս վել 
թարմ մուլ չի քայ քայ ման հետևանքով 
ա ռա ջա ցած նյու թե րից: 

Նկար 4-4. Մուլչապատում Ֆիլիպինների բանջարեղենի դաշտերում՝  
մուլչապատում կիրառելու հակիրճ նկարագրությամբ

 Շեր տը չպետք է չա փա զանց հաստ 
լի նի 

Կի րառ վում է շար քե րով կամ ա ռան
ձին բույ սի շուր ջը 

...հա վա սա րա պես փռ վում է դաշ տի 
մա կե րե սին 

Ե թե մուլ չա պա տու մը կի րառ վում 
է մինչ ցան քը կամ սա ծի լու մը, ա պա 
մուլ չի շեր տը չպետք է լի նի չա փա զանց 

խիտ, որ պես զի այն չխո չըն դո տի ծի
լե րի ու ե րի տա սարդ բույ սե րի ա ճին: 
Մուլ չա պա տում կա րե լի է կի րա ռել նաև 
ար դեն առ կա մշա կա բույ սե րի պայ ման
նե րում: Այն կա րելի է կի րառել շար
քե րի միջև, ան մի ջա պես բույ սի շուր ջը  
թող նել կամ հա վա սա րա պես շաղ տալ 
դաշ տի վրա` հո ղի մշա կու թյու նից ան
մի ջա պես հե տո: 
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5. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ  
ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄՆ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ

 Գյու ղատնտե սա կան ար տադ րու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ ջրային ռե
սուրս նե րի սա կա վու թյու նը լուրջ խն
դիր է շատ ե րկր նե րի հա մար: Ո րոշ 
գո տի նե րում ա ռանց ո ռոգ ման ջրի 
գյու ղատնտե սու թյուն վա րե լը գրե թե 
ան հնար է: Նույ նիսկ այն վայ րե րում, 
որ տեղ տար վա ո րոշ ա միս նե րին մեծ 
քա նա կու թյամբ տե ղում ներ են դիտ
վում, չո րային ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մշա կա բույ սե րը կա րող են ջրի պա կա
սու թյուն զգալ: 

Օրգանական գյուղատնտեսության
հիմնական նպատակներից է ֆերմե
րային տնտեսության մեջ առկա բնա
կան ռեսուրսների կայուն և նպատա
կայինօգտագործումը:Ջրայինռեսուրս
ների պահ պա նու մը, հա վա քումն ու 
ամ բա րու մը կարևոր են հատկապես
օրգանական գյուղատնտեսությամբ
զբաղվողֆերմերներիհամար։

Ա. Ի ՆՉ ՊԵ՞Ս ՊԱ ՀԵԼ ՋՈՒ ՐԸ  
ՀՈ ՂԻ ՄԵՋ
•	  Պահ պա նել հո ղի խո նա վու թյու նը: 

Չո րային ա միս նե րին ո րոշ հո ղա
տի պեր ա վե լի լավ են կա րո ղա նում 
մշա կա բույ սե րն ա պա հո վել ջրով, 
քան մյուս նե րը: Ջու րը կլա նե լու և 
իր մեջ պա հե լու կա րո ղու թյու նը 

մե ծա պես կախ ված է հո ղի բա ղադ
րու թյու նից և դրա նում առ կա օր գա
նա կան նյու թե րի քա նա կու թյու նից: 
Կա վային հո ղե րը կա րող են մինչև 
ե րեք ան գամ ա վե լի շատ ջուր կլա
նել և պա հել, քան ա վա զային նե րը: 
Հո ղում առ կա օր գա նա կան նյու թե
րը ջու րը կլա նում և պա հում են ճիշտ 
այն պես, ի նչ պես սպուն գը: Այդ պի
սով բույ սե րի մնա ցորդ նե րը կամ 
ծած կո ցային մշա կա բույ սե րը պաշտ
պա նում են հո ղը, կան խում ար տա
քին շեր տի կեղևա կա լու մը և դան
դա ղեց նում ջրե րի մա կե րե սային 
հոս քը: Բույ սե րի ար մատ նե րը, ան
ձրևաոր դե րը և հո ղում ապ րող այլ 
օր գա նիզմ նե րը նպաս տում են  հո
ղի ծա կո տի նե րի պահ պան մանն ու 
ա վե լաց մա նը: Դրա շնոր հիվ էա կա
նո րեն կր ճատ վում են մա կե րե սային 
հոս քե րը և ա վե լա նում  հո ղի մեջ 
ներծծ վող ջրի քա նա կու թյու նը: 

•	 Հո ղից ջրի գո լոր շիաց ման կր ճա
տում: Մուլ չի բա րակ շեր տը կա րող 
է զգա լիո րեն նվա զեց նել հո ղից 
ջրե րի գո լոր շիա ցու մը: Այդ շեր տը 
հո ղը պաշտ պա նում է արևի ուղիղ 
ճա ռա գայթ նե րից և կան խում հո
ղի գեր տա քա ցու մը: Մա կե րե սային 
չոր շեր տի փխ րեց ման ար դյուն քում 
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քայ քայ վում են կա պի լյար ան ցքե րը, 
և դան դա ղեց վում է հո ղի ստո րին 
շեր տե րից խո նա վու թյան կո րուս
տը: Ի սկ հո ղի մեջ ջու րը պատ շաճ 
կեր պով պահ պա նե լու դեպ քում 

կր ճատ վում են ո ռոգ ման հա մար 
պա հանջ վող ծախ սե րը:

•	  Սե զո նային տե ղում նե րի խե լա միտ 
օգ տա գոր ծում: 

Ն կար 5-1. Ջրային պա շար նե րի պահ պան մանն ո ւղղ ված հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րը

 ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սի դե րատ-
նե րը (կա նաչ պա րար տաց ման նպա
տա կով օգ տա գործ վող բույ սե րը) կամ 
ծած կո ցային մշա կա բույ սե րը միշտ չէ, որ 
հո ղից ջրի գո լոր շիա ցու մը նվա զեց նե լու 
նպա տա կա հար մար տար բե րակ են, քա
նի որ դրանք նույն պես ջուր են օգ տա
գոր ծում: Չո րային շրջան նե րում պետք 
է դի տար կել մուլ չա պատ ման կի րա
ռու մը տնտե սու թյան մեջ ար տադրված 
մշա կա բույ սե րի կամ այլ վայ րե րից բեր
ված բույ սե րի մնա ցորդ նե րով: Այս մի
ջո ցառ ման շնորհիվ մշա կա բույ սե րը 

կօգ տա գոր ծեն հո ղում ար դյու նա վետ 
կեր պով պահ պան ված խո նա վու թյու նը:

Բ. ՋՐԱՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ  
ԿՈՒ ՏԱ ԿՈՒՄ

1. ԻՆ ՖԻԼՏ ՐԱ ՑԻ ԱՅԻ  
ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ ԲԱՐՁ ՐԱ ՑՈՒՄ 

Ու ժեղ ան ձրև նե րի ժա մա նակ ջրե
րի միայն մի մասն է ներծծ վում հո
ղի մեջ: Դրանց զգա լի մա սը մա կե
րե սային հոս քի տես քով հե ռա նում 
է՝ չհաս նե լով մշա կա բույ սե րին: Հո
ղում տե ղում նե րի հնա րա վո րինս մեծ 
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պա շար կու տա կե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է բարձ րաց նել ան ձրևաջ րե րի 

ին ֆիլտ րաց ման մա կար դա կը (նկար 
52): 

Ն կար 5-2. Ին ֆիլտ րա ցիայի մա կար դա կի բարձ րա ցում 

Ին ֆիլտ րա ցիայի բարձր մա կար
դակ ա պա հո վե լու հա մար կարևոր 
է պահ պա նել հո ղի վե րին շեր տը և 
դրա պատ շաճ կա ռուց ված քը բազ մա
թիվ խո ռոչ նե րով ու ծա կո տի նե րով 
(օր.՝ անձրևաոր դե րի գոր ծու նեու թյան 
հետևանքով ա ռա ջա ցած ան ցքե րը): 
Ծած կո ցային մշա կա բույ սե րի ու մուլ չի 
կի րա ռու մը նպաս տում է լավ կա ռուց
ված քով հո ղի վե րին շեր տի ձևա վոր
մա նը, դան դա ղեց նում  մա կե րե սային 
հոս քը, ին չի շնոր հիվ ա վե լա նում է հո
ղի մեջ ներծծ վող ջրի քա նա կու թյու նը:

Ջ րային պա շար նե րի կու տակ
ման նպա տա կով կա րե լի է ստեղ ծել 

եզ րագ ծային հո ղաթմ բեր և ջրա հա
վաք հո ղա շեր տեր, կի սա լուս նաձև 
միկ րոջրա հա վաք ներ, հա վա քել ճա
նա պար հա մերձ տա րածք նե րի ջրային 
կու տա կում ներն ու հոս քե րը: 

ԵԶ ՐԱԳ ԾԱՅԻՆ ՀՈ ՂԱԹՄ ԲԵՐ 
ԵՎ ՋՐԱ ՀԱ ՎԱՔ ՀՈ ՂԱ ՇԵՐ ՏԵՐ 

Այն տա րածք նե րում, որ տեղ 
տեղում նե րը քիչ են, ջրի առ կա պա
շար նե րը կա րող են չբա վա կա նաց նել 
ամ բողջ տա րած քում մշա կա բույ սեր 
ա ճեց նե լուն: Քիչ թե քու թյուն ունե ցող 
լան ջե րին (3%ից պա կաս) որ պես ջրի 
խնդ րի լուծ ման տար բե րակ կա րե լի է 
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դի տար կել եզ րագ ծային հո ղաթմ բե րի 
և ջրա հա վաք հո ղա շեր տե րի կի րա ռու
թյան հնա րա վո րու թյու նը: Ջրա հա վաք 
հո ղա շեր տերն այն տա րածք ներն են, 
որ տեղ ոչ մի մշա կա բույս չի տնկ վում: 
Ե րբ անձրև է տե ղում, ան ձրևաջ րե
րը հո սում են լանջն ի վար և, հաս նե
լով եզ րագ ծային հո ղաթմ բին, այլևս 
ա ռաջ շարժ վե լու հնա րա վո րու թյուն 
չեն ունե նում: Թմ բե րի հետևում շար
քե րով մշա կա բույ սեր պետք է տնկել, 
որ պես զի դրանք օգ տա գոր ծեն այդ 
ջրե րը: Սույն գոր ծըն թա ցի ի րա կա
նա ցու մը կա րող է պատ շաճ բեր քատ
վու թյուն ա պա հո վել նույ նիսկ շատ 
քիչ տե ղում նե րի դեպ քում: Մշակ ված 

տա րածք նե րը պետք է մուլ չա պա տել 
հո ղի է րո զիան կան խե լու, ջրի՝ հո ղի 
մեջ ներ թա փան ցե լուն նպաս տե լու և 
գո լոր շիա ցու մը դան դա ղեց նե լու նպա
տակ նե րով: 

 ԿԻ ՍԱ ԼՈՒՍ ՆԱ ՁԵՎ  
ՄԻԿ ՐՈՋ ՐԱ ՀԱ ՎԱՔ ՆԵՐ

 Կի սա լուս նաձև միկ րոջ րա հա վաք նե
րը փոքր, կի սաշրջա նաձև հո ղաթմ բեր 
են: Դրանք կա րե լի է պատ րաս տել լան
ջերն ի վար հո սող ջու րը կու տա կե լու և 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հա մար: 
Կի սա լուս նաձև ջրա հա վաք նե րը նվա
զեց նում են հո ղե րի է րո զա ցու մը և կան
խում դեգ րա դա ցու մը (նկար 53): 

Ն կար 5-3. Հո ղե րի է րո զա ցման նվազեցում և դեգ րա դա ցման կանխում

 ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԱ ՄԵՐՁ ՏԱ ՐԱԾՔ
ՆԵ ՐԻՑ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՎԱ ՔՈՒՄ 

Ճա նա պարհ նե րին և այլ ոչ ար
տադ րա կան վայ րե րում (ա րա հետ ներ, 
տ նա մերձ տա րածք ներ) հան դի պող 
ջրե րի հոս քը կա րող է օգ տա գործ վել 

մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծու թյուն
ները ո ռո գե լու հա մար: Այդ նպա տա
կով կա րե լի է օգ տա գոր ծել, օ րի նակ, 
դա րա վանդ նե րի ներքևի հատ վա ծի 
ա ռու նե րում կու տակ ված ան ձրևա ջու
րը: Կամ ջու րը ամ բա րե լու և ջրի հոս քը 
դե պի մշա կո վի տա րածք ներ ո ւղ ղե լու 
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հա մար դաշ տե րի շրջա կայ քում` ճա նա
պար հին մոտ, կա րե լի է կա ռու ցել հա
տուկ հո ղաթմ բեր: Մեկ այլ տար բե րակ 
է ջրի հոս քը դե պի ջրամ բար ո ւղ ղե լը, 

ինչը նույն պես կա րող է օգ տա գործ վել 
մշա կա բույ սե րի ո ռոգ ման նպա տա կով 
(նկարներ 54 և 55): 

Նկար 5-4. Եզ րագ ծային հո ղաթմ բեր և ջրա հա վաք հո ղա շեր տեր

Ն կար 5-5. Ա նձ րևաջ րե րի հա վա քում ճա նա պար հային ջրա հա վաք նե րի  
կի րառ ման մի ջո ցով
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2. ՋՐԻ ՊԱ ՀԵՍ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 
Անձրև նե րից ա ռա ջա ցած ա վել ցու

կային ջու րը կա րող է օգ տա գործ վել 
տար վա չո րային ժա մա նա կա հատ
ված նե րում: Ո ռոգ ման նպա տա կով 
ան ձրևաջ րեր պա հես տա վո րե լու հա
մար կան բազ մա թիվ տար բե րակ ներ, 
ո րոնք սո վո րա բար աշ խա տա տար են 
և ծախ սա տար: Ջու րը կա րե լի է պա
հես տա վո րել ի նչ պես բնա կան լճակ նե
րում, այն պես էլ ար հես տա կան պատ
րաստ ված բա քե րում: Լճակ նե րում ջու
րը պա հես տա վո րե լու դեպ քում կա րե
լի է զբաղ վել նաև ձկ նա բու ծու թյամբ, 
սա կայն այդ դեպ քում ին ֆիլտ րա ցիայի 
և գո լոր շիաց ման հետևանքով տե ղի 
է ունե նում ջրի կո րուստ: Ջրային բա
քե րի կի րա ռու մը բա ցա ռում է նման 
կո րուստ նե րը, սա կայն ա վե լի ծախ
սա տար է և աշ խա տա տար: Ջրային 
պա շար նե րի պա հես տա վոր ման հա
մար նա խա տես ված են թա կա ռուց վածք 
հիմ նե լուց ա ռաջ հար կա վոր է կա տա
րել հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ և 
հաշ վի առ նել ի նչ պես օ գուտ ները, այն
պես է լ անհ րա ժեշտ ծախ սե րը և վա րե
լա հո ղե րի կո րուս տը: 

Գ. ԿԱ ԹԻ ԼԱՅԻՆ Ո ՌՈԳ ՄԱՆ  
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

 Կա թի լային ո ռոգ ման կի րառ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը կախ ված է մշա
կա բույ սե րի և մշա կու թյան հա մա պա
տաս խան հա մա կար գե րի ը նտ րու թյու
նից: Ա կն հայտ է, որ ոչ բո լոր մշա կա
բույ սերն են միև նույն քա նա կու թյամբ 
ջուր պա հան ջում և ջրի կա րիք ունե նում 
միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

Ո րոշ մշա կա բույ սեր ա վե լի դի մաց
կուն են ե րաշ տի նկատ մամբ, մինչ դեռ 
մյուս նե րը̀ ոչ: Խո ր ար մատ ներ ունե ցող 
մշա կա բույ սե րը կա րող են ջուր վերց նել 
հո ղի ա վե լի խո ր շեր տե րից, հետևա
բար դրանք ա վե լի պա կաս զգա յուն 
են ժա մա նա կա վոր ե րաշտ նե րի նկատ
մամբ: 

Մեր օ րե րում ո ռոգ ման շնոր հիվ 
բազ մա թիվ մշա կա բույ սեր կա րող են 
ա ճեց վել ի րենց հա մար բնո րոշ ագ
րոկլի մա յա կան գո տի նե րից դուրս: 
Դա կա րող է հան գեց նել ի նչ պես 
բա ցա սա կան, այն պես էլ դրա կան 
հետևանք նե րի: Ո ռո գու մը կա րող է 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել մշա կե
լու այն հո ղա տա րած քը, ո րն ա ռանց 
ո ռոգ ման ան պի տան կլի ներ գյու
ղատնտե սու թյամբ զբաղ վե լու հա մար: 
Կամ վ նա սա տու նե րի և հի վան դու
թյուն նե րի նկատ մամբ ա վե լի զգա յուն 
մշա կա բույ սե րի մշա կու թյու նը կա րող 
է տե ղա փոխ վել այն պի սի տա րածք
ներ, որ տեղ վնա սա կար օր գա նիզմ նե
րի ճն շումն ա վե լի քիչ է:

 Գո յու թյուն ունեն ո ռոգ ման՝ ա վե լի 
բարձր և ա վե լի ցածր ար դյու նա վե
տու թյուն ունե ցող, ի նչ պես նաև ա վե
լի շատ կամ ա վե լի քիչ բա ցա սա կան 
հետևանք նե րի հան գեց նող հա մա կար
գեր: Ե թե տվյալ տա րած քում գյու
ղատնտե սու թյու նը հնա րա վոր է վա րել 
բա ցա ռա պես ո ռոգ ման պայ ման նե
րում, ա պա օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյուն ծա վա լող ֆեր մե րը պետք 
է ը նտ րի այն պի սի հա մա կարգ, ո րի 
շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի խու սա փել 
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Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց 5. ջրայԻն ռե սուրս նե րԻ կա ռա վա րումն օր գա նա կան գյու ղատն տե սության մեջ  

ջրային աղ բյուր նե րի գեր շա հա գոր
ծու մից և հո ղա տա րած քի ու բույ սե րի 

նկատ մամբ հնա րա վոր բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյու նից:

Ն կար 5-6. Կա թի լային ո ռո գում

Այդ ա ռու մով խոս տում նա լից տար
բե րակ է կա թի լային ո ռոգ ման հա
մա կար գը (նկար 56): Կենտ րո նա կան 
բա քից բա րակ խո ղո վակ նե րով ջու րը 
հասց վում է ա ռան ձին յու րա քան չյուր 
բույ սի:  Ար դյուն քում բույ սե րը խո նա
վու թյան բա վա րար քա նա կու թյուն են 
ստա նում ան մի ջա պես ար մա տա մերձ 
շրջա նում` ամբողջ վե գե տա ցիոն ժա
մա նա կաշրջա նի ըն թաց քում։ Դա իր 
հեր թին ա պա հո վում է ար մատ նե րի 
ին տեն սիվ շն չա ռու թյու նը և նպաս տում 
դրանց ակ տիվ զար գաց մա նը: Այդ ե ղա
նա կի կի րառ ման դեպ քում ջրային կո
րուս տը հասց վում է նվա զա գույ նի, և 

հո ղը ոչ մի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
չի կրում: 

 Կա թի լային ո ռոգ ման հա մա կար գի 
հիմ նու մը կա րող է բա վա կան ծախ սա
տար լի նել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ ֆեր
մեր ներ մշա կել են կա թի լային ո ռոգ ման 
ա վե լի քիչ ծախ սա տար հա մա կար գեր, 
ո րոնք կա ռուց վում են տե ղում առ կա 
նյու թե րից: Ան կախ նրա նից, թե ո ռոգ
ման որ հա մա կարգն է ը նտ րում ֆեր
մե րը, այն կա րող է ա վե լի ար դյու նա
վետ դառ նալ, ե թե զու գակց վի հո ղի 
կա ռուց վածքն ու ջուրն իր մեջ պա հե լու 
կա րո ղու թյան բա րե լավ մանն ո ւղղ ված 
մի ջո ցա ռում նե րով: 
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6. ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄՆ  
ՈՒ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Գյու ղատնտե սու թյան ա վան դա կան 
հա մա կար գե րում ժա մա նա կի և տա րա
ծու թյան մեջ կա րե լի է հան դի պել մշա
կա բույ սե րի մեծ բազ մա զա նու թյան: 
Հայտ նի է, որ տար բեր բույ սեր աճ ման 
ըն թաց քում տար բեր քա նա կու թյամբ 
սնն դա տար րեր են պա հան ջում, ո ւս տի 
հո ղում առ կա սնն դա տար րե րի օգ տա
գոր ծումն օպ տի մա լաց նե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է մշա կա բույ սե րի պատ
շաճ պլա նա վո րում և կա ռա վա րում: 
Ցան քաշրջա նա ռու թյու նը, են թա ցան քը, 
ծած կո ցային մշա կա բույ սերն ու կա նաչ 
պա րար տաց ման նպա տա կով բույ սե րի 
(սի դե րատ նե րի) մշա կու թյու նը ֆեր մե րի 
հա մար հո ղի ա ռող ջու թյան ու բեր րիու
թյան պահ պան ման հիմ նա կան տար բե
րակ ներն են: Այս բաժ նում ներ կա յաց նե
լու ենք ա ռա ջին ե րեք մո տե ցում նե րը:

 Ա. ՑԱՆ ՔԱՇՐՋԱ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅՈՒՆ
 Ցան քաշրջա նա ռու թյու նը մշա կա բույ

սե րի տե սակ նե րի և ցե լի հիմ նա վոր ված 
հեր թա գա յումն է ժա մա նա կի և տա րա
ծու թյան մեջ: Այն օր գա նա կան մշա կու
թյան բո լոր հա մա կար գե րի կարևո րա
գույն բաղ կա ցու ցիչ մասն է, քա նի որ 
ա պա հո վում է ա ռողջ հող ունե նա լու 
ան հրա ժեշտ մե խա նիզմ նե րը և վնա
սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի դեմ 

պայ քա րի և հո ղում առ կա օր գա նա կան 
նյու թե րի պահ պան ման հիմ նա կան մի
ջոց է: Ա վե լի կոնկ րետ՝ ցան քաշրջա նա
ռու թյու նը տա լիս է հետևյալ ար դյունք
նե րը.

• Բա րե լա վում է հո ղի կա ռուց ված-
քը. Ո րոշ մշա կա բույ սեր հզոր և խո ր գնա
ցող ար մատ ներ ունեն: Դրանք կա րող են 
հաղ թա հա րել հո ղի կարծր շեր տի ար
գելքն ու խո ր շեր տե րից խո նա վու թյուն 
և սնն դա նյու թեր վերց նել: Մյուս նե րը 
ունեն ա վե լի նուրբ ու բա րակ ար մատ ներ, 
ո րոնց մի ջո ցով սնն դա նյու թեր են վերց
նում հո ղի մա կե րե սային շեր տից և ամ
րաց նում հո ղը: Դրանք փոքր ան ցքեր են 
ա ռա ջաց նում հո ղում, ին չի շնոր հիվ օ դը և 
ջու րը կա րո ղա նում են թա փան ցել հո ղի 
խո ր շեր տե րը (նկար 61):

•  Բարձ րաց նում է հո ղի բեր րիու-
թյու նը. Թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա
բույ սե րը, ի նչ պի սիք են̀  գետ նա նու շը, 
լո բին, սո յան, կա րո ղա նում են ֆիք սել 
բույ սե րի հա մար ոչ մատ չե լի ա զո տը, 
և բույ սի մա հա նա լուց հե տո, ե րբ կա
նաչ զանգ վածն ու ար մատ նե րը փտում 
են, այն կա րող է օգ տա գործ վել այլ 
մշա կա բույ սե րի կող մից: Ար դյուն քում 
ա պա հով վում է մշա կա բույ սե րի բարձր 
և կա յուն բեր քատ վու թյու նը՝ ա ռանց 
ա նօր գա նա կան ծա գում ունե ցող 
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թան կար ժեք պա րար տա նյու թե րի կի
րառ ման ան հրա ժեշ տու թյան: 

• Օգ նում է պայ քա րել մո լա խո-
տե րի, գյու ղատնտե սա կան մշա-
կա բույ սե րի վնա սա տու նե րի և հի-
վան դու թյուն նե րի դեմ. Մի քա նի 
տա րի ա նընդ մեջ նույն մշա կա բույ սի 

մշա կու թյու նը նպաս տում է ո րո շա կի 
տե սա կի մո լա խո տե րի, վնա սա տու նե
րի և հի վան դու թյուն նե րի զար գաց մա
նը: Ի սկ տար բեր մշա կա բույ սե րի մշա
կու թյու նը ը նդ հա տում է վնա սա կար 
օր գա նիզմ նե րի կյան քի շղ թան և կան
խում դրանց բազ մա ցու մը: 

Ն կար 6-1. Հա րա կից մշա կա բույ սե րի մի ջար մա տային  տա րա ծու թյուն նե րի օպ տի մալ 
օգ տա գոր ծու մը հա մա տեղ (խա ռը) ցան քե րում

• Ա պա հո վում է տա րա տե սակ 
ար տադ րան քի ստա ցու մը. Հա ցա հա
տի կի, բան ջա րե ղե նի, հա տի կաըն դե
ղեն և կե րային մշա կա բույ սե րի խա ռը 
մշա կու թյու նը ա պա հո վում է բազ մա
զան ար տադ րան քի ստաց ման հնա րա
վո րու թյուն և ի րաց ման հա մար ա վե լի 
հա րուստ տե սա կա նի: 

ՑԱՆ ՔԱՇՐՋԱ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ 

ա) Մշա կա բույ սի ը նտ րու թյուն
Մ շա կա բույ սեր ը նտ րե լուց ա ռաջ 

ան հրա ժեշտ է ուշադ րու թյուն դարձ նել 
հետևյալ խն դիր նե րին. 

•	 Ի՞նչ ար տադ րել. Մշա կա բույ սե րի 
մշա կու թյան ար դյուն քում կա րե լի է 
ստա նալ սնն դամ թերք, ա նաս նա
կեր, վա ռե լա փայտ, ցան կա պա
տի հե նա սյու ներ, դե ղո րայք և այլն: 
Ֆեր մեր նե րը ո րոշ մշա կա բույ սեր 
(օ րի նակ՝ բամ բա կե նի) ա ճեց նում են 
միայն դրա ի րա ցու մից կան խիկ գու
մար ստա նա լու նպա տա կով: Այլ մշա
կա բույ սե րի պա րա գա յում, ի նչ պի սիք 
ե ն հա ցա հա տի կը և բան ջա րե ղե նը, 
այն ա մե նը, ին չը չի օգ տա գործ
վում սե փա կան տնտե սու թյան մեջ, 
կա րող է վա ճառ քի հան վել: Ե թե 
մշա կա բույ սի ա ճեց ման նպա տա կը 
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շու կա յա հա նումն է, ա պա պետք է 
հա մոզ վել, որ հիմ նա կան կամ ցան
քաշրջա նա ռու թյան մեջ ներգ րավ
ված մշա կա բույ սը պա հան ջարկ ունի 
շու կա յում: 

•	 Արդյոք մշա կա բույ սե րի ա ճը կլի-
նի՞ բա վա րար. Այս հան գա ման քը 
կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից՝ 
ան ձրև նե րի ին տեն սի վու թյու նից ու 
հա ճա խա կա նու թյու նից, հո ղի խո
նա վու թյան մա կար դա կից, վե գե տա
ցիայի տևո ղու թյու նից, հո ղի բեր
րիու թյու նից և այլն: 

•	 Ինչ պի սի՞ կա ռուց վածք ունեն 

ար մատ նե րը. Բարձ րաճ հա ցազ
գի մշա կա բույ սե րը (ե գիպ տա ցո րե
նը, սոր գոն և այլն), թի թեռ նա ծաղ
կա վոր ո րոշ մշա կա բույ սեր ունեն 
հզոր ար մատ ներ, ո րոնք կա րող են 
թա փան ցել հո ղի խո ր շեր տեր՝ հաս
նե լով մինչև 1,2 մ խո րու թյան: Այս 
մշա կա բույ սե րի ար մատ նե րը դրա
կան են ազ դում հո ղի կա ռուց ված քի 
ու ծա կոտ կե նու թյան վրա և կա րող 
են լավ լու ծում հան դի սա նալ կարծ
րա ցած հո ղե րի ֆի զի կա կան հատ
կու թյուն նե րը բա րե լա վե լու հա մար 
(նկար 62):

Ն կար 6-2. Տար բեր մշա կա բույ սեր ունեն տար բեր տի պի ար մատ ներ 

•	 Արդյոք այդ մշա կա բույսե րը բա-
րե լա վո՞ւմ են հո ղի բեր րիու թյու նը. 
Թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե
րը բարձ րաց նում են հո ղի բեր րիու
թյու նը օ դից ա զոտ ֆիք սե լու մի ջո ցով: 
Այդ մշա կա բույ սերն օգ տա գոր ծում են 

ի րենց կող մից ֆիքս ված ա զո տի մի 
մա սը, ի սկ մյուս մա սը թող նում հո ղի 
մեջ: Հա ցազ գի և այլ մշա կա բույ սե րը 
կա րող են օգ տա գոր ծել այդ ա զո տը, 
ե թե դրանց ցան քը կա տար վի թի
թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րի 
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հետ հա մա տեղ, կամ ցան քաշրջա նա
ռու թյան հա մա կար գում ը նդ գրկ վեն 
որ պես հա ջորդ մշա կա բույս: 

•	 Արդյոք այդ մշա կա բույ սե րը բա-
վա րար չա փո՞վ են ծած կում հո-
ղի մա կե րե սը. Հա ցազ գի բարձ րաճ 
մշա կա բույ սե րը լավ չեն ծած կում հո
ղի մա կե րե սը, քա նի որ դրանք ո ւղ
ղա ձիգ ցո ղուն ներ ունեն և տնկվում 
են միմյան ցից բա վա կան մեծ հե ռա
վո րու թյուն նե րի վրա (օ րի նակ՝ ե գիպ
տա ցո րե նը): Կարճ ցո ղուն ունե ցող 
խո տա բույ սե րը (սու դա նի խոտ), 
թի թեռ նա ծաղ կա վոր շատ մշա կա
բույ սեր (փռ վող լո բի, գետ նա նուշ, 
կո վո լոռ)  ծլու մից կարճ ժա մա նակ 
ան ց ծած կում են հո ղի մա կե րե սը: 
Այն դեպ քե րում, ե րբ մշա կա բույ
սի ա ճեց ման հիմ նա կան նպա տա կը 
հո ղի մա կե րե սի բու սա կան ծած կի 

ա պա հո վումն է, այն հա մար վում է 
ծած կո ցային: Ե թե դրանց ա ճեց ման 
հիմ նա կան նպա տա կը սնն դամ թեր
քի ա պա հո վումն է, ա պա մշա կա
բույ սերը կոչ վում են սնն դային (օր.՝ 
լո բին, գետ նա նու շը): 

•	 Արդյոք այն հա մա տե ղե լի՞ է այլ 
մշա կա բույ սե րի հետ. Պետք է փոր
ձել գտ նել մշա կա բույ սե րի այն պի սի 
հա մադ րու թյուն ներ, ո րոնք լրաց
նում են մե կը մյու սին (ա ղյու սակ 
61): Օ րի նակ՝ հա ցազ գի նե րը լավ 
են ա ճում թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա
կա բույ սե րի հետ, քա նի որ օ գտ վում 
են վեր ջին նե րիս կող մից ֆիքս ված 
ա զո տից: Եր կու տար բեր հա ցազ գի 
կամ եր կու տար բեր թի թեռ նա ծաղ
կա վոր մշա կա բույ սեր սո վո րա բար 
լավ չեն ա ճում ի րար հետ: 

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ ՃԻՇՏ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԽԱԼ 
ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴՆԵՐ)

Ծնեբեկ Լոլիկ, մաղադանոս, ռեհան

Լոբի Բանջարեղենի և դեղաբույսերի 
մեծամասնությունը

Սոխ, սխտոր. թրաշուշան

Լոբի թփային Կարտոֆիլ, վարունգ, եգիպտացորեն, 
ելակ, նեխուր, կորթին

Սոխ

Լոբի փաթաթվող Եգիպտացորեն, կորթին, նեխուր Սոխ, ճակնդեղ, կոլրաբի, 
արևածաղիկ

Ճակնդեղ Կաղամբազգիներ և սոխազգիներ, գազար Փաթաթվող լոբի

Կաղամբազ գինե-
րի ընտա նիքի 
մշա կա բույսեր

Հոտավետ խոտաբույսեր, նեխուր, 
ճակնդեղ, սոխազգիներ, երիցուկ, 
սպանախ, ճակնդեղ

Սամիթ, ելակ, փաթաթվող 
լոբի, լոլիկ

Գազար Սիսեռ, հազար, հազրեվարդ, 
սոխազգիներ, եղեսպակ, լոլիկ, 

Սամիթ
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ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ ՃԻՇՏ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԽԱԼ 
ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴՆԵՐ)

Նեխուր Սոխազգիներ և կաղամբազգիներ, 
լոլիկ, թփային լոբի, նաստուրցիա, 
պրասասոխ

Եգիպտացորեն Կարտոֆիլ, լոբի, սիսեռ, վարունգ, 
դդում, դդմիկ

Լոլիկ

Վարունգ Լոբի, եգիպտացորեն, սիսեռ, 
արևածաղիկ, բողկ

Կարտոֆիլ և հոտավետ 
խոտաբույսեր

Սմբուկ Լոբի, նարգիզ

Պրասասոխ Սոխ, նեխուր և գազար

Հազար Գազար, բողկ, ելակ, վարունգ, սոխ

Սոխազգիների 
ընտանիք

Ճակնդեղ, գազար, հազար, 
կաղամբազգիներ, կորթին, պրասասոխ

Լոբի և սիսեռ

Մաղադանոս Լոլիկ և ծնեբեկ

Սիսեռ Գազար, բողկ, շաղգամ, վարունգ, 
եգիպտացորեն, լոբի

Սոխազգիներ, թրաշուշան, 
կարտոֆիլ

Կարտոֆիլ Լոբի, եգիպտացորեն, 
կաղամբազգիներ, նարգիզ, ծովաբողկ

Դդում, դդմիկ, լոլիկ, 
վարունգ, արևածաղիկ

Դդում Եգիպտացորեն, նարգիզ Կարտոֆիլ

Բողկ Սիսեռ, նաստուրցիա, գազար, վարունգ Զոպա

Սպանախ Ելակ, հատիկավոր լոբի

Դդմիկ Նաստուրցիա, եգիպտացորեն, նարգիզ Կարտոֆիլ

Ելակ Թփային լոբի, սպանախ, հազար, 
սոխազգիներ

Կաղամբ

Արևածաղիկ Վարունգ Կարտոֆիլ

Լոլիկ Սոխազգիներ, նաստուրցիա, նարգիզ, 
ծնեբեկ, գազար, մաղադանոս, վարունգ

Կարտոֆիլ, ֆենխել, 
կաղամբազգիներ

Շաղգամ Սիսեռ Կարտոֆիլ
 

Աղյուսակ 6-1. Համատեղ ցանք կամ տնկում (Կուպպեր և Դոդսոն 2001)

բ) Ճիշտ սոր տե րի ը նտ րու թյուն
 Քաջ հայտ նի է, որ միև նույն մշա կա

բույ սի տար բեր սոր տեր ունեն տար բեր 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Ո րոշ նե րը 
ա րագ են ա ճում և կարճ ժա մա նա կա
հատ վա ծում բերք տա լիս. մյուս ներն 
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աչ քի են ը նկ նում ա վե լի եր կար վե գե
տա ցիայով: Ո րոշ սոր տեր ա վե լի բարձ
րա հա սակ են մյուս նե րից կամ ա վե լի 
շատ տերևային զանգ ված են ունե նում: 
Ո րոշ տե սակ ներ ա վե լի շատ կամ ա վե
լի քիչ սնն դա րար նյու թեր են պա հան
ջում ա ճի ըն թաց քում, մյուս ներն ա վե լի 
դի մաց կուն են ե րաշ տի կամ մո լա խո
տային բու սա կա նու թյան նկատ մամբ: 
Օ րի նակ՝ ե գիպ տա ցո րե նի ո րոշ սոր տեր  
կա րող են բերք տալ 58 օր վա ըն թաց
քում, մյուս նե րի պա րա գա յում բեր քա
հա վաք կա տար վում է ցան քից ա վե լի 
քան 100 օր ան ց: Ա նհ րա ժեշտ է ը նտ րել 
այն պի սի սորտ, ո րը կու նե նա ֆեր մե րի 
նա խընտ րած հատ կա նիշ նե րը: Հա մոզ
վե լուց հե տո, որ ը նտր վել է ճիշտ սորտ, 
կա րե լի է սե փա կան տնտե սու թյան մեջ 

նա խա ձեռ նել տվյալ սոր տի բազ մաց
ման գոր ծըն թա ցը:
գ) Ցան քաշրջա նա ռու թյան ը նտ րու-

թյուն
 Ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա կար

գում ա ճեց վող մշա կա բույ սե րի ը նտ րու
թյու նը կախ ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե
րից: Դի տար կենք դրան ցից մի քա նի սը: 
•	 Ի մա նա լով, թե որ ըն տա նի քին են 

պատ կա նում ը նտր ված մշա կա բույ
սե րը, կա րե լի է ո րո շել հա ջորդ 
վե գե տա ցիայի ըն թաց քում ա ճեց
վող մշա կա բույ սե րի ցան կը̀ նա
խա պատ վու թյու նը տա լով նա խորդ 
մշա կա բույ սից տար բեր ըն տա նի քի 
պատ կա նող բույ սե րի: Ներ քո հի շյալ 
ա ղյու սա կը ներ կա յաց նում է ա ռա
վել տա րած ված մշա կա բույ սե րը 
ը ստ ըն տա նիք նե րի (ա ղյու սակ 62): 

ԸՆՏԱՆԻՔ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ

Սոխազգիների ընտանիք Սեզատերև, սխտոր, պրասասոխ, սոխ

Դդմազգիների ընտանիք  Դդում, դդմիկ, վարունգ, ձմերուկ, սեխ և այլն

Խաչածաղկավորների ընտանիք 
(կաղամբազգիներ)

Չինական կաղամբ, բրոկոլի, բրյուսելյան կաղամբ, 
գլուխ կաղամբ, չինական կաղամբ, ծաղկակաղամբ, 
կոլրաբի (ցողունակաղամբ), մանանեխ, բողկ, 
շաղգամ, ջրկոտեմ

Թիթեռնածաղկավորների 
ընտանիք

Սովորական լոբի, սև լոբի, երեքնուկ, լատուկ, ոսպ, 
մաշ, գետնանուշ, ոլոռ, սոյա և այլն

Աստղածաղկավորների ընտանիք Հազար, կանկար

Մորմազգիների ընտանիք Կարտոֆիլ, լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ

Հացազգիների ընտանիք Եգիպտացորեն, բրինձ, սորգո, ցորեն, վարսակ, 
գարի, կորեկ և այլն

Նեխուրազգիների ընտանիք Գազար, նեխուր, սամիթ, ստեպղին, մաղադանոս

Փիփերթազգիների ընտանիք Բամբակ, բամիա և այլն

Աղյուսակ  6-2. Առավել տարածված մշակաբույսերն ըստ ընտանիքների
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•	 Ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա կար
գում ա ճեց վող բույ սե րի ցան կը ը նտ
րե լիս հար կա վոր է հաշ վի առ նել 
հետևյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը. 
Ընդ հա նուր բնույ թի ա ռա ջար կու-

թյուն ներ 
	Օր գա նա կան նյու թե րի և ա զո տի 

կու տակ ման նպա տա կով ո ւշ ցան
վող մշա կա բույ սե րից ա ռաջ կա րե լի 
է մշա կել  աշ նա նա ցան հա մա տա
րած ցան վող մշա կա բույ սեր:

	 Վաղ ցան վող մշա կա բույ սե րի դաշ
տում նա խորդ աշ նա նը կա րե լի է 
ա ճեց նել ձմ ռա նը ո չն չա ցող ծած
կո ցային մշա կա բույ սեր (վար սակ
ոլոռ): Այս դեպ քում հեշ տա նում են 
հիմ նա կան մշա կա բույ սի հո ղի նա
խա ցան քային մշա կու թյան աշ խա
տանք նե րը: 

	Եր բեք չպետք է մի քա նի տա-
րի շա րու նակ միև նույն դաշ տում 
ա ճեց նել միև նույն մշա կա բույ սը: 

	Ո րոշ վնա սա տու ներ և հի վան դու
թյուն ներ բու սա կան մնա ցորդ նե րի 
մի ջո ցով հեշ տու թյամբ կա րող են 
փո խանց վել մեկ մշա կա բույ սից մյու
սին: Ա նհ րա ժեշտ է խու սա փել մշա
կա բույ սե րի այն պի սի հա մադ րում
նե րից, որ ոնցում առ կա են նմա նա
տիպ խն դիր ներ: 

	Ոչ ա վան դա կան (նոր) մշա կա բույ
սե րը կա րող են բա վա րար պա հան
ջարկ չու նե նալ շու կա յում, սա կայն 
ար դյու նա վետ կեր պով ներգ րավ վել 
ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա կար
գում: Ե թե գյու ղա ցիա կան տնտե
սու թյան հիմ նա կան նպա տակն 
ար տադ րան քի շու կա յա հա նումն է, 

ա պա պետք է հա մոզ վել, որ տնտե
սու թյան մեջ ա ճեց վող հիմ նա կան 
ար տադ րան քը և ցան քաշրջա նա ռու
թյան մեջ կի րառ վող մշա կա բույ սե րը 
կա րող են ի րաց վել շու կա յում:

	Տնտե սու թյան մեջ ա ճեց վող մշա կա
բույ սե րի ցան կը ո րո շե լուց ա ռաջ հար
կա վոր է ստու գել սեր մե րի ծա գումն 
ու պատ րաս տի ար տադ րան քի գի նը: 

 ՄՈՐ ՄԱԶ ԳԻ ՆԵՐ (լո լիկ, կար տո-
ֆիլ, պղ պեղ, սմ բուկ)
	 Խոր հուրդ է տր վում լո լիկն ա ճեց նել 

ո լո ռից, հա զա րից կամ սպա նա խից 
հե տո, քա նի որ այն պա հանջ կոտ է 
սնն դա տար րե րի նկատ մամբ: 

	Հա զա րը կա րե լի է ա ճեց նել կար տո
ֆի լից ա ռաջ, քա նի որ այն քիչ սնն դա
տար րեր պա հան ջող մշա կա բույս է: 

	Կար տո ֆի լից և ե գիպ տա ցո րե նից 
ա ռաջ կա րե լի է ա ճեց նել թի թեռ
նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սեր, ո րոնք 
հիմ նա կան մշա կա բույ սե րը կա պա
հո վեն սնն դա տար րե րով:

	 Կար տո ֆի լը կա րե լի է ա ճեց նել 
ցածր մրցու նա կու թյուն ունե ցող մշա
կա բույ սե րից ա ռաջ, քա նի որ կար
տո ֆի լի ար տադ րու թյու նը նե րա ռում 
է հո ղի ակ տիվ մշա կու թյուն, ին չը 
նվա զեց նում է մո լա խո տե րի բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյու նը հե տա գա 
մշա կա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման 
ըն թաց քում: 

	Ե գիպ տա ցո րե նի բեր քա հա վա քից 
հե տո նույն դաշ տում ան հրա ժեշտ է 
խու սա փել կար տո ֆի լի մշա կու թյու
նից, քա նի որ եր կու մշա կա բույ սերն 
էլ մեծ պա հանջ ունեն սնն դա րար 
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նյու թե րի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև 
ունեն ը նդ հա նուր վնա սա տու ներ 
(լա րաթր թուր):

	 Հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մից 
խու սա փե լու նպա տա կով հար կա
վոր է ուշա դիր լի նել տաք դե ղից հե
տո այլ բան ջա րային մշա կա բույ սե րի 
մշա կու թյան ժա մա նակ:
 Խո տա բույ սեր, ե գիպ տա ցո րեն և 

հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սեր
	 Հո ղում ա զո տի պա շա րը վե րա կանգ

նե լու նպա տա կով ե գիպ տա ցո րե նից 
հե տո կա րե լի է ա ճեց նել լո բի կամ 
այլ հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սեր: 

	Թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե
րից հե տո հա ցա հա տի կային մշա
կա բույ սե րի ա ճե ցու մը կա րող է 
ա վե լաց նել հա ցազ գի նե րի ցո ղու նի 
պառ կե լու հա վա նա կա նու թյու նը:
 Հա զար և հա վա կատ վազ գի նե րի 

ըն տա նի քին ( սպա նախ, ճակն դեղ) 
պատ կա նող մշա կա բույ սե ր 
	Ո լո ռից հե տո կա րե լի է մշա կել 

աշ նանա ցան կա նա չե ղեն և ստա
նալ ե րկ րորդ բեր քը: Ի սկ կա նա չե
ղե նը կօգ տա գոր ծի ո լո ռի կող մից 
ֆիքսված ա զո տը: 

	Ար մա տապ տուղ նե րը (ճա կն դեղ) 
ցան կա լի է ա ճեց նել հա զա րից կամ 
կա ղամ բից հե տո:

Բ. ԵՆ ԹԱ ՑԱՆՔ 
Են թա ցան քը մոտ հե ռա վո րու թյուն

նե րի վրա եր կու կամ ա վե լի մշա կա
բույ սե րի ա ճեց ման գոր ծըն թացն է, 
ո րը են թադ րում է շա հույթ ստա նա լու 
նպա տա կով դրանց հա մա տեղ ա ճե
ցում ծած կո ցային որևէ մշա կա բույ սի 

կամ այն պի սի այլ մշա կա բույ սե րի հետ, 
ո րոնք չեն մշակ վում շա հույթ ստա նա
լու նպա տա կով, սա կայն նպաս տում են 
հիմ նա կան մշա կա բույ սի ա ճին: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ցան ված մշա կա
բույ սե րի տե սակ նե րի միջև մրցակ
ցու թյու նը հա վա սա րակ շիռ վի ճա կում 
պահ պա նե լու նպա տա կով են թա ցան քի 
կի րա ռու մը հա վե լյալ ջան քեր է պա
հան ջում: Ե րբ եր կու կամ ա վե լի մշա կա
բույ սեր ա ճեց վում են միա սին, դրան
ցից յու րա քան չյու րի հա մար պետք է 
ա պա հո վել բա վա րար տա րածք՝ դրանց 
միջև դրա կան փո խազ դե ցու թյու նը 
ա ռա վե լա գույ նի, ի սկ մրցակ ցու թյու նը՝ 
նվա զա գույ նի հասց նե լու նպա տա կով: 
Այս ա մենն ի րա գոր ծե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետևյա լը՝  
1) տա րած քի կազ մա կեր պում,
2) տնկ ման խտու թյուն, 
3) ա ճեց վող մշա կա բույ սե րի բեր քա հա

վա քի ժամ կետ ներ,
4)  բույ սե րի կա ռուց վածք: 

Են թա ցան քի ժա մա նակ կի րառ վում 
են տա րած քի կազ մա կերպ ման նվա
զա գույ նը չորս հիմ նա կան ձևեր: Գործ
նա կա նում կի րառ վող հա մա կար գե րի 
մե ծա մաս նու թյունն այդ ձևե րի փո փոխ
ված տար բե րակ ներն են: 
Շար քե րով կա տար վող են թա ցանք

 Միա ժա մա նակ եր կու կամ ա վե լի 
մշա կա բույ սե րի ա ճե ցումն է այն պես, 
որ դրան ցից ա ռն վազն մե կը ցան վի 
շար քե րով: Այս մո տե ցու մը նպա տա
կա հար մար է կի րա ռել այն դեպ քում, 
ե րբ բարձ րաճ մշա կա բույ սե րը ա ճեց
վում են ստ վե րի ա պա հով ման և քա մու 
ա րա գու թյու նը նվա զեց նե լու մի ջո ցով 
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ցած րաճ մշա կա բույ սե րին ե րաշ տի 
և ջեր մային սթ րե սի բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյու նից պաշտ պա նե լու նպա
տա կով (նկար 63):

Ն կար 6-3. Ե գիպ տա ցո րե նի և լո բու՝ միմյանց հա ջոր դող շար քե րով են թա ցանք (ձա խից) 
Հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի և որ պես ծած կո ցային մշա կա բույս ծա ռայող խո-

տե րի՝ միմյանց հա ջոր դող շար քե րով են թա ցանք (ա ջից)

 Շեր տե րով ցանք
Եր կու կամ ա վե լի մշա կա բույ սե րի 

հա մա տեղ մշա կու թյունն է շեր տե րով, 
այն պես, որ դրանք ունե նան բա վա րար 
լայ նու թյուն մե քե նա յա կան աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար և միա ժա
մա նակ լի նեն բա վա կան մոտ` մշա կա
բույ սե րի միջև հա մա պա տաս խան փո
խազ դե ցու թյուն ա պա հո վե լու հա մար: 
Թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սերն 

ի րենց ար մատ նե րի վրա ունեն ա զոտ 
ֆիք սող բակ տե րիա ներ (պա լա րա
բակ տե րիա ներ): Չնա յած այս բույ սե
ր ը սնն դա րար նյու թե րի հա մար թույլ 
մրցակ ցու թյան մեջ են մտ նում ոչ թի
թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րի հետ, 
մա հա նա լուց հե տո կա րող են նույ նիսկ 
ա զոտ մա տա կա րա րել հա րա կից բույ
սե րին (նկար 64):

Ն կար 6-4. Շեր տե րով ցանք
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 Հեր թա փո խով ի րա կա նաց վող 
են թա ցանք

Այս դեպ քում ե րկ րորդ մշա կա բույ սը 
ա ճեց վում է այն տեղ, որ տեղ ցան ված 
է հիմ նա կան մշա կա բույ սը: Ե րկ րորդ 
մշա կա բույ սի ցան քը (վե րատնկու մը, 
սա ծի լու մը) կա տար վում է այն ժա մա
նակ, ե րբ հիմ նա կան մշա կա բույ սը  
պտ ղա բեր ման փու լում է, սա կայն բեր
քա հա վաք դեռևս չի ի րա կա նաց վել 
(օր.՝ հա զա րի վե րատնկում լո լի կի դաշ
տում): Հա զա րը կա րող է օգ տա գոր ծել 
այն տա րած քը, ո րը դեռևս զբա ղեց ված 
չէ լո լի կի կող մից, ի սկ բեր քը կհա վաք
վի այն ժա մա նակ, ե րբ լո լիկն ար դեն 
ճյու ղա վոր վում է և պատ րաստ է լայ նու
թյամբ ծած կել ամ բողջ հո ղա թում բը:

 Խա ռը են թա ցանք
Եր կու կամ ա վե լի մշա կա բույ սե րի 

ա ճե ցումն է ա ռանց շա րային հս տակ 

դա սա վոր վա ծու թյան (հ նա րա վոր 
հա մադ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հա վելյալ ման րա մաս նե րը ներ կա
յաց ված են ա ղյու սակ 61ում): Ո րոշ 
մշա կա բույ սեր կա րող են ցան վել որ
պես կա նաչ ցան կա պատ (բու ֆե րային 
շերտ) կամ ծու ղա կի դեր կա տա րող 
բույ սեր՝ վնասա տու նե րի դեմ պայ քա
րե լու նպա տա կով: Դաշ տի եզ րե րից 
թա փան ցող վնա սա տուն հան դի պում 
է ծու ղա կի դեր կա տա րող մշա կա
բույ սին (ո րն ա վե լի նա խընտ րե լի է, 
քան հիմ նա կան մշա կա բույ սը) և այլևս 
ա ռաջ չի շարժ վում: Վնա սա տու նե րի 
դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րե լու հա
մար ծու ղա կի դեր կա տա րող մշա
կա բույ սե րը կա րե լի է ցո ղել բնա կան 
մի ջա տա սպան պատ րաս տուկ նե րով 
(նկար 65): 

Ն կար 6-5. Խա ռը են թա ցանք

 Ա ճի և զար գաց ման տար բեր մա կար
դակ ներ ունե ցող մշա կա բույ սե րի խա ռը 

ցան քե րի մշա կու թյու նը կա րող է դժվա
րա նալ, ի սկ ար դյու նա վե տու թյու նը՝ 
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նվա զել: Հետևա բար մշա կա բույ սե րի 
ա ճե ցու մը հա ջոր դա կան շար քե րով մե
ծա պես հեշ տաց նում է մշա կու թյան գոր
ծըն թա ցը: 

Են թա ցան քը կա րող է նաև խն դիր
ներ ա ռա ջաց նել ցան քաշրջա նա ռու թյան 
կի րառ ման ժա մա նակ: Ի նչ պես հայտ
նի է, ցա նքաշրջա նա ռու թյան հիմ նա
կան սկզ բուն քը բույ սե րի ըն տա նիք նե րի 
ճիշտ տա րան ջա տումն է: Եր կու տար
բեր ըն տա նիք նե րի պատ կա նող մշա կա
բույ սե րի վե րատնկու մը նույն դաշ տում 
կա րող է դժ վա րա նալ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
պատ շաճ պլա նա վո րու մը կա րող է կեն
սու նակ ցան քաշրջա նա ռու թյուն ա պա
հո վել: Օր.՝ ե թե ֆեր մե րային տնտե սու
թյան մեջ ա ճեց վում են լո լիկ, դդ միկ, 
բրո կո լի և հա զար, ա պա պարզ ցան
քաշրջա նա ռու թյան դեպ քում այդ մշա
կա բույ սե րից յու րա քան չյու րը կտնկ վի 

տար բեր դաշ տե րում և ա ռն վազն ե րեք 
տա րի չի ա ճեց վի նույն հո ղակ տո րում: 

Գ. ԾԱԾ ԿՈ ՑԱՅԻՆ  
ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵՐ

 Ցան կա ցած մշա կա բույս, ո րը ծած
կում է հո ղի մա կե րե սը և բա րե լա վում 
դրա բեր րիու թյու նը, կա րող է հա մար
վել ծած կո ցային մշա կա բույս: Օ րի նակ̀  
այն կա րող է լի նել ի նչ պես թի թեռ նա
ծաղ կա վոր բույս, ո րը ունի նաև այլ 
օգ տա կար ազ դե ցու թյուն, այն պես էլ 
մո լա խոտ, ո րն աչ քի է ը նկ նում ա րագ 
ա ճով և հս կա յա կան կեն սա զանգ վա ծի 
ար տադ րու թյամբ: Ծած կո ցային մշա
կա բույ սե րի ա մե նա կարևոր հատ կա նի
շը դրանց ա րագ ա ճն ու հո ղը մշ տա կան 
բու սա կան ծած կո ցով ա պա հո վելն է:

 Լա վա գույն ծած կո ցային մշա կա
բույ սը կա րե լի է բնու թագ րել հետևյալ 
հատ կա նիշ նե րով (նկար 66). 

Ն կար 6-6. Ցան քաշրջա նա ռու թյան լա վա գույն տար բե րա կի չա փո րո շիչ նե րը
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• Ու նեն ոչ թանկ, մշ տա պես հա սա նե լի, 
ա րագ բազ մա ցող, հեշտ հա վաք վող 
ու պահ պա նու թյան հա մար հա տուկ 
պայ ման ներ չպա հան ջող սեր մեր:

• Մ շա կա բույսն աչ քի է ը նկ նում ա ճի 
ա րագ տեմ պով և կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում ծած կում է հո ղի մա
կե րե սը:

•  Դի մաց կուն է վնա սա տու նե րի և հի
վան դու թյուն նե րի հան դեպ: 

• Ար տադ րում է մեծ քա նա կու թյամբ 

կեն սա զանգ ված:
• Մ շա կա բույսն ունի օ դից ա զոտ ֆիք

սե լու ունա կու թյուն: 
• Ու նի հո ղը փխ րեց նող ար մա տային 

հա մա կարգ և դեգ րա դաց ված հո ղե
րը վե րա կանգ նե լու ունա կու թյուն: 

• Այն հեշտ է մշա կել ի նչ պես ա ռան
ձին, այն պես էլ այլ մշա կա բույ սե րի 
հետ միա սին:

•  Կա րող է օգ տա գործ վել որ պես 
ա նաս նա կեր կամ պա րեն:

 ԿՈ ՎՈ ԼՈ ՌԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿԸ ՈՐ ՊԵՍ ԾԱԾ ԿՈ ՑԱՅԻՆ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅՍ

 Կովո լո ռը (Vigna unguiculata) թի
թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քին 
պատ կա նող մշա կա բույս է, ո րը մի 
շարք հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ ծա ռա
յում է որ պես կա տա րյալ ծած կո ցային 
մշա կա բույս՝ 
• այն ե րաշ տա դի մաց կուն է և կա րող 

է ա ճել քիչ քա նա կու թյամբ ջրի առ
կա յու թյան պայ ման նե րում, 

• ու նի ա զոտ ֆիք սե լու հատ կու թյուն և 
կա րող է ա ճել ան գամ շատ աղ քատ 
հո ղե րում, 

• ու նակ է ա ճել ստ վե րում և կա րող է 
օգ տա գործ վել են թա ցան քի հա մար, 

• պ տու ղը կա րող է կեն դա նի նե րի հա
մար օգ տա գործ վել որ պես սպի տա
կու ցով հա րուստ կեր, 

• վ նա սա տու նե րի հան դեպ ունի 
բարձր դի մաց կու նու թյուն:
 Կո վո լո ռը, որ պես ե րկ րորդ մշա կա

բույս (են թա ցանք), հա ճախ կի րառ վում 
է ե գիպ տա ցո րե նի և ա վե լային սոր գոյի 
դաշ տե րում:

Որ պես ծած կո ցային մշա կա բույ սեր 
ա ճեց վող թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րից 
են նաև առ վույ տը (Medicago sativa), 
կար միր ե րեք նու կը (Trifolium incarnat
um), հա տի կային լո բին (Vicia faba) և վի
կը (Vicia vellosa)։

 Ծած կո ցային ո րոշ մշա կա բույ սեր օգ
տա գործ վում են հո ղի կա ռուց ված քը 
բա րե լա վե լու և հո ղում առ կա օր գա նա
կան նյու թե րի քա նա կու թյունն ա վե լաց
նե լու հա մար: Այդ նպա տա կով ա ճեց վող 
ոչ թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րի 
օ րի նակ են գա րին (Hordeum vulgare), 
հնդ կա ցո րե նը (Fagopyron esculentum), 
վար սա կը (Avena sativa), տա րե կա նը (Lo
lium multiflorum), աշ նա նա ցան ցո րե նը 
(Triticum aestivum) և այլն:

Դ. Մ ՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՄՇԱ
ԿՈՒԹՅԱ Ն ԵՎ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ 
Ա ՐԱ ԾԵՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱԴ ՐՈՒ ՄԸ 

Այս մո տե ցու մը հա մակ ցում է մշա
կա բույ սե րի մշա կու թյան և ըն տա նի 
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կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման հա մա կար
գե րը: Այս պա րա գա յում մշակ վող խո
տա բույ սերը, ա զոտ ֆիք սող թի թեռ
նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րը, բա րե
լավ ված ան մշակ հո ղա տա րածք ները, 
ի նչ պես նաև մո լա խո տե րի և մշա կա
բույ սե րի մնա ցորդ նե րը կե րի բա զա 
են գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի նե րի 
հա մար: Ի սկ կեն դա նի ները, ա րա ծե լով 
ծա ռե րի տակ կամ դաշ տե րում, ի րենց 
կեն սա գոր ծու նեու թյան հետևանքով 
պա րար տա նյու թով են ա պա հո վում 
գյու ղատնտե սա կան մշա կա բույ սե րը:

 Գո յու թյուն ունեն փոր ձա րա րա կան 
ֆեր մե րային տնտե սու թյուն ներ, որ
տեղ պահ վում են գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի ներ և թռ չուն ներ, ի նչ պես նաև 
առ կա են բան ջա րե ղե նի ար տադ րու
թյուն և ձկ նա բու ծա րան: Կեն դա նի նե րի 
գոր ծու նեու թյան հետևանքով ա ռա ջա
ցած թա փոն ներն օգ տա գործ վում են 
պա րար տան յու թե րի, ձկ նե րի կե րի և 
կեն սա գա զի ստաց ման հա մար: Մշա
կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րը և մարդ
կանց գոր ծու նեու թյան հետևան քով 
ա ռա ջա ցած թա փոն նե րը նույն պես օգ
տա գործ վում են կեն սա գա զի ար տադ
րու թյան նպա տակ նե րով: Կեն սա գա զի 
ար տադ րու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա
ցած հե ղուկ թա փոն ներն օգ տա գործ
վում են այ գե գոր ծու թյան ո լոր տում: Այս 
հա մա կար գում պար բե րա բար փոխ վում 
են մշակ վող հո ղակ տո րի տե ղե րը, ին չը 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մեկ վայ
րում գո յա ցած մնա ցորդ ներն օգ տա
գոր ծելու որ պես սնն դա րար նյու թեր 
մեկ այլ նի հա մար:

Ե. Մ ՇԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ
ԳԵ ՐԻ ՆԱ ԽԱԳ ԾՈՒՄ

Մ շա կու թյան հա մա կար գե րը պետք է 
նա խագծ վեն այն պես, որ հո ղը գրե թե 
միշտ ծածկ ված լի նի բույ սե րով: Թեք 
լան ջե րի վրա գտնվող վա րե լա հո ղե
րում մշա կու թյան հա մա կար գի, մշա կա
բույ սե րի, ցան քի և տնկ ման խե լա միտ 
ժամ կետ նե րի ճիշտ ը նտ րու թյու նը կա
րող է օգ նել հո ղե րի դեգ րա դա ցիայի 
դեմ պայ քա րի հար ցում: Հիմ նա կան 
մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա քից հե
տո, կա նաչ պա րար տաց ման նպա տա
կով, կա րող է ցան վել որևէ մշա կա բույս 
(նկար 67): Սա րա լան ջե րի վրա մշա
կա բույ սե րը կա րող են ցան վել շար քե
րով՝ լան ջի թե քու թյանն ո ւղ ղա հա յաց։ 
Դա կա րող է մե ծա պես նպաս տել մա
կերևու թային ջրե րի հոս քի դան դա ղեց
մա նը և է րո զիոն գոր ծըն թա ցի կր ճատ
մա նը: Դան դաղ աճ ունե ցող մշա կա
բույ սե րի պա րա գա յում ա րա գաճ տե
սակ նե րով (օ րի նակ՝ լո բի կամ ե րի ցուկ) 
են թա ցան քի ի րա կա նա ցու մը կա րող է 
օգ նել պաշտ պա նե լու հո ղը հիմ նա կան 
մշա կա բույ սի աճ ման սկզբ նա կան փու
լում։



65

Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց 6. մշա կա բույ սե րԻ պլա նա վո րումն ու կա ռա վա րումը օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ  

Ն կար 6-7. Կա նաչ պա րար տաց ման կի րառ ման հիմ նա կան քայ լե րը

 Հո ղե րի հա մար մշ տա կան բու սա
ծած կույթ ա պա հո վե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է դի տար կել հետևյալ 
նկա տա ռում նե րը. 
•	  Հո ղի մշա կու թյան ժամ կետ նե րը
•	 Տնկ ման կամ ցան քի ժամ կետ նե րը
•	 Սա ծիլ նե րի ար տադ րու թյունը և  

սա ծի լումը
•	 Խա ռը մշա կու թյուն ը
•	 Են թա ցան քի կի րա ռումը
•	  Ծած կո ցային մշա կա բույ սերը
•	  Մուլ չա պա տումը,
•	  Քաղ հա նի ժամ կետ նե րը
•	  Սե զո նից դուրս ի րա կա նաց վող 

կա նաչ պա րար տա նյութ հան դի
սա ցող մշա կա բույ սի ցանքը (նկար 
68) 

•	 Ակն կալ վող ար դյուն քը բեր քատ վու
թյան մա կար դա կի վրա

•	  Նա խընտ րե լի տե սակ նե րի հա սա
նե լիու թյու նը 

•	 Սեր մե րի ար ժե քը 
•	 Ո ռոգ ման ջրի առ կա յու թյու նը 
•	 Աշ խա տու ժի առ կա յու թյու նը 
•	 Կողմ նա կի մշա կա բույ սե րի լրա ցու

ցիչ կի րա ռու թյունը
•	  Ռիս կի նվա զե ցումը
•	 Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյունը
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Ն կար 6-8. Կա նաչ պա րար տաց ման կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը  
ցան քաշրջա նա ռու թյան մեջ 

\!/ ԳՐԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԸ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Է
 Պատ շաճ կեր պով լրաց ված դաշ

տային գրան ցա մա տյա նը մե ծա պես 
օգ նում է հի շե լու, թե ան ցյա լում կոնկ
րետ հո ղակ տո րի վրա ի նչ մշա կա բույս 
է մշակ վել: Գրան ցա մա տյանն ա ռա վել 
օգ տա կար է, ե րբ տնտե սու թյան յու րա
քան չյուր հո ղակ տո րի հա մար ա ռան
ձինա ռան ձին գրանց վում են վնա սա
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի հետ 
կապ ված խն դիր նե րը: 

Օ րի նակ՝ հի վան դու թյուն նե րի և 
վնա սա տու նե րի նկատ մամբ դյու րըն
կալ մշա կա բույ սի մշա կու թյան դեպ քում 
վե գե տա ցիայի ըն թաց քում կա րող են 
գրանց վել վա րա կի բռն կում ներ: Ե թե 
նույն դաշ տում հա ջորդ տա րի ա ճեց վում 

է միև նույն մշա կա բույ սը կամ նույն ըն
տա նի քին պատ կա նող նմա նա տիպ տե
սա կը, ա պա այն կա րող է տու ժել նա
խորդ մշա կա բույ սի ցան քե րում զար գա
ցում ստա ցած հի վան դու թյուն նե րից և 
վնա սա տու նե րից: Այս երևույ թից կա րե
լի է խու սա փել, ե թե հո ղը ո րոշ ժա մա
նակ թողն վի ան մշակ կամ ա ճեց վի այլ 
ըն տա նի քի պատ կա նող մշա կա բույս, 
ո րը կա յուն է տվյալ վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ: Դա 
հնա րա վո րու թյուն կտա զգա լիո րեն բա
րե լա վե լու հո ղի վի ճա կը, ինչի շնորհիվ 
սկզբ նա կան մշա կա բույ սե րը կա րող են 
կրկին ներգրավ վել տնտե սու թյան մեջ 
ա ճեց վող մշա կա բույ սե րի ցան կում:
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7. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՍՆՆ ԴԱ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՄ ՓՈ Փ ՆԿԱՐԱ ԳԻՐ 

 Հո ղը կեն դա նի հա մա կարգ է, ի սկ 
հո ղի բեր րիու թյու նը՝ գյու ղատնտե սա
կան ար տադ րո ղա կա նու թյան հիմ նա
կան գրա վա կա նը: Գյու ղատնտե սու
թյան վար ման ցան կա ցած հա մա կար
գում հո ղի բեր րիու թյան պահ պա նու
մը գլ խա վոր քայ լե րից մե կն է: Հո ղում 
առ կա միկ րոօր գա նիզմ նե րի մեծ քա
նա կու թյունն ա պա հո վում է հո ղային 
խո շոր ա պար նե րի տա րան ջա տու մը 
ման րա գույն մաս նիկ նե րի, ո րոնք կա
րող են հեշ տու թյամբ յու րաց վել բույ սի 
ա ր մա տային հա մա կար գի կող մից: Ար
դյուն քում տե ղի է ունե նում սնն դա տար
րե րի բնա կան շրջապ տույտ: Ո ւս տի 
ֆեր մեր նե րը պետք է պահ պա նեն հո ղի 
բեր րիու թյու նը մշա կա բույ սե րի մշա կու
թյան կամ ա նա սուն նե րի ա րա ծեց ման 

ար դյուն քում հո ղից հե ռաց ված սննդա
տար րե րը՝ կա նաչ պա րար տա ցում, գո
մաղբ, կոմ պոստ և այլ բնա կան պա
րար տա նյու թեր (օ րի նակ՝ ֆոս ֆո րային 
ա պար), կի րա ռե լու մի ջո ցով:

Պար բե րա բար կա տար վող հո ղե
րի լա բո րա տոր փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
մի ջո ցով պետք է բույ սե րի հա մար ան
հրա ժեշտ սնն դա տար րե րի մուտ քը և ել
քը մշ տա պես պա հել հս կո ղու թյան տակ̀ 
հա մոզ վե լու հա մար, որ սնն դա տար րե
րի ան խնա սպա ռում տե ղի չի ունե նում: 
Սնն դա տար րե րի ան բա վա րա րու թյու նը 
չի կա րող դրա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ 
ո ՛չ մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան, ոչ էլ 
օգ տա կար միկ րոօր գա նիզ մնե րի ակ տիվ 
պո պու լյա ցիա նե րի զար գաց ման գոր ծըն
թաց նե րի վրա (նկար ներ 71 և 72):

Ն կար 7-1. Ին չո՞ւ են օր գա նա կան նյու թե րը այդ քան կարևոր
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Նկար 7-2. Ինչպե՞ս բարելավել և պահպանել հողը

Գյու ղատնտե սա կան կա յուն ար
տադ րու թյան զար գա ցու մը հնա րա վոր 
է ա պա հո վել մշա կա բույ սե րի ճիշտ 
ը նտ րու թյան, հո ղի բեր րիու թյան և ֆի
զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 

պահ պան ման, ջրային ռե սուրս նե րի 
ար դյու նա վետ կա ռա վար ման պա րա
գա յում (նկար 73): Այդ գոր ծըն թա ցը 
կախ ված է կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե
րից և հո ղի կեն սա բազ մա զա նու թյու նից: 

Նկար 7-3. Հողի վրա ազդող գործոնները
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Այս ա ռու մով պա հանջ վում են այն
պի սի մո տե ցում ներ, ո րոնք մե ծաց նում 
են հո ղի կեն սա բա նա կան ակ տի վու
թյու նը և եր կա րա ժամ կետ հե ռանկա
րում ա պա հո վում հո ղի ա ռող ջու թյու նն 
ու բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: 

 Հո ղի բեր րիու թյան բարձ րաց
ման նկա տա ռում նե րով կա րող են 

օգ տա գործ վել հետևյալ տի պի օր գա
նա կան պա րար տա նյու թե րը (նկար 74).
Ա. Կոմ պոստ և կեն սա հու մուս
Բ. Կա նաչ պա րար տա նյու թեր
Գ. Գո մաղբ
Դ. Բակ տե րիա կան պա րար տա նյու թեր
Ե. Հան քային պա րար տա նյու թեր

Նկար 7-4. Ինչպե՞ս ավելացնել հողի օրգանական նյութերի պարունակությունը

Ա. ԿՈՄ ՊՈՍ ՏԱ ՑՈՒՄ 
Կոմ պոս տա ցու մը մի գոր ծըն թաց է, 

ո րի ժա մա նակ բու սա կան կամ կեն դա
նա կան ծագ ման օր գա նա կան նյու թե
րը վե րած վում են հու մու սի: Դա կա
րող է տե ղի ունե նալ ի նչ պես կույ տե րի, 

այն պես էլ փո սե րի մեջ: Օր գա նա կան 
նյու թի չվե րահսկ վող քայ քայ ման հա
մե մատ՝ կոմ պոս տաց ման գոր ծըն
թա ցում քայ քա յու մը տե ղի է ունե նում 
ա վե լի ա րագ, հաս նում է ա վե լի բարձր 



70

Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

ջեր մաս տի ճան նե րի և ար դյուն քում տա
լիս բարձ րո րակ ար տադ րանք: 

Կոմ պոս տաց ման գոր ծըն թա ցում 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ե րեք հիմ նա
կան փու լեր. տա քաց ման, հո վաց ման 

և հա սու նաց ման փուլ: Այ նու հան դերձ, 
այս փու լե րը չի կա րե լի հս տա կո րեն 
ա ռանձ նաց նել միմյան ցից (նկար ներ 
75, 76 և ա ղյու սակ 71):

Ն կար  7-5. Կոմ պոս տաց ման գոր ծըն թա ցը

1.  Տա քաց ման փուլ.
•  Կոմ պոս տի կույ տը պատ րաս տե լուց 

3 օր հե տո այն տեղ ջեր մաս տի ճա նը 
բարձ րա նում է՝ հաս նե լով 6070°Cի, 
և սո վո րա բար 23 շա բաթ շա րու
նակ մնում է այդ մա կար դա կի վրա: 
Օր գա նա կան նյու թե րի քայ քայ ման 
հիմ նա կան մա սը տե ղի է ունե նում 
տա քաց ման փու լի ըն թաց քում: 

• Այս փու լում հիմ նա կա նում ակ տի
վա նում են ման րէ նե րը: Բարձր ջեր
մաս տի ճանն ա ռա ջա նում է ման րէ
նե րի գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ տե
ղի ունե ցող օր գա նա կան նյու թի փո
խա կերպ ման ար դյուն քում: Տաք ջեր
մաս տի ճա նը կոմ պոս տաց ման գոր
ծըն թա ցի բնո րոշ և կարևոր մա սն է: 
Բարձր ջեր մու թյան պայ ման նե րում 

ո չն չա նում են հի վան դու թյուն նե րի 
հա րու ցիչ ներն ու մա կա բույծ նե րը, 
մո լա խո տե րի ար մատ նե րը և սեր մե
րը: 

• Կոմ պոս տաց ման ա ռա ջին փու լի ըն
թաց քում ման րէ ներն ունե նում են 
թթ ված նի շատ բարձր պա հանջ, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է պո պու լյա ցիայի 
ա րագ զար գաց մամբ: Կույ տի մեջ 
բարձր ջեր մաս տի ճա նը ցույց է տա
լիս, որ ման րէ նե րի գոր ծու նեու թյան 
հա մար առ կա է թթ ված նի բա վա րար 
պա շար: Ե թե կույ տում թթ ված նի քա
նա կու թյու նը պա կաս է լի նում, ա պա 
ման րէ նե րի ա ճը խո չըն դոտ վում 
է, ի սկ կոմ պոս տում ա ռա ջա նում է 
տհաճ հոտ:

•  Խո նա վու թյու նը նույն պես էա կան է 
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կոմ պոս տաց ման գոր ծըն թա ցում 
ման րէ նե րի զար գաց ման հա մար: 
Տա քաց ման փու լի ըն թաց քում ջրի 
նկատ մամբ պա հան ջը ա մե նա մեծն 
է, ին չը պայ մա նա վոր ված է այս փու
լին բնո րոշ կեն սա բա նա կան բարձր 

ակ տի վու թյամբ և ուժեղ գո լոր շիաց
մամբ: 

• Ջեր մու թյան բարձ րաց մա նը զու գա
հեռ բարձ րա նում է կոմ պոս տի կույ
տի pHը (այ սինքն՝ թթ վայ նու թյու նը 
նվա զում է): 

Ն կար 7-6. Ի նչ պե՞ս պատ րաս տել կոմ պոստ

2. Հո վաց ման փուլ. 
• Այն բա նից հե տո, ե րբ ման րէ նե րի 

կող մից հեշ տո րեն յու րաց վող նյու թը 
փո խա կերպ վում է կոմ պոս տի, կույ
տի մեջ ջեր մաս տի ճա նը դան դա ղո
րեն նվա զում է և մնում 2545°Cի 
մա կար դա կի վրա:

•  Ջեր մաս տի ճա նի նվա զու մից հե
տո  կույ տում զար գա նում են բոր
բո սասնկե րը4 և սկս վում է ծղո տի, 
ման րա թե լի և փայ տա նյու թի քայ քա
յու մը: Եվ քա նի որ քայ քայ ման գոր
ծըն թացն ա վե լի դան դաղ է ըն թա
նում, ա պա կույ տի ջեր մաս տի ճա նը չի 

բարձ րա նում: 
• Ջեր մաս տի ճա նի ան կման ար դյուն

քում կոմ պոս տաց ման նյու թի pHը 
նվա զում է (թթ վայ նու թյու նը բարձ
րա նում է): 
3. Հա սու նաց ման փուլ.

• Հա սու նաց ման փու լի ըն թաց քում տե
ղի է ունե նում սնն դա տար րե րի հան
քայ նա ցում: Ար տադր վում են նաև հու
մի նաթ թու ներ և հա կա բիո տիկ ներ: 

• Այս փու լի ըն թաց քում կոմ պոս տի 
կույ տե րում կա րե լի է նկա տել կար
միր որ դեր և հո ղային այլ օր գա
նիզմ ներ:
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• Փու լի ա վար տին կոմ պոս տը մո տա
վո րա պես 50 տո կո սով կորց նում 
է իր նախ նա կան ծա վա լը, ձեռք է 
բե րում մուգ, բեր րի հո ղի գույն և 
դառ նում պատ րաստ օգ տա գործ
ման հա մար: 

• Այդ պա հից սկ սած՝ ի նչ քան եր կար 
է այն պահ վում, այն քան շատ է 

կորց նում պա րար տա նյու թի իր ո րա
կը, սա կայն դրա հետ մեկ տեղ մե
ծա նում է հո ղի կա ռուց ված քի (ստ
րուկ տու րայի) բա րե լավ ման կա րո
ղու թյու նը: 

• Տա քաց ման փու լի հա մե մատ հա սու
նաց ման փու լի ըն թաց քում ջրի կա
րի քը պա կա սում է: 

Ախ տո րո շում Խն դիր ներ Հ նա րա վոր պատ ճառ ներ Լու ծում ներ

Ջեր մաս տի ճա նը 
չի բարձ րա նում

Միկ րոօր գա նիզմ
նե րը չեն կա րո
ղա նում զար գա
նալ

• Նյու թը շատ չոր է կամ 
շատ թաց 

• Օդն ան բա վա րար է կամ 
չա փա զանց շատ

•  Կոմ պոս տա նյու թում C/N 
հա րա բե րակ ցու թյու նը 
ճիշտ չէ

•  Հո ղը չա փա զանց շատ է 

• Խո նա վաց նել ջրով 
կամ մե զով

•  Պատ րաս տել նոսր 
կույտ

• Դ րան խառ նել ա վե
լի շատ թարմ կա նաչ 
նյութ կամ գո մաղբ

Ջեր մաս տի ճա
նի հան կար ծա կի 
նվա զում 

Փո խա կերպ ման 
գոր ծըն թա ցը դա
դա րում է

• Նյու թը դար ձել է չա փից 
ա վե լի չոր

• Առ կա ամ բողջ ա զո տը 
սպառ վել է

• Խո նա վաց նել ջրով 
կամ մե զով 

• Ա վե լաց նել ա զո տով 
հա րուստ նյութ

Կոմ պոս տաց ված 
նյու թը ստա նում 
է կեղ տոտ սպի
տակ գույն 

Սն կե րի չա փա
զանց ուժեղ զար
գա ցում

• Նյու թը չա փա զանց չոր է
•  Կոմ պոս տա նյու թը եր կար 

ժա մա նակ չի խառն վել

• Խառ նել և կր կին 
պատ րաս տել կույ տը

•  Խո նա վաց նել ջրով 
կամ մե զով 

• Ա վե լաց նել ա զո տով 
հա րուստ նյութ

Նյու թը ստա նում 
է կա նա չասև 
ե րանգ, ունե նում 
է ան դուր հոտ

Կոմ պոս տաց ման 
նյու թը ան դուր 
հոտ է ար ձա կում

• Օ դը ան բա վա րար է, և 
կույտն ունի սխալ կա
ռուց վածք

• C/N հա րա բե րակ ցու թյու
նը չա փա զանց ցածր է 

• Կոմ պոս տա նյու թը չա փա
զանց թաց է

•  Կոմ պոս տա նյու թը բա վա
րար չա փով չի խառն վել

• Կր կին պատ րաս տել 
կույ տը՝ ա վե լաց նե լով 
C/N բարձր հա րա բե
րակ ցությամբ կոմ պոս
տա նյութ 

• Ա վե լի հա ճա խա կի 
շուռ տալ (խառ նել) 
կոմ պոս տը տա քաց
ման փու լի ըն թաց քում

Աղյուսակ 7-1. Կոմպոստացման գործընթացի հնարավոր պրոբլեմները և լուծումները
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4. ՏԱՐ ԲԵՐ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ 
Կոմ պոս տը կա րող է պատ րաստ

վել եր կու տար բեր ե ղա նակ նե րով` 
« շա րու նա կա բար» և «խմ բա քա նա կով»:

« Շա րու նա կա բար» կոմ պոս տաց-
ման հա մա կարգ 

Այս դեպ քում կոմ պոս տաց ման կույ
տե րը չեն տա քա նում: Տվյալ մո տե ցու մը 
շատ հար մար է, ե րբ առ կա է թա փոն
նե րի (օ րի նակ՝ խո հա նո ցային թա փոն
նե րի) շա րու նա կա կան ա պա հո վում: 
Սա կայն այս հա մա կար գը չու նի տա
քաց ման փու լի ա ռա վե լու թյուն նե րը:

«Խմ բա քա նա կով» կոմ պոս տաց-
ման հա մա կարգ 

Այս դեպ քում տե ղի է ունե նում տաք 
կոմ պոս տա ցում, և ամ բողջ նյու թը վե
րա փոխ վում է միա ժա մա նակ: «Խմ բա-
քա նա կով» կոմ պոս տաց ման ա ռա
վե լու թյուն ներն են սնն դա տար րե րի քիչ 
կո րուս տը և մո լա խո տե րի սեր մե րի ու 
հի վան դու թյուն նե րի ո չն չա ցու մը կոմ
պոս տաց ման բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
ար դյուն քում: Այս տեղ գոր ծըն թացն 

ըն թա նում է ա րագ (մի քա նի շա բաթ վա 
ըն թաց քում), և ար դյուն քում ստաց վում 
է բարձր ո րա կի կոմ պոստ: Ջրի սա կա
վու թյան պայ ման նե րում ա վե լի ճիշտ 
կլի նի կոմ պոս տա ցու մը կա տա րել փո
սե րում, քա նի որ կույ տե րով կոմ պոս
տաց ման դեպ քում մեծ է լի նում խո նա
վու թյան  կո րուս տը: 
Վեր մի կոմ պոս տա ցում

 Կոմ պոս տաց ման այս մե թո դի ըն
թաց քում օգ տա գործ վում են հա տուկ 
ան ձրևոր դեր (օ րի նակ̀   կա լի ֆոռ նիա
կան կար միր որ դե րը կեն սա հու մու
սի ար տադ րու թյու նում): Վեր ջին ներս 
ա րա գաց նում են կոմ պոս տաց ման գոր
ծըն թա ցը և հարս տաց նում պատ րաս տի 
կոմ պոստն ի րենց մար սո ղա կան հա մա
կար գից դուրս ե կող սնն դա տար րե րով 
և ֆեր մենտ նե րով: Վեր մի կոմ պոս տա
ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կոմ
պոստ պատ րաս տել շուրջ տա րին. ձմ
ռա նը՝ սե նյա կային պայ ման նե րում, ի սկ 
ամ ռա նը՝ դր սում (նկար 77):

Նկար 7-7. Կենսահումուսի արտադրություն
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Բ. ԿԱ ՆԱՉ ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ 
Կա նաչ պա րար տա նյու թերն ի րեն

ցից ներ կա յաց նում են բույ սեր, ո րոնք 
ա ճեց վում են հիմ նա կան մշա կա բույ սին 
սնն դա տար րեր մա տա կա րա րե լու նպա
տա կով: Ա ռա վե լա գույն կեն սա զանգ ված 
ձևա վո րե լուց հե տո դրանք մտց նում են 
հո ղի մեջ (խառ նում են հո ղի վե րին 
շեր տի հետ): Այ նու հետև նշ ված թարմ 
բու սա կան նյու թը կարճ ժա մա նա կա մի
ջո ցում ամ բող ջու թյամբ քայ քայ վում է: 
Կոշտ նյու թե րը (ծ ղոտ, ճյու ղեր և այլն) 
քայ քայ վում են ա վե լի դան դաղ: 

Դաշ տում կա նաչ պա րար տա նյու թե
րի ա ճեց մանն այ լընտ րանք կա րող են 
հան դի սա նալ այլ վայ րե րից թարմ բու
սա կան զանգ ված հա վա քե լը և վա րա
ծած կե լը: Օ րի նակ՝ ագ րոան տա ռային 
հա մա կար գում ցան քա տա րա ծու թյուն
նե րի հարևա նու թյամբ ա ճող ծա ռե րը և 
թփե րը ունակ են ձևա վո րելու մեծ քա
նա կու թյամբ կա նաչ զանգ ված, ո րը կա
րող է օգ տա գործ վել կա նաչ պա րար
տաց ման կամ մուլ չա պատ ման նպա
տա կով (նկար 78): 

 

Ն կար 7-8. Ի նչ պե՞ս տնտե սու թյան մեջ ա վե լաց նել կեն սա զանգ վա ծի ար տադ րու թյու նը

1. ԿԱ ՆԱՉ ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒԹԵՐՆ 
ՈՒՆԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
• Դ րանք թա փան ցում են հո ղի մեջ 

ի րենց ար մատ նե րով, այն դարձ
նում են ա վե լի փխ րուն և կան խում  
սննդա տար րե րի լվա ցումն ու հե ռա
ցու մը: 

• Ճն շում են մո լա խո տե րի ա ճը, 
պաշտ պա նում հո ղը է րո զիայից և 

արևի ուղիղ ճա ռա գայթ նե րի ազ դե
ցու թյու նից: 

• Թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սե րի օգ
տա գործ ման պա րա գա յում հո ղը 
հարս տաց նում են ա զո տով: 

• Կա նաչ պա րար տա նյութ հան դի սա
ցող ո րոշ մշա կա բույ սեր կա րող են 
օգ տա գործ վել ի նչ պես ա նաս նա կե
րի, այն պես էլ սնն դային նպա տա
կով (լո բի, ո լոռ): 



75

Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց 7. բույ սե րԻ սնն դա ռությու նը օր գա նա կան գյու ղատն տե սության մեջ  

• Կա նաչ պա րար տա նյու թե րի քայ քայ
ման շնորհիվ գո յա նում են տար բեր 
տե սա կի սնն դա տար րեր, ո րոնք, օգ
տա գործ վե լով հիմ նա կան մշա կա
բույ սե րի կող մից, բարձ րաց նում են 
բեր քատ վու թյու նը: 

• Կա նաչ պա րար տա ցու մը խթա նում 
է հո ղային օր գա նիզմ նե րի գոր ծու
նեու թյու նը և նպաս տում հո ղում օր
գա նա կան նյու թե րի պա շա րի ա վե
լաց մա նը: Այն բա րե լա վում է հո ղի 
կա ռուց ված քը և ջուր պա հե լու կա
րո ղու թյու նը: 
Այ սպի սով, կա նաչ պա րար տա ցու

մը հո ղի բեր րիու թյան բարձ րաց ման և 
մշակ վող հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի 
սնն դա ռու թյան բա րե լավ ման ոչ թանկ 
ե ղա նակ է: 

Գոր ծոն ներ, ո րոնք պետք է հաշ-
վի ա ռն ել նախ քան կա նաչ պա րար-
տա նյու թեր ա ճեց նե լը 
• Անհ րա ժեշտ է աշ խա տուժ վա րի, 

ցան քի, հն ձե լու և վա րա ծած կե լու 
հա մար: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը բա
վա կան աշ խա տա տար են, ե րբ հա
մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րի ու 
գոր ծիք նե րի քա նա կը բա վա րար չէ: 

• Ե թե կա նաչ պա րար տա նյութ հան
դի սա ցող մշա կա բույսն ա ճեց վում 
է հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի հետ 
միա սին, ա պա դրանք ի րար հետ 
մրցում են սնն դա տար րե րի, ջրի և 
լույ սի հա մար: 

• Ե թե որ պես կա նաչ պա րար տա
նյութ հող է մտց վում բու սա կան 
կոշտ զանգ ված, ա պա ա զո տը կա
րող է ժա մա նա կա վո րա պես լինել 
ան շարժ վի ճա կում և հիմ նա կան 

մշա կա բույ սի հա մար՝ ոչ մատ չե լի: 
• Ե թե կա սնն դի և գյու ղատնտե սա

կան տա րածք նե րի ա կն հայտ պա
կաս, ա պա նպա տա կա հար մար է 
կա նաչ պա րար տա նյու թի փո խա րեն 
ա ճեց նել պա րե նային մշա կա բույս, 
ի սկ պա րար տաց ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծել դրանց բու սա կան 
մնա ցորդ նե րը: Կի րա ռե լի է նաև 
կա նաչ պա րար տա նյութ հան դի սա
ցող բույ սի և հիմ նա կան մշա կա բույ
սի հա մա տեղ ցան քը: 

• Կա նաչ պա րար տա նյու թե րի ա ռա վե
լու թյուն ներն ի հայտ են գա լիս եր
կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում և ան
մի ջա պես տե սա նե լի չեն լի նում: 

3. ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾԵԼ 
ԿԱՆԱՉ ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԸ


ա) Կա նաչ պա րար տա նյութ հան-
դի սա ցող մշա կա բույ սի ցան քը 
• Ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա կար

գում կա նաչ պա րար տաց ման կի րառ
ման դեպ քում ցան քի հա մար պետք է 
ը նտր վի այն պի սի ժա մա նակ, որ կա
նաչ պա րար տա նյութ հան դի սա ցող 
բույ սը հնա րա վոր լի նի հն ձել և հող 
մտց նել (վա րի տակ)  նախ քան հա
ջորդ մշա կա բույ սի ցան քը: 

• Նոր մալ ա ճի և զար գաց ման հա մար 
ցան քա տա րա ծու թյունն ան հրա ժեշտ 
է ա պա հո վել ո ռոգ ման ջրով: 

• Ցան քի խտու թյու նը (ցան քի նոր ման) 
կախ ված է ը նտր ված մշա կա բույ սից 
և սոր տից:

•  Կա նաչ պա րար տա նյու թի ա ճեց
ման ըն թաց քում պա րար տաց ման 
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ան հրա ժեշ տու թյուն չի լի նում: Ե թե 
տվյալ հո ղակ տո րում թի թեռ նա
ծաղ կա վոր մշա կա բույ սերն ա ճեց
վում են ա ռա ջին ան գամ, ա պա 
ա զո տի ֆիքս ման դրա կան ար
դյունք ա պա հո վե լու նպա տա կով 

կա րե լի է ցան քից ա ռաջ դրանց 
սեր մե րը մշա կել պա լա րա բակ տե
րիա ներ պա րու նա կող պատ րաս
տուկ նե րով: 

բ) Սի դե րատ նե րի վա րա ծած կու մը 
(նկար79)։

Ն կար 7-9. Կա նաչ պա րար տա նյու թե րի օգ տա գործ ման քայլե րը

 ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ
 Քայ քայ ման շնորհիվ ա ռա ջա ցած 

սնն դա տար րե րի կորս տից խու սա փե լու 
հա մար կա նաչ պա րար տա նյու թը վա րի 
մի ջո ցով հող մտց նե լուց մինչև հա ջորդ 
մշա կա բույ սի ցան քը ըն կած ժա մա նա
կա հատ վա ծը չպետք է գե րա զան ցի 2–3 
շա բա թը:

 ՄԱՆ ՐԱ ՑՈՒՄ
Կա նաչ պա րար տա նյու թերն ան հա

մե մատ ա վե լի հեշտ և ար դյու նա վետ է 

հո ղի մեջ մտց նել, ե րբ բույ սե րը դեռևս 
մատ ղաշ են և թարմ: Ե թե կա նաչ պա
րար տա նյութ հան դի սա ցող բույ սե րը 
բարձ րաճ են կամ ունեն խո շոր և կոշտ 
մա սեր, ա պա քայ քայ ման գոր ծըն թա ցը 
հեշ տաց նե լու հա մար  դրանք պետք է 
կտ րա տել և ման րաց նել: Ի նչ քան ծե րա
ցած են բույ սե րը, այն քան եր կար կտևի 
քայ քա յու մը: Կա նաչ պա րար տա նյու թը 
հող մտց նե լու լա վա գույն ժամ կե տը 
ան մի ջա պես բույ սե րի ծաղկ մա նը նա
խոր դող  ժա մա նա կա հատ վածն է: 
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 Հո ղի մեջ մտց նե լու խո րու թյու նը
 Կա նաչ պա րար տա նյու թե րը չպետք է 

խո րը ծած կել հո ղի մեջ: Դրանք պետք 
է խառն վեն հո ղի վե րին շեր տի հետ 
(ծանր հո ղե րում` 515 սմ, ի սկ թեթև հո
ղե րում՝ 1020 սմ խո րու թյան վրա): Տաք և 
խո նավ կլի մա յա կան պայ ման նե րում այդ 
նյու թը կա րե լի է նաև թող նել հո ղի մա կե
րե սին որ պես մուլչ:
 գ) Տե սակ նե րի ճիշտ ը նտ րու թյու նը 

Գո յու թյուն ունի բույ սե րի և 
հատ կա պես թի թեռ նա ծաղ կա վոր 

մշա կա բույ սե րի մեծ բազ մա զա նու թյուն, 
ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես կա
նաչ պա րար տա նյութ: Ցան կա լի է, որ 
ը նտր ված տե սակ նե րը  հար մար ված 
լի նեն տե ղի բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րին (մթ նո լոր տային տե ղում ներ, 
հո ղային պայ ման ներ և այլն), հար մար 
լի նեն ցան քաշրջա նա ռու թյան հա մա
կար գում կի րա ռու թյան հա մար և այլ 
մշա կա բույ սե րի հի վան դու թյուն ներ և 
վնա սա տու ներ փո խան ցող ներ չլինեն 
(նկար 710):

Նկար 7-10. Կանաչ պարարտանյութի «իդեալական» բույսի բնութագիրը

Գ. ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԾԱԳ ՄԱՆ 
ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒԹ (ԳՈ ՄԱՂԲ, 
ԹՌՉ ՆԱՂԲ ԵՎ ԱՅԼՆ) 

Սո վո րա բար տնտե սու թյան մեջ 
ստաց ված կեն դա նա կան գո մաղբը որ
պես խառ նուրդ պա րու նա կում է նաև 
ցամ քա րային նյու թեր: Կախ ված կեն
դա նի նե րի պահ ման տի պից (ա նաս
նա շեն քում կամ բաց պայ ման նե րում)՝ 
ստաց ված գո մաղբը որ պես խառ նուրդ 

կա րող է պա րու նա կել ծղոտ, խոտ, թեփ 
և այլն: Ա մեն դեպ քում այն չա փա զանց 
ար ժե քա վոր օր գա նա կան պա րար տա
նյութ է: 

 Գո մաղ բի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը և ազ դե ցու թյու նը՝ որ պես ար ժե
քա վոր պա րար տա նյութ: 
• Այն պա րու նա կում է մեծ քա նա կու

թյամբ ա զոտ: 
• Գո մաղ բում առ կա ա զո տի միայն 
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մի մասն է ո ւղ ղա կիո րեն հա սա նե
լի բույ սե րի հա մար, մնա ցած մա սը 
մատ չե լի է դառ նում գո մաղ բի քայ
քայ ման ար դյուն քում. ի սկ կեն դա նու 
մե զի մեջ առ կա ա զո տը մատ չե լի է 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

• Երբ գո մաղ բը և մե զը խառն վում են 
ի րար, բույ սե րի հա մար ստեղ ծվում 
է սնն դա տար րե րի լավ հա վա սա
րակշռ ված աղ բյուր: Գո մաղ բում 
առ կա ֆոս ֆո րը և կա լիու մը նույն
քան մատ չե լի են բույ սե րի հա մար, 
որ քան քի միա կան սին թե տիկ պա
րար տա նյու թե րում: Թռչ նաղբն աչ
քի է ը նկ նում մեծ քա նա կու թյամբ 
ֆոս ֆո րի պա րու նա կու թյամբ, սա
կայն օր գա նա կան ար տադ րու թյան 
մեջ կի րա ռե լուց ա ռաջ հար կա վոր 
է ուսում նա սի րել այդ պա րար տա
նյու թի ծա գու մը, քա նի որ ժա մա նա
կա կից թռչ նա բու ծա րան նե րում թռչ
նաղբն աղ տոտ ված է լի նում ծանր 
մե տաղ նե րով: 

• Օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րը 
նպաս տում են հո ղի օր գա նա կան 
նյու թի ձևա վոր մա նը և հո ղի բեր
րիու թյան բա րե լավ մա նը: 

ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՊԱ ՀԵԼ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈ ՄԱՂ ԲԸ

 Բարձ րո րակ օր գա նա կան պա րար
տա նյութ ստա նա լու հա մար նպա տա
կա հար մար է տնտե սու թյան մեջ ստաց
վող գո մաղ բը հա վա քել և պա հես տա
վո րել գո մաղ բամ բար նե րում: Լա վա
գույն ար դյունք ստաց վում է տնտե
սու թյան մեջ ար տադր վող գո մաղ բի 

կոմ պոս տա ցու մից: Ա նաէ րոբ պայ ման
նե րում (ջ րով լց ված փո սե րում) պահ
վող գո մաղ բը ունե նում է ցածր ո րակ: 

 Գո մաղ բը հեշտ է հա վա քել և պա
հես տա վո րել, ե րբ կեն դա նի նե րը պահ
վում են ա նաս նա շեն քե րում: Պահ պան
ման ըն թաց քում, հե ղու կը կլա նե լու 
նպա տա կով, գո մաղ բին կա րե լի է խառ
նել բու սա կան չոր մնա ցորդ ներ (ծ ղոտ, 
խոտ, մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ ներ, 
տերև ներ և այլն): Հա ճախ ճա նա պար
հի եզ րե րին հան դի պող ման րաց ված 
կամ տրոր ված ծղո տը կա րող է ա վե լի 
շատ ջուր կլա նել, քան չվ նաս ված ցո
ղուն նե րով ծղո տը: 

Սո վո րա բար գո մաղ բը պահ վում է 
ա նաս նա շեն քի հարևա նու թյամբ՝ կույ տե
րով կամ փո սե րի մեջ: Այն կա րող է պահ
վել նաև ա նաս նա գո մում և օգ տա գործ
վել որ պես ցամ քար, ե թե ծածկ վի թարմ 
ցամ քա րի նյու թով: Ա մեն դեպ քում պահ
պան վող գո մաղ բը պետք է պաշտ պան
ված լի նի արևից, քա մուց և ան ձրևից: 
Սնն դա տար րե րի կորուս տը կան խե լու 
հա մար պետք է խու սա փել ջրի կու տա
կում նե րից և չո րա նա լուց: Պահ պան ման 
վայ րը պետք է լի նի ան ջրա թա փանց և 
ունե նա թեթևա կի թե քու թյուն: Լա վա
գույն տար բե րա կում այն  պետք է հա վա
քի գո մաղ բի կույ տից ար տա հո սող հե
ղու կը և ա նաս նա գո մից ե կող մե զը: Այս 
դեպ քում կույ տի շուրջը գտնվող պատ նե
շը կան խում է մե զի և ջրի ան վե րահս կե
լի ներ հոս քը և ար տա հոս քը:

 Փո սե րում գո մաղբ պա հե լը հատ
կա պես հար մար է չո րային շրջան նե րի 
հա մար: Այդ դեպ քում նվա զում է գո
մաղ բա կույ տի շատ չո րա նա լու վտան գը 
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և վե րա նում կույ տը հա ճախ ջրե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Պահ պան ման 
այս ե ղա նա կի թե րու թյուն ներն են ջրի 
հնա րա վոր կու տա կում նե րը և փո սե րի 
պատ րաստ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
հա վե լյալ ջան քե րը: Այդ մե թո դի հա
մար փոր վում է 90 սմ խո րու թյամբ և 
հա տա կի փոքր թե քու թյամբ փոս: Հա
տա կի հո ղը սեղմ վում և ամ րաց վում է, 
այ նու հետև ա ռա ջին ան գամ ծածկ վում 
ծղո տով: Փո սը լց վում է գո մաղ բի մո
տա վո րա պես 30 սմ հաս տու թյամբ մի 
քա նի  շեր տե րով, և դրան ցից յու րա
քանչյու րը սեղմ վում ու ծածկ վում է 
հո ղի բա րակ շեր տով: Փո սը լց վում է 
այն քան, մինչև կույ տի բարձ րու թյու նը 
հաս նում է գետ նից մոտ 30 սմ բարձ րու
թյան, ո րից հե տո ծածկ վում 10 սմ հաս
տու թյամբ հո ղա շեր տով:

 Պետք է մշ տա պես վե րահս կել 
գո մաղ բի կույ տում խո նա վու թյան 

մա կար դա կը: Սնն դա տար րե րի կորս
տից խու սա փե լու հա մար կույ տը պետք 
է պա հել ո՛չ շատ խո նավ, ոչ է լ չա փա
զանց չոր վի ճա կում: Գո մաղ բա կույ
տի խո նա վու թյան աս տի ճա նի վե րա
բերյալ պատ կե րա ցում կա րե լի է կազ
մել ար տա քին հետևյալ նշան նե րից 
(նկար 711).
• Ե թե ա ռա ջա նում է սպի տակ բոր բոս 

(թե լիկ ներ և սպի տակ կե տեր), ա պա 
գո մաղ բա կույ տը չա փա զանց չոր է, 
և այն պետք է խո նա վաց նել ջրով 
կամ մե զով: 

• Դեղ նա կա նա չա վուն ե րան գը և վատ 
հո տը գո մաղ բա կույ տի չա փա զանց 
խո նավ կամ ոչ բա վա րար չա փով 
օ դա փոխ ված լի նե լու նշաններ են: 

• Ե թե գո մաղ բա կույ տի ամ բողջ մա
կե րե սը ունի սևա շա գա նա կա գույն 
ե րանգ, ա պա պայ ման նե րը ի դեա
լա կան են: 

Նկար 7-11. Գոմաղբի ճիշտ մշակում
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Դ. ՄԱՆ ՐԷԱՅԻՆ  
ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ 

Ման րէային պա րար տա նյու թե րը 
հիմ նա կա նում կազմ ված են օր գա նա
կան նյու թից̀   շա քա րի կամ օս լայի ո րո
շա կի քա նա կու թյու նից, ո րոնք խմոր
վում են միկ րոօր գա նիզմ նե րի ո րո շա
կի տե սակ նե րի ներ գոր ծու թյամբ: Այս 
տի պի պա րար տա նյու թե րը « կեն դա նի 
օր գա նիզմ ներ» են, ո ւս տի պետք է օ գ
տա գործ վեն հաշ վի առ նե լով դրանց 
պի տա նե լիու թյան ժամ կե տը, հա կա
ռակ դեպ քում կա րող է հող մտց վել 
մա հա ցած և ոչ պի տա նի զանգ ված:

Չ նա յած կա տար վել են ո րոշ հե տա
զո տու թյուն ներ, ո րոնք ա պա ցու ցում են 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի դրա կան ազ դե
ցու թյու նը հո ղի բեր րիու թյան բարձ րաց
ման հար ցում, սա կայն ա ռայժմ նման 
պատ րաս տուկ նե րը լայն տա րա ծում 
չեն գտել: Կոնկ րետ պատ րաս տու կի 

ազ դե ցու թյու նը պար զե լու հա մար ա ռա
ջարկ վում է այն փոր ձար կել փոքր քա
նա կու թյամբ և հա մե մա տել մշա կում 
չան ցած հո ղակ տո րի հետ: Սա կայն 
հար կա վոր է հի շել, որ ման րէային պա
րար տա նյու թե րը չեն կա րող փո խա րի
նել գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյան մեջ 
կի րառ վող օր գա նա կան պա րար տա
նյու թե րին (գո մաղբ, թռչ նաղբ, կեն սա
հու մուս, կոմ պոստ և այլն):

 Գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան 
ման րէային պա րար տա նյու թե րում առ
կա ման րէ նե րի և սնկե րի մեծ մա սը սո
վո րա բար առ կա է հո ղում: Ո ւս տի նման 
պա րար տա նյու թի կի րա ռու մը մե ծաց
նում է ա ռան ձին օր գա նիզմ նե րի առ
կա յու թյու նը հո ղում: Եր բեմն ծախ սե րը 
կր ճա տե լու նպա տա կով ո րոշ ֆեր մեր
ներ ման րէային պա րար տա նյու թե րը 
պատ րաս տում են սե փա կան ուժե րով 
(նկար 712): 

Նկար 7-12. Ի նչ պե՞ս ի նք նու րույն պատ րաս տել կեն սա պա րար տա նյութ  
(ման րէային պա րար տա նյութ)

Ո րոշ ման րէ ներ հո ղում սնն դա տար
րեր են ա վե լաց նում հան քայ նաց ման 

մի ջո ցով: Ո րոշ ման րէ ներ էլ ա վե
լաց նում են ա զո տը՝ այն ֆիք սե լով 
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մթ նո լոր տից: Դրան ցից են պա լա րա
բակ տե րիա նե րը և ա զո տո բակ տե րը: 
Կան այն պի սի ման րէ ներ, օ րի նակ՝ մի
կո րի զային սուն կը, ո րոնք օգ նում են 
բույ սե րին յու րաց նել հո ղում ե ղած ոչ 
մատ չե լի ֆոս ֆո րը: Ի սկ ա զո սպի րիլ նե
րը և ա զո տո բակ տե րը ա զոտ ֆիք սող 
ման րէ ներ են: Օ րի նակ̀  պսև դո մո նաս 

բակ տե րիա նե րի խում բը կա րող է օգ
տա գոր ծել այն պի սի միա ցու թյուն ներ, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են բույ սե րի ար
մատ նե րի մա հա նա լու ար դյուն քում: 
Դրանք ի զո րու են լու ծե լի դարձ նել 
ֆոս ֆո րը և միև նույն ժա մա նակ ճն շել 
հո ղում առ կա բույ սե րի հի վան դու թյուն
նե րի զար գա ցու մը: 

Պա լա րա բակ տե
րիա ներ

 Բակ տե րիա ներ 
են, ո րոնք ապ
րում են հո ղում` 
թի թեռ նա ծաղ կա
վոր բույ սե րի ար
մատ նե րի շուր ջը։
Թի թեռ նա ծաղ
կա վող բույ սե րի 
հետ ձևա վո րում 
են սիմ բիոզ, ֆիք
սում են մթնո լոր
տի ա զո տը։

Ա զո տո բակ
տեր

 Բակ տե րիա 
է , որն ապ
րում է հո
ղում` ա զատ 
վի ճա կով։
 Կա րող 
է ֆիք սել 
ա զոտը։

Ազոպ րիլ  
բակ տե րիա ներ

 Բակ տե րիա է, 
որն ապ րում է 
հո ղում: 
Կա րող է ապ րել 
ի նք նու րույն կամ 
սեր տո րեն հա
մա գոր ծակ ցե լով 
բույ սե րի ար
մատ նե րի հետ: 
Brasilense տե
սա կը կա րող է 
ֆիք սել ա զո տը: 

Պսև դո մո նաս
 Տար բեր բակ տե
րիա նե րի խումբ 
է: 
Կա րող են օգ տա
գոր ծել այն պի սի 
միա ցու թյուն ներ, 
ո րոնք ա ռա ջա
նում են բույ սե րի 
ար մատ նե րի մա
հա նա լու ար դյուն
քում։ 
 Կա տա րում են 
տար բեր ֆունկ
ցիա ներ, օ րի
նակ՝ նպաս տում 
են ֆոս ֆո րի 
լու ծե լիու թյան 
բարձ րաց մա նը և 
մատ չե լիու թյան 
ա վե լաց մա նը:

Մի կո րի զա
 Սն կե րի և 
բույ սե րի ար
մատ նե րի միջև 
սիմ բիո զի ար
դյունք: Կա րող է 
հան դի պել գրե
թե բո լոր բույ սե
րի ար մատ նե րի 
մոտ ։
Ապ րում է ար
մատ նե րի մեջ 
և ի նք նու րույն 
դուրս գա լիս 
դե պի հո ղ:
 Բույ սե րին օգ
նում է ջուր և 
սնն դա նյու թեր 
հայթ այ թե լու 
հար ցում։
 Բա րե լա վում է 
հո ղի կա ռուց
ված քը։

Ն կար 7-13. Ման րէային պա րար տա նյու թե րում հայտ նա բեր ված  
ակ տիվ բա ղադ րա տար րե րից մի քա նի սը 

Ե. ՀԱՆ ՔԱՅԻՆ  
ՊԱ ՐԱՐ ՏԱ ՆՅՈՒ ԹԵՐ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան մեջ թույ լատ րե լի հան քային 

պա րար տա նյու թե րի հիմ քում ըն կած են 
ա ղա ցած բնա կան ա պար նե րը: Սա կայն 
դրանք կա րող են օգ տա գործ վել միայն 
որ պես օր գա նա կան պա րար տա նյու թի 
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հա վե լում: Հեշտ լու ծե լի սնն դա տար րեր 
պա րու նա կե լու դեպ քում դրանք կա րող 
են խա թա րել հո ղում ըն թա ցող բնա
կա նոն ըն թաց քը և ա ռա ջաց նել բույ
սե րի ան հա վա սա րակշռ ված սնն դա
ռու թյուն: Ո րոշ դեպ քե րում հան քային 

պա րար տա նյու թե րը է կո լո գիա կան 
տե սա կե տից ան ցան կա լի են, քա նի որ 
դրանց ար տադ րու թյու նը և տե ղա փո
խու մը է ներ գա տար են, ի սկ եր բեմն է լ 
բ նա կան մի ջա վայ րի վատ թա րաց ման 
պատ ճառ են դառ նում: 

Պա րար տա-
նյութ

Ծա գում Բ նու թա գիր Կի րա ռու թյուն

Բու սա կան 
մո խիր

Այր ված օր գա նա
կան նյութ

• Հան քային կազ մով նման 
է բույ սե րին

•  Հան քա նյու թե րի հեշտ յու
րա ցում

•  Կա լիու մով և կալ ցիու մով 
հա րուստ փայ տա մո խիր

• Կոմ պոս տաց ման 
նպա տա կով (լա վա
գույն կի րա ռու թյուն)

•  Բույ սե րի մերձբ նային 
տա րած քում

Կիր Ա ղա ցած կրա
քար, ջրի մուռ

• Կար գա վո րում է հո ղի 
pHը 

• Ջ րի մուռ ներ. հա րուստ է 
մնա ցոր դային տար րե րով

• Եր կու սից ե րեք տա րին 
մեկ, ե րբ հո ղի pHը 
ցածր է (խու սա փել 
չա փա զանց շատ օգ
տա գոր ծու մից, ո րը 
կա րող է հան գեց նել 
Ֆոս ֆո րի մատ չե լիու
թյան նվազ ման և 
միկ րոսնն դա տար րե րի 
պա կա սի ա վե լաց ման)

Քա րի փո շի Փո շիաց ված 
ա պար

• Մ նա ցոր դային տար րեր 
(կախ ված աղ բյու րի բա
ղադ րու թյու նից) 

• ինչ քան շատ է ման րաց
ված, այն քան մեծ է կլա
նող հատ կու թյու նը

• Ա վե լաց վում է տնտե
սու թյան մեջ ար
տադրվող գո մաղ բին: 
Պա կա սեց նում է ա զո
տի կո րուս տը գո լոր
շիաց ման ար դյուն քում 
և խթա նում քայ քայ
ման գոր ծըն թա ցը

Ֆոս ֆա տային 
ա պար

Ֆոս ֆոր պա րու
նա կող փո շիաց
ված ա պար

• Հեշ տու թյամբ կլան վում է 
հո ղի հան քային ա պար նե
րի կող մից

•  Վատ է կլան վում օր գա
նա կան նյու թե րի կող մից 

• Ու նի դան դաղ ազ դե ցու
թյուն

• Կոմ պոս տաց ման 
նպա տա կով 

• Ոչ կարմ րա վուն հո ղե
րում (texi ան դար ձե լի 
կլա նում)

Աղյուսակ 7-2. Օրգանական գյուղատնտեսության մեջ թույլատրելի հանքային 
պարարտանյութեր. ընդհանուր ակնարկ 
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8. ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  
ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ  
ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՄ ՓՈ Փ ՆԿԱՐԱ ԳԻՐ 

Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե
րի վե րահսկ ման (կա ռա վար ման) հա մա
կար գը բաղ կա ցած է մե կը մյու սին օ ժան
դա կող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քից, 
ո րոնք հիմ նա կա նում եր կա րա ժամ կետ 
բնույթ են կրում և նպա տա կաուղղ ված 
են կան խե լու վնա սա տու նե րի և հի վան
դու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու
նը գյու ղատնտե սա կան մշա կա բույ սե րի 
ա ճի, զար գաց ման և բեր քատ վու թյան 
վրա: Վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում նե
րը միտ ված են ցածր մա կար դա կի վրա 
պա հելու առ կա վնա սա տու նե րի պո
պուլյա ցիա նե րը և հի վան դու թյուն նե րը, 
ի սկ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը կրում 
են կար ճա ժամ կետ բնույթ և ո ւղղ ված են 
վնա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի 
ո չն չաց մա նը: Օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյան մեջ կի րառ վում է մեկ ը նդ հա
նուր սկզբունք, հա մա ձայն ո րի՝ պայ քար 
է տար վում տվյալ հիմ նախնդ րի ա ռա
ջաց ման պատ ճառ նե րի և ոչ թե դրանց 
հետևան քով ա ռա ջա ցած ախ տան շան նե
րի դեմ: Այս մո տե ցու մը կի րառ վում է նաև 
վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րի ըն թաց քում: Ո ւս տի վնա
սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վե
րահս կո ղու թյու նը (կա ռա վա րու մը) շատ 

ա վե լի ա ռաջ նային է, քան դրանց դեմ 
տար վող պայ քա րը: Ստորև նկա րագր
վում են ի նչ պես կան խար գե լիչ, այն պես 
էլ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը՝ կեն սա բա
նա կան, ագ րո տեխ նի կա կան, մե խա նի
կա կան մե թոդ նե րով, ի նչ պես նաև բնա
կան պես տի ցիդ նե րի օգ տա գործ մամբ: 

Ա ռողջ բույսն ա վե լի քիչ խո ցե լի է 
վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե
րի նկատ մամբ: Ո ւս տի օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան հիմ նա կան նպա
տակն է ստեղ ծել այն պի սի պայ ման
ներ, ո րոնց շնոր հիվ բույ սե րը կլի նեն 
ա վե լի ա ռողջ (նկար 81):

 Կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի և դրանց 
շրջա պա տող մի ջա վայ րի միջև փո խա
դարձ կապն էա կան նշա նա կու թյուն 
ունի բույ սի ա ռող ջու թյան հա մար: Բույ
սի ա ռող ջու թյունն ա ռա վել խո ցե լի 
է մո նո կուլ տու րայի (շա րու նա կա բար 
նույն հո ղա տա րած քում նույն մշա կա
բույ սի մշա կու թյան) դեպ քում, այ նինչ 
տնտե սու թյան մեջ մշակ վող բու սա տե
սակ նե րի բազ մա զա նե ցումն ա պա հո
վում է հա վա սա րակշռ ված փո խա դարձ 
կապ մշա կա բույ սե րի, վնա սա տու նե
րի և գի շա տիչ նե րի միջև: Ա հա թե ին
չու լավ կա ռա վար վող է կո հա մա կար գը 
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կա րող է լի նել վնա սա տու նե րի պո
պու լյա ցիայի և հի վան դու թյուն նե րի 
զար գաց ման մա կար դա կի նվա զեց
ման լավ մի ջոց: Ո րոշ մշա կա բույ սեր 

(նաև սոր տեր) ա ռա վել ար դյու նա վետ 
են հար մար վում շրջա կա մի ջա վայ րին, 
հետևա բար ունե նում են վա րակ վե լու 
ա վե լի փոքր ռիսկ:

Ն կար 8-1

Ն կար 8-2. Օր գա նա կան ե ղա նա կով վնա սա տու նե րի  
և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի սկզ բունք նե րը
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Բույ սի ա ռող ջա կան վի ճա կը մե
ծա պես կախ ված է հո ղի բեր րիու թյու
նից: Ե րբ սնն դա ռու թյու նը և pHը լի
նում են լավ հա վա սա րակշռ ված, բույ սը 
դառ նում է ա վե լի ուժեղ և քիչ խո ցե լի 
վա րակ նե րի հան դեպ: Կլի մա յա կան 
պայ ման նե րը, ի նչ պի սիք ե ն հա մա պա
տաս խան ջեր մաս տի ճան նե րը և խո
նա վու թյան բա վա րար պա շա րը, նույն
պես ա ռողջ բույ սի հա մար կարևոր 
գոր ծոն ներ են: Նշ ված պայ ման նե րից 
որևէ մե կի  ան հա մա պա տաս խա նու
թյան դեպ քում բույ սը կա րող է սթ րե սի 
են թարկ վել, ինչի հետևան քով էլ թու
լա նում է բույ սե րի ի մու նային հա մա
կար գը և դրանք դարձ նում ըն կա լու նակ 
վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե
րի հան դեպ: Ո ւս տի օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մե
րի հա մար կարևոր խն դիր նե րից մե կը 
պետք է լի նի բազ մա զան և ա ռողջ բույ
սե րի ա ճե ցու մը: Դրա շնորհիվ կա րե
լի կլի նի խու սա փել վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի հետ կապ ված շատ 
խն դիր նե րից (նկար 82):

Ա. ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ ՄԻ ՋՈ ՑԱ
ՌՈՒՄ ՆԵՐ ԵՎ ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ
ԿՈՒՄ (ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆԳ)

 Բույ սի ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև 
վնա սա տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը ֆեր մեր նե
րին օգ նում են ը նտ րել մշա կա բույ սե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար ար դյու նա
վետ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: 
Քա նի որ վնա սա տու նե րի և հի վան դու
թյուն նե րի զար գաց ման վրա ազ դում են 
բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, ա պա կարևոր 

է մի ջամ տել ա մե նազ գա յուն պա հե րին: 
Դա կա րե լի է ա նել կան խար գե լիչ մի
ջո ցա ռում նե րը ժա ման ակին կազ մա
կերպ ելու և տար բեր մե թոդ նե ր ար դյու
նա վետ զու գակց ելու մի ջո ցով: 

Մ շա կա բույ սե րի պաշտ պա նու թյան 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հիմ
նա կան սկզ բունք նե րը. 
1) Հար մար ված և դի մաց կուն սոր-

տե րի ը նտ րու թյուն 
 – Պետք է ը նտ րել այն պի սի սոր տեր, 

ո րոնք լավ հար մա րեց ված են տե
ղա կան մի ջա վայրի պայ ման նե րին 
(ջեր մաս տի ճան, սնն դա տար րե
րի պա շար, վնա սա տու նե րի և հի
վան դու թյուն նե րի ազ դե ցու թյուն): 
Այդ սոր տե րը կլի նեն ան հա մե մատ 
ա ռողջ և վնա սա տու նե րի ու հի վան
դու թյուն նե րի հանդեպ ա վե լի դի
մաց կուն: 

2) Մա քուր սերմ ա նյու թի և տնկա-
նյու թի ը նտ րու թյուն 

— Խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել 
ան վտանգ սեր մեր, ո րոնք ար տադ
րու թյան բո լոր փու լե րի ըն թաց քում 
ստուգ վել են ախ տա ծին մարմի ննե
րի և մո լա խո տե րի առ կա յու թյունը 
պարզելու հա մար: 

— Ցան կա լի է օգ տա գոր ծել տնկա նյութ̀ 
վս տա հե լի և ան վտանգ աղ բյուր նե
րից: 

3) Երկ րա գոր ծու թյան հա մա պա-
տաս խան հա մա կար գե րի կի րա-
ռում (տե՛ս Գլուխ 6. Բեր քի պլա նա
վո րում և կա ռա վա րում): 

— Խա ռը ցան քե րի կի րա ռում. կա րող է 
սահ մա նա փա կել վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը, 
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քա նի որ վնա սա կար օր գա նիզմ նե
րը սնվե լու և բազ մա նա լու հա մար 
ունե նում են ա վե լի քիչ թվով տեր
բույ սեր, ի սկ օգ տա կար մի ջատ նե րը 
հան դես են գա լիս մեծ բազ մա զա
նու թյամբ: 

— Ցան քաշրջա նա ռու թյան կի րա ռում. 
նվա զեց նում է հո ղա ծին հի վան դու
թյուն նե րի հասց րած վնա սը և նպաս
տում հո ղի բեր րիու թյան բարձ րաց
մա նը: 

— Կա նաչ պա րար տաց ման և ծած կո
ցային մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան 
հա մա կար գի կի րա ռում. հո ղում մե
ծաց նում է կեն սա բա նա կան ակ տի
վու թյու նը և ա վե լաց նում օգ տա կար 
օր գա նիզմ նե րի քա նա կու թյու նը: Այս 
դեպ քում կա րող է նկատ վել նաև 
վնա սա տու նե րի քա նա կի ա վե լա
ցում, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ճիշտ 
ը նտ րել ցան վող մշա կա բույ սե րի տե
սակ նե րը: 

4) Սնն դա տար րե րի հա վա սա-
րակշռ ված օգ տա գոր ծում 

— Չա փա վոր պա րար տա ցում. կա յուն 
ա ճը բույ սը դարձ նում է ա վե լի քիչ 
խո ցե լի վա րա կի հանդեպ: Չա փա
զանց շատ պա րար տա ցու մը կա րող 
է հան գեց նել ար մատ նե րի վնաս
ված քի՝ ճա նա պարհ բա ցե լով ե րկ
րոր դային վա րակ նե րի հա մար: 

— Հա մա պա տաս խան քա նա կու թյամբ 
կա լիու մի կի րա ռու մը նպաս տում է 
սնկե րի և բակ տե րիա նե րի վա րակ
նե րի կանխ մա նը: 

5) Օր գա նա կան նյու թե րի (պա րար-
տա նյու թեր, մուլչ) կի րա ռում 

— Հո ղում մե ծաց նում է 

միկ րոօր գա նիզմ նե րի խտու թյու նը և 
բարձ րաց նում դրանց ակ տի վու թյու
նը: Ար դյուն քում հո ղում նվա զում է 
պա թո գեն (ախ տա ծին) սնկե րի պո
պու լյա ցիան: 

— Բա րե լա վում է հո ղի կա ռուց ված քը, 
կար գա վո րում օ դա փո խա նա կու թյու
նը և ջրի ներծծ ման հատ կու թյու նը: 

— Մա տա կա րա րում է այն պի սի նյու
թեր, ո րոնք ուժե ղաց նում են բույ սի 
սե փա կան պաշտ պա նա կան հա մա
կար գը: 

6)  Հո ղի մշա կու թյան հա մա պա-
տաս խան մե թոդ նե րի կի րա ռում 

—  Դյու րաց նում է բույ սի վա րակ ված 
մա սե րի քայ քա յու մը: 

— Կար գա վո րում (սահ մա նա փա կում) 
է մո լա խո տե րի ա ճը, ո րոնք վնա սա
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի հա
մար ծա ռա յում են որ պես տերբույ
սեր: 

— Պաշտ պա նում է հո ղա ծին հի վան
դու թյուն նե րի զար գա ցու մը կար գա
վո րող միկ րոօր գա նիզմ նե րին: 

7) Ջ րային ռե սուրս նե րի ճիշտ կա-
ռա վա րում

—  Պետք է բա ցա ռել ջրի կու տա կում
նե րը, ին չը սթ րես է ա ռա ջաց նում 
բույ սե րի մեջ և նպաս տա վոր պայ
ման ներ ստեղ ծում ախ տա ծին օր գա
նիզմ նե րի վա րա կի տա րած ման հա
մար: 

— Խու սա փել բույ սե րի սա ղար թի խո
նա վա ցու մից, քա նի որ բազ մա թիվ 
հի վան դու թյուն ներ (հիմ նա կա նում 
սնկային) տա րած վում են ջրի կա թիլ
նե րի մի ջո ցով: 

8) Վ նա սա կար օր գա նիզմ նե րի 
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բնա կան թշ նա մի նե րի պահ պա-
նում և խթա նում

—  Մի ջա վայ րի լա վա գույն պայ ման ներ 
ա պա հո վել վնա սա կար օր գա նիզմ
նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի պահ
պան ման և վե րա րտադր ման հա
մար:

—  Խու սա փել օգ տա կար մի ջատ նե րին 
վնա սող պատ րաս տուկ նե րի օգ տա
գոր ծու մից: 

9) Ցան քի լա վա գույն սխե մայի և 
ժամ կե տի ը նտ րու թյուն 

— Վ նա սա տու նե րը և հի վան դու
թյուն նե րը հիմ նա կա նում վնաս են 
հասց նում բույ սե րին դրանց ա ճի և 
զար գաց ման ո րո շա կի փու լե րում, 
ո ւս տի կարևոր է, որ խո ցե լի փու լը 
չհա մընկ նի վնա սա տու նե րի բարձր 
խտու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծին: 
Այդ պատ ճա ռով հար կա վոր է ը նտ
րել մշա կա բույ սե րի ցան քի ա մե նա
բա րեն պաստ ժամ կե տը: 

— Բույ սե րի միջև բա վա րար հե ռա վո
րու թյան ա պա հո վու մը նվա զեց նում 
է հի վան դու թյուն նե րի տա րած ման 
վտան գը: 

— Բույ սե րի լավ օ դա փո խա նա կու թյու
նը թույլ է տա լիս, որ  տերև նե րի վրա 
ե ղած խո նա վու թյու նը ա վե լի ա րագ 
հե ռա նա, և կանխ վեն ախ տա ծին 
ման րէ նե րի զար գաց ումն ու վա րա
կի տա րա ծու մը: 

10)  Պատ շաճ սա նի տա րա կան մի ջո-
ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում

—  Հի վան դու թյան տա րա ծու մը կան
խե լու նպա տա կով հո ղի մա կե րե սից 
հե ռաց նել բույ սե րի վա րակ ված մա
սե րը (տերև ներ, պտուղ ներ): 

— Բեր քա հա վա քից հե տո ո չն չաց նել 
վա րակ ված բույ սե րի մնա ցորդ նե րը: 

ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ  
(ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆԳ)

Վ նա սա տու նե րի, հի վան դու թյուն նե
րի և մո լա խո տե րի կա նո նա վոր մշ տա
դիտ ար կու մը տնտե սու թյան ար դյու նա
վետ կա ռա վար ման հիմքն է: Վնա սա
տու նե րի, հի վան դու թյուն նե րի և մո լա
խո տե րի զար գա ցումն ու տա րա ծու մը 
վե րահս կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
տե ղե կու թյուն ներ ունե նալ տվյալ տա
րա ծաշրջա նում, հա մայն քում կամ կոնկ
րետ մշա կա բույ սի ցան քա տա րա ծու
թյու նում առ կա վնա սա կար օր գա նիզմ
նե րի և դրանց կող մից պատ ճառ ված 
վնա սի վե րա բե րյալ:
ա) Մշա կա բույ սե րի վրա վնա սա-

տու նե րի թո ղած բնո րոշ ախ-
տանշաննե րը 

– Մ շա կա բույ սե րին հիմ նա կա նում 
վնաս են հասց նում մի ջատ նե րը, 
տզե րը, նե մա տոդ նե րը և մի շարք 
այլ վնա սա կար օր գա նիզմ ներ: Սա
կայն վնաս կա րող են հասց նել նաև 
կաթ նա սուն նե րը (տար բեր կր ծող
ներ) և թռ չուն նե րը: 

– Մի ջատ նե րի պատ ճա ռած վնա սը  
կախ ված է մի ջա տի բե րա նի օր գան
նե րի տի պից, ո րը լի նում է կր ծող տի
պի (օ րի նակ՝ թր թուր, եր կա րակն ճիթ 
բզեզ), ծա կողծ ծող տի պի (օ րի նակ՝ 
լվիճ, տերևալ վիկ/փ սի լա): Հան դի
պում են մի ջատ նե րի կող մից բույ սե
րին հասց ված վնա սի այլ տի պեր ևս, 
օ րի նակ՝ ա կա նում (բնա փայ տա կեր 
մի ջատ ներ, ա կա նող ճան ճեր): Ո րոշ 
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մի ջատ ներ դան դա ղա շարժ են (օ րի
նակ՝ թրթուրնե րը), ի սկ մյուս նե րը՝ 
ա րա գա շարժ (օ րի նակ՝ պտ ղա ճան
ճը), ո րոշ ներն ունեն թաքն ված կեն
սա կերպ (օ րի նակ՝ փայ տաբ զե զը), 
մյուս նե րին հեշտ է հայտ նա բե րել 
(օ րի նակ՝ թրթու րնե րը, եր կա րակն
ճիթ բզե զը): 

•	 Հա ճախ բույ սե րի կոնկ րետ տի պի 
վնաս վածք նե րը բնո րոշ են ո րո շա
կի տե սա կի վնա սա տու նե րի: Օ րի
նակ̀  ան ցքեր կամ կեր վածք ունե
ցող տերև նե րը թր թուր նե րի կամ 
եր կա րակն ճիթ բզեզ նե րի կող մից 
պատ ճառ ված վնա սի ար դյունք են, 
տերև նե րի գանգ րո տու թյան պատ
ճառ կա րող են լի նել լվիճ նե րը, ի սկ 
վնաս ված և փտած պտուղ նե րի առ
կա յու թյան պատ ճառ՝ պտ ղա կեր նե
րի թր թուր նե րը: Բույ սե րը հա ճախ 
կա րող են թա ռա մել բվիկ նե րի և 
բնա փայ տա կեր մի ջատ նե րի գոր ծու
նեու թյան ար դյուն քում: 

•	 Տ զե րը շատ փոքր են և հա ճախ 
ան զեն աչ քով ան տե սա նե լի: Սար
դան ման ո րոշ տե սակ ներ բույ սե րի 
ախ տա հար ված հատ ված նե րում ոս
տայն են հյու սում, ին չի շնոր հիվ հեշ
տու թյամբ են հայտ նա բեր վում: Տզե
րի առ կա յու թյան դեպ քում բույ սե րի 
տերև նե րը և պտուղ նե րը ստա նում 
են դեղ նա վուն ե րանգ: 

•	 Կ լոր որ դե րը (նե մա տոդ ներ) նույն պես 
շատ փոքր են և ան զեն աչ քով տե սա
նե լի չեն: Դրանք հիմ նա կա նում վնաս 
են հասց նում ար մա տային հա մա կար
գին, ին չի պատճառով բույ սե րը դեղ
նում են, թա ռա մում և մա հա նում: 

բ) Հի վան դու թյան առ կա յու թյան 
բնո րոշ ախ տան շան նե րը մշա կա-
բույ սե րի վրա
Մշակաբույսերի հիվանդություննե

րիհիմնականհարուցիչներնենսնկե
րը,բակտերիաներըկամվիրուսները:
• Բույ սե րի վա րա կիչ հի վան դու թյուն

նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառը եր կու 
եր րորդի չափով սնկերն են: Այդ հի
վան դու թյուն նե րի թվին են պատ կա
նում ժան գե րը, մրրիկ նե րը, ա սեղ
նա տերև նե րի թափ վե լը, տերև նե րի 
գանգ րո տու թյու նը, կեղծ ալ րա ցո ղը, 
մրան ման սնկե րը և ան տրակ նո զը: 
Սն կե րի գոր ծու նեու թյան բա ցա
սա կան հետևանք են նաև տերև նե
րի, պտուղ նե րի և ծա ղիկ նե րի վրա 
ա ռա ջա ցող բծե րը, խո ցե րը, թա ռա
մու մը, քո սը, ի նչ պես նաև բույ սի ար
մա տի, ցո ղու նի, պտ ղի և բնա փայ
տի փտում նե րը: Սն կե րով վա րակ
ված լի նե լու պա րա գա յում բույ սի 
ա ռան ձին հատ ված ներ կամ ամ բողջ 
մշա կա բույ սը կա րող է թա ռա մել և 
մա հա նալ: 

• Բակ տե րիա նե րը հիմ նա կա նում 
ա ռա ջաց նում են հետևյալ չորս 
խնդիր նե րից մե կը: Ո րոշ բակ տե
րիա ներ ար տադ րում են ֆեր մենտ
ներ, ո րոնք քայ քա յում են բույ
սի բջիջ նե րի բջ ջա պա տե րը, ին չի 
հետևանքով բույ սի մեջ սկս վում է 
փտ ման գոր ծըն թաց: Ո րոշ բակ տե
րիա ներ ար տադ րում են թու նա վոր 
նյու թեր՝ տոք սին ներ, ո րոնք վնա
սում են բույ սի հյուս վածք նե րը, ին
չի պատճառով բույսն աճ ման վաղ 
փու լե րում մա հա նում է: Մյուս ներն 
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ար տադ րում են մեծ քա նա կու թյամբ 
շա քա րա նյու թեր, ո րոնք ան ցնե լով 
բույ սի մեջ՝ խցա նում են ար մատ
նե րից դե պի վեր գետ նյա մաս ջուր 
փո խադ րող քսի լե մային ա նոթ նե րը 
և բույ սի մա հաց ման պատ ճառ դառ
նում: Ո րոշ բակ տե րիա ներ էլ ար
տադ րում են սպի տա կուց ներ, ո րոնք 
ըն դօ րի նա կում են բույ սի հոր մոն
նե րին: Դա հան գեց նում է բույ սե րի 
հյուս վածք նե րի գե րա ճի և ձևա վո
րում գո յա ցու թյուն ներ:

•  Վի րուս նե րը հիմ նա կա նում ա ռա
ջաց նում են բույսերի հա մա կար
գային հի վան դու թյուն ներ: Օրինակ՝ 
քլո րոզ̀  տերև նե րի և այլ կա նաչ մա
սե րի գույ նի փո փո խու թյուն. վնաս
ված տերև նե րի վրա հայտնվում են 

տար բեր ե րանգ նե րի, ձևե րի և չա
փե րի բաց կա նաչ կամ դե ղին բծեր: 
Այդ բծե րը կա րող են ձևա վո րել բնո
րոշ խճան կա րային պատ կեր ներ, 
ի նչն ը նդ հա նուր առ մամբ հան գեց
նում է բույ սի ա ճի, կեն սու նա կու
թյան ան կման և բույ սի մա հաց ման: 
Մ շա կա բույ սե րի վե գե տա ցիայի խո

ցե լի փու լե րում վնա սա տու նե րի և հի
վան դու թյու ննե րի զար գաց ման ըն թաց
քի մշ տա դի տար կու մը (մո նի թո րին գը)  
տնտե սու թյան հա ջող կա ռա վար ման 
բա նա լին է: Այն հնա րա վո րու թյուն կտա 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար
կելու մինչ վնա սա տու նե րի և հի վան
դու թյուն նե րի բուռն զար գա ցու մը և 
վնա սա կա րու թյան շե մի գե րա զան ցու
մը։ 



Նկար 8-3. Ա պա հո վել վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի մշ տա դի տար կում մշա-
կա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման խո ցե լի ժա մա նա կա հատ ված նե րում

Զնն ման (նկար 83) մի ջո ցով կա րե
լի է ճշ տել վնա սա կար օր գա նիզմ նե րի 

վտան գի առ կա յու թյու նը և խու սա փել 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
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թույ լատր ված բու սա կան թուր մե րի 
(ե րի ցուկ, ծխա խոտ, դա ռը օ շինդր և 
այլն) ան տե ղի օգ տա գոր ծու մից, ո րոնց 
հա ճա խա կի կի րա ռու մը կա րող է բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ օգ
տա կար մի ջատ նե րի (վ նա սա տու նե րի 
բնա կան թշ նա մի ների) վրա: Այդ նյու
թե րի գե րօգ տա գոր ծու մը կա րող է նաև 
հան գեց նել վնա սա տու նե րի դի մադ րո
ղա կա նու թյան բարձ րաց մա նը: Կարևոր 
է նմու շա ռու մը կա տա րել այն պես, որ
պես զի հս տակ ար տա հայտ վի դաշ
տի ի րա կան պատ կե րը: Ճիշտ ո րո շում 
կա յաց նե լու հա մար մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նո ղը պետք է գրան ցի բո լոր 
դի տար կում նե րի ար դյունք նե րը: 

Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն
նե րի բա ցա հայտ ման ա մե նա տա րած
ված ձևը նա խա պես մշակ ված կար գով 
դաշ տի զն նումն է զիգ զա գաձև ո ւղ ղու
թյուն նե րով քայ լե լու մի ջո ցով: Նման հե
տա գի ծը հար մար է կի րառ ման հա մար 
և ը նդ գր կու մ է դաշ տի բո լոր մա սե րը: 
Ո րոշ վնա սա տու նե րի մշ տա դի տարկ
ման հա մար կա րող են օգ տա գործ վել 
նաև տար բեր թա կարդ ներ (նկար ներ 
84 և 85): Կարևոր է վնա սա տու նե րին 
բա ցա հայ տել մինչ դրանց բազ մա նա լը 
և վնա սա կա րու թյան շեմն ան ցնե լը:
•	 Պ տուղ նե րը վնա սող ճան ճե րին 

կա րե լի է որ սալ գրավ չա նյու թով 

լց ված թա կարդ նե րի մի ջո ցով: 
Օ րի նակ՝ փոքր ան ցքեր ունե ցող 
պո լի է թի լե նային շշե րը կի սով չափ 
լց նել ջրով, ա վե լաց նել խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նու մեզ, որևէ մրգի 
պտ ղա միս կամ ձկան մսի կտոր
ներ, ի նչ պես նաև ա վե լաց նել մի 
կա թիլ սպաս քի լվաց ման հե ղուկ 
կամ օ ճա ռա ջուր: Գրավ չա նյու թով 
շշե րը կա խել ծա ռե րի վրա և ստու
գել ե րեք օ րը մեկ ան գամ:

•	 Կպ չուն նյու թով պատ ված գու նա
վոր թա կարդ նե րը կի րառ վում են 
մի շարք վնա սա կար մի ջատ ներ 
որ սա լու հա մար: Դե ղին և դեղ նա
նարն ջա գույն թա կարդ ներն օգ տա
գործ վում են լվիճ նե րի, ցի կադ նե
րի, սպի տա կաթևիկ նե րի, ի սկ կա
պույտ թա կարդ նե րը՝ թրիպս նե րի 
դեմ պայ քա րե լու հա մար: 

Լու սային թա կարդ նե րը ար դյու
նա վետ են բվիկ նե րի (տար բեր ցե
ցեր, բամ բա կե նու կն գու ղա կեր և այլն) 
դեմ պայ քա րի գոր ծում: Վա րակ ված 
դաշ տում լու սային թա կարդ նե րի կի
րառ ման մի ջո ցով բվիկ նե րի քա նա կի 
մո նի թո րին գը (տե սո ղա կան զն նում) 
պետք է ի րա կա նաց նել օր վա մութ 
ժա մե րին` մինչև լու սա բաց:
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Նկար 8-4. Վնասատուների մշտադիտարկման համար նախատեսված թակարդներ

Նկար 8-5. Ինչպես պատրաստել թակարդ պտղաճանճի համար
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 ԲՈՒՅ ՍԻ ԴԻ ՄԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԽԹԱ ՆՈՒ ՄԸ 
Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 

մեջ հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա
րի գոր ծըն թա ցը հիմն ված է բույ սի  
ամ րաց ման և դի մադ րո ղա կա նու թյան 
բարձ րաց ման վրա: Դի մադ րո ղա կա
նու թյան բարձ րաց ման լավ օ րի նակ է 
բույ սի բջիջ նե րի բջ ջա պա տե րի հաս
տա ցու մը, ին չը խո չըն դո տում է հա րու
ցիչ նե րի ներ թա փան ց մանը բջ ջի մեջ: 
Մեկ այլ դրսևո րում է բույ սի կող մից 
իր վա րակ ված բջիջ նե րի բջ ջա պա տե րը 
մա հաց նե լը, ին չի ար դյուն քում մա հա
նում է նաև ախ տա ծին հա րու ցի չը: 

Կան բույ սե րի դի մադ րո ղա կա նու
թյու նը բարձ րաց նող տար բեր թուր մեր, 
ո րոնք գյու ղա ցիա կան տնտե սու թյան 
պայ ման նե րում կա րող են պատ րաստ
վել բա ղե ղից (Hedera helix), խավր ծի
լից (Rheum rhabarbarum) և այլ բու սա
տե սակ նե րից: Բույ սե րի դի մադ րո ղա
կա նու թյու նը բարձ րաց նող մի ջոց նե րից 
է հա մար վում նաև կոմ պոս տից պատ
րաստվող թուր մը:

 Կոմ պոս տի թուր մը պա րար տա
նյութ է և կա րող է բարձ րաց նել բույ սե
րի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը: Այն պատ
րաս տե լու հա մար հա սուն կոմ պոս տը 
խառ նում են ջրի հետ՝ 1:51:8 հա րա բե
րակցու թյամբ (1 լ կոմ պոս տը 58 լ ջրի 
հա մար), և լավ խառ նում, ա պա թող
նում 37 օր, որ պես զի խմոր վի: Խմոր
ման հա մար նա խա տես ված վայ րը 
պետք է լի նի ստ վե րա ծածկ և ան ձրևից 
պաշտ պան ված: Խմո րու մից հե տո և 
նախ քան կի րա ռու մը թուր մը պետք է 
լավ խառ նել, ա պա ֆիլտ րել և նոս րաց
նել 510 ան գամ: 

Բու սա կան թուրմ հնա րա վոր է ստա
նալ ե ղին ջից, ձիա ձե տից, ե րեք նու կից, 
ծո վային ջրի մու ռից և այլ բույ սե րից: 
Թուր մը կա րե լի է պատ րաս տել ի նչ պես 
միայն բույ սե րից, այն պես էլ դրանք 
խառ նե լով ձկ նային թա փոն նե րի հետ: 
Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ պատ րաս տի 
թուր մը նոս րաց նում են 510 ան գամ և 
սրս կում բույ սե րի սա ղար թը: 

Որ պես կա նոն, հի վան դու թյուն նե
րի զար գա ցու մը կան խե լու և միկ րոօր
գա նիզմ նե րի գոր ծու նեու թյու նը ակ
տի վաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է 
կոմ պոս տի թուրմ օգ տա գոր ծել 710 օ րը 
մեկ ան գամ:

Բ. ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ 
Վ նա սա տու նե րի բնա կան թշ նա-

մի նե րի խթա նումը և կիրա ռու մը 
բույ սե րի պաշտ պա նու թյան բնա գա-
վա ռում

Վ նա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի
ներն են բազ մա թիվ սնկերը, բակ տե
րիա ները, վի րուս ները, գի շա տիչ և պա
րա զի տոիդ մի ջատ ները և այլ կեն դա նի 
օր գա նիզմ ներ: Ո ւս տի օր գա նա կան գյո
ւղատնտե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր
նե րը պետք է փոր ձեն պահ պա նել մի
ջա վայ րում առ կա վնա սա տու նե րի բնա
կան թշ նա մի նե րի պո պու լյա ցիա նե րը և 
մե ծաց նել դրանց ազ դե ցու թյու նը: Դա 
կա րե լի է ա նել հետևյալ կերպ. 
• Ն վա զեց նել բնա կան պես տի ցիդ նե րի 

(քի միա կան պես տի ցիդ նե րը ար գել
ված են օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյան մեջ) օգ տա գոր ծու մը: 

• Դաշ տե րում հիմ նո վին չոչն չաց նել 
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բո լոր վնա սա տու նե րին: Դրանք, 
ծա ռայե լով որ պես կեր կամ օգ տա
կար մի ջատ նե րի զար գաց ման հա
մար տերօր գա նիզմ, կգ րա վեն վնա
սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րին: 

• Կի րա ռել ե րկ րա գոր ծա կան բազ մա
զան հա մա կար գեր (օ րի նակ՝ մշա կա
բույ սե րի խա ռը ցանք)։

• Օգ տա կար մի ջատ նե րի հա մար 
ա պա հո վել սնն դի ան հրա ժեշտ աղ
բյուր և ա պաս տա րան հան դի սա ցող 
տերբույ սեր (տար բեր ծա ղիկ ներ, 
ո րոն ցում սնվում են օգ տա կար հա
սուն մի ջատ նե րը):

 Տնտե սու թյան մեջ բու սա կան բազ
մա զա նու թյան ը նդ լայն ման հա մար 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև ցան քա
տա րա ծու թյուն նե րի եզ րային սահ
ման նե րի չօգ տա գործ վող տա րա ծու
թյուն նե րը (նկար 86):

•	  Կա նաչ ցան կա պա տեր: Օգ տա
գոր ծել տե ղան քի պայ ման նե րին 
բնո րոշ թփեր, ո րոնք ար տադր ված 
նեկ տա րի և ծաղ կա փո շու շնոր հիվ 
կգ րա վեն վնա սա տու նե րի բնա կան 
թշ նա մի նե րին: Այդ թփե րը կա րող 
են նաև օգ տա կար մի ջատ նե րի հա
մար հան դի սա նալ այ լընտ րան քային 
տերբույ սեր: Ծաղ կող թփե րի մեծ 
մա սը կա րող է օգ տա գործ վել կա
նաչ ցան կա պա տի հա մար, սա կայն 
պետք է բա ցա ռել վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի հա մար այ լընտ
րան քային տերբույ սեր հան դի սա
ցող տե սակ նե րի ը նտ րու թյու նը: 

•	 Ցան քա տա րա ծու թյան սահ
ման նե րի եր կայն քով խո տա ծած
կի ստեղ ծում: Ցան քա տա րած քի 

հարևա նու թյամբ կա րող են ստեղծ
վել 13 մետր լայ նու թյամբ խո տա
ծածկ շեր տեր՝ որ պես վնա սա տու
նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի բնա
կու թյան մի ջա վայր: Մշա կա բույ սե րի 
հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու
նե րի հա մար տերբույ սե րի տա րած
ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա
կով կա րե լի է խո տա ծած կը ստեղ ծել 
օգ տա գոր ծե լով տվյալ տա րած քին 
բնո րոշ խո տա բույ սե րի 13 տե սակ: 

•	 Ցան քա տա րա ծու թյան սահ ման-
նե րի եր կայն քով ծաղ կա վոր 
բույ սե րի շեր տե րի ստեղ ծում: 
Մշա կա բույ սե րի վնա սա տու նե րի 
բնա կան թշ նա մի նե րին կա րե լի է 
գրա վել օգ տա գոր ծե լով տե ղան
քին բնո րոշ տար բեր ծաղ կա վոր 
բույ սե րի 35 տե սակ: Սա կայն այս 
դեպ քում ևս պետք է բա ցա ռել մշա
կա բույ սե րի վնա սա տու նե րի կամ 
հի վա նդու թյուն նե րի այ լընտ րան
քային տերբույ սե րի կի րա ռու թյու նը: 
Ծաղ կա վոր բույ սե րի շեր տը կա րե լի 
է պատ րաս տել 1–3 մետր լայ նու
թյամբ: Խոր հուրդ է տր վում հա վա
քել նշ ված բույ սե րի սեր մե րը̀ շեր տը 
հա ջորդ տա րի վե րա կանգ նե լու կամ 
նոր շեր տեր ստեղ ծե լու նպա տա կով: 

•	 Ու ղեկ ցող բույ սեր: Հի վան դու
թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի բնա
կան թշ նա մի նե րին հնա րա վոր 
է գրա վել նաև մշա կա բույ սե րի 
հարևա նու թյամբ ա ճող ուղեկ ցող 
բույ սե րով: Այդ բույ սե րի տե սակ
նե րը կա րող են լի նել նույ նը, ի նչ 
օգ տա գործ վում է ծաղ կա վոր բույ
սե րի շեր տեր ստեղ ծե լու հա մար: 
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Ցան քա տա րա ծու թյու նում առ կա 
ծաղ կող մի քա նի (12 բույս՝ 10 մ2 
մա կե րե սի վրա) ուղեկ ցող բույ սե րը 

վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի
նե րի հա մար ծա ռա յում են որ պես 
« սպա սար կող կա յան»:  

Նկար 8-6. Կենսաբանական հսկողության ուժեղացում

Վ ՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ
ՐԻ ՄԵ ԽԱ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ Ե ՂԱ ՆԱ ԿԸ

 Թա կարդ նե րի մի ջո ցով վնա սա տու
նե րի զանգ վա ծային որ սը դրանց դեմ 
պայ քա րի կարևոր մի ջոց նե րից մե կն է: 
Թա կարդ ներ կա րե լի է հեշ տու թյամբ 
պատ րաս տել է ժան և հա սա նե լի նյու
թե րից: 
•	  Լու սային թա կարդ նե րը կա րե լի է 

օգ տա գոր ծել տար բեր տե սա կի ցե
ցեր և այլ թռ չող գի շե րային մի ջատ
ներ որ սա լու նպա տա կով: Լու սային 
թա կարդ ներն ա վե լի ար դյու նա վետ 

են, ե րբ դրանք տե ղադր վում են 
հա սուն ցե ցե րի ի հայտ գա լուց ան
մի ջա պես հե տո՝ մինչև ձվադր ման 
սկիզ բը: Լու սային թա կարդ նե րի թե
րու թյու նն այն է, որ այն գրա վում է 
մի ջատ նե րի բազմա թիվ տե սակ նե
րի, այդ թվում` ոչ վնա սա տու: Ա վե
լին, շատ մի ջատ ներ, մո տե նա լով 
լույ սի աղ բյու րին, չեն ը նկ նում թա
կար դը և փո խա րե նը մնում են դրա 
մեր ձա կայ քում՝ տա րած քում ա վե
լաց նե լով մի ջատ նե րի ը նդ հա նուր 
քա նա կը: 
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• Գու նային թա կարդ նե րը կա րող 
են օգ տա գործ վել հա սուն թրիփս նե
րի մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով: 
Ո րոշ դեպ քե րում թրիփս նե րի պո
պու լյա ցիան կա րե լի է նվա զեց նել 
բազ մամյա տնկարկ նե րում և դաշ
տե րում տե ղադր ված կպ չուն գու
նա վոր (կա պույտ, դե ղին կամ սպի
տակ) կամ ջրային թա կարդ նե րի 
մի ջո ցով: Կարևոր նշա նա կու թյուն է 
տր վում կպ չուն թա ղանթ նե րի գույ
նի ը նտ րու թյա նը, քա նի որ տար բեր 
մի ջատ ներ նա խընտ րում են տար
բեր գույ ներ: Օ րի նակ՝ վառ գույ նե րը 
գրա վում են ա վե լի շատ թրիփս նե
րին: Գլա նաձև կա ռուց ված քով կպ
չուն թա կարդ ներն ա վե լի ար դյու նա
վետ են, քան հարթ տար բե րակ նե րը: 
Դրանք ան հրա ժեշտ է տե ղադ րել 
բան ջա րային մշա կա բույ սից մեկ 
մետր բարձ րու թյան սահ ման նե րում: 
Թա կարդ նե րը չպետք է տե ղադ րել 
դաշ տե րի եզ րե րին կամ այ գե պաշտ
պան շեր տե րի մոտ:

•	 Ջ րային թա կարդ նե րը պետք է 
ունե նան ա ռն վազն 6 սմ խո րու թյուն 
և 250–500 սմ2 մա կե րես: Նա խընտ
րե լի է օգ տա գոր ծել շրջա նաձև թա
կարդ ներ, ի սկ ջրի մա կար դա կը 
թող նել եզ րե րի մա կար դա կից մոտ 
2 սմով ցածր: Ջրի մեջ ան հրա ժեշտ 
է լց նել մի քա նի կա թիլ ա մա նի հե
ղուկ, որ պեսզի թա կարդն ըն կած 
մի ջատ նե րը չկա րո ղա նան շարժ վել 
դե պի եզ րերն ու փախ չել: Ա նհ րա
ժեշտ է պար բե րա բար ջու րը փո խել 
կամ ա վե լաց նել նոր քա նա կու թյուն:

•	  Դե ղին կպ չուն թա կարդ նե րը 

կա րող են օգ տա գործ վել սպի տա
կաթևիկ նե րի, լվիճ նե րի և ա կա
նող ճան ճի դեմ պայ քա րում: Նման 
թա կարդ պատ րաս տե լու հա մար 
հար կա վոր է պլաս տիկ դե ղին տա
րան գլ խի վայր շուռ տալ մե քե նայի 
թա փան ցիկ քսա յու ղով կամ շար ժի
չի օգ տա գործ ված յու ղով պատ ված 
փայ տե ձո ղի վրա: Այն պետք է տե
ղադ րել դաշ տում կամ դրա շուր ջը՝ 
բույ սե րի կա նաչ զանգ վա ծից մոտ 
10 սմ բարձ րու թյան վրա: Ե րբ թա
կարդ նե րը ծածկ վում են ճան ճե րով, 
դրանք մաք րում են և կր կին պա
տում յու ղով: Դաշ տի յու րա քան չյուր 
500 մ2 մա կե րե սի վրա ցան կա լի 
է տե ղադ րել 2–5 հատ դե ղին կպ
չուն թա կարդ: Թա կարդ նե րը փո
խում են ա ռն վազն շա բա թը մեկ ան
գամ: Կպչուն թա կարդ ներ կա րե լի 
է պատ րաս տել նաև տեխ նի կա կան 
վա զե լի նը կամ շար ժի չի օգ տա գործ
ված յու ղը պա տե լով 30 սմ x 30 
սմ չա փի դե ղին գույ նով ներկ ված 
նրբա տախ տա կի (ֆա նե րայի) վրա: 
Թա կարդ նե րը տե ղադ րել բույ սե
րից այն պի սի հե ռա վո րու թյան վրա, 
որ պես զի տերև նե րը չդիպ չեն տախ
տա կին: Պետք է նշել, որ դե ղին 
գույ նը գրա վում է տար բեր մի ջատ
նե րի, այդ թվում` օգ տա կար, ո ւս տի 
այդպիսի թա կարդ նե րը օգ տա գոր
ծում են միայն խիստ ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում:

•	 Պ տուղ նե րի « փա թե թա վո րում». 
օգ տա գոր ծե լով հա տուկ ստվա
րաթղ թե կամ թան զի ֆի տոպ րակ
ներ՝ կանխ վում է պտղա ճան ճի 
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ձվադրու մը մրգե րի վրա 
(նկար 87)։ Այն միա ժա մա նակ 
պաշտպանում է պտուղ նե րը մե խա
նի կա կան վնաս վածք նե րից: Չնա
յած դա աշ խա տա տար գոր ծըն թաց 
է, սա կայն է ժան է և ա պա հո վում է 
բեր քի հու սա լի պաշտ պա նու թյուն: 
Այս ե ղա նա կը կա րե լի է կի րա ռել 
օ րի նակ̀  սե խի, խա ղո ղի, ի նչ պես 
նաև ո րոշ պտ ղա տու նե րի մշա կու
թյան ժա մա նակ: 

Փա թեթ ներ կա րե լի է պատ րաս-
տել թան զի ֆից (մառ լյայից), հին 
թեր թե րից կամ ստ վա րաթղ թից: 
Ցան կա լի է այդ նպա տա կով օգ տա գոր
ծել մի քա նի շերտ, որ պես զի փա թեթ
նե րը շուտ չպատռ վեն:

Յու րա քան չյուր փա թե թում տե ղադ
րել մե կա կան պտուղ և կա պել դրա 
վե րին եզ րը: Փա թեթ նե րը հար կա վոր 
է այն պես կա պել, որ դրանք չկպ չեն 
պտուղ նե րին: 

Ն կար 8-7. Պտուղ նե րի « փա թե թա վո րում»

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱՐ
Կեն սա բա նա կան պայ քա րի դեպ

քում վնա սա տու նե րի թվա քա նա կը և 
հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի 
զար գա ցու մը նվա զեց նե լու  հա մար օգ
տա գործ վում են դրանց բնա կան թշ նա
մի նե րը: Օ րի նակ̀  լվիճ նե րի և փսի լա
նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար կա րե լի 

է բազ մաց նել և բնա կան մի ջա վայր 
բաց թող նել զատ կաբ զեզ ներ, գի շա տիչ 
գա լամ լակ ներ, բզ զան նե րի թր թուրներ 
(նկար 88): Սա են թադ րում է, որ մենք 
գործ ունենք կեն դա նի բարդ հա մա
կար գե րի հետ, ո րոնք փո փոխ վում են 
ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ: 
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Նկար 8-8. Վնասատուների և գիշատիչների պոպուլյացիաների դինամիկան 

Ե թե վնա սա տու նե րի դեմ պայ քար 
ի րա կա նաց նե լու հա մար դաշ տում առ
կա բնա կան թշ նա մի նե րի պո պու լյա
ցիան փոքր է, ա պա դրանք կա րե լի է 
բու ծել հա տուկ լա բո րա տո րիա նե րում: 
Վնա սա տու նե րի բուծ ված բնա կան թշ
նա մի նե րին բաց են թող նում մշա կա
բույ սի դաշտ կամ այ գի, ին չի ար դյուն
քում մե ծա նում է դրանց թվա քա նա կը, 
ի սկ վնա սա տու նե րի պո պու լյա ցիան 
մնում է ցածր մա կար դա կի վրա: Գո
յու թյուն ունի վնա սա տու նե րի բնա կան 
թշ նա մի նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող 
կեն սա բա նա կան պայ քա րի եր կու մո
տե ցում. 
•	 Յու րա քան չյուր սե զո նի սկզ բին կան

խար գե լիչ բաց  են թո ղնում վնա սա
տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի, ե րբ 

ան բա րեն պաստ կլի մայի կամ վնա
սա տու նե րի բա ցա կա յու թյան պայ
ման նե րում բնա կան թշ նա մի նե րը 
չեն գո յատևում մինչև հա ջորդ գյու
ղատնտե սա կան սե զո նը: Վնա սա
տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի պո
պու լյա ցիա նե րը կազ մա վոր վե լուց 
հե տո զար գա նում են ամ բողջ սե զո
նի ըն թաց քում: 

•	 Վ նա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի
նե րի օգ տա գոր ծում: Այս ե ղա նա կը 
կի րա ռե լի է, ե րբ վնա սա տու նե րը 
սկ սում են վնա սել մշա կա բույ սե
րը: Տվյալ դեպ քում վնա սա տու նե րի 
բ նա կան թշ նա մի նե րի գո յատև ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է տերվնա սա
տո ւի առ կա յու թյու նը:
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Նկար 8-9. Օգտակար միջատների տարածում 

Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն
նե րի հա մար բնա կան թշ նա մի ներ կա
րող են հան դի սա նալ սնկե րը, վի րուս
նե րը, բակ տե րիա նե րը և այլ կեն դա նի 
օր գա նիզմ ներ: Դրանք կոչ վում են ան
տա գո նիստ ներ և օգ տա գործ վում են 
որ պես պայ քա րի բնա կան մի ջոց ներ: 
Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ 
լայն տա րա ծում ունեն հետևյալ ան տա
գո նիստ նե րը.
•	  Բակ տե րիա ներ, ի նչ պի սին է Ba

cillus thuringiensis (Bt): Այն հայտ նի 
է որ պես ման րէային մի ջա տա սպան 
դեռևս 1960ա կա ննե րից: Կան բա
ցի լուս տու րին գեն զի սի տար բեր տե
սակ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են 
թր թուր նե րի, բզեզ նե րի, մո ծակ նե
րի և սև ճան ճե րի դեմ պայ քա րում: 

Հայտ նի տե սակ նե րից են՝ Bacillus 
thuringiensis var. kurstakiն և Ba
cillus thuringiensis. var. aizawaiն, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են բազ մա
պի սի թե փու կաթևա վոր վնա սա տու
նե րի դեմ, և Bacillus thuringiensis 
var israeliensisը՝ մո ծակ նե րի դեմ 
պայ քա րում: Bacillus thuringiensis 
var kurstakiն կա րող է օգ տա գործ
վել տար բեր վնա սա տու նե րի՝ լո բու 
բվի կի, ճակն դե ղի բվի կի, կա ղամ
բի բվիկի, կա ղամ բի ցե ցի, կա ղամ
բի ճեր մա կա թի թե ռի, բամ բա կե նու 
կն գու ղա կե րի, ե րկ րա չափ թի թե ռի, 
կա նաչ ե րկ րա չափ թի թե ռի, բծա վոր  
բվի կի, ըն դա վոր նե րի հրա թի թե ռի, 
լո լի կի ցե ցի դեմ: 

•	 Վի րուս նե րը, ի նչ պի սին NPVն է 
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(nuclear polyhedrosis virus/ պո լի էդ
րո զի վի րուս), ար դյու նա վետ են մի 
շարք թր թուր նե րի դեմ պայ քա րում: 
Այ նու հան դերձ, յու րա քան չյուր մի
ջա տի տե սակ ունի ի րեն հա տուկ 
NPVվի րու սը: Օ րի նակ̀  Ին դո նե
զիա յում ֆեր մեր նե րը նկա տել են, 
որ սոխշա լո տի մշա կու թյան ժա
մա նակ մեծ խն դիր հան դի սա ցող 
Spodoptera exigua տե սա կի թր թու րի 
դեմ SeNPVվի րու սի օգ տա գոր ծու մը 
ա վե լի լավ մի ջոց է, քան մի ջա տա
սպան նե րի կի րա ռու մը: Ներ կա յումս 
օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 
զբաղ վող շատ ֆեր մեր ներ NPV վի
րուս են ար տադ րում ի րենց տնտե
սու թյուն նե րում: 

•	 Մի ջա տա սպան սնկեր, ի նչ պի-
սին է Beauveria bassianaն: Հայտ
նի տե սակ նե րից Bb 147–ը, ո րն 

օգ տա գործ վում է ե գիպ տա ցո րե նի 
հրա թի թե ռի  (Ostrinia nubilalis և O. 
furnacaiis), ի սկ GHAն̀  սպի տա
կաթևիկ նե րի, թրիփս նե րի, լվիճ նե
րի դեմ պայ քա րում: Օ րի նակ՝ կա նաչ 
կամ սպի տակ գա ղութ նե րով սնկե րը 
խո նավ ե ղա նա կային պայ ման նե
րումկարողենոչնչացնելլվիճներին:
Սնկերի որոշ տեսակներ էկոհամա
կարգերում կարող են առաջանալ
բնականճանապարհով:

•	 Բույ սե րի հի վան դու թյան հա-
րու ցիչ նե րի դեմ օգ տա գործ վող 
սնկեր. Օ րի նակ̀  Ա սիա յում լայ նո
րեն օգ տա գործ վում է Trichoderma 
sp. սուն կը̀ բան ջա րե ղե նի սև ո տիկ 
և ար մա տային փտում ներ  հի վան
դու թյուն նե րի կան խար գել ման նպա
տա կով (նկար 810):

Ն կար 8-10. Պայ քար բույ սե րի հի վան դու թյուն նե րի դեմ ոչ պա թո գեն սնկե րի մի ջո ցով

 •	 Էն տո մո պա թո գեն նե մա տոդ նե-
րը (Steinernema carpocapsae, Heter
orhabditis bacteriophora) օգ տա գործ
վում են հո ղաբ նակ մի ջատ նե րի, 

օ րի նակ՝ բվիկ նե րի (Agrotis spp) դեմ 
պայ քա րում: 
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Բ ՆԱ ԿԱՆ ՊԵՍ ՏԻ ՑԻԴ ՆԵՐ 
Ո րոշ բույ սեր պա րու նա կում են մի

ջատ նե րի հա մար թու նա վոր նյու թեր: 
Այդ բույ սե րից թու նա նյութ ան ջա տե լու 
ճա նա պար հով կա րե լի է ստա նալ բու
սա կան պես տի ցիդ ներ, ո րոնց օգ տա
գոր ծու մը վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա
րում նո րու թյուն չէ: Օ րի նակ՝ նի կո տի նը, 
ո րը ստաց վում է ծխա խո տից, և պի րեթ
րին նե րը, ո րոնք պա րու նակ վում են քրի
զան թե մի բույ սե րում, լայ նո րեն օգ տա
գործ վում են ի նչ պես փոքր տնտե սու
թյուն նե րում, այն պես էլ ար տադ րա կան 
մեծ տա րածք նե րում: 

Բու սա կան պես տի ցիդ նե րը հիմ նա
կա նում լի նում են կոն տակ տային ազ
դե ցու թյան, ներ գոր ծում են շն չա ռա կան 
և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի վրա: 
Ո ւս տի դրանք այն քան էլ ը նտ րո ղա կան 

չեն և ազ դում են մի ջատ նե րի լայն 
շրջա նա կի վրա: Նման պատ րաս տուկ
նե րի կի րառ ման դեպ քում տու ժում են 
նաև օգ տա կար մի ջատ նե րը: Սա կայն 
բու սա կան պես տի ցիդ նե րի թու նու
նա կու թյու նը այն քան էլ բարձր չէ, և 
դրանց բա ցա  սա կան ազ դե ցու թյունն 
օգ տա կար մի ջատ նե րի վրա կա րե լի է 
զգա լիո րեն նվա զեց նել ը նտ րո ղա կան 
կի րառ ման մի ջո ցով (օ ջախ նե րով սրս
կում): Ը նդ հա նուր առ մամբ բու սա կան 
պես տի ցիդ նե րը կեն սա քայ քայե լի են և 
քայ քայ վում են կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծում, ո րը ևս նվա զեց նում է դրանց 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը օգ տա կար 
մի ջատ նե րի վրա: Ո ւս տի քի միա կան 
սին թե տիկ պես տի ցիդ նե րի հա մե մատ 
դրանք է կո լո գիա պես ա վե լի ան վտանգ 
են (նկար 811): 

Ն կար 8 -11. Պես տի ցիդ նե րի ազ դե ցու թյու նը վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի վրա

 Բու սա կան պես տի ցիդ նե րի 
պատ րաս տու մը և օգ տա գոր ծու մը 

պա հան ջում է ո րո շա կի գի տե լիք ներ և 
հմ տու թյուն ներ, սա կայն ոչ շատ նյու թեր 
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և են թա կա ռուց վածք ներ: Նման պատ
րաս տուկ նե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում 
են նաև ա վան դա կան գյու ղատնտե սու
թյան մեջ: Հա ճախ օգ տա գործ վող բու
սա կան պես տի ցիդ նե րից են.

 ՆԻՄ
Ս տաց վում է Նիմ ծա ռից (Հնդ կա կան 

ա զա դի րախ տա Azadiracta indica), ո րն 
ա ճում է չոր արևա դար ձային գո տի նե
րում և պա րու նա կում է մի ջա տա սպան 
մի քա նի միա ցու թյուն ներ: Հիմ նա կան 
ազ դող նյու թը ա զա դի րախ տինն է, ո րը 
կա սեց նում և սպա նում է թր թուր նե րի, 
թրիփս նե րի և սպի տա կաթևիկ նե րի 
շատ տե սակ նե րի: Այս ծա ռի ի նչ պես 
սեր մե րը, այն պես է լ տերև նե րը կա րող 
են օգ տա գործ վել նի մի (ա զա դի րախ
տի նի) լու ծույթ պատ րաս տե լու հա մար: 
Նի մի սեր մե րը պա րու նա կում են մեծ 
քա նա կու թյամբ յուղ, ի սկ տերև նե րում 
չնա յած ազ դող նյու թի պա րու նա կու
թյունն ա վե լի քիչ է, սա կայն հա սա նե լի 
է ամ բողջ տար վա ըն թաց քում: Պատ
րաս տու մից մո տա վո րա պես 8 ժամ հե
տո, ի նչ պես նաև արևի ճա ռա գայթ նե րի 
ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյան տակ նի մի լու
ծույ թը կորց նում է իր ազ դե ցու թյու նը: 
Այս բնա կան մի ջա տա սպանն ար դյու
նա վետ է օգ տա գոր ծել պատ րաս տե լուց 

ան մի ջա պես հե տո՝ ե րե կո յան ժա մե
րին: Ցան կա լի է սրս կում ներն ի րա
կա նաց նել խո նավ ե ղա նա կին, ե րբ 
բույ սե րը և մի ջատ նե րը թաց են: Նի մի 
լու ծույ թի պատ րաստ ման հա մար կան 
տար բեր բա ղադ րա տոմ սեր: 

Վերց նել նիմ ծա ռի 30 գրամ 
կեղևազրկ ված սեր մեր, ա ղալ և խառ
նել 1 լ ջրի հետ: Թող նել մեկ գի շեր: 
Հա ջորդ օ րը ֆիլտ րել լու ծույ թը նուրբ 
կտո րի մի ջո ցով և ան մի ջա պես օգ տա
գոր ծել բույ սե րի սրսկ ման հա մար: Այն 
չպետք է շատ նոս րաց նել:  

Որ պես պա րար տա նյութ կա րե լի 
է կի րա ռել  նի մի ծա ռի սեր մե րը կամ 
բնա փայ տի մի ջու կի փո շին: Միև նույն 
ժա մա նակ այն խո չըն դո տում է մշա կա
բույ սե րի ար մատ նե րի (օ րի նակ՝ լո լի կի) 
վրա նե մա տոդ նե րի և այլ վնա սա տու
նե րի հար ձակ մա նը: Յու րա քան չյուր 
մեկ մ2 հաշ վար կով հար կա վոր է օգ տա
գոր ծել 200 գ « պա րար տա նյութ»՝ այն  
լց նել տնկ ման հա մար բաց ված փո սիկ
նե րի մեջ և խառ նել հո ղի են թա շեր տի 
հետ: Մի ջա տա սպան ազ դող նյու թը̀ 
ա զա դի րախ տի նը, տե ղա շարժ վե լով 
դե պի բույ սի վեր գետ նյա մաս, ազ դում 
է նաև վեր գետ նյա օր գան նե րը վնա սող 
վնա սա տու նե րի վրա (նկար 812): 
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Նկար 8-12. Ազադիրախտայի լուծույթի պատրաստում

Ե ՐԻ ՑՈՒԿ ԲԱԶ ՄԱՄՅԱ 
Այս բույ սի չո րաց րած ծա ղիկ նե րից 

ստա նում են մի ջա տա սպան է քստ րակտ՝ 
պի րեթ րին (ան վա նու մը գա լիս է բույ սի 
լա տի նե րեն Pyretrum բա ռից): Սկզ բում 
ծա ղիկ նե րի գլ խիկ նե րը ման րաց նում 
և  վե րա ծում են փո շու, ո րը կա րե լի է 
կի րա ռել և՛ ո ւղ ղա կիո րեն փո շի տար
բե րա կով, և՛ ջրային լու ծույ թի տես քով: 
Պի րեթ րի նը մի ջատ նե րի մեծ մա սի 
վրա ազ դում է ան մի ջա պես: Նյու թի 
ուժեղ չա փա բա ժին նե րը սպա նում են, 
ի սկ թույլ չա փա բաժ իննե րը̀  պա րա լի
զում վնա սա տու նե րին: Պի րեթ րի նը 
շատ ա րագ քայ քայ վում է արևի լույ սի 
տակ, այդ պատ ճա ռով այն պետք է 
պա հել մութ պայ ման նե րում: Այն նաև 

չի կա րե լի խառ նել խիստ թթ վային կամ 
խիստ հիմ նային ռեակ ցիա ունե ցող լու
ծույթ նե րի հետ, քա նի որ բարձր հիմ
նայ նու թյու նը և թթ վայ նու թյու նը ա րա
գաց նում են պի րեթ րի նի քայ քա յու մը: 
Պահ պան ման ժա մա նակ պի րեթ րի նի 
ջրային լու ծույ թը կա յուն է, ի սկ փո շին 
մեկ տար վա ըն թաց քում կա րող է կորց
նել իր ազ դե ցու թյան շուրջ 20%ը: 
•	 Պի րեթ րի նային պես տի ցիդ նե րի 

պատ րաս տու մը բազ մամյա ե րի ցու
կից: Պի րեթ րի նի փո շին պատ րաստ
վում է չո րաց ված և ման րաց ված ծա
ղիկ նե րից: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
(փո շո տել բույ սե րը) ի նչ պես մա քուր, 
այն պես էլ կլա նող այլ նյու թե րի 
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հետ խառն ված, օ րի նակ՝ տալ կի 
կամ դիա տո մի տային ջրի մուռ նե րի 
նստված քի հետ: Պի րեթ րի նի հե ղուկ 
է քստ րակտ ստա նա լու հա մար ան
հրա ժեշտ է 20 գ ծա ղիկ նե րի ա ղա
ցած գլ խիկ նե րի փո շին խառ նել 10 լ 
ջրի հետ, ա պա ա վե լաց նել մի փոքր 
օ ճառ՝ այդ նյու թի ազ դե ցու թյունն 
ա վե լի մե ծաց նե լու հա մար: Լու
ծույ թը ան հրա ժեշտ է ան մի ջա պես 
քա մել և օգ տա գոր ծել: Ցան կա լի է 
գոր ծո ղու թյու նը կա տա րել ե րե կո յան 
ժա մե րին: 

ՊՂ ՊԵՂ
Չիլիական պղպեղը և պատիճա

վորպղպեղըունենվանողևմիջատա
սպանհատկություններ:

Պղ պե ղի պատ րաս տուկ. Չի լիա
կան պղ պե ղի է քստ րակտ պատ րաս տե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա ղալ 200 գ 
չո րաց րած պղ պե ղ, ե ռաց նել 4 լ ջրում, 
ա պա ա վե լաց նել ևս 4 լ ջուր և մի քա նի 
կա թիլ հե ղուկ օ ճառ: Այս լու ծույ թը կա
րե լի է սրս կել լվիճ նե րի, մրջյուն նե րի, 
փոքր թր թուր նե րի և խխունջ նե րի դեմ: 

ՍԽ ՏՈՐ
Սխ տորն ունի մի ջա տա սպան, նե

մա տո դա սպան և վա նող հատ կու թյուն
ներ: Այն ազ դում է կյան քի տար բեր 
փու լե րում գտնվող մի ջատ նե րի լայն 
շրջա նա կի վրա, ի նչ պի սիք են̀  մրջյուն
նե րը, լվիճ նե րը, բվիկ նե րը, կա ղամ բի 
ցե ցը, սպի տա կաթևիկ նե րը, լա րաթր
թուրը և այլն: Սխ տո րի լու ծույ թը չու նի 
ը նտ րո ղա կան ազ դե ցու թյուն և կա րող է 
ո չնչաց նել նաև օգ տա կար մի ջատ նե րին: 

Ո ւս տի այն պետք է օգ տա գոր ծել զգու
շո րեն:

Սխ տո րի թուր մի պատ րաս տու մը. 
Ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է ա ղալ 
կամ կտ րա տել 100 գ սխ տոր պճեղ ներ, 
լց նել 0,5 լ ջրի մեջ և թող նել 24 ժամ: 
Ա պա ա վե լաց նել ևս 0,5 լ ջուր և մի քա
նի կա թիլ հե ղուկ օ ճառ: Օգ տա գոր ծե
լիս նոս րաց նել ջրով՝ 1:20 հա րա բե րակ
ցու թյամբ: Ցան կա լի է սրս կել ե րե կո յան 
ժա մե րին: Լու ծույ թի ար դյու նա վե տու
թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով կա
րե լի է ա վե լաց նել չի լիա կան պղ պե ղի 
թուրմ: 

 Կան նաև բազ մա թիվ այլ բույ սեր, 
ո րոնց թուր մե րը հայտ նի են մի ջա տա
սպան ազ դե ցու թյամբ: Դրան ցից ե ն՝ 
ծխա խո տը (Nicotiana tabacum), ջր կո
տե մը (Nasturtium trapaeolum), սո խի 
թե փուկ նե րը, դա ռը օ շինդրը և այլն: 

Ա նի սո նը, չի լիա կան պղ պե ղը, սխ
տո րը, հա մե մը, հա սա րակ ջր կո տե մը, 
ա նա նու խը, թավ շա ծա ղի կը հայտ նի են 
տար բեր վնա սա տու մի ջատ նե րի՝ լվիճ
նե րի, ցե ցե րի հանդեպ վա նող ազ դե
ցու թյուն ցու ցա բե րե լով, ո ւս տի կա րե լի 
է մշա կել միջ բու սային տա րա ծու թյուն
նե րում կամ ցան քա դաշ տե րի սահ մա
նային եզ րե րով (նկար 814): Օ րի նակ̀  
թավ շա ծա ղի կը հայտ նի է նե մա տոդ
ներ վա նե լու հատ կու թյամբ: 

Բա ցի բու սա կան թուր մե րից, գո
յու թյուն ունեն այլ բնա կան պես տի
ցիդ ներ, ո րոնք թույ լատր վում են օր
գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ: 
Չնա յած այդ նյու թե րից ո րոշ նե րը ունեն 
սահ մա նա փակ ը նտ րո ղա կա նու թյուն 
և լիար ժե քո րեն կեն սա քայ քայե լի չեն, 
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ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում դրանց օգ տա
գոր ծու մը ար դա րաց ված է: Բո լոր դեպ
քե րում կա րող ե նք նշել, որ լա վա գույն 
ար դյունք ստաց վում է մշա կա բույ սե րի 
պաշտ պա նու թյան տար բեր ե ղա նակ
նե րի զու գակց ման դեպ քում: Ո րոշ օ րի
նակ ներ բեր ված են ստորև: 
• Օ ճա ռի նոսր լու ծույթ` լվիճ նե րի և 

այլ ծծող տի պի բե րա նի ա պա րատ 
ունե ցող մի ջատ նե րի դեմ: 

• Թույլ հան քային (տեխ նի կա կան) 
յուղ. oգ տա գործ վում է տար բեր 
վնա սա տու մի ջատ նե րի դեմ, սա
կայն վնա սում է նաև բնա կան թշ
նամի նե րին: 

• Ծ ծումբ. օգ տա գործ վում է տզե րի 
դեմ, սա կայն վնա սում է նաև բնա
կան թշ նա մի նե րին: Ծծմ բի տզա
սպան ազ դե ցու թյունն ա մե նաար
դյու նա վե տը 12°Cից բարձր ջեր
մաս տի ճան նե րի դեպ քում է: Այ նու
հան դերձ, ծծում բը կա րող է վնա սել 
բույ սե րը չոր, շոգ ե ղա նակ նե րին՝ 

32°Cից բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
դեպ քում: Այն նաև ան հա մա տե ղե լի 
է այլ պես տի ցիդ նե րի հետ: Ծծում
բը ար գել վում է օգ տա գոր ծել յու ղով 
մշա կու մից  հե տո՝ բույ սե րի թու նա
վո րու մից խու սա փե լու նպա տա կով: 

• Բու սա կան մո խիր. փայ տի մո խի
րը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել 
մրջյուն նե րի, տերև ներն ա կա նող, 
բնա փայ տա կեր մի ջատ նե րի և կար
տո ֆի լի ցե ցի դեմ պայ քա րում: Մո
խի րը պետք է շաղ տալ ան մի ջա
պես վնա սա տու նե րի գա ղութ նե րի 
և վնաս ված բույ սե րի վրա: Մո խի րը 
ջրազր կում է փափ կա մար մին վնա
սա տու նե րին (կո ղինջ ներ): Փայ տի 
մո խի րը հա ճախ օգ տա գործ վում է 
հա ցա հա տի կը պա հես տա վո րե լիս՝ 
եր կա րակն ճիթ բզեզ նե րին  և այլ 
վնա սա տու նե րի վա նե լու նպա տա
կով: Բա ցի այդ, մո խիրն օգ տա գործ
վում է հո ղից հա րուց վող հի վան դու
թյուն նե րի դեմ:

 ՆԱ ԽԱԶ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ ՖԵՐ ՄԵՐ ՆԵ ՐԻՆ ԲՈՒ ՍԱ ԿԱՆ  
ԹՈՒՐ ՄԵ ՐԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 
* Չ նա յած վե րը նշ ված նյու թե րը բնա

կան են և լայ նո րեն օգ տա գոր ծվում 
են գյու ղատնտե սության ո լոր տում՝ 
դրան ցից ստաց ված ո րոշ նյու
թեր կա րող են վտան գա վոր լի նել 
մարդ կանց և վնա սա տու նե րի բնա
կան թշ նա մի նե րի հա մար: Օ րի նակ՝ 
ծխա խո տից ստաց վող նի կո տի նը 
մարդ կանց և տա քա րյուն կեն դա
նի նե րի հա մար օր գա նա կան ա մե
նավ տան գա վոր թույ նե րից մե կն է: 

Պի րեթ րի նը թու նա վոր չէ մարդ կանց 
և տա քա րյուն կեն դա նի նե րի հա մար, 
սա կայն կա րող է մարդ կանց մեջ 
ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ ա ռա ջաց նել: 

* Նախ քան բու սա կան որևէ պատ րաս
տու կի լայ նա մասշ տաբ օգ տա գոր
ծու մը՝ դրա ազ դե ցու թյու նը պետք է 
փոր ձար կել փոքր հո ղակ տո րի վրա: 
Պետք չէ օգ տա գոր ծել պատ րաս տու
կը՝ ա ռանց ուսում նա սի րե լու դրա ազ
դե ցու թյու նը է կո հա մա կար գի վրա: 
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* Թուր մը պատ րաս տե լիս հար կա վոր 
է աշ խա տել ձեռ նո ցով, խու սա փել 
մաշ կի հետ շփու մից:

*  Պատ րաս տուկ նե րը պահ պա նել 
ե րե խա նե րի հա մար ան հա սա նե լի 
վայ րում: 

* Սրս կում կա տա րե լիս հար կա վոր 
է կրել ար տա հա գուստ՝ ակ նոց, 
դնչկալ, ձեռ նոց և այլն: 

* Աշ խա տան քի ա վար տից հե տո պար
տա դիր լվա նալ ձեռ քե րը հո սող 
ջրով: 
 Հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա-

րի այլ ե ղա նակ ներ
•	 Ծ ծում բը հիմ նա կա նում օգ տա

գործ վում է իս կա կան և կեղծ ալ
րա ցո ղային սնկե րի և  սնկային այլ 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ: Ծծում բը 
կան խար գե լում է սնկե րի սպո րա
գո յաց ման գո րծըն թա ցը, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով լավ ար դյունք ստա
նա լու հա մար այն պետք է կի րա ռել 
հի վան դու թյան բռն կու մից ա ռաջ: 
Ծծում բը կա րե լի է կի րա ռել փո շի 
կամ հե ղուկ վի ճա կում: Այն չի հա
մադր վում այլ պես տի ցիդ նե րի հետ: 
Բույ սի հյուս վածք նե րի մեջ ծծմ բի 
ներ թա փանց ման ունա կու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով եր բեմն 
օգ տա գործ վում է կրի և ծծմ բի խառ
նուր դ: Սա կայն փտած ձվի հո տի 
պատ ճա ռով այն լայն կի րա ռում չի 
ունենում:

•	  Բոր դո յան խառ նուր դը (պղն ձար
ջասպ և կիր) ա վե լի քան 150 տա րի 
շա րու նակ հա ջո ղու թյամբ կի րառ
վում է բույ սե րի պաշտ պա նու թյան 
ո լոր տում: Բոր դո յան խառ նուր դը 

ունի և՛ սնկա սպան, և՛ բակ տե րիա
սպան հատ կու թյուն: Այն կա րե լի է 
օգ տա գործել այն պի սի հի վան դու
թյուն նե րի դեմ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ծա
կոտ կեն բծա վո րու թյու նը, կեղծ ալ
րա ցող նե րը, ան տրաք նո զը և այլն: 
Նյու թի՝ ան ձրև նե րին դի մա կայե լու 
և բույ սե րին կպ չե լու հատ կու թյամբ 
է պայ մա նա վոր ված դրա բարձր 
ար դյու նա վե տու թյու նը: Բոր դո յան 
խառ նուր դի ազ դող նյու թը հա մար
վում է պղն ձար ջա սպը, ո րի թթ վային 
ռեակ ցիան չե զո քաց վում է կրի լու
ծույ թի հետ խառ նե լու մի ջո ցով: 
Ճիշտ պատ րաստ ված խառ նուր դը 
պետք է ունե նա չե զոք ռեակ ցիա: 
Բոր դո յան խառ նուր դի պատ-

րաս տու մը
 Կա րե լի է պատ րաս տել տար բեր 

խտու թյան բոր դո յան խառ նուրդ: Ա ռա
վել գոր ծա ծա կան և թու նա վո րու թյան 
ցածր աս տի ճա նի լու ծույթ պատ րաս
տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ոչ մե տա
ղա կան տար այում 10 լիտր ջրի մեջ լու
ծել 100 գրամ պղն ձար ջասպ: Մեկ այլ 
ոչ մե տա ղա կան տա րա յում 10 լիտր 
ջրի մեջ լց նել 100 գրամ չհան գած կիր 
և խառ նել: Այ նու հետև պղն ձար ջա սպի 
լու ծույ թը բա րակ շի թով լց նել կրա կա
թի լու ծույ թի վրա` ըն թաց քում խառ նե
լով: Բան վո րա կան հե ղու կի ռեակ ցիան՝ 
pHը ստու գե լու հա մար կա րե լի է օգ
տա գոր ծել լակ մու սի կար միր թուղթ: 
Ե թե թուղ թը հե ղու կի մեջ թրջ վե լով 
թեթևա կի կապ տում է, ա պա լու ծույ թը 
գրե թե չե զոք է և պի տա նի օգ տա գործ
ման: Այս դեպ քում կու նե նանք 1 տո կո
սա նոց բոր դո յան հե ղուկ: Բոր դո յան 
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խառ նուր դի 2, 3 կամ 4 տո կո սա նոց 
լու ծույ թի պատ րաստ ման հա մար օգ
տա գործ վող նշ ված նյու թե րից յու րա
քան չյու րի քա նա կու թյու նը 10 լիտր ջրի 
մեջ պետք է հա մա պա տաս խա նա բար 
կրկնա պատ կել, ե ռա պատ կել կամ քա
ռա պատ կել: Բոր դո յան խառ նուր դի 
կի րա ռու մը շոգ ե ղա նա կին՝ 30°Cից 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում, կա
րող է ա ռա ջաց նել տերև նե րի դեղ նում 
և չո րա ցում: Գո յու թյուն ունեն պղինձ 
պա րու նա կող մի շարք այլ պատ րաս
տուկ ներ (պղն ձի հիդ րօք սիդ, պղն ձի 
օք սիք լո րիդ և այլն), ո րոնք թույ լատր
վում են օր գա նա կան գյու ղատնտե սու
թյան մեջ այն պայ մա նով, որ պահ պան
վեն թույ լատ րե լի չա փա քա նակ նե րը և 
կանխ վի հո ղում պղն ձի կու տակ ման 
վտան գը: 
•	 Կա թը նույն պես օգ տա գործ վում 

է ալ րա ցող նե րի և այլ սնկային հի
վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում: 
Այդ նպա տա կով յու րա քան չյուր 10 
օ րը մեկ պետք է բու յսե րը սրս կել՝ 1 լ 
կա թը խառ նե լով 1015 լ ջրի հետ: 

•	 Կե րակ րի սո դան օգ տա գործ վում 
է ալ րա ցո ղի և ժան գի դեմ պայ
քա րե լու նպա տա կով: Լու ծույ թը 

պատ րաս տե լու հա մար խառ նել 100 
գ կե րակ րի սո դա, 50 գ ցածր pH 
ունե ցող օ ճառ և 2 լ ջուր: Ստաց ված 
լու ծույ թը սրս կում են եր կար ը նդ մի
ջում նե րով (մի քա նի ա միս) օր վա 
զով ժա մե րին: Սրս կու մից ա ռաջ 
խոր հուրդ է տր վում լու ծույ թը փոր
ձար կել մի քա նի տերև նե րի վրա և 
ստու գել նյու թի ֆի տո տոք սի կու թյու
նը: 
Շատ բու սա կան թուր մեր են հայտ

նի ի րենց սնկա սպան ազ դե ցու թյամբ: 
Սո խը և սխ տո րը ար դյու նա վետ են ալ
րա ցո ղի, սնկային և բակ տե րիալ այլ 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում: 
Թավ շա ծաղ կի առ կա յու թյու նը կար տո
ֆի լի, լո բու, լո լի կի, ո լո ռի և այլ մշա
կա բույ սե րի դաշ տե րում բարձ րաց նում 
է բույ սե րի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը 
սնկային հի վան դու թյուն նե րի հանդեպ: 
Ռե հա նի և շատ այլ բույ սե րի տերև ներն 
ունեն ը նդ հա նուր սնկա սպան հատ կու
թյուն: Ո ւս տի ա վան դա կան գի տե լիք
նե րը կա րող են մեզ հնա րա վո րու թյուն 
տալ օգ տա գոր ծելու բույ սե րի մեծ բազ
մա զա նու թյու նը մշա կա բույ սե րի հի
վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի 
դեմ պայ քա րի աշ խա տանք նե րում։ 
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9. ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԱՅԻՆ ԲՈՒ ՍԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԴԵՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ ՕՐ ԳԱ
ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ

 ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րի հա մար լուրջ 
խն դիր է մո լա խո տային բու սա կա նու
թյան դեմ տար վող պայ քա րի աշ խա
տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը: Պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում ներն ո ւղղ ված են տնտե
սու թյան մեջ մո լա խոտ վա ծու թյան աս
տի ճա նը այն պի սի մա կար դա կում պահ
պա նելուն, ո րը չի հան գեց նի տնտե
սա կան կո րուստ նե րի և բա ցա սա բար 
չի ազ դի մշա կա բույ սե րի բեր քի ո րա
կի վրա: Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի 
նպա տա կը դրանց հիմ նո վին վե րա ցու
մը չէ, քա նի որ դրանք կա րող են նաև 
ո րո շա կի դրա կան ազ դե ցու թյուն ունե
նալ մշա կա բույ սե րի ա ճի վրա: Օ րի
նակ՝ մո լա խո տե րը, ծած կե լով հո ղի 
մա կե րե սային շեր տը, պաշտ պա նում 
են այն է րո զիայից: Բա ցի այդ, դաշ տե
րում մշա կա բույ սե րի կեն սա բա նա կան 
բազ մա զա նու թյու նը մե ծա պես պայ
մա նա վոր ված է մո լա խո տե րի առ կա
յու թյամբ: Վեր ջին նե րը բնա կան մի ջա
վայր են ա պա հո վում ի նչ պես օգ տա կար 
մի ջատ նե րի, այն պես էլ բույ սե րի հետ 
մի կո րի զա կազ մող սնկե րի հա մար: 
Այն հան գա ման քը, որ մո լա խո տե րի 
մեծ մա սը ծաղ կա փո շի և նեկ տար է 
ար տադ րում, թույլ է տա լիս պահ պա
նել բազ մա թիվ օգ տա կար մի ջատ նե րի 

պո պու լյա ցիա նե րը և ակ տի վո րեն 
ներգ րավ վել վնա սա տու նե րի դեմ պայ
քա րի գոր ծըն թա ցում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մո լա խո տե րը հիմ
նա կա նում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
ունեն մշա կա բույ սե րի վրա: Մո լա խոտ
վա ծու թյան պատ ճա ռով մշա կա բույ սե
րի միջ բու սային տա րա ծու թյուն նե րում 
նվա զում է լու սա և օ դա թա փան ցե լիու
թյու նը, բա րեն պաստ պայ ման ներ են 
ստեղծ վում հի վան դու թյուն նե րի տա
րած ման և բույ սե րի վա րակ ման հա
մար: Մո լա խո տե րը, փար թա մո րեն 
ա ճե լով, հո ղից վերց նում են մեծ քա
նա կու թյամբ սնն դա տար րեր ու ջուր և 
ճնշում մշա կա բույ սե րի ա ճը: 

Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րից մե կն այն 
է, որ պետք է կան խել խն դիր նե-
րի ա ռա ջա ցու մը, այլ ոչ թե զբաղ վել 
դրանց թո ղած հետևանք նե րի վե րաց
մամբ: Այս սկզ բուն քը կի րա ռե լի է ի նչ
պես հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա
տու նե րի, այն պես էլ մո լա խո տային 
բու սա կա նու թյան դեմ ի րա կա նաց վող 
պայ քա րի աշ խա տանք նե րում: Մո լա
խո տե րի դեմ պատ շաճ պայ քա րի կազ
մա կերպ ման ըն թաց քում ստեղծ վում 
են այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք խո
չըն դո տում են դրանց զար գա ցմանն ու 
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տա րա ծ մանը ոչ ցան կա լի տե ղե րում և 
ոչ ցան կա լի ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
ին չը թույլ չի տա լիս մո լա խո տե րին 
լուրջ խնդիր ա ռա ջաց նել մշա կա բույ
սե րի մշա կու թյան ըն թաց քում: Մո լա
խո տե րի հետ մրցակ ցու թյու նը բույ սի 
ա ճի և զար գաց ման տար բեր փու լե րում 
տար բեր կերպ է ան դրա դառ նում մշա
կա բույ սե րի վրա: Վեր ջին նե րը մո լա
խո տե րի հետ մրցակ ցու թյան հան դեպ 
ա վե լի զգա յուն են ի րենց աճ ման վաղ 
շրջա նում: Ե րի տա սարդ մշա կա բույ
սը խո ցե լի է և բա վա րար աճ ա պա
հո վելու հա մար մե ծա պես կախ ված է 
սնն դա նյու թե րի, լույ սի և ջրի պատ շաճ 
մա տա կա րա րու մից: Ե թե մշա կա բույսն 
այս շրջա նում ստիպ ված լի նի մրցակ
ցու թյան մեջ մտ նել մո լա խո տե րի հետ, 
ա պա այն կլի նի ա վե լի թույլ ու նվազ 
և հե տա գա յում կդառ նա ա վե լի խո ցե լի 
հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի 
հանդեպ: 

Ա ճի և զար գաց ման ա վե լի ո ւշ շրջա
նում մո լա խո տե րի հետ մրցակ ցու թյու
նը մշա կա բույ սե րի հա մար դառ նում է  
պա կաս վնա սա կար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ո րոշ մո լա խո տեր կա րող են խն դիր ներ 
ա ռա ջաց նել բեր քա հա վա քի ժա մա նակ 
և ազ դե լ մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու
թյան վրա: Ո ւս տի մշա կա բույ սի աճ ման 
ա մե նա կարևոր շրջա նը հաղ թա հա րե
լուց հե տո մո լա խո տե րի խն դի րը չպետք 
է ամ բող ջու թյամբ ան տե սել, քա նի որ 
հե տա գա փու լե րում ևս դրանք ո րո շա
կի վտանգ են ներ կա յաց նում: 

Այս նկա տա ռում նե րը պետք է հաշ
վի ա ռն ել մո լա խո տե րի դեմ պայ քա
րի մի ջո ցա ռում նե րի և ժամ կետ նե րի 

ը նտ րու թյան ըն թաց քում: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ այդ պի սի մի ջո ցա ռում ներն 
ո ւղղ ված են մո լա խո տե րի այն թվա քա
նա կի պահ պան մա նը, ո րը թույլ կտա 
խու սա փել մշա կա բույ սե րին հասց վող 
տնտե սա կան վնա սից:

Ա. ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ ՄԻ ՋՈ ՑԱ
ՌՈՒՄ ՆԵՐ

 Միև նույն ժա մա նակ կա րող են կի
րառ վել մի քա նի կան խար գե լիչ մի ջո
ցա ռում ներ (նկարներ 91 և 93), ո րոնց 
ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա պես կախ
ված է մո լա խո տե րի տե սա կից և շրջա
կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րից: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, կան խար գե լիչ ո րոշ մի ջո ցա
ռում ներ շատ ար դյու նա վետ են մո լա
խո տե րի լայն շրջա նա կի հա մար: 
• Մշա կա բույ սե րի և սոր տե րի ը նտ-

րու թյուն. լայն տերև ներ ունե ցող 
բարձ րաճ մշա կա բույ սե րը (ե գիպ տա
ցո րեն, արևա ծա ղիկ և այլն) ա վե լի 
մրցու նակ են վե գե տա ցիայի ա վե լի 
ո ւշ շրջա նում ի հայտ ե կող մո լա խո
տե րի դեմ պայ քա րում, քան ցած րաճ 
և նեղ տերև նե րով մշա կա բույ սե րը: 
Ո րոշ մշա կա բույ սեր ճնշում են մո
լա խո տե րի ա ճը, մինչ դեռ մյուս նե րի 
հա մար տա նե լի է մո լա խո տե րի գո
յու թյու նը: 

• Մուլ չա պա տում. մո լա խո տե րը 
ի րենց ա ճի հա մար ոչ բա վա րար լու
սա վոր վա ծու թյան պայ ման նե րում 
չեն կա րո ղա նում հաղ թա հա րել մուլ
չա պատ շեր տը: Չոր, կոշտ նյու թե րը, 
ո րոնք ա վե լի դան դաղ են քայ քայ
վում, ա վե լի եր կար են ծա ռա յում որ
պես մուլչ, քան թարմ նյու թե րը:
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•  Կա նաչ ծած կույթ. կա նաչ ծած կույթ 
հան դի սա ցող մշա կա բույ սե րը լույ սի, 
սնն դա րար նյու թե րի և ջրի հա մար 
մրցակ ցու թյան մեջ են մտ նում մո
լա խո տե րի հետ, հաղ թում բնա կան 
ռե սուրս նե րի հա մար պայ քա րում և 
կան խում դրանց ա ճը: Ծած կո ցային 
մշա կա բույ սե րի թվին են դաս վում 
թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե
րը, ո րոնք կա սեց նե լով մո լա խո տե
րի ա ճը՝ բա րե լա վում են հո ղի բեր
րիու թյու նը:

•  Ցան քաշրջա նա ռու թյուն. ցան
քաշրջա նա ռու թյու նը միամյա և 

բազ մամյա մո լա խո տե րի զար գա
ցումն ու տա րա ծու մը սահ մա նա փա
կե լու ա մե նից ար դյու նա վետ մի ջոցն 
է:  Մշա կա բույ սե րի ա ճի պայ ման նե
րի բա րե լավ ման ար դյուն քում վա
տա նում են մո լա խո տե րի կեն սա
պայ ման նե րը, և խո չըն դոտ վում է  
դրանց զար գա ցումն ու տա րա ծու մը: 

• Են թա ցանք (խա ռը ցանք և են-
թա ցանք). մո լա խո տե րի դեմ պայ
քա րի ար դյու նա վետ մի ջոց է հիմ
նա կան մշա կա բույ սի շար քե րի միջև 
մո լա խո տե րի ա ճը սահ մա նա փա կող 
մշա կա բույ սի ցան քը:

Ն կար 9-1. Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի ագ րո տեխ նի կա կան ե ղա նակ ներ

•  Ցան քի ժամ կետ նե րը և խտու-
թյու նը. բույ սե րի ա ճի հա մար բա
րեն պաստ պայ ման նե րի ա պա հո վու
մը բարձ րաց նում է մո լա խո տե րին 
դի մա կայե լու մշա կա բույ սե րի հնա
րա վո րու թյու նը: Ցան քի ճիշտ խտու
թյան դեպ քում մո լա խո տե րի ա ճի 

հա մար մնում է սահ մա նա փակ տա
րա ծու թյուն, և նվա զում է մշա կա բույ
սե րի ու մո լա խո տե րի միջև առ կա 
մրցակ ցու թյու նը: Ցան քի ճիշտ ժամ
կետ ներ և խտու թյուն ա պա հո վե լու 
հա մար պետք է տե ղե կաց ված լի նել 
մո լա խո տե րի տե սակ նե րի և դրանց 
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աճ ման սե զո նի վե րա բե րյալ: Տվյալ 
տա րա ծաշրջա նի հա մար մշակ ված 
մո լա խո տե րի ա ճի օ րա ցույ ցը (առ
կա յու թյան դեպ քում) կա րող է օգ
տա կար լի նել մո լա խո տե րի դեմ ար
դյու նա վետ պայ քա րի   կազ մա կերպ
ման գոր ծում: 

• Հա վա սա րակշռ ված պա րար տա-
ցում. այն կա րող է խթա նել մշա կա
բույ սե րի ա ճը և ա պա հո վել դրանց 
գե րա կա յու թյու նը մո լա խո տե րի 
նկատ մամբ:

•  Հո ղի մշա կու թյան ե ղա նակ նե-
րը. հո ղի մշա կու թյան ե ղա նակ նե րը 
կա րող են ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն 
ունե նալ ի նչ պես մո լա խո տե րի ա ճի 
և զար գաց ման, այն պես էլ տե սա
կային կազ մի վրա: Ար դյու նա վետ է 
մշա կա բույ սից ա զատ ված դաշ տում, 

մինչև հա ջորդ մշա կա բույ սի ցան քը 
կա տա րել հո ղի մա կե րե սային մշա
կում, ո րը զգա լիո րեն կն վա զեց նի 
հո ղում մո լա խո տե րի քա նա կը: 

• Ըն տա նի կեն դա նի նե րի ա րա ծե-
ցու մը. մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի 
նպա տա կով բա վա կան ըն դուն ված 
է մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
ա րա ծե ցու մը բազ մամյա տնկարկ
նե րում: Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն նե րի ա րա ծե ցու մից հե տո ա րո
տա վայ րում գե րակշ ռում են ցած րա
ցո ղուն մո լա խո տե րը, ո ւս տի ցան
կա լի է ա րո տա վայ րում սահ մա նել 
ԽԵԱնե րի և ցած րա ցո ղուն խո տա
բույ սեր նա խընտ րող ոչ խար նե րի 
և այ ծե րի ա րա ծեց ման հեր թա փոխ 
(նկար 92):

Ն կար 9-2. Կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցու մը մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով 
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• Հն ձել կամ ա նա սուն նե րին ա րա
ծեց նել մո լա խո տային բու սա կա նու
թյամբ հա րուստ տա րածք նե րում՝ 
նախ քան դրանց սեր մե րի հա սու նա
ցումն ու տա րա ծու մը:

•  Կան խել ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի՝ 

մո լա խո տե րով աղ տո տու մը, մո լա
խո տե րի սեր մե րի տա րա ծու մը գյու
ղատնտե սա կան գոր ծիք նե րի, կեն
դա նի նե րի և ցան քի հա մար նա խա
տես ված սերմ ա նյու թի մի ջո ցով:

Ն կար 9-3. Ի նչ պե՞ս կան խար գե լել մո լա խո տե րի բազ մա ցու մը

Բ.  ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԵ ՐԻ ԴԵՄ  
ՊԱՅՔԱ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
Ե ՂԱ ՆԱ ԿԸ 

Մո լա խո տե րի դեմ կի րառ վող 
կենսա բա նա կան պայ քա րը հա մե մա
տա բար նոր մո տե ցում է, և ա ռա ջարկ
վող պատ րաս տուկ նե րը դեռ գրանց ված 
չեն շատ ե րկր նե րում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ո րոշ հո ղաբ նակ սնկեր, օ րի նակ̀ Fusar
ium oxysporumը, կա րող են ար դյու նա
վետ կեր պով կի րառ վել հա ցազ գի մշա
կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծու թյուն նե րը 
աղ տո տող մի շարք մո լա խո տե րի դեմ 
պայ քա րում: Ի սկ ռի զո բակ տե րիա նե
րը կա րող են ազ դել ո րոշ մո լա խո տե րի 

սեր մե րի ծլու նա կու թյան վրա կամ ը նդ
հան րա պես ո չն չաց նել սեր մե րը:

Գ.  Մե խա նի կա կան պայ քար 
Անհ րա ժեշտ կան խար գե լիչ մի ջո

ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող է 
նվա զեց նել մո լա խո տե րի խտու թյու նը, 
սա կայն դա բա վա րար չէ մշա կա բույ սե
րի ա ճի սկզբ նա կան̀ ա մե նա խո ցե լի փու
լում մո լա խո տային բու սա կա նու թյան դեմ 
ար դյու նա վետ պայ քա րի հա մար: Ո ւս տի 
վե գե տա ցիայի ըն թաց քում մո լա խո տե րի 
դեմ պայ քա րի մե խա նի կա կան ե ղա նակ
նե րը շա րու նա կում են պահ պա նել ի րենց 
կարևո րու թյու նը (նկար 94): 
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Ձեռ քով քաղ հա նը հա վա նա բար 
ա մե նա կարևոր մե թոդն է: Քա նի որ 
այն շատ աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է, 
պետք է կենտ րո նա նալ դաշ տե րում մո
լա խո տե րի խտու թյու նը նա խա պես հնա
րա վո րինս կր ճա տե լու վրա, որ պես զի 
հե տա գա յում նվա զեց վի պա հանջ վող 
աշ խա տան քի քա նա կը: Փո րե լու, կտ րե
լու և մո լա խո տե րը ար մա տա խիլ ա նե լու 
հա մար կան տար բեր գոր ծիք ներ՝ ձեռ քի 
հո ղու րագ ներ, ցա քան ներ և կուլ տի վա
տոր ներ: Ճիշտ գոր ծի քի ը նտ րու թյու նը 
էա կա նո րեն բարձ րաց նում է աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Քաղ
հա նը պետք է ի րա կա նաց վի մինչև մո
լա խո տե րի ծաղ կելն ու սերմ ա կա լե լը:

 Մեկ այլ տար բե րակ է այր ման 
մի ջո ցով քաղ հա նը: Մո լա խո տե
րով խիստ աղ տոտ ված դաշ տե րում, 
նախ քան մշա կա բույ սե րի ցան քը, 

հա մա պա տաս խան սար քա վո րում նե րի 
մի ջո ցով այ րում են մո լա խո տային բու
սա կա նու թյու նը: Այս մե թո դը շատ ար
դյու նա վետ կա րող է լի նել հատ կա պես 
գաղ ձի, հա վա կա տա րի և մի շարք այլ 
մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի գոր ծում: 
Բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում 
բույ սե րի տերև նե րում տե ղի է ունե նում 
սպի տա կուց նե րի կոա գու լյա ցիա (մա
կար դում) և բջ ջա պա տե րի ճեղ քում: 
Ար դյուն քում մո լա խո տե րը չո րա նում և 
մա հա նում են: Սա մո լա խո տե րի դեմ 
պայ քա րի բա վա կա նին ար դյու նա վետ, 
բայց ծախ սա տար ե ղա նակ է, քա նի որ 
պա հան ջում է մեծ քա նա կու թյամբ վա
ռե լիք և հա տուկ սար քա վո րում ներ: 
Տվյալ մե թոդն ար դյու նա վետ չէ խո ր 
ար մա տային հա մա կարգ ունե ցող մո լա
խո տե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար: 

Ն կար 9-4. Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի մե խա նի կա կան ե ղա նակ
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10.  ՀՈ ՂԻ ՄՇԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Հո ղի մշա կու թյու նը նե րա ռում է հո
ղի փխ րեց ման, շրջ ման կամ խառն ման 
մե խա նի կա կան բո լոր գոր ծո ղու թյուն
նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ վա րը, փո րու մը, 
փխ րե ցու մը, տա փա նու մը և այլն: Ճիշտ 
մշա կու թյան շնոր հիվ կա րե լի է բա րե
լա վել հո ղի՝ ջուր կլա նե լու, պա հե լու, 
օ դա փո խա նա կու թյան, տա քաց ման, գո
լոր շիաց ման և այլ հատ կու թյուն նե րը: 
Սա կայն հո ղի մշա կու մը կա րող է նաև 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ 
բեր րիու թյան վրա, քա նի որ այն ա րա
գաց նում է հո ղի է րո զիան և հու մու սի 
քայ քայ ման գոր ծըն թացը: Սխալ կլի նի 
ա ռանձ նաց նել հո ղի մշա կու թյան որևէ 

տար բե րակ, ո րը կլի նի միակ ճիշտն ու 
ա մե նաար դյու նա վե տը: Կախ ված գյու
ղատնտե սա կան հա մա կար գից, հո ղի 
տի պից, մշա կա բույ սի տե սա կից՝ պետք 
է ը նտ րել հո ղի մշա կու թյան հա մա պա
տաս խան ե ղա նակ: 

Ա. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ Ա ՃԻ ՀԱ ՄԱՐ 
ԲԱ ՐԵՆ ՊԱՍՏ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՍՏԵՂ ԾՈՒՄ

 Հո ղի մշա կու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ 
պատ ճառ նե րով: Այն հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս (նկար 101).

Նկար  10-1. Հողի վրա ազդող գործոններ
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• փխ րեց նել հո ղը և բույ սե րի ար մատ
նե րի ա ճի  հա մար ստեղ ծել բա
րենպաստ պայ ման ներ,

•  բա րե լա վել հո ղի օ դա փո խա նա կու
թյու նը,

• խ թա նել հո ղում առ կա կեն դա նի օր
գա նիզմ նե րի գոր ծու նեու թյու նը, 

• բարձ րաց նել հո ղում ջրի ներծծ ման 
կա րո ղու թյու նը,

• ն վա զեց նել գո լոր շիա ցու մը հո ղի 
մա կե րե սից,

•  պա կա սեց նել կամ վե րահս կել մո լա
խո տե րի և հո ղաբ նակ վնա սա տու
նե րի առ կա քա նա կու թյու նը,

•  հո ղի հետ խառ նել բու սա կան մնա
ցորդ ներն ու գո մաղ բը,

•  նա խա պատ րաս տել դաշ տը սեր մե
րի ցան քի կամ սա ծիլ նե րի տնկ ման 
հա մար,

•  վե րաց նել գյու ղատնտե սա կան 

գոր ծու նեու թյան ար դյուն քում ա ռա
ջա ցած հո ղի կարծ րա ցու մը:

 Բ. ՀՈ ՂԻ ԲՆԱ ԿԱ ՆՈՆ ՎԻ ՃԱ ԿԻ 
ՆՎԱ ԶԱ ԳՈՒՅՆ ԽԱԽ ՏՈՒՄ 

Մ շա կու թյան ցան կա ցած գոր ծո ղու
թյուն ունի քիչ թե շատ քայ քայող ազ
դե ցու թյուն հո ղի կա ռուց ված քի վրա: 
Արևա դար ձային գո տի նե րում հո ղե րի 
կա նո նա վոր վա րը ա րա գաց նում է օր գա
նա կան նյու թե րի (հու մու սի) քայ քա յու մը, 
ին չը կա րող է հան գեց նել սննդա նյու թե
րի կորս տի: Հո ղի շեր տե րի խառ նու մը 
կա րող է լր ջո րեն վնա սել հո ղում ապ
րող ո րոշ օր գա նիզմ նե րի: Մշա կու մից 
հե տո, մինչև ուժեղ ան ձրև նե րի սկս վե
լը, հո ղի մա կե րե սը ա ռանց ծած կույթի 
թող նե լը բարձ րաց նում է է րո զիայի են
թարկ վե լու վտան գը (նկար 102): 

Ն կար 10-2.  Հո ղի է րո զիայի նշան նե րը

Մյուս կող մից է լ՝ հո ղի նվա զա գույն 
մշա կու թյու նը նպաս տում է կն ձի կային 
կա ռուց ված քով հո ղի վե րին շեր տի 

ա ռա ջաց մա նը, ո րը հա րուստ է օր գա
նա կան նյու թով և հո ղային օր գա նիզմ
նե րով: Սնն դա նյու թե րի կո րուստ նե րը 
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հաս նում են նվա զա գույն մա կար դա կի, 
քա նի որ բա ցա կա յում է օր գա նա կան 
նյու թի ոչ ցան կա լի քայ քա յու մը, ի սկ 
սնն դա նյու թե րը պահ վում են բույ սե րի 
ար մատ նե րի խիտ ցան ցի մի ջո ցով: Հո
ղի է րո զիան լուրջ հիմ նախն դիր չի լի նի 

այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ առ կա է 
մշ տա կան բու սա ծածկ կամ օր գա նա
կան նյու թի բա վա րար քա նա կու թյուն: 
Եվ վեր ջա պես, ֆեր մեր նե րը կա րող են 
տնտե սել բա վա կա նին շատ աշ խա տուժ 
(նկար 103): 

 

Ն կար 10-3. Ի նչ պե՞ս կան խել հո ղի է րո զիան

Այ սպի սով, օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյամբ զբաղ վող յու րա
քան չյուր ֆեր մեր պետք է ը նտ րի հո
ղե րի մշա կու թյան այն պի սի ե ղա նակ, 
ո րն ա մե նա հար մա րը կլի նի իր պայ
ման նե րի հա մար:  Հո ղօգ տա գործ ման 
ըն թաց քում մշա կում նե րի բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյու նը նվա զա գույ նի հասց նե
լու հա մար օր գա նա կան գյու ղատնտե
սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մե րի խն դի րը 
պետք է լի նի նվա զա գույ նի հասց նել 
մի ջամ տու թյուն նե րի քա նա կը և ը նտ րել 
այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոնք կպահ պա
նեն հո ղի բնա կան ո րակ նե րը: 
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Նկար 10-4. Հողի մշակման առավելությունները և զրոյական հերկում

Գ. ՀՈ ՂԻ ԿԱՐԾ ՐԱ ՑՈՒՄ 
Ե թե հո ղե րը մշակ վում են խո նավ 

պայ ման նե րում, կամ աշ խա տանք նե րը 
կա տար վում են ծանր մե քե նասար քա
վո րում նե րով, ա պա ա ռա ջա նում է հո ղի 
կարծ րաց ման վտանգ, ո րի հետևանքով 
վա տա նում է օ դա փո խա նա կու թյու նը և 
ճնշ վում բույ սե րի ար մա տային հա մա
կար գի ա ճը (նկար 10 5): 

Այն դեպ քում, ե րբ կա հո ղի կարծ
րաց ման հա վա նա կա նու թյուն, ֆեր մեր
նե րը պետք է տե ղյակ լի նեն, որ. 
• կարծ րաց ման վտան գը ա մե նա

բարձրն է այն ժա մա նակ, ե րբ հո ղի 
կա ռուց ված քը խա թար վում է խո
նավ պայ ման նե րում, 

• անձրև նե րից ան մի ջա պես հե տո 
պետք է խու սա փել հո ղակ տո րի 
վրա մե քե նա նե րի շա հա գոր ծու մից,

•  խո նավ հո ղե րում վա րը կա րող է 
հան գեց նել կոշ տե րի ա ռա ջաց ման, 

• ա վա զային հո ղե րը ա վե լի քիչ են են
թա կա կարծ րաց ման, քան կա վային
նե րը,

•  հո ղի օր գա նա կան նյու թե րի բարձր 
պա րու նա կու թյու նը նվա զեց նում է 
հո ղի կարծ րաց ման վտան գը,

• շատ դժ վար է վե րա կանգ նել կարծ
րա ցած հո ղի լա վա գույն կա ռուց
ված քը: 
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Նկար 10-5. Հողի կարծրացում

Դ. ՀՈ ՂԻ ՄՇԱ ԿՈՒԹՅԱՆ  
Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ 

Կախ ված հո ղի օգ տա գործ ման 
նպա տա կից՝ մշա կա բույ սե րի ա ճի և 
զար գաց ման տար բեր փու լե րում (բեր
քա հա վա քից հե տո, ցան քից կամ 
տնկու մից ա ռաջ, բույ սե րի ծլու մից հե
տո և այլն) կի րառ վում են մշա կու թյան 
տար բեր ե ղա նակ ներ: 

 ՀԵՏ ԲԵՐ ՔԱ ՀԱ ՎԱ ՔԱՅԻՆ  
ՇՐՋԱՆ 

Բու սա կան մնա ցորդ նե րի քայ քա
յումն ա րա գաց նե լու նպա տա կով, մինչև 
հո ղը ցան քի հա մար նա խա պատ րաս
տե լը, նա խորդ մշա կա բույ սե րի մնա
ցորդ նե րը խառ նում են հո ղի հետ: Մշա
կա բույ սե րի մնա ցորդ նե րը, սի դե րատ 

բույ սե րը և գո մաղ բը պետք է մտց վեն 
միայն հո ղի վե րին շերտ (1520 սմ), քա
նի որ խո ր շեր տե րում քայ քայ ման գոր
ծըն թացն ա վար տուն չէ, և ա ռա ջա նում 
են բույ սե րի ա ճին խո չըն դո տող միա
ցու թյուն ներ: 

 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ 
Միամյա մշա կա բույ սե րի մշա կու

թյան կամ նոր տնկարկ ներ հիմ նե լու 
դեպ քում հիմ նա կան վա րը կա տար վում 
է գու թա նի մի ջո ցով: Որ պես սկզ բունք՝ 
հո ղի մշակու թյան ժա մա նակ պետք է 
կա տա րել  վե րին շեր տի շրջում և մի ջին 
խո րու թյան փխ րե ցում: Խո ր շրջում նե
րի մի ջո ցով խառն վում են հո ղի շեր
տե րը, խա թար վում է հո ղի բնա կան 
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կա ռուց ված քը և վնաս հասց վում հո
ղում ապ րող օր գա նիզմ նե րին: 

 ՆԱ ԽԱ ՑԱՆ ՔԱՅԻՆ  
ՄՇԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Նախ քան ցան քը կամ տնկու մը կա
տար վում է հո ղի ե րկ րոր դային մշա կում՝ 
վա րած մա կե րե սը նս տեց նե լու և հար
թեց նե լու մի ջո ցով: Նա խա ցան քային 
մշա կու մը ն պա տակ է հե տապնդում հո
ղը բե րել բա վա րար փխ րուն վի ճա կի: 
Ե թե հո ղակ տո րը շատ է վա րակ ված 
մո լա խո տե րով, ա պա նա խա ցան քային 
մշա կու թյու նը կա րե լի է ի րա կա նաց նել 
ա վե լի վաղ ժամ կե տում՝  հնա րա վո րու
թյուն տալ մո լա խո տե րի սեր մե րի ծլար
ձակ մա նը նախ քան մշա կա բույ սե րի 
ցան քը: Ծլու մից մի քա նի օր հե տո ի րա
կա նաց վող հո ղի մա կե րե սային մշա կու
մը բա վա րար է մո լա խո տե րի ե րի տա
սարդ ծի լե րը ո չն չաց նե լու հա մար: Ե թե 
կա գեր խո նա վաց ման վտանգ, ա պա 
կա րե լի է պատ րաս տել թմ բե րի տես
քով մար գեր: 

 ՄԻՋ ԲՈՒ ՍԱՅԻՆ  
ՏԱ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՄՇԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ցան քից հե տո հո ղի մա կե րե սային 
մշա կու մը (օ րի նակ՝ փխ րեց ման մի ջո
ցով) օգ նում է ճն շել մո լա խո տե րի ա ճը, 
մե ծաց նում օ դա թա փան ցե լիու թյու
նը և նվա զեց նում հո ղի խո ր շեր տե
րից խո նա վու թյան գո լոր շիա ցու մը: Այն 
դեպ քում, ե րբ ժա մա նա կա վորապես 
խա թար վում է մշա կա բույ սե րի սնն դա
ռու թյու նը, հո ղի մա կե րե սային մշա
կու մը կա րող է խթա նել օր գա նա կան 

նյու թե րի քայ քա յու մը և բարձ րաց նել 
բույ սե րի հա մար սնն դա տար րե րի մատ
չե լիու թյու նը:  

Օ րի նակ̀  աշ խար հի ո րոշ ե րկր նե-
րում ըն դուն ված է կի րա ռել նվա զա-
գույն մշա կու թյան հետևյալ հա մա-
կար գը. 
•  բույ սե րը հնձ վում են հո ղի մա

կերևույ թին մոտ, 
• այ նու հետև շար քե րի եր կա րու թյամբ 

բաց վում են ա կոս ներ, 
• գո մաղ բը տր վում է ա կոս նե րի եր

կա րու թյամբ, 
• մ շա կա բույ սե րի ցան քը կա տար վում 

է գո մաղ բով պա րար տաց ված շար
քե րում,

•  միջ շա րային տա րա ծու թյու նում 
աճող բու սա կա նու թյու նը պար բե
րա բար կտրտ վում է և օգ տա գործ
վում մուլ չա պատ ման հա մար, 

• այս հա մա կար գը կա րող է զու գակց
վել թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սե րի 
հետ, ո րոնք կհան դի սա նան ծած կո
ցային մշա կա բույ սեր: 
Ո րոշ շրջա նում գոր ծում է նաև զրո

յա կան վա րի հա մա կար գը նա խորդ 
բեր քի մնա ցորդ նե րի մեջ ո ւղ ղա կիո րեն 
ե գիպ տա ցո րեն և հա ցա հա տիկ ցա նե լու 
մի ջո ցով. 
• Ե գիպ տա ցո րե նը ցան վում է մուլ չի 

շեր տի վրա։ 
• 12 ա միս հե տո ցան վում է լո բի: 
• Ե գիպ տա ցո րե նի բեր քը հա վա քե լուց 

հե տո մնա ցորդ նե րը թողն վում են 
դաշ տում, ի սկ լո բին ա ճում է դրանց 
վրա:

•  Լո բին բա րեն պաստ պայ ման ներ 
է ա պա հո վում ե գիպ տա ցո րե նի 
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հա ջորդ ցան քի հա մար։ 
Այս մե թո դի մի ջո ցով տա րե կան 

կտր ված քով ստաց վում է հա ցա հա տի կի 
և լո բու բա վա րար քա նա կու թյամբ եր
կո ւա կան բեր ք։ Եր կու մե թոդ նե րով էլ 
ֆեր մեր ները ստա նում են բեր քատվու
թյան ա վե լի բարձր ը նդ հա նուր մա կար
դակ, հո ղի ա վե լի քիչ է րո զիա, ա վե լի 
քիչ մո լա խո տեր, և աշ խա տան քի բե ռի 
հս կա յա կան կր ճա տում է գրանցվում:

Մ ՇԱԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԸ ԿԱ
ՐՈՂ ԵՆ ԽՄ ԲԱ ՎՈՐ ՎԵԼ Ը ՍՏ 
ՉՈՐՍ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ 
•  Գոր ծիք ներ ա ռաջ նային մշակ ման 

հա մար. պտու տա կաձև թև ունե ցող 
գու թան, նա խա գու թա նիկ ներ ունե
ցող գու թան, փո րիչ խրոց, բահ: 

• Գոր ծիք ներ միջ շար ային մշակ ման 
հա մար. միջ շար ային կուլ տի վա տոր
ներ, բրիչ ներ: 

• Գոր ծիք ներ հո ղի ձևա վոր ման հա
մար. թմ բիկ ձևա վո րող գոր ծիք ներ, 
բրիչ ներ: 
 Գոր ծիք նե րը պետք է ը նտր վեն հաշ

վի առ նե լով հո ղի մշակ ման նպա տա կը, 
հո ղի տե սա կը, բեր քը և առ կա է ներ
գիայի աղ բյու րը: Հետևա բար դժվար է 
տալ ը նդ հա նուր բնույ թի ա ռա ջար կու
թյուն ներ (նկար 106): 

Նկար 10-6. Հողի մշակման գործիքների մի քանի օրինակ  
(աղբյուր. Գործիքներ գյուղատնտեսության համար, CTA & GRET)
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11. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒ ՄԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

 Հա մա պա տաս խան բազ մա զա նու
թյամբ բարձ րո րակ օր գա նա կան սեր
մե րի և բույ սե րի բազ մաց ման նյու
թե րի ը նտ րու թյու նը օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան հա ջո ղու թյան 
կարևոր ե րաշ խի ք է, ո րը տա լիս է բա
րե լավ ված բեր քի և ար տադ րան քի 
ո րա կի, բեր քի դի մաց կու նու թյան, չվե
րա կանգն վող ռե սուրս նե րի խնամ քով 
օգ տա գործ ման և գե նե տի կա կան ու 
տե սակ նե րի ա վե լա ցող բազ մա զա նու
թյան հնա րա վո րու թյուն: Սույն գոր ծե
լա կեր պով նկա րագր վում են օր գա նա
կան գյու ղատնտե սու թյան մեջ բույ սե րի 
բազ մաց ման սկզ բունք նե րը, ի նչ պես 
նաև ա վան դա կան բազ մա զա նու թյան 
օգ տա գործ ման կարևո րու թյու նը և 
դրանց պահ պա նու մը: 

Ի դեա լա կան տար բե րա կը կլի նի 
այն, որ ամ բողջ բու սա բու ծու թյու նը 
հիմն վի օր գա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց
վող և օր գա նա կան ե ղա նա կով բազ մա
ցող սոր տե րի վրա: Այն դեպ քում, ե րբ 
օր գա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց վող սոր
տե րը շատ սահ մա նա փակ են, կամ այդ
պի սիք գո յու թյուն չու նեն ո րո շա կի մշա
կա բույ սե րի հա մար, թույ լատր վում են 
պայ մա նա կա նո րեն բազ մաց վող սոր
տեր՝ բա ցա ռու թյամբ գե նե տի կա կան 
ճար տա րա գի տու թյու նից սկիզբ առ նող 
սոր տե րի (Գ ՄՕ բույ սեր, նկար 111), 

ո րոնք չեն թույ լատր վում օր գա նական 
գյու ղատնտե սու թյան մեջ: Այ նու հան
դերձ, պայ մա նա կա նո րեն բազ մաց վող 
սոր տե րի սեր մե րը պետք է բազ մաց վեն 
հա վաս տագր ված օր գա նա կան հա մա
կար գե րով: 

Օր գա նական ձևով բազ մա ցող սեր
մե րի և բույ սե րի բազ մաց ման նյու թե
րի ո րա կը բա րե լա վե լու և բազ մա ցումն 
ա վե լի քիչ ռիս կային դարձ նե լու նպա
տա կով ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել վե
րա պատ րաս տում ֆեր մեր նե րի խմ բե
րի շրջա նում, որ պես զի վեր ջին նե րս 
հմ տա նան այս խն դիր նե րի ո լորտ նե
րում: Վե րա պատ րաս տումն ան հրա
ժեշտ է բազ մաց ման բո լոր կող մե րի 
վե րա բե րյալ. պահ պան ման նպա տա
կով բազ մա ցում, ան ցան կա լի խա չաձև 
փո շո տու մից խու սա փում, սեր մե րի և 
բույ սե րի ա ռող ջու թյուն, վե գե տա տիվ 
բազ մաց ման ֆի տո սա նի տա րա կան 
խն դիր ներ, սեր մե րի մաք րում և վե
րամ շա կում, կար ճա ժամ կետ և եր կա
րա ժամ կետ պա հես տա վո րում, ի նչ պես 
նաև շու կա յա վար ման ռազ մա վա րու
թյուն նե ր: Սեր մե րի ար տադ րու թյու
նը պետք է զու գակ ցել ֆեր մե րային 
տնտե սու թյուն նե րում բազ մա զա նու
թյան թես տա վոր ման հետ, որ պես զի 
գյու ղա ցի նե րին տրա մադր վի հնա րա
վո րինս շատ տե ղե կատ վու թյուն: 
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Ա. ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԲԱԶ ՄԱ ՑՈՒՄ 
Ա ռա ջին հեր թին պետք է ո րո շել 

բազ մաց ման տե սա կը. կա՛մ գե նե րա
տիվ բազ մաց ման, կա՛մ սե ռա կան վե
րար տադ րո ղա կա նու թյան (սեր մե րը) 
վրա հիմն ված տե սակ ներ, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ հա զա րը, կա նաչ գան գուր հա զա
րը, պղ պե ղը, սմ բու կը, լո լի կը, լո բին և 
այլն, կա՛մ բույ սի որևէ մա սի մի ջո ցով 
վե գե տա տիվ ճա նա պար հով բազ մա
ցող (ոչ սե ռա կան ճա նա պար հով վե
րարտադրո ղա կա նու թյուն) տե սակ ներ՝ 
կար տո ֆի լի պա լար, քաղցր կար տո
ֆի լի ար մատ ներ, սո խի և սխ տո րի 
սոխար մատ ներ, ար տի ճու կի կտ րանք, 
ե լա կի ըն ձյուղ, ծնե բե կի « սար դեր» 
կամ ար մատ ներ: 

Ան կախ բազ մաց ման կի րառ վող 
մե թո դից՝ օգ տա գործ վող սեր մե րի և 
բույ սե րի ամ բողջ նյու թը պետք է զերծ 
լի նի ախ տա ծին ման րէ նե րից և մո լա
խո տե րից, և այն պետք է ձեռք բեր վի 
ան վտանգ աղ բյուր նե րից: Հա վաս
տագր ված սեր մե րը սո վո րա բար լի նում 
են մա քուր, սա կայն ե թե նման սեր մե
րը մատ չե լի չեն ֆեր մեր նե րի հա մար, 
ա պա նախ քան օգ տա գոր ծու մը սեր մե
րը պետք է մշա կել (օ րի նակ՝ տաք ջրով 
մշա կում) սեր մե րի կող մից հա րուց վող 
հի վան դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա
մար: Օգ տա գործ վող սեր մե րի (պա
հես տա վոր ման շրջա նում գտնվե լիս), 
սա ծիլ նե րի, կտր վածք նե րի կամ այլ բու
սա կան նյու թի ա ռող ջու թյու նը ո րո շիչ 
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նշա նա կու թյուն ունի մա կա բույծ նե
րի և հի վան դու թյուն նե րի կանխ ման և 

մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյան պահ
պան ման հա մար (նկար 112): 

Նկար 11-2. Կանխարգելիչ միջոցներ մակաբույծների և հիվանդությունների դեմ 
պահպանման ժամանակ

 Շատ ար դյու նա վետ է սե փա կան 
սեր մե րի մշա կու մը տաք ջրով՝ սեր մե
րից հա րուց վող հի վան դու թյուն նե րը, 
ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, խա չա ծաղ կա
վոր նե րի սև փտու մը, սև ո տի կը, սև 
կե տե րը և օ ղա կաձև բծե րը, կան խե լու 
նպա տա կով: Այն նվա զեց նում է սեր մե
րից հա րուց վող ախ տա ծին ման րէ նե րը, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ Alternaria spp.ը, Colle
totrichum spp.ը, Phoma spp.ը, Septoria 
spp.ը և բակ տե րիալ ախ տա ծին ման րէ
նե րը (Pseudomonas spp.ը և Xanthomon
as sppը): Սա կայն տաք ջրով մշա կու մը 
նուրբ գործ է, քա նի որ սեր մե րը կա րող 
են ա րագ ո չն չա նալ բա վա կա նին տաք 
ջեր մաս տի ճան նե րից: 

 Հետևա բար պետք է խս տո րեն պահ
պա նել հա տուկ ջեր մաս տի ճան և ժա մա
նա կային ը նդ մի ջում ներ սեր մե րի կեն
սու նա կու թյու նը պահ պա նե լու հա մար: 
Պետք է լավ ջեր մա չափ օգ տա գոր ծել 
կամ օգ նու թյուն խնդ րել փոր ձա ռու 
ան ձից կամ ար տադ րու թյան զար գաց
մա նը նպաս տող կազ մա կեր պու թյան 
աշ խա տակ ցից: Որ պես զի հա վաս տիա
նաք, որ սեր մը չի վնաս վել, խոր հուրդ է 
տր վում ստու գել ջեր մամշա կում ան ցած 
100 սեր մե րի և նման մշա կում չան ցած 
100 սեր մե րի ծլար ձա կու մը: Տաք ջրով 
մշա կում կա րե լի է օգ տա գոր ծել կար
տո ֆի լի պա լար նե րի հա մար (10 րո պե 
55°C ունե ցող ջրում) սև ո տիկ վա րա կի, 
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ակ տի նո մի ցե տային քո սի և ռի զոկ տո
նիո զի դեմ պայ քա րե լու, ի սկ բա նա նի 
ըն ձյուղ նե րի հա մար՝ նե մա տոդ նե րի և 
բա նա նի եր կա րակն ճիթ բզեզ նե րի դեմ 
պայ քա րե լու նպա տա կով: 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ  
ՏԱՔ ՋՐՈՎ ՄՇԱԿ ՄԱՆ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 
• Կար տո ֆի լի պա լար, բա նա նի ըն

ձյուղ. 55°C՝ 10 րո պե
• Ս պա նախ, բրյու սե լյան կա ղամբ, 

կա ղամբ, պղ պեղ, լոլիկ, սմ բուկ. 
50°C՝ 30 րո պե

• Բ րոկ ո լի, ծաղ կա կա ղամբ, գա
զար, բրաուն կոլ տե սա կի կա ղամբ, 
տերևա վոր կա ղամբ (կա լե), շաղ գա
մա կա ղամբ, շաղ գամ. 50°C՝ 20 րո պե

•  Մա նա նեխ, շն կո տեմ, բողկ. 50°C՝ 15 
րո պե

•  Հա զար, նե խուր (քա րա վուս). 47°C՝ 
30 րո պե 
 Հա ջորդ բա ժին նե րում ման րա մաս

նո րեն կքն նարկ ենք սեր մե րի գնա հատ
ման, բնու թագր ման և բազ մաց ման մա
սով դի տար կում նե րը: 

Բ. ՍԵՐ ՄԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ, 
ԲՆՈՒ ԹԱԳՐ ՄԱՆ ԵՎ  
ԲԱԶ ՄԱՑ ՄԱՆ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵՐ 

 Ֆեր մեր ներն ը նտ րում են ո րո շա կի 
հատ կա նիշ նե րով այն պի սի սեր մեր, 
ո րոնք բա վա րա րում են ի րենց մաս նա
վոր պա հանջ նե րը՝ կապ ված բեր քատ
վու թյան և ո րա կա կան հատ կա նիշ նե
րի հետ, ո րոնք նե րա ռում են, օ րի նակ, 
գույ նը, կա ռուց ված քը և հա մը, կլի մա
յա կան տա տա նում նե րին հար մար վե լը, 

դի մադ րո ղա կա նու թյու նը վնա սա տու
նե րի և հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ, 
ա նաս նա կե րի ար ժե քը, հո ղի հարս
տա ցու մը ա զո տի յու րաց ման կամ խիտ 
ար մա տային հա մա կար գի մի ջո ցով և 
այլն: 

Լավ ո րա կի սերմն ի րե նից ներ կա
յաց նում է սե փա կան գե նե տի կա կան, 
ֆի զիո լո գիա կան, ֆի զի կա կան և ա ռող
ջա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հան րա գու մար: Ի նչ վե րա բե րում է գե-
նե տի կա կան ո րա կին, ա պա նյու թը 
պետք է լի նի հայտ նի ծագ ման՝ ար դեն 
ի սկ ստուգ ված տվյալ շրջա նում և ար
տադր ված ա ռանձ նաց ված մի ջա վայ րում 
(այլ սոր տե րից ա ռան ձին՝ խա չա սե րու մը 
կան խե լու նպա տա կով): Սեր մե րը կա րող 
են ա ճեց նել բու սա բույ ծը կամ ֆեր մե րը: 
Այն դեպ քում, ե րբ ֆեր մե րը ցան կա նում 
է ը նտ րել իր սե փա կան գե նե տիկ նյու
թը, նա պետք է հաշ վի առ նի բազ մա թիվ 
ման րա մաս ներ. 
• Ընտ րել գյու ղա ցիա կան տնտե սու

թյան մեջ ե ղած լա վա գույն բույ սե րը՝ 
ա ռողջ աճ, բարձր բերք տվող բույ
սեր, լավ ո րա կի մրգեր (ձևը, գույ նը 
և հա մը (հ նա րա վո րու թյան դեպ
քում)), մրգե րի հա մար ա մե նա լավ 
ծած կույ թը, ա ռողջ լի նե լը և այլն: 

• Ընտր ված բույ սե րը պետք է խնա մել 
ա մե նայն ուշադ րու թյամբ: 

• Ը նտր ված տե սա կին չհա մա պա տաս
խա նող ա մեն մի բույս պետք է ո չն
չաց նել, ի սկ ա ռանձ նաց ման հե ռա վո
րու թյու նը խս տո րեն պահ պա նել: 

• Վ նա սա տու ներ կամ հի վան դու
թյուն ներ ունե ցող հարևան բույ սե րը 
պետք է ո չն չաց նել: 
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• Մր գե րը պետք է հա վա քել օպ տի մալ 
հա սու նու թյան պա հին: 

• Հա վա քե լուց հե տո սեր մե րը պետք է 
ան մի ջա պես հա նել: 

• Պա հես տա վոր ման դեպ քում գործ
ընթա ցը պետք է կախ ված լի նի բույ
սի ըն տա նի քից. 
—  Թարմ լո լի կի կուլ տի վար նե րի, 

օ րի նակ՝ հյու թի դեպ քում, սեր
մե րը և սերմա կի րը պետք է դնել 
ա պա կե բան կայի մեջ, շրջա կա 
ջեր մաս տի ճա նից կախ ված՝ 24–
48 ժամ խմոր ման նպա տա կով, 
որ պես զի կանխ վեն սեր մե րից 
փո խանց վող բակ տե րիալ cancro
sisի պրոբ լեմ նե րը: Ե թե սեր մե րը 
սեղմ վում են ի րար, ա պա կնձիկ
նե րը պետք է ձեռ քով ա ռանձ
նաց նել: Այ նու հետև սեր մե րը 
պահ վում են շա գա նա կա գույն 
թղ թե պար կե րում դիա տո մային 
հո ղի կամ փայ տա մոխ րի հետ 
միա սին: Վեր ջի նիս դեպ քում հա
րա բե րակ ցու թյու նը պետք է լի նի 
50% սերմ և 50% մո խիր: 

— Բրն ձի սերմ ա հա տի կի պա հես
տա վոր ման դեպ քում լա վա գույն 
ռազ մա վա րու թյու նը նախ քան 
պա հես տա վո րու մը սեր մերն 
արևի տակ չո րաց նելն է. արևի 
տակ չո րա ցու մը պետք է կա տա
րել օ դի ցածր խո նա վու թյան պայ
ման նե րում: Նախ քան պա հես
տա վո րու մը հա տիկ նե րը պետք է 
թա թա խել ա զատդ րախ տի ձե թի 
մեջ, քա նի որ դա օգ նում է հե ռու 
պա հել պա հես տային վնա սա
տու նե րին: 

Ֆի զի կա կան ո րա կը գա լիս է բու սա
կան հում քի ֆի զի կա կան մաք րու թյու
նից: Այս հա մա տեքս տում ֆեր մեր նե րը 
պետք է մտա պա հեն հետևյա լը. 
• Ընտր ված տե սակ նե րից միայն մա

քուր սեր մը պետք է պա հել՝ այն հե
ռու պա հե լով այլ սեր մե րից: Պետք 
է խիստ ուշա դիր լի նել հա զա րը, սո
խը, գա զա րը, բրո կո լին, կա ղամ բը, 
ծաղ կա կա ղամ բը հա վա քե լիս՝ սեր
մեր ունե ցող մո լա խո տե րը դրանց 
հետ չհա վա քե լու հա մար, քա նի որ 
հե տա գա յում ա ռանձ նա ցու մը շատ 
դժ վար կլի նի: 

• Այն պետք է պա րու նա կի հնա րա
վո րինս քիչ չա փով ի ներտ նյու թեր 
(ծա ղիկ նե րի, մրգե րի մնա ցորդ ներ 
և այլն): 

• Այն պետք է ունե նա հա մա պա տաս
խան քաշ և չափ, լի նի ա ռանց մե խա
նի կա կան վնաս վածք նե րի (օ րի նակ՝ 
կար միր բող կի սեր մե րը շատ զգա
յուն են, քա նի որ այդ սեր մի վեր նա
մաշ կի կը շատ դյու րա բեկ է սեր մե րի 
մաքր ման գոր ծըն թա ցում): 
Ա ռող ջու թյան ո րա կին պետք է հաս

նել օր գա նա կան նյու թե րով, սնն դա
նյու թե րով և միկ րոօր գա նիզմ նե րով 
հա րուստ ա ռողջ, օր գա նիկ հող մշա կե
լու մի ջո ցով, որ պես զի բույ սերն ա ճեն 
ա ռողջ և ա ռանց սնն դա նյու թե րի կամ 
ֆի զիո լո գիա կան ան հա վա սա րակշ ռու
թյուն նե րի, ին չը նրանց ըն կա լու նակ 
կդարձ նի վնա սա տու նե րի և հի վան դու
թյուն նե րի նկատ մամբ: Պետք է ստեղ ծել 
ա նա ռողջ բույ սե րի հանդեպ խիստ վե
րահս կո ղու թյուն, որ պես զի չխ նամ վեն 
վա րա կի օ ջախ նե րը և վա րակ տա րա ծող 
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մի ջատ նե րի մի ջո ցով բեր ված բույ սի 
պատ վաստ ման աղ բյուր ները:

Գ. Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՍՈՐ ՏԵ ՐԻ 
ԿԱՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
(SHIVA ETAL. 2004 Թ.) 
• Ա վան դա կան սեր մե րը մատ չե լի են 

տե ղա կան մա կար դա կում, քա նի որ 
ֆեր մեր նե րը հա վա քում են լավ սեր
մեր ի րենց սե փա կան հո ղա մա սե րից 
և պա հում են դրանք հա ջորդ սե զո նի 
հա մար: 

• Ֆեր մեր նե րը կա՛մ գնում են ի րենց 
սեր մե րը, կա՛մ դրանք փո խա նա կում 
այլ գյու ղա ցի նե րի հետ, կա՛մ ա ճեց
նում են ի րենց սե փա կան սեր մե րը: 
Հետևա բար սեր մե րի գնե րը շատ 
ցածր են: 

• Տե ղա կան սեր մե րը կապ ված են 
սպա ռո ղա կան տնտե սու թյան հետ, 
քա նի որ գյու ղա ցի նե րը նախ ա ճեց
նում են սնն դամ թերք ի րենց գո յու
թյու նը պահ պա նե լու հա մար և/ կամ 
պա հես տա վո րում են սեր մե րը հա
ջորդ սե զո նի հա մար և շու կա հա
նում միայն հա վե լուր դը: 

• Տե ղա կան սեր մե րը պա րու նա կում 
են տե ղան քի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ: Տե ղա կան սեր մեր օգ տա
գոր ծող ֆեր մե րը դրանք ա ճեց նե լու 
ժա մա նակ կի րա ռում է իր ա վան
դա կան գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն
նե րը և ող ջամ տու թյու նը՝ այդ պի սով 
նպաս տե լով ի նք նա բա վու թյան ո րո
շա կի մա կար դակին: 

• Տե ղա կան սեր մե րի աչ քի ը նկ նող 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը բազ մա զա
նու թյունն է: 

• Տե ղա կան սեր մե րը դի մաց կուն են, 
քա նի որ դրանք ունեն տա րի նե րի 
փոր ձով ձևա վոր ված դի մաց կու նու
թյուն վնա սա տու նե րի և հի վան դու
թյուն նե րի նկատ մամբ: 

• Ա վան դա կան սեր մերն ունեն բարձր 
մա կար դա կի տո կու նու թյուն սթ րե
սային պայ ման նե րի նկատ մամբ և 
հար մա րեց ված են տե ղա կան ագ րո
կ լի մա յա կան պայ ման նե րին: 

Դ.  ՍԵՐ ՄԵ ՐԻ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒՄ 
Ֆեր մե րային տնտե սու թյուն նե րը 

միշտ ի րա կա նաց րել են պահ պան ման 
մե թոդ նե րը, ո րոնք պաշ տո նա կան 
հատ վա ծին հայտ նի են որ պես exsitu 
(ար տա քին) և insitu (ներ քին) պահ
պան ման ռազ մա վա րու թյուն ներ: Insitu 
պահ պա նու մը ֆեր մեր նե րին տա լիս է 
բեր քի կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ
պան ման ար ժե քա վոր տար բե րակ և 
նրանց օգ նում է պահ պա նել գե նե տիկ 
բազ մա զա նու թյան ստաց ման հա մար 
պա տաս խա նա տու է վո լյու ցիոն հա մա
կար գե րը: Դա հատ կա պես նշա նա կա լի 
է աշ խար հի՝ ե րաշ տի և այլ ցն ցում նե րի 
են թա կա շատ մա սե րի հա մար, քա նի 
որ շրջա կա մի ջա վայ րի նման է քստ րե
մալ պայ ման նե րում է, որ ա ռա ջա նում 
են սթ րե սա կա յուն բազ մաց ման հա մար 
օգ տա կար բազ մա զա նու թյուն ներ: Հի
վան դու թյուն նե րի կամ վնա սա տու նե րի 
դեպ քում այն տա լիս է բույս–վ նա սա
տու փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի շա րու
նակ ման հնա րա վո րու թյուն: 

Բա ցի այդ, նման պայ ման նե րում 
տե ղա կան սեր մե րի լայն բազ մա
զա նու թյան մատ չե լիու թյու նը թերևս 
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ա պա հո վում է տնկա նյու թի միակ հու
սա լի աղ բյու րը: Նման սթ րես նե րի 
պայ ման նե րում գո յատև ման հա մար 
այս նյու թե րի կա րո ղու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է դրանց ներ հա տուկ լայն 
գե նե տիկ բա զայով: 

Ա վան դա կան գյու ղատնտե սու թյան 
(ցածր ար դյու նա վե տու թյամբ) հա մա
կար գե րի մեծ մա սում օգ տա գործ վող 
սեր մե րի հա մա կար գը հիմն վում է հենց 
ֆեր մեր նե րի կող մից սեր մե րի տե ղա
կան ար տադ րու թյան վրա: Գյու ղա ցի
նե րը մշ տա պես պա հում են սեր մը որ
պես ա պա հով մի ջոց՝ բեր քը փչա նա լու 
դեպ քում պա հես տային փո խա րի նում 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: 

Ֆեր մեր նե րը կա տա րում են սեր մե
րի սե լեկ ցիա, ար տադ րու թյուն և տնտե
սում ֆեր մե րային տնտե սու թյուն նե րում 
և դրանց միջև տնկա նյու թի ոչ ֆոր
մալ բաշխ ման նպա տա կով: Հա մայն քի 
սեր մե րի բան կը ներ կա յաց նում է մշա
կա բույ սե րի/ բույ սե րի տե սակ նե րում 
գեն ետի կա կան բազ մա զա նու թյան հա
մա տեղ պահ պան ման մեկ ռազ մա վա
րու թյուն: Հա մայն քային մա կար դա կում 
առ կա է ժան սեր մե րի բան կը կամ սեր
մե րի պահ պան ման օբյեկտ նե րը կա րող 
են օգ նել ա վան դա կան բազ մա զա նու
թյան՝ կլի մայի մի ջո ցով մեղ մաց վող 
բնու թագ րե րի պահ պան մա նը, միև նույն 

ժա մա նակ ֆեր մեր նե րի հա մար ծա
ռայե լով որ պես բա զային նյութ ի րենց 
փո փոխ վող կա րիք նե րի բա վա րար ման 
նպա տա կով հա տուկ ուղի ներ ը նտ րե լու 
հար ցում: Դրանք դե րա կա տա րու թյուն 
ունեն նաև հա մայնք նե րին հայտ նի ո րա
կի մշա կա բույ սեր ար տադ րե լու հնա րա
վո րու թյուն տա լու մի ջո ցով ի րաց ման 
շու կա նե րը բա րե լա վե լու և փո փոխ վող 
ի րա վի ճակ նե րում գնե րը կա յու նաց նե
լու հար ցում: Այ սպի սով, հա մայն քի սեր
մե րի բան կի զար գա ցու մը նպաս տում է 
գյու ղաց ի նե րի տնտե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րի ը նդ լայն մա նը: 

Ն մա նա պես ռազ մա վա րա կան տե
ղանք նե րի հո ղի գե նո բան կե րում է քստ
րե մալ մի ջա վայ րե րին հար մա րեց ված 
տե սակ նե րի ստեղ ծու մը կա րող է ա պա
հո վել պա հուստ այն վայ րե րի հա մար, 
որ տեղ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րը 
կա րող են ամ բող ջու թյամբ փչա նալ: 
Նման հո ղե րում պահ վող սաղմ նային 
պլազ մայի նյու թե րը կա րող են բա
ժան վել գյու ղատնտե սու թյամբ զբաղ
վող ֆեր մե րային տնտե սու թյուն նե րին 
կամ դրանց հնա րա վոր օգ տա գործ ման 
հե տա գա ուսում նա սի րու թյան նպա
տա կով օգ տա գործ վել բազ մաց մամբ 
զբաղ վող ծրագ րե րում՝ պա րե նային 
ան վտան գու թյու նը բա րե լա վե լու նպա
տա կով: 
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12. Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆՆ  
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՄ ՓՈՓ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ  

Ա նաս նա բու ծու թյան ին տեգ րու մը 
բու սա բու ծու թյան հետ մեկ ը նդ հա
նուր հա մա կար գում օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան հիմ նա կան սկզբունք
նե րից մե կն է: Բա րե խառն և չո րային 
գո տի նե րում ա նաս նա բու ծու թյու նը 
կարևոր դեր ունի սնն դա տար րե րի 
շրջապ տույ տի հար ցում, ի սկ խո նավ 
արևա դար ձային գո տի նե րում այն ա վե
լի քիչ է կարևոր վում: Կեն դա նի նե րի 

խնամ քը, վար ժե ցու մը և կե րակ րու մը 
շատ ֆեր մե րային տնտե սու թյուն նե րում 
դիտ վում են որ պես ար վեստ: 

Կեն դա նի նե րի ին տեգ րու մը գյու
ղա ցիա կան տնտե սու թյան մեջ օգ նում 
է ստեղ ծել փակ կամ կի սա փակ է կո
հա մա կարգ, որ տեղ տե ղի է ունե նում 
է ներ գիայի և սնն դա տար րե րի շրջա նա
ռու թյուն (նկ. 121):

Նկար 12-1. Սննդատարրերի փակ շրջապտույտը գյուղացիական տնտեսությունում

Կեն դա նի նե րը կա րող են ուտե լի 
կեն սա զանգ վա ծը (խոտ, ծղոտ, սննդի 

մնա ցուկ ներ) փո խար կել սնն դի, միա
ժա մա նակ ար տադր վող գո մաղ բի 
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մի ջո ցով բարձ րաց նել հո ղի բեր րիու
թյու նը: 

Գյու ղատնտե սա կան շատ կեն
դա նի ներ տնտե սու թյան մեջ ունեն 

բազ մա ֆունկ ցիո նալ դեր (նկար 122). 
տա լիս են սե րունդ, ո րը կա րե լի է օգ
տա գործել բազ մաց ման կամ վա ճառ քի 
նպա տա կով:

Նկար 12-2. Գյուղատնտեսական կենդանիների բազմաֆունկցիոնալ դերը 
տնտեսության մեջ

•	 ար տադ րում են գո մաղբ, ո րը շատ 
կարևոր է հո ղե րի պա րար տաց ման 
ու բեր րիու թյան բարձ րաց ման հա
մար: 

•	 կա թի, մսի, ձվի, մոր թու, կաշ վի, 
փե տուր նե րի և այլ սնն դային ու 
տնտե սա կան ար ժեք ունե ցող ար
տադ րան քի ստաց ման աղ բյուր են, 

•	 ն պաս տում են սնն դա տար րե րի 
շրջապ տույ տին (օ րի նակ̀  ծղո տի կամ 
խո հա նո ցային մնա ցորդ նե րի յու
րաց ման մի ջո ցով), 

•	 ծա ռա յում են որ պես բեռ նա կիր 

կեն դա նի ներ՝ վա րի կամ տե ղա փոխ
ման նպա տա կով, 

•	 տա լիս են միս, մոր թի, կա շի, փե
տուր, եղ ջյուր և այլն, 

•	 ծա ռա յում են որ պես ներդ րում, 
•	 օգ նում են վնա սա տու նե րի (տ րո

րե լու մի ջո ցով) և մո լա խո տե րի դեմ 
պայ քա րի (ա րա ծում են ան մշակ տա
րածք նե րում) գոր ծըն թա ցում, 

•	 ու նեն մշա կու թային կամ կրո նա կան 
նշա նա կու թյուն (հե ղի նա կու թյուն, 
ա րա րո ղու թյուն ներ և այլն): 
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 Կախ ված ֆեր մե րային տնտե սու
թյան ար տադ րու թյան ո ւղղ վա ծու թյու
նից և ֆեր մե րի նա խա սի րու թյուն ներից՝ 
տնտե սո ւթյան մեջ կեն դա նի նե րի ներգ
րավ ման նպա տա կը կա րող է լի նել 
տար բեր:

Ա. Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԿԱՅԱ ՑՈՒՄՆ 
Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱ
ԳԱ ՎԱ ՌՈՒՄ 

Ա նաս նա բու ծու թյու նը գյու ղատնտե
սու թյան վար ման հա մա կար գում ը նդ
գր կե լու կամ ար տադ րա կան հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյուն ը նտ րե լու հա մար կան մի 
շարք պատ ճառ ներ: Ո րո շում կա յաց նե
լու հա մար, թե ա րդյոք նպա տա կա հար
մա՞ր է ա նաս նա բու ծու թյամբ զբաղ վել, 
կամ ի նչ պե՞ս դա ա նել, պետք է պա
տաս խա նել մի քա նի հար ցերի:

 
Արդյոք իմ ֆեր մե րային տնտե-

սու թյու նը հար մա՞ր է 
Արդյոք տնտե սու թյունն ունի՞ բա վա

րար տա րածք կեն դա նի նե րին պա հե լու 
և ա րա ծեց նե լու, ի նչ պես նաև բա վա րար 
չա փով ա նաս նա կեր դրանց կե րակ րե
լու հա մար: Եվ ա րդյոք առ կա՞ են կեն
դա նի նե րի պահ ված քի, կե րակր ման և 
բու ժում նե րի վե րա բե րյալ  բա վա րար 
գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ: 

Արդյոք իմ տնտե սու թյու նը կշա-
հի՞ այդ կեն դա նի նե րից

 Կա՞ ա րդյոք գո մաղ բը պատ շաճ 
ե ղա նա կով օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո
րությ ուն: Հնա րա վո՞ր է ա րդյոք ստա
նալ ապ րանք ներ սե փա կան սպառ
ման կամ վա ճառ քի հա մար: Ա րդյոք 

կեն դա նի նե րը ի նչոր կերպ կազ դե՞ն 
մշա կա բույ սե րի վրա: 

 Կա րո՞ղ եմ հայ թայ թել ան հրա-
ժեշտ մի ջոց ներ 

Արդյոք տնտե սու թյան մեջ կամ 
դրա նից դուրս առ կա՞ է բա վա րար չա
փով աշ խա տուժ: Ա րդյոք հնա րա վո՞ր է 
բա վա րար չա փով ո րա կյալ ա նաս նա կե
րի և ջրի մատ չե լիու թյան ա պա հո վու մը 
ամ բողջ տար վա ըն թաց քում: Ա րդյոք 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մատ չե
լի կլի նե՞ն դե ղո րայ քային մի ջոց նե րը և 
ա նաս նա բու ժա կան օգ նու թյու նը: Հնա
րա վո՞ր է ա րդյոք ստա նալ կեն դա նի նե
րի հա մա պա տաս խան սե րունդ: 

Արդյոք կա րո՞ղ եմ շու կա գտ նել 
ապ րանք նե րի հա մար 

Արդյոք շու կա յում պա հան
ջարկ կու նե նա՞ն տնտե սու թյան մեջ 
արտադրված ապ րանք նե րը (կաթ, ձու, 
միս և այլն): Ա րդյոք գինն ար դա րաց
նո՞ւմ է ներդր ված մի ջոց ներն ու ջան քե
րը: Հնա րավո՞ր է ա րդյոք մրցակ ցել այլ 
ֆեր մեր նե րի հետ: 

Ին չի՞ կա րիք ունեն կեն դա նի նե րը 
Օր գա նա կան գյու ղատնտե սու թյամբ 

զբաղ վող ֆեր մեր նե րը փոր ձում են 
ձեռք բե րել գյու ղատնտե սա կան ա ռողջ 
կեն դա նի ներ, ո րոնք կա րող են եր կա
րա ժամ կետ կտր ված քով բա վա րար չա
փով ար տադ րանք տալ (նկար 123): Այս 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար պետք է 
հաշ վի առ նել գյու ղատնտե սա կան կեն
դա նի նե րի մի շարք կա րիք ներ: 
•	 Բա վա րար ո րա կի և քա նա կի 
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ա նաս նա կեր. չո րո ճող կեն դա նի նե
րի հա մար սո վո րա բար պա հանջ
վում է ա նաս նա կե րի բազ մա զա նու
թյուն:

•	 Խմե լու մա քուր ջրի բա վա րար քա
նա կի առ կա յու թյուն: 

•	 Հա մա պա տաս խան լու սա վոր վա
ծու թյամբ և թարմ օ դով ա պա հով
ված, բա վա րար մե ծու թյամբ մա քուր 
ա նաս նա շեն քեր:

•	  Կեն դա նի նե րի բա վա րար ա զա
տու թյան ա պա հո վում զբոս նե լու և 

ի րենց բնա կան վար քա գի ծը դրսևո
րե լու հա մար: 

•	 Ա ռողջ պայ ման նե րի և ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում ա նաս նա բու ժա
կան հս կո ղու թյան ա պա հո վում: 

•	 Այլ կեն դա նի նե րի հետ բա վա րար 
շփ ման ա պա հո վում՝ բա ցա ռե լով 
մեծ կու տա կում նե րը: 

•	 Նախի րով պահ վող կեն դա նի նե րի 
հա մար. նա խի րի ներ սում կեն դա
նի նե րի բաշ խում ը ստ սե ռա հա սա
կային խմ բի: 

Նկար 12-3. Ինչի՞ կարիք ունեն գյուղատնտեսական կենդանիները:  
Օրինակ՝ հավերն ունեն տարբեր կարիքներ, որոնք պետք է բավարարվեն
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Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյուն 
նշա նա կում է ոչ միայն կեն դա նի նե
րի կե րակ րում օր գա նա կան սնն դով և 
սին թե տիկ լրա ցա կե րե րից ու դե ղա
մի ջոց նե րից (հա կա բիո տիկ ներ, ա ճի 
հոր մոն ներ) խու սա փում, այլև տնտե
սու թյան կեն դա նի նե րի տար բեր կա
րիք նե րի բա վա րա րում և ուշադ րու թյան 
հատ կա ցում: Կեն դա նի նե րի ա ռող ջու
թյու նը և բա րե կե ցու թյու նը օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան հա մա կար գում 
դաս վում են ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րի  
շար քին: Հնա րա վո րինս պետք է բա ցա
ռել նախի րով պահ վող կեն դա նի նե րի 
թերսնու մը, մշ տա պես կա պած պահ
ված քի կամ մե կու սաց ման ար դյուն քում 
կեն դա նուն հա լա ծե լը: Ել նե լով տար
բեր պատ ճառ նե րից՝ ա ռանց սե փա կան 
կե րային բա զայի ա նաս նա բու ծու թյու նը 
(ե րբ կե րը գն վում է այլ տնտե սու թյու
նից) թույ լատ րե լի չէ օր գա նա կան գյու
ղատնտե սու թյան մեջ:

 Քա նի՞ կեն դա նի պետք է պա հել 
Ֆեր մե րային տնտե սու թյան մեջ 

պահ վող կեն դա նի նե րի յու րա քան չյուր 
տե սա կի նպա տա կա հար մար (օպ տի
մալ) քա նա կը ո րո շե լու նպա տա կով 
պետք է հաշ վի առ նել հետևյալ հար
ցե րը. 
•	 ա նաս նա կե րի առ կա յու թյու նը ֆեր

մե րային տնտե սու թյան մեջ, հատ
կա պես խո ցե լի (ե րաշ տային պայ
ման ներ) ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

•	 ա րո տա վայ րե րի ար տադ րո ղա կա
նու թյու նը,

•	  գո յու թյուն ունե ցող և նա խա տես վող 
ա նաս նա շեն քե րի չա փե րը,

•	  գո մաղ բի ա ռա վե լա գույն քա նա կը, 

որ կա րե լի է կի րա ռել սե փա կան 
դաշ տե րի պա րար տաց ման հա մար, 

•	 կեն դա նի նե րի խնամ քի հա մար ան
հրա ժեշտ աշ խա տու ժի առ կա յու թյու նը: 
Արևա դար ձային ե րկր նե րում հա ճա

խա կի դիտ վում է գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի նե րի թերս նում: Ֆեր մե րային 
տնտե սու թյան մեջ պահ վող կեն դա
նի նե րի նպա տա կա հար մար քա նա կը 
ո րո շե լիս հար կա վոր է հի շել, որ տնտե
սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը ա վե լի 
բարձր է լի նում, ե րբ լա վա գույն պայ
ման նե րում պահ վում են քիչ թվով կեն
դա նի ներ: Այս ա ռու մով կարևոր է հաշ
վի առ նել ոչ միայն կե րի առ կա քա նա
կու թյու նը, այլև ո րա կը: 

Բ. ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ Ա ՊԱ ՀՈ
ՎՈՒՄՆ Ա ՆԱՍ ՆԱ ՇԵՆ ՔՈՎ 

Ա նաս նա շեն քի տի պը պետք է հա
մա պա տաս խա նի պահ վող կեն դա նի նե
րի տե սա կին: Օ րի նակ՝ ըն տա նի թռ չուն
նե րի պահ ման հա մար նա խընտ րե լի են 
զով պայ ման նե րով ա նաս նա շեն քե րը: 
Հա ջորդ կարևոր պայ մա նը սե փա կան 
ար տա թո րան քի հետ կեն դա նի նե րի 
շփու մից խու սա փե լու հնա րա վո րու
թյունն է: 

 ՊԱՀ ՄԱՆ ՏԵ ՂԻ  
ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

Տնտե սու թյան մեջ ա նաս նա պա
հու թյան և դաշ տա վա րու թյան զու
գակց ման դեպ քում բեր քի կո րուստ
նե րից խու սա փե լու նպա տա կով 
ցան կա լի է հս կո ղու թյուն սահ մա նել 
կեն դա նի նե րի տե ղա շար ժի նկատ
մամբ: Բա ցա ռու թյամբ հե ռագ նա 
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ա րո տա վայ րե րում ա րա ծեց վող կեն
դա նի նե րի՝ ֆեր մե րային տնտե սու
թյան կեն դա նի նե րի մեծ մա սը ժա
մա նա կա վո րա պես պահ վում է ա նաս
նա շեն քե րում: Կեն դա նի նե րի բա րե
կե ցու թյան  ա պա հով ման և ա ռող
ջու թյան պահ պան ման նպա տա կով 
ա նաս նա շեն քե րը պետք է լի նեն զով, 
օ դա փոխ ված և ան ձրև նե րից պաշտ
պան ված (նկար 124): 

Դրանք պետք է կառուցված լինեն
այնպես,որպեսզիապահովվի.
•	 բա վա րար տա րածք պառ կե լու, 

վեր կե նա լու, շարժ վե լու և բնա
կան վար քագ ծային դրսևո րում ներն 

ար տա հայ տե լու հա մար (օ րի նակ՝ լի
զե լը, քո րե լը և այլն),

•	  բա վա րար լու սա վոր վա ծու թյուն,
•	  պաշտ պա նու թյուն արևի ուղիղ ճա

ռա գայթ նե րից, ան ձրևից և է քստ րե
մալ ջեր մաս տի ճան նե րից, 

•	 ա ռանց մի ջան ցիկ քա մի նե րի բա վա
րար օ դա փո խում,

•	 բ նա կան վար քագ ծային դրսևո րում
նե րի հա մար բա ղադ րիչ տար րեր 
(օ րի նակ՝ տնային թռ չուն նե րի հա մար՝ 
թա ռեր, ա ռանձ նաց ված ձվաբներ և 
այլն), հա մա պա տաս խան տա րածք 
գո մաղ բը հա վա քե լու և պահ պա նե
լու հա մար: 

Նկար 12-4. Պարզ ավանդական պահման վայրեր (պահման վայրեր եղջերավոր 
անասունների, այծերի և հավերի համար)
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Ել նե լով տնտե սա կան պատ ճառ նե
րից՝ կեն դա նի նե րի հա մար նա խա տես
ված ծած կը կա րող է կա ռուց վել պարզ 
ձևով՝ տե ղում առ կա նյու թե րից: Շատ 
ե րկր ներ ունեն նման ծած կե րի (ա նաս
նա շեն քի) կա ռուց ման հա րուստ ա վան
դույթ և մշա կել են ի րենց տա րա ծաշրջա
նի պայ ման նե րի հա մար կեն դա նի նե րի 
պահ ման վայ րե րի ա մե նաար դյու նա
վետ և հա մա պա տաս խան հա մա կար
գե րը: Դրանք հա մադ րե լով վե րը ներ
կա յաց ված սկզ բունք նե րի հետ՝ կա րե լի 
է ստա նալ տվյալ տե ղան քին ա ռա վել 
հար մա րեց ված հա մա կարգ: 

 Ցամ քար նե րը նյու թեր են, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են ա նաս նա շեն քում 
հա տա կը փա փուկ, չոր և մա քուր վի
ճա կում պա հե լու նպա տա կով, ին չը 
կարևոր է կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան 
հա մար: Դրանք կլա նում են կեն դա նի
նե րի ար տա թո րան քը, մե զը, և պետք է 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ փոխ վեն: Որ
պես ցամ քար կա րող են օգ տա գործ վել 
ծղո տը, թե փը, տերև նե րը  և տվյալ վայ
րում մատ չե լի այլ նյու թեր: Դրանք կա
րող են փոխ վել ա մեն օր կամ պահ վել 
մի քա նի ա միս՝ վե րին շեր տին թարմ 
ցամ քար ա վե լաց նե լով: 

Գ. ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ  
ԿԵ ՐԱԿ ՐՈՒՄ 

Ա նաս նա կե րի մատ չե լիու թյու նը  
ա նաս նա բու ծու թյան բնա գա վա ռի զար
գաց ման կարևոր գոր ծոն նե րից մե կն 
է: Ի տար բե րու թյուն ժա մա նա կա կից 
ա նաս նա պա հու թյան հա մա կար գի, 
ե րբ կեն դա նի նե րը կա րող են պահ վել 
ա ռանց սե փա կան կե րար տադ րու թյան՝ 

գնո վի կե րե րի հաշ վին, օր գա նա կան 
ա նաս նա բու ծու թյան պա րա գա յում ան
հրա ժեշտ ա նաս նա կե րը  պետք է ար
տադր վի տվյալ ֆեր մե րային տնտե սու
թյան մեջ: Ի նչ պես մարդ կանց դեպքում, 
այս տեղ ևս առ կա է ո ւղ ղա կի կապ կե րի 
քա նա կու թյան, բա ղադ րու թյան և կեն
դա նի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի միջև: 

 ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԸ  
ԿԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 

Գյու ղատնտե սա կան կեն դա նի նե րի 
բարձր մթե րատ վու թյունն ա պա հո վե
լու հա մար կարևոր է նրանց ա պա հո
վել բա վա րար քա նա կու թյամբ հա մա
պա տաս խան կե րով: Ե թե ֆեր մե րային 
տնտե սու թյան մեջ ա նաս նա կե րի ար
տադ րու թյու նը սահ մա նա փակ է (ին չը 
հա ճախ է հան դի պում), ա պա տնտե սա
պես հիմ նա վոր ված կլի նի պա կասեց
նել ա նաս նագլ խա քա նա կը և դրանց 
ա պա հո վել բա վա րար քա նա կու թյամբ 
կե րով: 

Հա մա պա տաս խան քա նա կի կե րի 
և կե րային բա ղադ րիչ նե րի խառ նուրդ
նե րի ը նտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է ոչ միայն կեն դա նու տե սա կով, այլև 
դրանց մթե րատ վու թյան հիմ նա կան 
ո ւղ ղու թյամբ (մ սա տու, ձվա տու, կաթ
նա տու և այլն): Օ րի նակ՝ կաթ նա տու կո
վե րի սննդա կար գում հար կա վոր է ը նդ
գր կել մեծ քա նա կու թյամբ թարմ խոտ, 
հյու թա լի կե րեր և  սպի տա կու ցի բա վա
րար պա րու նա կու թյամբ այլ կե րային 
բա ղադ րիչ ներ: Նույն սնն դա կար գով 
սնվե լու դեպ քում բեռ նա կիր կեն դա նի
նե րը կա րող են ա րագ ուժա սպառ լի
նել: 
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Ճիշտ կազմ ված սնն դա կար գը 
կեն դա նուն պա հում է ա ռողջ և ար
տադ րո ղու նակ վի ճա կում: Նույ նիսկ 
կեն դա նու մա զե րի կամ փե տուր նե րի 
փայ լից կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ
մել կեն դա նու կե րակր ման մա կար դա
կի մասին: Ո րո ճող կեն դա նի նե րի հա
մար սնն դա կար գի հիմ նա կան մա սը 
պետք է բաղ կա ցած լի նի կո պիտ կե րից 
(խոտ, տերև ներ): Ե թե օգ տա գործ վում 
են հա վե լում ներ (բու սա կան մնա
ցորդ ներ և թա փոն ներ), ա պա դրանք 
չպետք է պա րու նա կեն ա ճն ա րա գաց
նող հա վե լում ներ և սին թե տիկ այլ 
նյու թեր: Թան կար ժեք խտա նյու թեր 
գնե լու փո խա րեն կան սպի տա կու
ցով հա րուստ թի թեռ նա ծաղ կա վոր 
բազ մա թիվ բույ սեր, ո րոնք կա րե լի է 
ա ճեց նել ֆեր մե րային տնտե սու թյան 
մեջ որ պես ծած կո ցային մշա կա բույս, 
կա նաչ ցան կա պատ կամ պար զա պես 
ծա ռա տե սակ ներ: Ե թե ե ղած ա նաս
նա կե րի մեջ հան քային ա ղե րի պա րու
նա կու թյու նը բա վա րար չէ կեն դա նու 
պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար, 
ա պա կա րե լի է օգ տա գոր ծել  սին թե
տիկ բա ղադ րիչ ներ չպա րու նա կող 
հան քային ծագ ման կե րային հա վե
լում ներ: 

Կե րային մշա կա բույ սե րի տե սակ
ներ մսու րային և ա րո տային շրջան նե
րում կեն դա նի նե րի կե րակր ման հա
մար. Թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սե րի 
տերև նե րը և ըն ձյուղ նե րը հա րուստ են 
սպի տա կու ցով և հա սա նե լի են նաև չո
րային սե զո նին։

Ա ՐԱ ԾԵ ՑՈ՞ՒՄ, ԹԵ՞ ՄՍՈՒ ՐԱՅԻՆ 
ՊԱՀ ՎԱԾՔ 

Արևա դար ձային գո տու շատ շրջան
նե րում ա նաս նա կե րի ար տադ րու թյան 
հա մար բա րեն պաստ ժա մա նա կա
հատ ված նե րին հա ջոր դում  են ոչ բա
րենպաստ ժա մա նակ ներ, ե րբ գրե թե 
ո չինչ չի լի նում կեն դա նի նե րին կե րակ
րե լու հա մար: Այ նու հան դերձ, ա նաս
նա պա հու թյամբ զբաղ վե լու  հա մար 
ան հրա ժեշտ է կեն դա նի նե րին ա նաս
նա կե րով ա պա հո վել ամ բողջ տար
վա ըն թաց քում: Ա նաս նա կե րի ա ղբյ ուր 
կա րող են հան դի սա նալ ֆեր մե րային 
տնտե սու թյան մեջ առ կա ա րո տա վայ
րե րը, խոտ հարք նե րը, ի նչ պես նաև 
մշակ վող տար բեր կե րային բու սա տե
սակ նե րը: 

Չ նա յած ա րա ծե ցումն ա վե լի քիչ աշ
խա տուժ է պա հան ջում, քան մսու րային 
պահ ված քը, ա րո տա յին պահ ված քի 
դեպ քում  պա հանջ վում է ա վե լի մեծ 
հո ղա տա րածք, ի նչ պես նաև հա մա
պա տաս խան քայ լե րի ի րա կա նա ցում 
կեն դա նի նե րին ոչ ցան կա լի մշա կա
բույ սե րից հե ռու պա հե լու նպա տա կով: 
Ա րա ծե ցու մը կա րող է հան գեց նել ա վե
լի ցածր մթե րատ վու թյան, սա կայն այն 
ա վե լի նա խընտ րե լի տար բե րակ է կեն
դա նի նե րի ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու
թյան ա ռու մով (նկար 125):

Մ սու րային պահ ված քի դեպ քում գո
մաղ բը հա վա քե լու, պա հես տա վո րե լու 
և հե տա գա յում մշա կա բույ սե րի պա րար
տաց ման հա մար օգ տա գոր ծե լու հնա
րա վո րու թյու նը հա մար վում է ա ռա վե
լու թյուն: Ա րո տային և մսու րային պահ
ված քի միջև ը նտ րու թյու նը կախ ված է 
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տնտե սու թյան ագ րոկ լի մա յա կան պայ
ման նե րից, գյու ղատնտե սու թյան վար
ման հա մա կար գից և հո ղա տա րած
քի առ կա յու թյու նից: Ցան կա պատ ված 
տա րած քում մսու րային և ա րո տային 
պահ ված քի տար րե րի զու գակ ցու մը 
կա րող է լի նել բարձր մթե րատ վու թյան 
և կեն դա նի նե րի հա մար նա խընտ րե լի 

պայ ման նե րով ա նաս նա բու ծու թյան 
լավ հա մադ րու թյուն: Այ նու հան դերձ, 
կի սա չոր տա րա ծաշրջան նե րում ըն
դար ձակ ա րո տա վայ րե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում ա րա ծե ցու մը կա րող է լի նել 
միակ հար մար տար բե րա կը: Արդյոք 
մսու րային և ա րո տային պահ վածք նե րի 
զու գակ ցու մը լա վա գո՞ւյն լու ծումն է:

 Նկար 12-5. Արածեցնելու և պահման վայրում կերակրման կողմ և դեմ կողմերը  
ու երկու համակարգերի զուգակցումը որպես խոստումնալից տարբերակ

Ա ՆԱՍ ՆԱ ԿԵ ՐԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  
ԶՈՒ ԳԱԿ ՑՈՒ ՄԸ ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ  
ՏՆՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գյու ղա ցիա կան փոքր տնտե սու
թյուն նե րում դժ վար է զու գակ ցել 
ա նաս նա կե րի և պա րե նի նպա տա կով 
մշա կա բույ սե րի մշա կու թյու նը, քա նի որ 
կե րի ար տադ րու թյան հա մար ա վե լի 

մեծ տա րածք է պա հանջ վում: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, ֆեր մե րային տնտե սու թյուն
նե րում կան կե րային և այլ մշա կա բույ
սե րի մշա կու թյան զու գակց ման ո րոշ 
տար բե րակ ներ, ո րոնց հիմ քում ըն կած 
է հո ղա տա րած քի օպ տի մալ օգ տա գոր
ծու մը: Օ րի նակ.
•	  խո տա բույ սե րի կամ թի թեռ նա ծաղ

կա վոր մշա կա բույ սե րի մշա կու թյու նը 
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պտ ղա տու այ գի նե րում, 
•	 հա մա պա տաս խան թփե րից պատ

րաստ ված կա նաչ ցան կա պա տե րը, 
•	 ստ վե րաց նող կամ հե նա րան հան

դի սա ցող ծա ռե րը, 
•	 հո ղե րի է րո զիան կան խե լու նպա

տա կով խո տա բույ սե րով ծածկ ված 
հո ղաթմ բե րը,

•	 զ բաղ ված ցե լա դաշ տե րի կամ սի
դե րատ բույ սե րի նե րա ռու մը ցան
քաշրջա նա ռու թյան մեջ, 

•	 հա վե լյալ ար տադ րանք ա պա հո վող 
մշա կա բույ սե րը, ի նչ պի սիք ե ն հա
ցազ գի նե րի ծղո տը կամ ո լո ռի բույ
սե րի մնա ցորդ նե րը: 

Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ  
ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ 

Ա րո տա վայ րե րի ճիշտ կա ռա վա
րու մը շատ կարևոր է ամ բողջ տար վա 

ըն թաց քում ա նաս նագլ խա քա նա կը 
բարենպաստ պայ ման նե րով ա պա
հովելու հա մար: Չնա յած յու րա քան չյուր 
կլի մա յա կան գո տում կան տվյալ պայ
ման նե րին հար մար ված խո տա բույ սե
րի տե սակ ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ ո րոշ 
դեպ քե րում կա րող է առաջանալ ա րո
տա վայ րի մի մա սը վա րե լու և կեն դա
նի նե րի հա մար խո տա բույ սե րի ա վե լի 
նա խընտ րե լի տե սակ ներ ցա նե լու ան
հրա ժեշ տու թյուն:

 Գե րա րա ծե ցու մը, թերևս, ա րո տա
վայ րի հա մար ա մե նա մեծ սպառ նա լիքն 
է: Եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում, 
որ պես զի ա րո տա վայ րը վե րա կանգն վի 
ին տեն սիվ ա րա ծե ցու մից հե տո: Պաշտ
պա նիչ խո տային ծած կույ թի քայ քա յու
մից հե տո հո ղի վե րին շեր տը են թարկ
վում է է րո զիայի:  

Նկար 12-6. Խոշոր եղջերավոր անասունների արածեցումը արոտավայրում
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Դեգ րա դաց ված ա րո տա վայ րե րը կամ 
բու սա կան սա կավ ծած կույ թով պատ
ված հո ղա տա րածք նե րը ա ռանձ նա պես 
պի տա նի չեն ա նա սուն նե րի ա րա ծեց
ման հա մար: Հետևա բար կարևոր է, որ 
ա րոտ նե րի օգ տա գոր ծու մը և ա րա ծեց
ման ին տեն սի վու թյու նը հա մա պա տաս
խա նեն տվյալ հո ղա տա րած քի ար տադ
րա կան կա րո ղու թյա նը:

Այս ա ռու մով տա րածք նե րի ցան կա
պա տու մը և կեն դա նի նե րի հեր թա փո
խով ա րա ծե ցու մը հո ղակ տո րի տար բեր 
հատ ված նե րում ֆեր մե րային տնտե
սու թյան և ամ բողջ լանդ շաֆ տի կա ռա
վար ման լա վա գույն տար բե րակներն 
են: «Ա րա ծե լու հա մար տա րածք նե րի 
ա ռանձ նա ցու մը» (զա գո նային ա րա
ծե ցում) նպաս տում է գե րա րա ծեց ված 
ա րո տա վայ րե րի վե րա կանգն մա նը, 
ա րա ծեց ման ըն թաց քում նվա զեց նում է 
կեն դա նի նե րի՝ ա ղի քային մա կա բույծ
նե րով  վա րակ վե լու հա վա նա կա նու
թյու նը և բարձ րա ցնում հո ղի ար տադ
րո ղա կա նու թյու նը: Ա րա ծեց ման ին տեն
սի վու թյու նը և ժա մա նա կը, ի նչ պես նաև 
խոտ հուն ձը ազ դում են ա րո տա վայ րում 
ա ճող բույ սե րի բազ մա զա նու թյան վրա 
(նկար 126): 

Դ. ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ  
Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Հի վան դու թյուն ներ հա րու ցող ման
րէ ներ և մա կա բույծ ներ կան գրե թե 
ա մե նու րեք: Ի նչ պես մար դիկ, այն պես 
էլ կեն դա նի ներն ունեն ի մու նային հա
մա կարգ, ո րը սո վո րա բար ի զո րու է 

պայ քա րել ման րէ նե րի դեմ: Սա կայն 
ի մու նային հա մա կար գը  խա թար վում 
է, ե թե կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը վատ 
են սնվում, չեն կա րո ղա նում դրսևո
րել ի րենց բնա կան վար քա գի ծը կամ 
գտնվում են սո ցիա լա կան լար վա ծու
թյան պայ ման նե րում: 

Կեն դա նու ա ռող ջու թյու նը հի վան
դու թյան զար գաց ման (ման րէ նե րի, 
մա կա բույծ նե րի և այլ նի մի ջո ցով) և 
դի մադ րո ղա կա նու թյան (ի մու նային 
հա մա կարգ) միջև գո յու թյուն ունե ցող 
հա վա սա րակշ ռու թյունն է: Ֆեր մե րը 
կա րող է ազ դե ցու թյուն ունե նալ այդ 
հա կակշ ռի եր կու կող մե րի վրա՝ նվա
զեց նելով ման րէ նե րի քա նա կը պատ
շաճ հի գի ե նա պահ պա նե լու մի ջո ցով 
և ուժե ղաց նելով ման րէ նե րի դեմ պայ
քա րե լու կեն դա նի նե րի կա րո ղու թյու նը 
(նկար 127): 

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
մեջ կարևոր վում են կեն դա նի նե րի 
կեն սա պայ ման նե րի բա րե լա վու մը և 
նրանց ի մու նային հա մա կար գի ամ
րապն դու մը: Ան շուշտ, հի վան դա նա
լու դեպ քում կեն դա նին պետք է բու
ժում ստա նա, սա կայն ֆեր մե րը պետք 
է մտա ծի այն մա սին, թե ին չու տվյալ 
կեն դա նու ի մու նային հա մա կար գը 
չկա րո ղա ցավ պայ քա րել հի վան դու
թյան կամ մա կա բույծ նե րի գրո հի դեմ: 
Այս ա մե նի ար դյուն քում ֆեր մե րը 
պետք է բա րե լա վի կեն դա նի նե րի կեն
սա պայ ման ներն ու հի գի ե նան՝ նրանց 
ի մու նային հա մա կարգն ուժե ղաց նե լու 
նպա տա կով: 
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Նկար 12-7. Գյուղատնտեսական կենդանիներն իրենց իմունային համակարգի 
շնորհիվ դիմակայում են բակտերիաների,  

վիրուսների և մակաբույծների ազդեցությանը

ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ  
ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵՐ 

Ինչ պես բու սա բու ծու թյան բնա գա
վա ռում, այն պես էլ օր գա նա կան ա նաս
նա բու ծու թյան մեջ հիմ նա կան շեշ տը 
դր վում է կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան 
պահ պան մանն  ո ւղղ ված կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում նե րի և ոչ թե բուժ ման մե
թոդ նե րի վրա: Այդ նպա տա կով ցե ղա
տե սա կի ը նտ րու թյան ժա մա նակ ա ռաջ
նա հեր թու թյու նը տր վում է դի մաց կուն և 

ոչ թե բարձր մթե րա տու, բայց զգա յուն 
ցե ղա տե սակ նե րին: Կարևոր են նաև 
կեն դա նի նե րի պահ ման պայ ման նե րը̀ 
բա վա րար տա րածք, լու սա վոր վա ծու
թյուն, օդ, չոր և մա քուր ցամ քար, հա
ճա խա կի շարժ վե լու և զբոս նե լու հնա
րա վո րու թյուն (ա րա ծե ցում) և պատ շաճ 
հի գի ե նա: 

Կեն դա նու ա ռող ջու թյան հա մար 
հատ կա պես կարևոր են ա նաս նա կե րի 
բա վա րար քա նա կու թյու նը և ո րա կը: 
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Կեն դա նի նե րի ա րագ ա ճն ա պա հո վող 
խտա նյու թեր կի րա ռե լու փո խա րեն ան
հրա ժեշտ է ա պա հով ել տվյալ ցե ղա
տե սա կին հա մա պա տաս խան բնա կան 
սնն դա կար գով: Նման պայ ման նե րի 
ստեղծ ման դեպ քում կեն դա նի նե րը 
հազ վա դեպ են հի վան դա նում, և ա նաս
նա բու ժու թյու նը օր գա նա կան ա նաս նա
բու ծու թյան մեջ ե րկ րոր դային դեր է 
ունե նում: Ե թե բու ժումն ան խու սա փե լի 
է, ա պա պետք է օգ տա գոր ծել բու սա
կան և ա վան դա կան այ լընտ րան քային 
մի ջոց ներ: Միայն այն դեպ քե րում, ե րբ 
այդ մի ջոց նե րը բա վա րար ար դյու նա
վետ չեն, կա րե լի է օգ տա գոր ծել սին
թե տիկ ճա նա պար հով ստաց ված դե
ղո րայք (օ րի նակ՝ հա կա բիո տիկ ներ, 
մա կա բու ծա սպան ներ, ցա վազր կող 
մի ջոց ներ և այլն): Այս կերպ բուժ վող 
կեն դա նի նե րին պետք է ա ռանձ նաց
նել ա ռողջ կեն դա նի նե րից և ա ռն վազն 
3 շա բա թով դրանց հա նել օր գա նա կան 
հա վաս տագր ման գոր ծըն թա ցից: 

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
ո լոր տում ա նաս նա բու ժու թյան հիմ նա
կան սկզ բունքն է` տե ղյակ լի նել հի
վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ
ճառ նե րի մա սին և զար գաց նել կեն
դա նի նե րի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը 
դրանց նկատ մամբ: 

Ի տար բե րու թյուն բու սա բու ծու թյան 
ո լոր տի՝ այս տեղ սին թե տիկ դե ղա նյու
թե րի օգ տա գոր ծու մը թույ լատ րե լի է, 
ե թե կեն դա նի նե րի բու ժու մը բու սա կան 

և ա վան դա կան մի ջոց նե րով ան հնար է: 
Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան մեջ 
ծայ րա հեղ ի րա վի ճակ նե րում կա րե լի է 
սեր տի ֆի կաց նող մարմ նի հս կո ղու թյան 
ներ քո կի րա ռել դե ղա մի ջոց ներ: Այ
նու հան դերձ, հա մա ձայն օր գա նա կան 
գյու ղատնտե սու թյան ստան դարտ նե րի 
պա հանջ նե րի՝ նա խընտ րե լի են կեն դա
նի նե րի դի մադ րո ղա կա նու թյան բարձ
րաց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը, 
ո րոնք ի րենց հեր թին կան խար գե լում 
են հի վան դու թյուն նե րի բռն կում նե րը: 
Հետևա բար հի վան դու թյուն նե րի զար
գաց ման պա րա գա յում կա րե լի է են
թադ րել, որ կեն դա նի նե րը պահ վել են 
ոչ պատ շաճ պայ ման նե րում: Ֆեր մեր
նե րը պետք է փոր ձեն բա ցա հայ տել հի
վան դու թյան ա ռա ջաց ման պատ ճառ
նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
փո խել գոր ծե լա ո ճը՝ կան խե լով հի վան
դու թյան հե տա գա բռն կում նե րը (նկար 
128):

 Ժա մա նա կա կից ա նաս նա բու ժա կան 
դե ղո րայք կի րա ռե լիս ան հրա ժեշտ է 
պահ պա նել դրանց սպաս ման ժամ
կետ նե րը, ո րից հե տո միայն կա րե լի է  
կեն դա նուց ստաց ված ար տադ րան քը 
վա ճա ռել որ պես «օր գա նա կան» ապ
րանք: Դա ե րաշ խա վո րում է տվյալ 
ապ րանք ի զերծ լի նե լը հա կա բիո տիկ
նե րի մնա ցորդ նե րից: 

Ա մեն դեպ քում սին թե տիկ ա ճի 
խթա նիչ նե րի օգ տա գոր ծումն ար-
գել ված է:  
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ՄԱ ԿԱ ԲՈՒՅԾ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ ՐԸ  
ԲՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ԴԵ ՂԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐՈՎ 

Բու սա կան դե ղե րը լայ նո րեն օգ
տա գործ վում են բազ մա թիվ ե րկր նե
րում: Ո րոշ ա վան դա կան ֆեր մե րային 
տնտե սու թյուն ներ հա րուստ գի տե լիք
ներ ունեն տե ղա կան բույ սե րի և նրանց 
բու ժա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին: Բույ սե րը կա րող են ո րո շա կիո
րեն  նպաս տել բուժ ման գոր ծըն թա ցին, 
ե թե նույ նիսկ դրանք ան մի ջա կա նո րեն 

չեն վե րաց նում հի վան դու թյան ա ռա
ջաց ման պատ ճա ռը: Մա կա բույծ նե րի 
վա րա կի պա րա գա յում կեն սա պայ ման
նե րի փո փո խու թյու նը և ա րո տա վայ րե
րի ճիշտ կա ռա վա րու մը եր կա րա ժամ
կետ հե ռան կա րում առ կա խնդ րի դեմ 
պայ քա րե լու ա մե նաար դյու նա վետ մի
ջոցն են:

ԽՆ ԿԵ ՂԵ ԳԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ 
ՄԱ ԿԱ ԲՈՒՅԾ ՆԵ ՐԻ ԴԵՄ  
ՊԱՅ ՔԱ ՐՈՒՄ

 Մա կա բույծ նե րի դեմ պայ քա րում կա
րող է օգ տա գործ վել խն կե ղե գը (Acorus 
calamus), ո րը հան դի պում է գե տե րի և 
լճե րի ա փե րին, ճահ ճոտ ա ռու նե րում 

կամ ճա հիճ նե րում: Այս բույ սի չո րաց
ված և մանր ա ղա ցած կոճ ղար մատ նե
րը համարվում են մի ջա տա սպան մի ջոց 
տնային թռ չուն նե րի ո ջիլ նե րի, լվե րի և 
տնային ճան ճե րի դեմ (նկար 129):

Ո ջիլ նե րի դեմ բուժ ման նպա տա կով 
ըն տա նի խո շո րա մար մին թռ չուն նե րի 
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վրա շաղ են տա լիս խն կե ղե գի չո
րացած և մանր ա ղա ցած կոճ ղար մա տի 
15 գ փո շի: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է 
թռչու նին պա հել գլ խի վայր (ոտ քե րից 
բռ նած)՝ այն պես, որ կեն դա նու փե տուր
նե րը բաց վեն, և փո շին թա փան ցի դե
պի մաշ կը: Այս մի ջո ցա ռումն ան վտանգ 
է թռ չուն նե րի հա մար: Խն կե ղե գի փո
շին ար դյու նա վետ է նաև տնային ճան
ճերի և այլ մա կա բույծ նե րի դեմ պայ
քա րում: Այդ փո շու ջրային լու ծույ թը 

օգ տա գործ վում է մա կա բույծ նե րի դեմ 
պայ քա րի նպա տա կով նո րա ծին հոր
թե րի մաշ կը մշա կե լու հա մար: 

Ու շադ րու թյո՛ւն. Մա կա բույծ նե րի 
դեմ օգ տա գործ վող բու սա կան դե ղա մի
ջոց նե րը կա րող են նաև տոք սիկ ազ դե
ցու թյուն ունե նալ գյու ղատնտե սա կան 
կեն դա նի նե րի վրա: Ո ւս տի կարևոր 
է ի մա նալ դրանց օգ տա գործ ման ան
վտանգ չա փա բա ժին նե րը և կի րառ ման 
ճիշտ ե ղա նակ նե րը: 

Նկար 12-9. Խնկեղեգի օգտագործումը մակաբույծների դեմ

ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՆԱՍ ՆԱ ՊԱՀՈՒ ԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂ ՎԵ ԼՈՒ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ 

Քա նի որ օր գա նա կան ա նաս նա պա
հու թյան հիմ նա կան սկզ բունքն է պահ
պա նել կեն դա նի նե րի ա ռող ջա կան լավ 

վի ճա կը, ո ւս տի տե ղա կան պայ ման նե
րի և օր գա նա կան կե րակր մա նը հա մա
պա տաս խա նող ցե ղե րի ը նտ րու թյունն 
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ունի կարևոր նշա նա կու թյուն: Դրա հա
մար ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս խան 
ցե ղե րի առ կա յու թյուն և հա սա նե լիու
թյուն: Տվյալ տա րած քի հա մար գյու
ղատնտե սա կան կեն դա նի նե րի ա վան
դա կան ցե ղե րը կա րող են օր գա նա
կան ա նաս նա բու ծու թյամբ զբաղ վե լու 
լավ մեկ նար կային ը նտ րու թյուն լի նել: 
Հե տա գա յում այդ ցե ղա տե սակ նե րը 
կա րող են բա րե լավ վել բազ մաց ման 
հա մար՝ ը նտ րե լով օր գա նա կան ա նաս
նա պա հու թյա նը ա ռա վել հար մար ված 
հատ կու թյուն ներ ունե ցող ա ռանձ նյակ
նե րը: Դրանց կա րե լի է խա չա սե րել 
հա մա պա տաս խան ցե ղա տե սակ նե րով 
և ստա նալ կեն դա նի ներ, ո րոնք կու
նե նան ա վան դա կան ցե ղե րին բնո րոշ 
ա ռա վե լու թյուն նե րը և սպա ռո ղի պա
հանջ նե րը բա վա րա րող նոր ցե ղե րի 
մթե րատ վու թյու նը: 

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
մեջ կի րառ վում է բնա կան վե րար
տադրու թյան ե ղա նա կը: Չնա յած ար
հես տա կան բեղմ նա վո րու մը թույ լատ
րե լի է, սա կայն IFOAM ստան դարտ նե
րի հա մա ձայն՝ չեն թույ լատր վում սաղ
մի փոխ պատ վաս տու մը, գե նե տի կա
կան ձևա փո խում նե րը և հոր մո նային 
սինխրո նի զա ցիան: 

Ե. ԲԱԶ ՄԱՑ ՄԱՆ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ
 Վեր ջին տաս նամյակ նե րում աշ

խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում կեն
դա նի նե րի ա վան դա կան ցե ղե րը փո
խա րին վում են բարձր մթե րատ վու թյուն 
ունե ցող այլ ցե ղա տե սակ նե րով: Նոր 
ցե ղե րի ար դյու նա վե տու թյու նը սո վո
րա բար պայ մա նա վոր ված է հա րուստ 

սնն դա կար գով (խ տա նյու թեր) և օպ
տի մալ կեն սա պայ ման նե րով: Քա նի 
որ ը նդ հա նուր առ մամբ բարձր մթե
րատվու թյուն ունե ցող ցե ղե րը ա վան
դա կա նի հա մե մատ ա վե լի ըն կա լու նակ 
են հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
ա պա նրանք հա ճա խա կի են ա նաս նա
բու ժա կան մի ջամ տու թյուն նե րի կա րիք 
ունե նում: Ո ւս տի այդ ցե ղե րը կա րող են 
ճիշտ ը նտ րու թյուն չլի նել փոքր ֆեր մե
րային տնտե սու թյուն նե րի հա մար: 

Օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան 
մեջ կեն դա նուց ստաց վող հիմ նա կան 
ար տադ րան քը (օ րի նակ՝ կա թը) կեն դա
նուն պա հե լու միակ պատ ճա ռը չէ: Ո ւս
տի բուծ ման ըն թա ցքում պետք է հաշ վի 
առ նել ի նչ պես գյու ղա ցիա կան տնտե սու
թյան, այն պես էլ կեն դա նու տվյալ ցե ղա
տե սա կի բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: Թռչ նի ցե ղա տե սա կը, ո րը միան
գա մայն հար մար է օր գա նա կան փոքր 
տն տե սու թյան մեջ պա հե լու հա մար, կա
րող է չու նե նալ ա մե նա բարձր ձվատվու
թյու նը, սա կայն կարող  է ա պա հո վել բա
վա րար մսատ վու թյուն և հար մար լի նել 
բու սա կան ու սննդային մնա ցորդ նե րով 
կե րակ րե լու հա մար:

 Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
հա մա պա տաս խան ցե ղա տե սակ նե րը 
կա րող են ա պա հո վել բա վա րար մթե
րատ վու թյուն հիմ նա կա նում սնվե լով 
կո պիտ կե րե րով (խոտ, չո րաց ած ջրի
մուռ ներ և այլն) և բու սա կան մնա ցորդ
նե րով (օ րի նակ՝ ծղո տ): Դրանք կա րող 
են ունե նալ բարձր ծնե լիու թյուն և հի
վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ բարձր 
դի մադ րո ղա կա նու թյուն: 
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Նկար 12-10. Բազմացման նպատակները 

Ա ՌԱ ՎԵ ԼԱ ԳՈՒՅՆ ՄԹԵ ՐԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈ՞ՒՆ,  
ԹԵ՞ ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ, ԲԱՅՑ ԿԱ ՅՈՒՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ԱՄ ԲՈՂՋ ԿՅԱՆ ՔԻ ԸՆԹԱՑ ՔՈՒՄ

 Կո վե րի տար բեր ցե ղա տե սակ նե րի 
մթե րատ վու թյու նը հա մե մա տե լիս սո
վո րա բար հաշ վի է ա ռն վում օ րա կան 
կամ տա րե կան ցու ցա նիշ նե րը: Սա կայն 
բարձր մթե րատ վու թյուն ունե ցող ցե
ղե րի կյան քի տևո ղու թյունը սո վո րա
բար ա վե լի կարճ է, քան ա վե լի ցածր 

մթե րատ վու թյամբ ա վան դա կան ցե
ղե րի: Ո ւս տի 10 և ա վե լի տա րի ապ
րող կովը՝ օ րա կան 8 լիտր կաթ նատ
վու թյամբ, մինչև կյան քի վեր ջը կտա 
ա վե լի շատ կաթ, քան 4 տար վա կյան ք 
ունեցող, սա կայն օ րա կան 16 լիտր կաթ
նատ վու թյամբ կո վը: 

Ցեղ Ա Ցեղ Բ

Ներդրումներ. 
Հորթի արժեքը
Կովի արժեքը 
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Ցեղ Ա Ցեղ Բ

Խնամքը
– մեկ տարվա անասնակերի գինը 
– մեկ տարվա անասնաբուժական 
ծախսերը 

Կաթի արտադրություն. 
լիտր՝ մեկ օրվա հաշվով 
լիտր՝ մեկ տարվա հաշվով 
կաթնատու տարիների տևողությունը
կյանքի տևողության ընթացքում տրված
լիտր՝ կյանքի ընթացքում

Այլ ցուցանիշներ. մսատվություն
Արտադրված գոմաղբ 

Նկար 12-11. Օրինակ. երկու տարբեր ցեղերի տնտեսական արդյունավետության 
համեմատական աղյուսակ

Քա նի որ կաթ նա տու կո վի վրա 
կա տար վող ներդ րում նե րը բա վա կա
նին մեծ ե ն՝ պայ մա նա վոր ված կո վի 
բարձր գնով և հոր թը պա հե լու ծախ
սա տա րու թյամբ, ա պա ֆեր մե րի հա
մար նա խընտ րե լի է կեն դա նու կյան քի 
եր կար տևո ղու թյան ըն թաց քում շա
րու նա կա կան ար տադ րու թյուն ունե
նալ: Սա պետք է ար տա ցոլ վի բուծ
ման նպա տակ նե րում, որ տեղ մինչ օ րս 

հիմ նա կա նում կարևոր վում է ա ռա վե
լա գույն մթե րատ վու թյու նը կարճ ժա
մա նա կա հատ վա ծում (նկար 1211):

Օրգանական անասնաբուծության 
մեջ պետք է օպ տի մալացնել ֆեր մա
յի կեն դանիների ընդհանուր գլխա
քա նա կը՝ հաշվի առնելով տե ղական 
պայմանները և առկա կերը. բազ մաց
ման նպա տակները թռչնա բու ծու թյան և 
եղջերաբուծության մեջ։
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Աղբյուրը՝  
«Training Manual for Organic Agriculture». տպագրված ՊԳԿ-ի կողմից, 2015թ.:  
Հղում՝ http://teca.fao.org/read/8359 

 Թարգ ման վել և տե ղայ նաց վել է 

«Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան գյու-
ղատն տե սու թյան և գյու ղի զար գաց ման 
ծրագ րի» (Ե ՀԳԳԶԾ/ENPARD) շր ջա նակ-
նե րում ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գյու ղատն-
տե սու թյան կազ մա կեր պու թյան (ՊԳԿ) 
կող մից ի րա կա նաց վող « Տեխ նի կա կան 

օ ժան դա կու թյուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու-
թյա նը» ծրագ րի նպա տակն է ա ջակ ցել ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը ար դյու նա վետ և կա յուն 
գյու ղատն տե սու թյուն ա պա հո վե լու գոր ծում՝ նպաս տե լով գյու ղա կան շր ջան նե րում պայ-
ման նե րի բա րե լավ մա նը։ Ծրագ րի ի րա կա նաց ման ար դյունք ներն ե ն՝ գյու ղատն տե սու-
թյան ո լոր տում լավ մշակ ված քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով պե տա-
կան իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նող շա հագր գիռ կող մե րի կա րո ղու թյուն նե րի բա րե լա-
վում, գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րա ցում, ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
նվա զեց ման ո ւղ ղու թյամբ կա րո ղու թյուն նե րի ստեղ ծում և ա ջակ ցու թյուն գյու ղատն տե-
սա կան վի ճա կագ րու թյան բա րե լավ մա նը: 

ԵՀԳԳԶԾ ՊԳԿ ծրա գիր

 Տիգ րան Մե ծի պո ղո տա 4/6, Եր ևան 0010, Հա յաս տան
 Հեռ.՝ +374 60 75-75-07 
Էլ-փոստ՝ fao-am@fao.org 

Տպագր վել է 

Օ ԳԱՆ ծրագ րի կող մից
 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու-
թյուն (ՕԳԱՆ) ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան միու-
թյան և հա մա ֆի նան սա վոր վում ու ի րա կա նաց վում է Ա վստ րի ա-
կան զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան (Ա ԶԳ) կող մից, ո րն, իր հեր-
թին, Ա վստ րի ա կան զար գաց ման հա մա գոր ծակ ցու թյան (Ա ԶՀ) 
գոր ծառ նա կան մի ա վո ր է: Ծրագ րի նպա տակն է զար գաց նե լ Հա-

յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը: Ծրա գի րը կն պաս տի հայ կա կան օր գա-
նա կան մթեր քի ար տադ րու թյան ը նդ լայն մա նը և տե ղա կան ու մի ջազ գային շու կա նե րում 
հա ջող ի րաց մա նը` բա րե լա վե լով ի րա վա կան և օ րենսդ րա կան դաշ տը և տրա մադ րե լով 
հա մա պար փակ մար կե տին գային ա ջակ ցու թյուն:
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Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն 
Ավստ րի այի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյան տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
գրա սե նյակ 
Է րե բու նի Պլա զա բիզ նես կենտ րոն,  ՀՀ, Եր ևան 0010, 7-րդ հարկ, սեն. 714-716, 
Վ. Սարգսյան 26/1 
Հեռ.՝ +374 60 650281 
Էլ. հաս ցե՝ oasi@ada.gv.at  

Ծ րագ րի դո նոր նե րը

Եվ րա հանձ նա ժո ղո վը ԵՄ գոր ծա դիր մար մինն է: Եվ րա մի ու թյունն 
ու նի 28 ան դամ եր կիր, ո րոնք ո րո շել են աս տի ճա նա բար կա պակ-
ցել ի րենց նոու-հաուն, ռե սուրս ներն ու ու ղի նե րը: 50 տար վա ըն-
դար ձակ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում նրանք մի ա սին ստեղ ծել են 
կա յու նու թյան, ժո ղովր դա վա րու թյան ու կա յուն զար գաց ման տա-
րածք` պահ պա նե լով մշա կու թային զա նա զա նու թյու նը, հան դուր ժո-
ղա կա նու թյու նը և յու րա քան չյու րի ան կա խու թյու նը: Եվ րա մի ու թյու-

նը հանձ նա ռու է կի սել իր ձեռք բե րում երն ու ար ժեք նե րը իր սահ ման նե րից այն կողմ 
գտն վող ե րկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հետ:

 Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան մի ու թյան պատ վի րա կու թյուն
Ֆ րի կի փող. 21, Եր ևան 0002, Հա յաս տան 
Հեռ.՝ +374 (10) 54 64 94 
 Ֆաքս՝ +374 (10) 54 64 95 
Էլ-փոստ՝ Delegation-Armenia@eeas.europa.eu
 

Ավստրիական կառավարության աջակ ցու-
թյունը Հայաստանին սկսվել է 1988թ. ավերիչ 
երկրաշարժից հետո՝ մար դա սի րական օգնու-
թյուն ցուցաբերելով: 2011թ.-ից սկսած Հայաս-
տանն Ավստրիական զար գաց ման հա մա-
գործակցության (ԱԶՀ) թիրա խա յին երկրներից 
է: ԱԶՀ-ի հիմ ական ուղղություններից է գյուղա-

տնտեսության զարգացումը՝ վերջնական նպատակ ունենալով կրճատել աղքատությունը 
և նպաս տել բնակչության եկամուտների աճին: Ծրագրերն իրականացվում են կարո-
ղությունների զարգացման և առաջատար փորձի («նոու-հաու») փոխանակման միջոցով: 
 
Ավստ րի ա կան զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն 
Ցե լին կա գաս սե 2 1010, Վի են նա, Ա վստ րի ա
 Հե ռա խոս `+43 1 90399 - 0
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 Կա ռա վա րու թյան կող մից գոր ծըն կեր

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա-
րու թյու նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մին է, 
ո րը մշա կում և ի րա կա նաց նում է գյու ղատն տե սու թյան եւ ան տա-
ռային տն տե սու թյան բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն 
Ե րե ւան 0010 , Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, Կա ռա վա րա կան տուն 3
 Հեռ.՝ +374 10 52-46-41 
Էլ-փոստ՝ agro@minagro.am

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

Տեխն. խմբագիր՝ 
Սրբագրիչ՝

Էջադրումը և կազմի ձևավորումը՝ 

Արարատ Թովմասյան
Մելանյա Նահապետյան
Արմինե Պապանյանի

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան 0009, Մաշտոցի պ. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59
Հեռ./ֆաքս՝ (+374 10) 58 76 69

antares@antares.am
www.antares.am
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Սٳյն ձեռնարկի հրատարակٳմը նպատակ ٳնի ծանոթացնել օրգա-
նական գյٳղատնտեսٳթյան հիմնական սկզբٳնքներին ٳ առանձնա-
հատկٳթյٳններին, տալ ընդհանٳր պատկերացٳմ ավանդականից 
օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան անցման համար անհրաժեշտ 
քայլերի, օրգանական տնտեսٳթյան վարման պայմանների ٳ 
պահանջների, բնական միջոցներով հողի բերրիٳթյան պահպանման, 
հողٳմ սննդատարրերի պաշարների համալրման, հիվանդٳթյٳնների 
 թյանٳների կառավարման, օրգանական անասնապահٳվնասատ ٳ
-թյան ճիշտ համադրման և ներդաշնակ զարգացման վեٳծٳսաբٳբ ٳ
րաբերյալ: 
Հٳսով ենք ձեռնարկը օգտակար կլինի օրգանական գյٳղա-
տնտեսٳթյամբ զբաղվող տնտեսվարողների, խորհրդատվական հա-
մակարգի աշխատակիցների, ինչպես նաև գյٳղատնտեսٳթյան 
ոլորտի հետ առնչվող լայն շրջանակների համար:

Սույն հրատարակությունը տպագրվել է Եվրոպական միության և Ավստրիական 
զարգացման գործակալության աջակցությամբ: Սույն ձեռնարկում տեղ գտած տե-
սակետները ոչ մի կերպ չեն արտահայտում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության, ինչպես նաև Եվրոպական միության ու Ավստրիական զարգաց-
ման գործակալության տեսակետները:
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ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


