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 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման 

գոր ծում ա նաս նա պա հու թյան ո լոր տի զար գաց ման 

հիմ նա կան խն դի րը պայ մա նա վոր ված է ո րա կյալ կե րի 

ար տադ րու թյան կազ մա կեր պու մով և կե րի կա յուն 

բա զայի ձևա վոր մամբ: Կե րի բա զայի ձևա վոր ման 

գոր ծում ա ռա վել կար ևոր վում է բնա կան կեր հան դակ

նե րի (խոտ հարք ներ, ա րո տա վայ րեր), մաս նա վո րա պես 

ա րո տա վայ րե րի  և ա րո տային կե րի (ա րո տա կա նա չի) 

նշա նա կու թյու նը: Ա րո տային կե րի մի ջո ցով գյու ղատըն

տե սա կան կեն դա նի նե րը կա րող են ստա նալ տար վա 

կտր ված քով ան հրա ժեշտ կե րային մի ա վոր նե րի 

պա հան ջի ա վե լի քան 60 և մար սե լի սպի տա կու ցի շուրջ 

7075 %ը: Այս հան գա ման քով էլ պայ մա նա վոր ված է 

ա րո տային շր ջա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 

ը նդ հա նուր մթե րատ վու թյան բարձ րա ցու մը, մաս նա վո

րա պես` կաթ նատ վու թյան ա վե լա ցումն ու կա թի ո րա կի 

բարձ րա ցու մը: Ա րո տային շր ջա նում ստաց վում է ա նաս

նա բու ծա կան մթերք նե րի հիմ նա կան մա սը (տա րե կան 

ստաց վող կա թի շուրջ 6070 %ը): Եր ևույ թը բա ցատըր

վում է գլ խա վո րա պես ա րո տա կա նա չի սնն դա տա րու

թյամբ և մար սե լի ու թյամբ, ի նչ պես նաև վի տա մի նային 

ու հան քային նյու թե րի բարձր պա րու նա կու թյամբ: 

Ա րո տա վայ րե րի և ա րո տային կե րի դերն ու նշա նա

կու թյունն էլ ա վե լի է մե ծա նում` շնոր հիվ ա րո տային 

ժա մա նա կա հատ վա ծի եր կա րատ ևու թյան, ե րբ կտ րուկ 

նվա զում է ա նաս նա պա հու թյան ո լոր տի ծախ սա տա

րու թյու նը, ա վե լա նում է մթե րատ վու թյու նը` ա պա հո

վե լով ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում ե կա մուտ նե րի 

աճ: Վեր ջի նիս գլ խա վոր ե րաշ խիքն ա րո տային շր ջա նի 

ճիշտ կազ մա կեր պումն ու ա րո տա վայ րե րի ար դյու

նա վետ օգ տա գործ մամբ բարձր մթե րա տու ցու ցա նիշ

նե րի ձևա վո րումն է, ին չը խիստ այժ մե ա կան հարց է 

դար ձել:

Տն տես վար ման ներ կա պայ ման նե րում, հան րա պե

տու թյու նում դաշ տային կե րար տադ րու թյան հետ  

զար գա ցու մով պայ մա նա վոր ված, ա նաս նա պա հու

թյան ո լոր տին ան հրա ժեշտ ո րա կյալ կե րե րի ար տադ

րու թյու նը լուրջ խն դիր է դար ձել: Ներ կա յումս ան հա

տա կան ֆեր մե րային և կո լեկ տիվ ա նաս նա բու ծա կան 

տն տե սու թյուն  նե րին տա րե կան ան հրա ժեշտ կե րե րի 

հիմ նա կան մա սը (շուրջ 7580%, խո տը և ա րո տա կա

նա չը մի ա սին վերց րած) ստաց վում է բնա կան կեր հան

դակ նե րից, ո րոնց նշա նա կու թյու նը կե րի բա զայի 

ձևա վոր ման գոր ծում խիստ կար ևոր վում է:

Չ նա յած բնա կան կեր հան դակ նե րի այս կար ևո րու

թյա նը` դրանց կեն սա բա նատն տե սա կան վի ճակն ու 

ար դյու նա վե տու թյու նը հան րա պե տու թյու նում վեր ջին 

տա րի նե րին զգա լի կր ճատ վել է և հե ռու է բա վա

րար լի նե լուց, ին չի գլ խա վոր պատ ճա ռը ոչ այն քան 

բնա պատ մա կան գոր ծոն ներն են, որ քան տն տե սա պատ

մա կան (մար դա ծին) գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված 

նե րազ դե ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես ա րոտ նե րի 

տա րե րային կա ռա վա րու մը` ան ժամ կետ, ան կա նոն և 

ան խնա օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև օգ տա գործ վող 

բու սա ծած կի պահ պան մանն ան հրա ժեշտ խնամ քի և 

բա րե լավ ման մի ջո ցա ռում նե րի գրե թե իս պառ բա ցա

կա յու թյու նը: Դա է թերևս այն գլ խա վոր պատ ճա ռը, 

որ հան րա պե տու թյան բո լոր բնատն տե սա կան գո տի

նե րում ձևա վոր վել և զար գա ցում են ապ րում ա րո տա

վայ րե րի դեգ րա դաց ման և է րո զաց ման եր ևույթ ներ, 

ո րոնց հե տա գա զար գա ցու մը բա ցա սա բար է ան դրա

դառ նում ոչ մի այն գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի

նե րի կե րա պա հով ման խն դիր նե րի լուծ ման և ը նդ հա

նուր մթե րատ վու թյան վրա, այլև կա րող է ձևա վո րել 

բնա պահ պա նա կան ա ռու մով լուրջ խն դիր ներ, նույ նիսկ 

ան դառ նա լի հետ ևանք նե րով: Վտան գե լով ը նդ հա նուր 

կեն սա բազ մա զա նու թյա նը և բնա կան է կո հա մա կար

գե րի բնա կա նոն զար գա ցու մը, նպաս տե լով մթ նո լոր տի 

ած խած նային մի ա ցու թյուն նե րի կլան ման կր ճատ մանն 

ու ա նա պա տաց ման գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը, 

1.0
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ



5

ին չը հա մերկ րային խն դիր է դար ձել նաև կլի մայի 

փո փո խու թյան ներ կա դրս ևո րում նե րում: 

Ա հա թե ին չու այ սօր ա ռաջ նա հերթ ան հրա ժեշ տու

թյուն է հա մայն քային ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար ման 

ճիշտ հա մա կար գե րի մշա կումն ու կա յուն ի րա կա

նա ցու մը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կն ձե ռի լու ծել ոչ 

մի այն բնա կան կեր հան դակ նե րի պահ պան ման և 

վե րա կանգն ման խն դիր նե րը, այլև է ա պես կն պաս տի 

ա նաս նա պա հու թյան ո լոր տին ան հրա ժեշտ կե րա պա

հով ման խն դիր նե րի լուծ մանն ու շր ջա կա մի ջա վայ րի 

պահ պա նու թյա նը:

1.1. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը լեռ նային եր կիր 

է, հո ղա բու սա կան ո ւղ ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյամբ և 

տե ղա կան բնա պատ մա կան պայ ման նե րի ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված հա րուստ 

է կեն սակ լի մա յա կան տար բեր պայ ման նե րով, ո րն էլ 

ձևա վո րել է նա խադ րյալ ներ բա վա կա նին հա րուստ 

բու սա կա նու թյան ձևա վոր ման հա մար: Հան րա պե

տու թյան վար չա կան տա րած քում առ կա գյու ղատն տե

սա կան նշա նա կու թյան հո ղա տես քե րի շուրջ 59 %ը 

կազ մում են բնա կան կե րային հան դակ նե րը: Որ տեղ 

հիմ նա կան տա րածք նե րը զբա ղեց նող ա րոտ նե րը 

կար ևոր ռե սուրս են հան դի սա նում ա նաս նա պա հու

թյան ո լոր տի կե րա պա հով ման հա մար և նշա նա կա լի 

ար ժեք ներ կա յաց նում կեն սա բազ մա զա նու թյան ա ռու

մով: Լեռ նային ըն դար ձակ կե րային տա րա ծու թյուն նե րի 

առ կա յու թյան շնոր հիվ ա նաս նա պա հու թյու նը Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյու նում վա ղուց ի վեր հան դի սա

նում է գյու ղատն տե սու թյան կար ևո րա գույն ճյու ղե րից 

մե կը:

Տն տե սա վար ման ներ կա պայ ման նե րում ան հա տա կան 

ֆեր մե րային և կո լեկ տիվ ա նաս նա բու ծա կան տն տե

սու թյուն նե րի ա նաս նա պա հու թյան ճյու ղի զար գաց ման 

ան հրա ժեշտ ըն թացքն ա պա հո վող պայ ման նե րի 

ստեղծ ման գոր ծում, կե րի բա զայի կազ մա կեր

պու մը ներ կայիս ա մե նահ րա տապ խն դիր նե րից է: 

Բարձ րո րակ ձմե ռային մսու րային և ա մա ռային ա րո

տային կե րով ա պա հո վե լու հար ցը հան րա պե տու թյու

նում ար դեն վա ղուց սուր վի ճա կում է գտն վում, և 

նրա հա ջող լու ծու մը պա հան ջում է դաշ տային կե րար

տադ րու թյան զար գաց ման հետ մի ա սին նաև բնա կան 

կե րային հան դակ նե րի կա ռա վար ման ո ւղ ղու թյամբ 

գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված և կշ ռա դատ ված քա ղա

քա կա նու թյան ի րա կա նա ցում, ձևա վո րե լու հա մար 

ե րաշ խիք ներ բնա կան կե րային ռե սուրս նե րի ար դյու

նա վետ օգ տա գործ ման, պահ պան ման և վե րար

տադր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման 

ա ռու մով:

Բ նա կան կեր հան դակ նե րի կա յուն կա ռա վար ման և 

ար դյու նա վետ օգ տա գործ մանն ո ւղղ ված ճիշտ ո րո

շում ներ կա յաց նե լու հիմ քում  ա ռա վե լա գույնս կար ևոր

վում է ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի վի ճա կի 

ու սում նա սիր ման և ար դյու նա վետ կա ռա վար մա նը 

վե րա բեր վող գի տե լիք նե րի առ կա յու թյու նը: Կե րային 

հան դակ նե րի վի ճա կի ու սում նա սի րումն ա ռաջ նային 

նշա նա կու թյան կար ևո րա գույն խն դիր է, ին չով պար զա

բան վում է բու սա կան ծած կո ցի վի ճա կը և բու սա տե ղի 

պայ ման նե րը, բու սա բա նա կան հա մա կե ցու թյու նում 

առ կա բու սա բա նա կան ըն տա նիք նե րի տա րած վա ծու

թյու նը, նրանց փոխ հա րա բե րակ ցու թյուն նե րը, ա ճի, 

զար գաց ման և վե րար տադր վե լու հնա րա վո րու թյուն

նե րը, ո րոն ցով և պայ մա նա վոր ված է կե րային հան դա կի 

ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյունն ու օգ տա գործ ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման և կա յուն կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րի 

մշակ ման ու ի րա կա նաց ման հիմ քում ըն կած է այդ 

կե րային տա րածք նե րում ա ճող բույ սե րի ար տադ

րա կան և կեն սա բա նաէ կո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ

կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյունն ու 

գի տե լիք նե րը:

 Սույն ուղեցույցի նպա տակն է Հա յաս տա նի բնա կան 

ա րո տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վար ման կար գե րի ու 

ծրագ րե րի մշակ ման կազ մա կեր պու մը, հիմք ըն դու նե լով 

գի տա կան հիմ նա վոր մո տե ցում նե րը: Ուղեցույցում 

ներ կա յաց ված են ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի 

կա ռա վար ման գոր ծա ռույ թի ան հրա ժեշտ մի ջո ցա

ռում ներն ու գոր ծե լաձ ևե րը, ո րոնց մշակ ման մե թո դա

բա նու թյան և ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րի հիմ քում 

ըն կած են ի նչ պես մի ջազ գային, այն պես էլ տե ղա կան 

փորձն ու հա մա պա տաս խան գոր ծա ռույթ նե րը: Կա յուն 

կա ռա վար ման կար գե րի մշակ ման հիմ քում ըն կած 

են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա րոտ նե րի 

մշ տա դի տարկ ման և կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու մե թո դի կան, ի նչ պես 

նաև ՀՀո ւմ ա րո տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վար ման 

վե րա բե րյալ կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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հա մա պա տաս խան ո րո շում նե րով (28.10.2010 թ. 

հ. 1477ն և 14.04.2011 թ. հ. 389ն) սահ ման ված 

ըն թա ցա կար գե րը:

Տվյալ ուղեցույցի փորձարկման աշխատանքներն իրա 

կանացվել են ԳՄՀԸ «Կենսաբազմազանության կա 

յուն կառավարումը Հարավային Կովկասում» և 

Ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿի 

Շվեցարիայի զարգացման գործակալության կողմից 

ֆինանսավորվող «Անասնապահության զարգացում 

Սյունիքի մարզում» ծրագրերի համագործակցության 

շրջանակներում:

Ուղեցույցում նե րառ ված մե թո դա բա նու թյամբ ա րոտ

նե րի կա յուն կա ռա վար ման ծրագ րե րի մշա կումն 

և ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման կազ մա կեր պու մը 

հնա րա վո րու թյուն ներ կձ ևա վո րի` լու ծե լու ոչ մի այն 

բնա կան ա րոտ նե րի պահ պան ման, վե րա կանգն ման 

և ար դյու նա վե տաց ման խն դիր նե րը, այլև է ա պես 

կն պաս տի շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյա նը, 

ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան խո ցե լի ու թյան 

ռիս կե րի կր ճատ մա նը, է կո հա մա կար գե րի բնա կա նոն 

զար գաց մա նը, ի նչ պես նաև կե րար տադ րու թյան հա մա

կար գի բա րե լավ մանն ու ա նաս նա պա հա կան մթերք

նե րի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը:
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2.0 
ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ  
ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ, ԲՈՒ ՍԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱԷ ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ 
ԲՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԽՄ ԲԵ ՐԸ

Բ նա կան կեր հան դակ նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րի բո լոր 

բու սա պատ այն տա րածք ներն են, ո րոնք ա ռա վե լա պես 

պատ ված են բազ մա մյա խո տա բույ սե րով, թփու տային 

և կի սաթ փու տային բու սա կա նու թյամբ, և գյու ղատըն

տե սա կան ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում 

ա նաս նա պա հու թյան ճյու ղի հա մար օգ տա գործ վում են 

որ պես կե րի աղ բյուր: 

Ըստ օգ տա գործ ման նպա տա կի և նշա նա կու թյան` 

բնա կան կե րային հան դակ նե րը բա ժան վում են եր կու 

հիմ նա կան տի պե րի` 

ա) ա րո տա վայ րեր

բ) խոտ հարք ներ:

Բ նա կան կեր հան դակ նե րում բու սա կան ծած կո ցի 

օգ տա գործ ման հնա րա վոր և ար դյու նա վետ ե ղա նակ

նե րը (ա րո տային, խոտ հար քային) պայ մա նա վոր ված են 

նրանց մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Որ պես 

ա րո տա վայր օգ տա գործ վում են ա ռա վե լա պես ցած րա

ցո ղուն բու սա կա նու թյամբ պատ ված տա րածք նե րը, 

որ տեղ զար գա ցող բույ սե րի տերև նե րի հիմ նա կան 

զանգ վածն ա ռա վե լա պես կենտ րո նա ցած է ցո ղուն

նե րի հիմ քի մա սում: Որ պես խոտ հար քային (հն ձե լու 

հա մար) տա րածք ներ` հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում են 

այն կե րային հան դակ նե րը (մար գա գե տին ներ) որ տեղ 

բու սա ծած կում ա ռա վե լա պես գե րակշ ռում են բարձ

րա ցո ղուն, գլ խա վո րա պես հա մա չափ տեր ևա կալ ված 

խո տա բույ սե րը, ո րոնք ձևա վո րում են վեր գետ նյա վե գե

տա տիվ մեծ զանգ ված:

2.1. ԿԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԸ  

ՈՐ ՊԵՍ ԲՆԱ ԿԱՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ԵՎ  

ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋՈՑ 

Ա րո տա վայ րը գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ա րո

տային շր ջա նի կազ մա կերպ ման (ա րա ծեց ման), ի նչ պես 

նաև այլ նպա տակ նե րով (որ սոր դու թյան, մեղ վա բու

ծու թյան, դե ղա բույ սե րի և ու տե լի բան ջա րա բույ սե րի 

հա վաք ման, զբո սաշր ջու թյան և հանգս տի) օգ տա

գործ վող բնա կան բու սա ծած կով գյու ղատն տե սա կան 

հան դակ է:

Բ նա կան խոտ հար քը` բազ մա մյա, գլ խա վո րա պես 

չա փա վոր խո նա վա սեր բարձ րա ցո ղուն խո տա բույ

սե րով պատ ված մար գա գե տինն է, ո րը հիմ նա կա նում 

օգ տա գործ վում է հն ձե լու ե ղա նա կով մսու րային շր ջա

նին ան հրա ժեշտ կեր կու տա կե լու նպա տա կով:

Բ նա կան ա րո տա վայ րերն ու խոտ հարք նե րը բնա կան 

է կո հա մա կար գե րի կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ են և 

ու նեն չա փա զանց մեծ և ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն 

ի նչ պես ա նաս նա պա հու թյան ո լոր տի կե րա պա հով ման 

խն դիր նե րի լուծ ման հա մար, այն պես էլ շր ջա կա մի ջա

վայ րում ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան գո յու

թյան և կա յուն զար գաց ման ա ռու մով:

 Սա մի ջա վայր է որ տեղ ո ղջ է վո լյու ցի ոն պրո ցե սում, 

դա րեր շա րու նակ ի րենց բնա կա նոն, օ րի նա չափ ա ճն 

ու զար գա ցումն են ա պա հո վում ֆլո րայի և ֆաու նայի 

մե ծա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք նաև հան դի սա

նում են որ պես ա ռաջ նային գե նե տի կա կան ռե սուրս 



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

8

ի նչ պես մշա կո վի բույ սե րի, այն պես էլ ո րոշ ըն տա նի 

կեն դա նի նե րի հե տա գա պա հանջ վող սե լեկ ցի ոն աշ խա

տանք նե րի կազ մա կերպ ման և զար գաց ման հա մար: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով բնա կան կեր հան դակ նե րի օգ տա

գործ ման և պահ պան ման խն դի րը տն տե սա կա նից 

բա ցի ու նի նաև բնա պահ պա նա կան կար ևո րա գույն 

նշա նա կու թյուն:

Բ նա կան ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի ար դյու

նա վետ և կա յուն կա ռա վար ման հիմ քում նա խա

տես վող մի ջո ցա ռում նե րից զատ ըն կած են նաև 

բազ մա թիվ բնա կան գոր ծոն ներ` հո ղի բեր րի ու թյունն 

ու խո նա վաց ման պայ ման նե րը, կեն սակ լի մա յա կան 

պայ ման ներն ու վե գե տա ցի ոն ժա մա նա կա հատ վա ծը, 

բու սա պատ վա ծու թյան աս տի ճա նը, բու սա կաց քի 

բու սա բա նա կան կազ մը, ռե լի ե ֆի գոր ծո նը, տե ղան քի 

բարձ րու թյու նը և այլն:

 Վե րոն շյալ գոր ծոն նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րում ստեղ

ծում են պայ ման և հնա րա վո րու թյուն ներ կոնկ րետ 

բու սա տե ղի և այդ տե ղան քի բու սա կան ծած կո ցի 

ձևա վոր ման հա մար:

Բ նա կան պայ ման նե րում ա րո տային և խոտ հար քային 

հա մա կե ցու թյու նը (կեն սա ցե նո զը) գլ խա վո րա պես 

բաղ կա ցած է տար բեր բու սա բա նա կան և կեն սա

բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված 

բու սա կան ըն տա նիք նե րին պատ կա նող բազ մա մյա 

խո տա բույ սե րից, թփային և կի սաթ փային բու սա կա

նու թյու նից (շուրջ 8590 %): Դրանց վեր գետ նյա վե գե

տա տիվ զանգ վա ծի (ցո ղուն ներ, տերև ներ) ձևա վո րու մը 

տե ղի է ու նե նում ո ղջ վե գե տա ցի ոն ժա մա նա կա հատ

վա ծում` բա ցա ռու թյամբ է ֆե մեր նե րի (կար ճա կյաց ներ) 

և է ֆե մե րոիդ նե րի, ո րոնք ա մա ռային դեպ րե սի այի 

(դա դա րի) ժա մա նակ (սա կավ տե ղում նե րի շր ջան) 

հա րա բե րա կա նո րեն, ժա մա նա կա վոր դա դա րեց նում են 

ի րենց ա ճն ու զար գա ցու մը: 

Ա րո տային բու սա կաց քի բաղ կա ցու ցիչ նե րից ա ռա վել 

բարձր քա նա կի վեր գետ նյա զանգ ված ձևա վո րում են 

բույ սե րի այն տե սակ նե րը, ո րոնք ա ռա վել ար դյու նա վետ 

են օգ տա գոր ծում մի ջա վայ րի է կո լո գի ա կան գոր ծոն

նե րը (լույս, ջուր, ջեր մու թյուն, սնն դա տար րեր և այլն) 

է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ձեռք բե րե լով մեծ հար մար վո

ղա կա նու թյուն, գրա վե լով դո մի նանտ դիր քեր: 

Ընդ հա նուր առ մամբ բույ սե րի և մի ջա վայ րի միջև 

գո յու թյուն ու նի փո խա դարձ կապ և ազ դե ցու թյուն: 

Ար տա քին մի ջա վայ րում բույ սը գտ նում է իր զար գաց

մանն ան հրա ժեշտ պայ ման ներ, ը ստ ո րի ձևա վո րում է 

խմ բակ ցու թյուն ներ (ցե նոզ) ո րո շա կի տա րած ման ա րե

ալ նե րով և իր զար գաց մամբ ո ւղ ղա կի ազ դում է այդ 

մի ջա վայ րի (բու սա տե ղի) վրա` փո խե լով հո ղի կազ մու

թյու նը, նրա նում սնն դա տար րե րի քա նա կը, ջրային և 

օ դային ռե ժիմ նե րը և այլն:

 Տի րա պե տե լով բազ մա մյա խո տա բույ սե րի ա ռան ձին 

տե սակ նե րի և բու սախմ բակ ցու թյուն նե րի փո խա

դարձ կապն ու ազ դե ցու թյու նը մի ջա վայ րի բու սա տե ղի 

պայ ման նե րի վրա, հնա րա վոր է դառ նում ա ռա վել 

ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել կե րային հան դակ նե րի 

օգ տա գոր ծումն ու կա ռա վա րու մը` ա պա հո վե լով առ կա 

բու սա ծած կի և նրա նում ե ղած բու սախմ բակ ցու թյուն

նե րի հե տա գա բնա կա նոն, օ րի նա չափ վե րար տադ րումն 

ու զար գա ցու մը:

2.2. ԲԱԶ ՄԱ ՄՅԱ ԽՈ ՏԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ  

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱԷ ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ  

Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հա րուստ և բազ մա զան բու սա տե սա կային կազմ և 

բու սա կա նու թյուն ու նե ցող Հա յաս տա նի բնա կան 

կեր հան դակ ներն ի րենց բու սա բա նատն տե սա կան 

վի ճա կով ներ կա յումս հե ռու են բա վա րար լի նե լուց, ի սկ 

բու սա ծած կի ար դյու նա վե տու թյու նը զգա լի ո րեն ցածր 

է կեն սա բա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից: Ո ւս տի 

ե րկ րա բու սա բա նա կան քար տե զագ րումն ու մշ տա դի

տարկ ման աշ խա տանք նե րի ան ցկա ցու մը, ի նչ պես նաև 

ան հրա ժեշտ բա րե լավ ման մի ջո ցա ռում նե րի և կա յուն 

կա ռա վար ման հա մա կար գե րի կի րա ռու մը, հնա րա վո

րու թյուն ներ կձ ևա վո րեն` բարձ րաց նե լու բու սա ծած կի 

ար դյու նա վե տու թյու նը, բու սա կաց քի բարձ րար ժեք 

տն տե սա կան տար րե րի խա թար ված փոխ հա րա բե րակ

ցու թյան վե րա կանգ նու մը, ին չը կար ևոր նշա նա կու թյուն 

ու նի կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման, կա յուն 

կա ռա վար ման ի նչ պես նաև հա մա կե ցու թյուն նե րի 

ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման և ա նաս նա բու ծու թյան 

ո լոր տի զար գաց ման հա մար:

 Պայ մա նա վոր ված ռե լի ե ֆի գոր ծո նով` հան րա պե տու

թյան բնա կան կեր հան դակ նե րը տա րած ված են ո ւղ

ղա ձիգ գո տի ա կա նու թյամբ ձևա վոր ված 6 տար բեր 

բնա կան գո տի նե րում, որ տեղ զար գա ցող շուրջ 3500 

բու սա տե սակ նե րից մոտ 1800ն ա րո տա մար գա

գետ նային բազ մա մյա խո տա բույ սեր են: Ո րոնց մեջ 
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պայ մա նա վոր ված  կեն սա բա նա մոր ֆո լո գի ա կան 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և կեն սա քի մի ա կան 

բա ղադ րու թյամբ շատ են կե րային նշա նա կու թյամբ 

ար ժե քա վոր տե սակ նե րը: Սա կայն քիչ չեն վատ ո ւտ վող 

կամ չուտ վող տե սակ նե րը, ո րոնք հան դես են գա լիս 

մար գա գետ նային մո լա խո տե րի ձևով (շուրջ 367 

տե սակ): 

Ըստ ՀՀ Ազ գային ատ լա սի (2007) Հա յաս տա նում 

ա ռանձ նաց վում են 10 լանդ շաֆ տային գո տի ներ և 

ա զո նալ է կո հա մա կար գեր .

 • Են թա լեռ նային կի սաա նա պա տային գո տի – 

ծ.մ. 300500 մ

 •  Լեռ նա հար թա վայ րային կի սաա նա պա տային գո տի 

– ծ.մ. 5001000 մ

 •  Ցած րա դիր և մի ջին լեռ նային ան տա ռա պաշտ պան 

գո տի  ծ.մ. 4001000; 19002100 մ

 •  Ցած րա դիր լեռ նային չոր տա փաս տա նային գո տի – 

ծ.մ. 10001600 մ

 •  Ցած րա դիր և մի ջին լեռ նան տա ռային գո տի –  

ծ.մ. 8002300 մ

 • Տափաստանային միջլեռնային գոտի –  

ծ.մ. 14002300 մ

 •  Մի ջին լեռ նա մար գա գետ նային տա փաս տան – 

ծ.մ. 22002600 մ

 •  Բարձ րա դիր լեռ նային մեր ձալ պյան գո տի –  

ծ.մ. 24002800 մ

 •  Բարձ րա դիր լեռ նային ալ պյան գո տի –  

ծ.մ. 28003400 մ

 •  Բարձ րա դիր ձնա ծածկ գո տի – ծ.մ. 33003400 մ  

և ա վե լին:

Բ նա կան կեր հան դակ նե րի բու սա ծած կը հիմ նա կա

նում բաղ կա ցած է վե գե տա տիվ (ան սեռ) ձևով վե րա

կանգն վող բույ սե րից: Սա կայն հարկ է ի մա նալ, որ նման 

բույ սե րի տե սա կային կազ մի և գե նե տի կա կան ռե սուրս

նե րի պահ պան ման ժա ռանգ ման հա մար ան հրա ժեշտ 

է, որ դրանց գո յու թյան ըն թաց քում ա պա հով վեն նաև 

պտ ղա բե րող օր գան նե րի ձևա վո րում և սեր մե րով 

(սե ռա կան) բազ մա ցում: Վեր ջինս կար ևո րա գույն 

խն դիր է, որ պետք է ի նկա տի ու նե նալ կա ռա վար ման 

(օգ տա գործ ման) կար գեր սահ մա նե լուց և ա րո տային ու 

խոտ հար քային շր ջա նա ռու թյան պլան ներ մշա կե լուց: 

Եր կա րատև վե գե տա տիվ ե ղա նա կով վե րա

կանգն ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում կեր հան դա կի 

բեր քատ վու թյան նվա զում, ին չը բա ցատր վում է 

նրա նով, որ խո տա բույ սե րը ծե րա նում և այ լա սեր վում 

են:

 Բազ մա մյա խո տա բույ սե րը, կեն սա բա նա կան ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, ը ստ օգ տա

գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի լի նում են մի ան գա մյա 

և բազ ման գա մյա օգ տա գործ ման:

 Բազ ման գա մյա օգ տա գործ ման խո տա բույ սերն 

օգ տա գոր ծե լուց հե տո (հն ձե լուց կամ ա րա ծաց նե լուց) 

ըն դու նակ են նո րից վե րա կանգն վե լու, վե րա ճե լու: 

Վե րա ճած կա նաչ զանգ վա ծը կոչ վում է ահ լուկ, ի սկ 

կեն սա բա նա կան այդ հատ կու թյու նը կոչ վում է ահ լու

կա վո րում: Բազ մա մյա խո տա բույ սե րի ահ լու կա

վոր ման հատ կու թյան շնոր հիվ հնա րա վոր է դառ նում 

վե գե տա ցի այի ըն թաց քում խոտ հարք նե րում կրկ նա

կի, ի սկ ա րո տա տե ղե րում շատ ան գամ օգ տա գոր ծել 

կեր հան դակ նե րը: Վեր ջինս կար ևո րա գույն հան գա

մանք է, որ ան հրա ժեշտ է ի նկա տի ու նե նալ ա րոտ նե րի 

կա ռա վար ման պլան ներ մշա կե լուց հեր թա փո խային 

ա րա ծե ցում նե րի ռո տա ցի ան սահ մա նե լու հա մար:

 Բույ սե րի վե րա ճե լու, ահ լու կա վոր վե լու հատ կու

թյու նը, կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն 

լի նե լով հան դերձ, է ա կա նո րեն պայ մա նա վոր վում է 

նաև բու սա տե ղի պայ ման նե րով և կախ ված է սնն դա

տար րե րով ա պա հով վա ծու թյան աս տի ճա նից, ի նչ պես 

նաև օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րից: Ա ռա վե լա պես 

բուռն վե րաճ և ահ լուկ ձևա վո րում են խո տա բույ սե րը 

զար գաց ման վաղ փու լե րում օգ տա գոր ծե լուց հե տո: 

Այս խնդ րով պայ մա նա վոր ված բազ ման գա մյա օգ տա

գործ ման ա րո տա վայ րե րում ա րո տա բաժ նային ե ղա

նա կով հեր թա փո խային ա րա ծե ցում ներ սահ մա նե լուց, 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում կամ սահ մա նա զատ ված 

զա գոն նե րում սահ ման վում է ա րա ծեց ման ժամ կետ

ներն ու տևա կա նու թյու նը, ա պա հո վե լու հա մար ա րո

տային խո տա բույ սե րի պա հես տային սնն դա տար րե րի 

կու տակ ման հնա րա վո րու թյու նը, ին չը հիմ նա կան ե րաշ

խիքն է տե սա կի գո յատև ման և վե րա ճի պո տեն ցի ա լի 

հնա րա վոր դրս ևոր ման հա մար:

 Բազ մա մյա խո տա բույ սե րի վե րա ճը և կա յուն զար գա

ցու մը պայ մա նա վոր ված է նրանց կող մից պա հես

տային (կու տա կած) սնն դա նյու թե րի օգ տա գործ ման 

հետ, ո րոնք կու տակ վում են վե գե տա տիվ օր գան նե

րում կամ նրանց ձևա փո խու թյուն նե րում` (ար մատ, 

կոճ ղար մատ, ցո ղուն, պա լար, թփա կալ ման հան գույց 
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և այլն) սպի տա կուց նե րի, ած խաջ րե րի, ճար պե րի և այլ 

մի ա ցու թյուն նե րի ձևով:

 Բու սա ծածկն օգ տա գոր ծե լուց հե տո (ա րա ծեց նել, 

հն ձել) բույ սը գլ խա վո րա պես զրկ վում է սին թե զող 

կա նաչ օր գան նե րից (ցո ղուն, տերև ներ), ֆո տո սին թե զի 

պրո ցե սի մաս նա կի կամ լրիվ բա ցա կա յու թյան պայ ման

նե րում հնա րա վոր չէ ա պա հո վել նոր ըն ձյուղ նե րի 

վե րաճ և զար գա ցում: Ո ւս տի այս խն դի րը կար գա վո

րե լու հա մար բո լոր բազ մա մյա խո տա բույ սերն օգ տա

գոր ծում են պա հես տա վո րող օր գան նե րում նա խօ րոք 

կու տա կած պա հես տային սնն դա տար րե րը: Վեր ջի նիս 

կու տա կումն ի րա կա նաց վում է ո ղջ վե գե տա ցի այի 

ըն թաց քում, ո րով ա պա հով վում է նաև բույ սե րի կա յուն 

ձմե ռումն ու գար նա նային վե րա ճը: Այս կար ևո րա

գույն գոր ծըն թա ցի բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու 

հա մար, կա ռա վար ման պլան նե րում ար դյու նա վետ 

օգ տա գործ ման կար գեր մշա կե լիս, մեծ ու շադ րու թյուն 

պետք է հատ կաց նել վաղ գար նա նային շր ջա նում 

ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման ար դա րաց ված ժամ կետ

նե րի սահ ման ման, կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում ա րա

ծե ցում նե րի ժամ կետ նե րին, տևա կա նու թյա նը, ի նչ պես 

նաև ո ւշ աշ նա նային ժամ կետ նե րում ա րա ծե ցում նե րի 

դա դա րեց ման հիմ նա վոր ժամ կետ նե րի սահ ման մա նը:

 Բազ մա մյա խո տա բույ սե րի զար գաց ման ըն թաց քը 

վե գե տա ցի այի ըն թաց քում խիստ խայ տաբ ղետ է: Ը ստ 

հա սու նաց ման ժամ կե տի բա ժան վում են չորս խմ բե րի.

1.  Գեր վա ղա հաս` բազ մա մյա կար ճա կյաց է ֆե

մե րոիդ նե րը, ծաղ կում և պտ ղա բե րում են վաղ 

գար նա նը:

2.  Վա ղա հաս ներ` ծաղ կում և պտ ղա կա լում են ո ւշ 

գար նա նը կամ ամ ռան սկզ բին:

3.  Մի ջա հաս ներ` ծաղ կում և պտ ղա կա լում են ամ ռան 

ըն թաց քում (հիմ նա կա նում չա փա վոր խո նա վա սեր 

բույ սեր են): 

4. Ու շա հաս ներ` ծաղ կում և պտ ղա կա լում են ա մա

ռային շր ջա նում (գլ խա վո րա պես չո րա դի մաց կուն 

են): 

Ա րո տային շր ջա նում բույ սե րի զար գաց ման ժամ կե

տային տար բե րու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են 

ձևա վո րում սահ մա նե լու օգ տա գործ ման ար դյու նա վետ 

ժամ կետ ներ, կա ռա վար ման պլան նե րը մշա կե լուց 

հեր թա կան ա րա ծե ցում նե րի ռո տա ցի ան սահ մա նե լու 

հա մար:

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է տի րա պե տել բու սա

ծած կում առ կա տա րաբ նույթ բու սա կա նու թյան կեն սա

բա նաէ կո լո գի ա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, 

ին չի հի ման վրա հիմ նա վոր վում են ա ռան ձին տե սակ

նե րի` որ պես կե րային բույ սե րի տն տե սա կան ար ժե քը 

(կե րային ար ժե քը), և հան դակ նե րի ար դյու նա վետ 

օգ տա գործ ման ե ղա նակ ներն ու կար գը:

2.3. ԿԵ ՐԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ ՔԻ ՄԻ Ա ԿԱՆ 

ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ

 Կե րա բույ սե րի կե րային ար ժե քը ո րոշ վում է նրանց 

սնն դա րա րու թյամբ, կեն դա նի նե րի կող մից ու տե լի ու

թյամբ և մար սե լի ու թյամբ: Սնն դա րա րու թյու նը պայ մա

նա վոր վում է բույ սի կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյամբ 

և զար գաց ման փու լով: 

Ա րո տա կա նա չի կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյան մեջ 

հիմ նա կան բա ղադ րա տար րը կազ մում է ջու րը, ո րի 

պա րու նա կու թյու նը կազ մում է 7590 %, մնա ցած 1025 

% կազ մում են չոր նյու թե րը:

 Չոր նյու թե րը բաղ կա ցած են օր գա նա կան և հան քային 

մի ա ցու թյուն նե րից: Օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը 

(հիմ նա կան սնն դա տար րեր) կազմ ված են ա զո տա կան 

և ա նա զոտ մի ա ցու թյուն նե րից: 

Ա զո տա կան մի ա ցու թյուն նե րից կար ևո րա գույ նը հում 

սպի տա կուցն է` ա րո տա կա նա չի և խո տի սնն դա ռու

թյան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րից է: Հում սպի տա կու ցի 

ա մե նա հիմ նա կան և սնն դա րար մա սը բու սա կան 

սպի տա կուցն է, ո րն իր նշա նա կու թյամբ և դե րա կա

տա րու մով չի կա րող փո խա րին վել այլ օր գա նա կան 

նյու թե րով: Սպի տա կու ցի պա րու նա կու թյու նը տար բեր 

բույ սե րում մի ան ման չէ, այն կախ ված է նաև բույ սի 

կեն սա բա նա կան և բու սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ

կու թյուն նե րից: Մար գա գետ նային խո տի և ա րո տա կա

նա չի մեջ սպի տա կու ցի պա րու նա կու թյու նը կազ մում 

է շուրջ 812 %, ու հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր վում է 

բու սա կաց քի բու սա բա նա կան կազ մով և զար գաց ման 

փու լե րով: Ա մե նա բարձր քա նա կի սպի տա կու ցային 

մի ա ցու թյուն ներ պա րու նա կում են բակ լազ գի (թի թեռ

նա ծաղ կա վոր) տե սակ նե րը` մի ջի նը 1416 % (չոր նյու

թե րի), ի սկ դաշ տավ լու կազ գի (հա ցազ գի) տե սակ նե րի 

մոտ` մի ջի նը 910 %ի չա փով:
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Գ ծան կար1. Կե րա բույ սե րի կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյու նը

Ա նա զոտ օր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րը բույ սի բա ղադ

րու թյան մեջ զգա լի ո րեն շատ են սպի տա կուց նե րի 

հա մե մատ: Այս մի ա ցու թյուն նե րը հան դես են գա լիս 

ած խաջ րատ նե րի և ճար պե րի տես քով: Ած խաջ րե րից 

ա ռա վել կար ևոր վում են օս լան և շա քար նե րը, ո րոնք 

կե րային ար ժեք բնու թագ րող ցու ցա նիշ ներ են: Ած խա 

ջ րե րը հան դի սա նում են որ պես ջեր մային և մկա նային 

է ներ գի այի հիմ նա կան աղ բյուր ա նա սու նի հա մար: 

Բարդ ած խաջ րե րից բույ սի մեջ զգա լի է թա ղան թա

նյու թի պա րու նա կու թյու նը, ո րի քա նա կը ա ռա վե լա պես 

պայ մա նա վոր ված է զար գաց ման փու լով: Զար գաց ման 

սկզբ նա կան փու լե րում թա ղան թա նյու թի քա նակն 

ա վե լի քիչ է, ի սկ նրա մար սե լի ու թյու նը բարձր է: Հա սա կի 

հետ բույ սի մեջ ա վե լա նում է թա ղան թա նյու թի քա նա

կը` նպաս տե լով բույ սի կոպ տաց մա նը, ո րի հետ ևան քով 

ը նկ նում է բույ սի ու տե լի ու թյունն ու մար սե լի ու թյու նը:

 Թա ղան թա նյու թե րը դժ վար են մարս վում կեն դա նի

նե րի կող մից, ո րի պատ ճա ռով դրանց բարձր պա րու նա

կու թյունն ի ջեց նում է կե րի սնն դային ար ժե քը: Թա ղան

թա նյու թի պա րու նա կու թյու նը բույ սի մեջ կար ևոր վում 

է այն քա նով, որ ան հրա ժեշտ է կեն դա նի նե րի մար սո

ղա կան տրակ տի նոր մալ գոր ծու նե ու թյան հա մար:

 Ճար պե րի դե րա կա տա րու մը սն ման պրո ցե սում շատ 

մեծ է, քա նի որ ա պա հո վում են օր գա նիզ մին ան հրա

ժեշտ հիմ նա կան է ներ գի ան, և մաս նակ ցում օր գա նիզ մի 

ճար պա գո յաց ման գոր ծըն թաց նե րին: Կա նաչ զանգ վա

ծում ճար պե րի քա նա կու թյու նը բարձր չէ, կազ մում է 

մինչև 0,10,5 %: 

Որ պես կա նոն սնն դա տար րե րի (ս պի տա կուց, 

ած խաջ րեր, ճար պեր, վի տա մին ներ և հան քային 

ա ղեր) ա մե նա բարձր պա րու նա կու թյուն բույ սի մեջ 

հիմ նա կա նում ձևա վոր վում է զար գաց ման հա մե մա

տա բար վաղ փու լե րում, մինչև պտ ղա բե րող օր գան նե րի 

ձևա վո րու մը: Զար գաց ման ո ւշ փու լե րում սնն դա տար

րե րի պա կա սե լը վե գե տա տիվ (տերև ներ, ցո ղուն ներ) 

զանգ վա ծում պայ մա նա վոր ված է պտ ղա բե րող օր գան

նե րի ձևա վոր մանն ո ւղղ ված ծախ սով: Այդ ժա մա նա կա

հատ վա ծում վե գե տա տիվ զանգ վա ծում կտ րուկ բարձ

րա նում է թա ղան թա նյու թի քա նա կը` բե րե լով բույ սի 

կոպ տաց ման: Այս եր ևույ թը կեն սա բա նա կան ա ռանձ

նա հատ կու թյուն է բո լոր մի ա մյա և բազ մա մյա խո տա

բույ սե րի հա մար: Թա ղան թա նյու թի պա րու նա կու թյու նը 

բույ սի տար բեր օր գան նե րում մի ան ման չէ, կազ մում է 

մինչև 2035 %: 

Ա րո տա կա նա չի և մար գա գետ նային խո տի կեն սա

քի մի ա կան բա ղադ րա տար րե րից ջրի և օր գա նա կան 

մի ա ցու թյուն նե րի հետ մեծ կար ևո րու թյուն ու նեն 

նաև հան քային (ա նօր գա նա կան) մի ա ցու թյուն ներն ու 

վի տա մին նե րը, ո րոնք գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի

նե րի կյան քի և գոր ծու նե ու թյան հա մար շատ կար ևոր 

են: Վի տա մին նե րը (A, B, D, C, E, K) ֆի զի ո լո գի ա պես 

ակ տիվ նյու թեր են, որ կար գա վո րում են օր գա նիզ մի 

նյու թա փո խա նա կու թյու նը` նպաս տե լով մթե րա տու 

հատ կու թյուն նե րի բարձ րաց մա նը և ստաց վող մթեր քի 

ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի ա վե լաց մա նը: Վի տա մին

նե րի մեծ պա րու նա կու թյուն ա պա հո վում է թարմ ա րո

տա կա նա չը, ին չով էլ պայ մա նա վոր վում է նաև ա րո

տային շր ջա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 

մթե րա տու հատ կու թյուն նե րի բարձ րա ցու մը: Հան քային 

ա ղե րը` (նատ րի ում, քլոր, ֆոս ֆոր, կալ ցի ում, կա լի ում և 

այլն) մաս նակ ցում են կար ևո րա գույն ֆի զի ո լո գի ա կան 

պրո ցես նե րին, նպաս տում են օր գան հա մա կար գե րի 

կա յուն գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը: Վեր ջին նե րիս 

Կենսաքիմիական բաղադրություն

Ջուր Չոր նյութ

Օրգանական միացություններ Հանքային միացություններ

Ազոտական 

միացություններ

Անազոտ  

միացություններ

Սպիտակուցներ Ածխաջրեր Ճարպեր
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պա հան ջը կախ ված է կեն դա նու տե սա կից, տա րի քից և 

ար տա դրո ղա կա նու թյու նից:

 Բույ սի կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյու նը պայ մա նա

վոր ված չէ մի այն կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու

թյուն նե րով, այլ նաև բու սա տե ղի (ա ճե լա վայ րի) կեն սա

կլի մա յա կան և հո ղային պայ ման նե րով:

Սնն դա տար րե րի (ս պի տա կուց ներ, ած խաջ րեր, 

ճար պեր, վե տա մին ներ, հան քային ա ղեր) ա մե նա բարձր 

պա րու նա կու թյունն ա րո տա մար գա գետ նային բույ

սե րի մեջ ձևա վոր վում է զար գաց ման վաղ փու լե րում` 

գար նա նային վե րա ճից մինչև հաս կա կա լում (դաշ տավը 

 լու կազ գի ներ) և կո կո նա կա լում (բակ լազ գի ներ) փու լե

րում: Ո րից հե տո, հա ջորդ` պտ ղա գո յաց ման և հա սու

նաց ման փու լե րում սպի տա կուց նե րի քա նա կը գրե թե 

22,5 ան գամ նվա զում է, նույն քան ան գամ ա վե լա նում 

է թա ղան թա նյու թի քա նա կը: Ին չով պայ մա նա վոր ված` 

կտ րուկ իջ նում է կե րի ո րա կը:

 Զար գաց ման փու լե րով պայ մա նա վոր ված` բույ սե րի 

սնն դա տա րու թյան նվա զու մը և վե գե տա տիվ զանգ

վա ծի կոպ տա ցու մը, է ա կա նո րեն ազ դում է նաև բու սա

զանգ վա ծի (կե րի) ու տե լի ու թյան և մար սե լի ու թյան 

վրա: Որ պես կա նոն ա րո տա կա նա չի ու տե լի ու թյու նը 

կեն դա նու կող մից ա ռա վել բարձր է բույ սի զար գաց ման 

վաղ փու լե րում, հե տա գա հա սու նաց մա նը զու գըն թաց` 

ու տե լի ու թյու նը կր ճատ վում է ի հա շիվ կոպ տա ցած 

(թա ղան թա նյու թով հա րուստ) մա սե րի: Նույն օ րի նա

չա փու թյու նը պահ պան վում է նաև կեն դա նու կող մից 

ո ւտ վող զանգ վա ծի մար սե լի ու թյան հետ կապ ված: 

Ա նա սուն նե րը մար սում են բույ սի չոր նյու թե րի մի ջին 

հաշ վով 6070 %: Ա մե նա բարձր մար սե լի ու թյուն ու նի 

թարմ ա րո տա կա նա չը թփա կալ ման կամ ըն ձյու ղա

վոր ման փու լե րում (7090 %): Մար սե լի ու թյունն ա վե լի 

ո ւշ փու լե րում` բույ սի թփա կալ ման փու լի հետ հա մե

մա տած, նվա զում է 1540 %ով: 

Ու տե լի ու թյու նը կախ ված է բույ սի քի մի ա կան կազ մից, 

հա մից, հո տից, բույ սի զար գաց ման փու լից և կեն դա

նա տե սա կից: Ու տե լի ու թյու նը բույ սե րի ար ժե քի 

գնա հատ ման կար ևոր գոր ծոն է: Որ պես կա նոն լավ 

ո ւտ վող բույ սե րը հիմ նա կա նում ու նեն բարձր սնն դա

րա րու թյուն և ա պա հո վում են ա նա սուն նե րի բարձր 

մթե րատ վու թյուն: Կե րա բույ սե րի ու տե լի ու թյու նը 

գնա հատ վում է 6 բա լային հա մա կար գով: 

Ա ղյու սակ 1.  Կե րա բույ սե րի ու տե լի ու թյան գնա հա տում

Հ/Հ Ու տե լի ու թյուն Գ նա հատ ման բա լը

1 Գե րա զանց ո ւտ վող ներ 5

2 Լավ ո ւտ վող ներ 4

3 Բա վա րար ո ւտ վող ներ 3

4 Բա վա րա րից ցածր ո ւտ վող ներ 2

5 Վատ ո ւտ վող ներ 1

6 Չուտ վող բույ սեր 0

 Բույ սերն ա ռա վել ու տե լի են զար գաց ման վաղ 

փու լե րում, ե րբ ձևա վոր ված է բա վա կա նին նուրբ և 

սնն դա տար վե գե տա տիվ զանգ ված: 

Ա րո տա մար գա գետ նային և դաշ տային կե րա բույ սե րի 

կե րային ար ժե քի (սնն դա րա րու թյուն, ու տե լի ու թյուն և 

մար սե լի ու թյուն) վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյունն ու 

գի տե լիք նե րը շատ են կար ևոր վում գյու ղատն տե սա կան 

կեն դա նի նե րի կե րակ րու մը կազ մա կեր պե լու հա մար, 

հատ կա պես մսու րային և ա րո տային շր ջան նե րում 

հնա րա վոր թերս նում նե րը կր ճա տե լու ու բարձր 

մթե րատ վու թյուն ա պա հո վե լու ա ռու մով: Ա րոտ

նե րի հեր թա փո խային (ա րո տա բաժ նային) ե ղա նա կով 

օգ տա գոր ծում կազ մա կեր պե լուց, օ րա ցու ցային պլան

նե րով սահ ման վում են կա ռա վար ման մի ա վոր նե

րում ա րա ծեց ման ժամ կետ ներն ու տևա կա նու թյու նը` 
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հիմն վե լով նաև ա րո տային բույ սե րի տե սա կային 

կազ մին և զար գաց ման ըն թաց քին: Որ պես զի բույ սե րի 

զար գաց ման հնա րա վո րինս վաղ փու լե րում ա րա ծե

ցում ներ կազ մա կերպ վի, ա պա հո վե լու հա մար բարձր 

սնն դա րա րու թյամբ ա րո տա կա նա չի օգ տա գոր ծու մը: 

Այս խնդ րի կար գա վոր ման և հնա րա վոր ար դյու նա վետ 

լուծ ման հա մար, կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում ա րա

ծեց ման ժամ կետ նե րը հնա րա վո րինս կարճ պետք է 

սահ մա նել` ա պա հո վե լու բույ սի հե տա գա ահ լու կա

վոր ման հնա րա վո րու թյու նը:

 Նույն օ րի նա չա փու թյամբ խոտ հարք նե րից բարձ րո րակ 

խոտ ստա նա լու հա մար, ան հրա ժեշտ է հուն ձը կազ մա

կեր պել բույ սե րի հաս կա կալ մանծաղկ ման (դաշ տավ

լու կազ գի ներ) և կո կո նա կալ մանծաղկ ման (բակ լազ

գի ներ) փու լե րում, ե րբ հնա րա վոր է ստա նալ բարձր 

սնն դա տա րու թյամբ և ու տե լի ու թյամբ զանգ ված:

Յու րա քան չյուր ա րո տօգ տա գոր ծող պետք է տի րա

պե տի և գի տե նա, որ կե րա պա հով ման խն դի րը պայ մա

նա վոր ված չէ մի այն ա րո տա վայ րի բեր քատ վու թյամբ, 

այլ ստաց վող ա րո տա կա նա չի ո րա կա կան ցու ցա նիշ

նե րով` սնն դա րա րու թյամբ, ո րն ա պա հո վում է ա վե լի 

բարձր ու տե լի ու թյուն և մար սե լի ու թյուն, ա պա հո վե լով 

մթե րա տու բարձր ցու ցա նիշ ներ:

2.4. ԲԱԶ ՄԱ ՄՅԱ ԽՈ ՏԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ 

ԲՈՒ ՍԱ ԲԱ ՆԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 

ԽՄ ԲԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

Ել նե լով բույ սե րի կեն սա բա նաէ կո լո գի ա կան ա ռանձ

նա հատ կու թյուն նե րից և տն տե սա կան ար ժե քից, վայ րի 

բազ մա մյա խո տա բույ սե րը խմ բա վոր վում են տար բեր 

տն տե սա կանբու սա բա նա կան խմ բե րում:

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րում (խոտ հարք ներ և 

ա րո տա վայ րեր) ձևա վոր ված բու սա կան հա մա կե ցու

թյուն նե րում զար գա ցող բազ մա մյա կե րա բույ սե րը 

խմ բա վոր վում են 4 տն տե սա կանբու սա բա նա կան 

խմ բե րում`

1.  դաշ տավ լու կազ գի ներ (հա ցազ գի ներ)  Poaceae,

2.  բակ լազ գի ներ (թի թեռ նա ծաղ կա վոր ներ) 

 Fabaceae,

3.  բոշ խեր, կնյուն ներ  Cyperaceae,

4.  տա րա խո տեր (այ լա խո տեր):

 Վե րոն շյալ բո լոր 4 բու սա բա նատն տե սա կան խմ բա վո

րում նե րի ա ռան ձին ներ կա յա ցու ցիչ ներ կամ մեծ խմ բա

վո րում ներ տա րած ված են տար բեր տի պի կե րային 

հան դակ նե րում կազ մե լով բու սա կաց քի հիմ նա կան 

բաղ կա ցու ցիչ նե րը:

 ԴԱՇ ՏԱՎ ԼՈՒ ԿԱԶ ԳԻ ՆԵՐ (ՀԱ ՑԱԶ ԳԻ ՆԵՐ)  POACEAE

Բ նու թյան մեջ ա մե նա տա րած ված կե րային նշա նա կու

թյամբ բու սա կան ըն տա նիքն է: Տար բեր բնա կան գո տի

նե րում այս ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը զբա ղեց

նում են գե րակշ ռող դիր քեր` գրա վե լով հս կա յա կան 

տա րածք ներ: Հատ կա պես չոր և իս կա կան տա փաս

տա նային գո տի նե րում զբա ղեց նում են ա րո տային 

բու սա ծած կի ա վե լի քան 70 %ը: Հիմ նա կա նում չա փա

վոր խո նա վա սեր (մե զո ֆիտ) բույ սեր են: Կի սաա նա

պա տային և չոր տա փաս տա նային ա րո տա վայ րե րում 

ա ռա վել տա րած ված են չո րա դի մաց կուն (ք սե րո ֆիտ) 

տե սակ նե րը` փետ րա խո տե րը, սե զեր, տա փաս տա

նային շյու ղա խոտ և այլն: Հիմ նա կա նում լավ ո ւտ վող 

բույ սեր են և’ ա րո տա կա նա չի, և’ խո տի մեջ: Գե րակ շիռ 

տե սակ նե րի բարձր ու տե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված 

է վեր ջին նե րիս վեր գետ նյա զանգ վա ծի կա ռուց ված

քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և կեն սա քի մի

ա կան բա ղադ րու թյամբ: Հա րուստ են օր գա նա կան և 

հան քային մի ա ցու թյուն նե րով: Ու տե լի ու թյու նը ա վե լի 

բարձր է զար գաց ման վաղ փու լե րում: Հա սու նաց ման 

փու լե րում ու տե լի ու թյունն ու սնն դային ար ժե քը կտ րուկ 

իջ նում է պայ մա նա վոր ված ա վե լա ցող թա ղան թա

նյու թի հաշ վին բույ սի կոպ տա ցու մով: Այս ա ռանձ նա

հատ կու թյամբ պայ մա նա վոր ված` սահ ման վում են 

այս ըն տա նի քի խո տա բույ սե րի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման ժամ կետ նե րը: Հիմ նա կա նում լավ վե րաճ 

ա պա հո վող և ահ լու կա վոր վող բույ սեր են: Բնա կան 

կե րային հան դակ նե րում բարձ րար ժեք տե սակ նե րից 

ա ռա վել շատ տա րած ված են հա վաք ված ոզ նա խո տը, 

ան քիստ ցոր նու կը, մար գա գետ նային դաշ տավ լու կը, 

աղ վե սա պո չը, տար բեր ռայգ րաս նե րը, մար գա գետ

նային սի զա խո տը և այլն: Բնա կան ա րոտ նե րում 

դաշ տա վլու կազ գի նե րի մեծ տա րած վա ծու թյունն ա ռա

վե լա պես պայ մա նա վոր ված է նրանց եր կա րա կե ցու

թյամբ, դի մաց կու նու թյամբ և հար մար վո ղա կա նու

թյամբ: Դի մաց կուն են հատ կա պես ոտ նա հար ման և 

կո խոտ ման նկատ մամբ, թերևս սա է նաև պատ ճա ռը, 

որ ա րո տային բու սա ծած կում հիմ նա կան հար կայ նու

թյուն ձևա վո րող խմ բակ ցու թյուն է հա մար վում:
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Ոզ նա խոտ հա վաք ված 

Dactylis glomerata L. 

Վար սա կա խոտ բարձր 

(Ռայգ րաս բարձր) 

Arthenatherum elatius L.

Դաշ տա վել սպի տակ 

Agrositis stolonifera L. 

Վար սա կա խոտ բազ մա հար 

(Ռայգ րաս բազ մա հար) 
Lolium multiflorum Lam.

Սե զա խոտ լայ նա հասկ 

(Ժիտ նյակ լայ նա հասկ) 

Agropyron pectiniforme Schult

Սի զա խոտ   

մար գա գետ նային 

Phleum pratense L. 

Ցոր նուկ ան քիստ 

Bromus inermis Leyss

Աղ վե սա գի  

մար գա գետ նային 

Alopecurus pratensis

ԲԱԿ ԼԱԶ ԳԻ ՆԵՐ (ԹԻ ԹԵՌ ՆԱ ԾԱՂ ԿԱ ՎՈՐ ՆԵՐ)   

FABACEAE

 Ծաղ կա վոր բույ սե րի ա մե նից լայ նա ծա վալ տա րա ծում 

ու նե ցող ըն տա նիք նե րից է: Բնա կան կեր հան դակ նե րի 

բու սա կաց քում ու նեն զգա լի տե սա կա րար կշիռ, զի ջում 

են մի այն դաշ տավ լու կազ գի նե րին: Հիմ նա կա նում 

բազ մա մյա ա ռանց քաար մա տա վոր խո տա բույ սեր են` 

օ ժտ ված կե րային մեծ նշա նա կու թյամբ: Տա րած ված 

են բո լոր բնա կան գո տի նե րում, ա ռա վե լա պես բուռն 

զար գա ցում ա պա հո վում են մար գա տա փաս տա նային, 

ան տա ռային, տա փաս տա նային և են թալ պյան գո տի նե

րում` կազ մե լով բու սա կաց քի մինչև 1520 %ը: 
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Այս ըն տա նի քին պատ կա նող խո տա բույ սե րի գե րակ շիռ 

մասն ու նեն բարձր կե րային ար ժեք և լավ ու տե լի ու

թյուն (92 %ը կե րային տե սա կե տից ու նեն լավ և բա վա

րար ու տե լի ու թյուն):

 Լավ ու տե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է դրանց 

գե րակշ ռող տե սակ նե րի մոտ ծաղկ ման փու լի տևա կա

նու թյամբ, ո րոշ տե սակ ներ պտ ղա բե րում են գրե թե 

ո ղջ վե գե տա ցի ոն ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ա րո

տային հա մա կե ցու թյուն նե րում բակ լազ գի նե րի ու տե

լի ու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը մեկ և կես ան գամ 

ա վե լին է` հա մե մա տած դաշ տավ լու կազ գի տե սակ նե րի 

հետ: Եր ևույ թը բա ցատր վում է կեն սա բա նա կան այն 

ա ռանձ նա հատ կու թյամբ, որ այս ըն տա նի քի բույ սե րը 

պտ ղա կա լու մից հե տո ա վե լի քիչ են կոպ տա նում` հա մե

մա տած դաշ տավ լու կազ գի նե րի հետ: Պայ մա նա վոր ված 

այս ա ռանձ նա հատ կու թյամբ` ա րո տային շր ջա նում 

ա նա սուն նե րին բակ լազ գի նե րով կե րակր ման ժա մա

նա կա մի ջո ցը գրե թե կրկ նա կի ան գամ գե րա զան ցում 

է դաշ տավ լու կազ գի հա մա կե ցու թյուն նե րով պատ ված 

ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծին:

 Բարձր ու տե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վեր գետ նյա 

վե գե տա տիվ նուրբ և սնն դա րար զանգ վա ծի ձևա վո

րու մով, որ տեղ ա ռա վե լա պես գե րակշ ռում են բարդ 

տերև նե րը: Կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյան մեջ 

բարձր է մար սե լի սպի տա կուց նե րի պա րու նա կու թյու նը 

(մի ջին հաշ վով 5060 %ով ա վե լի, քան դաշ տավ լու կազ

գի նե րը), ը ստ ո րի ա պա հո վում են բարձր է ներ գե տիկ 

ար ժեք և կե րա մի ա վո րի պա րու նա կու թյուն:

 Պայ մա նա վոր ված սպի տա կու ցային մի ա ցու թյուն

նե րի բարձր պա րու նա կու թյամբ, հատ կա պես բնա կան 

ա րոտ նե րում ձևա վո րում են ո րո շա կի ռիս կեր: Մաս նա

վո րա պես բակ լազ գի նե րով հա րուստ ա րո տա վայ րե

րում ան ձր ևային ժա մա նա կա հատ վա ծում կամ վաղ 

ա ռա վո տյան խո նավ (ցո ղով պատ ված) բու սա ծած կով 

խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցում ներ 

կազ մա կեր պելն ար դա րաց ված չէ, քա նի որ ա ռա ջա նում 

է փո րու ռուցք (տիմ պա նիտ): Սա կար ևո րա գույն խն դիր 

է, որ ցան կա ցած ա րո տօգ տա գոր ծող պար տա վոր է 

ի մա նալ, և կա ռա վար ման պլան ներ մշա կե լուց, կա ռա

վար ման մի ա վո րում նե րում ա րո տային օգ տա գործ ման 

ժա մա նա կա հատ վա ծը սահ մա նե լուց, ան հրա ժեշտ է ի 

նկա տի ու նե նալ, որ պես զի օր վա ըն թաց քում մի քա նի 

ան գամ ի րար հա ջոր դել դաշ տավ լու կազ գի կամ տա րա

խո տային բու սա կա նու թյամբ հա րուստ տա րածք նե րի 

հետ բակ լազ գի նե րով հա րուստ ա րո տա բաժ նի օգ տա

գոր ծու մը, կեն դա նի նե րի մոտ փո րու ռուց քը կան խե լու 

նպա տա կով:

 Չա փա զանց մեծ է բակ լազ գի խո տա բույ սե րի տն տե

սա կան և բնա պահ պա նա կան նշա նա կու թյու նը 

բնա կան կեր հան դակ նե րում: Ձևա վո րե լով բա վա

կա նին փար թամ և սնն դա տար րե րով հա րուստ բու սա

զանգ ված, ա պա հո վում են բարձր կե րային նշա նա կու

թյուն և տևա կան օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն, 

բե րե լով ա րո տա վայ րե րի ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու

թյան բարձ րաց մա նը: Ձևա վո րե լով հզոր ա ռանց քային 

ար մա տային հա մա կարգ` նպաս տում են հո ղի կա ռուց

ված քի լա վաց մա նը և ճմա գո յաց ման գոր ծըն թաց նե րի 

ակ տի վաց մա նը: Ար մա տային հա մա կար գից ան ջատ վող 

օր գա նա կան թթու նե րի ազ դե ցու թյամբ նպաս տում 

են հո ղի մեջ դժ վա րա լուծ օր գա նա կան մի ա ցու թյուն

նե րի տրոհ ման և ա վե լի մատ չե լի ձևե րի վե րած մա նը, 

ի նչն էլ օգ տա գործ վում է բու սա կաց քի բո լոր բու սա կան 

խմ բա վո րում նե րի կող մից: Ար մատ նե րի վրա հա մաբը

նա կեց մամբ զար գա ցող պա լա բակ տե րի ա նե րի գոր ծու

նե ու թյան ար դյուն քում հո ղը հարս տաց նում են ա զո

տային մի ա ցու թյուն նե րով: Ու նեն բու սա մե լի ո րա տիվ, 

հո ղա պաշտ պան, հա կաէ րո զի ոն նշա նա կու թյուն ներ: 

Բնա կան կեր հան դակ նե րում ա ռա վել ար ժե քա վոր 

տե սակ ներ են առ վույտ նե րը, կորն գան նե րը, ե րեք նուկ

նե րը, ի շառ վույտ նե րը, վի կե րը, տա փո լո ռը և այլն:
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Առ վույտ կա պույտ 

Medicago sativa L.

Առ վույտ դե ղին 

Medicago falcate L.

Ե րեք նուկ կար միր 

Trifolium pratense L.

Կորն գան վի կա տեր ևային 

Onobrychis vicuafolia Scep.

Ի շառ վույտ դե ղին 

Melilotus officinalis Desr.

ԲՈՇ ԽԵՐ  CYPERACEAE, ԿՆՅՈՒՆ ՆԵՐ   

JUNCACEAE 

Ա ռա վե լա պես բազ մա մյա, ա վե լի սա կավ մի ա մյա 

խո տա բույ սեր են: Տա րած ված են բո լոր բնա կան գո տի

նե րում` կի սա նա պա տայի նից մինչև բարձր լեռ նային` 

ալ պյան գո տի ներ: 

Ար տա քին կեն սա կեր պով և վեր գետ նյա վե գե տա տիվ 

զանգ ված ա ռա ջաց նե լու ու նա կու թյամբ լի նում են 

բաձ րա ցո ղուն ներ և ցած րա ցո ղուն ներ: Բարձ րա ցո ղուն 

տե սակ նե րը հիմ նա կա նում զար գա նում են խո նա վու

թյամբ ա պա հո ված տա րածք նե րում, ի սկ ցած րա ցո ղուն

ներն ա ռա վե լա պես տա րած ված են չո րային գո տի նե րի 

տա փաս տան նե րում, կի սա նա պատ նե րում, ի նչ պես նաև 

բարձր լեռ նային հա մե մա տա բար ցուրտ գո տի նե րում: 

Ըստ բու սա տե ղի պայ ման նե րի բոշ խային և կնյու նային 

բու սա կա նու թյու նը խմ բա վոր վում է 4 խմ բե րում`

1.  Գեր խո նավ պայ ման նե րում զար գա ցող ներ, տն տե

սա կան ա ռու մով պա կաս ար ժե քա վոր խումբ է:

2.  Չա փա վոր խո նավ պայ ման նե րում զար գա ցող ներ, 

կե րային տե սա կե տից ցած րար ժեք բույ սեր են`  

ը նտ րո ղա կան ու տե լի ու թյամբ օ ժտ ված:

3.  Բարձր լեռ նային պայ ման նե րում զար գա ցող ներ, 

ա ռա վե լա պես գե րակշ ռում են ա րո տի տե սա կե տից 

ա ռաջ նա կարգ և մի ջին ո րա կի տե սակ ներ:

4.  Չո րային պայ ման նե րում զար գա ցող ներ, կի սա

անա պատ նե րի և չոր տա փաս տան նե րի բույ սեր են, 

գլ խա վո րա պես ու նեն բարձր ա րո տային ար ժեք:

Տն տե սա կան տե սա կե տից բոշ խային և կնյու նային 

բույ սե րը դաս վում են մի ջակ և վատ ո ւտ վող կե րա

բույ սե րի շար քին: Չնա յած, որ կեն սա քի մի ա կան 

բա ղադ րու թյան մեջ պա րու նա կում են մինչ 14 % 

սպի տա կուց ներ: Սահ մա նա փակ և վատ ու տե լի ու

թյու նը պայ մա նա վոր ված է բա ղադ րու թյան մեջ բարձր 

քա նա կու թյամբ կայծ քա րա հո ղի (քա րային բջիջ նե րի) 

պա րու նա կու թյամբ, հատ կա պես հա սու նաց ման փու լե

րում: Ա ռա վել բարձր է ու տե լի ու թյունն ու մար սե լի ու

թյու նը զար գաց ման վաղ փու լե րում (մինչև ծաղ կա կիր 
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ցո ղուն նե րի ա ռա ջա նա լը), ե րբ չեն զի ջում նույ նիսկ 

դաշ տա վլու կազ գի նե րին: Պտ ղա բե րող օր գան նե րի 

ձևա վո րու մից հե տո նրանց կե րային ար ժե քը կտ րուկ 

իջ նում է, պայ մա նա վոր ված կոպ տա ցու մով, իջ նում 

է նաև մար սե լի ու թյու նը, ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ 

վնա սա կար են եր կա րատև կե րակր ման դեպ քում: 

Բոշ խային և կնյու նային բու սա կա նու թյամբ պատ ված 

ա րոտ նե րի եր կա րատև օգ տա գոր ծումն ար դա րաց ված 

չէ, ո րով հետև նրանց մեջ կալ ցի ու մի և ֆոս ֆո րի ա ղե րի 

պա կաս լի նե լը բե րում է ա րա ծող կեն դա նի նե րի ո սկ

րային հա մա կար գի թու լաց ման, ի սկ մատ ղաշ կեն դա

նի նե րի մոտ ռա խի տային հի վան դու թյան ա ռա ջաց ման:

 Բոշ խային և կնյու նային բու սա կա նու թյամբ պատ ված 

կեր հան դակ նե րում ար դա րաց ված է ա րա ծե ցում նե րը 

կամ խոտ հուն ձը կազ մա կեր պել զար գաց ման հա մե մա

տա բար վաղ փու լե րում, ե րբ ստաց վում է ա ռա վե լա պես 

նուրբ, սնն դա տար րե րով հա րուստ բարձր ու տե լի ու

թյամբ կե րա զանգ ված: Զար գաց ման հե տա գա փու լե

րում նրանց ու տե լի ու թյան կր ճա տու մով ստեղծ վում 

է պայ ման վեր ջին նե րիս պտ ղա բեր ման և ա ռա վել 

տա րած ման: Վեր ջին նե րիս հա մա տա րած զար գա

ցու մը բե րում է ա րոտ նե րի բու սա ծած կի և բու սա կաց քի 

ո րա կա կան փո փո խու թյան: Ճմա գո յաց ման և գուղ

ձա վոր ման խո րաց մամբ նպաս տում են ա րո տա վայ րի 

դեգ րա դաց ման և կազ մա լուծ ման` ի ջեց նե լով նրա 

տն տե սա կան ար ժեքն ու բեր քատ վու թյու նը:

 Լավ և բա վա րար ո ւտ վող բոշ խե րի խմ բին են պատ կա

նում սո վո րա կան բոշ խը, շշան ման բոշ խը, նա պաս

տա կի բոշ խը, բարձր լեռ նային տխուր, կով կա սյան և 

կար ճա հա սակ բոշ խե րը, տա փաս տա նային նե ղա տերև 

բոշ խե րը և այլն:

Բա րե կազմ բոշխ 

Carex gracilis Curt.

Ս ևա ցող բոշխ 

Carex atrata L.

Ջ րային բոշխ 

Carex aguatilis Vahl.

Բշ տի կա վոր բոշխ 

Carex vesicaria L.

Ճի մային բոշխ 

Carex stricta

Կ նյուն սուր 

Juncus acutus L.

 ՏԱ ՐԱ ԽՈ ՏԱՅԻՆ ԲՈՒ ՍԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ (ԱՅ ԼԱ ԽՈ ՏԵՐ)

 Տա րա խո տե րի խմ բում ը նդ գրկ ված են բո լոր այլ 

բու սա բա նա կան ըն տա նիք նե րի խո տա բույ սե րը` բա ցի 

դաշ տավ լու կազ գի նե րից, բակ լազ գի նե րից, բոշ խե րից 

և կնյուն նե րից: Բո լոր տի պի բնա կան կեր հան դակ

նե րի բու սա կաց քի հիմ նա կան տն տե սա կան խումբն են 

կազ մում ի րենց տա րած վա ծու թյամբ և ա ռա տու թյամբ: 

Տն տե սա կան տե սա կե տից տա րա խո տե րը մի ա տե սակ 



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ
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նշա նա կու թյուն չու նեն: Այս խմ բում կան ի նչ պես 

ար ժե քա վոր, այն պես էլ ցած րար ժեք և ոչ ցան կա լի 

տե սակ ներ խոտ հարք նե րի և ա րո տա վայ րե րի հա մար` 

որ պես ա նաս նա կեր: Այս խմ բում ի րենց տա րած վա

ծու թյամբ և նշա նա կու թյամբ ա ռաջ նա կարգ դիր քում 

են բար դա ծաղ կա վոր նե րի (ա ստ ղա ծաղ կազ գի նե րի) 

ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք բնա կան բու սա

ծած կի շուրջ 1520 %ն են կազ մում: Շատ տե սակ ներ 

ի րենց սնն դա րա րու թյամբ և ու տե լի ու թյամբ չեն զի ջում 

դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի տե սակ նե րին: Տա րա

խո տային բու սա կա նու թյամբ հա րուստ են կի սա նա պա

տային, տա փաս տա նային և ան տա ռային գո տի նե րի 

կե րային հան դակ նե րը: Բարձր լեռ նային ալ պյան և 

են թալ պյան մար գա գե տին նե րում տա րա խո տային նե րի 

բուռն զար գա ցու մը ձևա վո րում են ալ պյան գոր գեր, 

ո րոնք լանդ շաֆ տային նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում` 

զբա ղեց նե լով հս կա յա կան ա րո տային տա րածք ներ, 

ո րոնց բու սա կաց քում վեր ջին նե րիս պա րու նա կու թյու նը 

կազ մում է մինչև 6070 % և ա վե լի:

 Տա րա խո տային բու սա կա նու թյան մեջ զգա լի են կո պիտ, 

ցած րար ժեք, վնա սա կար և թու նա վոր բույ սե րի ա ռա

տու թյու նը, ին չը բա ցատր վում է տա րա խո տային նե րի 

բազ մա զա նու թյամբ և բու սա կան խմ բա վո րում նե րի 

հարս տու թյամբ: 

Ըստ տն տե սա կան ար ժե քի (սնն դա տա րու թյուն, ու տե

լի ու թյուն) տա րա խո տային բու սա կա նու թյու նը բա ժան

վում է 3 խմ բե րի` 

1. ար ժե քա վոր – ու տե լի տա րա խո տեր,

2.  բա վա րար – ը նտ րո ղա կան ու տե լի ու թյամբ 

տա րա խո տեր, 

3. ան ցան կա լի – չուտ վող մո լա խո տեր:

 Կախ ված ա ռան ձին տե սակ նե րի կե րային ար ժե քից 

և ու տե լի ու թյու նից. այս խմ բում ա ռանձ նա կի նշա նա

կու թյուն են ձեռք բե րել լավ ո ւտ վող տե սակ նե րը, 

հատ կա պես ա րո տային բու սա ծած կում նրանց բարձր 

պա րու նա կու թյու նը նպաս տում է ա րո տա կա նա չի 

կե րա մի ա վոր նե րի բարձ րաց մանն ու մթե րա տու 

հատ կու թյուն նե րի ա վե լաց մա նը: Նման տա րա խո

տային նե րից են` քե մո նը, ալ պյան ման դա կը, վե րո նիկ

նե րը, ե զան լե զու նե րը, սին ձե րը, կաթ նա բե րի կը և այլն: 

Այս խմ բի բույ սե րից շա տերն ու տե լի ու թյամբ, սնն դա

տար րե րի պա րու նա կու թյամբ, մար սե լի ու թյամբ, ի նչ պես 

նաև ահ լու կատ վու թյամբ և ա րո տա դի մաց կու նու թյամբ 

հա վա սա րա զոր են դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի 

խո տա բույ սե րին: Բա վա րար կամ ը նտ րո ղա կան ու տե

լի ու թյամբ տա րա խո տային շատ տե սակ ներ կեն սա քի

մի ա կան բա ղադ րու թյամբ գրե թե չեն զի ջում հա ցազ գի 

կամ բակ լազ գի տե սակ նե րին, սա կայն պայ մա նա

վոր ված բա ղադ րու թյան մեջ հո տա վետ ե թե րային 

մի ա ցու թյուն նե րի պա րու նա կու թյամբ, ու տե լի են 

զար գաց ման ո րո շա կի փու լե րում, հատ կա պես վաղ 

շր ջա նում: Նման տե սակ նե րի կար ևո րու թյունն ա ռա վել 

մեծ է ձմե ռային ա րոտ նե րում: Ո ւշ աշ նա նային կամ 

ձմե ռային շր ջա նում պայ մա նա վոր ված վե գե տա ցի այի 

ա վար տով և կլի մա յա կան պայ ման նե րի փո փոխ մամբ, 

նման բույ սե րի պահ պան ված վե գե տա տիվ զանգ վա

ծում ե ղած հո տա վետ ալ կո լոիդ նե րը քայ քայ վե լով 

(սառն օ դի պայ ման նե րում) վե րած վում են ա վե լի պարզ 

ձևե րի` մա սամբ կորց նե լով սուր հոտն ու դառ նա հա մու

թյու նը, ի սկ կոպ տա ցած ցո ղուն նե րը, բնա կան տե ղում

նե րի ազ դե ցու թյամբ փափ կե լով, վե րած վում են լա վո

րակ ա րո տի:

Ն ման տա րա խո տային տե սակ նե րից են օ շինդ րե րը, 

ա ղա բույ սե րը, մատ նու նի ներն ու գայ լա թա թե րը, վայ րի 

գա զար նե րը, կպ րա խո տերն ու հա զա րա թեր թիկ նե րը, 

ո րոնք ա ռա վե լա պես տա րած ված են կի սա նա պա

տայի նից մինչև հե տան տա ռային գո տի նե րի կե րային 

հան դակ նե րում:

 Բո լոր տա րա խո տային տե սակ ներն ա ռա վե լա պես 

կար ևոր վում են ա րո տային բու սա ծած կում, քա նի որ 

խոտ հարք նե րում ա րագ կոպ տա նում և կորց նում են 

կե րային ար ժա նիք նե րը:
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Հա զա րա տեր ևուկ սո վ. 

Achillea millefolium L.

Ե զան լե զու մեծ 

Plantago major L.

Քար կոտ րուկ 

Saxifraga L.

Ա վե լուկ գան գուր 

Rumex crispus L

Օ շինդր սպի տակ 

Artemisia Lercheana Web.

 ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԱՅԻՆ ԲՈՒ ՍԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

Բ նա կան կեր հան դակ նե րում (խոտ հարք ներ, ա րոտ ներ) 

մո լա խո տեր են կոչ վում տար բեր բու սա կան ըն տա նիք

նե րին պատ կա նող բո լոր այն բույ սե րը, ո րոնք պայ մա

նա վոր ված կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն

նե րով և կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյամբ, չու նեն 

կե րային ար ժեք (կո պիտ են, չուտ վող, վնա սա կար կամ 

թու նա վոր) ի րենց գո յու թյամբ վա տաց նում են խո տի և 

ա րո տա կա նա չի ո րա կը, ժա մա նա կի ըն թաց քում բուռն 

զար գա նա լով` աղ տո տում և դեգ րա դաց նում կե րային 

հան դակ նե րը, մի ա ժա մա նակ ֆի զի կա կան վնաս 

պատ ճա ռում կամ թու նա վո րում գյու ղատն տե սա կան 

կեն դա նի նե րին:

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րում մո լա խոտ վա ծու թյան 

ա վե լա ցումն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է նաև 

տն տե սա պատ մա կան (մար դա ծին) գոր ծոն նե րի ան բա

վա րար մա կար դա կով և նե րազ դե ցու թյամբ, մաս նա

վո րա պես ա րո տա վայ րե րում ըն տա նի ա նա սուն նե րի 

ան կա նոն, ան ժամ կետ և չա փից դուրս ա րա ծե ցու մը, 

խոտ հարք նե րում ժա մա նա կին հունձ չկա տա րե լը, 

կե րային հան դակ նե րի բու սա ծած կի խնամ քի բա ցա

կա յու թյու նը: Բա ցի այդ, կե րային հան դակ նե րում մո լա

խոտ վա ծու թյու նը կա րող է ա վե լա նալ նաև բնա պատ

մա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված, բու սա

ծած կում բու սա կա նու թյան բնա կա նոն, օ րի նա չափ 

փո փոխ ման հետ ևան քով, ե րբ ճմա կալ ման խո րա

ցու մով պայ մա նա վոր ված` փոխ վում է բու սա տե ղի 

հո ղի օ դա թա փան ցե լի ու թյու նը (աէ րա ցի ան), բե րե լով 

կե րային հան դա կի դան դաղ օ րի նա չափ ծե րաց ման: 

Ա նհ րա ժեշտ է գի տե նալ, որ բնա կան կե րային հան դակ

նե րում մո լա խոտ վա ծու թյան կր ճա տումն ա ռա վե լա պես 

պայ մա նա վոր ված է նաև կա յուն կա ռա վա րում ի րա

կա նաց նե լու հետ: Ը ստ ո րի հնա րա վոր է դառ նում նույ

նիսկ բնա պատ մա կան գոր ծոն նե րի նե րազ դե ցու թյամբ 

կե րային հան դակ նե րի բնա կա նոն ծե րաց ման գործ ըն

թացն ա վե լի դան դա ղեց նել ճմա կալ ման պրո ցես նե րի 

կա յու նաց մամբ և հո ղի օ դա թա փան ցե լի ու թյան ա պա

հով մամբ` նպաս տե լով կե րային հան դակ նե րի տևա կան 

ժա մա նակ կուլ տու րա կան վի ճա կի պահ պան մա նը և 

ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը:
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Ի շա մա ռոլ դաշ տային 

Sonchus arvensis L.

Խա տու տիկ 

Taracsacum vulgare L.

Կ ռա տուկ մեծ 

Arctium lappa L.

Ե րի ցուկ դաշ տա մո լա խո տային 

(բազ մա մյա) 

Matricaria

Կա կաչ մեկ ծաղ կա նի 

Papaver monanthum Trau

Հո վա մա խաղ 

Capsella bursa pastoris M.

Արև քու րիկ սո վո րա կան 

Hypericum perforatum L.

Կատ վա դաղձ 

Nepeta L.

Վ ՆԱ ՍԱ ԿԱՐ ԲՈՒՅ ՍԵՐ 

Տար բեր տն տե սա կան խմ բե րի և բու սա կան ըն տա

նիք նե րին պատ կա նող բո լոր այն բույ սերն են, ո րոնք, 

պայ մա նա վոր ված վեր գետ նյա վե գե տա տիվ զանգ վա ծի 

կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով (փ շոտ, 

քա րային բջիջ նե րով հա րուստ), կամ կեն սա քի մի ա կան 

բա ղադ րու թյամբ (պա րու նա կում են ալ կո լոիդ ներ, 

ե թե րային մի ա ցու թյուն ներ և տար բեր պիգ մենտ ներ), 

վնա սա կար հե տազ դե ցու թյուն են ու նե նում գյու ղատըն

տե սա կան կեն դա նի նե րի վրա, նրանց հետ շփ վե լուց 

կամ նրան ցով սն ման դեպ քում: Կա ռուց ված քային 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված վնա սա կար 

բույ սե րը զար գաց ման ո րոշ փու լե րում ա ռա ջաց նում 

են ա նա սուն նե րի մոտ լուրջ վնաս վածք ներ մաշ կի 

վրա, բե րա նի խո ռո չում, ստա մոք սում, փչաց նում են 
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բուր դը, կա շին: Նման վնա սա կար տե սակ նե րից են 

ե րին ջա կը, տա տասկ նե րը, գա զային ո րոշ տե սակ

նե րը, ո րոշ փետ րա խո տե րը, ժա խը, եղ ջե րա վոր կորն

գա նը, փշա բար ձե րը, ոզ նագլ խի կը, փոքր առ վույ տը 

և այլն: Նման տե սակ նե րը, մաս սա յա կան տա րած

վե լով հատ կա պես լեռ նային ա րոտ նե րում, վնա սում են 

ա րա ծող կեն դա նի նե րին, աղ բո տում և կր ճա տում են 

ա րոտ նե րի օգ տա կար տա րածք նե րը, ի ջեց նում տն տե

սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը: Կեն սա քի մի ա կան 

բա ղադ րու թյամբ պայ մա նա վոր ված վնա սա կա րու

թյուն ա ռա վե լա պես դրս ևոր վում է ստաց վող ա նաս

նա բու ծա կան մթերք նե րի ո րա կա կան փո փո խու թյուն

նե րով, ին չը գե րակ շիռ դեպ քե րում բե րում է մթերք նե րի 

խո տան ման: Մաս նա վո րա պես ո րոշ տե սակ ներ, ու նե

նա լով լավ ու տե լի ու թյուն, բա ղադ րու թյան մեջ պա րու

նակ վող պիգ մենտ նե րի և ալ կո լոիդ նե րի ազ դե ցու թյամբ 

տար բեր ե րանգ, համ ու հոտ են հա ղոր դում ստաց վող 

կա թին կամ մսին, նման վնա սա կար տե սակ նե րից են 

կո վա ցո րե նը, ան մո ռու կը, մա կար դա խո տը, ի շա կաթ

նու կը, վայ րի սո խե րը, շն կո տե մը, գար շա հոտ խե ժա

կի րը, աղ բա կո տե մը, գար նա նային շեկ լի կը և այլն:

 Հարկ է ի մա նալ, որ բույ սի կեն սա քի մի ա կան բա ղադ

րու թյամբ պայ մա նա վոր ված` վնա սա կա րու թյան դրս ևո

րում նե րը մնա յուն հատ կու թյուն ներ չու նեն, ա ռա վե լա

գույ նը 1 օր վա (24 ժամ) ըն թաց քում ար տա զատ վում են 

կեն դա նու օր գա նիզ մից` կորց նե լով հե տազ դե ցու թյու նը: 

Տի րա պե տե լով և ճա նա չե լով նման վնա սա կար տե սակ

նե րը` ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ հատ կա պես 

կթ վող կեն դա նի նե րին ան հրա ժեշտ է տե ղա փո խել այլ 

ա րո տա վայ րեր, որ տեղ ստաց վող կա թի ո րա կա կան 

ցու ցա նիշ նե րի վրա բա ցա սա բար հե տազ դե ցու թյուն 

ձևա վո րող վնա սա կար տե սակ ներ բու սա կաց քում չկան 

կամ սա կավ են:

Մոխ րա գույն 

տա տասկ 

Cirsium incanum Fisch

Տա տաս կա փուշ 

գան գուր 

Carduus crispus L.

Ե րինջ նակ դաշ տային 

Eringium campestre L.

Ի շա կաթ նուկ 

Մար շա լի 

Euphorbia marschalliana

Եղ ջու րա վոր կորն գան 

Onobrychis cornuta DSV

Ան թեմ 

Anthemis melanoloma Trautv.

Գազ ոս կե գույն 

Astragalus aureus willd.
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ԹՈՒ ՆԱ ՎՈՐ ԲՈՒՅ ՍԵՐ

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րում ո րո շա կի տա րա ծում 

ու նեն տար բեր բու սա կան ըն տա նիք նե րին պատ կա նող 

շատ տե սակ ներ, ո րոնք ա րո տա կա նա չի կամ խո տի 

ձևով օգ տա գոր ծե լուց կեն դա նի նե րի մոտ ձևա վո րում 

են հի վան դա գին եր ևույթ ներ` գլ խա վո րա պես տա նե

լով կեն դա նուն ան կման: Նման բույ սե րի կեն սա քի 

 մի ա կան բա ղադ րու թյան մեջ պա րու նակ վում են 

հա տուկ քի մի ա կան մի ա ցու թյուն ներ` (ալ կո լոիդ ներ, 

գլյու կո զիդ ներ, ե թե րային յու ղեր, օր գա նա կան 

թթու ներ) ին չով և պայ մա նա վոր վում է բույ սի թու նա վոր 

լի նե լը: Բույ սի թու նա վո րու թյու նը. (տոք սի կայ նու թյու նը) 

տե սա կային ա ռանձ նա հատ կու թյուն լի նե լով հան դերձ, 

է ա կա նո րեն պայ մա նա վոր վում է նաև բու սա տե ղի է կո

լո գի ա կան և հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րով: Որ պես 

կա նոն ստ վե րում և չո րային պայ ման նե րում ա ճող 

թու նա վոր բույ սերն ա վե լի թու նա վոր են` հա մե մա տած 

ար ևոտ ու խո նավ հատ ված նե րում ա ճող բույ սե րի հետ:

 Թու նա վոր (տոք սիկ) նյու թե րը բույ սի մեջ, կյան քի ըն թաց

քում ա ռա ջա նում և կու տակ վում են տար բեր ձևե րով 

և տար բեր խտու թյամբ, ո րը պայ մա նա վոր վում է նաև 

բույ սի զար գաց ման փու լով: Շատ թու նա վոր տե սակ

նե րի թու նա վո րու թյունն ի հայտ է գա լիս զար գաց ման 

վաղ փու լե րում, ի սկ գե րակ շիռ մա սի մոտ տոք սի կու

թյունն ա ռա վե լա պես դրս ևոր վում է զար գաց ման ո ւշ 

փու լե րում, մաս նա վո րա պես պտ ղա բեր ման փու լե րում:

 Թու նա վոր բույ սե րի մոտ, կախ ված տե սա կից, տոք սիկ 

նյու թե րը կու տակ վում են տար բեր օր գան նե րում կամ 

հատ ված նե րում: Ա րո տա վայ րե րում ա ռա վել վտան

գա վոր են հա մար վում բո լոր թու նա վոր այն տե սակ

նե րը, ո րոն ցում թու նա վոր նյու թե րը կու տակ ված են 

ցո ղուն նե րի և տերև նե րի մեջ:

 Թու նա վոր բույ սեր կան բու սա կան բո լոր ըն տա նիք

նե րում, ա ռա վել շատ հան դի պում են տա րա խո տե րի 

խմ բում: 

Ա մե նա թու նա վոր բու սա կան ըն տա նիք նե րը ի շա կաթ

նու կազ գի նե ր, մոր մազ գի ներն ու գորտ նու կազ գի

ներն են, ո րոնց մաս նակ ցու թյու նը բու սա կաց քում մեծ 

չէ: Ա ռա վել տա րած ված և բարձր կե րային ար ժե քով 

օ ժտ ված տն տե սա կան նշա նա կու թյամբ կար ևոր ըն տա

նիք նե րի մեջ թու նա վոր բույ սերն ան հա մե մատ քիչ 

են: Մաս նա վո րա պես դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի 

բու սա կան ըն տա նիք նե րում չի գե րա զան ցում 25 %ը: 

Տար բեր բնա կան գո տի նե րի կե րային հան դակ նե րում 

ա ռա վել տա րած ված թու նա վոր տե սակ նե րից են ի շա

կաթ նու կը, գորտ նուկ նե րը, ղանձ լա մե րը, բան գին, 

ար ջըն դե ղը, աղ բա բող կը, մո լե խին դը, գի նա զոխ բծա վո

րը, ան դու զը և այլն:

Բան գի սև 

Hyoscyamus niger L.

Ի շա կաթ նուկ 

ձո ղան ման 

Euphorbia virgate M.B.

Գորտ նուկ թու նա վոր 

Ranunculus sceleratus L.

Մո լե խինդ թու նա վոր 

Cicuta virosa L.
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Ան դուզ Լո բե լի 

Veratrum Lobelianum Bernh
Գի նա զոխ բծա վոր 

Conium maculatum L.

Ի շա կաթ նուկ սո վո րա կան 

Euphorbia esula L.

 ԿՈ ՊԻՏ և ՎԱՏ Ո ՒՏ ՎՈՂ ԲՈՒՅ ՍԵՐ 

Այս խմ բում ը նդ գրկ վում են տար բեր բու սա կան ըն տա

նիք նե րի բո լոր այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք հիմ նա

կա նում օ ժտ ված են հզոր ա ճե ցո ղու թյամբ, ձևա վո րե լով 

վեր գետ նյա փար թամ զանգ ված, ո րի մեջ ա ռա վե լա պես 

զգա լի է թա ղան թա նյու թի բարձր պա րու նա կու թյու նը, 

ի սկ կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյան տե սան կյու նից 

հա րուստ են տար բեր թթու նե րով և դառ նա համ ալ կո

լոիդ նե րով: Որ պես կա նոն ձևա վո րում են կո պիտ, կոշտ 

վե գե տա տիվ զանգ ված, ին չը կեն դա նի նե րի կող մից 

հիմ նա կա նում չի օգ տա գործ վում: Նման բույ սերն 

ա ռա վե լա պես մեծ զար գա ցում են ապ րում խնամ

քից զուրկ գե րօգ տա գործ վող կամ գե րա րա ծեց ված 

կեր հան դակ նե րում, ո ւր մաս սա յա բար զար գա նա լով` 

ձևա վո րում են բու սուտ ներ` աղ բո տե լով կեր հան դա կը, 

ի ջեց նե լով վեր ջի նիս տն տե սա կան ար ժե քը: Նման 

բույ սե րի զար գա ցու մը բե րում է բարձ րո րակ կե րային 

նշա նա կու թյամբ խո տա բույ սե րի ճնշ ման, խան գա րում 

է կե րային հան դա կի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման 

կազ մա կերպ մա նը: Ի սկ տա րի նե րի հետ հո ղի մա կե

րե սին կու տակ վող մնա ցոր դային հնու կը ձևա վո րում է 

կի սա քայ քայ ված օր գա նա կան զանգ վա ծի շերտ մա կե

րե սային ճմա գո յաց ման խո րաց մամբ` նպաս տե լով 

հո ղի աէ րա ցի ոն (օ դա թա փան ցե լի ու թյան) գոր ծըն թաց

նե րի վատ թա րաց մա նը, տա նե լով կե րային հան դա կը 

ծե րաց ման և դեգ րա դա ցի այի:

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ա րո տա վայ րե րի և 

խոտ հարք նե րի ոչ ճիշտ օգ տա գոր ծու մը ձևա վո րե լու է 

հնա րա վո րու թյուն ներ ա նա սուն նե րի կող մից չուտ վող 

կո պիտ մո լա խո տային տե սակ նե րի բուռն զար գաց ման 

և տա րած մա նը, բե րե լով կե րային հան դա կի օգ տա կար 

մա կե րե սի կր ճատ ման և ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու

թյան նվազ ման:

 Կո պիտ և վատ ո ւտ վող մո լա խո տային ա ռա վել 

տա րած ված տե սակ նե րից են դան թո նի ան, ա վե լուկ

նե րը, բո խի նե րը, նար դո սը, ժա խը, եղ ջու րա վոր կորըն

գան նե րը, շատ բոշ խեր և կնյուն ներ, գա զեր, ոզ նաթ փեր, 

խայ տաբ ղետ շյու ղա խո տը և այլն:

 Ժախ թա վոտ 

Heracleum trachyloma 

Fisch. et al.

Մա զան ման 

փետ րա խոտ 

Stipa capillata L.

Գան գուր ա վե լուկ 

Rumex crispus L. 

Խռն դատ բր գաձև 

Verbascum  

pyromidatum Bied.
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 3.0 
ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ  
ԲՈՒ ՍԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ (ՍՈՒԿ ՑԵ ՍԻ Ա)

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րը, որ պես է կո հա մա կար

գե րի բաղ կա ցու ցիչ, մշ տա պես կա պի և կախ վա ծու թյան 

մեջ են շր ջա կա մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող բնա կան 

գոր ծըն թաց նե րից: Ին չի ար դյուն քում նույն բու սա տե ղի 

պայ ման նե րում ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում է 

ի նչ պես խո տա բույ սե րի քա նա կային զանգ վա ծը (բեր քը), 

այն պես էլ տե սա կային կազ մը, բու սա կան խմ բակ ցու

թյուն նե րը փո խա րին վում են նո րե րով: Այդ պի սի փո փո

խու թյուն նե րը կա րող են տե ղի ու նե նալ ի նչ պես բնա կան 

գոր ծոն նե րի նե րազ դե ցու թյամբ, այն պես էլ մար դու 

ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում:

Բ նա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ բու սա կաց քում 

տե ղի ու նե ցող էն դո դի նա միկ փո փո խու թյուն նե րը 

հիմ նա կա նում օ րի նա չափ են և տե ղի են ու նե նում 

դան դաղ ըն թաց քով հա րյու րա մյակ նե րի ըն թաց քում: 

Նման փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա վոր վում է նաև 

բնա կան կեր հան դակ նե րի զար գաց ման բնա կա նոն 

ըն թաց քը, ո րը կա րող է ու նե նալ ի նչ պես ա ռա ջա դեմ 

(պ րոգ րե սիվ), այն պես էլ հե տա դեմ (ռեգ րե սիվ) դրս ևո

րում ներ: Որ պես կա նոն բնա կան ըն թաց քով կե րային 

հան դակ նե րում ա ռա վել զգա լի են ռեգ րե սիվ դրս ևո

րում նե րը, ը ստ ո րի յու րա քան չյուր տի պի կե րային 

հան դակ բնա կան մի ջա վայ րում ճմա կալ ման գոր ծըն

թա ցով պայ մա նա վոր ված` ան ցնում է զար գաց ման ե րի

տա սար դա կան, հա սու նաց ման և ծե րաց ման փու լե րը: 

Յու րա քան չյուր փու լում փոխ վում է ի նչ պես բու սա կան 

ծած կո ցի ար տադ րո ղա կա նու թյունն, այն պես էլ բու սա

տե սա կային կազ մե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Եր ևույթն ի նք նա կար գա վոր վող է, ո րով ա պա հով վում 

է նաև ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան զար գա

ցումն ու նրա նում ան խու սա փե լի փո փո խու թյուն նե րով 

պայ մա նա վոր ված տար րե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան 

ա պա հո վու մը:

Բ նա կան պայ ման նե րի ազ դե ցու թյամբ բու սա կաց քի 

տե սա կային կազ մի փո փո խու թյուն նե րը նույն բու սա

տե ղում տե ղի են ու նե նում նաև հա մա կե ցու թյան 

տար րե րի (բու սա տե սակ նե րի) մի մյանց վրա ու նե ցած 

փո խազ դե ցու թյամբ և հա ճախ ու նե նում են ժա մա նա

կա վոր բնույթ: Այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րից են նաև 

սե զո նային փո փո խու թյուն նե րը, ե րբ ո րո շա կի ժա մա

նա կա մի ջո ցում բու սա կաց քում մի բույ սին փո խա րի

նում է մեկ ու րի շը: 

Ար տադ րա կան տե սա կե տից` սե զո նային, բնա կա նոն 

կար ճա ժամ կետ փո փո խու թյուն ներն ու նեն մեծ նշա նա

կու թյուն` կե րային հան դա կը տևա կան ժա մա նակ կուլ

տու րա կան վի ճա կի պա հե լու և ար դյու նա վե տու թյու նը 

բարձ րաց նե լու ա ռու մով, հատ կա պես օգ տա գործ ման 

հնա րա վոր ժամ կետ նե րը եր կա րաձ գե լով: Սե զո նային 

փո փո խա կա նու թյու նը դիտ վում է նաև, ե րբ բու սա տե

ղում տա րաբ նույթ հա մա կե ցու թյան տար րե րի ա ճի և 

զար գաց ման փու լե րը մի ա ժա մա նակ չեն ըն թա նում: 

Նման ֆե նո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը հա մա կե ցու

թյա նը տա լիս են ժա մա նա կա վոր տես քեր (աս պեկտ ներ): 

Ա ռա վել ցայ տուն դի տարկ վում են բու սա կա նու թյան ոչ 

օ րի նա չափ փո փո խու թյուն նե րը մար դու տն տե սա կան 

գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում, ո րոնք լի նում են շատ 

բազ մա զան, ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ձևե րով (էկ զո

դի նա միկ փո փո խու թյուն ներ): Կեր հան դա կի օգ տա

գործ ման պրո ցե սում վեր ջի նիս վրա ներ գոր ծե լու 

մի ջո ցով (խոտհն ձի ազ դե ցու թյուն, ա րա ծե ցում, ագ րո

տեխ նի կայի կի րա ռում) կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

փոխ վում է բու սա կան ծած կո ցը և նրա ը նդ հա նուր 

ար տադ րո ղա կա նու թյու նը:

 Կեր հան դա կի (մար գա գետ նի) բու սա կաց քի տե սա

կային կազ մի վրա մեծ ազ դե ցու թյուն է թող նում հն ձի 
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ժամ կետն ու կրկն վող հուն ձը: Ոչ կա յուն կա ռա վար

մամբ խոտհն ձի մի ջո ցով բու սա կաց քից ա ռա ջին 

հեր թին վե րա նում են բարձ րա ցո ղուն գլ խա վո րա պես 

սեր մե րով բազ մա ցող տե սա կային կազ մե րը, ո րոնց մոտ 

խա թար վում է բնա կան սերն դատ վու թյան (սերմ նա

կալ ման) գոր ծըն թա ցը: Ար դյուն քում իջ նում է խոտ հար

քային բու սա կաց քի բու սա բա նա կան և տն տե սա կան 

ար ժե քը, խա թար վում են կեն սա բազ մա զա նու թյան 

տար րե րի գո յա պայ ման ներն ու բնա կան զար գաց ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Ա րոտ նե րի օգ տա գոր ծու մը (ա րա ծե ցու մը) նույն պես 

ազ դում է բու սա ծած կի և նրա տե սա կային կազ մի, բույ

սե րի եր կա րա կե ցու թյան, հզո րու թյան և աճ ման վրա:

 Հարկ է նշել, որ կա նո նա վոր ա րա ծե ցումն ա րո տա

վայ րի բնա կան ըն թաց քի և կեն սա բա նա կան հա վա

սա րակշռ ված վի ճա կի վրա կտ րուկ ո րա կա կան փո փո

խու թյուն ներ չի ա ռա ջաց նում, ե թե չեն խախտ վում այդ 

հա վա սա րակշ ռու թյու նը ա պա հո վող նոր մե րը: 

Ան կա նոն, ան ժամ կետ, գեր բեռն ված ա րա ծեց ման 

դեպ քե րում, ո տն հա րու մով (տ րո րու մով) պայ մա նա

վոր ված` ամ րա նում է հո ղը, փոխ վում են նրա օ դաջ րային 

և սնն դային ռե ժիմ նե րը, խա թար վում է ճմա գո յաց ման 

բնա կան ըն թաց քը, բույ սե րի ի նք նա վե րա կանգն վե լու 

և վե րա ճե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րի ար դյուն քում 

կտ րուկ փոխ վում է ա րո տա վայ րի բու սա կացքն ու նրա 

ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: Կե րային նշա նա կու թյամբ 

ար ժե քա վոր բարձ րա դիր տե սակ նե րը, չդի մա նա լով 

նման պայ ման նե րին, դուրս են մղ վում բու սա կաց քից, 

նրանց փո խա րի նում են ցած րաճ, ա ռա վել դի մաց

կուն տե սակ նե րը, ո րոնք նույն պես նման պայ ման նե րի 

խո րա ցու մով ժա մա նա կի ըն թաց քում փո խա րին վում 

են ցած րար ժեք վա տո րակ խտաթ փային տե սակ նե րով: 

Նման դեպ քե րում ա րա գըն թաց խա թար վում է ա րոտ

նե րի բնա կան զար գաց ման ըն թաց քը` բե րե լով ա րո տա

վայ րի վա ղա ժամ կազ մա լուծ ման և դեգ րա դաց ման: 

Անհ րա ժեշտ է ա րո տա վայրն օգ տա գոր ծել այն պես, որ 

խիստ նվա զեն կամ վե րա նան ա րա ծեց ման վնա սա կար 

հետ ևանք նե րը, որ պես զի չխախտ վի բու սա կաց քի 

բնա կա նոն զար գա ցու մը, ի նչն էլ ե րաշ խիքն է նաև 

ա րոտ նե րի պահ պա նու թյան ա պա հով ման և ար դյու նա

վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար: Բնա պատ մա կան և 

տն տե սա պատ մա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված` 

կե րային հան դակ նե րում բու սա կաց քի ո րա կա կան և 

քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի փո փոխ ման հնա րա վոր 

կանխ ման, ի նչ պես նաև տն տե սա կան ու բնա պահ

պա նա կան ա ռում նե րով կե րային հան դա կի վի ճա կի 

վե րա կանգն ման ու ար դյու նա վե տաց ման նպա տա կով, 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ կա րիք և ան հրա ժեշ տու թյուն 

է ձևա վոր վում կե րային հան դակ նե րում բու սա կան 

ծած կո ցի ու սում նա սի րու մը մշ տա դի տար կում ներ 

կազ մա կեր պե լով, բա ցա հայ տե լու դեգ րա դաց ման 

աս տի ճանն ու այն ծնող պատ ճառ նե րը, կան խար գե լիչ 

և վե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ մշա կե լու և 

կի րա ռե լու հա մար:

3.1. ԴԵԳ ՐԱ ԴԱ ՑԻ ԱՆ ՈՐ ՊԵՍ  

Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ,  

ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՂ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի պահ պա նու թյու նը և 

նրա հարս տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը ոչ թե պետք է 

հա կա սու թյան մեջ գտն վեն, այլ սեր տո րեն զու գակց վեն 

ի րար հետ: Մար գա գետ նի կամ ա րո տա վայ րի բու սա կան 

ծածկն օգ տա գոր ծե լով հան դերձ, մի ա ժա մա նակ պետք 

է հոգ տա նել նրա ի նք նա վե րա կանգն ման հնա րա վո

րու թյուն նե րի ա պա հով ման և տե սա կային կազ մե րով 

հարս տաց ման մա սին: Ա նհ րա ժեշտ է բու սա կան ծածկն 

օգ տա գոր ծել այն պես, որ խիստ նվա զեն կամ վե րա նան 

օգ տա գործ ման վնա սա կար հնա րա վոր հետ ևանք նե րը: 

Դրա հա մար շատ կար ևոր է խոտ հար քի կամ ա րո տա

վայ րի օգ տա գործ ման չա փա նիշ նե րի` ժամ կետ նե րի, 

տևա կա նու թյան, կար գի և չա փի պահ պա նու մը: 

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման գլ խա վոր նա խադ րյալն օգ տա գործ ման բո լոր 

տա րի նե րին նրա բու սա կան ծած կո ցի կե րային լավ 

հատ կա նիշ նե րի և բարձր բեր քատ վու թյան պահ պա

նումն է: Ան կա նոն, ան ժամ կետ և տա րե րային օգ տա գոր

ծումն ա ռանց հիմ նա վոր չա փա նիշ նե րի պահ պան ման 

նպաս տում է բու սա կան ծած կո ցի աս տի ճա նա կան 

նոս րաց ման, բարձ րար ժեք բու սա տե սա կային կազ մե րի 

նվազ ման, ո րի ար դյուն քում իջ նում է կե րային հան դա կի 

ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ն ման բա ցա սա կան գոր ծըն թաց նե րը կե րային հան դակ

նե րում ձևա վո րում են դեգ րա դա ցում: Վեր ջի նիս խո րա

ցումն ու զար գա ցումն ա ռա վել ա րա գըն թաց է այն 

խոտ հարք նե րում, ո ւր ա մե նա մյա նույն ժամ կետ նե րում 

ի րա կա նաց վող հուն ձը խան գա րում է սեր մե րով բազ մա

ցող նե րի բնա կան սերն դատ վու թյու նը, ի սկ ա րո տա վայ

րե րում` որ տեղ որ ի րա կա նաց վում է գե րա րա ծե ցում, 
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առ կա է ա նաս նագլ խի մեծ կու տա կում, և ա րա ծե ցման 

ըն թաց քը չի կա ռա վար վում:

 Կե րային հան դակ նե րը, որ պես է կո հա մա կար գեր, 

դեգ րա դաց վում են ո րո շա կի գոր ծըն թաց նե րի (բ նա

կան կամ մար դա ծին) ար դյուն քում, ե րբ ձևա վոր վում 

է ա րո տա կա նաչ կամ խոտ ար տադ րե լու պո տեն

ցի ա լի նվա զում, և հա մա կե ցու թյուն նե րում կտ րուկ 

կր ճատ վում է բու սա տե սակ նե րի քա նա կը (ն վա զում է 

կեն սա բազ մա զա նու թյու նը):

 Կե րային հան դակ նե րում հնա րա վոր է դեգ րա դա ցի այի 

եր կու հիմ նա կան ե ղա նակ ներ`

1. Բ նա կան դեգ րա դա ցի ա

2.  Մար դա ծին դեգ րա դա ցի ա

Բ նա կան դեգ րա դա ցի ան բնա պատ մա կան գոր ծոն

նե րով պայ մա նա վոր ված բնու թյան մեջ դան դաղ ըն թա

ցող ան խու սա փե լի գոր ծըն թաց է` պայ մա նա վոր ված 

բու սա տե ղի պայ ման նե րի փո փոխ մամբ: Ար դյուն

քում բնա կան ըն թաց քով, ճմա կալ ման խո րա ցու մով 

բու սա կաց քում դան դաղ ըն թաց քով տե ղի են ու նե նում 

ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներ, բե րե լով բու սա կան 

ծած կո ցի նոս րաց ման, բու սա պատ վա ծու թյան աս տի

ճա նի և նրա ո րա կա կան կազ մի կր ճատ ման, ի ջեց նե լով 

կե րային հան դա կի ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Այս գոր ծըն թա ցը տևա կա նու թյան մեջ ու նի նաև ի նք

նա վե րա կանգն վե լու հատ կու թյուն:

Բ նա կան դեգ րա դաց ման պատ ճառ կա րող է հան դի

սա նալ տևա կան ժա մա նակ կե րային հան դակ նե րի 

չօգ տա գործ վե լը կամ ոչ կա նո նա վոր օգ տա գոր ծե լը, ե րբ 

ա մե նա մյա վե գե տա ցի այի ա վար տին հո ղի մա կե րե սին 

կու տակ վող մե ռած մնա ցոր դային վե գե տա տիվ զանգ

վա ծը (հ նուկ) նպաս տում է հո ղի մա կե րե սին կի սա քայ

քայ ված օր գա նա կան զանգ վա ծի կու տա կում նե րին` 

բե րե լով հո ղի օ դա թա փան ցե լի ու թյան կր ճատ ման: 

Ար դյուն քում կե րային հան դակ ներն ա րա գըն թաց 

ան ցնում են բնա կան զար գաց ման փու լե րը (ե րի տա

սարդ, հա սու նաց ման, ծե րաց ման), ծե րա նում, այ լա սեր

վում և դեգ րա դաց վում են:

 Մար դա ծին դեգ րա դա ցի ան ձևա վոր վում է տն տե

սա պատ մա կան գոր ծոն նե րի (մար դա ծին), մար դու 

տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան նե րազ դե ցու թյամբ և 

ու նի ան հա մե մատ ա րագ ըն թացք` բե րե լով կե րային 

հան դակ նե րի կազ մա լուծ ման, բու սազրկ ման և այ լա

սեր ման: Ար դյուն քում ոչ մի այն կտ րուկ նվա զում է 

կե րային հան դա կի ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը, 

այլ նաև վտանգ վում է ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա

նու թյու նը, խա թար վում է բնա կան է կո հա մա կար գե րի 

բնա կա նոն զար գա ցու մը` սկիզբ տա լով նաև բնա պահ

պա նա կան լուրջ խն դիր նե րի:

 Մար դա ծին դեգ րա դա ցի ա խոտ հարք նե րում ձևա վոր

վում է ա մե նա մյա նույն ժամ կետ նե րում խոտ հուն ձի 

կազ մա կերպ ման ար դյուն քում, ե րբ խոտ հար 

 քաշր ջա նա ռու թյան չկի րառ ման պա րա գա յում խախտ

վում է բու սա կան հա մա կե ցու թյուն նե րի ի նք նա վե րա

կանգն ման և բնա կան սերն դատ վու թյան գոր ծըն թա ցը: 

Ա րո տա վայ րե րում մար դա ծին դեգ րա դա ցի ան ա ռա վե

լա պես ձևա վոր վում և խո րա նում է գե րօգ տա գործ ման 

և ան ժամ կետ, ան կա նոն օգ տա գործ ման ար դյուն քում, 

ե րբ հաշ վի չի ա ռն վում ա նաս նագլ խով ա րո տա վայ րի 

թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման (Ա ԹԲ) նոր մը: 

Ա րո տա վայ րե րում ա նաս նագլ խի գեր կու տա կու մը 

բե րում է հո ղի տրոր վա ծու թյան (ոտ նա հար ման) և 

բու սա ծած կի գե րա րա ծեց ման: Ար դյուն քում աս տի

ճա նա բար ձևա վոր վում են լեր կա ցած (բու սա կա նու

թյու նից զուրկ) տա րածք նե րի և ոտ նա հա րային գուղ

ձե րի ա ռա ջա ցում, ո րոնք էլ նպաս տում են ռե լի ե ֆային 

տա րածք նե րում է րո զի ոն (հո ղա տար ման) գոր ծըն թաց

նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը: Այդ կերպ վնաս

ված ա րո տում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն ներն ը ստ 

է ու թյան ան դար ձե լի են, և ա րոտն իր սկզբ նա կան, կամ 

ա վե լի բեր քա տու ի րա վի ճա կին հասց նե լու հա մար 

բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ և մի ջո ցա ռում ներ 

(բա րե լա վում ներ) կպա հանջ վեն: Դեգ րա դաց ված ա րո

տա վայ րե րի ար դյու նա վե տու թյան կր ճա տու մը կտ րուկ 

ազ դե ցու թյուն է ու նե նում նաև գյու ղատն տե սա կան 

կեն դա նի նե րի մթե րատ վու թյան վրա, ձևա վո րե լով նաև 

բնա պահ պա նա կան լուրջ խն դիր ներ:

 Բու սա կան ծած կի դեգ րա դաց ման ա վե լի մեղմ տե սակ

նե րը, ի նչ պես օ րի նակ բու սա կան ծած կի նոս րա ցու մը, 

կա րե լի է կան խել, կամ նույ նիսկ վե րա կանգ նել` ո րո շա կի 

ժա մա նակ չօգ տա գոր ծե լով կեր հան դա կը, թող նե լով որ 

բնա կան ի նք նա ցա նու թյամբ ի նք նա վե րա կանգն վի, կամ 

ար հես տա կան մի ջամ տու թյամբ (բա րե լա վում ներ ի րա

կա նաց նե լով) ստեղ ծել առ կա բու սա կան ծած կո ցի ա ճի 

պայ ման նե րի բա րե լա վում: 

Կախ ված դեգ րա դա ցի այի աս տի ճա նից և բու սա կան 

ծած կի վե րա կանգն վե լու պո տեն ցի ա լից` հա մա պա

տաս խան մի ջո ցա ռում նե րը կլի նեն կեն դա նի նե րին ո րոշ 
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ժա մա նակ (12 տա րի) դեգ րա դաց ված ա րոտ չտա նե

լը, կամ ա նաս նագլ խի բեռ նա վոր ման կր ճա տու մը, ի սկ 

խոտ հարք նե րում ո րոշ ժա մա նակ (12 տա րի) հունձ 

չկազ մա կեր պե լը, կամ հն ձել բույ սե րի զար գաց ման ո ւշ 

փու լե րում, լա վո րակ կե րա բույ սե րի սեր մա կա լու մից 

հե տո: 

Ար հես տա կան մի ջամ տու թյամբ դեգ րա դաց ված 

կե րային հան դա կի ար դյու նա վե տու թյու նը հնա րա վոր 

է վե րա կանգ նել և բարձ րաց նել ագ րո տեխ նի

կա կան տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի (բա րե լա վում ներ) 

կի րա ռու մով` ո ւղղ ված բույ սե րի ա ճի պայ ման նե րի 

լա վաց մա նը կամ խո տա ծած կի ո րա կա կան և քա նա

կա կան կազ մի լա վաց մանն ու ա վե լաց մա նը:

 Դեգ րա դա ցի այի աս տի ճա նը ո րո շե լու և դի տար

կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կե րային 

հան դակ նե րի ի րա վի ճա կի սկզբ նա կան ե լա կե տային 

գնա հա տում և հետ ևո ղա կան մշ տա դի տար կում, ին չով 

հնա րա վոր է բա ցա հայ տել կե րային հան դա կի ի րա վի

ճակն, ը ստ ո րի մշակ վում և սահ ման վում են ար դյու

նա վետ կա ռա վար մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի 

կարգն ու ե ղա նակ նե րը:
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4.0 
ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՆ 
ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ 
ՄՇԱԿ ՄԱՆ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը 

պայ մա նա վոր ված է մի շարք փոխ կա պակց ված գոր ծա

ռույթ նե րից, որ տեղ ա ռաջ նային կար ևո րու թյու նը վե րա

պահ վում է`

 •  կեր հան դա կի առ կա վի ճա կի և հատ կու թյուն նե րի 

ու սում նա սիր մա նը,

 •  գո յու թյուն ու նե ցող խն դիր նե րի բա ցա հայտ մա նը,

 •  վի ճա կի տն տե սա կան ու բնա պահ պա նա կան 

գնա հատ մա նը:

 Կե րային հան դակ նե րի վի ճա կի մա սին հիմ նա վոր 

տե ղե կու թյուն ներ ու նե նա լը ձևա վո րում է ե րաշ խիք ներ 

հե տա գա կա ռա վար մանն ո ւղղ ված ար դյու նա վետ մի ջո

ցա ռում նե րի (կար գե րի) մշակ ման և ի րա կա նաց ման 

հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով կե րային հան դակ նե րի 

բու սա տե ղի և բու սա ծած կի վի ճա կի և հնա րա վոր 

զար գաց ման ըն թաց քի վե րա բե րյալ հիմ նա վոր տե ղե

կու թյուն ներ ա պա հով ման հա մար, ան հրա ժեշտ է 

բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ մշ տա դի տարկ ման (մո նի

տո րին գի) կազ մա կեր պու մը:

4.1. ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ 

ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ (ՄՈ ՆԻ ՏՈ ՐԻՆԳ)

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րում բու սա կան ռե սուրս

նե րի պահ պան ման, վե րար տադր ման հնա րա վո րու

թյուն նե րի ստեղծ ման հա մար կար ևո րա գույն խն դիրն 

ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման (կա ռա վար ման) ի րա

կա նա ցումն է, ո րը հիմն ված է այդ ռե սուր սի վի ճա կի և 

հնա րա վո րու թյուն նե րի պո տեն ցի ա լի ու սում նա սիր ման 

ու գնա հատ ման վրա: Ու սում նա սի րու թյուն նե րի և 

վի ճա կի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը պայ մա նա վոր ված 

է մշ տա դի տարկ ման (մո նի տո րինգ) ի րա կա նա ցու մով, 

ին չը որ պես գոր ծըն թաց` շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 

բնա պատ մա կան և տն տե սա պատ մա կան (մար դա ծին) 

ներ գոր ծու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 

ստա նա լու կար ևո րա գույն մի ջոց է:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կան կե րային 

հան դակ նե րի` այդ թվում ա րո տա վայ րե րի կա յուն 

կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լու, ճիշտ, հիմ նա վոր և 

ար դյու նա վետ ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար մշակ

վել և կի րա ռու թյան մեջ է դր վել ա րոտ նե րում մշ տա դի

տար կում (մո նի տո րինգ) ան ցկաց նե լու կարգն ու մե թո

դա բա նու թյու նը (Ա րո տա վայ րե րի մշ տա դի տարկ ման 

ձեռ նարկ, Հա յաս տան 2014 թ.): Վեր ջի նիս ստեղծ ման 

հիմ նա կան նպա տա կը Հա յաս տա նի ա րո տա վայ րե րի 

վի ճա կի բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ մշ տա դի տարկ ման 

կազ մա կեր պումն է` հիմն ված գի տա կան հիմ նա վոր 

մո տե ցում նե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի վրա: Վերջ նար

դյուն քում (հա մա ձայն մո նի տո րին գի) տրա մադր վում 

են ա րո տա վայ րե րի կա յուն օգ տա գործ մանն (կա ռա

վար մանն) ո ւղղ ված հիմ նա վոր ա ռա ջարկ ներ, ո րոնց 

կի րա ռու մով հնա րա վո րու թյուն կն ձեռ վի ոչ մի այն 

բարձ րաց նե լու ա րո տա վայ րե րի ար դյու նա վե տու թյունն 

ու նրա նով պայ մա նա վոր ված ա նաս նա պա հա կան 

մթերք նե րի ար տադ րու թյան ա վե լա ցու մը, այլև է ա պես 

կն պաս տի բնա կան կեր հան դակ նե րի պահ պան ման, 

վե րա կանգն ման, ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան 

խո ցե լի ու թյան կր ճատ մա նը:

Մշ տա դի տարկ ման նպա տակն է` բա ցա հայ տել բնա կան 

ա րոտ նե րում առ կա զար գա ցում նե րը, ան կախ նրա նից, 

թե դրա կան են (քա նա կի կամ ո րա կի բա րե լա վում), 

բա ցա սա կան են (ան կում) կամ որ ևէ փո փո խու թյուն չի 
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ար ձա նագր վել (ի րա վի ճա կը կա յուն է): 

Ա րոտ նե րի մշ տա դի տարկ ման ժա մա նա կագ րու թյու նը 

հետ ևյալն է` նախ և ա ռաջ հար կա վոր է ար ձա նագ րել 

սկզբ նա կան ե լա կե տային ի րա վի ճա կը ո րո շա կի ա րո

տա բա ժին նե րում, ո րոնց ը նտ րու թյու նը ան հրա ժեշտ 

է ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րի 

հի ման վրա, որ պես զի գնա հա տումն ու նե նա իր բա ցատ

րա կան ար ժե քը:

Մշ տա դի տարկ ման հա ջորդ քայ լում, ո րոշ ժա մա նակ 

ան ց (օ րի նակ եր կու տա րի ան ց) նույն ա րո տա բաժ նում 

կրկն վում են նույն ու սում նա սի րու թյուն ներն ու գնա հա

տու մը` բա ցա հայ տե լու բու սա ծած կում և բու սա կաց

քում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում ներն, ին չով պար զա

բան վում է ի րա կա նաց վող կա ռա վար ման ար դյու նա վե

տու թյունն ու կա յու նու թյու նը: Ա ռաջ նային, ե լա կե տային 

ու սում նա սի րու թյուն նե րով բա ցա հայտ վում են առ կա 

վի ճակն ու խն դիր նե րը, ո րոնց հի ման վրա մշակ վում 

են տվյալ ա րո տի կա ռա վար մանն (օգ տա գործ մա նը ) 

ո ւղղ ված ա ռա ջարկ ներ և գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնց 

հիմ նա կան նպա տա կը բա ցա հայտ ված խն դիր նե րին 

լու ծում ներ ա պա հո վելն է` կա յուն կա ռա վար ման 

կար գեր մշա կե լով: Ա րո տա վայ րե րի մշ տա դի տարկ ման 

գոր ծըն թա ցում ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 

ո րոշ վում են դեգ րա դաց վա ծու թյան աս տի ճանն ու է րո

զի այի հակ վա ծու թյան ցու ցի չը: Ո րոնցով բա ցա հայտ

վում և ո րոշ վում է ա րո տա վայ րի ի րա վի ճակն, ին չը 

թույլ է տա լիս կա յաց նել ի րա տե սա կան, ար դա րաց ված 

ո րո շում ներ` կա յուն կա ռա վար ման կար գեր մշա կե լով, 

դեգ րա դաց ման ըն թաց քը կան խե լու և ա րո տա վայ րի 

ար դյու նա վե տու թյու նը վե րա կանգ նե լու, բարձ րաց նե լու 

հա մար:

 Կե րային հան դակ նե րում ա ռաջ նային ե լա կե տային 

գնա հատ ման և հետ ևո ղա կան մշ տա դի տարկ ման 

ան ցկա ցու մը հիմն ված է բու սա տե ղի և բու սա ծած կի 

բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյուն նե րի վրա, հա մա

ձայն ֆի տո տո պո լո գի ա կան և ֆի տո ցե նո լո գի ա կան 

բնույ թի գնա հա տում նե րի ի րա կա նաց ման կար գե րի:

 Բու սա տե ղի (տա րած քի ֆի զի կա կան պայ ման ներ) 

հա մա պար փակ ու սում նա սի  րու թյուն նե րով բա ցա

հայտ վում են բնա կան բու սա ծած կի ձևա վոր մանն 

ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյունն ու վի ճակն` 

ը ստ տա րած քի բնակ լի մա յա կան, հո ղային ֆոն դի, 

բարձ րու թյան, ռե լի ե ֆի և կողմ նադր ման պայ ման

նե րի: Բու սա կան ծած կո ցի (ֆի տո ցե նո լո գի ա կան) 

ու սում նա սի րու թյուն նե րով պար զա բան վում է ոչ 

մի այն կե րային հան դա կի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը  

(բեր քատ վու թյու նը) այլ նաև բու սա կաց քում առ կա 

տն տե սա կան տար րե րը և նրանց պա րու նա կու թյան 

տո կոսն ու փոխ հա րա բե րակ ցու թյու նը (ո րա կա կան 

ցու ցա նիշ ներ), ի նչ պես նաև կե րային հան դա կի բու սա

պատ վա ծու թյան մա կար դակն, օգ տա գործ վա ծու թյան 

աս տի ճանն ու ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Բու սա տե ղի և բու սա կաց քի պար բե րա բար (կրկն վող) 

ու սում նա սի րու թյուն ներն ու գնա հա տու մը հա մա

ձայն ը նտր ված փո փո խա կան նե րի, ա պա հո վե լու են 

փաս տա ցի տվյալ ներ, ո րոնց վեր լուծ մամբ պար զա բան

վում է տվյալ ա րո տա վայ րի ի րա վի ճակն ու նրա նում 

ձևա վոր ված հնա րա վոր զար գա ցում նե րը: Այս կար գի 

տվյալ նե րը հիմք են հան դի սա նա լու հե տա գա ար դյու

նա վետ կա ռա վա րում կազ մա կեր պե լու հա մար: Մի ա

ժա մա նակ այդ ար դյունք նե րով բա ցա հայտ ված ա րո տի 

ի րա վի ճա կը կա յու նաց նե լու` դեգ րա դա ցի ան կան խե լու, 

է րո զի այի հակ վա ծու թյու նը կր ճա տե լու հա մար, մշակ

վում և հնա րա վոր կի րա ռու թյան են դր վում բա րե լավ

մանն ան հրա ժեշտ ագ րո տեխ նի կա կան և մե լի ո րա տիվ 

բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րը: Գե րօգ տա գոր ծու մը բա ցա

ռե լու ա ռու մով, հա մա ձայն ա րո տի ի րա վի ճա կի վե րա

բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րին, սահ ման վում է ա նաս

նագլ խով ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման 

նոր մը, մշակ վում ա րո տաշր ջա նա ռու թյան պլան և 

ա րո տա բաժ նային կար գով ա րա ծե ցում նե րի ի րա կա

նաց ման գրա ֆիկն ու ժա մա նա կա ցույ ցը:

Մշ տա դի տարկ մամբ ա րո տի ի րա վի ճա կի պար զա բա

նումն ը ստ Է րո զի այի հակ ման և դեգ րա դաց ման ցու ցիչ

նե րի հաշ վար կի թվային ար տա հայ տու թյան, հնա րա վո

րու թյուն ներ է ձևա վո րում կա ռա վար ման պլան նե րում 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ հա մա պա տաս խան փո փո խու

թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու բա րե լա վե լու նպա տա կով:

4.2. ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ 

ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

Բ նա կան կե րային հան դակ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը 

պայ մա նա վոր ված չէ մի այն բու սա կաց քի տն տե սա կան 

տար րե րով և բու սա պատ վա ծու թյան մա կար դա կով, 

այլ նաև` կե րային ռե սուրս նե րի (ա րո տա կա նաչ և խոտ) 

օգ տա գործ ման և խնամ քին ան հրա ժեշտ կա յուն ե ղա

նակ նե րի կի րառ մամբ:
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 Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կե րա պա հով ման 

խնդ րի կազ մա կերպ ման, և ը նդ հա նուր առ մամբ կե րի 

կա յուն, ո րա կյալ բա զայի ձևա վոր ման հա մար ան հրա

ժեշտ է, բնա կան ա րոտ նե րի և խոտ հարք նե րի օգ տա

գործ մա նը զու գըն թաց, ժա մա նակ առ ժա մա նակ 

բու սա ծած կի պահ պան ման և ար դյու նա վե տու թյան  

(բեր քատ վու թյուն, ո րակ) բարձ րաց մանն ո ւղղ ված 

կազ մա կերպ չա կան և ագ րո տեխ նի կա կան  (բա րե

լավ ման) մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:

Ն ման մի ջո ցա ռում նե րը կե րային հան դակ նե րի կա յուն 

կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում ու նեն մեծ ան հրա ժեշ

տու թյուն, քա նի որ նպաս տում են բու սա կան ծած կո ցից 

մո լա խոտ վա ծու թյան և վա տո րակ բույ սե րի կր ճատ

մա նը, բարձ րար ժեք կե րա բույ սե րի ա ճի և զար գաց ման 

խթան մա նը, ին չը բե րե լու է կե րային հան դա կի կուլ տու

րա կան վի ճա կի վե րա կանգն մանն ու պահ պան մա նը: 

Թերևս նման գոր ծա ռույթ նե րը կար ևոր վում են նաև 

ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան խո ցե լի ու թյան 

ռիս կե րի նվա զեց ման և կե րային հան դա կի ար դյու նա

վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռու մով:

 Կե րային հան դակ նե րում բու սա կան ծած կո ցի խնամ

քին, վե րա կանգն ման և ա ռա վել ար դյու նա վե տաց մանն 

ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը հիմ նա կա նում պայ մա

նա վոր ված են ե լա կե տային ու սում նա սի րու թյուն

նե րի (մո նի տո րին գի) ար դյունք նե րով, ե րբ բու սա տե ղի 

և բու սա ծած կի ու սում նա սիր ման և գնա հատ ման 

ար դյուն քում բա ցա հայտ վում են առ կա խն դիր նե րը` 

կախ ված կե րային հան դա կի ի րա վի ճա կից (դեգ րա դա

ցի ա և է րո զի այի հակ ման ցու ցիչ ներ):

 ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

 Գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված ագ րո տեխ նի կա կան 

և մե լի ո րա տիվ բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ են, ո րոնց 

կի րառ ման հիմ նա կան խն դիր ներն են` լա վաց նել 

կե րային խո տա բույ սե րի բնա կա նոն ա ճին ան հրա ժեշտ 

հո ղի, ջրային, օ դային և սնն դային ռե ժիմ նե րը, կա տա

րել ճմա շեր տի խնամ քի և բու սա կաց քի բա րե լավ ման, 

հարս տաց ման աշ խա տանք ներ` նպաս տե լով կե րային 

հան դա կի օգ տա կար մա կե րե սի ա վե լաց մա նը, կուլ

տու րա կան վի ճա կի պահ պան մա նը և ար դյու նա վե տու

թյան բարձ րաց մա նը: Ա ռան ձին դեպ քե րում, նույ նիսկ, 

վատ թա րա ցած ճմային շեր տի կեն սազրկ ման և ար հես

տա կան խո տա ցա նու թյան կազ մա կերպ մամբ ստեղ ծել 

նոր, ցա նո վի ար հես տա կան կեր հան դակ ներ:

 Գո յու թյուն ու նեն բնա կան կե րային հան դակ նե րի բա րե

լավ ման եր կու հիմ նա կան ե ղա նակ ներ`

 •  մա կե րե սային, 

 • ար մա տա կան:

 ՄԱ ԿԵ ՐԵ ՍԱՅԻՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ 

Ագ րո տեխ նի կա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ են` 

ո ւղղ ված բնա կան ճմա շեր տի և բու սա ծած կի խնամ

քին, նպաս տե լու հա մար բու սա կաց քի տն տե սա կան 

տար րե րի ա ճի և զար գաց ման պայ ման նե րի լա վաց

մա նը, հարս տաց մա նը, կե րային հան դա կի օգ տա կար 

մա կե րե սի մե ծաց մա նը` բե րե լով կեր հան դա կի ը նդ հա

նուր ար դյու նա վե տու թյան (բեր քատ վու թյուն, ո րակ) և 

մթե րատ վու թյան բարձ րաց ման:

 Մա կե րե սային բա րե լավ ման մի ջո ցա ռում ներ ար դա

րաց ված է ի րա կա նաց նել այն կեր հան դակ նե րում, 

ո րոնք գտն վում են զար գաց ման ե րի տա սարդ կամ 

հա սու նաց ման փու լե րում (ը ստ ճմա կալ ման ըն թաց

քի), որ տեղ բու սա կաց քում ա ռա վե լա պես տա րած ված 

են կոճ ղար մա տային և ցան ցա ռաթ փային բու սա տե

սակ նե րը, և ո րոնց պա րու նա կու թյու նը բու սա կաց քում 

(բակ լազ գի ներ, դաշ տավ լու կազ գի ներ) պա կաս չէ 2025 

%ից:

 Մա կե րե սային բա րե լա վում նե րի տեխ նո լո գի ա կան 

մի ջո ցա ռում ներն ար տա հայտ վում են հետ ևյա լում.

 •  Կուլ տուրտեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ:

 •  Մի ջո ցա ռում ներ բու սա տե ղի ջրային, օ դային և 

սնն դային ռե ժիմ նե րի բա րե լավ ման հա մար:

 •  Պայ քար մո լա խո տային, վա տո րակ և թու նա վոր 

բույ սե րի դեմ:

 •  Բու սա ծած կի հարս տա ցում և ե րի տա սար դա ցում 

են թա ցան քով:

 Կուլ տուրտեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րը կա տար

վում են կեր հան դակ նե րը կա նո նա վոր, ար տադ րա կան 

տես քի բե րե լու հա մար: Մի ջո ցա ռում ներն ը նդ գր կում են 

քար հա վա քի, աղ բի հե ռաց ման, գուղ ձե րի, թփուտ նե րի 

ո չն չաց ման, լեր կա ցած (բու սա ծած կից զուրկ) հատ ված

նե րի վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ:

 Քար հա վա քի կազ մա կերպ մամբ մե ծաց նում ե նք 

կեր հան դա կի օգ տա կար (բեր րի) մա կե րե սը, նպաս տում 

այն ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն

նե րի մե ծաց մա նը: Քար հա վաք կա տա րած հատ ված

նե րում ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հար թեց ման և 
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բազ մա մյա խո տա բույ սե րի սեր մե րով են թա ցան քի 

կազ մա կեր պում, բու սա ծածկ ձևա վո րե լու հա մար:

 Քար հա վաքն ար դա րաց ված է կա տա րել աշ նա նը` վե գե

տա ցի այի ա վար տից հե տո, կամ վաղ գար նա նը` մինչև 

խո տա բույ սե րի վե րա ճը:

Թ փուտ նե րը, զգա լի տեղ գրա վե լով, կր ճա տում են 

կեր հան դա կի օգ տա կար մա կե րե սը, հան դի սա նում 

մո լա խո տե րի, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն

նե րի տա րած ման օ ջախ ներ: Ո րոշ տե սակ ներ (փ շե

րով պատ ված) մե խա նի կա կան վնաս են պատ ճա ռում 

կեն դա նի նե րին: Ե թե կե րային հան դա կում թփու տա վոր

վա ծու թյու նը կազ մում է 2025 %, ան հրա ժեշտ է դրանք 

վե րաց նել` օգ տա կար մա կե րես ներ ձևա վո րե լու հա մար:

 Գուղ ձե րը (ոտ նա հա րային, խո տա բու սային, մրջ նային, 

խլուր դային և այլն) նույն պես կր ճա տում են կեր հան

դա կի օգ տա կար մա կե րե սը, նպաս տում նաև դեգ րա

դաց ման խո րաց ման և թեք լան ջե րում է րո զի այի 

հակ վա ծու թյան մե ծաց մա նը: Գուղ ձե րի ո չն չաց նե լուց 

հե տո, ան րա ժեշտ է տա րած քը հար թեց նել և բու սա

պա տել են թա ցանք կազ մա կեր պե լով:

 Կեր հան դակ նե րում` կեն դա նի նե րի մա կա տե ղե րում, 

ջրե լա տե ղե րի շր ջա կայ քում, ի նչ պես նաև ժա մա նա

կա վոր բնա կա տե ղե րին մոտ, պա տա հում են բու սա

ծած կից զրկ ված զգա լի տա րածք ներ, հիմ նա կա նում 

պայ մա նա վոր ված ոտ նա հա րու թյան (տ րոր վա ծու թյան) 

բարձր աս տի ճա նով: Նման տա րածք նե րի կր ճատ ման և 

բու սա կան ծած կո ցի ձևա վոր ման հա մար, ան հրա ժեշտ 

է կա տա րել փոց խում և բազ մա մյա խո տա բույ սե րի 

սեր մե րով ցանք:

 Օ ԴԱՅԻՆ ՌԵ ԺԻ ՄԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 

Ա ռա վել գե րօգ տա գործ ված և ոտ նա հար ված (տ րոր

ված) կեր հան դակ նե րում, ո ւր հո ղի պն դեց մամբ խիստ 

վատ թա րա ցել է օ դա թա փան ցե լի ու թյու նը, ան հրա

ժեշտ է ի րա կա նաց նել փոցխ ման (ս կա վա ռա կա վոր 

փոց խե րով) աշ խա տանք ներ` հո ղի օ դա թա փան ցե լի ու

թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով: Ար դա րաց ված է, 

ե րբ փոց խու մը կա տար վում է գար նա նը և զու գակց վում 

պա րար տաց ման հետ, ի նչն ա պա հո վում է բույ սե րի 

ա րագ վե րաճ և վե րա կանգ նում: 

Աշ նա նային շր ջա նում փոց խում ներն ար դա րաց ված չեն, 

քա նի որ մեր կա նում են ձմեռ մա նը պատ րաստ վող բույ

սե րի ար մա տավ զիկ ներն ու թփա կալ ման հան գույց նե րը, 

դրա նով ի սկ նպաս տում ցր տա հար մա նը:

Ջ ՐԱՅԻՆ ՌԵ ԺԻ ՄԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 Հան րա պե տու թյան տար բեր բնա կան գո տի նե րում 

ձևա վոր ված կե րային հան դակ նե րը գտն վում են 

տար բեր աս տի ճա նի թե քու թյուն նե րի վրա, ո րոնց 

գե րակ շիռ մա սը հիմ նա կա նում ջրա սա կավ և ջրա զուրկ 

են: Հատ կա պես տե ղում նե րից աղ քատ կի սա նա պա

տային և տա փաս տա նային գո տի նե րում ջրային ռե ժի մի 

կար գա վոր ման հա մար, հնա րա վո րու թյան դեպ քում 

ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել ո ռո գում կամ ի րա կա

նաց նել մի ջո ցա ռում ներ` հո ղում խո նա վու թյան կու տա

կում ա վե լաց նե լու նպա տա կով, օ րի նակ կու լի սային 

ցան քե րի կազ մա կեր պում, կամ շար ժա կան կու լիս նե րի 

տե ղադ րում ձյան կու տա կում ա վե լաց նե լու նպա տա կով: 

Թեք լան ջե րում խո նա վու թյան կու տա կում ներն ա վե

լաց նե լու և ջրային հնա րա վոր է րո զի ան կան խե լու 

հա մար ար դա րաց ված է լի մա նա նե րի կա ռու ցա պա

տու մը, ին չը նաև կա րող է ծա ռայել որ պես ժա մա նա

կա վոր ջրե լա տեղ ա րո տային շր ջա նում կեն դա նի նե րի 

հա մար:

Բ նա կան լանդ շաֆտ նե րում ջրային ռե ժի մի կար գա

վոր ման հա մար, մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ջրի 

մա կեր ևույ թային հոս քե րի ար դյու նա վետ կար գա վո

րումն ու օգ տա գոր ծու մը, մաս նա վո րա պես ար հես

տա կան ջրամ բար նե րի ստեղ ծու մը:

Բ նա կան ա րո տա վայ րե րի զգա լի մա սը գտն վում է 

տար բեր թե քու թյան և կողմ նադր ման լեռ նա լան ջե րում 

և միջ լեռ նային հար թու թյուն նե րում, որ տեղ շատ դեպ քե

րում ա րո տային զգա լի տա րածք ներ չեն օգ տա գործ

վում կեն դա նի նե րին ան հրա ժեշտ խմե լաջ րի սա կա

վու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված: 

Վեր ջինս մեծ խն դիր է ար դյու նա վետ և հա վա սա րա չափ 

օգ տա գոր ծում կազ մա կեր պե լու, ի նչ պես նաև ա րո տա

վայ րե րում կեն դա նի նե րի թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման 

նոր մը պահ պա նե լու ա ռու մով: Շատ դեպ քե րում ա րո տի 

դուրս ե կած կեն դա նի նե րը ջրե լու նպա տա կով քշ վում 

են հե ռու տա րածք ներ, ի նչն էլ բա ցա սա բար է ազ դում 

նրանց մթե րատ վու թյան վրա: Ո ւս տի ա րո տային 

տա րածք նե րի և կե րե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման, 

գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո

վե լու և հնա րա վո րու թյան դեպ քում կեր հան դակ նե րը 

ո ռո գե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մա կեր ևու թային և 

խոր քային ջրային պա շար նե րը նպա տա կային օգ տա

գոր ծել և տե ղա բաշ խել, այդ նպա տա կի հա մար ո րոշ 
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հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա կա ռու ցե լով հա տուկ ջրե լա

տե ղեր` ջրար բի աց նե լով ա րո տային տա րածք նե րը: 

Հա մե մա տա բար հարթ ա րո տա վայ րե րում գյու ղատըն

տե սա կան կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո վե լու ջրե լա տե

ղե րը պետք է կա ռու ցել 1,52,0 կմ հե ռա վո րու թյամբ, 

ա ռա վել զա ռի թափ ա րո տա վայ րե րում 0,81,2 կմ հե ռա

վո րու թյամբ: Ա ռա վել հե ռու տա րածք նե րում ջրե լա տե

ղե րի կա ռու ցու մը բա ցա սա բար է ազ դում կեն դա նի նե րի 

մթե րատ վու թյան վրա, քա նի որ «քշ ման հե ռա վո րու

թյու նը» ջրե լա տե ղից որ քան մեծ է, այն քա նով հան գեց

նում է ստա ցած է ներ գի այի ծախ սի ա վե լաց մա նը:

 ՀՈ ՂԻ ՍՆՆ ԴԱՅԻՆ ՌԵ ԺԻ ՄԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ

 Մա կե րե սային բա րե լավ ման ար դյու նա վետ մի ջո ցա

ռում նե րից է սնն դային ռե ժի մի կար գա վո րու մը պա րար

տաց ման մի ջո ցով: Պա րար տա նյու թե րի կի րա ռու մը ոչ 

մի այն կրկ նա կիե ռա կի ան գամ բարձ րաց նում է կեր հան

դակ նե րի բեր քատ վու թյու նը, այլև է ա պես լա վաց նում 

է ստաց վող բեր քի ո րա կը, փոխ վում է բու սա կաց քի 

տե սա կային կազ մը, կա նո նա վոր վում են հո ղի ջրային 

և օ դային ռե ժիմ նե րը, բարձ րա նում է հո ղի ար ժե քա վոր 

միկ րոֆ լո րայի զար գա ցու մը, թու լա նում է ճմա կալ ման 

պրո ցես նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը:

 Պա րար տաց ման մի ջո ցով հո ղի կլա նող հա մա լի րում 

ա վե լա նում է բույ սե րին ան հրա ժեշտ մատ չե լի սնն դա

տար րե րի քա նա կը, ո րը բե րում է հե տա գա ա ճի և 

ահ լու կա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծաց մա նը, 

քա նի որ նպաս տում է բազ մա մյա խո տա բույ սե րի 

պա հես տային սնն դա նյու թե րի լի ար ժեք կու տակ մա նը: 

Վեր ջինս գլ խա վոր ե րաշ խիքն է խո տա բույ սե րի վե րա ճի 

և զար գաց ման հա մար:

 Կախ ված կեր հան դա կի տի պից, գո տու կեն սակ լի

մա յա կան պայ ման նե րից և հո ղում սնն դա տար րե րի 

պա րու նա կու թյան աս տի ճա նից` պա րար տաց ման 

նոր մա ներ սահ մա նե լով և տար բեր հան քային պա րար

տա նյու թեր կի րա ռե լով, ի նչ պես ա ռան ձինա ռան ձին, 

այն պես էլ հա մակց ված օգ տա գոր ծու մով կա րե լի է 

ցան կա ցած ո ւղ ղու թյամբ փո խել բնա կան կեր հան դա կի 

բու սա կաց քի բու սա բա նա կան կազ մը` բարձ րաց նե լով 

ձևա վոր ված ա րո տա կա նա չի և խո տի բեր քատ վու

թյունն ու սնն դա տա րու թյու նը: Բնա կան կեր հան դակ

նե րը պա րար տաց վում են ի նչ պես օր գա նա կան, այն պես 

էլ հան քային պա րար տա նյու թե րով: 

Օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րից կի րա ռա կան մեծ 

նշա նա կու թյուն ու նի հա սու նա ցած գո մաղ բի օգ տա

գոր ծու մը: Գո մաղ բով պա րար տաց ման լա վա գույն 

նոր ման 2025 տ մեկ հեկ տա րի հա մար: Գո մաղ բով 

պա րար տաց ման լա վա գույն ժամ կետն ո ւշ աշ նա

նային ժա մա նա կա հատ վածն է, մինչև կա յուն ձյու նա

ծածկ ձևա վոր վե լը: Գո մաղ բը հո ղում աս տի ճա նա բար 

քայ քայ վե լով նպաս տում է նաև միկ րո կեն սա բա նա կան 

գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վաց մա նը, հո ղի մա կե րե սին 

կու տակ ված կի սա քայ քայ ված օր գա նա կան զանգ վա ծի 

(հ նու կի կու տա կում ներ, վեր գետ նյա ճիմ) քայ քայ մա նը: 

Գո մաղ բը մեծ ազ դե ցու թյուն է թող նում նաև կեր հան

դա կի բու սա կաց քի բու սա բա նա կան կազ մի վրա, 

նպաս տում է բակ լազ գի տե սակ նե րի ա վե լաց մա նը և 

տա րա խո տային ու բոշ խային տե սակ նե րի կր ճատ մա նը:

 Հան քային պա րար տա նյու թե րը (ա զո տա կան, ֆոս ֆո

րա կան, կա լի ու մա կան) ար դյու նա վետ է կի րա ռել 

հա մա տեղ, ո րո շա կի չա փա բա ժին նե րով` ել նե լով հո ղում 

սնն դա տար րե րի պա րու նա կու թյու նից: Ֆոս ֆո րա կան և 

կա լի ու մա կան պա րար տա նյու թե րով կա րե լի է պա րար

տա ցում կազ մա կեր պել  ի նչ պես աշ նա նային, այն պես 

էլ վաղ գար նա նային շր ջա նում: Ու սում նա սիր ված և 

ա պա ցուց ված է, որ ա ռա վել ար դյու նա վետ է հա մա

տեղ հան քային պա րար տա նյու թե րով պա րար տա ցում 

կազ մա կեր պել վաղ գար նա նը, բույ սե րի վե րա ճի շր ջա

նում` շաղ տա լով խո նավ հո ղի մա կե րե սին:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի 

ա րո տա վայ րե րում ա րա ծե ցու մը շա րու նակ վում է մինչև 

ո ւշ ա շուն, ո րի պա րա գա յում բազ մա մյա խո տա բույ սե րը, 

չու նե նա լով բա վա րար ա սի մի լաց նող մա կե րես, չեն 

կա րո ղա նում կու տա կել ան հրա ժեշտ քա նա կու թյամբ 

պա հես տային սնն դա նյու թեր, ո ւս տի ա ռա վել նպա տա

կա հար մար է հան քային պա րար տա ցում կազ մա

կեր պել նաև աշ նա նը, ո րի դեպ քում վաղ գար նա նը բույ

սե րը, հո ղում ու նե նա լով բա վա րար քա նա կով մատ չե լի 

ան նդա տար րեր, ա րագ վե րա ճում են, օգ տա գործ վե լուց 

(ա րա ծե ցում) հե տո ա րագ ահ լու կա վոր վում` ա պա հո

վե լով բարձր ար դյու նա վե տու թյուն:

 Բարձր և ո րա կով բերք ձևա վո րե լու, ի նչ պես նաև շր ջա կա 

մի ջա վայ րի է կո լո գի ա կան վի ճա կը չվ տան գե լու հա մար, 

բնա կան կեր հան դակ նե րի հան քային պա րար տաց ման 

լա վա գույն մի ջին նոր մա նե րը` 1 հաի հա մար ան հրա

ժեշտ է 2 ց ա մո նի ա կային սե լիտ րա, 3 ց հա սա րակ 

սու պեր ֆոս ֆատ և 1,5 ց կա լի ու մա կան աղ:

 Հարկ է նշել, որ կեր հան դակ նե րի պա րար տաց ման 
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դեպ քում և՛ տն տե սա կան, և՛ բնա պահ պա նա կան ա ռում

նե րով ար դա րաց ված է նա խա պատ վու թյու նը տալ 

օր գա նա կան ծագ մամբ (գո մաղբ, կոմ պոստ, գո մաղ բա

հե ղուկ, թռչ նաղբ) պա րար տա նյու թե րով պա րար տաց

մա նը, որ պես զի ոչ մի այն բա րե լավ վի հո ղի ո րա կա կան 

կազ մը ու բույ սե րի սնն դա ռու թյու նը, այլ նաև բա ցառ վի 

բո լոր հնա րա վոր բա ցա սա կան հե տազ դե ցու թյուն նե րի 

ձևա վո րու մը շր ջա կա մի ջա վայ րում, ի նչն ա կն հայտ է 

քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րի տևա կան գոր ծա ծու

թյան պա րա գա յում: Վեր ջի նիս կի րա ռու մը ժա մա նա կի 

ըն թաց քում ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն է 

ու նե նում բնա կան ռե սուրս նե րի (ջուր, բու սա կա նու

թյուն) վրա` ձևա վո րե լով ո րո շա կի ռիս կեր ը նդ հա նուր 

կեն սա բազ մա զա նու թյան բնա կա նոն զար գաց ման 

վտանգ ման, և ը նդ հան րա պես շր ջա կա մի ջա վայ րի 

է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման 

ա ռում նե րով: 

 ՊԱՅ ՔԱՐ ՄՈ ԼԱ ԽՈՏ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ԴԵՄ

 Կեր հան դակ նե րի ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց ման և բարձ րո րակ բու սա բա նա կան կազ մի 

ձևա վոր ման հա մար, ան հրա ժեշտ է մի ջո ցա ռում նե րի 

ի րա կա նա ցում մո լա խոտ վա ծու թյու նը կր ճա տե լու 

նպա տա կով:

 Հա յաս տա նի լեռ նային կեր հան դակ նե րի զգա լի մա սում 

ու տե լի բույ սե րը կազ մում են ը նդ հա նուր զանգ վա ծի 

4045 %ը, ո րոշ վատ թա րա ցած և մա սամբ դեգ րա

դաց ված կեր հան դակ նե րում` էլ ա վե լի պա կաս`  

1020 %, ո ւս տի հո ղի սնն դա տար րե րի 5560 %ը, 

ի սկ եր բեմն 8090 %ը ծախս վում է չուտ վող վա տո

րակ բեր քի կազ մա վոր ման վրա: Վեր ջինս, հնու կի 

(մե ռած բու սա կան մնա ցորդ ներ) ձևով տա րի նե րի հետ 

կու տակ վե լով հո ղի մա կե րե սին, նպաս տում է օ դա թա

փան ցե լի ու թյան կր ճատ մա նը` տա նե լով կեր հան դա կին 

ծե րաց ման և դեգ րա դաց ման:

 Մո լա խոտ վա ծու թյան դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ 

մշա կե լուց, ան հրա ժեշտ է լավ ու սում նա սի րել բու սա

կաց քի բու սա բա նա կան կազ մը, տե ղան քի ռե լի ե ֆը, 

կողմ նադ րու մը, ճի մի վի ճա կը, բու սա պատ վա ծու թյան 

մա կար դա կը, որ պես զի մեծ վնաս չհասց վի կեր հան

դա կի բու սա կաց քին, և հո ղա տար ման պրո ցես ներ 

չզար գա նան:

 Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մի ջո

ցա ռում նե րից են հն ձե լը մինչև սերմ նա կա լու մը, 

պա րար տա ցու մը, պա րար տա նյու թե րի ճիշտ օգ տա գոր

ծու մը, մե խա նի կա կան ո չն չա ցու մը, քի մի ա կան պայ քա

րը, ճմա շեր տի օ դային ռե ժի մի կար գա վո րու մը, հն ձի և 

ա րո տի հա ջոր դա կան փո փո խու մը` կի րա ռե լով ա րո

տային և խոտ հար քային շր ջա նա ռու թյուն ներ: Հն ձե

լու ե ղա նա կով` մո լա խո տե րը պետք է վե րաց նել մինչև 

պտ ղա կալ ման փու լին ան ցնե լը:

 Հատ կա պես մեծ ու շադ րու թյուն պետք է հատ կաց նել 

քի մի ա կան պայ քա րի կազ մա կերպ մա նը: Հեր բի ցիդ

նե րի (քի մի ա կան պատ րաս տուկ ներ) օգ տա գործ ման 

ժա մա նակ հիմ նա կա նում նա խա պատ վու թյուն տալ 

ը նտ րո ղա կան ազ դե ցու թյան պատ րաս տուկ նե րին, 

ո րոնք ա ռա վե լա պես ազ դում են ե րկ շա քի լա վոր մո լա

խո տե րի վրա: Հա մա տա րած մո լա խոտ վա ծու թյան 

դեպ քում հեր բի ցիդ նե րի մաս սա յա կան կի րա ռու մը 

կե րային հան դակ նե րում ձևա վո րում է մեծ ռիս կեր ը նդ

հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան վտանգ ման ա ռու

մով: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ցան կա լի է հեր բի ցիդ նե րի 

կի րա ռու մը տե ղային կամ օ ջա խային մա կար դակ

նե րով, հատ կա պես վա տո րակ թփուտ նե րի և վա տո րակ 

բու սուտ նե րի վե րաց ման նպա տա կով: Հեր բի ցիդ նե րը 

պետք է կի րա ռել այն մո լա խոտ ված տա րածք նե րում, 

ո ւր բակ լազ գի և ե րկ շա քի լա վոր բարձ րար ժեք տա րա

խո տային նե րը հա մե մա տա բար սա կավ են: Հեր բի ցիդ

նե րը կի րառ վում են մո լա խո տե րի բուռն ա ճի շր ջա նում 

(տեր ևա կա լու մից մինչև ցո ղու նա կա լում փու լե րում): 

Ա ռա վել կի րա ռա կան հեր բի ցիդ ներ են 2,4 Դ, ռեգ լոն, 

ֆե նա գոն և բան վել պատ րաս տուկ նե րը:

 Տեխ նի կատն տե սա կան տե սա կե տից, և ը նդ հան

րա պես մո լա խո տային վա տո րակ բու սա կա նու թյան 

տա րած ման և զար գաց ման դեմ պայ քա րի լա վա գույն 

տար բե րա կը կե րային հան դակ նե րում կա յուն կա ռա

վա րում ի րա կա նաց նելն է, ո րի պա րա գա յում ժա մա

նա կին ի րա կա նաց վող ա րա ծե ցում ներն ու խոտ հուն ձը 

կու նե նա կան խար գե լիչ նշա նա կու թյուն մո լա խոտ վա

ծու թյան տա րած ման և զար գաց ման դեմ:

 Միև նույն ժա մա նակ բնա պահ պա նա կան տե սա կե տից 

բա ցառ վե լու են հնա րա վոր ռիս կե րը` հո ղի միկ րոֆ լո

րայի փո փոխ ման, շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման, 

ի նչ պես նաև կեն սա բազ մա զա նու թյան վտանգ ման 

ա ռու մով, ի նչն ա կն հայտ է քի մի ա կան պատ րաս տուկ

նե րի (հեր բի ցիդ նե րի) գոր ծա ծու թյան ար դյուն քում:
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 Ներ կա յում ամ բողջ աշ խար հում հր դե հում նե րը, որ պես 

տեխ նո լո գի ա կան մի ջո ցա ռում մո լա խոտ վա ծու թյան 

կր ճատ ման և հնու կի վե րաց ման հա մար, հիմ նա կա

նում ար գել ված է այն պարզ պատ ճա ռով, որ հր դեհ ման 

դեպ քում բնա պահ պա նա կան ա ռու մով ձևա վոր վում են 

մեծ խն դիր ներ, եր բեմն նույ նիսկ ան դառ նա լի հետ ևանք

նե րով, քա նի որ խիստ վտանգ վում է ը նդ հա նուր կեն սա

բազ մա զա նու թյու նը, և խա թար վում է բնա կան է կո հա

մա կար գե րի օ րի նա չափ զար գա ցում նե րը: Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան 

կար գա վո րում նե րով խս տո րեն ար գել ված է հան րա պե

տու թյան բնա կան կեր հան դակ նե րում հր դե հում նե րի 

կազ մա կեր պու մը, ո րի կի րառ ման դեպ քում օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով նա խա տես ված են վար չա կան 

տույ ժեր և պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Հատ կա պես կեր հան դակ նե րի մնա ցոր դային բու սա

ծած կի (հ նու կի) աշ նա նային այ րում ներն ար դա րաց ված 

չեն, քա նի որ աշ նա նը ձմեռ ման ան ցնող բազ մա մյա 

խո տա բույ սե րը ձևա վո րում են նուրբ ա սի մի լաց նող 

մա կե րես ներ (տերև ներ) մինչև կա յուն ձյու նա ծածկն 

ան հրա ժեշտ պա հես տային սնն դա նյու թեր սին թե

զե լու հա մար: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում հր դե

հում նե րի դեպ քում, մնա ցոր դային չո րա ցած բու սա

զանգ վա ծի (ծե րեր, հնուկ) այ րու մով ջեր մա հար վում 

են բույ սի ոչ մի այն ա սի մի լաց նող մա կե րես ներն այլ 

նաև թփա կալ ման հան գույց ներն, ի նչն էլ դառ նում է 

պատ ճառ բարձ րո րակ բույ սե րի (կոճ ղար մա տա վոր, 

ցան ցա ռաթ փային ներ) վե րաց ման հա մար, ե թե նույ նիսկ 

մա սամբ պահ պան վում են, ա պա գար նա նը վե րա ճի 

շր ջա նում ձևա վո րում են շատ քիչ ըն ձյուղ ներ` բե րե

լով կեր հան դա կի նոս րաց ման և ար դյու նա վե տու թյան 

ան կման: Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ աշ նա նային 

ժա մա նա կա հատ վա ծում այ րում նե րը հա կա ցուց ված 

են նաև այն ա ռու մով, որ հո ղի մա կե րե սին մնա ցած 

չո րա ցած զանգ վա ծը (հ նու կը) լա վա գույն մի ջոց է նաև 

ձմե ռային շր ջա նում ձյան տե ղում նե րի կու տակ ման 

հա մար, ի սկ վաղ գար նա նը հատ կա պես թեք լան ջե րում 

կան խում են ձն հա լից ձևա վոր ված ջրե րի ա րագ հոս քի 

ձևա վոր մա նը` նպաս տե լով մա կեր ևու թային հոս քե րի 

ներծծ ման խթան մա նը և հնա րա վոր ջրային է րո զի այի 

կան խար գել մա նը:

ԵՆ ԹԱ ՑԱՆ ՔՈՎ ԲՈՒ ՍԱ ԿԱՑ ՔԻ ՀԱՐՍ ՏԱ ՑՈՒՄ

Բ նա կան կեր հան դակ նե րի բեր քատ վու թյան և ստաց

վող բեր քի ո րա կա կան ցու ցա նի շի բարձ րաց ման 

հա մար կի րառ վող ագ րո տեխ նի կա կան և մե լի ո

րա տիվ մի ջո ցա ռում նե րի հետ մի ա սին ան հրա ժեշտ 

է հոգ տա նել, որ բու սա կաց քում բարձ րար ժեք կե րա

բույ սե րի առ կա յու թյան գոր ծա կի ցը լի նի բարձր: 

Նոս րա ցած բու սա ծած կով կեր հան դակ նե րում բու սա

կաց քի հարս տաց ման և բու սա պատ վա ծութ յան 

աս տի ճա նի բարձ րաց ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 

կեն սա բա նո րեն հա մա տե ղե լի բազ մա մյա բակ լազ գի և 

դաշ տավ լու կազ գի խո տա բույ սե րի խո տա խառ նուր դով 

կա տա րել են թա ցանք: Են թա ցանքն ագ րո տեխ նի

կա կան մի ջո ցա ռում է, ո րի դեպ քում նոս րա ցած կամ 

մա սամբ լեր կա ցած հատ ված նե րում, ո րո շա կի չա փա

բա ժին նե րով սերմ է շաղ տր վում, ա ռանց ճմային շեր տի 

հիմ նաշրջ ման: Սեր մե րը հո ղա ծածկ ա նե լու հա մար 

պետք է ի րա կա նաց նել փոց խում, կամ խո նավ ե ղա

նա կին նույն տա րած քով մի քա նի հետ քով ան ցկաց նել 

մանր եղ ջե րա վո րի` ոչ խա րի հոտ:

 Բազ մա մյա խո տա բույ սե րի սեր մե րով են թա ցանք 

կա տա րե լու նպա տա կով, ան հրա ժեշտ է տվյալ գո տու 

հո ղակ լի մա յա կան պայ ման նե րից ել նե լով, կա տա րել 

բույ սե րի տե սակ նե րի ճիշտ ը նտ րու թյուն և հաշ վար կել 

ցան քի նոր ման: Են թա ցան քի նոր ման պետք է 

հաշ վար կել` ել նե լով առ կա բու սա կաց քի խտու թյու նից: 

Խտու թյան հաշ վար կի հա մար 1մ2 տա րած քի վրա 

պետք է հաշ վար կել ցո ղուն նե րի ը նդ հա նուր քա նակն 

ը ստ բու սա կաց քի 4 տն տե սա կան խմ բե րի (բակ լազ գի, 

դաշ տավ լու կազ գի, տա րա խո տեր, բոշ խեր և կնյուն ներ): 

Որ պես օգ տա կար տե սակ ներ պետք է ըն դու նել բակ լազ

գի նե րի և դաշ տավ լու կազ գի նե րի ցո ղուն նե րի թիվն 

ամ բող ջու թյամբ և տա րա խո տե րի ցո ղուն նե րի 50 %ը: 

Բարձ րար դյու նա վետ կե րային հան դակ նե րում յու րա

քան չյուր 1 մ2 տա րած քում լի նում է շուրջ 1000 ցո ղուն 

(1 հաո ւմ 10 մլն): 

Են թա ցանք կա տա րե լու հա մար մի ա վոր մա կե րե սի 

վրա հաշ վարկ ված ար դյու նա վետ ցո ղուն նե րի քա նա կը 

հա մե մա տու թյան մեջ է դր վում բարձ րար դյու նա վետ 

կեր հան դա կում պայ մա նա կան ըն դու նած ցո ղուն նե րի 

քա նա կի հետ և տար բե րու թյու նը լրաց վում են թա

ցան քով: Այս դեպ քում սերմ նա նյու թի նոր ման սահ մա

նե լու հա մար պետք է նկա տի ու նե նալ, որ յու րա քան



35

չյուր 100 ցո ղուն ձևա վո րե լու հա մար պետք է ցա նել 

150 սերմ: Այս հաշ վար կում հաշ վի է ա ռն վում սեր մի, 

դաշ տային ծլու նա կու թյու նը և ցան քի ա ռա ջին տա րում 

հնա րա վոր ո չն չա ցող բույ սե րի տո կո սը: Են թա ցան քի 

հա մար ձևա վոր վող խո տա խառ նուր դում ան հրա ժեշտ 

է ը նտ րել 35 տե սակ կեն սա բա նո րեն հա մա տե ղե լի 

դաշ տավ լու կազ գի և բակ լազ գի բազ մա մյա խո տա բույ

սե րի սեր մեր: 

Են թա ցան քի կա տար ման ժամ կե տը հիմ նա կա նում 

պայ մա նա վոր վում են ը նտր ված մշա կա բույ սե րի կեն սա

բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և տվյալ 

գո տու կեն սակ լի մա յա կան պայ ման նե րով: Լա վա գույն 

ժամ կետ ներն են վաղ գար նան, ամ ռան կամ աշ նա

նային ժա մա նա կա հատ ված նե րը: Են թա ցան քը կա րե լի 

է կա տա րել շար քա ցա նով և ձեռ քով (շա ղա ցան): Շա ղա

ցա նի դեպ քում սեր մե րը հո ղա ծածկ ա նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պել փոց խում կամ ոչ խա րի 

հո տը 23 ան գամ ան ցկաց նել ցան ված տա րած քով: 

Են թա ցանք կա տա րած տա րած քում նվա զա գույ նը 

12 տա րի ար գել վում է ա րա ծե ցում կազ մա կեր պե լը, 

հատ կա պես մանր եղ ջե րա վո րի` ոչ խա րի ա րա ծե ցու մը:

 Կեր հան դակ նե րում են թա ցանք կա րե լի է կա տա րել նաև 

ի նք նա ցա նու թյան մի ջո ցով: Նոս րա ցած և մաս նա կի 

լեր կա ցած կեր հան դակ նե րում, որ տեղ բու սա կաց

քում գե րակշ ռում են կե րային նշա նա կու թյամբ ար ժե

քա վոր խո տա բույ սե րի մի քա նի տե սակ ներ, և գրե թե 

բա ցա կա յում են վնա սա կար և թու նա վոր տե սակ նե րը, 

ան հրա ժեշտ է կա տա րել քար հա վաք, պա րար տա ցում 

և ար գե լել խոտ հուն ձը կամ ա րա ծե ցու մը: Ո րոշ դեպ քե

րում ար դա րաց վում է ա րա ծե ցու մը կազ մա կեր պել 

ո ւշ ժամ կետ նե րում, բույ սե րի սեր մա կա լու մից հե տո: 

Նման պայ ման նե րում բույ սե րը սեր մա կալ վում են, և 

բնա կան ճա նա պար հով տե ղի է ու նե նում ի նք նա ցա

նու թյուն: Ո ւշ աշ նա նը նման տա րածք նե րում սեր մե րի 

հո ղա ծածկ ման հա մար ցան կա լի է փոցխ ման աշ խա

տանք ներ կազ մա կեր պել: 

Են թա ցան քի մի ջո ցա ռու մը և ի նք նա ցա նու թյան 

հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը, կեր հան դակ նե րի 

ե րի տա սար դաց ման և ար դյու նա վե տաց ման լա վա գույն 

ե ղա նակ նե րից են:      

ԱՐ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ 

Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր է, ո րի 

դեպ քում վա րի մի ջո ցով կեն սազրկ վում է կեր հան դա կի 

ճմային շեր տը, և նոր բու սա ծածկ ձևա վոր վում է ար հես

տա կան խո տա ցա նու թյամբ: 

Ար մա տա կան բա րե լա վում կա տար վում է խիստ 

դեգ րա դաց ված այն տա րածք նե րում, որ տեղ մա կե

րե սային բա րե լա վում նե րով հնա րա վոր չէ կեր հան

դա կի ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նել, և որ տեղ 

ռե լի ե ֆային պայ ման նե րը չեն նպաս տի հո ղա տար ման 

եր ևույթ նե րին: 

Ար մա տա կան բա րե լա վում թույ լատ րե լի է կա տա րել 

մինչև 150 թե քու թյամբ լեռ նա լան ջե րում և հիմ նա կա

նում հարթ տա րածք նե րում, որ տեղ ճմային շեր տը հա մե

մա տա բար բա րակ չէ: Մեծ թե քու թյամբ լեռ նա լան ջե րին 

ար մա տա կան բա րե լա վում նե րը հա կա ցուց ված են, 

քա նի որ կեր հան դա կի ճմային շեր տի կեն սազր կու մով 

ստեղծ վում են հնա րա վո րու թյուն ներ հո ղա տար ման և 

սո ղան քային պրո ցես նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման 

հա մար: Ար մա տա կան բա րե լավ ման են թա կա են ծե րա

ցած, այ լա սեր ված, մամ ռա կա լած կեր հան դակ նե րը, 

ճահ ճային և ա զո նալ տի պի կեր հան դակ նե րը ջրային 

ռե ժի մը կար գա վո րե լուց հե տո, ան տա ռա հատ ված և 

թփու տա հատ ված տա րածք նե րը, խիստ մո լա խոտ ված 

(վ նա սա կար, թու նա վոր բույ սե րով) տա րածք նե րը, 

բու սա կաց քում 1015 %ից պա կաս դաշ տավ լու կազ գի 

և բակ լազ գի խո տա բույ սե րով տա րածք նե րը, թույլ 

ռե լի ե ֆի պայ ման նե րում, կամ հա մե մա տա բար հարթ 

տա րածք նե րում: Ար մա տա կան բա րե լավ ման դեպ քում 

ցա նո վի ար հես տա կան խո տա ծածկ ձևա վո րե լու 

հա մար օգ տա գործ վում են կեն սա բա նո րեն հա մա տե

ղե լի բակ լազ գի և դաշ տավ լու կազ գի խո տա բույ սե րի 

սեր մե րով հա մա տեղ ցան քը` սկիզբ տա լով խո տա խառ

նուր դով ար հես տա կան կեր հան դակ նե րի ստեղծ մա նը: 

Հան րա պե տու թյան բնա կան կեր հան դակ նե րը հիմ նա

կա նում ռե լի ե ֆային են, ի սկ հա մե մա տա բար հարթ 

կի սա նա պա տային և չոր տա փաս տա նային գո տի նե րի 

կեր հան դակ նե րում ճմային շեր տը շատ բա րակ է, ո րի 

պատ ճա ռով ար դա րաց ված չէ ար մա տա կան բա րե

լա վում ներ կազ մա կեր պե լը, քա նի որ մեծ են ռիս կե րը 

հո ղա տա րում նե րի և մայ րա կան ա պար նե րի բաց վե լու 

ա ռու մով:
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Ա ղյու սակ 2.  Կազ մա լուծ ված, դեգ րա դաց ված ա րո տա վայ րե րի բա րե լավ ման մի ջո ցա ռում նե րը

Ա րո տա վայ րի վի ճակ Գ նա հատ ման չա փա նիշ ներ
Ա ռա ջարկ վող բա րե լավ ման  

մի ջո ցա ռում ներ

Գե րօգ տա գործ ված

Բու սա պատ վա ծու թյու նը 7075 %, 

բույ սե րի քա նակն ու տե սա կա նին շատ 

աղ քատ` ոչ ա վել, քան 1020 տե սակ 100 

մ2 վրա, բու սա կաց քում մո լա խո տային 

տե սակ նե րը 8085 % և ա վե լի, գուղ ձավ որ

վա ծու թյու նը 1520 % և ա վե լի:

Ա րա ծեց ման ար գե լում 23 տա րի, 

կուլ տուր տեխ նի կա կան աշ խա

տանք ներ (քար հա վաք, գուղ ձե րի դեմ 

պայ քար) մո լա խո տե րի դեմ պայ քար,  

NPKով պա րար տա ցում, են թա ցան քի 

կազ մա կեր պում, փոց խում:

Ու ժեղ ոտ նա հար ված

Բու սա պատ վա ծու թյու նը 7580 %, բույ

սե րի քա նակն ու տե սա կա նին աղ քատ, 

2530 տե սակ 100 մ2 վրա, բու սա կաց քը 

նոսր, 250300 ցո ղուն 1 մ2 վրա: Մո լա խո

տային տե սակ նե րը` բու սա կաց քի 50 %: 

Գուղ ձա վո րու մը` մինչև 15 %: Բույ սե րի 

մի ջին բարձ րու թյու նը 810 սմ:

Ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռ նա վո

րու մը մինչև 0,2 պայ մա նա կան խո շոր 

մի ա վոր (ՊԽՄ), ա րո տաշր ջա նա ռու

թյան կի րա ռում, կուլ տուր տեխ նի

կա կան աշ խա տանք ներ (քար հա վաք, 

գուղ ձե րի և մո լա խո տե րի ո չն չա ցում): 

NPKով պա րար տա ցում, են թա ցանք, 

փոց խում:

Մի ջին կամ չա փա վոր 

ոտ նա հար ված

Բու սա պատ վա ծու թյու նը 8085 %, խո տա

բույ սե րի քա նակն ու տե սա կա նին 4050 

տե սա կից ա վե լի 100 մ2 վրա: 1 մ2 վրա, 

ցո ղուն նե րի քա նա կը 500700 հատ: Մո լա

խո տային տե սակ նե րը 2025 %:

Ա րո տաշր ջա նա ռու թյան կի րա ռում, 

Ա ԹԲի պահ պա նում, մո լա խոտ վա

ծու թյան դեմ պայ քար, պա րար տա

ցում, փոց խում:

Կո պիտ, չուտ վող 

բույ սե րով պատ ված

Տա րա խո տային վա տո րակ տե սակ նե րի 

պա րու նա կու թյու նը բու սա կաց քում` մինչև 

7075 %: Գուղ ձա վո րու մը  

2025 %: 

Մո լա խոտ վա ծու թյան դեմ մե խա

նի կա կան և քի մի ա կան պայ  քար: 

Քար հա վաք, փոց խում, պա րար տա

ցում և են թա ցանք:

Ծե րա ցած, այ լա սեր ված

Բույ սե րի քա նակն ու տե սա կա նին աղ քատ 

3035 տե սակ 100 մ2ո ւմ: Բակ լազ գի և 

դաշ տա վլու կազ գի նե րի պա րու նա  կու թյու նը 

բու սա կաց քում 1520%: Խո տաթ փային 

վա տո րակ մո լա խո տային տե սակ նե րը 

բու սա կաց քում 7080 %:

Կուլ տուր տեխն. աշ խա տանք ներ, 

մինչև 150 թե քու թյուն նե րում ճի մի 

քայ քա յում վա րի մի ջո ցով, ար հես

տա կան խո տա ցա նու թյուն, պա րար

տա ցում: Ա րա ծե ցում նե րի ար գե լում 

2 տա րի:

4.3. ԽՈՏ ՀԱՐՔ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Խո տը հան դի սա նում է հիմ նա կան և ան հրա ժեշտ 

կո պիտ ծա վա լային կե րը գյուղ. կեն դա նի նե րին մսու

րային շր ջա նում կե րակ րե լու հա մար: Գյու ղատն տե

սա կան կեն դա նի նե րը խո տի մի ջո ցով կա րող են ստա նալ 

ան հրա ժեշտ կե րա մի ա վոր նե րի պա հան ջի 3040 և 

մար սե լի սպի տա կուց նե րի 5060 %ը: Բար ձո րակ խո տը 

հա ջո ղու թյամբ կա րող է նաև փո խա րի նել չբա վա րա րող 

խտաց րած կե րե րին: Ո ւս տի կա յուն կե րի բա զա ստեղ

ծե լու գոր ծում կար ևո րա գույն հարց է նաև բնա կան և 

ցա նո վի խոտ հար քային տա րա ծու թյուն նե րից բարձր 

քա նա կու թյամբ, մար սե լի սնն դա նյու թե րով և վի տա

մին նե րով հա րուստ խոտ ստա նա լը:
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 Բարձ րո րակ սնն դա տար րե րով հա րուստ խո տի ստաց

ման հիմ նա կան խն դի րը պայ մա նա վոր ված է խոտ հարք

նե րի ճիշտ և ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման կազ մա

կերպ մամբ, նրանց սիս տե մա տիկ խնամ քի, խոտհն ձի 

ար դյու նա վետ ժամ կետ նե րի և հն ձի բարձ րու թյան 

սահ ման մամբ, ի նչ պես նաև ա ռան ձին մի ջո ցա ռում նե րի 

ճիշտ և ան կո րուստ կա տա րե լով:

 Խոտ հուն ձը` խո տի կու տակ ման ա մե նա հիմ նա կան 

ո րո շիչ գոր ծո ղու թյուն նե րից է, ո րից էլ կախ ված է նրա 

քա նակն ու ո րա կը:

 Բարձր քա նա կի և ո րա կի խոտ հա վա քե լու հա մար, 

ան հրա ժեշտ է խիստ պահ պա նել` 

ա)  հն ձի ժամ կետ նե րը բույ սե րի զար գաց ման ո րո շա կի 
փու լե րում,

բ)  ա ռան ձին բու սա տե սա կային կազ մե րով հա րուստ 
հան դակ նե րի հն ձի հեր թա կա նու թյու նը,

գ)  հն ձի բարձ րու թյու նը,

դ)  խո տի հա մար ե րկ րորդ հա րի լի ար ժեք ստա ցու մը, 
ե թե այն չի օգ տա գործ վե լու ա րա ծեց ման հա մար:

Հն ձի ժամ կետ նե րը: Բարձ րո րակ և բարձր քա նա կի 

խո տի բերք ստաց վում է հուն ձը բույ սե րի հաս կա

կալ մանծաղկ ման (հա ցազ գի ներ) կամ կո կո նա կալ

մանծաղկ ման (բակ լազ գի ներ) փու լում կա տա րե լիս: 

Բնա կան կեր հան դակ նե րում հն ձի ա մե նաար դյու

նա վետ ժամ կե տը բույ սե րի ծաղկ ման փուլն է, ե րբ 

կու տակ ված են  լի նում ա ռա վել կե րա զանգ ված և 

սնն դա նյու թեր: Շատ վաղ և ո ւշ ժամ կետ նե րում հուն ձը 

խոտ հարք նե րի բեր քատ վու թյունն ի ջեց նում է ոչ մի այն 

տվյալ, այլև հե տա գա տա րի նե րին: Սա բա ցատր վում 

է նրա նով, որ բույ սի մեջ սնն դա նյու թի կու տա կումն 

ու ժեղ կեր պով կա տար վում է թփա կալ ման, ճյու ղա

վոր ման, հաս կա կալ ման և կո կո նա կալ ման փու լե րում, 

ա վարտ վում է ծաղկ ման փու լում: Չնա յած, որ ծաղկ

ման փու լում բույ սե րի մոտ սնն դա տար րե րի պա րու նա

կու թյու նը զգա լի նվա զում է, սա կայն ա ռա վե լա գույ նի 

է հաս նում կե րա զանգ վա ծի հնա րա վոր կու տա կու մը 

(բեր քատ վու թյու նը):

 Խոտ հուն ձը պետք է սկ սել բու սա կաց քում գե րակշ ռող 

(դո մի նանտ) կե րա բույ սի ծաղկ ման սկզ բում և ա վար տել 

նրա ծաղկ ման վեր ջում: Ծաղկ ման փու լից հե տո հն ձած 

խո տա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը և ստաց վող խո տի 

ո րա կը կտ րուկ իջ նում են` պայ մա նա վոր ված բույ սի 

տերև նե րի չո րաց մամբ և թափ վե լով, ի նչ պես նաև 

կեն սա քի մի ա կան բա ղադ րու թյան մեջ սպի տա կուց նե րի 

քա նա կի նվազ մամբ և թա ղան թա նյու թի ա վե լաց մամբ: 

Վեր ջինս դառ նում է պատ ճառ ստաց վող խո տի կոպ տա

նա լու և կեն դա նու կող մից ու տե լի ու թյան ու մար սե լի ու

թյան ան կման:

Հն ձի բարձ րու թյուն: Հն ձի բարձ րու թյու նը մեծ ազ դե

ցու թյուն է թող նում ոչ մի այն ստաց վող խո տի քա նա կի 

և ո րա կի, այլև խոտ հար քի հե տա գա բեր քատ վու թյան 

վրա: Խո տա բույ սե րի հուն ձը բարձր կա տա րե լիս տե ղի 

է ու նե նում բու սա զանգ վա ծի զգա լի կո րուստ և խո տի 

ո րա կի ան կում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 

որ բարձր հն ձե լիս չեն հնձ վում գլ խա վո րա պես սնն դա

նյու թե րով ա վե լի հա րուստ ար մա տա կից տերև նե րը և 

կար ճա ցած շի վե րը:

 Մյուս կող մից շատ ցած րից հն ձե լիս վնա սա կար է 

խոտ հար քի հա մար: Այդ դեպ քում թու լա նում է բույ

սե րի վե րա ճե լու ըն դու նա կու թյու նը, ո րի հետ ևան քով 

հա ջորդ տա րի նե րին բեր քատ վու թյունն աս տի ճա

նա բար նվա զում է:

 Խոտ հար քային մար գա գե տին նե րը հն ձե լու ար դյու

նա վետ բարձ րու թյու նը պետք է հա մա րել հո ղի մա կե

րե սից 46 սմ, ո րի դեպ քում ա պա հով վում է բարձր 

քա նա կի և ո րա կի խո տի բերք` չվ նա սե լով խոտ հար քի 

հե տա գա տա րի նե րի բնա կան զար գաց ման ըն թաց քը և 

ար դյու նա վե տու թյան պահ պան մա նը:

 Խոտ հար քաշր ջա նա ռու թյու նը: Բույ սե րի զար գաց ման 

նույն փու լում տա րի ներ շա րու նակ խոտհն ձի կազ մա

կեր պու մը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում խոտ հար քի 

հե տա գա ար դյու նա վե տու թյան վրա: Քա նի որ ա մե

նա մյա հն ձում նե րը խա թա րում են սեր մե րով բազ մա ցող 

ար ժե քա վոր կե րա բույ սե րի սերմ նա կալ ման և ի նք նա

ցա նու թյան ա պա հո վու մը, բե րե լով նման տե սակ նե րի 

աս տի ճա նա կան կր ճատ մա նը: Բնա կան խոտ հարք

նե րի կուլ տու րա կան վի ճա կի տևա կան պահ պան ման և 

ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյան (բեր քատ վու թյուն և 

ո րակ) բարձ րաց ման գոր ծում կար ևո րա գույն նշա նա

կու թյուն ու նի խոտ հար քա շր ջա նա ռութ յան ի րա կա

նա ցու մը: Վեր ջինս` որ պես տեխ նո լո գի ա կան մի ջո ցա

ռում, են թադ րում է, որ խոտ հար քային տա րածք նե րում 

յու րա քան չյուր հա ջորդ տա րի պետք է փո խել հն ձային 

ժամ կետ նե րը խո տա բույ սե րի զար գաց ման փու լե րին 

հա մա պա տաս խան, միև նույն ժա մա նակ յու րա քան չյուր 

45 տա րին մեկ ան գամ խոտ հար քը թող նել պտ ղա

կալ ման (հանգս տի), չհն ձել կամ հն ձել բույ սե րի սեր մա

կա լե լուց հե տո: Նպա տա կը կա յա նում է նրա նում, որ 
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հնա րա վո րու թյուն տր վի սեր մե րով բազ մա ցող տե սակ

նե րին ի նք նա ցա նու թյամբ սերն դատ վու թյան խն դիրն 

ա պա հո վե լու և տե սա կը պահ պա նե լու: Խոտ հար  

քաշր ջա նա ռութ յուն կա տա րե լիս պտ ղա կալ ման 

(հանգս տի) տա րում խոտ հար քի մո լա խոտ վա ծու

թյու նը կան խե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կոպ տա ցո

ղուն վնա սա կար մո լա խո տային բույ սե րը հն ձել մինչև 

սերմ նա կալ ման փու լը կամ ո չն չաց նել ը նտ րո ղա կան 

ազ դե ցու թյան հեր բե ցիդ նե րով: Խոտ հար քային մեծ 

տա րածք նե րում խոտ հար քաշր ջա նա ռու թյուն ի րա կա

նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է տա րած քը բա ժա նել 

5 ա ռան ձին հան դակ նե րի, յու րա քան չյուր հան դա կում 

սահ մա նել հն ձային հա սու նաց ման ժամ կետ, հա մա

ձայն բարձ րար ժեք ըն տա նիք նե րի կե րա բույ սե րի 

զար գաց ման հետ ևյալ փու լե րի.

Դաշ տավ լու կազ գի ներ Բակ լազ գի ներ

1. Հաս կա կալ ման (հու րա նա կալ ման) սկիզ բը 1. Կո կա նա կա լում

2. Հաս կա կա լում (հու րա նա կա լում) 2. Ծաղկ ման սկիզբ

3. Ծաղկ ման սկիզ բը 3. Լրիվ ծաղ կում

4. Ծաղ կում 4. Ո ւն դե րի ձևա վո րում (պտ ղա կա լում

5. Սերմ նա կա լում (հա սու նա ցում) 5. Սերմ նա կա լում (հա սու նա ցում)

 Խոտ հար քաշր ջա նա ռու թյուն կազ մա կեր պե լու հա մար, 

ա ռանձ նաց ված մի ա տարր խոտ հար քային տա րած քը 

բա ժան վում է 5 հա վա սար մա սե րի, յու րա քան չյուր 

մա սում սահ ման վում է գե րակշ ռող ար ժե քա վոր 

բու սա կան ըն տա նի քի կամ տե սա կի հն ձային հա սու

նաց ման ժամ կե տը` հա մա ձայն զար գաց ման տար բեր 

փու լե րի, այն պես, որ օգ տա գործ ման 5րդ տա րում 

խոտ հար քում ա ռանձ նաց րած խոտ հար քա բաժ նում 

հուն ձը կա տար վի բույ սե րի սերմ նա կա լու մից հե տո: 

Այլ կերպ ա սած` յու րա քան չյուր 5 տա րին մեկ ան գամ 

խոտ հար քի ա ռանձ նաց ված 5 մա սե րից մե կում հնձ վի 

պտ ղա կալ ման հանգս տի շր ջա նում, բույ սե րին սերմ նա

կալ ման և բնա կան վե րար տադ րու թյան հնա րա վո րու

թյուն ըն ձե ռե լու նպա տա կով: 

Ա ղյու սակ 3. Հն գա բա ժին խոտ հար քաշր ջա նա ռու թյան սխե մա (դաշ տավ լու կազ գի նե րի գե րակշ ռու թյամբ)

Օգ տա գործ ման 

տա րի ներ

Խոտ հար քա բաժ նի հա մա րը

1 2 3 4 5

I
Հաս կա կալ ման 

սկիզբ
Հաս կա  կա լում Ծաղկ ման սկիզբ Ծաղ կում  Սերմ նա կա լում

II Հաս կա կա լում Ծաղկ ման սկիզբ Ծաղ կում Սերմ նա կա լում
Հաս կա կալ ման 

սկիզբ

III Ծաղկ ման սկիզբ Ծաղ կում Սերմ նա կա լում
Հաս կա կա լման 

սկիզբ
Հաս կա կա լում

IV Ծաղ կում Սերմ նա կա լում
Հաս կա կա լման 

սկիզբ
Հաս կա կա լում Ծաղկ ման սկիզբ

V Սերմ նա կա լում
Հաս կա կալ ման 

սկիզբ
Հաս կա  կա լում Ծաղկ ման սկիզբ Ծաղ կում
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 Պայ մա նա վոր ված հան րա պե տու թյան բնա կան 

խոտ հարք նե րի հա մե մա տա բար վատ վի ճա կով, Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հա մա

պա տաս խան ո րո շու մով ներ կա յաց վում է խոտ հարք

նե րի օգ տա գործ ման ե ռա բա ժին խոտ հար քաշր ջա

նա ռու թյան կար գը: Նպա տա կը հնա րա վո րինս կարճ 

ժամ կետ նե րում խոտ հար քի բու սա կաց քի բնա կան 

ի նք նա հարս տաց ման ա պա հո վումն է: Խոտ հար քաշըր

ջա նա ռու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար, ը նտր վել են 

հա ցազ գի նե րի հա մար հաս կա կալ ման, ծաղկ ման և 

սերմ նա կալ ման զար գաց ման փու լե րը, ի սկ բակ լազ գի

նե րի հա մար` կո կո նա կալ ման, լրիվ ծաղկ ման և սերմ

նա կալ ման փու լե րը:

4.4. Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ  

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀԻ ՄՈՒՆՔ ՆԵՐ 

Ա րո տային շր ջա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի

նե րի կե րա պա հով ման խնդ րի լուծ ման, ա րո տային կե րի 

կա յուն, ո րա կյալ բա զայի ձևա վոր ման հա մար ան հրա

ժեշտ է բնա կան ա րոտ նե րի կա յուն օգ տա գործ ման, 

պահ պան ման և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն 

ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում: Ա րո տա

վայ րե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման գլ խա վոր 

նա խադ րյալն օգ տա գործ ման բո լոր տա րի նե րին նրանց 

բու սա կա նու թյան բարձր բեր քատ վու թյան և կե րային 

լավ հատ կա նիշ նե րի` բու սա կաց քի ար ժե քա վոր կազ մի 

պահ պա նումն է: Ա նհ րա ժեշտ է ա րո տա վայրն օգ տա

գոր ծել այն պես, որ խիստ նվա զեն կամ վե րա նան ա րա

ծեց ման հնա րա վոր վնա սա կար հետ ևանք նե րը: Դրա 

հա մար շատ կար ևոր է ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման 

չա փա նիշ նե րի` ժամ կե տի, ե ղա նա կի, տևա կա նու թյան, 

քա նա կի և կար գի պահ պա նու մը: 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵՐ 

Շատ վաղ (ձն հա լից ան մի ջա պես հե տո) կամ ո ւշ (վե գե

տա ցի այի ա վար տից հե տո) ժամ կետ նե րում ա րա ծե

ցու մը նպաս տում է ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր վատ թա

րաց մա նը, աս տի ճա նա բար նվա զում է ար դյու նա վե տու

թյու նը` ի հա շիվ բու սա ծած կի կր ճատ ման և լա վո րակ 

կե րա բույ սե րի նվազ ման` բե րե լով ա րո տա վայ րի վա ղա

ժամ ծե րաց ման և դեգ րա դաց ման: Ձն հա լից ան մի

ջա պես հե տո` վաղ գար նա նը, ի րա կա նաց վող ա րա ծե

ցում նե րը հա կա ցուց ված են և ան թույ լատ րե լի, քա նի 

որ խիստ կեր պով խախ տում են վե րա ճող բույ սե րի մոտ 

պա հես տային սնն դա նյու թե րի չա փա վոր կու տա կու մը 

և ծախ սու մը, ո րի հետ ևան քով վա տա նում է ա րո տա

վայ րի բու սա բա նա կան կազ մը, և ը նկ նում է բեր քատ վու

թյու նը: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ նոր ձևա վոր վող 

ըն ձյուղ նե րը գար նա նը պա հես տային սնն դա նյու թեր 

շատ են ծախ սում և վե րա ճից մի այն 1015 օր ան ց 

սկ սում են սին թե զե լով կու տա կել այն` ստեղ ծե լով 

պայ ման հա ջորդ սերն դի ձևա վոր ման հա մար: Բա ցի 

այդ` վաղ գար նա նը խո նավ կեր հան դա կում պար բե

րա բար կրկն վող (ահ լու կի) ա րա ծե ցում նե րը նպաս տում 

են ճի մի քայ քայ մա նը, և ա րո տա վայ րի բու սա ծած կը 

կա րող է, կազ մա լուծ վել, ո չն չա նալ պայ մա նա վոր ված 

տրո րում նե րով (ոտ նա հար վա ծու թյամբ):

 Գար նա նը ա րո տա վայ րում ա րա ծե ցում նե րը պետք 

է սկ սել խու տա բույ սե րի վե րա ճից 1518 օր ան ց, 

ե րբ բույ սե րը թփա կալ ված կամ ճյու ղա վոր ված են և 

ու նեն ո րո շա կի բարձ րու թյուն` կի սա նա պա տային, չոր 

տա փաս տա նային, լեռ նա տա փաս տա նային և ալ պյան  

գո տի նե րում` 68 սմ, տա փաս տա նային գո տում` 1012 

սմ, ի սկ հե տան տա ռային, մար գա գետ նա տա փաս տա

նային և են թալ պյան գո տի նե րում 1215 սմ բարձ րու

թյուն: Աշ նանն ա րո տային շր ջա նը պետք է ա վար տել 

բո լոր բնատն տե սա կան գո տի նե րում բույ սե րի վե գե

տա ցի այի ա վար տից (կա յուն ցր տերն սկս վե լուց) 2025 

օր ա ռաջ, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն տր վի ձմեռ

ման պատ րաստ վող բույ սե րին սին թե զե լով լրաց նել, 

կու տա կել պա հես տային սնն դա նյու թե րի ան հրա ժեշտ 

քա նա կը, բա րե հա ջող ձմե ռե լու և գար նանն ար դյու

նա վետ վե րաճ ձևա վո րե լու հա մար: 

Ա րո տային շր ջա նում նույն ա րո տա տե ղում ա րա ծե ցում

նե րի քա նա կը կախ ված է`

1.  բու սա ծած կի բարձ րու թյու նից,

2.  բու սա ծած կի վի ճա կից,

3.  բու սա տե ղի պայ ման նե րից,

4.  բու սա կաց քի տե սա կային կազ մից,

5.  վե րա կանգն վե լու (վե րա ճե լու) ըն դու նա կու թյու նից,

6.  վե գե տա ցի այի տևո ղու թյու նից, 

7. ա րա ծող կեն դա նու տե սա կից: 

Ա րա ծե ցու մը հիմ նա վոր ված ժամ կետ նե րում ար դյու

նա վետ ձևով սկ սե լու և ա վար տե լու դեպ քում ա նա

սուն ներն ամ բողջ ժա մա նակ ստա նում են հա րուստ, 

սնն դա րար և լավ ո ւտ վող կեր, ի սկ ա րո տա վայ րի բու սա

ծածկն ա վե լի լավ է վե րա ճում: Այն հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս միև նույն ա րո տա վայրն ա րո տային շր ջա նում մի 
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քա նի ան գամ օգ տա գոր ծել: Տևա կան ժա մա նակ նույն 

ա րո տա վայ րի գե րա րա ծե ցու մը բու սա ծած կի վնա սե լու 

հետ, նաև ազ դում է կեր հան դա կի հո ղային շեր տի 

վրա, տրո րում նե րի ար դյուն քում ամ րաց նում, փո խում 

է հո ղի ֆի զի կա կան հատ կու թյուն նե րը, ջրային, օ դային 

և սնն դային ռե ժիմ նե րը, հետ ևան քը լի նում է այն, որ 

բու սա կաց քից դուրս են մղ վում բարձ րո րակ տե սակ

նե րը, պահ պան վում են գլ խա վո րա պես վա տո րակ 

մո լա խո տային և վնա սա կար տե սակ նե րը, և ա րո տը 

դեգ րա դաց վում է: 

Ա ՐԱ ԾԵՑ ՄԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Գո յու թյուն ու նեն ա րա ծեց ման եր կու հիմ նա կան 

ե ղա նակ ներ.

ա)  ա զատ կամ չհա մա կարգ ված (ան կա նոն)

բ)  հեր թա կան կա նո նա կարգ ված (ա րո տա բաժ նային, 

զա գո նային): Ը ստ կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի: 

Ա զատ ա րա ծեց ման դեպ քում կեն դա նի ներն, ա ռանց 

որ ևէ կար գի, ա րա ծում են ամ բողջ ա րո տա վայ րե րում 

ո ղջ ա րո տային շր ջա նում: Նման դեպ քում ա րո տային 

կերն օգ տա գործ վում է ոչ ար դյու նա վետ և ը նտ րո

ղա կան ձևով: Սկզ բում կե րի ա վել ցուկ է լի նում, ի սկ 

վեր ջում` պա կա սում է: Բարձ րո րակ կե րա բույ սերն 

ա վե լի շուտ են ո ւտ վում, ի սկ մի ջին և ցած րո րակ բույ

սե րը մնում կոպ տա նում են, ծաղ կում, սեր մա կա լում և 

տա րի նե րի հետ տա րած վե լով` բու սա կաց քից աս տի

ճա նա բար դուրս են մղում բարձ րո րակ կե րա բույ սե րին: 

Ա րո տա վայ րի վի ճակն ու ար դյու նա վե տու թյունն աս տի

ճա նա բար վա տա նում է: Բա ցի այդ` կեն դա նի ներն օր վա 

ըն թաց քում մեծ տե ղա շարժ են կա տա րում` նպաս տե լով 

տրո րում նե րի ա վե լաց մա նը, ծախ սում են հս կա յա կան 

է ներ գի ա, ի նչն էլ ազ դում է նաև մթե րատ վու թյան վրա:

 Ներ կա յում ամ բողջ աշ խար հում ա ռա վել տա րած ված, 

հիմ նա վոր ված և կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն ու նե

ցող ձևը հեր թա կան` ա րո տա բաժ նային կամ զա գո

նային հա մա կարգ ված ա րա ծե ցումն է, ո րի դեպ քում 

ա րո տա վայ րը բա ժան վում է ա ռան ձին կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րի` (ա րո տա բա ժին նե րի, զա գոն նե րի), ո րոնք 

օգ տա գործ վում են հեր թա կա նո րեն և սահ ման ված 

ժամ կետ նե րով:

 Հեր թա փո խային (ա րո տա բաժ նային, զա գո նային) ա րա

ծեց ման ա ռա վե լու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ յու րա

քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում ա րա ծող կեն դա

նի նե րը ստա նում են թարմ կա նաչ կեր, յու րա քան չյուր 

հա ջորդ կա ռա վար ման մի ա վոր (ա րո տա բա ժին, զա գոն) 

տե ղա փոխ վե լիս հնա րա վո րու թյուն է տր վում նա խորդ 

օգ տա գործ ված կա ռա վար ման մի ա վո րում խո տա

բույ սե րի վե րա ճի հա մար: Ա րո տա բա ժին նե րի (զա գոն

նե րի) թի վը և տա րա ծու թյու նը ո րո շե լիս պետք է հաշ վի 

առ նել ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր վի ճա կը (դեգ րա դաց

վա ծու թյան աս տի ճանն ու է րո զի այի հակ վա ծու թյու նը), 

տա րա ծու թյու նը, բեր քատ վու թյու նը, բույ սե րի` վե րաճ 

տա լու հնա րա վո րու թյու նը և ժա մա նա կա մի ջո ցը, 

ա րո տի դուրս ե կող ա նաս նագլ խա քա նա կը, տե սա կային 

և հա սա կային կազ մը, օր վա կե րի պա հան ջը: Որ պես զի 

կա ռա վար ման մի ա վո րում (ա րո տա բաժ նում) գե րա րա

ծե ցում տե ղի չու նե նա, ան հրա ժեշտ է ա րա ծեց ման օ րե րի 

քա նա կը հաշ վար կել` ել նե լով ա րո տա բաժ նի բեր քատ

վու թյու նից և նա խի րի օր վա ա րո տա կե րի պա հան ջից: 

Լա վա գույն օգ տա գործ ման ժամ կե տը (տ ևա կա նու

թյու նը) յու րա քան չյուր ա րո տա բաժ նում պետք է կազ մի 

ա ռա վե լա գույնն այն քան օր, ո րի դեպ քում չի վնաս

վե լու մնա ցոր դային բու սա ծած կի վե րաճն ա պա հո վող 

ան հրա ժեշտ ա սի մի լաց նող հատ ված նե րը: Օ րի նակ, ե թե 

ա րո տա բաժ նում սահ ման վում է ա ռա ջին ա րա ծեց ման 

ժամ կետ 56 օր, ու րեմն նման դեպ քում ա րո տա բաժ նի 

տա րած քը պետք է լի նի այն քան, որ ձևա վոր ված ա րո

տա կե րով բա վա րա րի ա րա ծող նա խիր նե րի և հո տե րի 

կե րի պա հան ջը 56 օ րե րի հա մար: Հեր թա կան ա րա

ծե ցում ներն ը ստ կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի պետք 

է կազ մա կեր պել այն պի սի ժամ կետ նե րում, որ պես զի 

յու րա քան չյուր օգ տա գործ ված կա ռա վար ման մի ա վոր 

ե րկ րորդ ան գամ օգ տա գործ վի բույ սե րի նոր մալ վե րա

ճից հե տո: Ըն դու նենք` խո տա բույ սե րի վե րա ճը տևում 

է 30 օր: Յու րա քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում 5 

օ րյա օգ տա գործ ման դեպ քում պա հանջ վում է 6 կա ռա

վար ման մի ա վոր (30:5=6), բա ցի դրա նից պետք է ու նե

նալ նաև 23 պա հուս տային ա րո տա բա ժին ներ (ա պա

հո վագ րու թյան հա մար): Հեր թա կան ա րա ծե ցում ներ 

կի րա ռե լով` ա րո տա վայ րում կե րի ե լուն քը 1520 %ով 

ա վել է ստաց վում, ա րո տա կա նաչն օգ տա գործ վում 

է հա վա սա րա չափ, ա րո տի մի ջին բեռն վա ծու թյունն 

ա նաս նագլ խով հնա րա վոր է բարձ րաց նել 1520 %ով` 

կեն դա նի նե րի մթե րատ վու թյու նը բարձ րա նում է 2025 

%ով, ի հա շիվ թերսն ման բա ցառ ման: 

Ա րո տա վայ րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա

բա ժին նե րի) քա նա կը և օգ տա գործ ման ժա մա նա կա

հատ վա ծը կա րող է լի նել տար բեր` կախ ված բնատըն

տե սա կան գո տուց, ա րո տային ը նդ հա նուր տա րած քից, 
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ա րո տի ի րա վի ճա կից (ԱԻՑ) և ա նաս նագլ խա քա նա կից: 

Ա ՐԱԾ ՄԱՆ ՏԵՎԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Յու րա քան չյուր ա րո տա վայ րի տար բեր կա ռա վար ման 

մի ա վոր ներ (ա րո տա բա ժին, զա գոն) կա րող են ու նե

նալ ա նաս նագլ խա քա նա կի խտու թյան տար բեր 

հնա րա վո րու թյուն ներ (կախ ված փաս տա ցի ի րա վի

ճա կից): Սա կայն դրանց բո լո րի վրա կա րող է ա րա ծել 

նույն գլ խա քա նա կով նա խի րը և հո տը: Հետ ևա բար 

տար բեր հատ ված նե րը պետք է օգ տա գործ վեն ա րած

ման ժա մա նա կի տար բեր չա փե րով` ճիշտ օգ տա գոր

ծում ա պա հո վե լու հա մար: Ա րած ման ժա մա նա կի չա փը 

(կմ) ցույց է տա լիս, թե ո ղջ ա րո տային շր ջա նում քա նի 

օր կամ ա րա ծեց ման ժա մա նա կի ո ՞ր տո կո սը կա րող է 

օգ տա գոր ծել նա խի րը յու րա քան չյուր կա ռա վար ման 

մի ա վո րում: Ո րից ել նե լով մշակ վում է կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րի հեր թա փո խային օգ տա գործ ման (ա րա

ծեց ման) գրա ֆի կը և ա րո տաշր ջա նա ռու թյան սխե ման 

հնա րա վոր բո լո րապ տույտ նե րով: 

Ա րա ծեց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը (ԿՄ) %  = 
 ԿՄի հա մար ա ռա ջար կած ՊԽՄx 100   

                                                                              Ա րո տի հա մար ա ռա ջարկ ված ՊԽՄ          

Ա ՐԱ ԾԵՑ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ

 Գար նա նը` ա րո տային շր ջա նը սկ սե լիս,  ա ռա ջին 

հեր թին ան հրա ժեշտ է ա րա ծեց նել այն ա րո տա հան

դե րը, ո րոնց բու սա կա նու թյունն ա վե լի վաղ է վե րա ճը 

սկ սում (ցած րա դիր գո տի ներ): Տար բեր տե սա կի կեն դա

նի նե րի հա մար ա րո տա վայր ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում 

պետք է ել նել բու սա կաց քի վի ճա կից և բու սա պատ վա

ծու թյու նից: Գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված և ա պա

ցուց ված է, որ ա րո տօգ տա գործ ման ա մե նաար դա

րաց ված կար գը տար բեր տե սա կային կազ մե րով կեն դա

նի նե րի ա րա ծեց ման հա մակց ված օգ տա գործ ման 

կազ մա կեր պումն է, ե րբ նույն կա ռա վար ման մի ա վո

րում սկզ բում ա րա ծում են խո շոր եղ ջե րա վոր նե րը, 

ա պա մանր եղ ջե րա վո րը: Նման օգ տա գոր ծումն ա պա

հո վում է բարձր ար դյունք, ո րի կի րառ մամբ հնա րա վոր 

է ա րո տա վայ րի ծա վալն ա վե լաց նել 3540 %ով` ի 

հա շիվ բու սա կաց քի ոչ մի ա տարր կազ մի, ո րը նպաս

տում է ա րո տա վայ րի հա վա սա րա չափ օգ տա գործ մա նը 

և բույ սե րի հե տա գա վե րա ճի խթան մա նը: Ա րո տա

վայ րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման ձևե րից է նաև 

բու սա ծած կի կի սաա րա ծե ցու մը, ին չը նպաս տում է բույ

սե րի ա ճի և զար գաց ման ա ռան ձին փու լե րի ըն թաց քի 

դան դաղ մա նը, ո րով եր կա րում է ա րո տա վայ րի օգ տա

գործ ման ժամ կե տը, ին չը շատ կար ևոր է հատ կա պես 

չո րային գո տի նե րում: 

Ա րա ծեց ման կարգ ձևա վո րե լու ա մե նա կար ևոր տվյալ

նե րից է ա րա ծեց ման ժա մա նա կի չա փը, ո րը ցույց 

է տա լիս տվյալ կա ռա վար ման մի ա վո րում քա նի օր 

կա րող է ա րա ծել նա խի րը և հո տը ո ղջ ա րո տային շր ջա

նում: Վեր ջինս հիմք է հան դի սա նա լու կա ռա վար ման 

պլան նե րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի կամ ա րո տա

բա ժին նե րի օգ տա գործ ման օ րա ցու ցային գրա ֆիկ նե րը 

մշա կե լուց ա ռան ձին բո լո րապ տույտ նե րի (ռո տա ցի ա

նե րի) հա մար:

 Կա ռա վար ման մի ա վո րում նե րում ա րա ծեց ման օ րե րը 

հաշ վարկ վում են հետ ևյալ կերպ`

Արածման օրեր (ԿՄ) =  Արածման ժամանակի չափ (%)  x Արոտային ժամանակահատված (օր)
   100

Ա ՐԱ ԾԵՑ ՄԱՆ ԲԱՐՁ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  

(ԽՈ ԶԱ ՆԻ ԲԱՐՁ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ)

 Շատ ցածր (12 սմ) ա րա ծեց ման դեպ քում ա րո տային 

բույ սե րի ո ղջ կա նաչ մասն (տերև ներ, ըն ձյուղ ներ) 

ո ւտ վում է, բույ սը թու լա նում է, քա նի որ կր ճատ վում 

է ա սի մի լյա ցի այի հնա րա վո րու թյու նը: Ցածր ա րա

ծե ցու մը տա րի նե րի ըն թաց քում տա նում է ա րո տա

վայ րի բու սա կաց քի կազ մա լուծ ման և բու սա ծած կի 

նոս րաց ման: Բարձր ա րա ծեց ման դեպ քում (1015 սմ) 

բեր քի մի մա սը մնում է չօգ տա գործ ված` մե ծաց նե լով 

ա րո տում հնու կի քա նա կը: Ա րա ծեց ման ա մե նա լավ 

բարձ րու թյունն այն է, ե րբ կա նո նա կարգ ված և ժամ կե

տա վոր ված ա րա ծեց մամբ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն 

չա փով է օգ տա գործ վում բույ սը` ա ռանց վնա սե լու նրա 

հե տա գա ա ճն ու զար գա ցումն ա պա հո վող մնա ցոր

դային ա սի մի լաց նող զանգ վա ծը: Ալ պյան և են թալ պյան 
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գո տի նե րում լա վա գույն բարձ րու թյու նը գետ նից 23 

սմ է, չոր տա փաս տան նե րում` 24 սմ, մար գա տա փաս

տան նե րում` 45 սմ, կի սա նա պատ նե րում` 35 սմ: Ա րա

ծեց ման բարձ րու թյու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր

վում է ա րո տա վայ րի տի պով և բու սա կաց քի բու սա բա

նա կան կազ մով: 

Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԻ ԹՈՒՅ ԼԱՏ ՐԵ ԼԻ  

ԲԵՌՆ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ (Ա ԹԲ) 

Կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման հա մար հատ կաց վող 

ա րո տա տա րած քի մա կե րե սը սահ ման վում է` ել նե լով 

ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շից (ԱԻՑ) և ա րո տի թույ

լատ րե լի բեռն վա ծու թյու նից (Ա ԹԲ): 

Ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շը (ԱԻՑ) ձևա վոր վում 

է ա րո տա վայ րի ա ռաջ նային գնա հա տում նե րի և 

հե տա գա մշ տա դի տար կում նե րի ժա մա նակ տար վող 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում` հա մա ձայն 

է րո զի այի հակ ման և ա րո տի դեգ րա դա ցի այի ցու ցիչ

նե րի գու մա րի (տե’ս ա րո տա վայ րե րի մո նի տո րին գի 

ձեռ նարկ. Հա յաս տան, 2014թ.): Ա րո տի ի րա վի ճա կի 

ցու ցա նի շը կա յուն ցու ցա նիշ է, քա նի որ ձևա վոր վում 

է բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյուն նե րի (ը ստ 

փո փո խա կան նե րի) և հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում, 

ցույց է տա լիս ա րո տի դեգ րա դաց վա ծու թյան մա կար

դակն ու է րո զի այի հակ վա ծու թյու նը: Ո րոնց հի ման 

վրա հաշ վարկ վում է պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի 

այն ա ռա վե լա գույն քա նա կը, որ կա րող է բեռ նա վոր վել 

մի ա վոր (1 հա) ա րո տային տա րած քի վրա ո ղջ ա րո

տային շր ջա նում, այլ կերպ ա սած` սահ մա նում է նաև 

ա նաս նագլ խով թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը` 

ել նե լով ա րո տի առ կա ի րա վի ճա կից: 

Ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռ նա վո րու մը ցույց է 

տա լիս ա նա սուն նե րի այն ա ռա վե լա գույն քա նա կը, որ 

կա րե լի է կե րակ րել ա րո տի մի ա վոր տա րա ծու թյան (1 

հա) վրա ո ղջ ա րո տային շր ջա նում` ա ռանց ա րո տա

վայ րի ար դյու նա վե տու թյան և դրու թյան վրա բա ցա

սա կան ազ դե ցու թյան: 

Ո րոշ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով.

ԱԹԲ =      Բ     

                
Պ x Տ

Որ տեղ` 

ԱԹԲ  ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռն վա ծու թյուն,

Բ  1 հա ա րո տա վայ րի բեր քատ վու թյուն (ց/ հա),

Պ  պայ մա նա կան խո շո րի օր վա ա րո տա կե րի 

պա հան ջ (կգ),

Տ  ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը օ րով: 

Օ րի նակ` 1 հա ա րո տա վայ րի բեր քատ վու թյու նը 

կազ մում է 4000 կգ ա րո տա կա նաչ, 1 պայ մա նա կան 

խո շոր մի ա վո րի (կո վի) ա րո տա կե րի պա հան ջը` 40 կգ/

օր, ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը` 150 օր:

ԱԹԲ =      4000     =0,66
 
40 x 150

Այ սինքն` 1 հեկ տա րին` 0,66 գլուխ, կամ 1 գլ խին ան հրա

ժեշտ է 1,5 հա ա րո տա վայր (1:0,66=1,5), ո ղջ ա րո տային 

շր ջա նում: 

Ա րո տա վայ րի թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման (Ա ԹԲ) 

հաշ վար կի նման պարզ կար գի կի րա ռու մը հիմ նա կա

նում քիչ ար դա րաց ված է և կա րող է ձևա վո րել ռիս կեր 

ա րոտ նե րում գե րա րա ծե ցում նե րի և գյու ղատն տե

սա կան կեն դա նի նե րի թերս նում ձևա վո րե լու ա ռու մով: 

Այն պատ ճա ռով, որ հաշ վար կի նման կար գի հիմ քում 

ըն կած է ա րո տա վայ րի մի ա վոր մա կե րե սի (1 հա) 

բեր քատ վու թյան մի ջին ցու ցա նի շը: Ոչ բո լոր դեպ քե

րում է, որ ա րո տա վայ րի մի ա վոր մա կե րե սում (1 հա) 

ձևա վոր վող բու սա զանգ վածն ա րա ծող կեն դա նի նե րի 

կող մից ամ բող ջու թյամբ օգ տա գործ վում է որ պես կեր, 

քա նի որ զանգ վա ծում հնա րա վոր է կո պիտ, չուտ վող 

մո լա խո տային բու սա տե սակ նե րի բարձր պա րու նա

կու թյուն, մյուս կող մից գե րակշ ռող դեպ քում մի ջին 

բեր քատ վու թյու նը կա րող է փոխ վել տար բեր կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րում ա րո տային տա րած քի օգ տա

կար մա կե րես նե րի (բեր քա տու տա րածք) փո փոխ մամբ:

 Հաշ վի առ նե լով նման խն դիր նե րը` ան հրա ժեշտ է 

թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը հաշ վար կե լուց  

հիմն վել ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շին (ԱԻՑ) 

և ա րո տի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյան (ԱԻ Ա)  

հաշ վար կի ցու ցա նի շին: 

Ա ՐՈ ՏԻ Ի ՐԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ (ԱԻ Ա) 

Ա րո տի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյան (ԱԻ Ա) հաշ վար կը 

հիմն ված է ա րո տա վայ րի (կա ռա վար ման մի ա վո րի) 

օգ տա կար (բեր քա տու) տա րած քի մի ջին բեր քատ վու

թյան և ձևա վոր ված ա րո տա կա նա չի ու տե լի ու թյան 

ցու ցա նիշ նե րի վրա, ո րոնք պար զա բան վում են գնա հա

տում նե րի ար դյուն քում: 

Այն հաշ վարկ վում է հետ ևյալ կերպ` 
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ԱԻ Ա = (Տ x Օ) x (Բ x Ու) 

Որ տեղ` 

ԱԻ Ա  ա րո տա վայ րի կամ կմի ի րա կան ար դյու նա

վե տու թյունն է (կգ/հ),

Տ  ա րո տա վայ րի կամ կմի տա րած քը (հա), 

Օ  օգ տա կար բեր քա տու տա րած քի գոր ծա կից 

(0,61),

Բ  ա րո տա վայ րի մի ջին բեր քատ վու թյու նը (կգ/ հա), 

Ու  ա րո տա կա նա չի ու տե լի ու թյան գոր ծա կի ցը 

(0,40,85):

Օ րի նակ, ե թե ա րո տա վայ րում առ կա է 20% քար քա

րոտ վա ծու թյուն, և ձևա վոր ված բու սա զանգ վա ծի մոտ 

1520%ը կո պիտ չուտ վող մո լա խո տեր են (ը ստ մո նի

տո րի գի), նման դեպ քում.

ԱԻ Ա = (1 հա x 0,8) x (4000 կգ x 0,8) = 

= 0,8 x 3200 կգ/հ =2560 կգ/ հա

 Հա մա ձայն ստաց ված ար դյուն քի` այս կա ռա վար ման 

մի ա վո րում Ա ԹԲի հաշ վար կում պետք է օգ տա

գոր ծել ոչ թե 4000 կգ բեր քատ վու թյու նը, այլ 2560 

կգ/ հաը: Ա րո տա վայ րի բեր քատ վու թյու նը հաշ վար

կե լիս, պետք է նկա տի ու նե նալ բու սա ծած կի օգ տա

գործ ման թույ լատ րե լի չա փը, ո րը չպետք է գե րա զան ցի 

խո տա ծած կի զանգ վա ծի 6070 %ը, որ պես զի ա պա

հո վված լի նի բույ սե րի թփա կալ ման հան գույց նե րի և 

ա սի մի լաց նող մնա ցոր դային խո զա նի պահ պա նու մը, 

ին չով և ա պա հո վում է բույ սե րի հե տա գա վե րա ճե լու 

հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Ա ՐՈ ՏԱՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԸ (Ա
Տ
) 

Ել նե լով 1 հաի թույ լատ րե լի բեռ նա վո րման հնա րա

վո րու թյու նից, ի նչ պես նաև առ կա պայ մա նա կան 

խո շոր մի ա վո րի գլ խա քա նա կից, 1 ՊԽՄի օր վա կե րի 

պա հան ջից, ա րո տային շր ջա նի տևա կա նու թյու նից 

հաշ վարկ վում է նաև ամ բողջ ա նաս նագլ խի հա մար 

ան հրա ժեշտ ա րո տային տա րած քի պա հան ջը ո ղջ ա րո

տային շր ջա նի հա մար: Այն հաշ վարկ վում է հետ ևյալ 

կերպ`

Ա
տ 

 =  Գ x Պ x  Տ 
         Բ

Որ տեղ` 

Ա
տ
ն ա րո տային տա րածքն է (հա),

Գն պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի քա նակն է 

(գ լուխ),

Պն 1 գլուխ պայ մա նա կան խո շո րի օր վա կե րի 

պա հան ջը (կգ),

Տն ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը (օր),

Բն` 1 հաի մի ջին բեր քատ վու թյու նը (կգ):

 Սո վո րա բար պա հանջ վող ա րո տա վայ րի տա րա ծու

թյունն ան հրա ժեշտ է ա վե լաց նել 1520 %ով` հաշ վի 

առ նե լով կլի մա յա կան պայ ման նե րի հնա րա վոր 

փո փո խու թյուն նե րը: 

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի պար զա բա նու մը 

կար ևոր խն դիր է, որ պես զի պար զա բան վի ա րո տային 

շր ջա նի կե րա պա հով ման հնա րա վո րու թյու նը, և ե թե 

այդ հնա րա վո րու թյու նը հա մայն քում չկա, ան հրա ժեշտ է 

մտա ծել այ լընտ րան քային լու ծում նե րի մա սին: Օ րի նակ, 

այլ հա մայնք նե րից ա րո տային տա րածք նե րի վար ձա

կա լու մը, որ պես զի հա մայն քի ա րոտ նե րում բեռ նա

վոր ման նոր մը կր ճատ վի և կանխ վի գե րա րա ծե ցու մը: 

Ա րո տային շր ջանն ար դյու նա վետ և ճիշտ կազ մա

կեր պե լու, ա րոտ նե րը կա յուն կա ռա վա րե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե րի հի ման 

վրա կազ մել ա րո տա վայ րե րի կա յուն օգ տա գործ ման 

կա ռա վար ման պլան, սահ ման ված ժամ կետ նե րով` 

օգ տա գործ վող տար բեր կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում 

հեր թա փո խային կար գով (ռո տա ցի ոն կարգ) ա րա ծե

ցում ներ կազ մա կեր պե լու և ա րո տաշր ջա նա ռու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Հեր թա կան (ա րո տա բաժ նային) օգ տա գործ ման 

դեպ քում ա րոտ նե րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի 

(ա րո տա բա ժին նե րի) տա րածք նե րը և քա նա կը պայ մա

նա վոր վում է ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր տա րած քով, 

բեր քատ վու թյամբ, ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շով (ԱԻՑ) և  

պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի գլ խա քա նա կով:

 Հեր թա փո խային կար գով ա րա ծե ցում ներ կազ մա կեր

պե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մայն քի ա րո տային 

տա րածք նե րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի քար տե

զագ րում և սահ մա նա զա տում ի րա կա նաց նել: Կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի) սահ մա նա

զատ ման ծախ սա տա րու թյու նից խու սա փե լու հա մար, 

ան հրա ժեշտ է հա մայն քի ո ղջ ա րո տային տա րածք ներն, 

ը ստ կա դաստ րային քար տե զի, բա ժա նել ա ռան ձին 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի` ա րո տա տե ղե րի, որ պես 

բնա կան սահ ման ներ օգ տա գոր ծե լով ձո րակ նե րը, 

գե տակ նե րը, թե քու թյուն նե րը, ճա նա պարհ նե րը, հնա րա

վո րու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել նաև է լեկտ րա ցան կա

պա տեր (է լեկտ րա կան հո վիվ): Պայ մա նա վոր ված ռե լի

ե ֆի գոր ծո նով, հա մայն քից ու նե ցած հե ռա վո րու թյամբ` 
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մշա կել հեր թա փո խային ա րո տ օգ տա գոր ծում նե րի 

հա ջոր դա կա նու թյունն ը ստ կա ռա վար ման մի ա վոր

նե րի` կի րա ռե լով ա րո տաշր ջա նա ռու թյուն ներ: 

Ա րո տա վայ րե րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի քար տե

զագր ման և պայ մա նա կան սահ մա նա զա տում նե րի 

հա մար, ներ կա յումս կի րառ վում են  հա մայն քի կա դաստ

րային քար տեզ նե րը, որ տեղ հա մայն քի վար չա կան 

տա րած քում, ը ստ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան, 

ներ կա յաց ված և սահ մա նա զատ ված են գյու ղատն տե

սա կան նշա նա կու թյան հո ղա տես քե րը, այդ թվում նաև 

բնա կան կեր հան դակ նե րը: Սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, 

որ այդ քար տեզ նե րը հա ճախ ու նեն ճշգրտ ման կա րիք: 

Առ կա յու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ժա մա

նա կա կից Ա ՏՀ և հե ռա հար զոն դա վոր ման հա մա կար

գե րի կի րառ մամբ ճշգրտ ված և կազմ ված հա մա պա

տաս խան քար տեզ ներ և մո դել ներ (հո ղօգ տա գործ ման, 

բու սա ծած կի, ա րո տա վայ րե րի և այլն):

 Կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի) 

սահ մա նա զա տու մը և տա րած քի մա կե րե սի հաշ վար

կումն ա ռա վել ար դա րաց ված է ի րա կա նաց նել ը ստ 

ռե լի ե ֆի ձևա բա նա կան մի ա վոր նե րի և լանդ շաֆ տային 

գո տի նե րի, տի ե զե րա կան պատ կեր նե րի վեր ծան ման 

մի ջո ցով: 

Ա րո տաշր ջա նա ռու թյունն ա րո տա վայ րե րի կա յուն 

օգ տա գործ ման հա մա կարգ է, ո րի դեպ քում ո րո շա կի 

պար բե րա կա նու թյամբ ան հրա ժեշտ է փո փո խել ա րո

տա վայ րի օգ տա գործ ման ձևն ու ժամ կետ նե րը, ին չը 

ստեղ ծում է բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը հեր թա կան 

(ա րո տա բաժ նային) ա րա ծե ցում նե րի կի րառ մամբ ո րոշ 

ա րո տա տե ղե րի` (կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի) տևա կան 

հանգս տի և ի նք նա վե րա կանգն ման հա մար: 

Ա րո տաշր ջա նա ռու թյան կի րառ մամբ ա րո տա բա ժին

նե րում յու րա քան չյուր տա րի փոխ վում է ա րա ծեց ման 

հեր թա կա նու թյու նը, ե թե ըն թա ցիկ տա րում ա րա ծե

ցու մը սկս վել է ա ռա ջին կա ռա վար ման մի ա վո րից 

(ա րո տա բաժ նից), ա պա հա ջորդ տա րում այն պետք է 

սկ սել ե րկ րոր դից, այ նու հետև` եր րոր դից, և այս պես 

շա րու նակ: Պար բե րա բար ա ռա վել վատ թա րա ցած ա րո

տա բա ժին նե րից 12ը տա րե կան կտր ված քով թող նել 

հանգս տի ի նք նա վե րա կանգն ման հա մար (ա նհ րա ժեշ

տու թյան դեպ քում կի րա ռե լով բա րե լա վում ներ) կամ ո ւշ 

է ա րա ծեց վում, խո տա բույ սե րի սերմ նա կա լու մից հե տո 

(հա վել ված 1): 

Ա րո տա վայ րերն ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է կազ մել օգ տա գործ ման (կա ռա վար ման) 

պլան` հաշ վի առ նե լով` 

 • ա րո տի դուրս ե կող կեն դա նի նե րի քա նա կը, 

 • ա րո տա վայ րի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շը (ԱԻՑ), 

 • ա րո տա վայ րի տա րած քը, 

 • ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը:

Դ րա հա մար նախ հաշ վարկ վում է գյու ղատն տե սա կան 

կեն դա նի նե րի ան հրա ժեշտ ա րո տային կե րի պա հան ջը 

ո ղջ ա րո տային շր ջա նի հա մար, ա պա այդ պա հան ջի 

բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն ներն են ու սում նա սիր

վում: Վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զե լու 

ա րո տային շր ջա նում կա նաչ կե րով ա պա հո վա ծու թյան 

չա փը:

 Կե րի պա հան ջի հաշ վարկ ման հա մար ա րո տից օ գտ վող 

բո լոր տե սա կի և սե ռա հա սա կային խմ բե րի կեն դա

նի ներն ըն դուն ված փո խա կերպ ման գոր ծա կից նե րով 

վե րած վում են պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄ) 

(հա վել ված 2): 

Ա րո տա վայ րե րի կա յուն և ար դյու նա վետ օգ տա

գործ ման հա մար կի րառ վում է ա րո տաշր ջա նա ռու թյուն, 

սահ ման վում են ա րո տա վայ րե րում կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րի օգ տա գործ ման հա ջոր դա կա նու թյու նը, 

ժամ կետ նե րը, բո լո րապ տույտ նե րի (ռո տա ցի այի) քա նա

կը, ա րա ծեց ման օ րե րը և ա րո տա բա ժին նե րի չա փե րը: 

Ա րո տային շր ջա նի սկիզ բը և ա վար տը սահ ման վում է 

յու րա քան չյուր տա րի` ել նե լով տվյալ տար վա կլի մա

յա կան պայ ման նե րից:

 Հեր թա փո խային (հա մա կարգ ված) ա րա ծեց ման 

դեպ քում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րը (ա րո տա բա ժին

նե րը) օգ տա գործ վում են` հա մա ձայն կազմ ված պլա նի 

(ռո տա ցի ոն պլան)` ա ռա ջի նից մինչև վեր ջի նը: Նա խիր

նե րի և հո տե րի շարժն ա րո տա հան դե րում կազ մա կերպ

վում է ը ստ կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի տե ղադր վա

ծու թյան, և ռե լի ե ֆի, սահ ման ված հեր թա կա նու թյան` 

մինչև բո լոր ա րո տա բա ժին նե րի ա րա ծեց ման ա վար տը, 

ո րից հե տո կեն դա նի նե րը փո խադր վում են ա ռա ջին 

ա րո տա բա ժին, և սկս վում է ա րա ծեց ման հա ջորդ բո լո

րապ տույ տը` ը ստ հեր թա կա նու թյան: Յու րա քան չյուր 

հա ջորդ բո լո րապ տույ տը պետք է սկ սել նա խորդ բո լո

րապ տույ տից նվա զա գույ նը 2530 օր ան ց` ստեղ ծե լով 

հնա րա վո րու թյուն բու սա ծած կի վե րա ճի և հա ջորդ 

սե րունդ ձևա վո րե լու հա մար: 
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Ա րո տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վա րու մը պայ մա նա

վոր ված է նաև ա րո տօգ տա գործ մանն ան հրա ժեշտ 

են թա կա ռուց վածք նե րի գո յու թյամբ, մաս նա վո րա պես 

հե ռագ նա ա րոտ նե րում կա ցա րան, մա կա տեղ, ճա նա

պարհ ներ, մո տա կա (հա մայն քա մերձ) ա րոտ նե րում 

ջրե լա տե ղե րի առ կա յու թյամբ: 

Ա րո տա վայ րե րում կեն դա նի նե րի մա կա տե ղե րը 

(ցե րե կային հանգս տա տեղ, գի շե րա վայր) պետք է 

կազ մա կեր պել ջրե լա տե ղից 300500 մ հե ռա վո րու թյան 

վրա:

Ջ րե լա տե ղերն ա րո տա վայ րե րում պետք է կազ մա

կեր պել 1,52,0 կմ շա ռավ ղով մի մյան ցից հե ռա վո րու

թյամբ, որ պես զի հնա րա վոր դառ նա ա ռա վել լի ար ժեք 

օգ տա գոր ծել ա րո տային տա րածք նե րը` հեր թա կան 

ա րա ծե ցում ներ ի րա կա նաց նե լով և ա րո տաշր ջա նա ռու

թյուն կի րա ռե լով:
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5.0 
Ա ՐՈՏ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 
ԾՐԱԳ ՐԻ ՆԱ ԽԱԳ ԾՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶ ՄՈՒՄ

Ա րո տա վայրն ար ժե քա վոր, բայց խո ցե լի ռե սուրս է, ո րի 

ար դյու նա վե տու թյունն է ա կա նո րեն պայ մա նա վոր վում է 

նաև վեր ջի նիս օգ տա գործ ման կար գով և ե ղա նա կով: 

Ան կա նոն և տա րե րային կա ռա վա րու մը բա ցա սա բար 

է ան դրա դառ նում ա րո տային ռե սուր սի հե տա գա 

ձևա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և ըն թաց քի վրա` 

բե րե լով ոչ մի այն ար տադր վող բու սա զանգ վա ծի (ա րո

տա կա նա չի) ո րա կա կան և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի 

կր ճատ ման, այլ նաև ձևա վո րում է լուրջ բնա պահ պա

նա կան խն դիր ներ ը նդ հա նուր կեն սա բազ մա զա նու թյան 

խո ցե լի ու թյան ռիս կե րի մե ծաց ման և բնա կան է կո

հա մա կար գե րի բնա կա նոն զար գա ցումն ա պա հո վող 

գոր ծոն նե րի հա վա սա րակշռ վա ծու թյան խա թար ման 

դրս ևո րում ներ:

Բ նա կան ա րոտ նե րի կա յուն կա ռա վար ման կազ մա կեր

պումն ու ի րա կա նա ցու մը են թադ րում է կազ մա կերպ

չա կան, ագ րո տեխ նի կա կան և մե լի ո րա տիվ բնույ թի 

մի շարք մի ջո ցա ռում նե րի փոխ կա պակց ված ի րա կա

նա ցում` ա պա հո վե լու հա մար ա րո տային ռե սուր սի 

պահ պա նումն ու ար դյու նա վետ օգ տա գործ մամբ ա րո

տային շր ջա նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 

կե րա պա հով ման խն դիր նե րի լու ծու մը:

Բ նա կան ա րոտ նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման և 

հե տա գա պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ է կազ մել 

ա րոտ նե րի կա յուն կա ռա վար ման ծրա գիր: Այդ գոր ծա

ռույ թի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ձեռք 

բե րել հիմ նա վոր տվյալ ներ տվյալ հա մայն քի հո ղային 

ֆոն դի կա ռուց ված քի, ա րո տա վայ րե րի է կո լո գի ա կան 

և տն տե սա կան վի ճա կի, հո ղային ֆոն դում տե ղա

բաշխ վա ծու թյան, ը նդ հա նուր ա նաս նագլ խա քա նա կի և 

տե սա կային կազ մե րի, մթե րատ վու թյան, ի նչ պես նաև 

ա րո տային շր ջա նի տևա կա նու թյան վե րա բե րյալ:

 Հո ղային ֆոն դի կա ռուց ված քի և գոր ծառ նա կան 

նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի 

ստաց ման հիմ նա կան աղ բյու րը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

հաս տա տած հա մայն քային հո ղային ֆոն դի առ կա յու

թյան և բաշխ ման մա սին հաշ վետ վու թյուն ներն են (Ձև 

N 22):

 Հո ղային ֆոն դում առ կա ա րո տային տա րածք նե րի 

է կո լո գի ա կան և տն տե սա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ 

հիմ նա վոր տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար, 

խիստ կար ևոր վում է ա րո տա վայ րե րում բու սա տե ղի և 

բու սա ծած կի ա ռաջ նային, ե լա կե տային գնա հա տում

նե րի և հետ ևո ղա կան մշ տա դի տար կում նե րի (մո նի տո

րին գի) ի րա կա նա ցու մը: Մո նի տո րին գի ար դյուն քում 

ձեռք բեր ված հիմ նա վոր տվյալ նե րով բնու թագըր  

վում է ա րո տի ի րա վի ճա կը, ին չը խիստ կար ևոր վում է 

կա յուն կա ռա վա րում կազ մա կեր պե լու գոր ծըն թա ցում, 

մաս նա վո րա պես ա րո տա վայ րի ա նաս նագլ խով թույ

լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը հաշ վար կե լու, կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րի օգ տա գործ ման ժամ կետ ներն ու 

հա ջոր դա կա նու թյու նը ո րո շե լու, ի նչ պես նաև ան հրա

ժեշտ խնամ քի և վե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի 

նա խագծ ման և ի րա կա նաց ման հա մար: 

 • Ա նաս նագլ խա քա նա կի տե սա կային և սե ռա հա սա

կային կազ մե րի մա սին տվյալ նե րը ձեռք են բեր վում 

տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ նի (գյու ղա

պե տա րա նի) տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րից կամ 

հաշ վառ ման մա տյան նե րից: 

 • Ա րո տա վայ րե րի տե ղա բաշխ ման և տա րածք

նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հա մայն քի հո ղա շի

նա րա րա կան քար տե զը, վեր ջինս նաև հիմք է 

հան դի սա նա լու ա րո տա բաժ նային օգ տա գործ ման 

նպա տա կով կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա

բա ժին նե րի) քար տե զագր ման և տա րան ջատ ման 
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հա մար: 

 • Ա րո տային շր ջա նի ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը 

պար զա բա նե լու հա մար պետք է հիմն վել տվյալ 

գո տու կեն սակ լի մա յա կան պայ ման նե րին և 

բազ մա մյա մի ջին տվյալ նե րին:

 Ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա ան հրա ժեշտ 

է կազ մել ա րոտ նե րի կա ռա վար ման ծրա գիր, որ տեղ 

ան հրա ժեշտ է նե րա ռել հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րի 

հա ջոր դա կան ի րա կա նա ցու մը: 

1. Ա րո տից օ գտ վող ո ղջ ա նաս նագլ խա քա նա կի 

հա մար ան հրա ժեշտ է պար զա բա նել և հաշ վար կել 

ա րո տային շր ջա նում կա նաչ կե րի պա հան ջը: Ո րի 

հա մար կազմ վում է կե րի հաշ վեկ շիռ ո ղջ ա րո

տային շր ջա նի հա մար: 

2. Ու սում նա սիր վում և գնա հատ վում են ան հրա ժեշտ 

ա րո տա կե րի ստաց ման և ա պա հով ման հնա րա վոր 

աղ բյուր նե րը: Ո րի հա մար, հա մա ձայն ա րո տա վայ

րե րի մշ տա դի տար կու մով ձեռք բեր ված տվյալ նե րի` 

մաս նա վո րա պես ա րո տա վայ րի ի րա վի ճա կի ցու ցա

նի շի, ը նդ հա նուր բեր քատ վու թյան և պայ մա նա կան 

խո շոր մի ա վո րի օր վա կե րի պա հան ջի նոր մայի, 

հաշ վարկ վում է ո ղջ ա նաս նագլ խին ան հրա ժեշտ 

ա րո տի տա րած քի պա հանջն ա րո տային շր ջա նի 

հա մար:

3.  Հաշ վարկ վում է ա րո տա վայ րի տա րո ղու նա կու

թյու նը կամ թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը 

(Ա ԹԲ): Ո րի հա մար հիմք պետք է հան դի սա նա 

ի նչ պես ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շը (ԱԻՑ)ն, 

այն պես էլ մի ջին բեր քատ վու թյան ցու ցա նիշն ու 

պայ մա նա կան խո շո րի օր վա կե րի պա հան ջը:

4.  Պար զա բան վում է ա րո տա վայ րի կամ կա ռա

վար ման մի ա վո րի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյու նը` 

ԱԻ Ան, ը ստ ա րո տա վայ րի բեր քա տու մա կե րե սի 

և բու սա զանգ վա ծի ու տե լի ու թյան ցու ցա նի շի: 

Կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ է, ո րով հս տա կեց վում 

են ա րո տա վայ րի ար դյու նա վե տու թյան ի րա կան 

ցու ցա նիշ նե րը:

5.  Հա մա ձայն հա մայն քի հո ղա շի նա րա րա կան քար տե

զի` ի րա կա նաց վում է ա րո տա վայ րե րի քար տե զագ

րում և կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին

նե րի) տա րան ջա տում, հաշ վար կե լով վեր ջին նե րիս 

քա նակն ու տա րածք նե րը:

6. Մ շակ վում է ա րո տա վայ րե րի և կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի) օգ տա

գործ ման ե ղա նակն ու կար գը: Կազմ վում է 

ա րո տաշր ջա նա ռու թյան և հեր թա կան ա րո տա

բաժ նային օգ տա գործ ման սխե ման, հաշ վարկ վում 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի օգ տա գործ ման օ րե րի 

քա նակն ու պար բե րա կա նու թյու նը:

7.  Կազմ վում է ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա

գործ ման օ րա ցու ցային պլան (ա րա ծեց ման 

գրա ֆիկ), որ տեղ ներ կա յաց վում են ա րո տային 

տա րածք նե րը, բա ժան ված կա ռա վար ման մի ա վոր

նե րը: Յու րա քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում 

ա րա ծեց ման օ րե րի քա նա կը և պար բե րա կա նու

թյունն ան հրա ժեշտ է սահ մա նել` հիմն վե լով ա րո

տաշր ջա նա ռու թյան ի րա կա նաց ման կար գին:

5.1. ԿԵ ՐԻ (Ա ՐՈ ՏԱ ԿԱ ՆԱ ՉԻ)  

ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ ՀԱՇ ՎԱՐԿ

 Կե րի պա հան ջի ո րոշ ման (հաշ վարկ ման) հա մար 

կազմ վում է կե րային հաշ վեկ շիռ, ո րը ներ կա յաց նում է 

առ կա ա նաս նագլ խի կե րի պա հան ջը ո րո շա կի ժա մա

նա կաշր ջա նի հա մար (օր, ա միս, ո ղջ ա րո տային շր ջան): 

Առ կա ա նաս նագլ խին ո ղջ ա րո տային շր ջա նում 

ան հրա ժեշտ ա րո տա կե րի պա հան ջի հաշ վար կու մը 

պետք է ի րա կա նաց նել` ել նե լով 1 գլուխ պայ մա

նա կան խո շոր մի ա վո րին օ րե կան ան հրա ժեշտ կա նաչ 

կե րի պա հան ջից (կգ)` հա մա ձայն ա նաս նա բու ծա կան 

ըն դուն ված նոր մե րի: 

Որ պես պայ մա նա կան խո շոր մի ա վոր (ՊԽՄ)` պետք է 

ըն դու նել 1 գլուխ տա վա րը` (400 կգ քա շով կո վը): Կե րի 

հաշ վեկ շիռ կազ մե լուց ար դա րաց ված է պայ մա նա կան 

խո շոր մի ա վո րի ան հրա ժեշտ օր վա կե րի պա հանջն 

ար տա հայ տել չոր զանգ վա ծով, քա նի որ ա րո տային 

շր ջա նի տևա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված` վե գե տա

ցի այի տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ա րո տային 

բու սա ծած կում (բույ սե րի մեջ) խո նա վու թյան (ջ րի) 

պա րու նա կու թյան ցու ցա նի շը փո փոխ վում է բույ սե րի 

զար գաց ման տար բեր փու լե րում: Օր վա կե րի պա հան ջը 

պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի հա մար հաշ վարկ վում է` 

կեն դա նի քա շը բազ մա պատ կե լով 0,025 գոր ծակ ցով 

(հա մա ձայն ա նաս նա բու ծա կան նոր մե րի): Այ սինքն 

մարմ նի յու րա քան չյուր 100 կգ քա շին ան հրա ժեշտ է 2,5 

կգ չոր զանգ ված (խոտ): Ե թե պայ մա նա կան խո շոր մի ա

վո րի հա մար ըն դուն ված է մի ջի նը 400 կգ մարմ նի քաշ, 

ո ւս տի օր վա կե րի պա հան ջը (նոր մալ մթե րատ վու թյուն 

ձևա վո րե լու հա մար) պետք է կազ մի` 400x0,025=10 կգ 



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

48

չոր զանգ ված (ՉԶ), ո րն էլ հա վա սա րա զոր է 40 կգ ա րո

տա կա նա չին (10x4=40 կգ): 

Ա րո տային շր ջա նում հա մայն քում առ կա ո ղջ ա նաս

նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջի հաշ վարկ ման հա մար, 

ան հրա ժեշտ է ո ղջ ա նաս նագլ խա քա նա կը (տար բեր 

տե սա կային և սե ռա հա սա կային խմ բե րը) ըն դուն ված 

կար գի հա մա ձայն, սահ ման ված փո խա կերպ ման 

գոր ծա կից նե րով (հա վել ված 2) վե րա ծել պայ մա նա կան 

խո շոր մի ա վո րի (ա ղյու սակ 4): 

Ա ղյու սակ 4.  Գյուղ. կեն դա նի նե րի պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄ) վե րած ման հաշ վարկ

Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ 

(տե սա կա յին և սե ռա հա սա կային 

խմ բեր)

Քա նա կը

x

Փո խա կերպ ման  

գոր ծա կից

=

Պայ մա նա կան  

խո շոր մի ա վոր  

(ՊԽՄ) (գ լուխ)

Պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի ը նդ հա նուր քա նա կը (գու մա րը) (գ լուխ)

 Պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի հաշ վար կու մից հե տո, 

ան հրա ժեշտ է հաշ վար կել յու րա քան չյուր ՊԽՄի օր վա 

կե րի պա հան ջը` չոր զանգ վա ծի քա նա կը (մարմ նի քա շը 

բազ մա պատ կե լով 0,025 գոր ծակ ցով):

 Հիմն վե լով 1 գլուխ պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի 

օր վա կե րի պա հան ջի նոր մին` պետք է հաշ վար կել 

ը նդ հա նուր ա նաս նագլ խի կե րի պա հան ջը 1 օր վա և 

ամ բողջ ա րո տային շր ջա նի հա մար (ա ղյու սակ 5): 

Ա ղյու սակ 5.  Հա մայն քի պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄ) կե րի պա հանջն ա րո տային շր ջա նում

ՊԽՄի  

գլ խա քա նա կը

ՊԽՄի 

(կեն դա նի) 

մի ջին քա շը 

(կգ)

1 գլ խի (ՉԶ)  

կե րի օ րա կան 

պա հան ջը (կգ)

Ընդ հա նուր 

ՊԽՄի օր վա կե րի 

պա հան ջը (կգ) 

(1x3)*

Ա րո տա յին 

շր ջա նը (օր)

ՊԽՄի կե րի 

պա հան ջն ա րո տային  

շր ջա նում (կգ) (4x5)**

1 2 3 4 5 6

*  սյու նյակ 1ի տվյա լը բազ մա պատ կել սյու նյակ 3ի տվյա լով 

**  սյու նյակ 4ի տվյա լը բազ մա պատ կել սյու նյակ 5ի տվյա լով

Ողջ ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջի հաշ վար կից 

հե տո ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել և պար զա բա նել 

ա րո տա կե րի պա հան ջի ա պա հով ման և բա վա րար ման 

հա մար հիմ նա կան և այ լընտ րան քային բո լոր հնա րա վոր 

տար բե րակ նե րը, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վար կել 

ա րո տային տա րած քի պա հան ջը` հաշ վարկ ված ա րո

տա կե րի ա պա հո վու մը գնա հա տե լու հա մար:
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5.2. Ա ՐՈ ՏԱՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ 

ՀԱՇ ՎԱՐԿ

Ա րոտ նե րի կա ռա վար ման ծրագ րեր կազ մե լուց կար ևո

րա գույն խն դիր է ա րո տային տա րած քի պա հան ջի 

հաշ վար կու մը, ին չով պար զա բան վում է ո ղջ ա նաս

նագլ խի ա րո տա կե րի բա վա րար ման հնա րա վոր 

ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նը: Պա կա սի դեպ քում ու ղի

ներ են փնտր վում այ լընտ րան քային լու ծում նե րով լրիվ 

ծա վա լով ա րո տա կե րի ա պա հով ման հա մար: 

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի հաշ վար կը հնա րա վո

րու թյուն է տա լիս ի մա նա լու ա րո տային շր ջա նում ա րո

տա կե րով ա պա հո վա ծու թյան չա փը: 

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի հաշ վար կը պետք է 

ի րա կա նաց նել` ել նե լով հա մայն քի ա րո տային ռե սուրս

նե րի գնա հա տու մից, ի նչ պես նաև ո ղջ ա րո տային 

շր ջա նում առ կա ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) ա րո տա կե րի 

պա հան ջից:

 Հա մա ձայն ա րոտ նե րի մո նի տո րին գի ար դյուն քում 

ձեռք բեր ված տվյալ նե րի` հաշ վարկ վում է ա րո տի ի րա

վի ճա կի ցու ցա նի շը (ԱԻՑն), ը ստ ո րի սահ ման վում է 

ա րո տա վայ րի կամ կա ռա վար ման մի ա վո րի ա նաս

նագլ խով թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը: Վեր ջինս 

ե լա կե տային նյութ կա րող է հան դի սա նալ ա րո տային 

տա րած քի պա հան ջի հաշ վարկ ման հա մար: 

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի հաշ վարկ ման հա մար 

կար ևո րա գույն ցու ցա նիշ կա րող է ծա ռայել ա րո տի 

բեր քատ վու թյան ցու ցա նի շը: Ը ստ ո րի նույն պես կա րե լի 

է հաշ վար կել մի ա վոր տա րած քի (1 հա) ա նաս նագլ խով 

(ՊԽՄով) բեռ նա վոր ման նոր մը: Ը ստ Ա ԹԲի և ԱԻՑի 

ցու ցա նիշ նե րի` հաշ վարկ վում է 1 պայ մա նա կան խո շոր 

մի ա վո րին ո ղջ ա րո տային շր ջա նում ան հրա ժեշտ ա րո

տային տա րած քը, ո րը բազ մա պատ կե լով ը նդ հա նուր 

ՊԽՄի քա նա կով` կա րե լի է ստա նալ ան հրա ժեշտ ա րո

տային տա րած քի պա հան ջը (հա):

 Սո վո րա բար, ե թե հայտ նի է ա րո տի 1 հաի մի ջին 

բեր քատ վու թյու նը, 1 գլուխ պայ մա նա կան խո շոր 

մի ա վո րի (ՊԽՄի) օր վա կե րի պա հան ջը և ա րո տային 

շր ջա նի տևա կա նու թյու նը, ա րո տային տա րած քի 

պա հան ջը հաշ վարկ վում է հետ ևյալ կերպ`

Ա
տ 

 =  Գ x Պ x  Տ 
         Բ

Որ տեղ` 

ԱՏ ա րո տային տա րածքն է (հա), 

Գ ՊԽՄի գլ խա քա նա կը (գ լուխ), 

Պ 1 գլուխ ՊԽՄի օր վա կա նաչ կե րի պա հան ջը (կգ), 

Տ ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը (օր), 

Բ 1 հաի մի ջին բեր քատ վու թյու նը (հա): 

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի հաշ վարկ ման ժա մա

նակ ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն պետք է հատ կաց նել 

ա րո տա վայ րի օգ տա կար (բեր քա տու) մա կե րե սին և 

ձևա վոր վող բեր քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րին: Վեր ջին

նե րիս պար զա բա նումն ի րա կա նաց վում է ա րոտ նե րի 

մշ տա դի տարկ ման ար դյուն քում: 

Ընդ հա նուր ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջի 

բա վա րար ման, հնա րա վոր թեր սնում նե րը բա ցա

ռե լու, ի նչ պես նաև գե րա րա ծե ցու մը կան խե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է պար զա բա նել նաև ա րո տա վայ րի 

ի րա կան ար դյու նա վե տու թյու նը (ԱԻ Ա): Այն հաշ վարկ

վում է` ել նե լով ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր տա րած քում 

օգ տա կար (բեր քա տու) մա կե րե սի և ձևա վոր վող բու սա

զանգ վա ծի օգ տա կար (ու տե լի) մա սի ցու ցա նիշ նե րով: 

ԱԻ Ա = (Տ x Օ) x (Բ x Ու) 

Որ տեղ` 

ԱԻ Ա  ա րո տա վայ րի ի րա կան ար դյու նա վե տու

թյունն է (կգ), 

Տ  ա րո տա վայ րի տա րած քը (հա), 

Օ – օգ տա կար (բեր քա տու) մա կե րե սի գոր ծա կի ցը 

(0,61,0), 

Բ  բեր քատ վու թյու նը (կգ), 

Ու  բեր քի ու տե լի ու թյան գոր ծա կի ցը (0,40,85):



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ
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Ա ղյու սակ 6. Ա րո տա վայ րե րի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյու նը և ա ռա վե լա գույն ա րա ծեց ման օ րե րը
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* սյու նյակ 2ի տվյա լը բազ մա պատ կել սյու նյակ 3ի տվյա լով

** սյու նյակ 4ի տվյա լը բազ մա պատ կել սյու նյակ 5ի տվյա լով

*** սյու նյակ 6ի տվյա լը բազ մա պատ կել սյու նյակ 7ի տվյա լով

Ա րո տային տա րած քի պա հան ջի հաշ վար կով պար զա

բան վում է հա մայն քի վար չա կան տա րած քում ա րո

տա վայ րե րից ստաց վող ա րո տա կե րի ը նդ հա նուր 

ծա վալ նե րը և առ կա ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) ա րո տա

կե րի պա հան ջի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն

ներն ո ղջ ա րո տային շր ջա նում: Ե թե ա րո տա կե րի 

պա հան ջը հնա րա վոր չէ բա վա րա րել ա րո տային նման 

ռե սուրս նե րով, այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է օգ տա

գոր ծել նաև հնա րա վոր այ լընտ րան քային կե րա պա

հով ման տա րածք նե րը: Որ պես այ լընտ րան քային 

կե րա պա հով ման տա րածք ներ` դի տարկ վում են ը ստ 

գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան այլ հո ղա տես քե րի 

բու սա ծած կը, մշա կո վի և ան մշակ վա րե լա հո ղե րի 

մնա ցոր դային բու սա ծածկն ու խո զա նը (բեր քա հա

վա քից հե տո), ի նչ պես նաև հնձ ված խոտ հար քային 

տա րածք նե րի մնա ցոր դային բու սա ծածկն ու վե րա ճած 

ահ լու կը: Նման տա րածք նե րում ան հրա ժեշտ է պար զել 

հնա րա վոր կե րե րի քա նա կը, ո րի հի ման վրա հաշվ վում 

է ա նաս նագլ խին այ լընտ րան քային ա րո տա կե րով ա պա

հով ման ժամ կետ նե րը (օ րեր): Այ լընտ րան քային կե րա

պա հով ման տա րածք նե րի օգ տա գործ ման դեպ քում, 

տա րածք նե րը և օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րը նույն պես 

պետք է նե րա ռել կա ռա վար ման պլան նե րում:

5.3. Ա ՐՈ ՏԱՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԻ  

(ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՄԻ Ա ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ)  

ՔԱՐ ՏԵ ԶԱ ԳՐՈՒՄ 

Ա րո տա վայ րե րում հեր թա կան (ա րո տա բաժ նային) 

կար գով օգ տա գոր ծում ներ ը ստ կա ռա վար ման մի ա

վոր նե րի կազ մա կեր պե լու և ա րո տաշր ջա նա ռու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է ա րո տային 

տա րածք նե րի քար տե զագ րու մով ի րա կա նաց նել կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի) սահ մա

նա զա տում, ո րոնց քա նակն ու մե ծու թյու նը պայ մա

նա վոր ված է ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր տա րած քով և 

բեր քատ վու թյան ցու ցա նիշ նե րով:

 Քար տե զագր ման հա մար ան հրա ժեշտ է օ գտ վել 

հա մայն քի կա դաստ րային քար տե զից: Կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի) սահ մա նա զա տու մը 

և տա րած քի մա կե րես նե րի հաշ վար կումն ար դա

րաց ված է ի րա կա նաց նել ը ստ լանդ շաֆ տային գո տի

նե րի և ռե լի ե ֆի ձևա բա նա կան մի ա վոր նե րի (գե տա հո

վիտ ներ, բլ րա շա րեր և այլն), Ա ՏՀ հիմ քով քար տեզ նե րի 

հի ման վրա: Քար տե զագ րու մով սահ մա նա զատ ված 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում հաշվ վում է յու րա քան

չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րի տա րած քը (հա): Քար տե

զագր ման ժա մա նակ բա ժան ված կա ռա վար ման մի ա

վոր նե րը հա մա րա կալ վում են, ո րի դեպ քում օգ տա գործ

վում է ա րո տա վայ րի հա մա րը, որ պես զի կա ռա վար ման 

պլա նում պարզ դառ նա, թե տվյալ կա ռա վար ման մի ա

վո րը որ ա րո տա վայ րում է գտն վում:
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 Հիմն վե լով ռե լի ե ֆի գոր ծո նին` սահ ման վում է կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րում օգ տա գոր ծում նե րի ժա մա նա

կա ցույցն ու հեր թա կա նու թյու նը: Սկզ բում օգ տա գործ

վում են հա մե մա տա բար ցած րա դիր, այ նու հետև մի ջին, 

ա պա բարձ րա դիր հատ ված նե րում գտն վող կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րը` հա մա ձայն հեր թա կան օգ տա

գործ ման կար գի և ա րո տաշր ջա նա ռու թյան պլա նի:

 Պայ մա նա վոր ված մշ տա դի տարկ ման (մո նի տո րին գի) 

ար դյուն քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րով` հաշ վարկ

վում է կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում ա րա ծեց ման 

ժա մա նա կի չափն օ րե րով: Նման հաշ վար կի հա մար 

հիմք է հան դի սա նա լու ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շը, 

մի ջին բեր քատ վու թյունն ու ա նաս նագլ խա քա նա կի 

խտու թյու նը:

 Կա ռա վար ման մի ա վո րում ա րա ծեց ման ժա մա նա կի 

չա փը ցույց է տա լիս, թե ո ղջ ա րո տային շր ջա նում քա նի 

օր կա րող են ա րա ծել նա խիր նե րը և հո տե րը յու րա

քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում: Դրա նից ել նե լով` 

մշակ վում են կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի հեր թա կան 

օգ տա գործ ման (ա րա ծեց ման) գրա ֆիկն ու ա րո

տաշր ջա նա ռու թյան սխե ման հնա րա վոր ա րա ծեց ման 

շր ջապ տույտ նե րով:

Արածեցման ժամանակի չափը (ԿՄ օր) =  Կառավարման միավորի համար առաջարկված ՊԽՄ x 100
                                                              Արոտի համար առաջարկված ՊԽՄ

Ա րո տա վայ րում կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա

բա ժին նե րի) սահ մա նա զա տու մը պետք է ի րա կա նաց նել 

գլուխ 4.4ո ւմ ներ կա յաց ված կար գով և ե ղա նակ նե րով:

5.4. Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ  

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ԵՎ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՑՈՒՅ ՑԻ ԳՐԱ ՖԻ ԿԻ ԿԱԶ ՄՈՒՄ 

Ա րո տա վայ րե րում և նրանց բաղ կա ցու ցիչ կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րում (ա րո տա բա ժին նե րում) 

հեր թա կան կար գով օգ տա գոր ծում ներ (ա րա ծե ցում ներ) 

ի րա կա նաց նե լու և կա յուն կա ռա վա րում կազ մա կեր

պե լու հա մար, քար տե զագ րու մով սահ մա նա զատ ված 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում սահ ման վում են օգ տա

գործ մա ն ժամ կետ ներն ու հեր թա կա նու թյու նը: Այս 

գոր ծա ռույ թի հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա

ժեշտ է մշա կել ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա

գործ ման կար գի և ժա մա նա կա ցույ ցի գրա ֆիկ (կա ռա

վար ման պլան), որ տեղ ներ կա յաց վում է կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րում օգ տա գործ ման ժա մա նա կա ցույցն ու 

հա ջոր դա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև հնա րա վոր կրկ նու

թյուն ներն ը ստ օգ տա գործ ման շր ջապ տույտ նե րի 

(ռո տա ցի ա): 

Ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա գործ ման գրա ֆի կում 

(կա ռա վար ման պլան) պետք է ներ կա յաց վեն հա մայն քի 

բո լոր ա րո տա վայ րերն ան վա նում նե րով, տա րած քով և 

բա ժան ված կա ռա վար ման մի ա վոր նե րով, ի նչ պես նաև 

պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րին հա մա պա տաս խա նող 

նա խիր նե րը և հո տե րը` հա մա րա կա լու մով: Ա ռան ձին 

բաժ նով ներ կա յաց վում է (հա մա ձայն մո նի տո րին գի 

ար դյունք նե րի և ի րա կա նաց ված հաշ վարկ նե րի) յու րա

քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում նա խիր նե րի ա րա

ծեց ման ժամ կե տը և տևա կա նու թյու նը (օր), հնա րա վոր 

կրկ նու թյուն նե րը: Հա մա ձայն ա րո տաշր ջա նա ռու թյան 

ի րա կա նաց ման կար գի և մո նի տո րին գով ձեռք բեր ված 

տվյալ նե րի, այն կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում, որ տեղ 

դեգ րա դա ցի ան և է րո զի այի հակ վա ծու թյու նը բարձր 

է, սահ ման վում է հան գիստ (ա րա ծեց ման ժամ կետ 

բաժ նում ԿՄի դի մաց ներ կա յաց վում է «Հ» տա ռը): 

Բնա կան ի նք նա վե րա կանգն ման ա պա հով ման հա մար 

ո րոշ կա ռա վար ման մի ա վոր ներ ո ւշ են օգ տա գործ վում 

(բույ սե րի սեր մա կա լու մից հե տո), ո րի հա մար նման 

ԿՄնե րի օգ տա գործ ման ժամ կե տում նշ վում է «ՈՒ» 

տա ռը: 

Ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա գործ ման օ րա ցույ

ցային գրա ֆիկ (կա ռա վար ման պլան) կազ մե լը կա յուն 

կա ռա վա րում կազ մա կեր պե լու, ի րա կա նաց նե լու 

հիմ նա կան գոր ծիքն է, ո ւր սահ ման ված ժամ կետ նե րով 

ու ա րո տաշր ջա նա ռու թյան կար գով ա րա ծե ցում նե րի 

մշա կումն օգ նե լու է ա րո տօգ տա գոր ծող նե րին կա յուն 

կա ռա վա րում կազ մա կեր պե լու և ի րա կա նաց նե լու 

հա մար: 

Ա րոտ նե րի հեր թա կան օգ տա գործ ման պլա նը յու րա

քան չյուր հա ջորդ տա րի ու նի վե րա նայ ման կա րիք` 

պայ մա նա վոր ված ա նաս նագլ խի հնա րա վոր փո փո խու

թյուն նե րով, ա րո տա վայ րե րի ի րա վի ճա կով և տար վա 

կլի մա յա կան պայ ման նե րով: 
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Ա ղյու սակ 7 . Ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա գործ ման կար գի և ժա մա նա կա ցույ ցի գրա ֆիկ

Ա րո տա վայ րի
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Ա րա ծեց ման ժամ կետ ներ 

(շր ջա պտույտ  ներ, 

ռո տա ցի ա)
Ա րա ծեց ման 

տևո ղու թյուն 
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հա

Կա ռա վար ման մի ա վոր

I շր ջան II շր ջան
հա մա րը տա րած քը, հա

1

2
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6.0
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

6.1. Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՆ  

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ (ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ)  

ՊԼԱ ՆԻ ԿԱԶ ՄՈՒՄ

(Օ րի նակ) 

Ա րո տա վայ րե րի կա յուն կա ռա վար ման ծրա գիր (պ լան) 

կազ մե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ձեռք բե րել տվյալ ներ` 

հա մա ձայն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված կար գե րի`

 •  հա մայն քի հո ղային ֆոն դի կա ռուց ված քը, 

 • ա րո տային տա րածք նե րը, կե րային պա շար նե րը, 

 • ա րո տա վայ րե րի տն տե սա կան վի ճա կը,

 •  տե ղա բաշխ վա ծու թյու նը, 

 • ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը, 

 • ա նաս նագլ խա քա նա կի, սե ռա հա սա կային և տե սա

կային կազ մե րը:

 Ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա, հա մա ձայն 

ձեռ նար կում ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի և ա րոտ

նե րի կա ռա վար ման ծրագ րի նա խագծ ման դրույթ նե րի,  

կազմ վում է ա րո տային շր ջա նում կա նաչ կե րե րի հաշ 

 վեկ շի ռը, ու սում նա սիր վում և հաշ վառ վում ստաց ման 

աղ բյուր նե րը: Հաշ վարկ վում է ա րո տային տա րած քի 

պա հան ջը և ու սում նա սիր վում ա պա հով ման հնա րա

վո րու թյուն նե րը: Ել նե լով ա րոտ նե րի գնա հատ ման 

ար դյուն քից` հաշ վարկ վում է ա րո տի թույ լատ րե լի 

բեռ նա վոր ման նոր մը, քար տե զագ րու մով տա րան ջատ

վում են կա ռա վար ման մի ա վոր նե րը: Կազմ վում է ա րո

տաշր ջա նա ռու թյան պլան և ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման 

օ րա ցու յցային գրա ֆիկ: Վեր ջի նիս ի րա կա նա ցու մը 

կազ մա կերպ վում է ձեռ նար կում ներ կա յաց ված կար գով 

և մե թո դա բա նու թյամբ:

Ս տորև, օ րի նա կի կար գով, ներ կա յաց վում է X հա մայն քի 

ա րոտ նե րի կա յուն կա ռա վար ման (ար դյու նա վետ 

օգ տա գործ ման) ծրագ րի (պ լա նի) կազ մու մը.

 Դի ցուք` X հա մայն քը բաղ կա ցած է 200 տն տե սու

թյուն նե րից, ո րոնց հիմ նա կան զբաղ մունքն ա նաս

նա պա հու թյունն է: Հա մայն քում ա նաս նա պա հու թյան 

ո լոր տի մթե րա տու ցու ցա նիշ նե րը (կաթ նատ վու թյու նը) 

չի գե րա զան ցում 1500 կգից (տա րե կան կտր ված քով): 

Հա մայնքն ա րո տային տա րածք նե րով հիմ նա կա նում 

ա պա հով ված է: Ը ստ տե ղա բաշխ վա ծու թյան, (ռե լի

ե ֆի գոր ծո նով և ծո վի մա կար դա կից բարձ րու թյամբ 

պայ մա նա վոր ված) ա րո տա վայ րե րը տա րած ված են 

պայ մա նա կա նո րեն բա ժան ված 3 են թա գո տի նե րում` 

ցած րա դիր, մի ջին և բարձ րա դիր, որ տեղ ո րո շա կի ո րեն 

տար բեր վում են բու սա ծած կի բու սա բա նա կան կազ մով, 

տն տե սա կան վի ճա կով և ար դյու նա վե տու թյամբ: Ցածր 

մթե րատ վու թյան հիմ նա կան պատ ճա ռը գյու ղատն տե

սա կան կեն դա նի նե րի թերս նումն է` պայ մա նա վոր ված 

ա րո տային շր ջա նի ոչ ճիշտ կազ մա կերպ մամբ: Նա խա

տես վում է կա յուն կա ռա վար ման կազ մա կերպ մամբ 

բարձ րաց նել ա րո տա վայ րե րի ար դյու նա վե տու թյունն 

ու գյուղ.կեն դա նի նե րի մթե րատ վու թյու նը (1520 %ով):

 Հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գյու ղատն տե սա կան 

նշա նա կու թյան հո ղե րը կազ մում են 2350 հա (Ձև22), 

ո րից ը ստ գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան`

1.  վա րե լա հո ղեր` 657 հա 

2. ա րո տա վայ րեր` 1350 հա

3.  խոտ հարք ներ` 150 հա 

4. այլ հո ղա տես քեր` 193 հա

 Հա մայն քում հաշ վառ ված է 500 գլուխ մանր եղ ջե

րա վոր (ոչ խար) և 800 գլուխ տար բեր սե ռա հա սա կային 

խմ բե րի խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, ո րից 350 գլու

խը` կաթ նա տու կո վեր: 

Ա րո տային շր ջանն ար դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու և 

վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել ա րո տա

կե րի պա հան ջը և ա պա հո վա ծու թյան աս տի ճա նը:
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 ԿԵ ՐԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ ՀԱՇ ՎԱՐԿ 

Ա րո տային շր ջա նում հա մայն քում առ կա ա նաս նագլ խի 

կե րի պա հան ջի հաշ վար կը կա տար վում է 1 գլուխ 

պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րին օ րե կան ան հրա ժեշտ 

չոր զանգ վա ծով: (1 գլուխ ՊԽՄն ըն դուն վել է 400 

կգ քա շով կո վը): Կեն դա նի քա շը բազ մա պատկ վում է 

0,025 (զոո տեխ նի կա կան) գոր ծակ ցով, և ստաց վում է 

ՊԽՄի օր վա կե րի պա հան ջը`

400 x 0,025=10 կգ (չոր զանգ ված) կամ  

40 կգ կա նաչ զանգ ված (400:100 x 10=40 կգ) 

Ողջ ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջի հաշ վարկ ման 

հա մար, ո ղջ ա նաս նագլ խա քա նա կը (տար բեր տե սա

կային և սե ռա հա սա կային խմ բե րը) փո խա կերպ ման 

գոր ծա կից նե րով (հա վել ված 2) վե րա ծում ե նք պայ մա

նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄ): 

Ա ղյու սակ 8.  Գյուղ.կեն դա նի նե րի պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄի) վե րած ման հաշ վարկ

Գյու ղատն տե սա կան  

կեն դա նի ներ 
Գլ խա քա նա կը

x

Փ ո  խ ա  կ ե ր պ  մ ա ն  

գոր ծա կից

=

Պայ մա նա կան խո շոր  

մի ա վոր (ՊԽՄ) (գ լուխ)

Կո վեր 350 1,0 350

ԽԵ Ա բո լոր տա րի քի մի ջի նը 450 0,75 337

Ոչ խար (ՄԵ) 500 0,14 70

Պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի ը նդ հա նուր քա նա կը (գու մա րը) 757 (գ լուխ)

 Հա մա ձայն հաշ վար կի` հա մայն քում հաշ վառ վում է 

շուրջ 757 գլուխ պայ մա նա կան խո շոր մի ա վոր (ՊԽՄ): 

Յու րա քան չյուր գլուխ ՊԽՄին օ րա կան ան հրա ժեշտ է 

10 կգ չոր զանգ ված կամ 40 կգ ա րո տա կա նաչ:

 Հա մայն քում ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը խո շոր 

եղ ջե րա վո րի հա մար կազ մում է 170 օր:

 Հիմն վե լով ՊԽՄի օր վա կե րի պա հան ջի նոր մին և ա րո

տային շր ջա նի տևո ղու թյա նը` հաշ վար կում ե նք ո ղջ 

ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) կե րի պա հան ջը ո ղջ ա րո տային 

շր ջա նի հա մար: 

Ա ղյու սակ 9.  Հա մայն քի պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի կե րի պա հանջն ա րո տային շր ջա նում

ՊԽՄի  

գլ խա քա նա կը

ՊԽՄի 

 կեն դա նի 

մի ջին քա շը 

(կգ)

1 գլ խի կե րի 

(ՉԶ) օ րա կան 

պա հան ջը (կգ)

Ընդ հա նուր 

ԽՄի օր վա կե րի 

պա հան ջը (կգ) 

(1x3)

Ա րո տա յին 

շր ջա նը 

(օր)

Ընդ հա նուր ՊԽՄի կե րի 

(ՉԶ)  պա հան ջն ա րո

տային շր ջա նում (կգ) 

(4x5)

1 2 3 4 5 6

757 400 10 7570 170 1286900

Ողջ ա րո տային շր ջա նում (170 օր) ը նդ հա նուր ա նաս

նագլ խի կե րի (ՉԶ) պա հան ջը կազ մում է 1287 տ չոր 

զանգ ված կամ 1287x4=5147 տ կա նաչ զանգ ված: 

(Չոր զանգ վա ծը կա նաչ զանգ վա ծի վե րած ման գոր ծա

կիցն ըն դուն ված է 4ը): Այ նու հետև հաշ վարկ վում է ո ղջ 

ա նաս նագլ խի փաս տա ցի խտու թյու նը հա մայն քի ո ղջ 

ա րո տային տա րած քում` պար զե լու հա մար ի րա կա նում 

յու րա քան չյուր պայ մա նա կան խո շոր մի ա վոր (ՊԽՄ) 

որ քան ա րո տային տա րած քով է ա պա հո ված: 

Հո ղային ֆոն դում ա րոտ նե րը կազ մում են 1350 հա:

Գլ խա քա նա կի փաս տա ցի խտու թյու նը = ՊԽՄ գլ խա քա նակ/ա րո տային տա րածք (հա) = 757:1350=0,56 գ լ 
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Այ սինքն 1 գլուխ ՊԽՄին բա ժին է ը նկ նում`  

(1 հա : 0,56)=1,78 հա ա րո տա վայր: 

Ողջ ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) ա րո տա կե րի պա հան ջի 

հաշ վար կից հե տո ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել և 

պար զա բա նել ա րո տա վայ րե րի ա րո տա կե րով ա պա

հո վա ծու թյան աս տի ճա նը (հա մա ձայն մո նի տո րին գի 

ար դյունք նե րի): Ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վար կել 

նաև ա րո տային տա րած քի պա հան ջը, հաշ վառ ված 

ա րո տա կե րի ա պա հո վու մը գնա հա տե լու հա մար: 

Ա ՐՈ ՏԱՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ ՀԱՇ ՎԱՐ ԿՈՒՄ 

Ա րո տային շր ջա նի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման 

և առ կա ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) ա րո տա կե րի (կա նաչ 

կե րի) պա հան ջի ա պա հով ման հա մար ու սում նա սիր

վում և հաշ վարկ վում են հա մայն քի բնա կան ա րո տային 

տա րածք ներն ու վեր ջին նե րիս ը նդ հա նուր ար դյու նա

վե տու թյու նը (բեր քատ վու թյուն և ո րակ), ի նչ պես նաև 

հո ղային ֆոն դում հնա րա վոր այ լընտ րան քային կա նաչ 

կե րի ստաց ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

 Հա մա ձայն հա մայն քի հո ղային ֆոն դի առ կա յու թյան և 

բաշխ ման մա սին հաշ վետ վու թյան` (Ձև22) հա մայն

քում առ կա է 1350 հա ա րո տա վայր: 

Ա րո տա վայ րե րի ե լա կե տային գնա հա տու մով (մշ տա դի

տար կում) պար զա բան ված ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա

նի շը (ԱԻՑն) հաշ վար կե լուց պարզ վել է, որ տար բեր 

ա րո տա վայ րեր ու նեն տար բեր ար դյու նա վե տու թյուն` 

պայ մա նա վոր ված է րո զի այի հակ ման ցու ցի չի (Է ՀՑ) և 

ա րո տի դեգ րա դա ցի այի ցու ցի չի (Ա ԴՑ) հաշ վարկ ված 

ար ժեք նե րով:

 Ցած րա դիր գո տու (հա մայն քա մերձ) ա րո տա վայ րե

րում, պայ մա նա վոր ված մի ջին դեգ րա դաց վա ծու թյամբ, 

ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շը (ԱԻՑ) ստա ցել է 5 

կշ ռային ար ժեք, և թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մը 

կազ մում է 0,6 ՊԽՄ/ հա, կամ յու րա քան չյուր 1 գլուխ 

ՊԽՄին ան հրա ժեշտ ` 1:0,6≈1,7 հա ա րո տա վայր:

 Մի ջին և բարձ րա դիր գո տի նե րի ա րո տա վայ րե

րում ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շի մի ջին ար ժե քը 

կազ մել է 7,5 կշ ռային ար ժեք, և թույ լատ րե լի բեռ նա

վոր ման նոր մը կազ մում է 0,8 ՊԽՄ/ հա կամ յու րա քան

չյուր 1 գլուխ ՊԽՄին ան հրա ժեշտ է 1:0,8=1,25 հա 

ա րո տա վայր: 

Ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շով ձեռք բեր ված 

ար դյունք նե րը հա մադր վում են ա րո տի թույ լատ րե լի 

բեռ նա վոր ման նոր մի (Ա ԹԲի) պար զա բան ման հետ: 

Վեր ջի նիս հաշ վարկ ման հիմ քում ըն կած է ա րո տա

վայ րի բեր քատ վու թյու նը:

 Ցած րա դիր գո տու ա րո տա վայ րե րի մի ջին բեր քատ վու

թյու նը (կա նաչ զանգ ված) կազ մել է 4000 կգ/հ, մի ջին և 

բարձ րա դիր գո տի նե րում` 55005600 կգ/հ: 

Ցած րա դիր գո տում` 

ԱԹԲ =      Բ      =     4000     = 0,58 գլուխ/հա
Պ x Տ       40 x 170    

 Մի ջին և բարձ րա դիր գո տի նե րում` 

5500:40x170=0,8 գլուխ/ հա

 Ել նե լով ա րո տի ի րա վի ճա կի ցու ցա նի շի (ԱԻՑ) և 

ա րո տի թույ լատ րե լի բեռ նա վոր ման նոր մի ար ժեք

նե րից` հաշ վարկ վել է ա րո տի տա րած քի պա հան ջը, 

հաս կա նա լու հա մար ա րդյոք հա մայն քի ա րո տա վայ

րերն ի րենց տա րած քով և բեր քատ վու թյամբ բա վա րա

րե լու են առ կա ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջը: 

Հաշ վար կի հիմ քում ըն կած է ա րո տա վայ րե րի մի ջին 

բեր քատ վու թյու նը, ա րո տային շր ջա նի տևո ղու թյու նը 

և 1 ՊԽՄի օր վա կե րի պա հան ջը: Հա մա ձայն ու սում

նա սի րու թյուն նե րի` հա մայն քի ա րո տա վայ րե րի մի ջին 

բեր քատ վու թյու նը տար բեր գո տի նե րում գու մա րային 

մի ջի նով կազ մում է.

4000+5500+5600=15100:3=5033 կգ/ հա (մի ջի նը տար բեր ա րոտ նե րի բեր քի հաշ վար կով)

Արոտի տարածքի պահանջը =  ՊԽՄ x Օ x Տ  =  757 x 40 x 170  = 1023 հա
          Բ                       5033

Այ սինքն հա մայն քում առ կա ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի 

պա հան ջը ո ղջ ա րո տային շր ջա նում հնա րա վոր է բա վա

րա րել 1023 հա ա րո տա վայ րով:

 Սա կայն այս տեղ պետք է հաշ վի առ նել, որ բեր քատ

վու թյան մի ջին ցու ցա նի շով նման հաշ վար կը կա րող 

է ո րո շա կի ռիս կեր գործ նա կա նում ա ռա ջաց նել, 

մաս նա վո րա պես ա րո տա կա նա չի ո րա կի և ու տե լի ու

թյան հետ կապ ված, ին չը կա րող է բե րել գյուղ. կեն դա

նի նե րի մոտ թերսն ման և ա րո տա վայ րե րի գե րօգ

տա գործ ման: Այս խնդ րի պար զա բան ման հա մար 

ան հրա ժեշտ է պար զել նաև ա րո տա վայ րե րի ի րա

կան, փաս տա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը (ԱԻ Ա): Ո րի 
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հաշ վար կի հիմ քում ըն կած է ա րո տային տա րած քի 

բեր քա տու հատ վա ծի և ձևա վոր ված բեր քի ու տե լի ու

թյան ցու ցա նիշ նե րը: 

ԱԻ Ա=(ՏxՕ) x (ԲxՈւ)

 Հա մա ձայն ա ռաջ նային ե լա կե տային գնա հատ ման 

(մո նի տո րին գի)` հաշ վարկ վել է ա րո տա վայ րե րի 

օգ տա կար մա կե րե սը (բու սա պատ տա րածք նե րը) 

և ձևա վոր ված ա րո տա կա նա չի բու սա բա նա կան 

կազ մը (ը ստ բու սախմ բակ ցու թյուն նե րի պա րու նա

կու թյան տո կո սի): Հա մա ձայն ու սում նա սի րու թյուն

նե րի` հա մայն քի բնա կան ա րոտ նե րի օգ տա կար մա կե

րե սը (բու սա պատ) կազ մում է մինչև 90 % ը նդ հա նուր 

տա րած քի, մնա ցած 10 % հիմ նա կա նում ծածկ ված է 

քա րե րով, գուղ ձե րով կամ թփուտ նե րով: Ձևա վոր ված 

կա նաչ զանգ վա ծի բու սա բա նա կան կազ մից ել նե լով` 

պարզ վել է, որ ու տե լի ու թյու նը չի գե րա զան ցում 85 %ը 

(այ սինքն ա ռա վե լա գույ նը ձևա վոր ված բեր քի 85 %ն 

է ո ւտ վող): Նման դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ 

հաշ վար կով ճշգր տել մի ա վոր մա կե րե սից հնա րա վոր 

ո ւտ վող զանգ վա ծի ձևա վո րու մը, ին չը շատ է կար ևոր

վում ա րո տից օ գտ վող ա նաս նագլ խի թերս նու մը բա ցա

ռե լու և մթե րատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու ա ռու մով: 

Ա րո տի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյան հաշ վար կից 

պարզ վում է, որ` 

ԱԻ Ա=(1 հաx0,9) x (5033x0,85) = 3850 կգ/ հա 

Այ սինքն 1 հաից լա վա գույն դեպ քում որ պես օգ տա

կար (ո ւտ վող) ա րո տա կեր կա րող է ձևա վոր վել 3850 

կգ կա նաչ զանգ ված, ո րը հա վա սա րա զոր է 963 կգ չոր 

զանգ վա ծի (ՉԶ, խոտ): 

Ըստ ռե լի ե ֆի գոր ծո նի և ծո վի մա կար դա կից բարձ րու

թյան` հա մայն քի ը նդ հա նուր ա րո տային տա րածք նե րը 

տա րած ված են 3 տար բեր բարձ րու թյուն նե րում (լանդ

շաֆ տային գո տի նե րում)`

1.  ցած րա դիր  (15001700 մ բարձ րու թյամբ) լեռ նա

տա փաս տա նային են թա գո տում,

2.  մի ջին  (18002300 մ բարձ րու թյամբ) մար գա գետ

նա տա փաս տա նային են թա գո տում,

3.  բարձ րա դիր (23002700 մ բարձ րու թյամբ) են թալ

պյան գո տում:

 Հիմն վե լով ա րո տի ի րա կան ար դյու նա վե տու թյան 

հաշ վարկ ված մի ջին ցու ցա նի շին, ան հրա ժեշտ է 

հաշ վար կել տար բեր գո տի նե րում առ կա ա րո տա

վայ րե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն ներն ու 

տևա կա նու թյու նը, ո րը հիմք պետք է հան դի սա նա 

կա ռա վար ման պլա նի և հեր թա կան օգ տա գործ ման 

օ րա ցու ցային գրա ֆի կի մշակ ման հա մար:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ցած րա դիր 600 0,9 540 4000 2160000 0,85 1836000 60,6

Մի ջին 400 0,9 360 5500 198000 0,85 1683000 55,6

Բարձ րա դիր 350 0,9 315 5600 1764000 0,85 1499400 49,5

Ըն դա մե նը` ա րա ծեց ման օ րե րի քա նա կը 166 օր

* Ծա նո թու թյուն` 30280ը 757 գլուխ ՊԽՄի 1 օր վա կա նաչ կե րի պա հանջն է:
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Հա մա ձայն հաշ վար կի ար դյունք նե րի` ամ բողջ ա րո

տային շր ջա նում հա մայն քում առ կա ո ղջ ա նաս  

նագլ խա քա նա կը (ՊԽՄն) շուրջ 6061 օր կա րող է 

օգ տա գոր ծել հա մայն քա մերձ (մո տա կա) հատ վա ծի 

ա րո տային տա րածք նե րը, 5556 օր մի ջին հե ռա վո րու

թյան ա րո տային տա րածք նե րը, ի սկ 4950 օր հե ռագ նա 

ա րո տային տա րածք նե րը: Որ պես կա նոն հե ռագ նա 

(ճամ բա րային) պահ ված քի հիմ նա կա նում տե ղա փոխ

վում են տար բեր սե ռա հա սա կային խմ բե րի խո շոր 

եղ ջե րա վո րը (ե րինջ ներ, ցլիկ ներ), ի նչ պես նաև մանր 

եղ ջե րա վո րը (ոչ խար): Ե թե հե ռագ նա ա րոտ նե րում 

բա վա րար մա կար դա կով ձևա վոր ված են են թա կա

ռուց վածք ներ` (հիմ նա կա նում կթե լու և կա թը մշա կե լու 

հա մար) ե րկ զո նային պահ վածք կազ մա կերպ վում է 

նաև կթ վող խո շոր եղ ջե րա վո րի (կո վեր) հա մար: 

Ե թե հա մայն քում ա րո տային տա րածք նե րը չեն բա վա

րա րում առ կա ա նաս նագլ խի ա րո տա կե րի պա հան ջը, 

նման դեպ քում ո ւշ ամ ռա նը կամ աշ նա նային ժա մա

նա կա հատ վա ծում ա րո տի նպա տա կով որ պես այ լընտ

րանք պետք է օգ տա գոր ծել մշա կո վի և ան մշակ վա րե

լա հո ղե րի, ի նչ պես նաև խոտ հարք նե րի մնա ցոր դային 

խո զանն ու վե րա ճած ահ լու կը (բեր քա հա վա քից հե տո), 

ի նչ պես նաև այլ հո ղա տես քե րի բու սա ծած կը: 

Ա ՐՈ ՏԱՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՔԱՐ ՏԵ ԶԱԳ ՐՈՒՄ,  

ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՄԻ Ա ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ (ԿՄ) ԲԱ ԺԱ ՆՈՒՄ, 

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ԶԱ ՏՈՒՄ

 Կե րի (կա նաչ կե րի) և ա րո տային տա րած քի պա հան ջի 

հաշ վար կի պար զա բա նու մից հե տո, հեր թա փո խային 

(ա րո տա բաժ նային) ե ղա նա կով օգ տա գոր ծում ներ (ա րա

ծե ցում ներ) կազ մա կեր պե լու և ա րո տաշր ջա նա ռու թյուն 

վա րե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հա մայն

քային ա րոտ նե րի քար տե զագ րում: Այ սինքն հո ղա շի

նա րա րա կան քար տե զով ներ կա յաց ված ա րո տային 

տա րածք նե րը (ա ռան ձին ա րո տա վայ րեր) բա ժան վում 

են կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի (ա րո տա բա ժին նե րի): 

Ա րո տա վայ րը կա ռա վար ման մի ա վոր նե րի բա ժա նե

լուց պետք է հաշ վի առ նել ա րո տա վայ րի ը նդ հա նուր 

տա րած քը, բու սա պատ վա ծու թյու նը, բեր քատ վու թյու նը 

և ա րո տից օ գտ վող նա խիր նե րի և հո տե րի քա նակն ու 

պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի (ՊԽՄ) գլ խա քա նա կը: 

Կա ռա վար ման մի ա վոր ներն ա րո տաշր ջա նա ռու թյան 

պլա նում և ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման կա ռա վար ման 

պլա նում տար բե րե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է ան վա

նա կո չել կամ հա մա րա կա լել, լա վա գույն և գործ նա կան 

տար բե րա կը հա մա րա կա լումն է: Հիմն վե լով տվյալ 

ա րո տա վայ րի հա մա րին` ա վե լաց վում է ա րո տա վայ րի 

տա րան ջատ ված կա ռա վար ման մի ա վո րի են թա հա

մա րը գծի կով: 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վար կել յու րա քան չյուր կա ռա վար ման 

մի ա վո րում ա րա ծե լու օ րե րի քա նա կու թյու նը, որ պես զի 

կա ռա վար ման պլա նում ը ստ կա ռա վար ման մի ա վոր

նե րի հս տակ ներ կա յաց վի օգ տա գործ ման ժամ կետ ներն 

ու տևա կա նու թյու նը: 

Օ րի նակ, ե թե ցած րա դիր գո տու ա րո տա վայ րե րի № 

11 կա ռա վար ման մի ա վո րը կազ մում է 30 հա, ի սկ 

հա մա ձայն բազ մա մյա մի ջին տվյալ նե րի հա մայն քի 

ա րո տա վայ րե րում ա րո տօգ տա գործ ման ար դյու նա վետ 

ժամ կե տը կազ մում է մինչև 170 օր, կա ռա վար ման 

մի ա վո րում ա րո տա վայ րի հա մար հաշ վար կած ՊԽՄի 

ա րա ծեց ման օ րե րի հաշ վար կը կա տար վում է այս պես`

 Ա րա ծեց ման ժա մա նա կի չա փը (ԿՄ) % =          ԿՄի առաջարկած ՊԽՄ x 100         =  17,4 x 100  = 5,0%
                                                       Արոտի համար առաջարկած ՊԽՄ             349  

 Մեր օ րի նա կում յու րա քան չյուր 1 գլուխ ՊԽՄին ան հրա

ժեշտ է` 1:0,58=1,72 հա

30 հաի հա մար` 30:1,72=17,4 գլուխ ՊԽՄ: 

Ընդ հա նուր ա րո տա վայ րե րը ցած րա դիր գո տում 

կազ մում են 600 հա, որ տեղ ը ստ հաշ վար կի ա ռա ջարկ

վում է` 600 : 1,72=349 գլուխ ՊԽՄ (ո ղջ ա րո տային 

շր ջա նի հա մար):

ԿՄ 11 Ա րա ծեց ման օ րե ր = Արածացման ժամանակի չափ % x  Արոտի ժամանակահատված = 5,0x170 = 8,5 օր 
                                                                  100                                                                                  100

Այ սինքն շուրջ 349 գլուխ ՊԽՄն 30 հա ա րո տա վայ րում 

ամ բողջ ա րո տային շր ջա նում կա րող է ա րա ծել 8,5 օր 

(ա ռա վե լա գույ նը 2 կրկ նու թյամբ):

 Նույն կար գով ան հրա ժեշտ է հաշ վար կել յու րա քան

չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում ա րա ծեց ման օ րե րի 

տևո ղու թյու նը ո ղջ ա նաս նագլ խի (ՊԽՄի) հա մար:

Յու րա քան չյուր կա ռա վար ման մի ա վո րում ա րա ծե

ցում նե րի օ րե րի քա նա կը նաև կա րե լի է հաշ վար կել`  

հիմն վե լով կա ռա վար ման մի ա վո րի տա րած քի, 

բեր քատ վու թյան և պայ մա նա կան խո շոր մի ա վո րի 
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(ՊԽՄի) օր վա կե րի պա հան ջի տվյալ նե րին: 

Այս դեպ քում հաշ վար կը կա տար վում է հետ ևյալ կերպ` 

կա ռա վար ման մի ա վո րի տա րած քը (հա) բազ մա պատկ

վում է մեկ հեկ տա րի մի ջին բեր քատ վու թյան ցու ցա

նի շով (6070 % թույ լատ րե լի օգ տա գոր ծե լի ու թյամբ) 

և ստաց ված ար դյուն քը բա ժան վում է 1 ՊԽՄի օր վա 

կե րի պա հան ջին: Ար դյուն քում ստաց ված թի վը ցույց է 

տա լիս 1 ՊԽՄի ա րա ծե լու թույ լատ րե լի օ րե րի քա նա կը 

տվյալ կա ռա վար ման մի ա վո րում: Որ պես զի պարզ լի նի 

թե ո րո շա կի գլ խա քա նա կով (ՊԽՄ) նա խի րը և հո տե րը 

քա նի օր կա րող են օգ տա գոր ծել տվյալ կա ռա վար ման 

մի ա վո րը, նման դեպ քում 1 ՊԽՄի հա մար ստաց ված 

ա րած ման օ րե րը պետք է բա ժա նել նա խի րի կամ  հո տի 

(ՊԽՄի) գլ խա քա նա կին:

 Մեր օ րի նա կում`

30 հա ա րո տա բաժ նում 349 ՊԽՄի ա րած ման օ րե րը 

հաշ վարկ վում է հետ ևյալ կերպ.

Արածման օրեր ԿՄ 11 =  30 հա x 4000 կգ  = 3000օր (1 ՊԽՄ)
         40 կգ

3000 օր : 349 ՊԽՄ=8,5 օր 

Ե թե նույն կա ռա վար ման մի ա վո րում փոխ վում է 

ՊԽՄի գլ խա քա նա կը, բնա կա նա բար փոխ վում է նաև 

ա րա ծեց ման օ րե րի տևո ղու թյու նը:

Համայնքի արոտավայրերի կառավարման սխեմատիկ քարտեզ
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 ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ԵՎ  

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՑՈՒՅ ՑԻ ԳՐԱ ՖԻ ԿԻ ԿԱԶ ՄՈՒՄ

(կա ռա վար ման պլան, ա րա ծեց ման գրա ֆիկ) 

Ա րո տա վայ րե րի կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում 

(ա րո տա բա ժին նե րում) հեր թա կան օգ տա գործ ման 

կար գի կի րառ ման հա մար հա մայն քի ո ղջ ա նաս 

 նագլ խա քա նա կից (757 պայ մա նա կան խո շոր մի ա վոր) 

կազմ վում է խո շոր եղ ջե րա վո րի 6 նա խիր ներ և մանր 

եղ ջե րա վո րի (ոչ խա րի) 1 հոտ: 

Ա ղյու սակ 11.  Հա մայն քի նա խիր նե րի և հո տե րի գլ խա քա նակն ու հա մար նե րը

Նա խիր նե րի և հո տե րի հա մա րը Կեն դա նի նե րի քա նա կը նա խի րում, հո տում (գ լուխ)

1. Կո վե րի նա խիր  1 120

2. Կո վե րի նա խիր  2 120

3. Կո վե րի նա խիր  3 110

4. Ցլիկ նե րի նա խիր  4 150 (113 ՊԽՄ)

5. Էգ մատ ղա շի նա խիր  5 150 (113 ՊԽՄ)

6. Էգ մատ ղա շի նա խիր  6 150 (113 ՊԽՄ)

7. Ոչ խա րի հոտ  7 500 (70 ՊԽՄ)

Ըն դա մե նը (ՊԽՄ) գլուխ                                                    757

 Նա խիր նե րին և հո տե րին տր վում են հա մար ներ, և 

նրանց շարժն ա րո տա վայ րե րում և կա ռա վար ման 

մի ա վոր նե րում կազ մա կերպ վում է հա մա ձայն ա րո

տա բաժ նային հեր թա կան օգ տա գործ ման ծրագ րի և 

ա րո տաշր ջա նա ռու թյան ի րա կա նաց ման կար գի, ո րո

շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով և պար բե րա կա նու թյամբ` 

(բո լո րապ տույ տով) ա պա հո վե լու հա մար բու սա ծած կի 

վե րա կանգն ման (վե րա ճե լու) հնա րա վո րու թյուն նե րը 

(ա ղյու սակ 7):

 Պայ մա նա վոր ված ա րո տա վայ րե րի պայ մա նա կան 

գո տի ա վոր մամբ, ա րո տային շր ջա նը պետք է սկ սել` 

ցած րա դիր գո տի նե րի ա րո տա վայ րե րից բարձ րա նա լով 

մի ջին, ա պա բարձ րա դիր գո տի նե րի ա րո տա վայ րեր:

 Հաշ վի առ նե լով մո տա կա (հա մայն քա մերձ) ա րո տա

վայ րե րի մի ջին դեգ րա դաց վա ծու թյու նը` ա րա ծե ցու մը 

կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում ան հրա ժեշտ է նա խա

տե սել մեկ, ա ռա վե լա գույ նը եր կու ան գամ (2 կրկ նու

թյամբ, բո լո րապ տույ տով): Մի ջին և բարձ րա դիր 

գո տի նե րի ա րոտ նե րում, պայ մա նա վոր ված ա րո տա

բաժ նի (կա ռա վար ման մի ա վո րի) վի ճա կով, որ տեղ 

դեգ րա դա ցի ան թույլ է կամ ար տա հայտ ված չէ, ա րա

ծե ցու մը նա խա տես վում է եր կու, ո րոշ հատ ված նե րում 

թույ լատ րե լի է նաև ե րեք բո լո րապ տույտ: 

Ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման օ րա ցու ցային գրա ֆի կում 

պետք է նշել կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում ա րա

ծեց ման օ րե րը և ժա մա նա կա հատ վա ծը (ա միս ներ): 

Այն ա րոտ նե րում կամ կա ռա վար ման մի ա վոր նե րում, 

որ տեղ դեգ րա դա ցի ան բարձր մա կար դա կի է, ա րա ծե

ցու մը (օգ տա գոր ծու մը) պետք է ար գե լել 1 կամ 2 տա րի, 

թող նել հանգս տի (Հ), վե րա կանգն ման հա մար, կամ 

ա րա ծեց նել ո ւշ ժամ կետ նե րում (ՈՒ)` բույ սե րի սերմ նա

կա լու մից հե տո:

 Հա ջորդ տա րի նե րին ա րա ծեց ման գրա ֆի կում` կա ռա

վար ման մի ա վոր նե րի օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րում, 

պետք է կա տա րել փո փո խու թյուն ներ ա րո տաշր ջա նա

ռու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:
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Ա ղյու սակ 12 . Ա րո տա վայ րե րի հեր թա կան օգ տա գործ ման կար գի և ժա մա նա կա ցույ ցի գրա ֆիկ
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1
Գյու ղի 
տակ

220

11 30 ԽԵ Ա 13 0108 V  8

12 70 ԽԵ Ա 56 0120 V 1827 X 29

13 70 ԽԵ Ա 13 0928 V  20

14 50
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

0120 V 2127 X 27

2
Ներ քին 
հանդ

200

21 60 ԽԵ Ա 13 29 V14 VI  17

22 40 ԽԵ Ա 56 21 V07 VI  17

23 40  Հ  

24 60
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

21V 23 VI  32

3
Սա լով  
աղ բյուր

180

31 60 ԽԵ Ա 13 15VI01VII  16

32 60 ԽԵ Ա 56 08VI01VII 0518 X 38

33 60 ԽԵ Ա 56 ՈՒ 25 IX04 X 10
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4
Վե րին 
հանդ

160

41 50 ԽԵ Ա 56 02VII02VIII  31

42 40
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

24VI24VII  30

43 70 ԽԵ Ա 13 0216 VII 25 IX04 X 29

5 Ար ջա քար 140

51 40 ԽԵ Ա 56 0327 VIII  25

52 40  Հ  

53 60 ԽԵ Ա 13 1731 VII 15 IX24 X 25

6
Միջ նա
հանդ

100

61 40 ԽԵ Ա 13 0116 VIII  16

62 30 ԽԵ Ա 56 28VIII14 IX  18

63 30
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

25VII15VIII  20

Ե
ն թ

ա
լ պ

յա
ն 

(բ
ա

րձ
 րա

 դ
իր

  
գ

ո տ
ի)

7
Սա րի 
գլուխ

200

71 60  Հ  

72 70 ԽԵ Ա 13 17VIII14IX  29

73 30 ԽԵ Ա 13 1526 IX  12

74 40
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

21IX20X  29

8
Քա րին 
տակ

150

81 50  Հ  

82 60
ԽԵ Ա 4 
 ՄԵ Ա 7

16VIII20IX  34

83 40  Հ  
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6.2. Ա ՐՈ ՏԱՇՐ ՋԱ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ՍԽԵ ՄԱ 

Ա ղյու սակ 13. Ա րո տաշր ջա նա ռու թյան սխե մա

Օգ տա գործ ման 
տա րի

Կա ռա վար ման մի ա վոր ներ (ա րո տա բա ժին ներ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ա ռա ջին 1 2 3 4 Ու Հ 5 6 7 8 Ու Հ

Երկ րորդ 2 3 4 Ու Հ 5 6 7 8 Ու Հ 1

Եր րորդ 3 4 Ու Հ 5 6 7 8 Ու Հ 1 2

Չոր րորդ 4 Ու Հ 5 6 7 8 Ու Հ 1 2 3

Հին գե րորդ Ու Հ 5 6 7 8 Ու Հ 1 2 3 4

Վե ցե րորդ Հ 5 6 7 8 Ու Հ 1 2 3 4 Ու

Ծա նո թու թյուն` 1; 2; 3 և այլ թվե րը ցույց են տա լիս հա մա պա տաս խան  տա րում ա րո տի (ԿՄ) օգ տա գործ ման հեր թա կա նու թյու նը 

Ու` ա րո տա բա ժի նը (ԿՄ) ո ւշ է ա րա ծեց վում` բույ սե րի սեր մա կա լու մից հե տո 

Հ` ա րո տա բա ժի նը (ԿՄ) թողն վում է հանգս տի

6.3. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԿԱՆ ԽՈ ՇՈՐ ՄԻ Ա ՎՈ ՐԻ (ՊԽՄ) ՎԵ ՐԱ ԾԵ ԼՈՒ ԳՈՐ ԾԱ ԿԻՑ ՆԵՐ 

 Աղյուսակ 14. Տար բեր տե սա կի և սե ռա հա սա կային խմ բե րի կեն դա նի նե րին խո շոր եղ ջե րա վո րի պայ մա

նա կան մի ա վո րի վե րա ծե լու գոր ծա կից ներ

Ցու լեր 1,10

Կո վեր 1,0

Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ բո լոր տա րի քի (մի ջի նը) 0,75

Խո շոր եղ ջե րա վո րի մատ ղաշ (1 տա րե կա նից բարձր) 0,60

Հոր թեր մինչև 1 տա րե կան 0,25

Ձի եր բա նող 1,05

Ձի եր բո լոր տա րի քի (մի ջի նը) 0,80

Ոչ խար ներ և այ ծեր բո լոր տա րի քի (մի ջի նը) 0,14

Ոչ խար ներ և այ ծեր (հա սա կա վոր) 0,16

Խո զեր 0,25
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6.4. ԲՆԱ ԿԱՆ ԿԵՐ ՀԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ

ՎԱՐ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԸ (ՊԱՐ ԶԱ ԲԱ

ՆՈՒՄ)

 Հան րա պե տու թյան բնա կան կեր հան դակ նե րի` 

խոտ հարք նե րի և ա րո տա վայ րե րի զգա լի մա սը սե փա

կա նաշ նորհ ված չէ, որ պես պե տա կան սե փա կա նու

թյուն` նման տա րածք նե րը հանձն վել են մար զային և 

հա մայն քային իշ խա նու թյուն նե րի տնօ րին մա նը, ո րոնց 

կող մից օգ տա գոր ծումն ի րա կա նաց վել է կար ճա

ժամ կետ (13 տա րի) և եր կա րա ժամ կետ (3ից ա վե լի 

տա րի նե րի հա մար) վար ձա կա լու թյան տր ման մի ջո ցով: 

Օգ տա գործ ման ժամ կետ նե րի, ծան րա բեռն վածու թյան 

ան կա տար նոր մե րի և դրանց պահ պան ման բա ցա

կա յու թյամբ ան մխի թար վի ճա կում են հատ կա պես 

բնա կա վայ րա մերձ կե րային հան դակ նե րը: Վեր ջին

ներս հիմ նա կա նում տնօ րին վում և օգ տա գործ վում 

են հա մայնք նե րի ֆեր մեր նե րի կող մից, որ տեղ հիմ նա

կա նում ան տես ված էր հո ղօգ տա գործ ման և կեր հան

դակ նե րի կա ռա վար ման նոր մե րի պահ պա նու թյան 

հս կո ղու թյու նը: Հա մայն քա մերձ ա րո տա վայ րերն 

օգ տա գործ վում են հիմ նա կա նում գեր բեռն ված, ի սկ 

խոտ հարք նե րը` ար տա դրո ղա կա նու թյան և բու սա

տե սա կային կազ մի ա ռու մով ո րա կազրկ ված են: Դա 

բա ցա տր վում է ՏԻՄե րի այդ ո լոր տի նկատ մամբ ցու ցա

բե րած ան հետ ևո ղա կան վե րա բեր մուն քով, ի նչ պես նաև 

այդ տա րածք նե րի վե րա կանգն ման և պահ պան ման 

աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար պե տու թյան 

կող մից խթան ման լծակ նե րի բա ցա կա յու թյամբ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28ի 

հ 1477ն ո րոշ ման 5րդ կե տին հա մա պա տաս խան` 

հաս տատ վել է ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի 

օգ տա գործ ման կար գը, ը ստ ո րի հա մայնք նե րի ղե կա

վար ներն հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի

սա ցող ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի օգ տա գոր

ծումն այ սու հետ ի րա կա նաց նե լու են սույն ո րոշ ման 

սահ ման ված կար գով:

 Սույն կար գի նպա տակ ներն ու խն դիր ներն են` 

 • ա րո տա վայ րե րի ու խոտ հարք նե րի պահ պա նու

թյան, կա յուն և ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման 

գոր ծըն թաց նե րին նպաս տու մը, 

 • ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի բեր քատ վու թյան 

բարձ րաց ման և վե րա կանգն ման հա մար նպաս

տա վոր պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, 

 • ա րո տա վայ րե րի և խոտ հարք նե րի սա նի տա րա կան 

վի ճա կում պահ պա նու թյան ա պա հով մա նը 

նպաս տե լը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 

28ի № 1477ն ո րոշ ման  6րդ կե տով ՀՀ հա մայնք

նե րի ղե կա վար նե րին ա ռա ջարկ վում է (ոչ թե 

պար տադ րում) ա րո տա վայ րե րից կամ խոտ հարք

նե րից օ գտ վե լու տրա մադ րումն ի րա կա նաց նել 

վե րո նշյալ ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գով, այ սինքն 

ա րո տա վայ րե րը կամ խոտ հարք նե րը օգ տա գոր

ծե լու պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևով:

 Հա մա ձայն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

14րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի, և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28ի № 1477ն ո րոշ

ման 1ին կե տի` սահ ման վել է, որ պե տա կան սե փա

կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղե րի վրա գտն վող 

ա րո տա վայ րե րից կամ խոտ հարք նե րից օ գտ վե լու 

պայ ման գի րը կնք վում է պարզ գրա վոր ձևով` մինչև 

3 տա րի ժամ կե տով: Այ սինքն այն կա րող է կնք վել 

3 տա րին չգե րա զան ցող ցան կա ցած ժամ կե տով 

(ա րա ծեց ման կամ խոտ հուն ձի ցիկ լե րով):

 Վե րոն շյալ մո տե ցու մը եր կու տար բե րակ ված 

լու ծում ներ կա րող է են թադ րել` 

 • կար ճա ժամ կետ պայ մա նա գիր կն քել մի այն օգ տա

գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, 

 • եր կա րա ժամ կետ պայ մա նա գիր մինչև 3 տա րի 

ժամ կե տով: 

Ա ռա ջի նի դեպ քում սահ ման ված վճա րում նե րը 

կկա տար վեն մի այն օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ

վա ծի հա մար, ի սկ ե րկ րորդ դեպ քում` պայ մա նագ րի 

գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի հա մար: Ա րո տա վայ րի օգ տա

գործ ման կամ խոտ հար քի օգ տա գործ ման պայ մա նա

գի րը են թադ րում է ամ սա կան վար ձավ ճար: 

Ա րո տա վայ րե րից կամ խոտ հարք նե րից օ գտ վե լու 

վճա րի չա փը սահ ման վում է տվյալ ա րո տա վայ րի կամ 

խոտ հար քի տակ գտն վող հո ղա մա սի հո ղի հար կի դրույ

քա չա փին հա վա սար: (ՀՀ կա ռա վա րու թյան № 1477ն 

ո րոշ ման 3րդ կետ 28 հոկ տեմ բե րի 2010 թ.):

« Հո ղի հար կի չա փը կապ ված չէ վճա րող նե րի տն տե

սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից և սահ ման

վում է հո ղակ տո րի մի ա վոր մա կե րե սի հա մար հաս տա

տագր ված վճա րի ձևով, ո րը վճար վում է տար վա 

հա մար»: Հետ ևա բար հաշ վի առ նե լով, որ ա րո տա վայ

րե րից կամ խոտ հարք նե րից օ գտ վե լու հա մար գանձ վող 

վճա րը հարկ չէ, և վե րոն շյալ ո րոշ ման 3րդ կե տը վկա յա

կո չում է հո ղի հար կի զուտ չա փը, այլ ոչ թե վճար ման 
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կար գը, ո ւս տի այն կա րող է վճար վել նաև ամ սա կան, 

ի սկ ամ սա կան վճա րի չա փը ո րոշ վե լու է հար կի տա րե

կան չա փը բա ժա նե լով ա միս նե րի թվի վրա:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 48րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը 

սահ մա նում է` պե տու թյան և հա մայն քի հո ղե րից հո ղա

մա սե րի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը տրա մադր վում 

է մր ցույ թով` հրա պա րա կային ա ռա ջար կու թյուն նե րի 

մի ջո ցով: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով, որ ա րո տա վայ րե րից 

և խոտ հարք նե րից օ գտ վե լը  չի կա րող հա մար վել հո ղի 

վար ձա կա լու թյուն և, որ վեր ջի նիս հա մար ՀՀ կա ռա

վա րու թյու նը սահ մա նել է կոնկ րետ վճա րի չափ, ա պա 

այն պար տա դիր չէ տրա մադ րել մր ցույ թով, ա ռա վել ևս 

հրա պա րա կային սա կար կու թյամբ:

 Սա կայն, գործ նա կա նում տա րաբ նույթ խն դիր նե րից 

խու սա փե լու հա մար, ա ռա ջարկ վում է ա րո տա վայ րի 

կամ խոտ հար քի վար ձա կա լու թյան տրա մադր ման 

ժա մա նակ հաշ վի առ նել ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 96րդ 

հոդ վա ծի 6րդ մա սը, հա մա ձայն ո րի հո ղա մա սե րի 

տրա մադր ման այլ հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում 

նա խա պատ վու թյու նը տր վում է տվյալ հա մայն քի կամ 

մար զի բնա կիչ նե րին:

6.5 Ա ՐՈ ՏԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻՑ Օ ԳՏ ՎԵ ԼՈՒ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿԵ ԼԻ ՁԵՎ

          ______    ____________   20   թ.

_________________________
 (կնք ման վայ րը) 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը (այ սու հետ` սե փա կա նա տեր), ի դեմս ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ ի,
  (մարմ նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի պաշ տո նը, ազ գա նու նը, ա նու նը)

ո րը գոր ծում է ________________________________________________________________________________ հի ման վրա,
  (կա նո նադ րու թյան, լի ա զո րագ րի կամ այլ նի)

մի կող մից, և __________________________________________________________________________________
                      (կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը կամ ֆի զի կա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ազ գա նու նը, ա նու նը)

(այ սու հետ` օ գտ վող), ի դեմս _____________________________________________________________________________ ի,
(պաշ տո նը, ազ գա նու նը, ա նու նը)

 ո րը գոր ծում է _____________________________________________________________________________ հի ման վրա,
   (կա նո նադ րու թյան, լի ա զո րագ րի կամ այլ նի)

 մյուս կող մից, կն քե ցին սույն պայ մա նա գի րը՝ հետ ևյա լի մա սին. 

1. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ Ա ՌԱՐ ԿԱՆ

1. Հա մա ձայն սույն պայ մա նագ րի՝ սե փա կա նա տե րը պար տա վոր վում է հա մա պա տաս խան վճա րի դի մաց  

օ գտ վո ղին ժա մա նա կա վոր օ գտ վե լու հանձ նել _________________ հա մայն քի տա րած քում գտն վող ________ 

քառ. մ մա կե րե սով ա րո տա վայ րը` հա մա ձայն սույն պայ մա նագ րի հա վել վա ծը կազ մող ա րո տա վայ րի սխե մայի 

և ա րո տա վայ րի ո րա կա կան բնու թագ րի` վեր ջի նիս առ կա յու թյան դեպ քում։ Սխե ման և ա րո տա վայ րի ո րա

կա կան բնու թա գի րը կց վում են սույն պայ մա նագ րին և վեր ջի նիս ան բա ժա նե լի մա սերն ե ն։

2. Սույն պայ մա նագ րի 1ին կե տով նա խա տես ված ա րո տա վայ րից օ գտ վողն օ գտ վում է ________________________

____________________________________________________________________________________________________
 (ն շել ա նա սուն նե րի տե սակ նե րի, դրանց գլ խա քա նա կի, ա րա ծեց ման ե ղա նա կի և ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը)

ա նա սուն նե րին ա րա ծեց նե լու հա մար։

3. Սույն պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ար դյուն քում օ գտ վո ղի ստա ցած ե կա

մուտ նե րը նրա սե փա կա նու թյունն ե ն։ 
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2. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

4.  Սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի`

1)  օ գտ վո ղից պա հան ջե լու ա րո տա վայ րից օ գտ վել սույն պայ մա նագ րի պայ ման նե րին և դրա նշա նա կու թյա նը 

հա մա պա տաս խան.

2)  օ գտ վո ղի կող մից օ գտ վե լու հա մար վճա րի վճար ման ժամ կետ նե րի խախտ ման դեպ քում նրա նից պա հան

ջե լու տու ժանք` սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված չա փով.

3)  պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

նպա տա կով մուտք գոր ծե լու ա րո տա վայր` չխո չըն դո տե լով օ գտ վո ղի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյա նը.

4)  օ գտ վե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից։

5. Սե փա կա նա տե րը պար տա վոր է`

1)  սույն պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո հն գօ րյա ժամ կե տում օ գտ վո ղին տրա մադ րել սույն պայ մա

նագ րով ո րոշ ված հա մա պա տաս խան ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ի րա վունք.

2)  օ գտ վո ղին նա խազ գու շաց նել պայ մա նագ րի ա ռար կա հան դի սա ցող՝ հա մա պա տաս խան ա րո տա վայ րի 

նկատ մամբ եր րորդ ան ձանց բո լոր ի րա վունք նե րի (վար ձա կա լու թյուն, գրա վի ի րա վունք, սեր վի տուտ և 

այլն) մա սին.

3)  չմի ջամ տել օ գտ վո ղի գոր ծու նե ու թյա նը, ե թե այդ գոր ծու նե ու թյու նը վնաս չի պատ ճա ռում ա րո տա վայ րին, 

շր ջա կա մի ջա վայ րին և չի խախ տում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը:

6. Օ գտ վողն ի րա վունք ու նի`

1)  ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ա նա սուն նե րին ա րա ծեց նե լու հա մար.

2)  ի նք նու րույն տնօ րի նե լու ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ար դյուն քում ստաց ված ե կա մուտ նե րը.

3) պա հան ջե լու սե փա կա նա տի րո ջից սույն պայ մա նագ րի 5րդ կե տի 1ին են թա կե տով սահ ման ված ժամ կե

տում ի րեն տրա մադ րել ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ի րա վուն քը.

4)  ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տող թե րու թյուն ներ հայտ նա բե րե լիս իր 

ը նտ րու թյամբ` 

ա.  սե փա կա նա տի րո ջից պա հան ջե լու ան հա տույց վե րաց նե լու այդ թե րու թյուն նե րը կամ հա մա չափ ի ջեց

նե լու վար ձավ ճա րը,

 բ.  Պա հան ջե լու վա ղա ժամ կետ լու ծել պայ մա նա գի րը.

 5) օ գտ վե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից։

7. Օ գտ վո ղը պար տա վոր է`

1)  ժա մա նա կին և սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով վճա րել ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու հա մար սույն 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված վճա րը (վար ձավ ճա րը).

2)  սույն պայ մա նագ րով օ գտ վել հանձն ված ա րո տա վայ րից, օ գտ վել բա ցա ռա պես սույն պայ մա նագ րի 

պայ ման նե րի և ա րո տա վայ րի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան` թույլ չտա լով ա րո տա վայ րի ո րա կա կան 

բնու թագ րե րի և բնա պահ պա նա կան վի ճա կի վատ թա րա ցում.

3)  ա նա սուն նե րի՝ ա րո տա վայր փո խադ րումն ի րա կա նաց նել նա խօ րոք մշակ ված եր թու ղի նե րին և ժամ կետ

նե րին հա մա պա տաս խան.

4)  օ գտ վե լու հա մար հանձն ված տա րած քը պա հել պատ շաճ սա նի տա րա կան և հա կահր դե հային վի ճա կում.

5)  ա րո տա վայ րում չի րա կա նաց նել սույն պայ մա նագ րով չնա խա տես ված որ ևէ այլ գոր ծու նե ու թյուն.

6)  պայ մա նագ րի վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու դեպ քում ոչ ո ւշ, քան մեկ ա միս ա ռաջ, սե փա կա նա տի րո ջը գրա վոր 

տե ղե կաց նել ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու դա դա րեց ման մա սին.

7)  սույն պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո ա րո տա վայրն ա զա տել սույն պայ մա նագ րի 2րդ 

կե տով նա խա տես ված ա նա սուն նե րից, և ա րո տա վայ րը հանձ նել սե փա կա նա տի րո ջը: 
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3. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐՈՎ ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՂ ՎՃԱՐ ՆԵ ՐԸ

8. Պայ մա նագ րի կնք ման պա հին ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու հա մար ամ սա կան վար ձավ ճա րի չա փը սահ ման վում է 

____________________________________________________ :

9. Սույն պայ մա նագ րով ա րո տա վայ րից օ գտ վե լու հա մար սահ ման ված վճա րում նե րը կա տար վում են __________

______________________________________________________ ։

10. Ըն թա ցիկ վճա րում ներն օ գտ վո ղի կող մից վճար վում են մինչև յու րա քան չյուր ա մս վա 10ը նե րա ռյալ։

4. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

11. Սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում վճա րում ներ չկա տա րե լու դեպ քում կե տան ցի յու րա քան չյուր 

օր վա հա մար օ գտ վո ղը վճա րում է տու ժանք (տու գանք)` տա րե կան վար ձավ ճա րի գու մա րի 0.1 տո կո սի չա փով:

12. Սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժան քի (տու գան քի) վճա րու մը կող մե րին չի ա զա տում նրանց վրա դր ված 

պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից և խախ տում նե րի վե րաց ման պար տա կա նու թյու նից։

13. Ե թե օ գտ վո ղը պայ մա նագ րի դա դա րու մից հե տո չի վե րա դարձ րել ա րո տա վայ րը կամ այն վե րա դարձ րել է 

ժամ կե տի խախտ մամբ, ա պա սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի վար ձավ ճար պա հան ջե լու կե տան ցի ամ բողջ 

ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։ Ե թե նման վճա րը լի ո վին չի մա րում սե փա կա նա տի րո ջը պատ ճառ ված վնաս

նե րը, նա կա րող է պա հան ջել հա տու ցել դրանց մնա ցած մա սը։

14. Սե փա կա նա տե րը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում պայ մա նագ րով նա խա տես ված ա րո տա վայ րի այն թե րու

թյուն նե րի հա մար, ո րոնք նա նշել է սույն պայ մա նա գի րը կն քե լիս, կամ նա խա պես հայտ նի է ե ղել օ գտ վո ղին 

կամ պետք է օ գտ վո ղի կող մից հայտ նա բեր վե ին ա րո տա վայ րը զն նե լիս։

5. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄ ԿԵ ՏԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԱ ԴԱ ՐՈՒ ՄԸ

15.  Սույն պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը սահ ման վում է ____________________________  թ. մինչև 

____________________________  թ. և ու ժի մեջ է մտ նում ստո րագր ման պա հից։

16. Պայ մա նագ րի ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել կող մե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ։

17. Սույն պայ մա նա գի րը դա դա րում է`

1)  սույն պայ մա նագ րի 15րդ կե տում նշ ված պայ մա նագ րի ժամ կե տը լրա նա լու դեպ քում.

2)  կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ.

3)  պայ մա նագ րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով՝ 

պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու դեպ քում:

18. Սույն պայ մա նա գիրն օ գտ վո ղի պա հան ջով կա րող է վա ղա ժամ կետ լուծ վել օ գտ վո ղի կող մից`

1) ե թե ա րո տա վայրն օ գտ վո ղից ան կախ պատ ճա ռով դար ձել է օ գտ վե լու հա մար ոչ պի տա նի.

2) ցան կա ցած այլ հիմ քե րով` այդ մա սին մեկ ա միս ա ռաջ գրա վոր ծա նու ցե լով սե փա կա նա տի րո ջը։

19. Սույն պայ մա նա գի րը սե փա կա նա տի րոջ պա հան ջով կա րող է վա ղա ժամ կետ լուծ վել, ե թե`

1)  օ գտ վո ղը վճար ման ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո եր կու ան գա մից ա վե լի չի վճա րել վար ձավ ճա րը կամ ա րո

տա վայ րից օ գտ վում է ոչ նպա տա կային.

 2) օ գտ վողն է ա կա նո րեն վատ թա րաց րել է ա րո տա վայ րի վի ճա կը.

 3) սե փա կա նա տի րոջ փո փոխ ման, ի նչ պես նաև ա րո տա վայ րի տակ գտն վող հո ղա մասն օգ տա գործ ման 

հանձն վե լու դեպ քում։

6. ԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵ ԼԻ ՈՒ ԺԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

20. Ան հաղ թա հա րե լի ու ժի ազ դե ցու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը մեկ ա մս վա նից ա վե լի եր կա րաձգ վե լու կամ դրա 

հետ ևանք նե րը 6 ա մս վա ըն թաց քում չվե րաց վե լու դեպ քում կող մե րը պետք է ըն դու նեն սույն պայ մա նա գի րը 

շա րու նա կե լու մա սին ո րո շում։
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7. ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

21. Սույն պայ մա նա գի րը կնք ված է հայե րե նով՝ եր կու օ րի նա կից, ո րոնք ու նեն հա վա սար ի րա վա բա նա կան ո ւժ։

22. Սույն պայ մա նագ րում կա տար ված ցան կա ցած փո փո խու թյուն և լրա ցում վա վեր են այն պայ մա նով, ե թե 

դրանք կա տար ված են գրա վոր և ստո րագր ված` եր կու կող մի կող մից:

23. Կող մե րի միջև ծա գած տա րա ձայ նու թյուն նե րը լուծ վում են փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ կամ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։

 8. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ ԳՏՆ ՎԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԸ, ԲԱՆ ԿԱՅԻՆ ՎԱ ՎԵ ՐԱ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՍՏՈ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

  Սե փա կա նա տե րը Օգտ վո ղը

 ________________________________ ________________________________
                                    (գտն վե լու վայ րը)                                                                                                        (գտն վե լու վայ րը)

 ________________________________ ________________________________
                                                (ս տո րագ րու թյու նը)                                                                                                      (ս տո րագ րու թյու նը)

       Կ.Տ .  Կ.Տ.

6.6 ԽՈՏ ՀԱՐՔ ՆԵ ՐԻՑ Օ ԳՏ ՎԵ ԼՈՒ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ   ՁԵՎ

         ______    ____________   20   թ.
_________________________

 (կնք ման վայ րը) 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը (այ սու հետ` սե փա կա նա տեր), ի դեմս ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ ի,
  (մարմ նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի պաշ տո նը, ազ գա նու նը, ա նու նը)

ո րը գոր ծում է ________________________________________________________________________________ հի ման վրա,
  (կա նո նադ րու թյան, լի ա զո րագ րի կամ այլ նի)

մի կող մից, և __________________________________________________________________________________
                      (կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը կամ ֆի զի կա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ազ գա նու նը, ա նու նը)

(այ սու հետ` օ գտ վող), ի դեմս _____________________________________________________________________________ ի,
(պաշ տո նը, ազ գա նու նը, ա նու նը)

 ո րը գոր ծում է _____________________________________________________________________________ հի ման վրա,
   (կա նո նադ րու թյան, լի ա զո րագ րի կամ այլ նի)

 մյուս կող մից, կն քե ցին սույն պայ մա նա գի րը՝ հետ ևյա լի մա սին. 

1. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ Ա ՌԱՐ ԿԱՆ

1. Հա մա ձայն սույն պայ մա նագ րի՝ սե փա կա նա տե րը պար տա վոր վում է հա մա պա տաս խան վճա րի դի մաց  

օ գտ վո ղին ժա մա նա կա վոր օ գտ վե լու հանձ նել _________________ հա մայն քի տա րած քում գտն վող 

____________ քառ. մ մա կե րե սով  խոտ հար քը` հա մա ձայն սույն պայ մա նագ րի հա վել վա ծը կազ մող սխե մայի, և 

խոտ հար քի տա րած քի ո րա կա կան բնու թագ րի` դրա առ կա յու թյան դեպ քում։ Սխե ման և տա րած քի ո րա կա կան 

բնու թա գի րը կց վում են սույն պայ մա նագ րին և վեր ջի նիս ան բա ժա նե լի մա սերն ե ն։

2. Սույն պայ մա նագ րի 1ին կե տով նա խա տես ված խոտ հար քից օ գտ վողն օ գտ վում է _____________ խոտ հարք 

կա տա րե լու նպա տա կով։

3. Սույն պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խոտ հար քից օ գտ վե լու ար դյուն քում օ գտ վո ղի ստա ցած ե կա

մուտ նե րը նրա սե փա կա նու թյունն ե ն։



2. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

4.  Սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի`

1)  օ գտ վո ղից պա հան ջե լու խոտ հար քից օ գտ վել սույն պայ մա նագ րի պայ ման նե րին և դրա նշա նա կու թյա նը 

հա մա պա տաս խան.

2)  օ գտ վո ղի կող մից օ գտ վե լու վճա րի վճար ման ժամ կետ նե րի խախտ ման դեպ քում նրա նից պա հան ջե լու 

տու ժանք` սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված չա փով.

3)  պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

նպա տա կով մուտք գոր ծե լու խոտ հար քի հա մար տրա մադր ված հո ղա տա րածք` չխո չըն դո տե լով օ գտ վո ղի 

բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյա նը.

4)  օ գտ վե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից։

5. Սե փա կա նա տե րը պար տա վոր է`

1) սույն պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո հն գօ րյա ժամ կե տում օ գտ վո ղին տրա մադ րել սույն պայ մա

նագ րով ո րոշ ված հա մա պա տաս խան խոտ հար քից օ գտ վե լու ի րա վունք.

2)  օ գտ վո ղին նա խազ գու շաց նել պայ մա նագ րի ա ռար կա հան դի սա ցող՝ հա մա պա տաս խան խոտ հար քի նկատ

մամբ եր րորդ ան ձանց բո լոր ի րա վունք նե րի (վար ձա կա լու թյուն, գրա վի ի րա վունք, սեր վի տուտ և այլն) 

մա սին.

3)  չմի ջամ տել օ գտ վո ղի գոր ծու նե ու թյա նը, ե թե այդ գոր ծու նե ու թյու նը վնաս չի պատ ճա ռում խոտ հար քի 

հա մար տրա մադր ված հո ղա մա սին, շր ջա կա մի ջա վայ րին և չի խախ տում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և 

օ րի նա կան շա հե րը:

6. Օ գտ վողն ի րա վունք ու նի`

1)  խոտ հար քից օ գտ վե լու` խո տը հն ձե լու հա մար.

2)  ի նք նու րույն տնօ րի նե լու խոտ հար քից օ գտ վե լու ար դյուն քում ստաց ված ե կա մուտ նե րը.

3)  պա հան ջե լու սե փա կա նա տի րո ջից սույն պայ մա նագ րի 5րդ կե տի 1ին են թա կե տով սահ ման ված ժամ կե

տում ի րեն տրա մադ րել խոտ հար քից օ գտ վե լու ի րա վուն քը.

4)  խոտ հար քից օ գտ վե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տող թե րու թյուն ներ հայտ նա բե րե լիս՝ իր 

ը նտ րու թյամբ`

ա.  սե փա կա նա տի րո ջից պա հան ջե լու ան հա տույց վե րաց նել այդ թե րու թյուն նե րը կամ հա մա չափ ի ջեց նել 

վար ձավ ճա րը.

բ.  պա հան ջե լու վա ղա ժամ կետ լու ծել պայ մա նա գի րը.

5)  օ գտ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից։

7. Օ գտ վո ղը պար տա վոր է`

1)  ժա մա նա կին և սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով վճա րել խոտ հար քից օ գտ վե լու հա մար սույն 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված վճա րը (վար ձավ ճա րը).

2)  սույն պայ մա նագ րով օ գտ վե լու հանձն ված խոտ հար քից օ գտ վել՝ բա ցա ռա պես սույն պայ մա նագ րի պայ ման

նե րի և խոտ հար քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան` թույլ չտա լով խոտ հար քի ո րա կա կան բնու թագ

րե րի և բնա պահ պա նա կան վի ճա կի վատ թա րա ցում.

3) օ գտ վե լու հա մար հանձն ված տա րած քը պա հել պատ շաճ սա նի տա րա կան և հա կահր դե հային վի ճա կում.

4)  խոտ հար քի տա րած քում չի րա կա նաց նել սույն պայ մա նագ րով չնա խա տես ված որ ևէ այլ գոր ծու նե ու թյուն.

5)  պայ մա նագ րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման դեպ քում ոչ ո ւշ, քան մեկ ա միս ա ռաջ, սե փա կա նա տի րո ջը 

գրա վոր տե ղե կաց նել խոտ հար քից օ գտ վե լու դա դա րեց ման մա սին.

6)  սույն պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո խոտ հար քի տա րածքն ա զա տել և հանձ նել 

սե փա կա նա տի րո ջը:
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3. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐՈՎ ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՂ ՎՃԱՐ ՆԵ ՐԸ

8.  Պայ մա նագ րի կնք ման պա հին խոտ հար քից օ գտ վե լու հա մար ամ սա կան վար ձավ ճա րի չա փը սահ ման վում է 

__________________________________________   : 

9. Սույն պայ մա նագ րով խոտ հար քից օ գտ վե լու հա մար սահ ման ված վճա րում նե րը կա տար վում են ____________

___________________________________:

10. Ըն թա ցիկ վճա րում ներն օ գտ վո ղի կող մից վճար վում են մինչև յու րա քան չյուր ա մս վա 10ը նե րա ռյալ։

4. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

11. Սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում վճա րում ներ չկա տա րե լու դեպ քում կե տան ցի յու րա քան

չյուր օր վա հա մար օ գտ վո ղը վճա րում է տու ժանք` տա րե կան վար ձավ ճա րի գու մա րի 0.1 տո կո սի չա փով:

12. Սույն պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժան քի (տու գան քի) վճա րու մը կող մե րին չի ա զա տում նրանց վրա դր ված 

պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից և խախ տում նե րի վե րաց ման պար տա կա նու թյու նից։

13. Ե թե օ գտ վո ղը պայ մա նագ րի դա դա րու մից հե տո չի ա զա տել խոտ հար քի տա րած քը կամ այն ա զա տել է 

ժամ կե տի խախտ մամբ, ա պա սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի վար ձավ ճար պա հան ջե լու կե տան ցի ամ բողջ 

ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։ Ե թե նման վճա րը լի ո վին չի մա րում սե փա կա նա տի րո ջը պատ ճառ ված վնաս

նե րը, նա կա րող է պա հան ջել հա տու ցել դրանց մնա ցած մա սը։

14. Սե փա կա նա տե րը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում պայ մա նագ րով նա խա տես ված խոտ հար քի այն թե րու

թյուն նե րի հա մար, ո րոնք նա նշել է սույն պայ մա նա գի րը կն քե լիս, կամ նա խա պես հայտ նի է ե ղել օ գտ վո ղին 

կամ պետք է օ գտ վո ղի կող մից հայտ նա բեր վե ին խոտ հար քի տա րած քը զն նե լիս։

5. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄ ԿԵ ՏԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԱ ԴԱ ՐՈՒ ՄԸ

15.  Սույն պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը սահ ման վում է _______________________  թ. մինչև 

______________________ թ. և ու ժի մեջ է մտ նում ստո րագր ման պա հից։

16. Պայ մա նագ րի ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել կող մե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ։

17. Սույն պայ մա նա գի րը դա դա րում է`

1) սույն պայ մա նագ րի 15րդ կե տում նշ ված պայ մա նագ րի ժամ կե տը լրա նա լու դեպ քում.

2)  կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ.

3)  պայ մա նագ րով ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով՝ 

պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու դեպ քում:

18. Սույն պայ մա նա գիրն օ գտ վո ղի պա հան ջով կա րող է վա ղա ժամ կետ լուծ վել օ գտ վո ղի կող մից`

1)  ե թե խոտ հար քից օ գտ վո ղից ան կախ պատ ճա ռով դար ձել է օ գտ վե լու հա մար ոչ պի տա նի.

2)  ցան կա ցած այլ հիմ քե րով` այդ մա սին մեկ ա միս ա ռաջ գրա վոր ծա նու ցե լով սե փա կա նա տի րո ջը։

19. Սույն պայ մա նա գի րը սե փա կա նա տի րոջ պա հան ջով կա րող է վա ղա ժամ կետ լուծ վել, ե թե`

1)  օ գտ վո ղը վճար ման ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո եր կու ան գա մից ա վե լի չի վճա րել վար ձավ ճա րը կամ ա րո

տա վայ րից օ գտ վում է ոչ նպա տա կային.

2)  օ գտ վողն է ա կա նո րեն վատ թա րաց րել է խոտ հար քի տա րած քի վի ճա կը.

3)  սե փա կա նա տի րոջ փո փոխ ման, ի նչ պես նաև խոտ հար քի տակ գտն վող հո ղա մա սի օ գտ վե լու հա մար 

հանձն վե լու դեպ քում:

6. ԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵ ԼԻ ՈՒ ԺԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

20.  Ան հաղ թա հա րե լի ու ժի ազ դե ցու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը մեկ ա մս վա նից ա վե լի եր կա րաձգ վե լու կամ դրա 

հետ ևանք նե րը 6 ա մս վա ըն թաց քում չվե րաց վե լու դեպ քում կող մե րը պետք է ըն դու նեն սույն պայ մա նա գի րը 

շա րու նա կե լու մա սին ո րո շում։
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7. ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

21. Սույն պայ մա նա գի րը կնք ված է հայե րե նով՝ եր կու օ րի նա կից, ո րոնք ու նեն հա վա սար ի րա վա բա նա կան ո ւժ։

22. Սույն պայ մա նագ րում կա տար ված ցան կա ցած փո փո խու թյուն և լրա ցում վա վեր է այն պայ մա նով, ե թե դրանք 

կա տար ված են գրա վոր և ստո րագր ված` եր կու կող մի կող մից:

23. Կող մե րի միջև ծա գած տա րա ձայ նու թյուն նե րը լուծ վում են փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ կամ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։

8. ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ ԳՏՆ ՎԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԸ, ԲԱՆ ԿԱՅԻՆ ՎԱ ՎԵ ՐԱ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՍՏՈ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Սե փա կա նա տե րը Օգտ վո ղը

 ________________________________ ________________________________
                                    (գտն վե լու վայ րը)                                                                                                        (գտն վե լու վայ րը)

 ________________________________ ________________________________
                                                (ս տո րագ րու թյու նը)                                                                                                      (ս տո րագ րու թյու նը)

       Կ.Տ .  Կ.Տ.



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ
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