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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Ձեռնարկում նկարագրված են Հայաստանի Հանրապետությունում 
մշակվող պտղահատապտղային կուլտուրաների հողի նախապատրաս-
տումը, նոր այգիների հիմնադրումը, ինչպես նաև երիտասարդ ու պտղա-
բերող այգիների խնամքի եղանակները (տնկում, էտ, ոռոգում, պարար-
տացում, պայքար վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի 
դեմ և այլն): 

Այն նախատեսված է նախնական մասնագիտական կրթության որա-
կավորում ստացող սովորողների համար:  

Այս ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել ինչպես պտղաբուծությամբ 
զբաղվող գյուղացիական տնտեսությունների, այնպես էլ բոլոր նրանց հա-
մար, ովքեր ցանկանում են տեղեկություններ ունենալ պտղահատապտ-
ղային մշակաբույսերի վերաբերյալ:  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հայաստանը պտղաբուծության հնագույն օջախներից է, որը համար-
վում է գյուղատնտեսության առաջատար և բարձր արդյունավետ ճյուղե-
րից մեկը: Հայաստանում բազմամյա տնկարկների տարածությունները 
(պտուղ և հատապտուղ) 1909 թվականին եղել է 50,2 հազ. հա, 2008-ին՝ 
36,7 հազ. հա, 2009թ.՝ 37,0 հազ.հա, 2014թվականին՝ շուրջ 48,0 հազ.հա: 
Հայաստանում մշակվում են 20-ից ավելի պտղատու բուսատեսակներ: 
Հայաստանում զգալի չափով պետք է ընդարձակել պտղատու այգիների 
տարածությունները և մոտավորապես երեք անգամ ավելացնել պտուղնե-
րի արտադրությունը, որպեսզի հնարավոր լինի բավարարել ոչ միայն մեր 
հանրապետության աճող պահանջները, այլև արտահանման պահանջնե-
րը: Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում առաջատար պտղատու տե-
սակների (ծիրանենի, դեղձենի, խնձորենի) շրջանացված սորտերի սոր-
տային ագրոտեխնիկա մշակելու ուղղությամբ: Հայաստանը հարուստ է 
նաև տանձով, սալորով, սերկևիլով, ընկույզով, նուշով, թզով, այլ մրգերով 
ու հատապտուղներով: Նոր այգիների հիմնադրման ժամանակ տարբեր 
տեսակների տեղական, ներմուծված, սելեկցիոն նոր սորտերի համատեղ 
մշակության, դրանց տարբեր գոտիներում ճիշտ տեղադրելու միջոցով 
հնարավորություններ են ստեղծվում ամբողջ տարվա ընթացքում բնակ-
չությանն ապահովելու թարմ և վերամշակված պտուղներով: Գոյություն 
ունեցող այգիների խնամքն այնպես պետք է կազմակերպել, որ հողային 
մեկ միավորից ստացվի հնարավորինս շատ բերք: Այդ տեսակետից 
պտղատու ծառերի կենսաբանական հնարավորությունները չափազանց 
մեծ են: Այգիների տարածությունների ընդլայմանը և նոր բերքատու սոր-
տերի արմատավորմանը զուգահեռ, պտուղների արտադրությունը բարձ-
րացնելու գործում առանձնապես մեծ նշանակություն ունեն ագրոտեխնի-
կական միջոցառումները:  

Անհրաժեշտ է նաև բարձրացնել պտղաբուծության կուլտուրան, հողը 
օգտագործել ավելի ռացիոնալ, և այգիները մշակել առաջավոր եղանակ-
ներով:  



 
 

5 
 

Ուսանողները պետք է լավ իմանան արտադրության մեջ մշակվող 
սորտերի պտղաբերության և ագրոտեխնիկայի առանձնահատկություն-
ները: Առանց այդ անհնար է ճիշտ կատարել ծառերի էտը, ձևավորումը, 
պարարտացումը, ոռոգումը, այգու հիվանդությունների, վնասատուների 
և մոլախոտերի դեմ պայքարը և մյուս աշխատանքները: 

Այս ձեռնարկը կօգնի ուսանողներին և պտղաբույծներին ուսումնա-
սիրելու Հայաստանում աճող հիմնական պտղատու բույսերի մշակության 
հիմունքները:  

Ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է 4 մասից.  
• առաջին մասը ներառում է «Ծառերի ու թփերի տնկում և խնամք»,  
• երկրորդ մասը` «Ծառերի ու թփերի էտ և ձևավորում»,  
• երրորդ մասը՝ «Պայքար այգու հիվանդությունների, վնասատունե-

րի և մոլախոտերի դեմ»,  
• չորրորդ մասը` «Այգու խնամք, ոռոգում, սնուցում և պարարտա-

ցում»:  
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ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 
 

ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ 
 

ԳԼՈՒԽ 1 
 

ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

1.1. ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ի տարբերություն միամյա և երկամյա գյուղատնտեսական բույսերի՝ 
բազմամյա պտղահատապտղային բույսերը միևնույն տեղում աճում են եր-
կար տարիներ: Օրինակ, ելակն աճում է 6-10 տարի, մորին, հաղարջենին, 
կոկռոշենին՝ 12-20, դեղձենին, բալենին՝ 15-25, սալորենին, ծիրանենին՝ 40-50, 
խնձորենին և տանձենին՝ 50-70, ձիթենին, ընկուզենին մի քանի հարյուր տա-
րի և այլն: Այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում ծառերի ու թփերի աճն ու 
զարգացումը, նրանց աճի ու զարգացման մի փուլից մյուսին անցումը և այլ 
գործընթացներ տեղի են ունենում նրանց ժառանգական հիմքի ու շրջապա-
տի պայմանների փոխադարձ ազդեցության տակ: Ուստի այգիների հիմնա-
դրման համար հողամաս ընտրելիս պետք է լավ իմանալ տնկման համար 
պլանով նախատեսված ծառատեսակների ու սորտերի կենսաբանական 
առանձնահատկությունները, նրանց պահանջներն արտաքին միջավայրի 
գործոնների նկատմամբ, ընտրվելիք հողամասի հողակլիմայական կոնկ-
րետ պայմանները (օրինակ՝ բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը ձմեռ-
վա ամենացուրտ ամսին, աճման լավագույն և առավելագույն ջերմաստի-
ճանները)։ Պետք է հաշվի առնել նաև վեգետացիայի շրջանի ակտիվ ջերմու-
թյան գումարը, ծաղկման ընթացքում ջերմության գումարը, քամիների ուղ-
ղությունը և արագությունը, տեղումների ընդհանուր քանակը՝ հատկապես 
վեգետացիայի շրջանում, արհեստական ոռոգման ռեսուրսները, հողի տե-
սակը, վարելաշերտի հզորությունը, ատորերկյա ջրերի մակարդակը և այլն: 
Այստեղից էլ պարզ է դառնում, թե ինչու է այգու տեղի ընտրությունը հա-
մարվում պատասխանատու և կարևոր միջոցառում: 

Այգու հիմնադրման համար հողամասի ոչ ճիշտ ընտրության հետևան-
քով առաջացած սխալներից շատերը կարող են պարզվել միայն այն ժամա-
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նակ, երբ ծառերը մտնում են լրիվ բերքատվության մեջ, այսինքն՝ այգու հիմ-
նադրումից 10-15 և նույնիսկ 20 տարի հետո: Այդ կարգի սխալների հե-
տևանքներն այգում կարող են կրկնվել ամեն տարի և դառնալ տնկված ծա-
ռերի գոյության մշտական ուղեկիցը: Դժբախտաբար այգու տեղի ընտրու-
թյան հետ կապված սխալներն անուղղելի են, որովհետև պտղաբերման մեջ 
մտած խոշոր ծառերի վերատնկումը կապված է շատ դժվարությունների ու 
ավելորդ ծախսերի հետ և, բացի դրանից, այդ տարիքում ծառերը վերա-
տնկելիս մեծ մասամբ չորանում և շարքից դուրս են գալիս: 

Այս ամենից խուսափելու համար պետք է լուրջ ընտրել հիմնադրվող 
այգիների տեղը, խնամքով վերլուծել տեղի բնական պայմանները, ճիշտ 
գնահատել բուսականության վրա ազդող առանձին գործոնները (հատ-
կապես ջերմությունը, հողի, ստորերկրյա ջրերի մոտիկությյունը, քամի-
ների ուղղությունը և այլն)։ Պետք է վերլուծել և հասկանալ, թե որքանով 
են դրանք բավարարում տնկվող ծառատեսակների և նույնիսկ առանձին 
սորտերի կենսաբանական պահանջները, և որքանով կարող են ապահո-
վել նրանց աճման փուլերի ինտենսիվ անցումը, պտղաբերումը և այլն: 

Այսպիսով, այգու տեղն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետև-
յալ հիմնական պայմանները. 

1. Կլիման. ջերմությունը, խոնավությունը, օդի և լույսի ռեժիմները: 
Այս գործոնները անպայմանորեն պետք է կապել տնկվելիք պտղատու 
տեսակների և առանձին սորտերի աճի ու զարգացման առանձնահատ-
կությունների հետ: 

2. Տեղի մակերևույթը (ռելիեֆը). աշխարհագրական դիրքը, բարձրու-
թյունը ծովի մակերևույթից, լանջերի թեքության աստիճանը, ուղղությու-
նը և դրանց հետ կապված կլիմայական գործոնների փոփոխությունը: 

3. Հողը  
ա) որպես պտղահատապտղային բույսերի սնման համար հանքային 

սննդանյութերի և խոնավության (ջրի) աղբյուր, 
բ) որպես միջավայր, որի մեջ կուտակվում և պահպանվում են ջրի ու 

օդի պաշարները, 
գ) որպես միջավայր՝ ջրի, օդի և նրանց հետ միասին հանքային լու-

ծույթների տեղաշարժի համար: 
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1.2. ԱՅԳՈՒ ՀՈՂԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 
 

Այգու տեղն ընտրելուց, քարտեզավորելուց և հատակագծելուց հետո 
հողամասը պետք է մաքրել քարերից, թփուտներից, մացառներից և գրեյ-
դերներով (հողի հարթեցման գործիք) հարթեցնել դար ու փոսերը: Եթե 
կան ճահճացած տեղեր, ապա հողամասի չորս կողմից անցկացնել 2-2.5մ 
խորությամբ և 2-3մ լայնությամբ դրենաժային ցանց, եթե զառիթափ լան-
ջեր են՝ դարավանդավորել: 

Պտղատու բույսերի կմախքային արմատները տարածվում են հողի 1.5-
3մ և ավելի խոր շերտերում, սակայն մազարմատները, որոնք հողից սննդա-
նյութ և ջուր կլանող հիմնական օրգաններն են, գոյանում են հողի վերին 
շերտերում՝ 20-70-80սմ խորության վրա. դրանք շատ նուրբ, զգայուն արմա-
տիկներ են, անբարենպաստ հողային պայմաններում վատ են աճում և 
նույնիսկ կարող են չորանալ: Ուստի մինչև այգետնկումներն այդ խորության 
վրա հողը պետք է մշակովի դարձնել, լավացնել նրա ֆիզիկաքիմիական 
հատկությունները, կառուցվածքը (ստրուկտուրա), դարձնել օդաթափանց, 
ջրաթափանց, հարստացնել սննդանյութերով, այլ կերպ ասած՝ մազարմատ-
ների աճի համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ: Հաշվի առնելով նաև 
այն հանգամանքը, որ այգետնկումներից հետո ծառերի միջշարքային կամ 
մերձբնային տարածությունները 20-25սմ-ից խոր վարել չի կարելի (որովհե-
տև մազարմատները կկտրվեն), այգին հիմնելուց առաջ հողի այդ շերտը 
պետք է լավացվի: Այդ նպատակով ընտրված հողամասը վարում են աշնա-
նը՝ 30-40սմ խորությամբ,  հետո, եթե քարեր կամ մոլախոտերի կոճղար-
մատներ են դուրս եկել, մաքրում են ու հեռացնում այգուց, և հողն այդպես 
վարած վիճակում թողնում են մինչև գարուն: Գարնանը, քեշի գալուց հետո 
հողը պետք է փոցխել սկավառակաձև փոցխերով և ցանել բազմամյա թի-
թեռնածաղկավոր խոտաբույսեր (առվույտ, կորնգան, երեքնուկ)՝ հացազգի 
խոտաբույսերի (բարձրաճ ռայգրաս, տիմաֆեևկա, շյուղախոտ, ոզնախոտ և 
այլն) հետ միասին, այդ խոտածածկի տակ պահել 2-3 տարի: 

Խոտածածկի առաջին և երկրորդ տարում կատարել մակերեսային 
պարարտացում՝ ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով, հեկ-
տարին 50-60կգ (ազդող նյութի հաշվով) յուրաքանչյուրից: Երրորդ տարվա 
վերջին հարը, որը սովորաբար Արարատյան հարթավայրում տեղի է ունե-
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նում մոտավորապես սեպտեմբերի վերջին, չկատարել, այլ պարարտացնել 
գոմաղբով՝ 60-70տ/հա-ին: Բացի այդ, պարարտացնել նաև մեծ դոզաներով 
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով, հեկտարին 500-600կգ 
(ֆիզիկական քաշով) յուրաքանչյուրից: Այս բոլոր պարարտանյութերը խառ-
նել ու փռել հողի երեսին և սեպտեմբերի վերջերին վարել Ս-80 պլանտաժա-
յին գութանով 65-75սմ խորությամբ, ու շուռ տալ հողի տակ՝ վարածածկել: 

Ինչպես հայտնի է, հացազգի խոտաբույսերը զարգացնում են փնջա-
ձև, հզոր, խիտ արմատային համակարգ, ինչը հողի մեջ մնալով այն հա-
րստացնում է օրգանական նյութերով: Թիթեռնածաղկավոր բույսերի ար-
մատները ֆիքսում են օդի ազատ ազոտը և հողը հարստացնում ազոտով: 
Բացի դրանից, նրանց արմատները թափանցում են հողի մեջ մինչև 2մ 
խորությամբ և այստեղից բարձրացնում են կալցիումը դեպի հողի վերին 
շերտերը: Կալցիումն ունի ցեմենտացնող հատկություն, այդ պատճառով 
էլ հողի վերին՝ մինչև 70 սմ խորությամբ շերտի մասնիկները շաղկապում 
է իրար և դրանով լավացնում դրա ստրուկտուրան: Մեծ քանակությամբ 
գոմաղբով և հանքային պարարտանյութերով պարարտացումը հարս-
տացնում է հողը սննդանյութերով, լավացնում է նրա ֆիզիկա-քիմիական 
հատկությունները և նպաստավոր պայմաններ ստեղծում տնկվելիք ծա-
ռերի մազարմատների լավ աճի համար: 

 

1.3. ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԱՅԳՈՒՄ 
 

Այգիները հիմնելիս պտղահատապտղային բույսերը տարածության 
մեջ պետք է դասավորել այնպես, որ այն նպաստի ծառերին հատկացվե-
լիք սնման մակերեսի լրիվ օգտագործմանը, չխանգարի նրանց աճի ու 
պտղաբերման նորմալ ընթացքին, հեշտացնի նախատեսվող համալիր 
ագրոմիջոցառումների կիրառումը և անխափան կերպով ապահովի միջ-
շարքային տարածությունների մշակման, պարարտացման, ծառերի էտի, 
բուժման, բերքահավաքի, բերքի տեղափոխման, մեքենայացման աշխա-
տանքները: 

Կախված տեղանքի դիրքից, ռելիեֆից՝ օգտագործում են ծառերի դա-
սավորման կամ տնկման հետևյալ եղանակները. 
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1) Քառակուսի տնկումներ: Հարթ տարածություններում սովորաբար 
ընդունված է տնկել քառակուսի եղանակով, որի դեպքում ծառերը այգում 
դասավորում են հավասար միջշարքային և միջբուսային տարածություն-
ներով, այսինքն՝ չորս ծառ տնկում են քառակուսու չորս անկյունում: Այս 
եղանակով տնկումները հնարավորություն են տալիս այգու միջշարքային 
տարածությունների մշակման, ծառերի բուժման, էտի, բերքահավաքի, 
բերքի փոխադրման աշխատանքների մեքենայացմանը, ինչպես շարքերի 
լայնական ու երկայնական, այնպես էլ անկյունագծային ուղղությամբ: 

2) Ուղղանկյուն քառանկյունի եղանակի դեպքում ծառերը տնկում են 
ուղղանկյուն քառանկյան անկյուններում, ընդ որում, միջշարքային տարա-
ծությունները վերցվում են ավելի մեծ, քան միջբուսայինը. օրինակ՝ շարքը 
շարքից 6մ, իսկ բույսը բույսից՝ 4մ հեռավորության վրա: Ծառերի այդպիսի 
դասավորությունը հնարավորություն է տալիս միջշարքային հեռավորու-
թյունները թողնել այնպես, ինչպես քառակուսի եղանակով տնկելիս է, իսկ 
միջբուսային տարածությունները փոքրացնել, դրա հետևանքով տնկարկնե-
րը խտանում են և ավելի շատ ծառեր են տնկվում: Բացի դրանից, միջբուսա-
յին տարածությունների փոքրացման հետևանքով շարքի մեջ խտանալով՝ 
ծառերի սաղարթները շատ են մոտենում իրար, և նրանց համար ստեղծվում 
է համակեցություն (ցենոզ): Այդ համակեցության մեջ բույսերն ավելի լավ են 
դիմանում բնական անբարենպաստ պայմաններին՝ ցրտին ու երաշտին, 
ուժեղ քամիները չեն կարող թափանցել միջբուսային տարածությունները, 
դրանք, անցնելով միջշարքային տարածություններից, դառնում են ան-
վտանգ: 

3) Շախմատաձև կամ եռանկյունի եղանակով դասավորելու համար 
ամբողջ դաշտը վերածում են հավասարակողմ եռանկյունիների, որոնց 
անկյուններում տնկում են ծառերը, այսինքն՝ իրար մոտ գտնվող ծառերը 
դասավորում են շախմատաձև, որի դեպքում առաջին շարքի առաջին և 
երկրորդ ծառերի մեջտեղի մասի դիմացը տնկում են երկրորդ շարքի 
առաջին ծառը, երկրորդը տնկում են առաջին շարքի 2-րդ և 3-րդ ծառերի 
մեջտեղի մասի դիմաց, 3-րդը՝ 3-4-ի դիմաց և այլն: Այդպիսի դասավորու-
թյան դեպքում հողային տարածությունն ավելի լավ է օգտագործվում, 
հեկտարի վրա տնկվող ծառերի թիվը քառակուսի եղանակով տնկելու 
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համեմատությամբ ավելի է լինում, լավ է օգտագործվում լույսը: Թերու-
թյունն այն է, որ դժվարանում են մեքենայացման աշխատանքները: Այդ 
պատճառով հարթ տարածություններում այդ եղանակով տնկումներից 
հրաժարվում և այն կիրառում են միայն թեք լանջերի վրա, որտեղ շախ-
մատաձև տնկումների միջոցով կարելի է պայքարել հողի էրոզիայի դեմ: 

4) Ծառաշարքով (պալմետային կամ շպալերային) տնկումներ: Այս 
եղանակի դեպքում միջբուսային տարածությունները շատ են խտանում, 
իսկ միջշարքային տարածությունները լինում են ավելի մեծ (շարքերը 
շարքից՝ 4-6մ, իսկ բույսը բույսից՝ 2-3մ): Այս եղանակով տնկումների 
նպատակն է՝ ստեղծել թզուկային պտղաբուծություն: 

5) Կոնտուրային կամ հորիզոնական տնկումներ: Կոնտուրային եղանա-
կով տնկում են տարբեր ուղղություն, թեքության աստիճան ունեցող խորդու-
բորդ ռելիեֆով լեռնալանջերի վրա: Լանջի վրա նախապես գեոդեզիական 
գործիքներով նշում են հորիզոնական գծերի տեղերը և հորիզոնականների 
վրա կամ նրանց ուղղությամբ շարքերով տնկում են ծառեր: Սովորաբար 
շարքերն անցկացնում են լանջի ուղղությամբ, այդ է պատճառը, որ շարքերը 
ուղիղ գիծ չեն կազմում, այլ ունենում են զիգզագաձև, երբեմն էլ ընդհատվող 
և նորից վերականգնվող գծեր: Հաճախ ծառերի միջբուսային տարածություն-
ները վերցնում են ավելի քիչ, քան միջշարքային տարածությունները, որը 
պետք է լայնորեն կիրառվի Հայաստանի բարձր լեռնային շրջաններում: 

6) Դարավանդավորում: Հայաստանի հողային տարածությունների 
զգալի մասը կազմում են զառիթափ լեռնալանջերը, որոնք էրոզիայից զերծ 
պահելու և դրանց վրա հիմնադրվող այգու աշխատանքները հետագայում 
հեշտացնելու համար դարավանդավորում են: 

Գոյություն ունեն դարավանդների մի քանի տեսակներ՝ աստիճանա-
ձև, սանրաձև և նստարանաձև, որոնցից լավագույնը համարվում է աստի-
ճանաձև դարավանդը, որը կախված է լանջերի թեքության աստիճանից, 
մեծությունից, ռելիեֆից, կարող է լինել համատարած և անհատական: 

8-100-ից մինչև 300 թեքություն ունեցող մեծ զանգվածային տարածու-
թյուն ունեցող լանջերի վրա կառուցում են համատարած դարավանդներ: 
Այս դեպքում ամբողջ լանջը վերածվում է մեկը մյուսից որոշակի հեռավո-
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րության վրա գտնվող դարավանդների, և ծառերը տնկում են այդ դարա-
վանդների հարթակներում: 

Անհատական դարավանդներ պատրաստում են 40-500 թեքություն 
ունեցող, ոչ մեծ տարածությամբ լանջերի վրա կամ առանձին ծառերի 
շուրջը: Անհատական դարավանդի լայնությունը կախված է տեղի պայ-
մաններից, ռելիեֆից և տատանվում է 2-2,5մ սահմաններում: Դարա-
վանդների մեջ հարթակի դրսի կողմը պետք է 3-40 ավելի բարձր լինի, քան 
ներսի կողմը, այսինքն՝ թեքված լինի դեպի ներս: 

Անհատական դարավանդն ամրացնելու համար ներքին մասը պետք 
է քարով շարել և հետո լցնել հողը: Մեկ դարավանդը մյուս դարավանդից 
հեռու պետք է լինի 2-3մ:  

Համատարած աստիճանաձև դարավանդների պատրաստումը պետք 
է սկսել լանջի ստորին մասից: Մինչև 150 թեքություն ունեցող լանջերի 
վրա մեկ դարավանդը մյուսից հեռու պետք է լինի 3-4մ, 20-300 թեքության 
վրա՝ 2-3մ: Փոքր թեքությունների վրա դարավանդի միջին հարթակի (ժա-
պավենի) լայնությունը պետք է վերցնել 5-6մ: 

Դարավանդների միջև ընկած տարածությունները պետք է ճմապա-
տել, ցանելով բազմամյա խոտեր՝ հացազգի խոտաբույսերի խառնուրդով: 
Դարավանդների երկու ծայրամասերում (սկզբում և վերջում) բույսեր 
չպետք է տնկել, պետք է թողնել ազատ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների 
շրջադարձի համար: 

Ջրաբաժան և ջրատար առուները ցեմենտապատել, իսկ փոս ընկած 
կամ ընդհատվող տեղում դնել երկաթյա խողովակներ՝ ջրի հոսքը լրիվ 
ապահովելու համար: Շարքերի ուղղությունը, անկախ տնկվող ծառատեսա-
կի կազմից և տեղաբաշխումից, պետք է ոռոգման համար հարմար լինի: 

Գյուղատնտեսական բույսերի մշակման համար սովորաբար օգտա-
գործում են 20-250 թեքություն ունեցող լանջեր։ Դրանից ավելի թեք տարա-
ծությունները գրեթե չեն օգտագործվում, քանի որ դրանց հողը ժամանա-
կի ընթացքում կարող է լվացվել ու հեռանալ: 
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1.4. ՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՆՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 
 

Տարբեր պտղահատապտղային բույսեր պահանջում են տարբեր 
սնման մակերես: Այդ է պատճառը, որ այգիները հիմնադրելիս, կախված 
տնկվող բույսի տեսակային և սորտային առանձնահատկություններից, 
նրանց միջշարքային և միջբուսային տարածությունները միևնույն մեծու-
թյունները չեն ունենում: 

Սնման մակերեսի չափը կախված է. 
1) Տնկվող տեսակի կամ սորտի կենսաբանական առանձնահատկու-

թյուններից, օրինակ՝ խնձորենու աճն ավելի ուժեղ է, քան սերկևիլենունը, 
ծիրանենին 1,5-2 անգամ ավելի փարթամ է աճում, քան դեղձենին, գրեթե 
նույն օրինաչափությամբ են աճում կեռասենին, բալենին, հաղարջենին և 
մորենին: 

Ուստի կենսաբանորեն ուժեղ աճ ունեցող ծառատեսակներին ան-
հրաժեշտ է ավելի մեծ սնման մակերես, քան թույլ աճ ունեցողներին: 

2) Սնման մակերեսի վրա մեծ չափով ազդում են տեղի աճման պայման-
ները: Հայաստանի բարձր լեռնային գոտիներում խնձորենին ավելի թույլ է 
աճում, քան Արարատյան հարթավայրում, Հայաստանի չոր, շոգ, քարքա-
րոտ և անջրդի պայմաններում՝ ավելի թույլ, քան հյուսիս-արևելյան շրջան-
ներում (Ս.Լ.Ագուլյան, Պ.Գ.Կարանյան, Ա.Ե.Մարգարյան, Տ.Սահակյան), հե-
տևապես տարբեր գոտիներում և տարբեր տեսակների համար սնման մա-
կերեսը նույնը լինել չի կարող: 

3) Պատվաստակալների ուժը նույնպես կարևոր է հաշվի առնել բույ-
սի համար սնման մակերես ընտրելիս։ Օրինակ՝ խնձորենու նույն սորտը, 
եթե պատվաստվում է ուժեղ աճ ունեցող Կովկասյան վայրի խնձորենու 
վրա, տալիս է հզոր և փարթամ աճ, իսկ եթե պատվաստվում է խնձորենու 
ցածր աճ ունեցող տեսակի՝ «Դուսենի» կամ «Պարադիսկայի» վրա, մնում է 
թզուկ կամ կիսաթզուկ: Այստեղից հետևում է, որ ուժեղ աճ ունեցող պատ-
վաստակալների վրա պատվաստվող սորտերի մշակման համար պետք է 
տրվի ավելի մեծ սնման մակերես, քան թույլ աճ ունեցող պատվաստա-
կալների վրա պատվաստվածներին: 

Հաճախ ծառերը տնկում են այնպիսի խտությամբ, որ նրանց սա-
ղարթներն ու կմախքային ճյուղերն աճելով խառնվում են իրար և խան-
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գարում են միջշարքային ու միջբուսային տարածությունների մշակման, 
ծառերի բուժման, հողի պարարտացման և բերքահավաքի աշխատանք-
ներին: 

Ուրեմն այգիները հիմնադրելիս ծառերի սնման մակերեսի մեծությու-
նը որոշելու համար պետք է խիստ հաշվի առնել վերոհիշյալ հանգա-
մանքները: 

Պտղատու բույսերի տնկման համար ընդունված միջշարքային և միջ-
բուսային տարածությունները. 

 
Պտղատու 
բույսերի 

անվանումը 

Սաղար-
թի ձևա-
վորման 
տիպերը 

Արա-
րատյան 
հարթա-
վայրում 

Կ
են

տ
րո

նա
կա

ն 
և 

Դ
ա
րա

լա
գյ
ա
զի

 գ
ոտ

ին
եր

ու
մ 

Հյ
ու
սի

ս-
ա
րև

ել
յա

ն 
 

գո
տ
ու
մ 

Լո
ռի

-Փ
ա
մբ

ա
կի

 և
 Զ
ա
նգ

եզ
ու

-
րի

 գ
ոտ

ին
եր

ու
մ 

Ս
ևա

նի
 ա

վա
զա

նի
, Շ

իր
ա
կի

 
գո

տ
ին

եր
ու
մ,

 Ա
պ
ա
րա

նո
ւմ

 և
 

Հր
ա
զդ

ա
նո

ւմ
 

1. 

Խնձորենի՝ 
պատվաստ-
ված ուժեղ 
պատվաստա-
կի վրա 

Ազատ 
կանգուն 
պալմե-
տային 

8 x 6 
5 x 4 

7 x 8 
4 x 4 

8 x 6 
5 x 4 

7 x 5 
4 x 4 

6 x 4 
4 x 3 

2. 

Խնձորենի՝ 
պատվաստ-
ված թույլ 
պատվաստա-
կի վրա 

---- 
6 x 5 
4 x 4 

6 x 4 
4 x 3 

6 x 6 
4 x 4 

6 x 4 
4 x 3 

5 x 4 
3 x 3 

3. 

Տանձենի՝ 
պատվաստ-
ված ուժեղ 
պատվաստա-
կի վրա 

---- 
8 x 6 
5 x 4 

7 x 5 
4 x 4 

8 x 6 
5 x 4 

7 x 5 
4 x 4 

5 x 4 
4 x 3 

4. 

Տանձենի՝ 
պատվաստ-
ված թույլ 
պատվաստա-
կի վրա 

---- 
6 x 5 
4 x 4 

5 x 4 
4 x 3 

6 x 5 
4 x 4 

6 x 4 
4 x 3 

5 x 4 
4 x 3 
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5. 
Սերկևիլենի 

---- 
5 x 4 
4 x 3 

4 x 4 
3 x 3 

5 x 4 
4 x 3 

--- 
--- 

--- 
--- 

6. 
Ծիրանենի 

---- 
8 x 6 
6 x 4 

7 x 6 
6 x 4 

8 x 6 
6 x 4 

--- 
--- 

--- 
--- 

7. Դեղձենի 
---- 

6 x 4 
4 x 3 

5 x 4 
4 x 3 

6 x 5 
4 x 4 

--- 
--- 

--- 
--- 

8. Սալորենի 
---- 

6 x 4 
4 x 3 

5 x 4 
4 x 3 

6 x 5 
4 x 4 

6 x 5 
4 x 3 

--- 
--- 

9. Կեռասենի 
---- 

6 x 4 
4 x 3 

5 x 4 
4 x 3 

6 x 5 
4 x 4 

6 x 5 
4 x 3 

--- 
--- 

10. Բալենի 
 

5 x 5 
4 x 3 

5 x 3 
4 x 3 

5 x 4 
4 x 3 

5 x 3 
3 x 3 

4 x 3 
3 x 2 

11. Թզենի 
 

--- 
--- 

--- 
--- 

6 x 4  
6 x 3 

--- 
--- 

--- 
--- 

12. Նռնենի 
 --- --- 

5 x 3  
4 x 3 

--- --- 

13. Արևելյան 
խուրմա 

 --- --- 
5 x 4  
6 x 4 

--- --- 

14. Ձիթենի 
 --- --- 

6 x 4  
5 x 4 

--- --- 

15. Ընկուզենի  --- 8 x 7 8 x 6 8 x 7 --- 
16. Նշենի  --- --- 6 x 4 --- --- 
17. Տխիլենի  --- --- 4 x 4 --- --- 
18. Պիստակենի  5 x 4 --- 5 x 4 --- --- 
19. Հաղարջենի, 

կոկռոշենի 
 2 x 1,25 2 x 1,25 1 x 1,25 2 x 1,25 2 x 1,25 

20. Ելակենի  1 x 0,3 1 x 0,3 1 x 0,3 1 x 0,3 1 x 0,3 
 

Միջշարքային և միջբուսային տարածությունների աղյուսակում տար-
բեր գոտիների համար նշված չափերը համատեղ մշակել են Հայաստանի 
գյուղատնտեսության նախարարությունը և Խաղողապտղագինեգործության 
գիտական կենտրոնը: Աղյուսակում բերված տվյալները կատարում են 
միայն կողմնորոշիչ դեր, որովհետև տարբեր հողակլիմայական գոտիներում 
և նույնիսկ միևնույն շրջանի և միևնույն գյուղի տարբեր հողամասերում ծա-
ռերի սնման մակերեսի մեծությունը կարող է տարբեր լինել: Այն որոշվում է՝ 
ելնելով կոնկրետ տեղի պայմաններից, մշակվող տեսակի կենսաբանական 
առանձնահատկություններից և պատվաստակալի աճման բնույթից։  



 
 

16 
 

1.5. ԾԱՌԵՐԻ ՍՆՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՕՊՏԻՄԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նորատունկ այգիներում, որ-
տեղ ծառերի սաղարթներն իրար ավելի մոտ են գտնվում, համակեցության 
օրենքի համաձայն լավ են աճում: Սակայն երբ հասնում են որոշ տարիքի և 
դառնում են բերքատու, սաղարթի ճյուղերը միանում են իրար ու խանգա-
րում լուսավորությանը, մեքենայացման և այլ աշխատանքներին: Ելնելով 
այս սկզբունքից՝ ծառերին տրվում է այնպիսի սնման մակերես, որպեսզի հե-
տագայում աճելով՝ սաղարթները չխանգարեն իրար: Սակայն կան ծառա-
տեսակներ, որոնք երկարակյաց են, ունեն հզոր սաղարթ, բայց սկզբում 
աճում են շատ դանդաղ, ուշ են ձևավորում տեսակին կամ սորտին բնորոշ 
չափի սաղարթը և ուշ են մտնում բերքատվության մեջ: Այդպիսի ծառերի 
միջբուսային տարածություններում պետք է տնկել կյանքի կարճ տևողու-
թյուն ունեցող, բայց սկզբից արագ աճող և շուտ բերք տվող ցածր աճ ծառա-
տեսակներ, որոնք կոչվում են խտացուցիչներ: Օրինակ՝ խնձորենին և տան-
ձենին երկարակյաց են, ապրում են 60-70 տարի, կազմակերպում են փար-
թամ սաղարթ, բայց սկզբից աճում են շատ դանդաղ, հետագայում՝ տնկման 
12-15րդ տարում են միայն լրիվ մտնում են ապրանքային բերքատվության 
շրջանի մեջ։ Այդ ժամանակ նրանց սաղարթները հասնում են առավելագույն 
չափերի: Այդպիսի այգիներում միջբուսային տարածություններում խոր-
հուրդ է տրվում տնկել դեղձենի, հաղարջենի, կոկռոշենի և այլն: Դեղձենին 
լրիվ բերքատվության շրջանի մեջ է մտնում 3-4-րդ տարում, ապրում է 12-15 
տարի: Երբ խնձորենու ծառերը երիտասարդ են, դեղձենին միջբուսային 
տարածություններում նրանց հետ ստեղծում է համակեցություն, որը դրա-
կանապես է ազդում խնձորենու աճի վրա։ Բացի այդ, դեղձենին, շուտ մտնե-
լով բերքատվության շրջանի մեջ, այգին դարձնում է ավելի շահութաբեր, 
իսկ երբ խնձորենին դառնում է բերքատու (10-12-15 տարում), դեղձենին ար-
դեն շարքից դուրս է գալիս, և խնձորենու աճի ու պտղաբերման համար նո-
րից ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ: 
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Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 

1. Ինչպիսի՞ պայմաններ պետք է հաշվի առնել այգու հիմնադրման 
համար տեղ ընտրելիս։ 

2. Այգում ծառերի դասավորման կամ տնկման ի՞նչ եղանակներ գիտեք։  
 Ներկայացրե՛ք դրանք՝ բացատրելով կամ հիմնավորելով յուրաքանչյուր 
եղանակի առավելություններն ու սահմանափակումները, դրանց կիրառման 
առանձնահատկությունները՝ ցույց տալով ուսումնափորձնական այգում 
կամ դիդակտիկ պաստառի վրա։ 

3. Ինչո՞ւ են դարավանդներն անհրաժեշտ հատկապես Հայաստանի 
լեռնային բնության համար։  

Ուսումնափորձնական այգում, պաստառի կամ մոդելի վրա ցու՛յց տվեք 
դարավանդների տեսակները՝ ներկայացնելով յուրաքանչյուրի առանձնա-
հատկությունները։ 

4. Ի՞նչ է բույսի սնման մակերեսը։ Ինչի՞ց է կախված բույսի սնման 
մակերեսի մեծությունը։ Ի՞նչ դեր է խաղում պտղատու բույսերի սնման 
մակերեսը՝ այգում ծառերի դասավորությունն ընտրելիս։  

Այգին պլանավորելիս ինչպե՞ս կարելի է օպտիմալ օգտագործել ծա-
ռերի սնման մակերեսի առանձնահատկությունները։ Հիմնավորե՛ք և մեկ-
նաբանեք ձեր պատասխանը։ 

 

Գործնական աշխատանք 
 

Նախագծային աշխատանք։ Խմբով նախագծեք պայմանական այգի.  
• ընտրե՛ք այնպիսի տեսակներ ու սորտեր, որոնք իրենց կենսաբա-

նական առանձնահատկություններով համապատասխանում են տվյալ 
գոտու հողակլիմայական պայմաններին, 

• տեղադրե՛ք սորտերը՝ ըստ հասունացման շրջանի, լույսի պահանջի 
և փոշոտման առանձնահատկությունների, 

• կազմակերպե՛ք նախագծերի հրապարակային քննարկում և պաշտ-
պանություն։ 
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ԳԼՈՒԽ 2 
 

ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄԸ ԱՅԳՈՒՄ 
 

2.1. ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՐՏԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Պտղատու այգիներ հիմնադրելու համար անհրաժեշտ է նախապես 
ճիշտ ընտրել տնկվող ծառերի ու թփերի տեսակային ու սորտային կազ-
մերը: Ընդ որում, պետք է ընտրել այնպիսի տեսակներ ու սորտեր, որոնք 
իրենց կենսաբանական առանձնահատկություններով (վեգետացիայի 
տևողությամբ, աճման փուլերի անցման համար պահանջվող ջերմության 
ու խոնավության քանակների ինտենսիվությամբ, ցրտադիմացկունու-
թյամբ, բարձր բերքատվությամբ և այլ հատկություններով) համապա-
տասխանում են տվյալ գոտու, միկրոգոտու և նույնիսկ տնտեսության հո-
ղակլիմայական պայմաններին: Նրանցից ստացված բերքը պետք է բա-
վարարի պահածոների, հրուշակեղենի արդյունաբերության, չոր մրգերի 
արտադրության, արտահանման և թարմ վիճակում օգտագործելու պա-
հանջները: 

 

2.2. ՍՈՐՏԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 
 

Պտղատու այգիներում տարվող աշխատանքները հեշտացնելու և 
ագրոտեխնիկական միջոցները (բերքի պահպանումը, բերքահավաքը, 
պտուղների տեսակավորումը, առաքումը, այգիների պարարտացումը, 
ոռոգումը) ժամանակին ու ճիշտ կազմակերպելու և կիրառելու, հետևա-
պես բարձր բերք ստանալու, բերքի ինքնարժեքը իջեցնելու նպատակով 
անհրաժեշտ է մինչև տնկումները կազմել տնկվող սորտերի տեղադրման 
պլանը՝ ըստ առանձին հողամասերի և շարքերի:  

Սորտերի տեղադրումը ըստ հասունացման շրջանի 
Վաղահաս կամ ամառային սորտերը պետք է տնկել մեկ հողամա-

սում, միջահաս կամ աշնանային սորտերը՝ երկրորդ, և ուշահաս կամ 
ձմեռային սորտերը՝ երրորդ հողամասում. Դա շատ է թեթևացնում բերքի 
պահպանման և բերքահավաքի աշխատանքները: Ցրտադիմացկուն, բայց 
շուտ ծաղկող սորտերը չպետք է տնկել արևահայաց լանջերում, որովհե-
տև այդպիսի բույսերը ծաղկում են ավելի շուտ, վաղ գարնանային հետա-
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դարձ ցրտերի վտանգը մեծ է լինում, որից և ծաղիկները կարող են ցրտա-
հարվել: Դրանից խուսափելու համար շուտ ծաղկող բույսերը պետք է 
տնկել ստվերոտ լանջերում՝ ծմակ տեղերում, որտեղ հողը ուշ է տաքա-
նում, դրանցից բույսը ուշ է ծաղկում և փրկվում է գարնանային ցրտերից:  

Սորտերի տեղադրումը ըստ լույսի պահանջի 
Ըստ լույսի պահանջի՝ կլոր ու հավաք սաղարթ ունեցող սորտերը 

պետք է տնկվեն այգու համեմատաբար հարթ տարածություններում, 
բրգաձև սաղարթ ունեցող սորտերը, ընդհակառակը՝ փոս ընկած տեղե-
րում, փռված սաղարթ ունեցող սորտերը՝ բարձրադիր մասերում, իսկ թեք 
միակողմանի սաղարթ ունեցողները՝ լանջերի վրա: 

Սորտերի տեղադրումն ըստ փոշոտման առանձնահատկությունների 
Պտղատու բույսերի մեծ մասը խաչաձև փոշոտվող է, ինքնափոշոտ-

վող են համարվում միայն դեղձենին, նշենին, հատապտուղները, նռնե-
նին, ցիտրուսային բույսերը. սակայն հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ եթե ինքնափոշոտվող բույսերն ապահովվում են խաչաձև փոշոտու-
մով, ստացվում է ավելի բարձր և որակով բերք: 

Խաչաձև փոշոտումը կատարվում է մեղուների միջոցով, հետևապես 
այն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ծաղկման շրջանում այգում ունե-
նալ մեղվի փեթակներ՝ յուրաքանչյուր հեկտարին 2-3 ընտանիք: 

Յուրաքանչյուր սորտ ունի իր «ընտրյալ» փոշոտիչը: Այստեղից էլ, այ-
գիները հիմնելիս պետք է իմանալ, թե ինչ սորտ ենք տնկում, և որ սորտն է 
նրա փոշոտիչը: Փոշոտվող և փոշոտիչ սորտերն այգում պետք է դասավո-
րել շարքերով, այնպես, որ դա նպաստի խաչաձև փոշոտման լավ կա-
տարմանը: 

Սորտերն ըստ փոշոտվողների և փոշոտիչների դասավորում են հե-
տևյալ կերպ. 5-6, երբեմն էլ 7-8 շարք տնկում են հիմնական փոշոտվողնե-
րը և հաջորդ՝ 2-3 շարքերում՝ փոշոտիչ սորտերը: 

Արտադրությունը փոշոտիչների նկատմամբ ներկայացնում է հետև-
յալ պահանջները. 

1) Փոշոտվողը և փոշոտիչը պետք է միաժամանակ ծաղկեն, և ծաղկի 
առանձին օրգանների հասունացման ժամկետները համընկնեն: 
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2) Փոշոտվողը և փոշոտիչը բերքատվության մեջ պետք է մտնեն միա-
ժամանակ (նույն տարիքում): 

3) Փոշոտվող և փոշոտիչ սորտերը պետք է ունենան միևնույն երկա-
րակեցությունը: 

4) Փոշոտիչը պետք է լինի բարձր բերքատու և մտնի տվյալ գոտու 
ստանդարտի մեջ: 

5) Փոշոտիչը և փոշոտվողը պետք է փոխադարձաբար իրար փոշո-
տեն, հակառակ դեպքում փոշոտիչ ծառերը բերք չեն տա և ավելորդ տա-
րածություն կզբաղեցնեն: 

Այսպիսով, վերոհիշյալ պահանջների հաշվառումը խիստ անհրա-
ժեշտ է, և այն պետք է լինի փոշոտվող և փոշոտիչ սորտերի ընտրության 
հիմքը: 

 

2.3. ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄՆ ՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

Այգում ծառերը պետք է տնկել ուղիղ շարքերով, որպեսզի հեշտանա 
այգու հողի մշակումը, ծառերի էտի, բուժման, բերքահավաքի ու բերքի 
տեղափոխման աշխատանքների մեքենայացումը: 

Հատակագծում են, սովորաբար, հողաչափական գործիքներով՝ ան-
կյունաչափով (թեոդոլիտ) և կողմնացույց-անկյունաչափով (բուսոլ): Այդ 
գործիքների բացակայության դեպքում հատակագծում են սովորական 
ձևով: Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ 3-4մմ հաստությամբ, 105մ եր-
կարությամբ, լավ յուղածծված պարան, 10մ երկարությամբ չափաժապա-
վեն (ռուլետկա), մեկ անկյունաչափ, մեկ հարթաչափ, 6 հատ 3-4 սմ հաս-
տությամբ, 2մ երկարությամբ փայտի ձողեր, 8 հատ 3-4սմ հաստությամբ և 
20 սմ երկարությամբ տեղանիշ ցցափայտեր և 3-4սմ հաստությամբ, 1,25մ 
երկարությամբ այնքան տեղանիշ ցցափայտեր, որքան հեկտարի վրա ծա-
ռեր պետք է տնկվեն: 

Հատակագծում են հողամասի մեկ կողմից, նրա եզրից 3-4մ դեպի 
ներս: Հեշտության համար սկզբից առանձնացնում են մեկ հեկտար տա-
րածություն, որի հատակագծումից հետո անցնում են հաջորդ հեկտարնե-
րին և այսպես շարունակում են մինչև ամբողջ տնկվելիք տարածության 
հատակագծումն ավարտվի: 
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Հատակագծման տեխնիկան հետևյալն է. Երկու աշխատողներից մե-
կը բռնում է 105 մետրանոց պարանի մեկ ծայրը, կանգնում է հատակա-
գծող հեկտարի մեկ եզրին, դիցուք՝ Ա կետում, իսկ երկրորդ աշխատողը 
բռնելով պարանի մյուս ծայրը, ձգում է այն մինչև մյուս եզրը՝ Բ կետը: Պա-
րանը ձգում են այնպես, որ Ա և Բ կետերը գտնվեն մեկ ուղի գծի վրա: Ինչ-
պես առաջին, այնպես էլ երկրորդ աշխատողի կանգնած կետերում 
խփում են 1,5 մետրանոց ձողափայտեր: Դրանից հետո առաջին աշխա-
տողը կանգնում է Բ կետում, իսկ երկրորդ աշխատողը պարանը ձեռքին 
անցնում է հատակագծով հեկտարի մյուս կողմը՝ Գ կետը, երկրորդ գիծը 
որոշելու համար:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Երկրորդ գիծը ճիշտ անցկացնելու համար երկրորդ աշխատողը 

վերցնում է անկյունաչափը, որի գագաթը դնում է առաջին աշխատողի 
կանգնած տեղում՝ Բ կետում, և կազմում է ուղիղ անկյուն, այնպես, որ 
անկյունաչափի մի կողմն ընկնի ԱԲ գծի վրա, իսկ անկունաչափի մյուս 
կողմը ցույց տա ԲԳ գծի ուղղությունը: Դրանից հետո երկրորդ աշխատո-
ղը պարանը ձգում է անկյունաչափի ուղղությամբ, և երկրորդ աշխատողը 
նորից երկրորդ գծի ծայրին Գ կետում խփում է մեկ հատ երկար (1.5 մետ-
րանոց) ձողափայտ: Այսպես որոշում են 3-րդ և 4-րդ կողմերը, այսինքն՝ 
ԳԴ և ԴԱ գծերը: Իսկ եթե անկյունաչափ չկա, այդ դեպքում վարվում են 

Ա Բ 

Գ Դ 
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հետևյալ կերպ. Առաջին աշխատողը կանգնում է երկրորդ աշխատողի 
կանգնած Բ կետում ու չափաժապավենով ԲԱ գծի վրա չափում է 3մ և 
խփում է մեկ հատ 20 սմ-անոց տեղանիշ ցցափայտ: Դրանից հետո առա-
ջին աշխատողը պարանի մի ծայրը ձեռքին կանգնում է Բ կետում, իսկ 2-
րդ աշխատողը պարանը ձեռքին անցնում է հատակագծվող հողամասի 
մյուս եզրը և կազմում է ԲԳ գիծ: Երկրորդ աշխատողն առաջինի հետ 
միասին չափում են առաջին աշխատողի կանգնած Բ կետից երկրորդ գծի 
վրա 4մ և նորից խփում են 20 սմ-անոց տեղանիշ ցցափայտ: 

Առաջին և երկրորդ գծերի վրա գտնվող (20սմ) տեղանիշ ցցափայտերի 
միջև ընկած տարածությունը (ներքնաձիգը) պետք է լինի 5մ, և եթե 5 մ է, 
ուրեմն դիմացի անկյունը ուղիղ է և երկրորդ՝ ԲԳ գծի ուղղությունը ճիշտ է: 

Այս ձևով որոշում են մնացած կողմերը, որից հետո անցնում են միջին 
մասի հատակագծմանը: Նայած տնկվելիք ծառերի տեսակին ու հատկաց-
վելիք սնման մակերեսին, որոշում են դրանց տեղը, որտեղ և խփում են 
1,25 սմ-անոց տեղանիշ ցցափայտեր: 

Այսպես հատակագծում են ուղղանկյուն, քառանկյուն և քառակուսի 
եղանակներով տնկումները կատարելիս: 

Շախմատաձև եղանակով հատակագծելու համար օգտագործում են 
հավասարակողմ եռանկյուն, որի կողմերի երկարությունը հավասար է 
ծառերին տրվելիք միջշարքային և միջծառային տարածություններին:  

Եզրագծային (կոնտուրային) հատակագծումը կամ հորիզոնականնե-
րով տնկման եղանակով տեղաձևելիս սկզբում լանջի ամենաթեք տեղի 
վերին մասից մինչև նրա ստորին մասն անցկացնում են երկայնական 
ելակետային մի գիծ, որի վրա խփում են ցցափայտեր, որոնց հեռավորու-
թյունը պետք է հավասար լինի հիմնադրվող այգու միջշարքային տարա-
ծությունների հեռավորությանը: Ելակետային կամ ստուգիչ գիծը գտնե-
լուց հետո որոշում են շարքերի տեղը թեոդոլիտի կամ ավելի ճիշտ գծա-
նիշ կոչվող հարմարանքի միջոցով:  

Գծանիշ հարմարանքը մի երկար ձողափայտ է, որի երկու ծայրերին 
ուղղահայաց ամրացված են տարբեր երկարության երկու ոտքեր։ Երկար 
ոտքի մեծությունը կախված է թեքության աստիճանից: Եթե միջծառային 
տարածությունը 6մ է, իսկ թեքության աստիճանը՝ 0.005, երկար ոտքը 
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պետք է 3սմ-ով ավելի լինի կարճ ոտքից, իսկ եթե միջբուսային տարածու-
թյունը նույնն է, բայց թեքության աստիճանը 0.01 է, ապա երկար ոտքն 
ավելի երկար պետք է լինի 6սմ-ով: Գծանշային հարմարանքի ծայրում եր-
կար ոտքի մոտ ամրացնում են հարթաչափը: 

Հատակագծումը սկսում են լանջի վերևի մասի ստուգիչ գծի առաջին 
տեղանիշ ցցափայտից: Դրա համար գծանիշի կարճ ոտքը դնում են ստու-
գիչ գծի առաջին տեղանիշ ցցափայտի տեղում, իսկ երկարը՝ լանջի երկա-
րությամբ, այնպես, որ ունենա հորիզոնական դիրք. Դա որոշվում է հար-
թաչափի օգնությամբ: Դրանից հետո երկար ոտքի վերջավորության տե-
ղում խփում են տեղանիշ ցցափայտը: Այնուհետև գծանիշը տեղափոխում 
են՝ կարճ ոտքը դնելով ստուգիչ գծի վրա եղած երկրորդ տեղանիշ ցցա-
փայտին, և երկար ոտքի դիրքը ցույց կտա տնկվելիք երկրորդ շարքի ծա-
ռերի տեղը և այսպես շարունակ: 

Առաջին շարքի ծառերի տեղը նշելուց հետո որոշում են երկրորդ 
շարքի ուղղությունը, նույն ձևով, ինչ առաջին շարքի ուղղությունը որոշե-
լիս, այսինքն՝ գծանիշի կարճ ոտքը դնում են ստուգիչ գծի վերևի մասում 
գնվող տեղանիշ ցցափայտի վրա, իսկ երկար ոտքը լանջի լայնությամբ, 
ընդունելով հորիզոնական ուղղությունը և ցույց տալով երկրորդ շարքի 
առաջին տեղը, և այդպես ամբողջ լանջը հատակագծում են: 

 

2.4. ՏՆԿՄԱՆ ՓՈՍԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
 

Այգու տեղն ընտրելուց և հատակագծելուց հետո անհրաժեշտ է մինչև 
տնկելը ծառերի տեղը փորել և պատրաստել փոսեր: Փոսերը պետք է 
պատրաստել տնկելուց առնվազն 1,5-2 ամիս առաջ, որպեսզի փորված 
հողը, ինչպես նաև փոսերի պատերը և հատակը, բաց մնալով, ենթարկ-
վեն արևի, օդի, անձրևների ազդեցությանը և հողմահարվեն, քեշի գան1։  

Այդպիսի հողերում մազարմատների գոյացումը և դրանց հետագա 
աճն ավելի լավ են ընթանում, դրանից էլ տնկիների կպչողականությունը 
բարձր է լինում: 

Փոսերը փորելիս շարքերի ուղղությունը չխախտելու համար օգտա-
գործում են, այսպես կոչված, տնկման տախտակ: Դա լավ հղկված, 1,1-

                                            
1 Հողի այն վիճակը, երբ արդեն կարելի է վարել ու ցանել։ 
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1.3մ երկարությամբ, 7-10սմ լայնությամբ տախտակ է: Տնկման տախտակի 
երկու ծայրերին պատրաստում են 3-4սմ լայնությամբ անցքեր, իսկ երկու 
ծայրերից հավասար հեռավորությամբ՝ տախտակի կենտրոնում պատ-
րաստում են 3սմ խորությամբ և 4-5սմ լայնությամբ կիսակլոր կտրվածք: 

Տնկելուց առաջ տնկման տախտակը դնում են հողի երեսին (փոսը 
փորելու տեղը)՝ միջծառային տարածության ուղղությամբ, այնպիսի դիր-
քով, որ նրա մեջտեղի կտրվածքը հագնի տեղանիշ ցցափայտին, որն ամ-
րացվել է տնկվելիք ծառի տեղում դեռևս հատակագծման ժամանակ: 
Տնկման տախտակի երկու ծայրերից հողի վրա խփում են 15-20սմ երկա-
րությամբ, 2-3սմ հաստությամբ փոքրիկ ցցափայտեր, որից հետո տնկման 
տախտակը շուռ են տալիս միջշարքային տարածությունների ուղղու-
թյամբ, դարձյալ այնպիսի դիրքով, որ նրա կենտրոնական կտրվածքը 
հագնի տեղանիշ ցցափայտին, իսկ ծայրերին ամրացնում են երկու ցցա-
փայտեր, որոնք ցույց են տալիս փոսի եզրը: Այդ աշխատանքը կատարե-
լուց հետո տնկման տախտակը և տեղանիշ ցցափայտը հանում են և փո-
րում փոսը: Փոսը պատրաստելուց հետո տախտակը դնում են փոսի վրա 
այնպես, որ նրա երկու ծայրերի կտրվածքները համընկնեն փոքր ցցա-
փայտերին։ Այդ դեպքում տեղանիշ ցցափայտն իջեցնում են փոսի կենտ-
րոնն այնպես, որ այն հագնի տախտակի կենտրոնական կտրվածքի մեջ: 
Փոսի կենտրոնը գտնելուց հետո տեղանիշ ցցափայտը փոսի մեջ ամրաց-
նում են 10-15սմ խորությամբ: 

Եթե մինչև տնկելը հողը վարել են 25-30սմ խորությամբ, ապա փոսե-
րը փորելիս վերևի 15-20սմ հաստությամբ պարարտ հողը պետք է լցնել 
փոսի մի կողմի վրա, իսկ ներքևի սննդանյութերից աղքատ հողը՝ մյուս 
կողմի վրա: Եթե հողը վարել են խոր (50-70սմ), ապա փոսերը փորելիս 
ամբողջ փորվող հողը պետք է շուռ տալ միայն մեկ կողմի վրա: Փոսերի 
ծավալը պետք է այնքան լինի, որ տնկելու արմատային համակարգն 
ազատ տեղավորվի փոսի մեջ: 

Ինչպես նշվեց, ստանդարտ տնկիների արմատների երկարությունը 
30-40սմ-ից պակաս չպետք է լինի, բացի դրանից, տնկելիս արմատների 
ծայրերը չպետք է անմիջապես շփվեն փոսի հատակի և պատերի ամուր 
շերտին, պետք է գտնվեն նրանցից 10-15սմ հեռավորության վրա, այլա-
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պես նուրբ արմատների աճը և վերականգնումը առաջին 1-2 տարիների 
ընթացքում հողի ամուր շերտերում դժվար կընթանան: Այդ պատճառով 
փոսերի խորությունը պետք է լինի 50-60սմ, իսկ լայնությունը՝ 1մ: 

Հայաստանի կուլտուր-ոռոգելի (մշակելի) հողերում սովորական վա-
րի պայմաններում փոսերի խորությունը պետք է լինի 60 սմ, լայնությունը՝ 
1մ, իսկ խորը հիմնաշրջված հողերում փոսերի խորությունը՝ 45-50սմ, լայ-
նությունը՝70-80սմ: Քարքարոտ, ղըռ (քարքարոտ և անջրդի) և ցեմենտա-
ցած ամուր ենթաշերտ ունեցող հողամասերում փոսերի խորությունը 
պետք է լինի 70-80սմ, իսկ լայնությունը՝ 1,2-1,5մ: Փոսերը փորելուց և հողը 
դուրս բերելուց հետո փոսի կենտրոնը 10-15սմ հաստությամբ պետք է 
փխրեցնել: 

Տնկելուց 15-20 օր առաջ փոսերը պետք է լցնել. դրա համար վերևի 
պարարտ շերտից վերցնում են երկու բաժին հող և դրան ավելացնում են 
մեկ մաս կիսափտած գոմաղբ, 150-200գ սուպերֆոսֆատ և կալիումական 
պարարտանյութ: Այդ բոլորը լավ խառնելուց հետո լցնում են փոսի մեջ 
(կիսով չափ կոնաձև)՝ 30-35սմ բարձրությամբ: Փոսերը լցնում են, որպես-
զի հողը փոսի մեջ մինչև տնկելը լավ նստի: Փոսերը լցված վիճակում թող-
նում են մինչև տնկման օրը: 

 

2.5. ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՈՐԱԿԸ 
 

Պրակտիկան ցույց է տվել, որ լավ ձևավորված, ուժեղ աճ և արմատա-
յին համակարգ ունեցող տնկիներով հիմնադրված այգիների կպչողակա-
նությունը և նրանց լիարժեքությունը բարձր են, ծառերի աճն ու զարգա-
ցումն ընթանում են արագ և ավելի շուտ են մտնում բերքատվության մեջ, 
քան եթե այգիները հիմնադրում են ցածր որակի և ստանդարտին չհամա-
պատասխանող տնկանյութերով: 

Տնկանյութի որակի կարևոր հատկանիշներից մեկը տնկիների տա-
րիքն է:  

Հնդավորներ 
Փորձով ապացուցված է, որ հնդավորների մեկ տարեկան (աչքա-

պատվաստից) տնկիների ինչպես վերերկյա մասերը, այնպես էլ արմա-
տային համակարգերը շատ թույլ են զարգացած։ Այդ է պատճառը, որ եթե 
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հնդավորների այգիները հիմնադրվում են մեկ տարեկան տնկիներով, 
խիստ կերպով ընկնում է կպչողականությունը, ձգձգվում է ծառերի (գրե-
թե 2-3 տարի) հետագա աճը//աճի հնարավորությունը, և նրանք ուշ են 
մտնում բերքատվության շրջանի մեջ: 

Երկու տարեկան  տնկիները (աչքապատվաստից հետո), ընդհակառա-
կը, ունենում են ինչպես ուժեղ զարգացած արմատային, այնպես էլ վերերկյա 
համակարգեր, ինչը և հնարավորություն է տալիս սաղարթը ձևավորել ցան-
կացած եղանակով: 

Երեք և ավելի տարեկան տնկիների կպչողականությունը շատ ավելի 
ցածր է: Ուստի արտադրության մեջ ընդունված է հնդավորների այգիները 
հիմնադրել երկու տարեկան տնկիներով: 

Կորիզավորներ 
Կորիզավորները, հատկապես ծիրանենին և դեղձենին, աչքապատվաս-

տից հետո՝ առաջին տարում,  ունեն աճելու ու կողային ճյուղեր տալու մեծ 
ունակություն: Դրա հետևանքով ընթացիկ տարվա պատվաստաշիվը, աճե-
լով, ամառվա ընթացքում հասնում է իր նորմալ բարձրությանը։ Ուստի ար-
դեն այդ ժամանակ հնարավոր է լինում ձևավորել այն և նույն տարվա աշ-
նանը վեգետացիայի վերջում օգտագործել որպես պատրաստի տնկանյութ: 

Այսպիսով, արտադրության մեջ հնդավորների համար ընդունված է 
օգտագործել երկու տարեկան, իսկ կորիզավորների, հատկապես դեղձե-
նու և ծիրանենու համար՝ մեկ տարեկան տնկիները: 

Բացի տարիքից՝ տնկանյութի որակը որոշում են նաև նրա արմատա-
յին համակարգի, բնի և սաղարթի կմախքային ճյուղերի աճի ու զարգաց-
ման աստիճանով: 
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2.6. ԱՅԳԵՏՆԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆ 
 

Նորատունկ ծառերի կպչողականության վրա խոշոր չափով ազդում 
են նաև տնկման ժամկետները: 

Սովորաբար ընդունված է այգին տնկել տնկանյութի հանգստի շրջա-
նում՝ վաղ գարնանը մինչև վեգետացիայի սկսվելը, և աշնանը՝ տերևաթա-
փից հետո, մինչև սառնամանիքները սկսվելը: 

Տնկանյութի արմատների վրա եղած վերքերի (որոնք առաջացել են 
տնկանյութը տնկարանից հանելու ժամանակ) վերականգնումը և նոր 
մազարմատների գոյացումը գարնան տնկումների ժամանակ, սովորա-
բար, ավելի արագ և ինտենսիվ են կատարվում, քան աշնան տնկումների 
ժամանակ: Այդ է պատճառը, որ գարնանը տնկելիս բույսերի կպչողակա-
նությունն ավելի բարձր է լինում: Չնայած դրան, արտադրությունը նա-
խապատվությունը տալիս է աշնան տնկումներին: Դա բացատրվում է 
նրանով, որ մեզ մոտ, հատկապես Արարատյան հարթավայրի պայման-
ներում, գարնանը՝ մինչև մարտի 10-15-ը օրվա միջին ջերմությունը 2-30-
ից չի բարձրանում, իսկ հաճախ իջնում է 00-ից և հասնում է -4-50-ի: Եր-
բեմն էլ ձյուն է տեղում ու ծառատնկման համար ստեղծվում են անբարե-
նպաստ պայմաններ: Մարտի 10-15-ից հետո եղանակները լավանում են, 
ջերմությունը սկսում է արագորեն բարձրանալ և ցերեկվա ժամերին հաս-
նում է մինչև 12-150-ի, վեգետացիան սկսվում է միանգամից՝ մարտի վեր-
ջերից, բույսերը ծաղկում են ապրիլի սկզբից: Այսպիսով՝ պարզվում է, որ 
գարնանը ծառատնկումների ժամկետը շատ սեղմ է, տևում է 12-15 օր, 
ինչը և շատ է դժվարացնում մեծ զանգվածներով այգետնկման աշխա-
տանքները ճիշտ ու ժամանակին կազմակերպելու գործը: 

Բացի դրանից, ծառատնկման շրջանին հաջորդում է ցերեկվա ժամե-
րին (ապրիլին, մայիսին) ջերմության խիստ բարձրացումը՝ մինչև 200 (մա-
յիսին նույնիսկ 250): Դրանից նորատունկ ծառերը սկսում են ուժեղ գոլոր-
շիացում կատարել, սակայն նրանց արմատային համակարգը, որը ծա-
վալով խիստ փոքրացել է (տնկարանից հանելուց հետո) և դեռ չի վերա-
կանգնվել, չի կարողանում բույսի վերերկյա մասերը ժամանակին բավա-
րարել պահանջվող քանակությամբ ջրով, ուստի նորատունկ ծառերի աճի 
համար ստեղծվում են ջրային անբարենպաստ պայմաններ: Այս բոլոր 
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գործոնները միասին բացասաբար են ազդում գարնանը տնկված ծառա-
տեսակների կպչողականության, աճի և զարգացման վրա: 

Աշունը, ընդհակառակը, մեզ մոտ տաք է ու երկարատև: Աշնանային 
տնկումները սկսում են հոկտեմբերից և շարունակում են մինչև նոյեմբերի 
վերջը, մինչև կայուն ցրտերի սկսվելը, և տևում են մոտ 40-50 օր: 

Տնկման ժամկետները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել տնկվող 
ծառատեսակի ձմեռնադիմացկունության առանձնահատկությունները: 
Այն բույսերը, որոնք ձմեռնադիմացկուն չեն, օրինակ՝ թզենին, նռնենին, 
ձիթենին, արևելյան խուրման, դեղձենին, նշենին, կեռասենին, պետք է 
տնկել միայն գարնանը, իսկ մնացած ծառատեսակները՝ միայն աշնանը: 

 

2.7. ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄԸ 
 

Տնկելուց առաջ բոլոր տնկիները պետք է մեկ-մեկ ստուգել: Եթե 
տնկանյութի արմատային համակարգում նկատվում են չորուկներ, վնաս-
վածքներ, հիվանդ մասեր, ուռուցքներ, պետք է հեռացնել այգու սուր դա-
նակով կամ մկրատով: 

Տնկանյութը տնկելուց առաջ պետք է թարմացնել՝ նկատի ունենալով 
այն հանգամանքը, որ ծառատեսակների արմատային համակարգում նոր 
արմատները գոյանում են կմախքային և կողային արմատների ծայրային 
մասերից, իսկ վերջիններս տնկարանից հանելու ժամանակ հաճախ կո-
տրված, ջարդված և քերծված են լինում։ Բացի դրանից, խրամատներում 
տնկանյութը պահելիս վնասված մասերը նեխում են և կորցնում իրենց 
վերականգնման ու նոր արմատներ առաջացնելու ունակությունը։ Ուստի 
տնկանյութի բոլոր կմախքային, կիսակմախքային ու կողային խոշոր ար-
մատների ծայրերի այդ վնասված մասերը պետք է կտրել և հեռացնել 
առողջ մասի եզրից 2-3սմ խորությամբ: 

Տնկանյութի մազարմատները շատ նուրբ են: Տնկելուց հետո դրանք 
հաճախ չորանում են: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է տնկի-
ների արմատները մշակել աղբահեղուկով։ Հիմնադրվող այգու այն մա-
սում, որտեղ թաղված է եղել տնկանյութը, կամ տնկվող հողամասի մի 
հարմար տեղում փորել 30-40սմ խորությամբ և 60-70սմ լայնությամբ մի 
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փոս՝ աղբահեղուկի (ժիժա) համար: Աղբահեղուկը կարելի է պատրաստել 
նաև տակառի մեջ: 

Աղբահեղուկը պատրաստելու համար վերցնում են մեկ մաս թարմ 
գոմաղբ և երկու մաս հարուստ, խամ հող, որը նախապես մանրացնում 
են՝ հեռացնելով նրա մեջ եղած կոշտերը, քարերը, մաղում, խառնում են 
գոմաղբին, ավելացնում են ջուր և լավ շաղախում են մինչև թանձր, կիսա-
մածուցիկ հեղուկ ստանալը: Այնուհետև տնկիների արմատները, նախ-
քան տնկելը, թաթախում են այդ հեղուկի մեջ և անմիջապես տնկում: 

 

2.8 ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄԸ 
2.8.1. ՏՆԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ 

 

Մինչև վերջին ժամանակներս տնկում էին ձեռքով, այժմ այդ աշխա-
տանքը մեքենայացված է: 

Ձեռքով տնկում են 5 բանվոր, որոնցից երկուսը զբաղվում են անմի-
ջապես տնկման աշխատանքով, մեկը տնկանյութ է մատակարարում 
տնկողներին, իսկ երկուսն էլ տնկված ծառերի շուրջը բաժակներ են 
պատրաստում: 

Տնկող բանվորներից առաջինը փոսի մեջ լցված կոնաձև հողաթմբի 
վրա բահով բաց է անում արմատային համակարգի տեղը և տնկման մի-
ջոցով գտնում է կենտրոնը: Երկրորդ բանվորը վերցնում է տնկին և ար-
մատային մասով իջեցնում փոսի ուղիղ կենտրոնը, այնուհետև կողային 
արմատները հավասարապես դասավորում է փոսի մեջ, որից հետո առա-
ջին բանվորը տեղանիշ ցցափայտն ամրացնում է փոսի մեջ՝ տնկենու 
բնից 8-10սմ հեռավորության վրա, այն կողմից, որտեղից փչում են ուժեղ 
քամիներ: Ընդ որում, տեղանիշ ցցափայտի ծայրը պետք է 6-8սմ ցածր լի-
նի կմախքային առաջին ճյուղից: Այնուհետև այդ նույն բանվորը, փոսի 
եզրերի վերին շերտից հողը վերցնելով, լցնում է արմատների վրա: Երկ-
րորդ բանվորը, որը տնկին պահում է փոսի մեջ, մերթ ընդ մերթ այն շար-
ժում է՝ աշխատելով տեղը չփոխել, որպեսզի հողը մաղվելով լցվի ար-
մատների արանքը: 

Արմատների արանքը չպետք է դատարկ մնա, հակառակ դեպքում 
տնկին չի կպչի: Վերևի շերտի հողը լցնելուց հետո լցնում են ստորին շեր-
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տի հողը, որի ժամանակ երկրորդ բանվորը ձեռքով հողը հավասարեց-
նում է փոսի մեջ ու պնդացնում, և երբ արմատների վրա լցվող հողի շեր-
տը հասնում է 10 և ավելի սմ-ի, այս անգամ երկրորդ բանվորը ոտքով ամ-
րացնում է փոսի մեջ լցված հողը: Պետք է այնպես տնկել, որ տնկին շատ 
ամուր նստի փոսի մեջ: 

 

2.8.2. ՏՆԿՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Տնկիների կպչողականության վրա չափազանց մեծ ազդեցություն է 
թողնում տնկման խորությունը: Պետք է տնկել այնպիսի խորւթյամբ, որ 
տնկելուց 2-3 օր հետո տնկիի արմատավզիկը հավասարվի գետնի մակե-
րեսին՝ կիսահողի տակ, կիսաբաց վիճակում:  

Արմատավզիկը  բույսի այն մասն է, որը գտնվում է ցողունի և արմա-
տի արանքում, այդ պատճատով այն հարմարված չէ ո՛չ հողային և ո՛չ էլ 
դրսի բացօթյա պայմաններին:  

Այն հողամասում, որտեղ կատարված է խոր հիմնաշրջում՝ 60-70սմ խո-
րությամբ, և փոսերն էլ փորված են 40-50սմ խորությամբ, պետք է տնկել այն-
պես, որ արմատավզիկը գտնվի հողի մակերեսից 4-5սմ վերև։ Հետագայում 
հողը նստելիս ճնշում է գործ դնում արմատային համակարգի վրա, և տնկին 
ձգվում է ներքև ու արմատավզիկն իջնում, հավասարվում է հողի մակերեսին:  

Եթե տնկել են միայն փոսերի մեջ, առանց հողը հիմնաշրջելու, պետք 
է տնկել այնպես, որ արմատավզիկը գտնվի հողի մակերեսի 4-5սմ խորու-
թյան վրա: Հետագայում հողը նստում է, բայց տնկին ներքև չի ձգվում և 
արմատավզիկը բացվելով հավասարվում է հողի մակերեսին:  

Տնկելուց հետո տնկիների շուրջը պատրաստում են բաժակներ։ Բաժակ-
ների պատերը պետք է լինեն ամուր, որպեսզի ջուրը չողողի, չքանդի: Դրա 
համար պատերի լայնությունը և բարձրությունը վերցնում են մոտ 20սմ:  

Բաժակներ պատրաստելուց հետո տնկու բունը 2 տեղից թելով կամ 
ճիլոպով ութաձև կապում են տեղանիշ ցցափայտին, որի բարձրությունը 
4-5սմ-ով պետք է ցածր լինի առաջին կմախքային ճյուղից: 

Առաջին կապը պետք է լինի տեղանիշ ցցափայտի ծայրային մասից 6-
7սմ ներքև, երկրորդ կապը՝ հիմքի, նրա երկարության 1/3 բարձրությունից:  

 



 
 

31 
 

2.8.3. ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ ԾԱՌԵՐԻ ՈՌՈԳՈՒՄԸ 
 

Այդ աշխատանքը վերջացնելուց հետո միջշարքային տարածություն-
ներում ջրատար առուներ են անցկացնում: Տնկելուց անմիջապես հետո 
պետք է ջրել: Ջուրը տալիս են շատ բարակ շիթով, ոռոգման համար հո-
սող ջուր չլինելու դեպքում պետք է ջրել դույլերով, յուրաքանչյուր տնկուն 
տալով 2-3 դույլ ջուր: 

Նորատունկ ծառերը ջրելուց 2-3 օր հետո, երբ հողը քեշի է գալիս, 
պետք է ստուգել հողի նստվածքը։ Եթե հողը շատ է նստել, և տնկիների 
արմատավզիկները հողի մակերեսից բարձր են մնացել, պետք է ուղղել 
այնպես, որ հավասարվեն հողի մակերեսին. հակառակ դեպքում տնկինե-
րը չեն կպչի և շուտ կչորանան: Իսկ եթե արմատավզիկներն իջել և մնացել 
են հողի տակ, այդ դեպքում տնկիները պետքէ բարձրացնել և արմա-տա-
վզիկները հավասարեցնել հողի մակերեսին: Ստուգումներից հետո ցան-
կալի է բնի շուրջը մուլչապատել փտած գոմաղբով, ծղոտով, չոր հողով և 
այլ նյութերով, որոնք կկասեցնեն ջրի գոլորշիացումը և հողը կպահեն խո-
նավ, փափուկ վիճակում, իսկ դա իր հերթին կնպաստի տնկիների բարձր 
կպչողականությանը: 

 

2.8.4.ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԸ 
 

Երիտասարդ տնկիների արմատային համակարգի ծավալը տնկա-
րանից հանելու ժամանակ խիստ փոքրանում է, իսկ վերերկյա մասը 
մնում է նույնը, հետևապես խախտվում է արմատային համակարգից 
բարձրացող հանքային սննդանյութերի և վերերկյա մասում պատրաստ-
ված ածխաջրերի հարաբերակցությունը: 

Այդ հարաբերակցությունը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է ար-
հեստականորեն փոքրացնել նաև վերերկյա մասը, որպեսզի արմատային 
համակարգը կարողանա նրան բավարարել համապատասխան քանա-
կությամբ ջրով և սննդանյութերով: Այսպիսով, արմատային համակարգի 
և վերերկյա մասի փոխադարձ կապը կարգավորելու, տնկիների կպչողա-
կանությունը, նրանց հետագա աճն ու զարգացումն ապաովելու համար, 
ինչպես նաև սաղարթը ձևավորելու նպատակով, կատարում են էտ: Աշ-
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նանը տնկած տնկիները էտում են հաջորդ գարնանը՝ մինչև բողբոջների 
ուռչելը, իսկ գարնանը տնկվածները՝ տնկելուց անմիջապես հետո: 

Հնդավորների կողային ճյուղերը՝ կախված աճման ուժից, կարճաց-
նում են նրանց երկարության 1/3-ից մինչև կեսի չափով, իսկ ուղեկցող ճյու-
ղերը՝ շատ թույլ՝ մինչև 1/3-ի չափով, այնպես, որ այն 15-20սմ ավելի բարձր 
լինի կողային ճյուղերից: 

Կորիզավոր ծառատեսակների ճյուղերը կարճացնում են ավելի շատ՝ 
50%-ի չափով, նայած նրանց աճման ուժին, որովհետև հետագա տարինե-
րին սովորաբար էտում են ավելի թույլ: Ճյուղերը պետք է էտել դրսի բող-
բոջի վրայից այնպես, որ վերևի կտրվածքը հավասար լինի բողբոջի ծայ-
րին, իսկ ներքևի կտրվածքը՝ բողբոջի ստորին մասին: 

 
Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 
1. Ինչպե՞ս ենք այգին հիմնադրելիս կատարում տեսակների և սոր-

տերի ընտրությունը։ 
2. Ինչպե՞ս ենք այգում տեղաբաշխում ծառերի տեսակներն ու սոր-

տերը։ 
3. Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն տնկման փոսերը։ Ե՞րբ և ինչպե՞ս պետք է 

պատրաստվեն։  
4. Որո՞նք են տնկանյութի որակական հատկանիշները։ 
5. Ի՞նչ գիտեք այգու տնկման ժամկետների մասին։ Ե՞րբ ենք տնկում 

այգին և ինչո՞ւ։ 
 
Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը  
 
Որո՞նք են Հայաստանի կլիմայական պայմաններում այգիների տնկման 

ժամանակի ընտրության առանձնահատկությունները։ Ո՞ր ծառատեսակներն 
են, որոնք առավել նպատակահարմար է տնկել գարնանը, իսկ որո՞նք՝ աշնա-
նը։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ 

6. Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս են թարմացնում տնկարաններից բերված տնկա-
նյութը։ Ի՞նչ գործոններ են ազդում տնկիների կպչողականության վրա։ 
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7. Նկարագրե՛ք և հնարավորության դեպքում ցուցադրե՛ք տնկիների 
տնկման տեխնիկան։ Որո՞նք են նորատունկ ծառերի ոռոգման առանձնա-
հատկությունները։ 
 

Գործնական աշխատանք 
 

• Այգու հատակագծում  
Ուսումնափորձնական այգում կամ հողամասում փորձարկեք այգու 

հատակագծման ձեր հմտությունները՝ օգտագործելով անհրաժեշտ հողա-
չափական գործիքները։ 

• Գծեք մի քանի ծառափոսի սխեմա՝ տարբերակելով դրանք ըստ բույ-
սի արմատային համակարգի և հողի կառուցվածքի։ Ուսումնափորձնա-
կան այգում ծառափոսեր փորե՛ք և նախարատրաստե՛ք ըստ տնկման 
ժամկետների։  

• Ըստ որակական հատկանիշների տարբերակե՛ք տնկիները/տնկա-
նյութը (ուսումնափորձնական հողամասում կամ նկար-սխեմաների վրա)։ 
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ԳԼՈՒԽ 3 
 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՅԳՈՒ ԽՆԱՄՔԸ 
 

3.1. Ի՞ՆՉ ԽՆԱՄՔ Է ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՅԳԻՆ 
 

Այգին երիտասարդ է համարվում նրա հիմնադրման առաջին տար-
վանից մինչև ծառերի սաղարթի լրիվ կազմավորման և ապրանքային բեր-
քատվության մեջ մտած տարին: 

Տարբեր ծառատեսակների համար երիտասարդ այգու տարիքը, ան-
շուշտ, տարբեր է։ Օրինակ՝ հնդավորների այգու երիտասարդ «տարիքն» 
ավելի երկար է և տևում է 10-12 տարի, կորիզավորները՝ 6-8, հատա-
պտուղներինը՝ 2-4, ընկուզենունը՝ 16-20 տարի և այլն: 

Երիտասարդ այգու խանմքից է կախված ծառերի լրիվ կազմա-վոր-
ման տևողությունը, բերքատվության մեջ մտնելու շրջանը, հետագայում 
նրանցից բարձր և կայուն բերքի ստացումը: 

Երիտասարդ այգու խնամքի աշխատանքները կարելի է բաժանել եր-
կու խմբի:  

Առաջին խումբ  աշխատանքները կատարվում են հողի վրա՝ կապ-
ված նորատունկ ծառերի միջշարքային և մերձբնային տարածություննե-
րի մշակման հետ: 

Երկրորդ խումբ աշխատանքները տարվում են ծառերի էտելու և ձևա-
վորելու ուղղությամբ: 

Միջշարքային և մերձբնային տարածությունների մշակման 
նպատակը 

Երիտասարդ այգու միջշարքային և մերձբնային տարածությունների 
հողի մշակման նպատակն է. 

ա) նպաստել նորատունկ ծառերի կպչողականությանը և նրանց 
փարթամ աճին ու սաղարթի լրիվ կազմավորմանը, 

բ) հողը հարստացնել ինչպես օրգանական, այնպես էլ հանքային 
սննդանյութերով, լավացնել և պահպանել հողի կնձիկային ստրուկտու-
րան (կառուցվածքը), բարելավել հողի ֆիզիկա-քիմիական հատկություն-
ները, ուժեղացնել միկրոկենսաբանական գործընթացները և այլն, 



 
 

35 
 

գ) արագացնել նորատունկ ծառերի բերքատվության մեջ մտնելու 
գործընթացը՝ հետագայում նրանցից բարձր ու կայուն բերք ստանալու 
նպատակով: 

 

3.2. ՄԻՋՇԱՐՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ 
 

Պտղահատապտղային բույսերը մեծ մասամբ իրենց տնկման առա-
ջին տարվա վեգետացիայի վերջում հորիզոնական ուղղությամբ զարգաց-
նում են 0,7-1,0մ, երկրորդ տարվա վերջում՝ 1,2-1,5մ երկարություն ունե-
ցող արմատներ, այնուհետև տարեկան 0,4-0,5մ-ով ավելանում է արմա-
տային համակարգի տրամագիծը: Սաղարթի լրիվ կազմավորման շրջա-
նում արմատները հորիզոնական ուղղությամբ զարգանում են 5-6, առան-
ձին դեպքերում՝ մինչև 8մ շառավղով: 

Այստեղից պարզ երևում է, որ պտղատու բույսերն իրենց հատկացվելիք 
սնման մակերեսը կարող են օգտագործել տնկման 4-12-րդ տարուց սկսած։ 
Օրինակ՝ խնձորենուն տրվում է 49-64մ2 տարածություն, որը կարող է օգտա-
գործել իր կյանքի 8-10-րդ տարում։ Մյուս ծառերին համապատասխանաբար 
տրվում է՝ սալորենուն՝ 36-49 մ2, ծիրանենուն՝ 44-84 մ2, դեղձենուն՝ 20-36մ2 
տարածություն, որը կարող են օգտագործել 4-7-րդ տարում: 

Հայաստանի բարձրլեռնային շրջաններում, որտեղ պտղատու բույսերի 
նորմալ աճի համար ջերմության գործոնի առկայությունն է նվազագույնը, 
իսկ վեգետացիայի շրջանը համեմատաբար ավելի կարճ է, իսկ ծառերի 
աճը՝ թույլ, սնման ամբողջ մակերեսն օգտագործվում է ավելի ուշ ժամանա-
կում: Օրինակ, բարձրադիր մասերում խնձորենին իրեն հատկացված 
սնման մակերեսը լրիվ օգտագործում է սկսած տնկման 12-13-րդ տարուց, 
տանձենին՝ 10-12-րդ, բալենին՝ 4-5-րդ, սալորենին՝ 6-7-րդ տարուց:  

Միանգամայն հասկանալի է, որ երիտասարդ այգու միջշարքային 
տարածությունները, որոնք ժամանակավորապես չեն օգտագործվում 
պտղատու բույսերի արմատների կողմից, կարող են և պետք է մշակվեն 
որոշակի համակարգով: Այս նպատակով երիտասարդ այգու միջշարքա-
յին տարածություններում մշակում են այնպիսի բույսեր, որոնք ունեն 
տնտեսական որոշ նշանակություն, այսինքն՝ տալիս են հավելյալ բերք և 



 
 

36 
 

հողի մեջ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում պտղատու բույսերի 
նորմալ աճի և զարգացման համար: 

 

Ի՞նչ բույսեր մշակել այգու միջշարքային տարածություններում 
 

Ջրի և հանքային սննդանյութերի նկատմամբ պտղատու բույսերի 
առավելագույն պահանջը նրանց ուժեղ վեգետատիվ աճի շրջանում է 
լինում, այսինքն՝ մինչև ամռան կեսերը, որից հետո ջրի ու սննդանյութերի 
նկատմամբ պահանջն աստիճանաբար պակասում է, իսկ օգոստոսի 
վերջերին համարյա հասնում է նվազագույնի, ուստի միջշարքային տա-
րածությունների մշակման համար պետք է վերցնել այնպիսի մշակովի 
բույսեր, որոնց ջրի և սննդանյութերի առավելագույն պահանջը չի համ-
ընկնում պտղատու բույսերի առավելագույն պահանջի հետ:  

Խորհուրդ է տրվում երիտասարդ այգիների միջշարքային տարածու-
թյուններն օգտագործել հետևյալ մշակովի բույսերի համար. 

1. միամյա թիթեռնածաղկավոր բույսեր (ոսպ, սիսեռ, վիկ, լոբի, շամ-
բալա), 

2. բանջարաբոստանային և շարահերկ բույսեր (ձմերուկ, վարունգ, 
կարտոֆիլ, ճակնդեղ), 

3. բազմամյա խոտեր՝ հացազգի խոտաբույսերի խառնուրդով (առվույտ, 
կորնգան, երեքնուկ, բարձրաճ ռայգրաս, շյուղախոտ, ոզնախոտ և այլն), 

4. հատապտղային բույսեր (ելակենի, հաղարջենի, կոկռոշենի):  
Որպեսզի վերոհիշյալ բույսերից ճիշտ ընտրություն կատարենք միջ-

շարքային տարածությունների մշակման համար (ելնելով մեր հանրապե-
տության հողակլիմայական պայմաններից), անհրաժեշտ է մի քանի խոս-
քով կանգ առնել նրանց ընդհանուր կենսաբանական առանձնահատկու-
թյունների վրա: 

 

1. Թիթեռնածաղկավոր բույսեր  
 

Խորհուրդ է տրվում այգետնկման 3-4-րդ տարում երիտասարդ այգի-
ների միջշարքային տարածություններում մշակել միամյա այնպիսի թի-
թեռնածաղկավոր բույսեր, որոնք ունենան հետևյալ առանձնահատկու-
թյունները. 
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ա) կարճ կյանք, ապրեն 3 ամսից մինչև մեկ տարի (լոբի, մաշ, ոլոռ, 
վիկ, շամբալա), 

բ) արմատների վրա՝ պալարաբակտերիաներ, որոնք օդի ազատ ազոտը 
ֆիքսում են և կապում են իրենց արմատների հետ. վերջիններս էլ մնալով 
հողի մեջ, մեռնում, փտում և այդպիսով հողը հարստացնում են ազոտով: 

Միամյա թիթեռնածաղկավոր բույսերը, ի տարբերություն մյուս բույսե-
րի, ցանում են ինչպես գարնանը, այնպես էլ ամառվա կեսերին: Դրանց 
տարբեր ժամանակների ցանքը տարբեր ազդեցություն է թողնում երիտա-
սարդ այգում աճող պտղատու բույսերի վրա: Օրինակ՝ գարնանը (ապրիլին) 
ցանելիս նրանք աճում են ուժեղ, իսկ մայիս-հունիս ամիսներին հողից վերց-
նում են մեծ քանակությամբ ջուր ու սննդանյութեր, ինչը համընկնում է 
պտղատու բույսերի ջրի ու սննդանյութերի առավելագույն պահանջի հետ: 

Երկար տարիների մեր դիտումները և բազմաթիվ այլ հետազոտու-
թյուններ ցույց են տվել, որ այդ բույսերի գարնան ցանքը նորատունկ այ-
գիներում բացասական ազդեցություն է թողնում ինչպես տնկիների կպչո-
ղականության, այնպես էլ նրանց հետագա աճի վրա և հակառակը՝ ամ-
ռան առաջին կեսերի ցանքը խոշոր չափով նպաստում է ինչպես նորա-
տունկ ծառերի կպչողականությանը, այնպես էլ նրանց հետագա աճին: 

Այս երևույթը բացատրվում է նրանով, որ աշնանը հողը վարում, թող-
նում են ցելի տակ, իսկ գարնանից մինչև ամռան առաջին կեսը հողը եր-
կու անգամ փխրեցնում և հետո են ցանում: Աշնան վարը և գարնան 
փխրեցումները հողում կուտակում են մեծ քանակությամբ խոնավություն, 
որը նպաստում է բույսերի նորմալ աճին: 

Ցանվող բույսերը փարթամանում են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսնե-
րին, այսինքն՝ այն ժամանակ, երբ պտղատու բույսերի ջրի և սննդանյու-
թերի պահանջը հասնում է նվազագույնի: 

Այդ շրջանում ջուրը և սննդանյութերը կարող են երկարացնել պտղա-
տու բույսերի վեգետացիան, իսկ միամյա թիթեռնածաղկավոր բույսերը, 
հողից խլելով այդ սննդանյութերը, նպաստում են պտղատու բույսերի վե-
գետացիայի արագ ավարտմանը, ինչպես նաև բույսերի բնափայտի շուտ 
հասունացմանը։ Վերջինս շատ ցանկալի է Հայաստանի լեռնային և չորա-
յին ցուրտ շրջաններում ծառերի ձմեռնադիմացկունությունը բարձրացնե-
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լու և նրանց ցրտահարություններից փրկելու համար: Բացի դրանից, 
նրանք հողը հարստացնում են օրգանական նյութերով և ազոտով, որն իր 
հերթին նպաստում է ինչպես նորատունկ ծառերի կպչողականությանը, 
այնպես էլ նրանց հետագա նորմալ աճին ու զարգացմանը: 

 

2. Բանջարաբոստանային և շարահերկ բույսեր 
 

Խորհուրդ է տրվում տնկման հենց առաջին մեկ-երկու տարում երի-
տասարդ այգու միջշարքային տարածություններում մշակել ձմերուկ, վա-
րունգ, ճակնդեղ, կարտոֆիլ, գազար և այլն:  

Այդ մշակովի բույսերի կենսաբանական առանձնահատկություննե-
րից մեկն այն է, որ դրանց սերմերը կարելի է ցանել ուշ՝ ապրիլի վերջին, 
մայիսին, և սերմերը ծլելուց հետո սկզբում աճում են շատ դանդաղ, իսկ 
հետո՝ ուժեղ: Այսինքն՝ այս բույսերի վերընթաց աճը, հատկապես Հայաս-
տանի լեռնային շրջաններում, տեղի է ունենում հուլիսի վերջին, օգոստո-
սի մեջ, այսինքն՝ այն ժամանակ, երբ պտղատու բույսերի առավելագույն 
պահանջը ջրի և սննդանյութերի նկատմամբ անցած է լինում:  

Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ այդ բույսերն իրենց ամ-
բողջ վեգետացիայի ընթացքում պահանջում են 5-6 փխրեցում, բուկլից, 
մեծ քանակությամբ օրգանական պարարտանյութեր և այլն: Այս բոլոր մի-
ջոցները կիրառելուց հետո պտղատու բույսերի աճի ու զարգացման հա-
մար ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ: 

 

3. Բազմամյա խոտեր 
 

Երիտասարդ այգում, որպես միջշարքային բույսեր, ցանում են բազ-
մամյա թիթեռնածաղկավոր խոտերից առվույտ, կորնգան (չոր շրջաննե-
րում), իսկ հացազգի խոտաբույսերից՝ բարձրաճ ռայգրաս, ոզնախոտ, 
շյուղախոտ և այլն: 

Միջշարքային տարածություններում այդ բույսերի մշակումը բնորոշ 
է նրանով, որ նրանք ծառերի վրա թողնում են ինչպես բացասական, այն-
պես էլ դրական ազդեցություն: Բացասական ազդեցությունը արտահայտ-
վում է նրանով, որ նրանք վեգետացիայի ընթացքում զարգացնում են մեծ 
կանաչ զանգված, բացի դրանից, ունեն հողի խոր շերտերը գնացող ար-
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մատներ: Այդպիսի մեծ արմատային համակարգի կազմակերպման հա-
մար բնական է, որ նրանք պետք է շատ ջուր և սննդանյութեր ծախսեն: 

Չնայած նրանց բացասական ազդեցությանը, այնուամենայնիվ, խոր-
հուրդ է տրվում բազմամյա թիթեռնածաղկավոր խոտերի և հացազգի խո-
տաբույսերի խառը ցանք կատարել միջշարքային տարածություններում, 
քանի որ դրանք լավացնում են հողի ֆիզիկա-քիմիական հատկություննե-
րը, հողին տալիս են կայուն կնձիկային կառուցվածք, այն հարստացնում 
են օրգանական նյութերով, ազոտով: Դա Հայաստանի քարքարոտ, անջր-
դի հողերում (ղըռերում) շատ կարևոր նշանակություն ունի: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ առվույտի, կորնգանի դրա-
կան ազդեցությունը պտղատու բույսերի վրա ավելի զգալի է դառնում, երբ 
հիշյալ բույսերը մշակվում են միջշարքային տարածություններում 2-3 տա-
րի։ Իսկ ավելի երկար տարիներ մշակվելու պարագայում, ընդհակառակը, 
հողում ստեղծվում են անաերոբ պայմաններ, և պտղատու բույսերն սկսում 
են թուլացնել իրենց աճը, իսկ հետագայում՝ նաև բերքատվությունը: Այդ 
պատճառով խորհուրդ է տրվում երիտասարդ այգիների միջշարքային տա-
րածությունները 2-3 տարի պարտադիր կերպով զբաղեցնել բազմամյա թի-
թեռնածաղկավոր ու հացազգի խոտերի խառը ցանքով: 

 

4.Հատապտղային բույսեր 
 

Այս բույսերի մշակումը միջշարքային տարածություններում առա-
ջացնում է մի շարք դժվարություններ: Նախ նրանք խանգարում են հողի 
մշակման, մեքենայացման, ծառերի բուժման և նրանց հետ տարվելիք այլ 
աշխատանքներին: 

Այդ է պատճառը, որ միջշարքերում արգելվում է հաղարջենու, կոկ-
ռոշենու, մորենու մշակումը: Խորհուրդ է տրվում դրանք մշակել միայն 
միջծառային տարածություններում: Հատապտուղներից թույլատրվում է 
միջշարքային տարածություններում մշակել միայն ելակը: 

Երիտասարդ այգու միջշարքային տարածություններում մշակվող վե-
րոհիշյալ խումբ բույսերը բարձրացնում են հողի բերրիությունը և կարող 
են նպաստել ծառերի նորմալ աճին, եթե նրանք մշակվեն որոշակի հա-
ջորդականությամբ: 
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1) Սև ցել + օրգանական պարարտանյութ (գոմաղբ)՝ 15-20տ/հա: 
2) Բոստանային (ձմերուկ, վարունգ, դդմիկ) կամ շարահերկ մշակովի 

բույսեր (կարտոֆիլի ամառային ցանք, ճակնդեղ) + օրգանական պարար-
տանյութեր՝ 40-50տ/հա: 

3) Միամյա թիթեռնածաղկավոր բույսեր (լոբի, ոսպ, սիսեռ, մաշ, վիկ, 
շամբալա): 

4) Բանջարային բույսեր + օրգանական պարարտանյութեր՝ 30-40տ/հա, 
կամ հանքային պարարտանյութեր՝ հեկտարին 60-70 –ական կգ, ազդող 
նյութի հաշվով: 

5) Խոտախառնուրդ (առվույտ, կորնգան + բարձրաճ ռայգրաս, ոզնա-
խոտ, շյուղախոտ): 

6) Բազմամյա խոտեր + ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյու-
թեր, հեկտարին 70-80 կգ ազդող նյութի հաշվով: 

7) Բազմամյա խոտեր + ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյու-
թեր: 

8) Բոստանային կուլտուրաներ + օրգանական պարարտանութեր՝ 
հեկտարին 30-40տ: 

Միջշարքային տարածություններում մշակվող վերոհիշյալ խումբ 
բույսերը պահանջում են յուրահատուկ խնամք, սակայն դրանցից յուրա-
քանչյուրի մշակության ագրոտեխնիկան (միջշարքային տարածություն-
ների փխրեցումները, բուժումը, պարարտացումը և այլն) պետք է կիրառել 
այնպես, որպեսզի չխանգարի պտղատու բույսերի նորմալ աճին: Այն 
պետք է հարմարեցնել պտղատու բույսերի առանձնահատկություններին 
և պահանջներին: 

 

3.3. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԾԱՌԵՐԻ ՄԵՐՁԲՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

 

Երիտասարդ այգում ծառերի տարիքի ավելացմանը զուգընթաց փոք-
րանում է միջշարքային տարածություններում մշակվող բույսերի զբաղեց-
րած շերտը, որովհետև նորատունկ ծառերի արմատային համակարգն 
աստիճանաբար այնքան է զարգանում և տարածվում հորիզոնական 
ուղղությամբ, որ դուրս է գալիս սաղարթի գրաված տարածության սահ-
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մաններից: Ծառերի սաղարթները հետզհետե հասնում են ամենամեծ չա-
փերի և նրանց կմախքային ճյուղերը միջշարքային տարածություններում 
խառնվում են իրար:  

Բացի դրանից, եթե միջշարքային տարածությունները զբաղեցվում են 
այս կամ այն խումբ մշակովի բույսերով, ապա մերձբնային տարածու-
թյունների մշակումը պետք է կատարել առանձին: Ծառերի բնից մոտ 1-
1,5մ տարածության վրա այդ աշխատանքը կատարում են ձեռքով՝ սովո-
րական բահերով փորելով: Իսկ մերձբնային մնացած տարածության 
մշակման աշխատանքները մեքենայացվել են։ Այդ նպատակի համար 
կան հատուկ կուլտիվատորներ2: 

Տնկման առաջին տարում մշակվող մերձբնային տարածության լայ-
նությունը (տրամագիծը) պետք է լինի 1-1,5մ, հետագայում՝ մինչև ծառերի 
7-10 տարեկան դառնալը, յուրաքանչյուր տարի 0,4-0,5 մ պետք է մեծաց-
վի՝ հասցնելով մինչև 4-6մ-ի: 

 

3.3.1. ՓՈՐՈՒՄ, ՓԽՐԵՑՈՒՄ 
 

Մերձբնային տարածությունների հողի մշակման էությունն այն է, որ 
այդ տարածությունը փորում կամ փխեցնում են մի քանի անգամ և մշտա-
պես պահում են փուխր վիճակում: 

Առաջին անգամ փորում են աշնանը, այնուհետև գարնանն ու ամռա-
նը փխրեցնում են 4-5 անգամ: 

Մերձբնային տարածությունները կամ, այսպես կոչված՝ բաժակները 
պետք է փորել այնպիսի խորությամբ, որ մազարմատները չվնասվեն: 

Մերձբնային տարածությունները որքան շուտ վարեն, այնքան լավ: 
Վաղ աշնանը փորը (կամ վարը) պայմաններ է ստեղծում հողում ավելի 
շատ խոնավություն կուտակելու, նոր մազարմատներ առաջացնելու, փո-
րելու կամ վարելու ընթացքում վնասված արմատների վերքերը վերա-
կանգնելու համար: Աշնանափորից կամ վարից հետո հողը թողնում են 
չփոցխված վիճակում մինչև գարուն: Վաղ գարնանը հողը քեշի գալուց հե-
տո մերձբնային տարածությունները փխրեցնում են 10-14սմ խորությամբ, 

                                            
2 Վարած հողը փխրեցնելու, միջշարային տարածությունները մշակելու և քաղ-
հանելու գործիք։ 
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այնուհետև ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում, հենց որ հողը կեղևակա-
լում է կամ մոլախոտերը սկսում են ծլել, նորից են փխրեցնում՝ 8-10 սմ 
խորությամբ, և յուրաքանչյուր փխրեցումից հետո այգին ջրում են: 

Բարձր լեռնային շրջաններում փխրեցումները պետք է ավարտել հուլի-
սի վերջին, օգոստոսի սկզբին, ցածրադիր և նախալեռնային գոտու պայման-
ներում՝ օգոստոսի կեսին։ Ավելի ուշ կատարվող փխրեցումները ձգձգում են 
աճման պրոցեսները, որի հետևանքով ընձյուղներն ուշ են փայտանում և 
կարող են ցրտահարվել: 

 

3.3.2. ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ 
 

Մերձբնային տարածությունների խնամքի կարևոր աշխատանքներից 
մեկն էլ պարարտացումն է: Ինչպես նշվեց, մշակվող մերձբնային տարա-
ծությունների չափը՝ կախված ծառերի տարիքից, տարբեր է, հետևապես 
տարբեր չափով էլ նրանք պետք է պարարտացվեն: 

Հայաստանում և նախկին Խորհրդային Միության տարբեր վայրերում 
խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուր 1մ2 մերձբնային տարածությանն աշ-
նանը տալ գոմաղբ՝ բարձր լեռնային շրջաններում 5-6 կգ, իսկ մնացած 
շրջաններում՝ 8-10կգ ինչպես նաև 9-10գ (ազդող նյութի հաշվով), ֆոսֆո-
րական ու կալիումական պարարտանյութեր: Ազոտական պարարտա-
նյութերը պետք է տալ վաղ գարնանը և մայիսի վերջին, յուրաքանչյուր 
անգամ 6-8գ՝ ազդող նյութի հաշվով:  

Պարարտացումից հետո պետք է անմիջապես ջրել: Երիտասարդ այ-
գիներն ըստ բույսի պահանջի պետք է ջրել 8-10 անգամ, օգոստոսի կեսից 
պետք է ուշ-ուշ ջրել, իսկ սեպտեմբերի կեսից՝ դադարեցնել: 

Չոր շրջաններում խոնավությունը հողի մեջ կուտակելու և պահպա-
նելու համար խորհուրդ է տրվում մերձբնային տարածությունները մուլ-
չապատել3, իսկ ձմռան ընթացքում ծառերի բների մոտ հավաքել և կու-
տակել ձյունը։ Այդ նպատակի համար լավ կլինի օգտագործել վահանիկ-
ներ, որոնք մեծ չափով նպաստում են հողի մեջ խոնավության կուտակ-
մանը, հետևապես և ծառերի նորմալ աճին: 

 
                                            

3 мульча - ցանքածածկ 
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3.4. ԱՅԳՈՒ ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Հողի մշակման (պահպանման) համակարգ է կոչվում այն համալիր 
(կոմպլեքս) ագրոմիջոցների զուգակցումն ու հաջորդականությունը, 
որոնք կիրառվում են պտղատու այգիների հողը մշակելիս: 

Պտղաբերող այգու հողի մշակման եղանակի ճիշտ ընտրությունից և 
կիրառումից է կախված նրա ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների լա-
վացումը, բերրիության մշտական բարձրացումը, ծառերի երկարակեցու-
թյունը, փարթամ աճը, հետևապես բարձր ու որակով բերքի ստացումը: 

Ինչպես արտասահմանյան երկրներում (Ու.Զենդլեր, Վ.Ռոդջերս, 
Ս.Ս.Ռուբին, Ն.Ճ.Սպիվակովսկի), այնպես էլ Հայաստանում (Գ.Ն.Սանթ-
րոսյան) կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տարբեր 
ագրոմիջոցների չզուգակցված, իրարից անջատ կիրառումը բարձր արդ-
յունք չի տալիս, ընդհակառակը, որոշ դեպքերում դրանց միակողմանի, 
երկարատև կիրառումը նույնիսկ բացասական ազդեցություն է թողնում 
ինչպես հողի բերրիության, այնպես էլ բերքատվության բարձրացման 
վրա: Հետևաբար, առանձին միջոցառումների ճիշտ զուգակցումն ու 
նրանց հաջորդականությունը այգու հողի մշակման համակարգում բեր-
քատվության բարձրացման կարևորագույն երաշխիք են: Հայտնի է ակա-
դեմիկոս Վ.Ռ.Վիլյամսի այն դրույթը, որ բույսի բերքատվությունը կարելի 
է անընդհատ բարձրացնել, եթե կարողանանք ներգործել հողի և արտա-
քին պայմանների (որոնցում աճում են բույսերը) հանրահաշվական հա-
մալիր (կոմպլեքս) գումարի վրա: Մշակման ճիշտ համակարգ ընտրելու 
համար անհրաժեշտ է լավ պատկերացում ունենալ նրա մեջ մտնող ագ-
րոմիջոցառումների մասին: 

 

3.3.1. ՍԵՎ ՑԵԼ 
 

Պտղաբերող այգիների հողի մշակման (պահպանման) հիմնական 
միջոցառումներից մեկը սև ցելն է: Նրա դերը չափազանց մեծ է հատկա-
պես այն գոտիներում, որտեղ մթնոլորտային տեղումների քանակը վեգե-
տացիայի շրջանում քիչ է, արհեստական ոռոգման համար պահանջվող 
ջրի քանակը՝ պակաս, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ շատ ցածր: 
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Սև ցելի պայմաններում այգիների միջշարքային տարածությունների 
հողը միշտ պահվում է վարված, փուխր, մոլախոտերից ազատ, մաքուր 
վիճակում: 

Սև ցելի դերը հետևյալն է. 
ա) լավացնել հողի ջրային ռեժիմը, 
բ) հողը հարստացնել հանքային սննդանյութերով, 
գ) լավացնել հողի օդային և ջերմային ռեժիմները, 
դ) նպաստել հողի մեջ տեղի ունեցող միկրոկենսաբանական պրոցես-

ների ինտենսիվությանը, 
ե) պայքարել մոլախոտերի և այն հիվանդությունների հարուցիչների 

ու վնասատուների դեմ, որոնք ձմեռում կամ ձվադրում են հողի մակերե-
սին և մոլախոտերի վրա, 

զ) կանխել հողերում մթնոլորտային տեղումներից կամ հորդ անձրև-
ներից ջրի մակերեսային հոսքի առաջացումը:  

Սև ցելի պայմաններում տեղումներն ամբողջությամբ ներծծվում և 
կուտակվում են հողի մեջ, մեղմանում և նվազագույնի է հասնում հողի 
մակերեսից ջրի գոլորշիացումը:  

Վարած փուխր հողերում օդն ավելի ազատ է թափանցում հողի մեջ, լա-
վանում է ջրային ռեժիմը, հատկապես այն շերտերում, որտեղ տարածված 
են մազարմատները, դրանով լավացնում են արմատների ռիզոսֆերան4 ու 
միկորիզան, և ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ արմատների ին-
տենսիվ աճի համար: Բացի դրանից, միկրոկենսաբանական գործըն-
թացների ուժեղացման հետևանքով հողի մեջ բարդ միացությունների ձևով 
գտնվող հանքային սննդանյութերը քայքայվում և վերածվում են պարզ, 
բույսերի համար մատչելի սննդանյութերի: Այսպիսով, հողը հարստանում է 
սննդանյութերով ու բարձրանում է նրա բերրիությունը: Հետազոտու-
թյուններից պարզվել է, որ սև ցելի ժամանակ ծառի ընթացիկ տարվա 
շիվերի աճը, պտղաբերող ճյուղերի (օղանիստերի, նիզակների, փնջա-
ճյուղերի, խառը պտղաբերող շիվերի), ծաղկաբողբոջների քանակն ավելի 
շատ են լինում: 

                                            
4 Բույսերի արմատների հետ անմիջականորեն շփվող հողի շերտ (2-3 մմ), որտեղ 
կուտակված են մեծ քանակությամբ միկրոօրգանիզմներ։ 
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Սև ցելի կատարման տեխնիկան  
Վեգետացիայի վերջում՝ աշնանը, այգու հողը պարարտացնում են օր-

գանական, ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութերով: Դրա-
նից հետո այն վարում են 20-25սմ խորությամբ: Վարած վիճակում հողը 
մնում է մինչև գարուն: Գարնանը հողի գոլորշիացման մակերեսը փոք-
րացնելու նպատակով աշնանավարը պարարտացնում են ազոտով, այ-
նուհետև սկավառակային փոցխով փոցխում են 12-15սմ խորությամբ: Վե-
գետացիայի ընթացքում՝ մինչև հուլիսի վերջը և օգոստոսի սկիզբը, կա-
տարում են հողի կուլտիվացիա (փխրեցում)՝ 4-5 անգամ, 8-10 սմ խորու-
թյամբ: Մայիս, հունիս ամիսներին և մինչև հուլիսի կեսը 2-3 անգամ սնու-
ցում են ազոտական պարարտանյութերով: Սնուցման ժամկետները 
պետք է զուգակցել համապատասխան ամիսներին կատարած փխրեցում-
ների ժամկետների հետ: 

Սակայն միաժամանակ պրակտիկան ցույց է տվել, որ եթե սև ցելի տակ 
այգու հողը մի քանի տարի է մնում, ապա այն բացասաբար է անդրադառ-
նում ծառերի աճի ու բերքատվության վրա, քանի որ տարիների ընթացքում 
անընդհատ փխրեցումների հետևանքով հողը փոշիանում է, քայքայվում է 
նրա կառուցվածքը և խիստ պակասում են նիտրիֆիկացիոն գործընթացնե-
րը, բույսերի աճի համար ստեղծվում են անբարենպաստ պայմաններ: Դրա-
նից խուսափելու համար այգու հողը սև ցելի տակ պետք է պահել ոչ ավելի, 
քան 2-3 տարի: Ավելի լավ արդյունք է տալիս, երբ սև ցելը զուգակցվում է 
ծածկող մշակովի բույսերի (զբաղեցրած ցելի) հետ: 

 

3.4.2. ԿԱՆԱՉ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ ԿԱՄ ՍԻԴԵՐԱՑԻԱ 
 

Այգու հողի պահպանման այդ ձևը երբեմն կոչվում է ծածկվող բույսե-
րի մշակման համակարգ, երբեմն էլ՝ զբաղեցրած ցել: Դա փաստորեն սև 
ցելի և ծածկող բույսերի զուգակցումն է: 

Այդ համակարգով միջշարքային տարածությունների մշակման էու-
թյունն այն է, որ վեգետացիայի շրջանում պտղատու բույսերի բուռն աճի 
ընթացքում այգու հողը գարնանից (դեռ նախորդ տարվա աշնանից) մինչև 
ամռան կեսերը պահում են սև ցել վիճակում, որից հետո հուլիսին (կախ-
ված տեղի հողակլիմայական պայմաններից՝ որոշ շրջաններում հուլիսի 
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սկզբին կամ կեսին, իսկ բարձր լեռնային շրջաններում հուլիսի վերջին) 
ցանում են միամյա, կյանքի կարճ տևողություն (2-3 ամիս) ունեցող թի-
թեռնածաղկավոր բույսեր: Աշնանն այդ ամբողջ կանաչ զանգվածը վա-
րում և շուռ են տալիս հողի տակ՝ որպես կանաչ պարարտացում: 

Հողի այդպիսի մշակման ժամանակ օգտագործում են սև ցելի դրա-
կան կողմերը և վերացնում բացասականները: 

Պտղաբերող այգու հողի ցելա-սիդերացիոն մշակման առավելու-
թյուններն են. 

ա) Պտղատու բույսերի ուժեղ վեգետատիվ աճի շրջանում, երբ նրանց 
պահանջը սննդանյութերի և ջրի նկատմամբ հասնում է առավելագույնի, 
միջշարքային տարածությունները պահվում են ցել վիճակում, որը նպաս-
տում է հողի մեջ ջրի կուտակմանը, կանխում է գոլորշիացումը և, համե-
մատած մշակման այլ սիստեմների հետ, ավելի լավ է ապահովում 
պտղատու բույսերի աճն ու զարգացումը: 

բ) Լավացնում է հողի օդային ռեժիմը, նպաստում է միկրոկենսաբա-
նական գործընթացների ինտենսիվությանը: Քայքայվում են հողի մեջ 
եղած բարդ հանքային միացությունները՝ վերածվելով բույսերի համար 
ավելի պարզ, մատչելի սննդանյութերի, ինչի արդյունքում հողը հարստա-
նում է հանքային սննդանյութերով: 

գ) Այգիների միջշարքային տարածություններում ամռան կեսերին 
ցանում են միամյա, կյանքի կարճ տևողություն ունեցող թիթեռնածաղկա-
վոր բույսեր, որոնց բուռն աճի շրջանը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներն 
են, երբ նրանք իրենց փարթամ աճի համար հողից վերցնում են մեծ քա-
նակությամբ հանքային սննդանյութեր և ջուր, ինչի արդյունքում պտղա-
տու բույսերի համար դառնում են ուժեղ մրցակիցներ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ մրցակցությունում սի-
դերացիոն բույսերը հողի վերին շերտում տարածված խիտ արմատային հա-
մակարգի շնորհիվ հաղթող են դուրս գալիս, որի հետևանքով պտղատու 
բույսերը, ընկնելով սննդանյութերի և ջրի խիստ անբարենպաստ պայման-
ների մեջ, ճնշվում են, շիվերի աճը կանգ է առնում, տեղի է ունենում փայ-
տացում, և բույսերը շուտ են մտնում հանգստի շրջան: Այս հանգամանքն օգ-
նում է ծառերի ձմեռնադիմացկունության բարձրացմանը: 
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դ) Սիդերացիոն բույսերն աշնան վարի ժամանակ շուռ են տալիս հո-
ղի տակ,նրանց ամբողջ կանաչ զանգվածն ու արմատային համակարգը 
հողի մեջ մնալով, աշնան ու ձմռան ընթացքում քայքայվում, վերածվում 
են օրգանական նյութերի: Դրա հետևանքով հողը հարստանում է հումու-
սով, լավանում են նրա կառուցվածքը և ֆիզիկա-քիմիական հատկու-
թյունները: Բացի դրանից, սիդերատները, լինելով թիթեռնածաղկավոր 
բույսեր, իրենց արմատների վրա ունենում են պալարաբակտերիաներ, 
որոնք, ֆիքսելով օդի ազատ ազոտը, հողը հարստացնում են ազոտով, որը 
շատ կարևոր է պտղատու բույսերի ծաղկման, վեգետատիվ մասերի աճի, 
պտուղների խոշորացման և նոր ծաղկաբողբոջների գոյացման համար: 
Մշակման այդ համակարգը կոչվում է կանաչ պարարտացում: 

Հայաստանում Գ.Ն.Ամիրջանյանի, Վրաստանում՝ Ս.Պ.Կաչարովայի 
և ՌԴ Կրասնոդարի փորձնական կայանում կատարած բազմաթիվ փոր-
ձերով հաստատվել է, որ ցելասիդերացիոն համակարգով այգիների միջ-
շարքային տարածությունների մշակումը ծառերի բերքատվությունը 
բարձրացնում է 15-17 և ավելի տոկոսով: Ցելասիդերացիոն համակարգով 
հողի մշակման արդյունավետությունը շատ բանով կախված է բույսերի 
ճիշտ ընտրությունից: 

Խորհուրդ է տրվում սիդերացիոն բույսերն ընտրելիս առավելությու-
նը տալ այն բույսերին, որոնք լավ հարմարված են տվյալ գոտու հողակլի-
մայական պայմաններին: Նրանց առավելագույն պահանջը չպետք է համ-
ընկնի ծառերի պահանջի հետ: Նրանք պետք է լինեն միամյա և ունենան 
կյանքի կարճ տևողություն. սկզբից (ցանքի առաջին ամսին) աճեն դան-
դաղ, իսկ հետո՝ արագ, լինեն թիթեռնածաղկավոր և այնպիսի բույսեր, 
որոնց սերմերն ամառվա ցանքի ժամանակ ունենան լավ և հավասար 
ծլունակություն: 

Հաշվի առնելով այդ բոլորը, խորհուրդ է տրվում Հայաստանի ցածրա-
դիր և նախալեռնային շրջաններում մշակել լոբի, ոլոռ, ոսպ, մաշ, սիսեռ, 
վիկ, շամբալա, վիկ-վարսակի խառնուրդ, Մեղրիում՝ նաև գետնանուշ 
(արախիս): 

Ինչպես նշվեց վերևում, սիդերացիայի համար ընտրված բույսերի 
սերմերը պետք է ցանել ամռանը. բարձր լեռնային գոտում՝ հունիսի 
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սկզբին, նախալեռնային գոտում՝ հունիսի կեսին, իսկ ցածրադիր գոտում 
(Մեղրի, Նոյեմբերյան, Իջևան)՝ հուլսի սկզբին:  

Սերմերը ցանում են շարքացանով, իսկ բնի մոտ՝ ձեռքով, 3-4սմ խո-
րությամբ: Ցանքից անմիջապե հետո պետք է ջրել: Առաջին ցողունն ար-
ձակելուց հետո հողը 5-6 սմ խորությամբ պետք է պարարտացնել ֆոսֆո-
րական ու կալիումական պարարտանյութերով՝ 30-40 կգ/հա ազդող նյու-
թի հաշվով: Լոբու, ոլոռի, մաշի բերքահավաքից հետո աշնանը հողը 
պետք է վարել ու դրանց ամբողջ ցողունային մասն ու արմատները շուռ 
տալ հողի տակ: 

Եթե ցանված է վիկ, շամբալա կամ վիկ-վարսակային խառնուրդ, 
ապա բույսերի ծաղկելուց 1-8 օր առաջ հողը պետք է վարել և ամբողջ կա-
նաչ զանգվածը վարածածկել որպես կանաչ պարարտացում: 

 

3.4.3. ՃՄԱԲՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

Պտղատու այգիների միջշարքային տարածությունների մշակման ճմա-
բուսային եղանակի էությունն այն է, որ այգու հողը երկար ժամանակ պահ-
վում է խամ վիճակում, բնական, երբեմն արհեստական խոտածածկի տակ: 

Խոտերից բարձր բերք ստանալու համար ամեն տարի հողը պարար-
տացնում են: 

Վեգետացիայի ընթացքում խոտը հնձում են հաճախակի։ Հնձելուց 
հետո խոտի հնձված կանաչ զանգվածն այգուց չեն հանում և չեն օգտա-
գործում որպես անասնակեր, այլ թողնում են տեղում կամ հավաքում են 
մերձբնային տարածություններում՝ որպես մուլչ: 

Հաճախակի հնձելու հետևանքով փոքրանում է խոտաբույսերի գոլոր-
շիացման մակերեսը, հանքային սննդանյութերի ծախսը և աստիճանա-
բար մեծանում է մուլչաշերտի հաստությունը, որը և կանխում կամ խիստ 
քչացնում է գոլորշիացումը: 

Հնձված խոտը փռում են միջշարքային կամ մերձբնային տարածու-
թյուններում, և դրա հետևանքով քչանում է գոլորշիացումը (հատկապես 
սաղարթի տակ հասնում է նվազագույնի): Վերջինս շատ կարևոր նշանա-
կություն ունի պտղատու բույսերի աճի ու բերքատվության համար, որով-
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հետև ակտիվ արմատների 70-80%-ը կենտրոնացած է այն մերձբնային 
տարածությունում, որը գտնվում է սաղարթի տակ: 

Այգու հողի ճմաբուսահողային համակարգով մշակումը լավացնում է 
հողի կառուցվածքը և նրա մասնիկների ջրակայունությունն ու ջրաթա-
փանցելիությունը, մեծացնում է հումուսի քանակը, պակասեցնում կամ 
մեղմացնում է ինչպես օրվա, այնպես էլ տարվա ընթացքում հողի ջեր-
մաստիճանների տատանումները: 

Սակայն այդ բոլոր կողմերի հետ միաժամանակ նկատվում է ազո-
տային սննդառության վատացում: Չնայած տարվա ընթացքում ֆոսֆորի 
ու կալիումի ընդհանուր քանակը ավելանում է, սակայն խիստ կերպով 
պակասում են նրանց մատչելի վիճակում եղած միացությունները, ինչը 
բացասաբար է անդրադառնում ծառերի աճի և պտղաբերման վրա: 

Այգու հողի պահպանման ճմաբուսային համակարգը մեր հանրապե-
տության գրեթե բոլոր շրջաններում կիրառվում է դեռևս հին ժամանակնե-
րից, միայն այն տարբերությամբ, որ խոտը հնձում են ոչ հաճախակի (ինչ-
պես այդ արվում է արտասահմանում)՝ 2-3, երբեմն՝ 4-5 անգամ, և դժբախ-
տաբար հնձված խոտը չեն թողնում այգում որպես մուլչ, այլ դուրս են հա-
նում այգուց և օգտագործում որպես անասնակեր: Այդ է պատճառը, որ ճմա-
բուսաին համակարգը, ոչ ճիշտ օգտագործման պատճառով, Հայաստանի 
պայմաններում լավ արդյունք չի տալիս, հաճախ այգիների չորացման 
պատճառ է դառնում կամ խիստ կերպով իջեցնում է բերքատվությունը: 

 

3.4.4. ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՃՄԱԿԱԼՈՒՄ 
 

Այգու հողի մշակման (պահպանման) վերը նշված համակարգերից ոչ 
մեկն այնքան դրական ազդեցություն չի թողնում հողի կառուցվածքի 
ստեղծման և պահպանման վրա, որքան ժամանակավոր արհեստական 
ճմակալումը: 

Ժամանակավոր արհեստական ճմակալման արդյունավետ ներգոր-
ծությունը հողի բերրիության բարձրացման վրա ավելի ակնհայտ է դառ-
նում, եթե այն զուգակցում են բարձր ագրոտեխնիկայի, հատկապես ոռոգ-
ման և պարարտացման հետ: 
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Ճմակալումը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր հանրապետու-
թյան՝ հատկապես Արզնի-Շամիրամի, Աբովյանի, Թալինի, Աղավնաձորի 
ջրանցքների տակ ընկած, ստրուկտուրազուրկ հողերի համար: Հայաս-
տանի ղըռ, կիսանապատային հողերում ճիմի ստեղծումն այդ հողերի յու-
րացման, բերրիության բարձրացման և արդյունավետ օգտագործման նա-
խապայմանն է: 

Ճմակալման էությունն այն է, որ այգիների միջշարքային տարածու-
թյունների հողը 2-3 տարի պահվում է բազմամա թիթեռնածաղկավոր և 
հացազգի խոտաբույսերի տակ: 

Բազմամյա թիթեռնածաղկավոր խոտերը, հատկապես առվույտը, 
ունեն հողի ստորին շերտերը (1,5-2մ) թափանցող արմատներ, որոնք շատ 
հարուստ են կարբոնատներով, հատկապես կալցիումով: Առվույտի ար-
մատները, հասնելով այդ շերտին, բարձրացնում են այնտեղից կալցիումը 
և դրանով իսկ հարստացնում են հողը: Ինչպես գիտենք, կալցիումը կա-
րող է հողի տարբեր մասնիկներն իրար միացնող, ցեմենտող դեր կատա-
րել: Մասնիկներն իրար հետ միացնելով՝ կալցիումը ստեղծում է ստրուկ-
տուրա: Բացի այդ, առվույտի ու կորնգանի արմատների վրա եղած պա-
լարաբակտերիաները ֆիքսում են օդի ազատ ազոտը և հողը հարստաց-
նում ազոտով: 

Հացազգի խոտաբույսերը, ընդհակառակը, զարգացնում են շատ խիտ, 
հողի ոչ շատ խոր շերտերը թափանցող մազարմատներ, որոնք իրենց մեջ 
ընդգրկում, պարուրում են հողի յուրաքանչյուր մասնիկը և, հողի մեջ 
մնալով, փտում ու այն հարստացնում են օրգանական նյութերով՝ ավե-
լացնելով հումուսի քանակը: 

Ճմակալման դրական կողմերից մեկն էլ հողի պահպանումն է էրո-
զիայից. դա շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանում պտղատու այգինե-
րի զգալի մասը հիմնադրված է 7 և ավելի աստիճան թեքություն ունեցող 
լեռնալանջերի վրա, որտեղ հողի լվացման վտանգը շատ մեծ է: 

Բացի դրական կողմերից, արհեստական ճմակալումն ունի նաև բա-
ցասական կողմեր: Խոտերն աճում են սկսած վաղ գարնանից մինչև ուշ 
աշուն և ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում օգտագործում են շատ մեծ 
քանակությամբ ջուր ու սննդանյութեր։ Նրանց առավելագույն պահանջը 
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համընկնում է պտղատու բույսերի համանման պահանջի հետ, որի հե-
տևանքով վատանում են ծառերի ջրային և սննդառության ռեժիմները:  

Եթե հողը մի քանի տարի պահվում է այդ համակարգով, ապա 
պնդանում է, օդն ազատ չի թափանցում նրա մեջ, և դրանից վատանում է 
միկրոկենսաբանական գործընթացների ինտենսիվությունը, ստեղծվում 
են անաերոբ պայմաններ, վատանում են ռիզոսֆերան և միկորիզան, ծա-
ռերի աճը թուլանում է, և ի վերջո նրանք կարող են չորանալ: 

Չնայած այդ համակարգի բացասական կողմերին, այնուամենայնիվ, 
խորհուրդ է տրվում ղըռ, ստրուկտուրազուրկ հողերը պահել ժամանակա-
վոր ճմակալման տակ, սակայն ոչ ավելի, քան 2-3 տարի։ Ընդ որում, վերջին 
տարվա վերջին հարի խոտը այգուց դուրս չտանել, այլ փռել հողի մակերե-
սին և վարելով շուռ տալ հողի տակ՝ որպես կանաչ պարարտացում: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այգու միջշարքային տարածու-
թյունների մեկընդմեջ ժամանակավոր արհեստական ճմակալման եղանակն 
ավելի դրական ազդեցություն է թողնում, քան համատարած ճմակալումը: 
Դրա էությունը հետևյալն է. ծառերի յուրաքանչյուր շարքի մի կողմի տարա-
ծությունը պահվում է արհեստական ճմակալման տակ, իսկ մյուս կողմինը՝ 
սև ցելի կամ ցելասիդերացիայի: Հետագայում (2-3 տարի հետո) կատարվում 
է տեղափոխություն, այսինքն՝ ցելով զբաղեցրած տարածությունում ցանում 
են բազմամյա խոտեր, իսկ ճմակալման տակ եղած միջշարքերը վարում և 
թողնում են որպես սև ցել: 

 

3.4.5. ԱՅԳՈՒ ՀՈՂԻ ՄՈՒԼՉԱՊԱՏՈՒՄ 
 

Պտղատու այգիների հողի մուլչապատումը շատ հին պատմություն 
ունի, սակայն, որպես հողի պահպանման կարևորագույն միջոցառում, 
այն ճանաչում է ստացել միայն վերջին երկու տասնամյակների ընթաց-
քում: Հայաստանում մուլչապատումը, որպես կարևորագույն միջոցա-
ռում, մինչև այժմ չի կիրառվել: Ճիշտ է, որոշ տնամերձներում առանձին 
մարդիկ կիրառում են այն, սակայն այն կրում է տարերային բնույթ: 

Մուլչապատման ժամանակ հողի մեջ ջուր կուտակելու և գոլորշիա-
ցումը կանխելու կամ այն մեղմացնելու նպատակով հողի մակերեսը ծած-
կում են զանազան նյութերով, օրինակ՝ ծղոտով, անասնակերի համար ոչ 
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պիտանի խոտաբույսերով, թեփով, դարմանով, գոմաղբով (ընդ որում, 
կան սև և սպիտակ մուլչաթղթեր): Այդ նյութերը կոչվում են մուլչանյու-
թեր, իսկ հողի երեսի ծածկումը մուլչանյութով կոչվում է մուլչապատում: 

Մուլչապատման նշանակությունը պտղատու այգիների համար շատ 
մեծ է. այն նպատում է ջրի թափանցմանն ու կուտակմանը հողի խոր շեր-
տերում, կանխում կամ մեղմացնում է նրա մակերեսից ջրի գոլորշիացու-
մը, արգելակում է հողի մակերեսից ջրի հոսքի առաջացումը: 

Կարգավորում է հողում ջերմային ռեժիմը, ցուրտ շրջաններում հողի 
մակերեսային շերտում տարածված արմատները պահպանում է ցրտա-
հարումից։ Մանավանդ սև մուլչը կլանում է արեգակի ճառագայթները և, 
հողը տաքացնելով, պայմաններ է ստեղծում արմատների նորմալ աճի 
համար: Ամռանը սպիտակ գույնի մուլչն անրադարձնում է արեգակի ճա-
ռագայթները և հողը պահպանում է ուժեղ տաքացումից, դրանով նպաս-
տավոր պայմաններ են ստեղծվում արմատների համար: 

Խոնավության և ջերմության ռեժիմների կարգավորման հետևանքով 
ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ միկրոկենսաբանական պրոցես-
ների ընթացքի և ռիզոսֆերայի համար, ինչի հետևանքով բարդ օրգանա-
կան միացությունները քայքայվում և վերածվում են պարզ, մատչելի 
սննդանյութերի: 

Մուլչապատման միջոցով պայքարում են նաև մոլախոտերի դեմ. նոր 
ծլած մոլախոտերը մուլչի տակ՝ ստվերոտ պայմաններում, ոչնչանում են: 

Մուլչապատումը սկսում են գարնանը՝ կուլտիվացիայից անմիջապես 
հետո և հողը մուլչի տակ պահում են ամբողջ ամառը: Աշնանը մուլչը հա-
վաքում և խնամքով պահում են՝ հաջորդ տարին օգտագործելու համար: 

Մուլչապատում են 7-8սմ շերտով: Շատ լավ արդյունք է տալիս, երբ 
մուլչապատում են բնամերձ տարածությունները: 

 

3.5. ԱՅԳՈՒ ՀՈՂԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆ 
 

Պտղատու բույսերի արմատները, ինչպես նշվեց վերևում, աճում են 
նաև աշնանը և նույնիսկ ձմռանը։ Հետևաբար աշնանը արմատների աճի 
ու կենսագործունեության համար անհրաժեշտ է հողը վարել և պահել 
փուխր վիճակում:  
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Հայաստանում բազմամյա ուսումնասիրություններն ու առաջավոր 
պրակտիկան ցույց են տվել, որ կորիզավորների և հնդավորների ամառային 
սորտերով հիմնված այգիներում հողի վարի ամենալավ ժամանակը հա-
մարվում է սեպտեմբերի 10-ից մինչև սեպտեմբերի վերջը: Հնդավորների աշ-
նանային և ձմեռային սորտերով զբաղեցրած այգիների հողը վարելու լավա-
գույն ժամանակը բերքահավաքից հետո կատարած վարն է, որը մեր պայ-
մաններում համընկնում է հոկտեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 10-15-ը ըն-
կած ժամանակաշրջանի հետ: Բազմամյա գիտափորձերից պարզվում է 
նաև, որ շատ չորացած հողերը չպետք է վարել, որովհետև չոր հողի դիմա-
դրողականությունը մեծ է, այն ամուր է կպած լինում արմատներին և այդ վի-
ճակում վարելիս արմատների, մանավանդ մազարմատների ոչնչացման և 
չորացման հավանականությունը շատ մեծ է: Դրանից խուսափելու համար 
այգու հողը պետք է լավ ջրել և, երբ հողը քեշի գա, կատարել աշնանավար։ 
Բացի այդ, կարելի է վարել նաև լավ տեղացող անձրևներից հետո՝ հողի քեշի 
գալու ժամանակ: Փուխր հողերն ամուր կպած չեն լինում, և վարելու ժամա-
նակ արմատները քիչ են վնասվում: 

Հայաստանի տարբեր շրջաններում կատարած մեր ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տվել, որ եթե այգու միջշարքային տարածությունները 
խորությամբ չեն մշակվում (վար) կամ բոլորովին չեն մշակվում, ապա 
այդպիսի պայմաններում ծառերի մազարմատներն աճում և տարածվում 
են հողի վերին շերտերում: Օրինակ՝ ծիրանենու այգու այն հողամասը, 
որտեղ միջշարքային տարածությունները երկար տարիներ չէին մշակվել, 
մազարմատների զգալի մասն առաջացել էր գետնի մակերեսից 7-8սմ խո-
րության վրա, 25-30սմ խորության մեջ նրանց թիվը շատ քիչ էր, իսկ 40-
50սմ խորության մեջ նրանք համարյա թե չէին թափանցել: Այդ նույն այ-
գու մյուս հողամասում, որտեղ միջշարքային տարածությունները մի քա-
նի տարի անընդմեջ խորությամբ մշակվել էին, գետնի մակերեսից մինչև 
15սմ խորության վրա մազարմատներ չէին առաջացել, իսկ 18-20սմ խո-
րությունում առաջացել էին շատ քիչ: Նրանք հիմնականում գոյացել էին 
25-30-ից մինչև 60սմ խորությունների վրա, 70-80սմ-ից ավելի խոր շերտե-
րում մազարմատներ չէին առաջացել: Վերջին հողակտորում ծառերն 
աճում էին շատ փարթամ, մեկ տարեկան շիվի միջին երկարությունը եր-
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կու անգամ ավելին էր, քան առաջին դեպքում, տերևներն ավելի խոշոր 
էին և ծիրանենու Երևանի սորտի բերքը 1,5-2 անգամ ավելին էր, քան 
չմշակված միջշարքային տարածություններում: 

Այս տվյալները վկայում են, որ պտղաբերող այգու միջշարքային տա-
րածությունները պետք է վարել խորը (25սմ): Խորը վարելու դեպքում հո-
ղի խոնավությունը 5-6%-ով ավելի բարձր է լինում, մազարմատները գո-
յանում են ավելի խոր շերտերում, ավելի մեծ սնման մակերես են ունե-
նում, դրանից ծառերն ավելի երաշտադիմացկուն ու ցրտադիմացկուն են 
լինում, բարձրանում է բերքատվությունը և այլն: 

Աշնան վարի խորությունը, կախված այգում աճող ծառատեսակների 
կենսաբանական առանձնահատկություններից և տեղի կլիմայական 
պայմաններից, անշուշտ, տարբեր է. օրինակ՝ հատապտղային այգինե-
րում վարի խորությունը պետք է լինի 10-15սմ, կորիզավորներից՝ դեղձե-
նու, բալենու այգիներում աշնանավարի խորությունը պետք է լինի 15-
18սմ, մնացած կորիզավորների համար՝ 20-22սմ, իսկ հնդավորների այգի-
ներում՝ 22-25սմ: 

Աշնանավարից առաջ այգու հողը պարտադիր կերպով պետք է պարար-
տացնել ֆոսֆորական, կալիումական և օրգանական պարարտանյութերով: 

Աշնանավարից հետո հաջորդ տարում (վեգետացիայի ընթացքում) 
պետք է կատարել 5-6 կուլտիվացիա: Ընդ որում, առաջին կուլտիվացիան 
կատարում են ցածրադիր շրջաններում՝ մարտի վերջին, հյուսիս-արևել-
յան շրջաններում՝ մարտի 10-20-ը, նախալեռնային շրջաններում՝ մարտի 
վերջից մինչև ապրիլի սկիզբը, իսկ բարձր լեռնային շրջաններում՝ ապրի-
լի մեջ: Իհարկե, նշված ժամկետները, կախված տարվա եղանակներից, 
կարող են փոխվել մի քանի օրով և նույնիսկ շաբաթով: Առաջին կուլտի-
վացիայից առաջ հողը պարարտացնում են ազոտական պարարտանյու-
թերով, ապա սկավառակային կուլտիվատորներով վարում են 10-14սմ 
խորությամբ: 

Երկրորդ և երրորդ կուլտիվացումները կատարում են մայիսին և հու-
նիսին՝ 10-12սմ խորությամբ, 4-6-րդ կուլտիվացումները՝ հունիսին, հուլի-
սի մեջ՝ 8-10սմ խորությամբ:  

Փխրեցումներից անմիջապես հետո այգին պետք է ջրել: 
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 Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 
1. Ո՞րն է նորատունկ այգու միջշարքային և մերձբնային տարածու-

թյունների մշակման նպատակը։  
2. Ի՞նչ բուսատեսակներ կարելի է աճեցնել միջշարքային տարածք-

ներում։ Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը։ 
3. Ինչպե՞ս և ինչո՞ւ են մշակվում երիտասարդ ծառերի մերձբնային 

տարածությունները։ Հիմավորե՛ք պատասխանը օրինակներով՝ ցույց տա-
լով ուսումնափորձնական այգում կամ պաստառների վրա։ 

4. Որո՞նք են այգու հողերի մշակման և պահպանման համակարգերը։ 
 Ներկայացրե՛ք այգու հողերի մշակման և պահպանման տարբեր եղա-
նակները, դրանց առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թե-
րությունները։ 

5. Որո՞նք են այգու հողերի մշակման լավագույն ժամկետները։ Ներ-
կայացրե՛ք և հիմնավորե՛ք պատասխանը։ 

 
Գործնական աշխատանք 

 
Նախագծային աշխատանք  
Որևէ տեսակի պտղատու այգու համար (ձեր ընտրությամբ) կազմեք 

միջշարքային տարածքների մշակման պլան մի քանի տարվա համար 
(մինչև այգու հասուն դառնալը)։ Հիմնավորե՛ք միջշարքային տարածքնե-
րում մշակվող բույսերի ձեր ընտրությունը։ 
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ 
 

ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ԷՏ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 
 

ԳԼՈՒԽ 1 
 

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԻ ԵՎ ՍԱՂԱՐԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  
ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

1.1. ԷՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՄԵՆԱՀԻՆ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ 

 

Ծառերի էտն այն գործողությունն է, երբ այգու մկրատով կամ սղոցով 
կտրում ու հեռացնում են սաղարթի շիվերի ու ճյուղերի մի մասը կամ 
հիմքից ամբողջությամբ, կամ նրանց ծայրային մասերը՝ որոշակի երկա-
րությամբ: 

Պտղատու բույսերի էտը, որպես ագրոտեխնիկական միջոցառում, 
հայտնի է եղել շատ հին ժամանակներից (Հունաստանում, Հռոմում, 
Ուրարտուում և արևելյան մի շարք երկրներում), օրինակ, մ.թ.ա. 4-րդ դա-
րում հույն հայտնի գիտնական Թեոֆրաստը իր բույսերի ուսումնասիրու-
թյանը նվիրված աշխատության (որը բաղկացած է 7 գրքից) 2-րդ գիրքն 
ամբողջությամբ նվիրել է պտղաբուծությանը։ Այդ գրքում հեղինակը 
գրում է ծառերի էտի, ձևավորման և նույնիսկ երիտասարդացման մասին: 

Ավելի ուշ էտի մասին գրել են հռոմեացի գիտնականներ Կատոնը, 
Կալումելը, Վիրգիլիոսը: 

Մեր թվարկության 8-րդ դարում Պոնիոս Անդալիոս ազգանունով մի 
հեղինակ Հայաստանի գյուղատնտեսությանը և նրա էկոնոմիկային նվի-
րած իր «Գիրք վաստակոց» աշխատության մեջ բավականին մանրամաս-
նությամբ խոսում է շատ ծառատեսակների էտի և ձևավորման մասին:  

19-րդ դարի վերջերին արդեն հայտնիի էին էտի տարբեր ձևերը, 
նրանց կատարման ժամկետները և ձևավորման եղանակները: 

Ամերիկայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և մեր 
հանրապետությունում կատարված բազմաթիվ ուսումնասիրություններն 
ու փորձնական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ էտը աճն ու 
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պտղաբերումը կարգավորող ամենահին ագրոտեխնիկական միջոցա-
ռումներից մեկն է: 

Հայաստանում եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ ծիրանենու որոշ սոր-
տեր տարիներ շարունակ աճել են փարթամորեն, բայց բերք չեն տվել: Երբ 
այդ ծառերն ուժեղ էտել են և դրանով կանխել նրանց ուժեղ աճը, ծառերը 
հաջորդ տարվանից սկսել են բերք տալ: 

Խնձորենու տեղական սորտերի վրա կատարած ուսումնասիրու-
թյուններից պարզվել է, որ 30 տարեկան «Ղափար» սորտի յուրաքանչյուր 
ծառն ամենամյա էտից 30-40կգ-ով ավելի շատ է բերք տալիս, քան նույն 
տարիքի և միևնույն պայմաններում աճող չէտված ծառը: 

Նախկինում՝ Այգեգործության, գինեգործության և պտղաբուծության 
գիտահետազոտական ինստիտուտում Գ. Ս. Եսայանի փորձերով ապա-
ցուցվել է, որ էտը ծառերի աճն ու բերքատվությունը կարգավորելու ամե-
նահիմնական և պատասխանատու ագրոտեխնիկական միջոցառումնե-
րից մեկն է: 

Պտղաբուծության բնագավառում գոյություն ունեցող գրականության 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ էտն անհրաժեշտ միջոցառում է գրեթե 
բոլոր պտղահատապտղային տեսակների համար: 

 

1.2. ԷՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Էտի ձևերը, բնույթն ու կատարման ժամկետները կախված են էտվող 
ծառերի աճի օրինաչափություններից և ժառանգական առանձնահատ-
կություններից:  

Կախված ծառերի տարիքային փոփոխություններից, փոխվում են 
նաև էտի բնույթը և խնդիրները: 

ա) Տնկարանում էտի գլխավոր խնդիրն է` ձևավորել բունը, ուղեկ-
ցողը, ստեղծել ապագա ծառերի սաղարթի հիմքը և համապատասխան 
թվով ու որոշակի դասավորությամբ կմախքային ճյուղեր, այնպես, որ տն-
կարանից թողարկելու ժամանակ, կախված տեսակային ու սորտային 
առանձնահատկություններից և տեղի հողակլիմայական պայմաններից, 
տնկիներն ունենան որոշակի բարձրության բուն, 3-5 առաջին կարգի հա-
մապատասխան երկարությամբ կմախքային ճյուղեր: 
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բ) Այգետնկումներից անմիջապես հետո ծառերի կմախքային ճյուղե-
րի ծայրային մասերն էտում են՝ վերերկրյա մասի և արմատային համա-
կարգի միջև խախտված կորելյացիոն կապը վերականգնելու համար: Հե-
տագայում մինչև բերքատվության անցնելը սաղարթի ձևավորումը շա-
րունակվում է, առաջանում են երկրորդ, երրորդ կարգի ճյուղավորումներ, 
այլ կերպ ասած՝ ստեղծվում է այնպիսի սաղարթ, որի մեջ ուղեկցողը լի-
նում է ավելի ուժեղ, քան նրանից սկիզբ առնող առաջին կարգի կմախքա-
յին ճյուղերը: Սրանք էլ իրենց հերթին ավելի ուժեղ են լինում, քան երկ-
րորդ կարգի ճյուղերը, իսկ երկրորդներն էլ ավելի ուժեղ, քան երրորդները 
և այլն: Կմախքային ճյուղերն իրենց շարունակողի հետ պետք է կազմեն 
ոչ սուր անկյուն: Որքան անկյունը մեծ լինի, այնքան ճյուղերի և շարունա-
կողի ներաճման գործընթացն ավելի լավ կընթանա, և դրանից ճյուղերը 
կլինեն ավելի ամուր: Ճյուղերի և շարունակողի միջև կազմված անկյունը 
պետք է լինի 900-ից փոքր, սակայն 400-ից մեծ: Այս ձևով ստեղծված սա-
ղարթը կապահովի առատ և բարձրորակ բերքի ստացումը, կդիմանա 
բերքի ծանրությանը, կհեշտացնի բերքահավաքի, էտի ու բուժման աշխա-
տանքները: 

գ) Երբ ծառերն արդեն սկսում են պտղաբերել, ամեն տարի պետք է 
կանոնավոր կերպով էտել։ Ընդ որում, այս դեպքում էտի նպատակն է 
ապահովել ծառերի ամենամյա բավարար աճը, նպաստել պտղաբերող 
ճյուղերի՝ օղանիստերի, նիզակների, փնջաճյուղերի, խառը պտղաբերող 
ճյուղերի գոյացմանը և ծաղկաբողբոջների հիմնադրմանն ու նրանց դիֆե-
րենցմանը: Էտի միջոցով ծերացած, մահացող պտղաբերող ճյուղերը փո-
խարինում են նորերով և պահպանում ծառերի աճող ու պտղաբերող օր-
գանների առաջացումն ամբողջ սաղարթի վրա: 

դ) Երբ նկատվում է տարիքավոր ծառերի բերքատվության անկում, 
աճման պրոցեսների խիստ թուլացում և սաղարթի մերկացում, այդ դեպ-
քում էտի նպատակն է իջեցնել սաղարթը, նպաստել նրա ստորին մասերի 
աճման պրոցեսների վերականգնմանը, մահացող մասերը փոխարինել 
նորերով, առաջացած հոռաշիվերից ձևավորել նոր փոխարինող կմախ-
քային ճյուղեր և այլն: 
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ե) Երբ նկատվում է ավելի տարիքավոր ծառերի (աճի ու զարգացման 
6-7-րդ փուլերում) սաղարթի կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերի 
մահացում, էտի նպատակն է` երիտասարդացնել ծառերը, ստեղծել նոր 
կմախքային ճյուղեր: 

զ) Էտի միջոցով չպետք է թույլ տալ սաղարթի խտացում, պետք է 
պայմաններ ստեղծել լույսի ազատ թափանցման համար սաղարթի ներ-
սը, որը կերկարացնի ծառերի բերքատվության տևողությունը և կնպաս-
տի պտուղների վառ գունավորմանը:Բացի դրանից, էտի միջոցով կարգա-
վորվում են աճող և ծաղկաբողբոջների հարաբերությունը: Եթե աճը թույլ 
է, իսկ պտղագոյացումները՝ շատ, էտելով պակասեցում են պտղագոյա-
ցումների թիվը, պայմաններ ստեղծում աճող մասերի գոյացման համար և 
հակառակը: 

է) Էտելով կրճատում են արմատային համակարգի և վերերկյա մասե-
րի միջև սննդանյութերի փոխադրման ճանապարհը: 

ը) Էտի միջոցով պետք է ստեղծել այնպիսի սաղարթ, որը մի կողմից 
համապատասխանի տվյալ տեսակի կենսաբանական առանձնահատկու-
թյուններին, իսկ մյուս կողմից՝ մարդու պահանջներին, այսինքն՝ ապահո-
վի ամենամյա բարձր բերքատվությունը, պտուղների որակի լավացումը, 
նպաստի ծառերի երկարակեցությանը, թեթևացնի ծառի խնամքի, բուժ-
ման, բերքահավաքի աշխատանքները, քիչ նեցուկներ պահանջի և այլն: 

 

1.3. ԷՏԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Պտղատու բույսերը շատ հեռավոր անցյալում, աճելով անտառային 
ցենոզում, միշտ ձգտել են դեպի վեր։ Դրա հետևանքը եղել է այն, որ 
պտղատու բույսերը միշտ ունեցել են վերընթաց աճ, բարձր բուն, դեպի 
վեր աճող կմախքային ճյուղեր: Դեպի վեր աճելու այդ հակումը բույսերի 
մեջ էվոյուցիայի ընթացքում ամրացել ու ձևավորվել է որպես այնպիսի 
ժառանգական հատկություն, ինչպիսին են բևեռայնությունն ու կողային 
ճյուղեր տալու ընդունակությունը: Այդ հատկությամբ են պայմանավոր-
ված սաղարթի որոշակի ձևը, բնի բարձրությունը և կողային ճյուղեր 
առաջացնելու ընդունակությունը: Բացի դրանից, պտղատու բույսերն 
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ունենում են նաև այլ առանձնահատկություններ, որոնք նույնպես մտնոմ 
են էտի կենսաբանական հիմունքների մեջ: Դրանք են. 

1) Օրգանիզմի ամբողջականությունը, առանձին օրգանների միջև 
եղած մշտական փոխադարձ կապը, նրանց՝ ինչպես մեկը մյուսի, այնպես 
էլ տարբեր արտաքին պայմանների վրա փոխադարձ ներգործություննե-
րի օրինաչափությունները: 

2) Պտղատու բույսերի տարիքային փոփոխությունները՝ կախված 
նրանց օնտոգենեզից: 

3) Սաղարթի կմախքային ճյուղերի և աճակալող մասերի ցիկլիկ փո-
փոխությունները կամ ցիկլիկ ծերացումն ու երիտասարդացումը: 

4) Ուղեկցողի վրա ճյուղերի հարկային դասավորության ու մորֆոլո-
գիական զուգահեռականության հատկությունը: 

5) Շիվերի, բողբոջների և հյուսվածքների տարորակությունը, բողբոջ-
ների գրգռողականությունը, նրանց վաղահասությունը, ճյուղեր արտա-
դրելու և, ընդհանրապես, վերականգնելու հատկությունը և այլն: 

6) Սովորաբար չխնամված, չէտված ծառերի մոտ նկատվում է բերքա-
տվության պարբերականություն:  

Առատ բերքի տարում ծառերի վրա առաջանում են մեծ թվով ծաղկա-
բողբոջներ, այդ դեպքում աճը սովորաբար թույլ է լինում, դրա հետևան-
քով ածխաջրերի սինթեզումը դանդաղ է ընթանում, ազոտային նյութերից 
սպիտակուցներ չեն սինթեզվում, և նրանց սինթեզը կանգ է առնում: Այդ-
պիսի դեպքերում ազոտից գոյացած միացությունները ամինաթթուների 
ձևով կուտակվում են բույսի մեջ, որը չի ապահովում ծաղկաբողբոջների 
հիմնադրումը հաջորդ տարվա բերքի համար: Էտի միջոցով կարգավո-
րում են բույսի մեջ տեղի ունեցող կենսաքիմիական գործընթացները, այ-
սինքն՝ տարիքավոր, ծերացած պտղաբերող ճյուղերի, ծաղկաբողբոջների 
մի մասը հեռացնում են և պայմաններ են ստեղծում վեգետատիվ մասերի 
վերընթաց աճի համար: Վերջինս ապահովում է ազոտի սինթեզը՝ մինչև 
սպիտակուցներ, ինչը և նպաստում է հաջորդ տարվա բերքի համար ծաղ-
կաբողբոջների հիմնադրմանը: 
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Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 
1. Որո՞նք են բույսերի էտի հիմնական նպատակները։  
Ինչի՞ց են կախված էտի բնույթն ու խնդիրները։  
2. Որո՞նք են էտի կենսաբանական հիմունքները։ 
 

Գործնական աշխատանք 
 
Կազմակերպեք քննարկում-բանավեճ՝ հետևյալ թեմայով. 
«Ինչո՞ւ և ի՞նչ նպատակով է մարդը միջամտում բուսատեսակների 

զարգացմանը՝ էտի կամ սաղարթի ձևավորման միջոցով։ Դա լա՞վ է, թե՞ 
վատ»: 
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ԳԼՈՒԽ 2 
 

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԻ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԵՐԸ 

 

2.1. ԷՏԻ ՁԵՎԵՐԸ 
 

Գործնականում էտն ըստ կատարման բնույթի և նշանակության լի-
նում է 2 ձևի՝ նոսրացում և կարճացում: 

Նոսրացումն այն գործողությունն է, երբ շիվը կամ ճյուղը հիմքից՝ 
օղակի վրայից կտրում և ամբողջությամբ հեռացնում են: Նոսրացնելիս 
սաղարթից հեռացնում են՝ 

ա) բոլոր այն ճյուղերը, որոնց աճն ուղղված է դեպի սաղարթի ներսը, 
որովհետև դրանք կարող են խտացնել սաղարթը և խանգարել լուսավո-
րության ռեժիմին, 

բ) 900 անկյան տակ հորիզոնական ուղղությամբ աճող ճյուղերը. եթե 
դրանք մնան, հետագայում կխանգարեն միջշարքային տարածություննե-
րի մեքենայացման աշխատանքներին, 

գ) այն ճյուղերը, որոնց աճն ուղղված է դեպի ներքև՝ դեպի հողը, 
դ) այն զույգ ճյուղերից մեկը, որոնք սուր անկյուն են կազմում և իրար 

մրցակից են. սովորաբար էտում են ստորին, թույլ, վտիտ ճյուղերը, 
ե) բացի այդ բոլորից, հեռացվում են նաև այն բոլոր չորացած, ցրտա-

հարված, հիվանդություններով և վնասատուներով խիստ վարակված 
ճյուղերը, որոնք այլևս չեն կարող վերականգնվել: Նոսրացնելիս կրճա-
տում են սաղարթում եղած ճյուղերի թիվը, հետևապես մնացած յուրա-
քանչյուր ճյուղին ավելի շատ սննդանյութ է բաժին ընկնում, քան մինչև 
նոսրացումը։ Բացի այդ, նոսրացումը նպաստում է սաղարթի ներսում լու-
սավորության ռեժիմի լավացմանը, որից և պտուղները լինում են վառ 
գույնի և բարձրորակ: 

Կարճացումը էտի այն ձևն է, երբ էտում և հեռացնում են շիվերի կամ 
ճյուղերի երկարության մի մասը, իսկ մյուս մասը թողնում են: Կարճաց-
նում են սովորաբար դրսի բողբոջի վրայից, այնպես, որ կտրվածքի վերևի 
մասը 2-3 մմ-ով ավելի բարձր լինի բողբոջների ծայրային մասից, իսկ շեղ 
կտրվածքի ստորին մասը համընկնի բողբոջի մեջտեղի մասի մակարդա-
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կին, իհարկե, շեղ կտրվածքի խորությունը չպետք է շփվի բողբոջի տակի 
անոթաթելային խրձիկների բջիջների հետ և չվնասի նրանց: 

Կարճացումը պահպանում է շիվերի թիվը, իսկ հետագայում նպաս-
տում է նոր ճյուղերի առաջացմանը: Այսպիսով, կարճացումով ապահո-
վում են ճյուղերի լայնակի աճը: Գոյություն ունեն կարճացման մի քանի 
աստիճաններ: 

ա) Ծերատում կամ պենցիրովկա, երբ հեռացնում են ընթացիկ տար-
վա շիվերի աճման կոները կամ ծայրային մասերը՝ 1-5սմ հեռավորու-
թյամբ: 

բ) Թույլ կարճացում, այս դեպքում հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի 1/3 
մասը կամ 10-33 %-ը: 

գ) Միջին կարճացման ժամանակ հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի ½ մա-
սը կամ 50%-ը: 

դ) Ուժեղ կարճացման դեպքում հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի եր-
կարության 2/3 մասը կամ 60-70%-ը: 

Կախված էտվող ծառի վիճակից, նրա տարիքից, էտի նպատակներից՝ 
կիրառում են տարբեր աստիճանի կարճացում: 

Կարճացնում են ընթացիկ տարվա շիվերը կամ ընձյուղները, ամենից 
հաճախ կարճացնում են մեկ տարեկան ճյուղերը: Երբեմն, կախված ծառի 
տարիքից, կարճացնում են երկու տարեկան ճյուղերը. դա կոչվում է հա-
կադարձ էտ:  

Երբ նկատվում է բերքի անկում, աճման պրոցեսների դանդաղում ու 
սաղարթի կենտրոնական մասերի մերկացում, ուժեղ կարճացնում են 3-4-
5 տարեկան ճյուղերը: Այդպիսի կարճացումը կոչվում է խոր էտ կամ մաս-
նակի երիտասարդացում:  

Բացի այդ, երբ սաղարթի կենտրոնական մասն ամբողջությամբ մեր-
կանում է, կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերը սկսում են մահանալ։ 
Մահացումը տեղի է ունենում կենտրոնաձիգ ուղղությամբ: Այդպիսի դեպ-
քերում ծառերը երիտասարդեցնելու նպատակով կատարում են կիսա-
կմախքային և խոշոր կմախքային ճյուղերի ուժեղ կարճացում: Ընդ որում, 
բոլոր կմախքային ճյուղերը չի կարելի կարճացնել միանգամից, այլապես 
ծառը կզրկվի ասիմիլյացիոն ապարատից, ինչից նրանք կարող են չորա-
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նալ և չվերականգնվել, դրա համար առաջին տարին կարճացնում են 1-2 
տարեկան կմախքային ճյուղերը, երկրորդ տարին՝ 2-3 և երրորդ տարին՝ 
մնացած ճյուղերը: Այսպիսով, երիտասարդացումը կատարվում է 3 տար-
վա ընթացքում: 

 

2.2. ԷՏԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
 

Կախված տեղի կլիմայական պայմաններից (հատկապես ջերմային 
ռեժիմից) և ծառերի տեսակների ու սորտերի կենսաբանական առանձնա-
հատկություններից՝ ծառերն ու թփերը կարելի է էտել 2 ժամկետում՝ հան-
գստի շրջանում և վեգետացիայի ընթացքում: 

Հանգստի շրջանի էտը կոչվում է ձմեռային էտ, իսկ վեգետացիայինը՝ 
ամառային կամ կանաչ էտ: 

Հանգստի շրջանի էտը կարելի է կատարել ուշ աշնանը՝ ծառերի տե-
րևաթափից հետո, և շարունակել մինչև վաղ գարուն՝ վեգետացիայի սկիզ-
բը, մինչև բողբոջների ուռչելը: 

Վեգետացիայի շրջանի էտը սովորաբար սկսում են վեգետացիայի ըն-
թացքում, սակայն գործնականում այն կատարում են գլխավորապես բույ-
սերի բուռն աճի շրջանում՝ մայիս, հունիս, հուլիս ամիսներին: 

Հայտնի է, որ պտղատու բույսերի ինչպես վեգետատիվ մասերում, 
այնպես էլ արմատային համակարգում վեգետացիայի ընթացքում ստեղծ-
ված սննդանյութերը սաղարթի ստորին մասերում հոսում են վեր՝ դեպի 
աճման կոնը, որտեղ նրանց մի մասը ծախսվում է աճման պրոցեսների 
վրա, իսկ մնացած մասը, որպես պաշարային սննդանյութ, կուտակվում է 
աճման կոնի մոտ գտնվող հյուսվածքներում և բջիջներում։ Այդ է պատ-
ճառը, որ վեգետացիայի ընթացքում կատարված էտի ժամանակ պահես-
տային սննդանյութերի մեծ կորուստ է լինում, ինչի հետևանքով բույսերն 
աճում են դանդաղ և թույլ: 

Հանգստի շրջանում տեղի է ունենում հակառակ պրոցեսը, այսինքն՝ 
պաշարային սննդանյութերն աճող շիվերի և նույնիսկ բազմամյա կմախ-
քային ճյուղերի ծայրային մասերից շարժվում են դեպի ստորին մասերը, 
որտեղ և կուտակվում են որպես պաշարային սննդանյութեր: Այդ է պատ-
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ճառը, որ աշնանային էտի ժամանակ պահեստային սննդանյութերի կո-
րուստ չի լինում, և դրանից ծառերը լավ են աճում: 

Ինչպես նախկին ԽՍՀՄ-ում (Զ.Ա. Մետլիցկի, Վ.Ա. Կոլեսնիկով, Ա.Ե. 
Մարգարյան, Ա.Ն. Ստեպանով), այնպես էլ արտասահմանում կատարված 
բազմամյա հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հանգստի շրջանի էտն 
ամառային էտի համեմատությամբ իսկապես ավելի շատ դրական կողմեր 
ունի: Այդ է պատճառը, որ գործնականում ամառային էտից խուսափում են: 

Չնայած ամառային էտն ընդհանուր առմամբ բացասական ազդեցու-
թյուն է թողնում ծառերի նորմալ աճի ու զարգացման վրա, այնուամենայ-
նիվ, որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է դիմել ամառային էտին. օրինակ՝ ծա-
ռերի հիմնական ոստերի և կիսակմախքային ճյուղերի վրա առաջացած 
շիվերը, որոնք, 900 անկյան տակ աճելով հորիզոնական ուղղությամբ, 
գնում են դեպի միջշարքային ու խանգարում են միջշարքային տարածու-
թյունների մեքենայացման աշխատանքներին, կամ այն շիվերը, որոնք 
աճում են դեպի սաղարթի ներսը, խտացնում են այն և խանգարում մյուս 
ճյուղերի աճի հնարավորությանը: Դրանք բոլորն էլ ենթակա են հեռաց-
ման: Եթե թողնենք, ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում նրանք կաճեն, 
կհաստանան և ավելորդ սննդանյութեր կծախսեն: Փորձերը ցույց են տվել, 
որ այդպիսի շիվերի ու ճյուղերի հեռացումն ամառային էտի միջոցով 
ավելի դրական է, քան նրանց թողնելը: 

Ամառային էտի են դիմում նաև տնկարանային տնտեսություններում 
տնկիների սաղարթը ձևավորելիս՝ ծերատման միջոցով աճն ու պտղաբե-
րումը կարգավորելու համար: 

Գործնական պտղաբերությունը ցույց է տվել, որ հանգստի շրջանի 
էտն ավելի դրական է ազդում ծառերի աճի ու պտղաբերման կարգավոր-
ման վրա, քան ամառային՝ կանաչ էտը: 

Հանգստի շրջանի էտի կոնկրետ ժամկետները նույնպես կախված են 
տեղի կլիմայական և տեսակային ու սորտային առանձնահատկություն-
ներից: Օրինակ՝ Հայաստանի այն շրջաններում (Նոյեմբերյան, Թուման-
յան, Իջևան, Բերդ, Մեղրի, մասամբ նաև Ղափան), որտեղ ձմեռվա ամե-
նացուրտ ամսվա ջերմությունը չի իջնում -200-ից, խնձորենին, տանձենին, 
բալենին, սալորենին էտում են ուշ աշնանը՝ սկսած տերևաթափի պահից, 



 
 

66 
 

և շարունակում են ամբողջ ձմեռվա ընթացքում, իսկ ծիրանենին, դեղձե-
նին, կեռասենին, նշենին էտում են փետրվարի առաջին տասնօրյակից 
սկսած, երբ -200-ից ցածր ցրտերի վտանգն արդեն անցած է լինում: Մերձ-
արևադարձային բույսերը՝ թզենին, նռնենին, արևելյան խուրման, ձիթե-
նին էտում են մարտի սկզբներից սկսած և վերջացնում են մինչև բողբոջ-
ների ուռչելը: 

Հայաստանի այն շրջաններում (Արարատյան հարթավայր, նախա-
լեռնային գոտի, Զանգեզուր, Լոռի-Փամբակ, Դարալագյազի գոտի), որտեղ 
ամենացուրտ ամսին (հունվարին) ջերմաստիճանն իջնում և հասնում է  

-310-ի, այդպիսի տեղերում խնձորենին, տանձենին, բալենին, կեռասե-
նին, սալորենին, ծիրանենին էտում են փետրվարի առաջին տասնօրյա-
կից սկսած, իսկ մնացած կորիզավորները՝ մարտի սկզբներից: 

Հայաստանի բարձր լեռնային շրջաններում (Սևանի ավազան, Ապա-
րան-Հրազդան և Շիրակի սարահարթի մեջ մտնող շրջանները) խնձորե-
նին, տանձենին, բալենին, սալորենին էտում են մարտի սկզբներից և վեր-
ջացնում մինչև բողբոջների ուռչելը: 

Հանգստի շրջանում, մանավանդ երիտասարդ ծառերի համար, էտի 
ճիշտ ժամկետի ընտրությունն ունի շատ կարևոր նշանակություն: Ինչ-
պես վեգետացիայի ընթացքում, այնպես էլ աշնանը՝ վեգետացիայի վեր-
ջում, դիտումներից պարզվել է, որ ապրիլի 5-ին էտված տնկիների ընթա-
ցիկ տարվա շիվերի միջին աճը կազմել է 15-20սմ, իսկ ապրիլի 15-ին էտ-
վածների շիվերի միջին աճը՝ 10-12սմ, այսինքն՝ 5-8 սմ-ով ավելի պակաս: 

Այստեղից հետևում է՝ որքան հանգստի շրջանում էտը շուտ կատար-
վի (եթե ցրտահարությունների վտանգը չկա), այնքան նա ավելի դրական 
ազդեցություն կթողնի ծառերի աճի ու զարգացման վրա: 
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2.3. ԾԱՌԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

Պտղատու բույսերը էվոլյուցիայի ընթացքում բնության մեջ մղվող գո-
յության պայքարում լույսի, ջերմության և այլ անհրաժեշտ գործոններից 
օգտվելու համար ձեռք են բերել սաղարթի կազմավորման որոշակի ձևեր, 
որոնք ֆիլոգենետիկ զարգացման ընթացքում ամրացել և կազմել են 
տվյալ տեսակի կենսաբանական բնորոշ հատկանիշը, որը և ժառանգա-
բար փոխանցվել ու պահպանվել է մշակովի սորտերի մեջ: Օրինակ՝ 
պտղատու բույսերի մեծ մասը, հատկապես հնդավորներն ու կորիզավոր-
ները, առանց մարդու միջամտության զարգացնում են բրգաձև սաղարթ-
ներ՝ ճյուղերի հարկային դասավորությամբ: Իհարկե, կան տեսակներ, 
որոնք կազմակերպում են գնդաձև, փռված սաղարթներ՝ ճյուղերի ազատ 
դասավորությամբ: Մնացած տեսակների ճյուղերի հարկայնությունը 
նույնպես արտահայտվում է, սակայն ավելի թույլ աստիճանի: 

Սաղարթի կազմավորման բնական ձևերը կենսաբանորեն անհրաժեշտ 
են իրենց՝ բույսերի համար, սակայն մարդը մշակում է պտղատու բույսեր՝ 
հանուն իր նպատակների, հետևապես սաղարթի կազմավորման բնական 
ձևերը չեն կարող բավարարել մարդու պահանջները, այդ պատճառով նա 
փոխում է սաղարթի կազմավորման բնական ձևը՝ դրանով նպաստելով բեր-
քատվությանն ու պտուղների որակի բարձրացմանը, ծառերի՝ բերքատվու-
թյան շրջանի մեջ շուտ մտնելուն, երկարակեցությանը, դիմացկունությանը, 
խնամքի, բուժման, բերքահավաքի աշխատանքներին:  

Հենց այդ նպատակների համար է, որ մարդիկ ձևավորում են ծառերի 
սաղարթը: Ձևավորումը կատարում են էտի միջոցով: Էտի տարբեր ձևեր 
ու աստիճաններ կիրառելով՝ մարդը միջամտում է բույսի աճի նորմալ ըն-
թացքին, ստիպում է փոխել դրանք՝ դրանք նոր ուղղությամբ զարգացնելու 
համար:  

Այդպիսի միջամտությունը կարող է խիստ բացասաբար անդրադառ-
նալ պտղատու բույսերի աճի և զարգացման վրա: Դրա համար ամեն մի 
էտող ծառերը ձևավորելիս պետք է հաշվի առնի էտվող ծառի կենսաբա-
նական առանձնահատկությունները և նրան տա համապատասխան 
ձևավորում՝ խուսափելով ուժեղ վնասվածքներ պատճառելուց: Իհարկե, 
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տարբեր տեսակներ և նույնիսկ տարբեր սորտեր տարբեր հողակլիմայա-
կան պայմաններում տարբեր ձևավորում են պահանջում:  

Ծառերը ձևավորելիս առաջին հերթին պետք է ստեղծել նրանց բունը։  
Ըստ բնի բարձրության սաղարթները լինում են. 

1. Բարձրաբուն, բնի բարձրությունը 1,5-2 և ավելի մ է: 
2.Կիսաբարձրաբուն կամ շտամբային, բնի բարձրությունը 0,8-1,25մ է: 
3. Ցածրաբուն, բնի բարձրությունը տատանվում է 40-70սմ սահման-

ներում, ընդ որում՝ կորիզավորներինը թողնում են 50-60սմ, իսկ հնդավոր-
ներինը՝ 60-70 սմ: 

Հայաստանում, ընդունված են հիմնականում ցածրաբուն սաղարթները: 
4. Թփային կամ թզուկային, բնի բարձրությունը՝ 30-40սմ: 
5. Անբուն, բնի բարձրությունը 15-20սմ է, կամ սաղարթը փռվում է 

գետնի երեսին: 
Գոյություն ունեցող սաղարթները բաժանում են երկու խմբի՝ ազատ 

(կանգուն) կամ բարելավված բնական սաղարթներ և արհեստական սա-
ղարթներ: 

Հայաստանում հիմնականում ընդունված են բարելավված բնական 
տիպի սաղարթները, որոնք, ըստ էության, շատ նման են սաղարթի բնա-
կան ձևին: Այդ սիստեմով ձևավորելիս մարդը համեմատաբար քիչ է մի-
ջամտում բույսի կենսաբանական պրոցեսներին, ինչի հետևանքով բույսի 
կենսագործունեությունն ընթանում է նորմալ կամ թույլ շեղումներով:  

Ազատ (կանգուն) կամ բարելավված բնական սաղարթների խմբի մեջ 
են մտնում բրգաձև, հարկային, հինգճյուղանի, անհարկ, բաժակաձև սա-
ղարթները: 

Արհեստական սաղարթներ ստեղծելիս մարդը էտի միջոցով խիստ 
միջամտում է բույսի կենսաբանական պրոցեսներին, փոխում է նրա բնա-
կան ձևը և դրանով ազդում բույսի կենսագործունեության վրա, խախտում 
է նրա աճման բևեռայնությունը, ստիպում է բույսերին աճելու ոչ թե ուղ-
ղաձիգ, այլ հորիզոնական ուղղությամբ կամ փռվելու գետնի երեսին: Այս 
տիպի սաղարթները սովորաբար ունենում են ավելի փոքր ծավալ, շուտ 
են մտնում բերքատվության մեջ, բայց ունենում են ավելի կարճ կյանք: 
Արհեստական սաղարթները բաժանվում են 2 խմբի: 
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Առաջին խմբի մեջ մտնում են փռվող կամ գետնատարած սաղարթները: 
Երկրորդ խմբի մեջ մտնող ձևավորումներից այժմ լայն չափով օգտ-

վում են Եվրոպայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հա-
րավսլավիայում, Բուլղարիայում, Ռումինիայում: Հայաստանում այդ ձևը 
նոր է միայն մուտք գործում: 

Համառոտակի բնութագրենք գոյություն ունեցող սաղարթներից յու-
րաքանչյուրի ձևը և դրա կատարման տեխնիկան: 

Ազատ-կանգուն աճող բնական ձևերից են. 
1. Սաղարթի բրգաձև ձևավորում 
Այն ծառատեսակներն ու սորտերը, որոնք բնական պայմաններում 

աճում և ձևավորում են բրգանման սաղարթ: Այդ եղանակով ձևավորելիս 
բունը թողնում են բարձր կամ միջին բարձրության: Բնից վերև, ուղեկցողի 
վրա դեռևս տնկարանի երրորդ դաշտում ստեղծում են 3-5 առաջին կար-
գի կմախքային ճյուղեր՝ ազատ տարածությամբ, և մեկ հատ զարգացած 
ուղեկցող. հետագայում՝ այգետնկումներից հետո, ուղեկցողի վրա ևս 
ստեղծում են 5-6 առաջին կարգի կմախքային ճյուղեր՝ մի քանի հարկով 
կամ ազատ դասավորությամբ: 

Բացի առաջին կարգի կմախքային ճյուղերից, նրանց վրա ստեղծում 
են երկրորդ կարգի ճյուղավորումներ: Ուղեկցողը թողնում են բույսի ամ-
բողջ կյանքի ընթացքում: Ուղեկցողի առկայությունը, ճյուղերի այսպիսի 
դասավորությունը և բնի բարձրությունը պայմանավորում են նրա ուժեղ 
աճը, ինչի հետևանքով ստացվում է բարձր սաղարթ, և խանգարվում են 
էտի, բերքահավաքի, բուժման, նեցուկավորման աշխատանքները: Բացի 
այդ, ծառերն ավելի ուշ են մտնում բերքատվության մեջ, վեգետացիան 
ձգձգվում է, և ծառերը հաճախ ցրտահարվում են: Այդ է պատճառը, որ այդ 
եղանակով ձևավորումը շատ սահմանափակ կիրառում ունի: 

2. Հարկային կամ հինգճյուղանի ձևավորում 
Ձևավորման այս համակարգը հիմնված է այն բանի վրա, որ պտղա-

տու ծառերի շիվերի և ճյուղերի վրա՝ նրանց առանցքի շուրջը, տերևների 
ու բողբոջների դասավորությունը պարուրաձև է: Այդ օրինաչափությունը 
կոչվում է տերևների կամ բողբոջների դասավորման ցիկլ, որն արտա-
հայտվում է հասարակ կոտորակով: 
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Հետազոտություններից պարզվել է, որ պտղատու բույսերի բողբոջնե-
րի դասավորման ցիկլը 2/5 է, երբեմն հանդիպում ենք նաև 1/3, 3/8 և այլ ցիկ-
լերի, սակայն մեծ մասինը 2/5 է: 

Բողբոջների դասավորության այս օրինաչափություններից էլ բխեց-
վել է երկհարկանի համակարգով ձևավորումը, որի դեպքում կարծես սա-
ղարթն ավելի լավ է լուսավորվում, և ճյուղերն իրար չեն խանգարում: 

Երկհարկանի համակարգով ձևավորելիս առաջին հինգ կմախքային 
ճյուղերը ստեղծում են տնկարանում՝ կից բողբոջներից (ճյուղերի միջև հե-
ռավորությունը հավասար է մեկ միջհանգուցային տարածության կամ 3-
4սմ), իսկ երկրորդ հարկը ստեղծում են այգում, նույն սկզբունքով, ինչ 
առաջին հարկը: Հյուսիսային և բարձրլեռնային շրջաններում, որտեղ աճը 
ընդհանրապես թույլ է, առաջին և երկրորդ հարկերի միջև թողնում են 40 
սմ, իսկ հարավային շրջաններում և ցածրադիր ու նախալեռնային գո-
տիներում, որտեղ աճը փարթամ է՝ թողնվում է 70 սմ տարածություն: 

Հետագա ուսումնասիրությունները և պրակտիկան ցույց են տվել, որ 
երկհարկանի համակարգով ձևավորումն իրեն չի արդարացնում: Նախ՝ 
երկրորդ հարկի ստեղծումը շատ դժվար է լինում, այնուհետև հարկերը 
մեկը մյուսին ստվերարկում են, ծառերի բարձր լինելու հետևանքով 
դժվարանում են նրանց բուժման ու բերքահավաքի աշխատանքները, 
ճյուղերը հարկում ուղեկցողի հետ լավ չներաճելու պատճառով հաճախ 
ջարդվում են, մեծանում է պահանջվող նեցուկների թիվը:  

Այդ ամենը հաշվի առնելով՝ մարդիկ շուտով հրաժարվեցին այդ հա-
մակարգից և սկսեցին դրա փոխարեն օգտագործել ձևավորման հինգճյու-
ղանի համակարգը, ինչի էությունը նույնն է, ինչ երկհարկանի ձևավորմա-
նը, միայն առանց երկրորդ հարկի:  

Ձևավորումն իրականացվում է հետևյալ տեխնիկայով. հնդավորների 
համար տնկարանի երրորդ դաշտում՝ վաղ գարնանը, իսկ կորիզավորների 
համար երկրորդ դաշտում՝ ամռան կեսերին, եթե պատվաստաշիվի բարձ-
րությունը 90 սմ-ից պակաս չի լինում, պատվաստաշիվի վրա հողի մակերե-
սից չափում են բնի բարձրությունը, հնդավորների բունը թողնում են 60-
70սմ, իսկ կորիզավորներինը՝ 40-50սմ (դեղձենու համար 40սմ), բնից վերև 
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հաշվում են 8 բողբոջ և 8-րդ բողբոջի վրայից այգու սուր մկրատով շեղակի 
կտրվածքով հեռացնում են պատվաստաշիվի ծայրային մասը:  

Բողբոջներն ընտրելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ առաջին, 
ինչպես նաև 6-րդ աչքերից դուրս եկած շիվերը պետք է գտնվեն պատ-
վաստի տեղի հակառակ կողմերում: Այնուհետև 8-7-րդ բողբոջները 
ոչնչացվում են՝ ստեղծելով 8-10սմ երկարությամբ բութակ:  

Այս աշխատանքը կատարելուց մեկ ամիս հետո պատվաստաշիվի 
վրա եղած բողբոջները բացվելով աճում են, և երբ դրանք հասնում են 15-
20սմ-ի, բնի վրա եղած բոլոր շիվերը կարճացնում են՝ թողնելով միայն մեկ 
կամ երկու տերև: Դրանք կոչվում են հաստացման շիվեր։ Հանքային 
սննդանյութերը վեր բարձրանալով, իսկ օրգանականը՝ իջնելով ներքև, 
բաշխում են կողային աճման կետերի վրա։ Սակայն քանի որ աճման կո-
ները հեռացվել են, սննդանյութերը, կանգ առնելով այդ կետում, առաջաց-
նում են ոստեր և նպաստում բնի հաստացմանը:  

Բնից վերև եղած ճյուղավորումներից ընտրում են հինգ կողային շի-
վեր, վեցերորդ շիվը կապում են բութակին՝ նրան ուղղահայաց դիրք տա-
լու համար: Այնուհետև հետևում են, որ բնի վրա նոր շիվեր չգոյանան, 
կամ կողային ճյուղերի արանքում նոր ճյուղավորումներ կամ վաղաժամ 
շիվեր չառաջանան: Օգոստոսի մեջ հեռացնում են բնի վրա եղած հաս-
տացման շիվերն այնպես, որ դրանց հեռացման տեղում գոյացած վերքերն 
աշնանը լինեն կալուսապատված, իսկ տնկանյութը հանելու ժամանակ՝ 
լրիվ առողջացած: 

Տնկումից հետո այգում ծառերի ձևավորումը շարունակում են 3-4 
տարի: Ձևավորման յուրաքանչյուր տարում ուղեկցողի վրա ստեղծում են 
ևս 1-2 կմախքային ճյուղեր, և այդպես ձևավորումը վերջացնելուց հետո 
առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի ընդհանուր թիվը հասնում է 9-11-ի: 
Բացի դրանից, յուրաքանչյուր կմախքային ճյուղի վրա ստեղծում են նաև  
1-2 երկրորդ կարգի, վերջիններիս վրա՝ երրորդ կարգի ճյուղավորումներ 
և այլն: 

Երկրորդ կարգի ճյուղեր առաջացնելու նպատակով առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղերի ծայրային մասերը (շիվի երկարության 1/3-ի չափով) 
կտրում և հեռացնում են: Կմախքային ճյուղի հիմքից 30-40սմ հեռավորու-
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թյան վրա առաջացած շիվերից մեկը՝ դեպի դուրս 40-450 անկյան տակ 
աճողը, թողնում են որպես երկրորդ կարգի ճյուղ, իսկ մնացած ճյուղերը 
կարճացնում են: Ձևավորման այդ եղանակը համարվում է ամենալավա-
գույնը և կիրառվում է մինչև վերջին ժամանակներս: 

3.Անհարկ կամ փոփոխված լիդերային համակարգով ձևավորում։ 
Ձևավորման այդ համակարգը տարբերվում է հարկային և բրգաձև 

համակարգերից նրանով, որ ստեղծվում է առանց հարկերի, և կմախքա-
յին ճյուղերը դասավորվում են ուղեկցողի վրա՝ նրա առանցքի շուրջը, մե-
կը մյուսից որոշակի հեռավորությամբ: Սովորաբար ստորին երեք ճյուղե-
րը թողնում են մեկը մյուսից 8-12սմ, իսկ նրանից բարձր ճյուղերը՝ 20-30սմ 
հեռավորությամբ: 

Ձևավորման վերջում սաղարթը պետք է ունենա 5-7 առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղեր, որոնք դասավորված են ուղեկցողի առանցքի շուրջը՝ 
1,2-1,5մ տարածության վրա: 

Ձևավորման վերջին տարում կենտրոնական ուղեկցողի ծայրային 
մասը կտրում-հեռացնում են կամ նրան տալիս են թեք զարգացում: Այս 
սորտերի ծառերի վրա, որոնք կենսաբանորեն ընդունակ են ստեղծելու 
բրգաձև սաղարթ, ուղեկցողը կտրում և հեռացնում են, իսկ այն սորտերի 
վրա, որոնք հակում ունեն փռված սաղարթ կազմակերպելու, ուղեկցողին 
տալիս են թեք զարգացում: 

Ձևավորման այս համակարգի առավելությունը հարկայինի և բրգա-
ձևի համեմատությամբ այն է, որ ծառերն աճում են ոչ շատ բարձր, լավ են 
լուսավորվում, շուտ են մտնում բերքատվության շրջան, կմախքային ճյու-
ղերը լավ են ներաճում ուղեկցողի հետ, լինում են ամուր և առողջ: Նրանց 
վեգետացիան շուտ է վերջանում, հեշտանում են բերքահավաքի ու էտի 
աշխատանքները, քիչ թվով նեցուկներ են պահանջվում և այլն:  

Ձևավորման այս համակարգի թերությունն այն է, որ տնկարանում 
հնարավոր չի լինում երկուսից ավելի կմախքային ճյուղեր ստեղծել, որով-
հետև հնդավորների պատվաստաշիվը տնկարանի երրորդ դաշտում՝ 
վաղ գարնանը կամ կորիզավորների պատվաստաշիվը երկրորդ դաշ-
տում՝ ամռան կեսերին 1,5մ բարձրության չի հասնում։ Դրանք ամենաշա-
տը կարող են ունենալ 100 կամ 110սմ բարձրություն, որից եթե 70 սմ 
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թողնվի որպես բուն, իսկ ծայրային մասից 10-15սմ հեռացվի, բնից վերև 
կմնա 20-25սմ տարածություն: Այդքան տարածության վրա հասկանալի է, 
որ 4-5 հատ առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի ստեղծումը նշված միջ-
ճյուղային տարածություններում հնարավոր չէ:  

4.Նոսրացած հարկային համակարգով ձևավորում 
Հնդավորների և կորիզավորների սորտերի ճնշող մեծամասնությունը 

սաղարթի առաջին հարկում կարող է առաջացնել երկու, երբեմն միայն 
երեք լավ զագացած կմախքային ճյուղեր: Եթե այդ ճյուղերը լավ են դասա-
վորվում ցողունի շուրջը, ստացվում է ամուր, ուղեկցողի հետ լավ ներա-
ճած կմախքային ճյուղերով նոսր սաղարթ:  

Այդ համակարգով ձևավորման էությունը. եթե հնդավորներ են՝ 
տնկարանի երրորդ, իսկ եթե կորիզավորներ են՝ երկրորդ դաշտում պատ-
վաստաշիվի վրա ստեղծում են համապատասխան բնի բարձրություն 
(հնդավորների համար 60-70 սմ, կորիզավորների համար 40-50սմ), բնից 
վերև հաշվում են 5 աչք և 6-րդ աչքի վրայից հեռացնում են պատվաստա-
շիվի ծայրային մասը, այնուհետև հեռացնում են 6-րդ և 5-րդ բողբոջները և 
ստեղծում բութակ: Այդ աշխատանքը կատարելուց մեկ ամիս հետո, երբ 
պատվաստաշիվի վրա թողնված բողբոջները բացվում և շիվերը հասնում 
են 15 սմ երկարության, բնի վրա եղած շիվերը կարճացնում են և թողնում 
որպես հաստացման շիվեր: Բնից վերև՝ 4-րդ բողբոջից դուրս եկած շիվը 
կապում են բութակին՝ նրան ուղղահայաց դիրք տալու և ուղեկցող դարձ-
նելու համար: Ուղեկցողից ներքև գտնվող 3 կից բողբոջներից դուրս եկած 
կողային շիվերից կազմակերպում են սաղարթի առաջին հարկը՝ 2-3 
կմախքային ճյուղերով: Վեգետացիայի ընթացքում ստեղծում են նպաս-
տավոր պայմաններ՝ կողային ճյուղերի և ուղեկցողի զարգացման համար, 
այնուհետև հետևում են, որ բնի վրա և կողային ճյուղերի արանքում նոր 
ճյուղավորումներ կամ վաղաժամ շիվեր չառաջանան, իսկ առաջանալիս 
կարճացնում և հեռացնում են հաստացման շիվերը: Այսպիսով, հոկտեմ-
բերի վերջերին, նոյեմբերի մեջ, տնկարանից դուրս եկած տնկիներն ունե-
նում են մեկ հարկ՝ 2-3 կմախքային ճյուղերով և մեկ զարգացած ուղեկցո-
ղով: Այգետնկումից հետո ուղեկցողի վրա ստեղծում են հաջորդ հարկերը՝ 
մեկական, իսկ երբեմն երկուական կմախքային ճյուղերով։ Բացի այդ, 
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ձևավորման վերջում թողնում են մեկ կողային կմախքային ճյուղ: Այգում 
սաղարթի կմախքային ճյուղեր ստեղծեու նպատակով ընտրում են այն-
պիսի ճյուղեր, որոնք շեղվում են հիմնական ցողունից և նրա հետ կազ-
մում 450-ից ոչ պակաս անկյուն: Այսպիսի ձևավորման դեպքում կմախքա-
յին ճյուղերը դասավորվում են ուղեկցողի տարբեր կողմերում, որի հե-
տևանքով նրանք իրենց հիմքային մասերով չեն միանում իրար, լավ են 
համաճում և լինում են ամուր: 

Նոսրացած հարկային սիստեմով ձևավորման ժամանակ սաղարթում 
ստեղծում են 5-8 կմախքային ճյուղեր և 2 փոխարինողներ: Պետք է նշել, 
որ հարկերի միջև ցածրադիր ու նախալեռնային շրջաններում թողնում են 
հնդավորների համար 50-60, կորիզավորների համար 30-40սմ, իսկ բարձր 
լեռնային շրջաններում՝ 25-30սմ տարածություն: 

Առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի վրա՝ երկրորդ կարգի, իսկ երկ-
րորդների վրա երրորդ կարգի ճյուղավորումներ առաջացնելու սկզբունքը 
նույնն է, ինչ մյուս ձևավորման ժամանակ: 

5.Սաղարթի բաժակաձև համակարգով ձևավորում 
Այս համակարգով են ձևավորում դեղձենին, երբեմն նաև սալորենին: 

Ձևավորումը սկսում են տնկարանի երկրորդ դաշտում, հունիսի վերջին 
կամ հուլիսի սկզբներին, երբ պատվաստաշիվը հասնում է 65-70սմ բարձ-
րության: 

Ձևավորման տեխնիկան հետևյալն է. բունը թողնում են 30-40սմ բարձ-
րությամբ, դրանից վերև հաշվում են 5 բողբոջ և 5-րդ բողբոջի վրայից 
կտրում, հեռացնում են պատվաստաշիվի ծայրային մասը: Դրանից 15-20 օր 
հետո էտված մասից ներքև պատվաստաշիվի վրա գտնվող բողբոջները 
բացվում և շիվեր են առաջացնում: Երբ դրանք հասնում են 15սմ երկարու-
թյան, բնի վրա եղածները կարճացնում ու թողնում են որպես հաստացման 
շիվեր, իսկ բնից վերև առաջացած շիվերից ստեղծում են սաղարթ՝ 4-5 առա-
ջին կարգի կմախքային ճյուղերով, առանց ուղեկցողի: Այս դեպքում սաղար-
թի կենտրոնը մնում է բաց: Հաստացման շիվերն ամբողջությամբ հեռացնում 
են օգոստոսի կեսերին: Հոկտեմբերի վերջերին՝ տերևաթափից հետո, տնկին 
տնկարանից հանում և տեղափոխում են այգի, որտեղ տնկելուց հետո առա-
ջիկա 2-3 տարիների ընթացքում ստեղծված կմախքային ճյուղերին տրվում է 
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համապատասխան զարգացում, և նրանց վրա առաջացնում են երկրորդ, 
երրորդ կարգի ճյուղավորումներ: Սաղարթի այս տիպն ունի մի շարք առա-
վելություններ: Ուղեկցողի բացակայության պատճառով ծառերը փոքր են 
մնում, սաղարթը դեպի վեր չի ձգվում և դրանից հեշտանում են բերքահա-
վաքի, էտի ու բուժման աշխատանքները: Բացի դրանից, ծառերը համեմա-
տաբար ավելի շատ են մտնում բերքատվության շրջան: Սաղարթի կենտրո-
նի բաց լինելու շնորհիվ լույսն ազատ թափանցում է նրա մեջ, ճյուղերը լավ 
են լուսավորվում, դրանից էլ պտուղներն ունենում են ավելի վառ գույն, 
բարձր որակ և լավ բույր: 

Վերոհիշյալ դրական կողմերի հետ միասին այդ համակարգն ունի 
նաև մի շարք թերություններ: Քանի որ սաղարթի հիմնական կմախքային 
ճյուղերն ընտրում են 4-5 կից բողբոջներից դուրս եկած շիվերից, որոնք 
ցողունի շուրջը շատ խիտ են դասավորված (ընդամենը 12-15սմ տարա-
ծության վրա, մեկը մյուսից 3-4սմ հեռավորությամբ), ուստի հետագայում, 
երբ այդ ճյուղերը հաստատվում են, նրանք կարծես դուրս են գալիս մի կե-
տից, լավ չեն ներաճում, և հաճախ բերքի ծանրության տակ ուժեղ քամի-
ներից ճեղքվում, ջարդվում և շարքից դուրս են գալիս կամ պահանջում են 
մեծ թվով նեցուկներ: Ելնելով դրանից՝ այժմ խորհուրդ է տրվում դեղձե-
նին ձևավորել բարելավված բաժակաձև համակարգով: Այս դեպքում 
կմախքային ճյուղերը ստեղծում են մեկընդմեջ բողբոջներից դուրս եկած 
շիվերից: Դրա համար տնկարանի երկրորդ դաշտում վաղ գարնանից 
պետք է կիրառել բարձր ագրոտեխնիկա, տալ սնուցում և առատ ջրել՝ այն 
հաշվով, որ պատվաստաշիվը հունիսի վերջերին ունենա 80սմ-ից ոչ պա-
կաս բարձրություն: Այդ դեպքում բունը թողնում են 30-40սմ բարձրու-
թյամբ, դրանից վերև հաշվում են 8 բողբոջ ու ծայրային մասը կտրում։ Այ-
նուհետև մեկընդմեջ բողբոջներից ստեղծում են 3-5 առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղեր՝ մեկը մյուսից 8-10սմ հեռավորությամբ, այնպես, որ 
3-5 կմախքային ճյուղերը ստեղծվեն ցողունի 30-40սմ տարածության վրա: 
Ճյուղերի այդպիսի դասավորության հետևանքով նրանք լավ են ներա-
ճում ուղեկցողի հետ, լինում են ամուր և հեշտությամբ չեն ջարդվում: 
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6. Թփաձև կամ թզուկային համակարգով ձևավորում 
Այս համակարգով ձևավորման հիմնական տարբերությունը մյուս 

ձևերից այն է, որ բունը թողնվում է 20-30սմ բարձրությամբ: Կմախքային 
ճյուղերը ստեղծվում են բնի հիմքի մասի վրա գտնվող բողբոջներից: 
Թփաձև համակարգով ձևավորումը կիրառվել է անցյալում՝ միայն բալե-
նիների համար: Այժմ այն հաջողությամբ կիրառվում է սալորենու, թզե-
նու, սերկևիլենու, խնձորենու ցածրաճ տեսակներն ու սորտերը ձևավորե-
լիս: Ձևավորման այդ համակարգը Հայաստանի բարձր լեռնային շրջան-
ների համար շատ կարևոր նշանակություն ունի: Թզուկային սաղարթի 
ստեղծումով կարելի է կանխել արևահարությունը, որը խիստ ցամաքային 
շրջաններում շատ մեծ վնասներ է պատճառում ծառերին: Բացի դրանից, 
արագացնում է բերքատվության շրջան մտնելու ընթացքը, հեշտացնում  
բերքահավաքի, ձևավորման ու բուժման աշխատանքները և այլն: 

Անհրաժեշտ է տարբերել «Կլասիկ» կամ կազմավորված պտղաբուծու-
թյուն և ժամանակակից ինտենսիվ պտղաբուծություն հասկացությունները: 

Կլասիկ կամ կազմավորված ծառերն ունենում են միայն մեկ կարգի 
կմախքային ճյուղեր, որոնք համաչափ տեղադրվում են տարածության 
մեջ և, կապվելով հատուկ, նախապես պատրաստված հիմնակմախքների 
հետ, պահվում են հարկ եղած վիճակում: Պտղաբերող ճյուղերը դասա-
վորվում են առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի վրա, նրանց ամբողջ եր-
կարությամբ: 

Սաղարթի փոքրածավալությունը, նրա արդյունավետությունն ու 
պտղաբերող ճյուղերի կենսունակությունը պահպանելու համար անհրա-
ժեշտ է կիրառել ճյուղերի հաճախակի ծերատման, կորացման, ոլորման և 
էտի այլ ձևերի բավականաչափ բարդ եղանակ: Սակայն այս համակարգը 
շատ աշխատատար է, պահանջում է մեծ ծախսումներ, հենարանային 
հիմնակմախքի ստեղծում, էտի ավելի բարդ եղանակ և մասնագետների 
բարձր որակավորում: Ուստի կլասիկ պտղաբուծությունն արդյունաբե-
րական նշանակություն չստացավ: 

Սաղարթի արհեստական կլասիկ ձևի ֆոնի վրա հետագայում սկիզբ 
առավ և զարգացավ սաղարթի արհեստական ձևավորման ժամանակա-
կից ինտենսիվ պտղաբուծությունը: 
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Ինտենսիվ պտղաբուծության մեջ կիրառվող ձևավորումը, ի տարբե-
րություն կլասիկի, արտահայտվում է նրանով, որ առաջին կարգի կմախ-
քային ճյուղերի վրա ստեղծվում են երկրորդ կարգի 100-150 սմ երկարու-
թյամբ թույլ ճյուղավորումներ, որոնց վրա առաջանում են պտղաբերող 
ճյուղերը: Բերքը կազմակերպվում է հիմնականում դրանց վրա: Մեկ տա-
րեկան ճյուղերն այստեղ, փաստորեն, չեն ծերատում և էտում: Դրա փո-
խարեն կիրառում են ճյուղերի կռացումը՝ ինչպես հորիզոնական, այնպես 
էլ թեք ուղղությամբ, որը նույնպես աշխատատար է, բայց, համեմատած 
կլասիկ ձևի հետ, ավելի պարզեցված է։ Բացի դրանից, ծառերը շուտ են 
մտնում պտղաբերության շրջան, հիմնակմախքները հարկավոր են լինում 
միայն ձևավորման առաջին տարում: 

Ինտենսիվ պտղաբուծությունը միջոցառումների մի համակարգ է, 
որի նպատակն է՝ արագացնել ծառերի բերքատվության շրջան մտնելու 
ընթացքը, բարձրացնել բերքատվությունը, իջեցնել բերքի ինքնարժեքը: 
Ինտենսիվ պտղաբուծության մեջ է մտնում միջոցառումների հետևյալ 
համալիրը. 

ա) այգում տարվող աշխատանքների լրիվ մեքենայացում, 
բ) հողի քիմիացում, այսինքն՝ պտղատու այգիներում հանքային և օր-

գանական պարարտանյութերի լայն օգտագործում, 
գ) հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում, 
դ) վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառում-

ների ճիշտ և ժամանակին կիրառում, 
ե) նոր բարձրարժեք, բերքատու, ցրտադիմացկուն սորտերի ստեղ-

ծում և նրանց ներդրում արտադրության մեջ, 
զ) բարձր բերքատու, վաղ պտղաբերման մեջ մտնող սորտերի ճիշտ 

ընտրություն և շրջանացում, 
է) ցածրաճ, թզուկային պատվաստակալների օգտագործում, 
ը) միջշարքային տարածությունների լավ մշակում ու պարարտացում, 
թ) հեկտարի վրա ծառերի թվի ավելացում, 
ժ) այգետնկման, հողի, էտի, ջրման, ձևավորման, բուժման, բերքահա-

վաքի աշխատանքների բարձր և ժամանակին կատարում: 
Ինտենսիվ պտղաբուծության սաղարթի օրինակելի ձևի մեջ են մտնում՝ 
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1. Սաղարթի տափակ ձևավորման եղանակը, որն իր հերթին լինում է 
պարզ կորդոն (հորիզոնական և ուղղահայաց) ու բարդ կորդոն (պայտաձև): 

2. Պալմետային եղանակով ձևավորման մեջ են մտնում՝ 
ա) հովհարաձև, բ) շեղ, գ) բազմաստեղային ձևերը: 
3.Ծավալային ձևի մեջ են մտնում բրգաձև սաղարթները, որոնք իրենց 

հերթին լինում են պարզ, թևավոր և իլիկաձև: 
Վերը նշված սաղարթի ձևերը լայն տարածում չունեն, հետևապես 

նրանց վրա կանգ չենք առնում: 
Ժամանակակից ինտենսիվ պտղաբուծության սաղարթներին են 

պատկանում իտալական շեղ պալմետները, որոնք լինում են երկու ձևի. 
դրանց հիմնական տարբերությունն այն է, որ պահպանվում է հարկերի և 
ճյուղերի միջև եղած հեռավորությունը:  

Սովորաբար ուղիղ պալմետները ստեղծում են ուժեղ պատվաստա-
կալների վրա պատվաստված սորտերի համար, իսկ ոչ ուղիղ պալմետնե-
րը՝ թույլ աճ ունեցող պատվաստակալների վրա պատվաստված սորտերի 
համար: Պալմետային սաղարթներն ունենում են կենտրոնական ուղեկ-
ցող՝ 6-8 առաջին կարգի կմախքային ճյուղերով, որոնք դասավորվում են 
3-4 հարկերով, յուրաքանչյուր հարկում՝ երկու ճյուղ, որոնք ուղեկցողի 
վրա ընտրվում են հակադիր դասավորությամբ: Այդ ճյուղերն ուղղվում են 
շարքերի ուղղությանն ուղղահայաց հարթությամբ: Կախված սորտերի 
աճման ուժից՝ ճյուղերին տրվում է ուղեկցողից հաշված 50-600 անկյան 
թեքություն: Ավելի մեծ թեքություն է տրվում ուժեղ աճ ունեցող սորտերի 
ճյուղերին: 

Կախված պատվաստակալի և սորտի աճման ուժից՝ թույլ աճ ունեցող 
սորտերի հարկերի մեջ եղած տարածությունը թողնում են 80-90 սմ, իսկ 
ուժեղ աճ ունեցողները՝ 100-130սմ: Վերջին հարկը ձևավորելուց հետո 
նրանից վերև գտնվող ուղեկցողն իր ամենաստորին մեկ տարեկան ճյուղի 
վրայից ամեն տարի կտրում և հեռացնում են: Առաջին կարգի կմախքային 
ճյուղի վրա ձևավորում են երկրորդ կարգի կմախքային ճյուղերը, որոնց 
կռացնում են դեպի միջբուսային տարածությունները՝ տալով թեք ուղղա-
հայաց ուղղություն: Հետագայում այս ճյուղերի աճը էտի միջոցով սահմա-
նափակում են՝ պահպանելով 100-150սմ երկարությունը: 
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Այսպիսով, ծավալուն սաղարթի տրամագիծը լինում է 2-3մ, իսկ բարձ-
րությունը ուժեղ պատվաստակալների վրա աճող սորտերի համար՝ 3,5-4մ: 
Քանի որ իտալական շեղ պալմետը ինտենսիվ պտղաբուծության մյուս ձևա-
վորման սիստեմների համեմատությամբ ավելի շատ է համապատասխա-
նում պտղատու ծառերի, հատկապես հնդավորների աճի ու զարգացման 
կենսաբանական առանձնահատկություններին, ուստի հեշտությամբ է 
ստեղծվում, և ճյուղերը հնարավոր է լինում պահել հավասարակշռված վի-
ճակում։ Բայց քանի որ սաղարթները, այնուամենայնիվ, ստացվում են խո-
շոր, ուստի մեկ միավոր տարածության վրա համեմատաբար քիչ ծառեր են 
տնկում: Այդ ձևը հատուկ է հարավային շրջաններին: 

Հորիզոնական ճյուղերով պալմետային ձևավորման դեպքում առա-
ջին կարգի կմախքային զույգ ճյուղերը, հնարավորության սահմաննե-
րում, ստեղծում են ցողունի վրա՝ նրա հակառակ կողմից: Ստեղծված 
կմախքային ճյուղերը կապելով հենակներին՝ շարքերի երկարությամբ 
նրանց տալիս են հորիզոնական ուղղություն: Այդ տիպի ճյուղերն ուղեկ-
ցողի վրա ստեղծում են 4-5 հարկով: Հարկերի միջև թողնում են 80 սմ տա-
րածություն: Հարկերի միջև առաջացած երկրորդ կարգի ճյուղերը կռաց-
նում են հորիզոնական ուղղությամբ կամ դեպի ներքև: 

Հորիզոնական պալմետները ձևավորում են թույլ և միջակ աճ ունե-
ցող սորտերի վրա, դա հատկապես շատ հարմար է խնձորենու և տանձե-
նու այն սորտերի համար, որոնք ունեն օղանիսնտերի և նիզակների վրա 
պտղաբերելու ունակություն: Ուժեղ աճ ունեցող սորտերի այս համակար-
գով ձևավորումը կապված է բավականին մեծ դժվարությունների հետ, 
որովհետև երբ ճյուղերը վաղ տարիքից թեքում ու աճեցնում են հորիզո-
նական ուղղությամբ, ապա նրանց վրա գոյանում են մեծ թվով հոռաշի-
վեր, որոնց մի մասի հեռացման, իսկ մնացած մասերի կռացման ու թեք-
ման համար շատ աշխատանք է պահանջվում: 

Հովհարաձև պալմետային եղանակով ձևավորումը մյուս ձևերից 
տարբերվում է նրանով, որ ծառն աճեցնում են շատ կարճ ցողունով, որի 
վրա ստեղծում են 5-6 առաջին կարգի կմախքային ճյուղեր՝ շարքերի ուղ-
ղությամբ և ուղղահայաց հովհարաձև դասավորությամբ: Առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղերի վրա գոյացած երկրորդ կարգի ճյուղավորումները 
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էտի միջոցով և կռացումներով փոխակերպվում են պտղաբերող ճյուղա-
վորումների: Քանի որ ճյուղերը տարբեր աստիճաններով են կռացնում, 
ուստի դժվար է լինում համաչափություն ստեղծել սաղարթի վերին ու 
ստորին մասերի միջև, դրա հետևանքով աճը շուտով կանգ է առնում և 
պտղաբերող ճյուղավորումները սկսում են մահանալ: 

Իլիկաձև պալմետը (տափակ շպինդել) կիրառում են թույլ աճող 
պատվաստակալների վրա աճեցվող ծառերը ձևավորելիս: Ուժեղ կամ մի-
ջակ աճ ունեցող պատվաստակալների վրա աճող ծառերը այս եղանակով 
ձևավորելիս առաջացնում են շատ մեծ դժվարություններ: Այս համակար-
գով ձևավորելիս ուղեկցողի վրա առաջացած շիվերին տրվում է (հենակ-
ներին կապելով) համարյա հորիզոնական դիրք՝ ձգտելով, իհարկե, շիվե-
րը շատ չկռացնել, որովհետև ուժեղ կռացած մասերի վրա կառաջանան 
(բևեռայնության օրենքի համաձայն) ուժեղ ճյուղավորումներ: Քիչ կռաց-
նելու դեպքում առաջացած շիվերը լավ են զարգանում և վերածվում են 
կարճ պտղաբերող օրգանների: Սաղարթի վերևի մասում առաջացած հո-
րիզոնական ուղղությամբ ուժեղ աճող շիվերը հեռացնում կամ կռացնում 
են ներքև: Սաղարթի լայնությունը և բարձրությունը լինում են 2,5-3մ: 

Ձևավորումից հետո սիստեմատիկ էտի միջոցով սաղարթի բոլոր մա-
սերում առաջացած ճյուղավորումները հեռացվում են, և ծառը պահվում է 
այն ծավալով, ինչ ծավալով նա ձևավորված է եղել: Այդպիսի ձևավորու-
մից ծառերը շուտ են մտնում պտղաբերման շրջան, և դա շատ հարմար է 
Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների համար: 

Սաղարթի ձևավորման վերը նշված ձևերից յուրաքանչյուրն ունի 
դրական և բացասական կողմեր: Ելնելով տվյալ գոտու կոնկրետ պայման-
ներից, ձևավորվող ծառի կենսաբանական առանձնահատկություններից 
ու պատվաստակի ուժից՝ պետք է փորձարկել սաղարթի ձևավորման վե-
րը նշված ձևերը և ընտրել դրանցից լավագույնները տվյալ շրջանի հա-
մար: Պետք է նկատի ունենալ, որ ձևավորման վերը նշված համակարգե-
րի մեխանիկական փոխադրումը և առանց փորձարկելու կիրառումը մեր 
պայմաններում կարող են խիստ բացասական ազդեցություն ունենալ ծա-
ռերի աճի ու բերքատվության վրա: 
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Սաղարթը ձևավորելուց հետո ծառերն իրենց ամբողջ կյանքի ընթաց-
քում ամեն տարի պետք է էտվեն: Իհարկե, էտի նպատակները, ձևերը, 
աստիճանները և ժամկետները նույնը չեն մնում: Նրանք կարող են փոխ-
վել՝ կախված ծառերի աճի տարիքային շրջաններից կամ փուլերից: Բացի 
դրանից, նրանք փոխվում են նաև՝ կախված էտվող ծառերի կենսաբանա-
կան առանձնահատկություններից, աճի վիճակից, էտի խնդիրներից և այլ 
պայմաններից: 

Հաջորդ գլխում կանգ կառնենք նրանցից յուրաքանչյուրի էտի առանձ-
նահատկությունների վրա առանձին-առանձին: 

 
Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 
1. Էտի ինչպիսի՞ ձևեր են լինում ըստ բնույթի և նշանակության։ Ներ-

կայացրե՛ք էտի տարբեր ձևերը, դրանց նպատակներն ու առանձնահատ-
կությունները։ 

2. Ե՞րբ են կատարում ծառերի էտը, ի՞նչ ժամկետներում։ Ինչի՞ց է 
կախված էտի ժամկետների ընտրությունը։ 

3. Որո՞նք են ծառերի սաղարթի ձևավորման նպատակն ու խնդիրները։  
4. Որո՞նք են ծառերի սաղարթի ձևերը, դրանց առանձնահատկու-

թյունները, առավելություններն ու թերությունները։ Ներկայացրե՛ք դրան-
ցից յուրաքանչյուրի կատարման տեխնիկան։ 

 
Գործնական աշխատանք 

 
Ուսումնափորձնական հողամասում (հնարավորության դեպքում) 

կամ դիդակտիկ պաստառների վրա ցույց տվեք էտի և սաղարթի ձևավոր-
ման տարբեր ձևերի կատարման տեխնիկան, մեկնաբանե՛ք։ 
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ԳԼՈՒԽ 3 
 

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏՆ ՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

3.1. ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ԷՏԸ 
 

3.1.1. ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՃԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ, ԷՏԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԵՐԸ 
 

Խնձորենին և տանձենին ինչպես իրենց պտղաբերման բնույթով, այն-
պես էլ տարիքային շրջանների և աճի առանձին փուլերի անցման տևո-
ղությամբ ու մի շարք այլ կենսաբանական առանձնահատկություններով 
իրարից շատ քիչ են տարբերվում, ուստի այդ երկու ցեղերի էտի ժամկետ-
ները, ձևերը, կախված հատկապես աճի շրջաններից, շատ ընդհանուր 
կողմեր ունեն: 

1. Աճի առաջին շրջանում այս ծառերի համար հատկանշական է այն, 
որ տնկման առաջին մեկ-երկու տարում նրանք համեմատաբար թույլ են 
աճում, ինչի հետևանքով սաղարթը շատ դանդաղ է ընդարձակվում` ծա-
վալվում: Տնկման երկրորդ-երրորդ տարվանից աճը, ընդհակառակը, 
ուժեղանում է, սաղարթի ծավալն ըստ լայնքի ու բարձրության արագորեն 
մեծանում է: Աճման այդ բնույթի նմանությամբ է պայմանավորված առա-
ջին փուլում սաղարթի ձևավորման համար կիրառվող էտի ձևերի ու աս-
տիճանների միատեսակությունը:  

Այստեղ էտի նպատակն է՝ ձևավորել ծառերի սաղարթը, ստեղծել 
հաստ, ամուր, ցանկալի ուղղությամբ զարգացած կմախքային ճյուղեր, 
որոնք լավ ներաճած լինեն ուղեկցողի կամ շարունակող ճյուղի հետ ու 
սուր անկյուն չկազմեն: Ընդ որում, առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի 
աճը պետք է ենթակա լինի ուղեկցողի աճին, երկրորդ կարգի ճյուղերի 
աճը ենթակա լինի 1-ին կարգի, երկրորդներինը՝ երորդների աճին և այլն: 
Այլ կերպ ասած՝ ուղեկցողը պետք է լինի ավելի հաստ ու լավ զարգացած, 
քան նրանից սկիզբ առնող առաջին կարգի ճյուղերը, առաջինները լինեն 
ավելի հաստ ու լավ զարգացած, քան երկրորդները և այլն: 

Ձևավորելու նպատակով առաջին հերթին հեռացնում են սաղարթում 
եղած ավելորդ, իրար խանգարող, ցրտահարված, չորացած ճյուղերը: Դրա-
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նից հետո միայն հեռացնում են կմախքային ճյուղերի երկու տարեկան բնա-
փայտերի վրա առաջացած մեկ տարեկան շիվերի ծայրային մասերը: 

Էտում են՝ կախված ծառերի տեսակային ու սորտային առանձնա-
հատկություններից, ստեղծվող սաղարթի տիպից, էտվող ճյուղի վիճակից 
և նրա զարգացման ուղղությունից: Էտի ձևերից կիառում են հիմնակա-
նում կարճացումը և ծերատումը: Կարճացնում են մեկ տարեկան ճյուղե-
րի ծայրային մասերը, ընդ որում, կախված էտվող ճյուղի աճի ուժից, կա-
տարում են թույլ, միջակ և ուժեղ կարճացումներ: Միայն հազվագյուտ 
դեպքերում են կարճացվում երկու և երեք տարեկան բնափայտի վրա 
առաջացած կողային ճյուղերի ծայրային մասերը: 

2. Ծառերի աճի ու զարգացման երկրորդ շրջանը բնորոշ է ուժեղ վե-
գետատիվ աճով և քիչ թվով պտղագոյացությունների առաջացումով: 
Կախված սորտային առանձնահատկություններից ու հատկապես պտղա-
բերման բնույթից՝ էտի ձևն ու աստիճանը փոխում են: 

Էտի ձևերից կիրառում են կարճացումը։ Ընդ որում, ուժեղ աճ ունեցող 
շիվերը կարճացնում են միջին չափով, այսինքն՝ հեռացնում են շիվի երա-
կության մոտ 33%-ը: Ավելի թույլ աճ ունեցողներինը ծերատում են (կար-
ճացնում են մոտ 1/5 չափով): 

Այդպիսի էտը նպաստում է ճյուղերի հիմքի և կենտրոնական մասերի 
շվապատմանը, որոնք, թույլ աճ տալով, ձևափոխվում են պտղագոյացու-
թյունների: 

3. Ծառերի աճի ու զարգացման երրորդ շրջանը բնորոշ է նրանով, որ 
չնայած աճն այդ շրջանում դեռևս ուժեղ է, բայց շիվերի աճը 20-25սմ-ից 
ավելի չի լինում: 

Այդ շրջանի վերջում աճը բոլորովին թուլանում է, պտղաբերումը, 
ընդհակառակը, աստիճանաբար ուժեղանում է, և ծառն ամբողջությամբ 
մտնում է պտղաբերման մեջ: 

Սաղարթն այդ շրջանում, ընդհանուր առմամբ, շատ խիտ է լինում, բայց 
արդեն նկատելի է դառնում երկրորդ շրջանում առաջացած պտղաճյուղերի 
որոշ մասի չորանալը կամ ծերանալու հետևանքով անբերրի դառնալը: Ուս-
տի այդպիսի ճյուղերի հեռացումը դառնում է անհրաժեշտություն:  
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Էտի նպատակն է ստեղծել կենսունակ պտղագոյացություններ՝ առա-
վելագույն թվով ճյուղերի ամբողջ երկարությամբ, և ապահովել լույսի 
ազատ թափանցումը սաղարթի ներսը, որը նպաստում է պտղաբերող 
ճյուղերի երկարակեցությանն ու նրանցից բարձր բերքի ստացմանը: 

Էտի ձևերից կիրառում են հիմնականում նոսրացումը, ընդ որում, 
նոսրացնում են չորացած կամ ուժը կորցրած օղանիստերն ու նիզակները, 
երբեմն կատարում են կարճացում՝ 3-10 տարեկան պտղակիրների վրա, 
նրանց երիտասարդացնելու նպատակով: 

4. Ծառերի աճի պտղաբերման շրջանի համար հատկանշական է այն, 
որ ծառի ծավալի պոտենցիալ ունակությունը լրիվ դրսևորվում է, սաղար-
թը հասնում է իր սահմանագծին և պտղաբերման առավելագույն չափին: 
Այդ բոլորին զուգընթաց նկատվում է աճման տեմպերի խիստ դանդա-
ղում, աճը գործնականորեն գրեթե գոյություն չի ունենում: Ասիմիլյացիոն 
մակերեսը փոքրանում է, այդ շրջանում հաճախ նկատվում է պտղաբեր-
ման պարբերականություն: Երկրորդ և երրորդ շրջաններում առաջացած 
պտղաբերող ճյուղերը սկսում են չորանալ և սաղարթի ստորին մասերից 
առաջանում են հոռաշիվեր:  

Էտի ձևերից կիրառում են գլխավորապես կարճացումը, ընդ որում, 
կարճացնում են կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերի ծայրային մա-
սերում եղած մեկ տարեկան և երկու տարեկան ճյուղերը: Երբեմն էտվում 
են նաև ավելի մանր ճյուղավորումները և նույնիսկ պտղաբերող ու աճա-
կալող օրգանները: 

Էտի խնդիրն է՝ կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերի ծայրային 
մասերում առաջացնել ուժեղ վեգետատիվ աճեր և, ի հաշիվ այդ աճերի, 
առաջացնել նոր պտղագոյացություններ: 

Կարճացմանը զուգընթաց կատարում են նաև նոսրացում, ընդ որում, 
հեռացնում են չորացած և տարիքավոր (8-10 տարեկանից ավելի տարիք 
ունեցող) պտղաբերող ճյուղերը, սաղարթը խտացնող այլ կողային ճյու-
ղավորումները. բացի դրանից, կարճացնելով երիտասարդացնում են 
բարդ օղանիստերը, պտղակիրները և այլն: 
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Կարճ օղանիստերի և նիզակների վրա պտղաբերող սորտերի համար 
կիրառում են կարճացումը՝ միաժամանակ նոսրացնելով պտղաբերող 
ճյուղերի որոշ մասը: 

Նոսրացնում են երկար պտղաբերող ճյուղերի վրա եղած աճակալող 
մասերը, բացի այդ, կարճացնում են կմախքային և կիսակմախքային ճյուղե-
րը: Կարճացման կոնկրետ աստիճանը որոշում են էտվող ճյուղի աճման վի-
ճակով: Ի տարբերություն երկրորդի և երրորդի, այս շրջանում կարճացնում 
են ավելի մեծ տարիք ունեցող բնափայտերի վրա եղած պտղաբերող ճյուղա-
վորումները: 

Բացի այդ, 25-30%-ի չափով նոսրացնում են ծերացած, տարիքն առած 
պտղաբերող ճյուղերը: Այդ եղանակով էտում են 4-5 տարին մեկ անգամ: 

5.Աճի 5-րդ շրջանն ընդգրկում է խնձորենու ու տանձենու մոտավո-
րապես 35-40 տարեկան հասակը և բնորոշ է նրանով, որ աճը թույլ է, սա-
ղարթի կենտրոնում եղած ճյուղավորումներն ու պտղագոյացությունները 
լրիվ մահանում են և աճը կենտրոնախույս ուղղությամբ փոխադրվում է 
սաղարթի ծայրային մասերը: Այդպիսի դեպքերում սաղարթի կենտրո-
նում գոյանում են մեծ թվով հոռաշիվեր: Բացի ադ, նկատվում է կմախքա-
յին ճյուղերի մասերի չորացում: 

Էտի ձևերից կիրառում են ինչպես կարճացումը, այնպես էլ նոսրա-
ցումը: Կարճացնում են 3-4 և նույնիսկ 5 տարեկան կողային ճյուղավո-
րումները: Այդպիսի էտը կոչվում է մասնակի երիտասարդացում, իսկ ար-
տադրության մեջ՝ խոր էտ: 

Խոր կարճացնելու հետևանքով կմախքային ճյուղերի հիմքի մասի քնած 
բողբոջներն արթնանում և առաջացնում են ուժեղ աճ ունեցող հոռաշիվեր: 
Հոռաշիվերի մի մասը նոսրացման միջոցով հեռացնում են, իսկ որոշ թվով 
հոռաշիվեր նախապատրաստում ու տալիս են նրանց այնպիսի ուղղություն, 
որպեսզի դրանք հետագայում փոխարինեն մահացող կմախքային ճյուղե-
րին: Հոռաշիվերի մնացած մասը նորից կարճացնում են՝ դրանց վրա նոր 
պտղաբերող ճոյւղավորումներ գոյացնելու նպատակով: 

6.Վեցերորդ շրջանում աճը համարյա կանգ է առնում, նկատվում է 
կմախքային ճյուղերի ծայրային մասերի չորացում, որը հետզհետե հասնում 
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է ավելի մեծ չափերի: Կենտրոնում և կենտրոնից դուրս սաղարթը գրեթե 2/3 
մասով դատարկվում է, մերկանում, և ընկնում է բերքատվությունը: 

Էտի խնդիրն է՝ երիտասարդացնել ծառերը։ Այդ նպատակով ուժեղ 
կերպով կարճացնում են առաջին կարգի, այսինքն՝ շարունակողից կամ 
ուղեկցողից սկիզբ առնող կմախքային ճյուղերը (մոտ 1-1,5մ բարձրու-
թյամբ): Կարճացնում են նաև կմախքային ճյուղերը, ընդ որում, երիտա-
սարդացումը կատարում են 2-3 տարվա ընթացքում. առաջին տարում 
կարճացնում են սաղարթի կմախքային ճյուղերից 2/3-ը, երկրորդ տարում՝ 
նորից 2/3, երկրորդ տարում՝ նորից 2/3-ը, իսկ երրորդ տարում՝ ½-ը: Կմախ-
քային ճյուղերը կտրում են սղոցով, ինչից հետո կտրված տեղը այգու սուր 
դանակով հարթեցնում են և վերքերին քսում այգու մածուկ: Այդպիսի վի-
րահատումներից 3-4 տարի հետո ծառերը երիտասարդանում են և լրիվ 
վերականգնում իրենց սաղարթը: 

 

3.1.2. ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Աշխարհում գոյություն ունի խնձորենու ավելի քան տասը հազար 
սորտ, որոնք իրարից տարբերվում են որոշակի խումբ հատկանիշներով, 
և դրանցից յուրաքանչյուրն էտում են յուրահատուկ եղանակով: 

Մենք հնարավորություն չունենք կանգ առնել յուրաքանչյուր սորտի 
էտի առանձնահատկությունների վրա, և քանի որ խնձորենու բոլոր սոր-
տերն աճի ու պտղաբերման բնույթով որոշ չափով իրար նման են, հե-
տևապես նրանց էտերի բնույթն էլ որոշ չափով նման կլինի: 

Ելնելով դրանից՝ խնձորենու տեսականին (սորտիմենտը) կարող ենք 
բաժանել 3 հիմնական խմբերի: 

1. Առաջին խումբը «Սինապի» տիպի սորտերն են, որոնք, ի տարբե-
րություն մյուս սորտերի, պտղաբերում են գլխավորապես երկար պտղա-
բերող ճյուղերի ծայրային մասերում: 

Դրանք բնորոշ են նրանով, որ պտղաբերման տարում, տարեկան եր-
կար աճերի հետ մեկտեղ պտղապայուսակից զարգացնում են մեկից եր-
կու 25-30 սմ երկարության մերկ պտղաշիվեր, որոնց վրա եղած կողային 
բողբոջները չեն բացվում և պտղաշիվը մնում է առանց կողային ճյուղա-
վորումների, որոնց ծայրային մասերում միայն կարող է բերք գոյանալ՝ 
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այն էլ տարընդմեջ: Ճյուղավորման այդ բնույթի շնորհիվ ծայրային մասե-
րում գոյանում են մեծ թվով երկար, մերկ պտղաշիվեր, որոնք խտացնում 
են սաղարթը: 

Ծառերի տարիքին զուգընթաց աճի բնույթը փոխվում է: 
Պտղաշիվերի վրա եղած կողային բողբոջներից առաջանում են սկզբում 

տերևային վարդակներ, որնցից հետագայում առաջանում են օղանիստեր: 
Այդ սորտերի առանձնահատկությունն այն է, որ ունեն թույլ ճյուղեր տալու 
ունակություն, ընձյուղներն առաջանում են միայն ծայրային բողբոջներից, 
տարիքավոր ծառերի աճի բնույթը փոխվում է, կմախքային ճյուղերը սկսում 
են կախվել և այդ ժամանակ նրանց հիմքի մասերի վրա եղած քնած բողբոջ-
ներից կարող են առաջանալ հոռաշիվեր, որոնք նույնպես սաղարթը խտաց-
նում են: 

Էտի առանձնահատկությունն այն է, որ լավ աճող ծառերի սաղարթ-
ների ծայրային մասերի խիտ ճյուղավորված լինելը խանգարում է լուսա-
վորության ռեժիմին, ուստի խտացնող ճյուղերի մի մասը նոսրացնում են, 
բացի այդ, կարճացնում են նաև իրար հետ սուր անկյուն կազմող 1-3 տա-
րեկան զույգ ճյուղերից մեկը: 

Այն ծառերը, որոնց վերընթաց աճը դանդաղ է, և գտնվում են իրենց 
աճի ու զարգացման 4-րդ և 5-րդ շրջաններում, աճը վերականգնելու հա-
մար երիտասարդացնում են՝ 1-1,5սմ հաստություն ունեցող ճյուղավո-
րումները կարճացնելով: Դրան զուգընթաց սաղարթի ներսում կատարում 
են նաև նոսրացում: Ընդ որում, հեռացնում են չորացած, իրար խանգա-
րող, պտղաբերող ու վեգետատիվ ճյուղավորումները: 

2. Երկրորդ խումբը «Պարմենի» կամ «Շաֆրանի» տիպի սորտերն են, 
որոնք պտղաբերում են գլխավորապես կարճ պտղաբերող ճյուղերի՝ օղա-
նիստերի և նիզակների վրա: 

Դրանք բնորոշ են նրանով, որ մեկ տարեկան աճերի վրա եղած բող-
բոջները բացվելով տալիս են նիզակների տիպի կարճ պտղաբերող գոյա-
ցություններ՝ 10-15սմ երկարությամբ, որոնք հետագայում ճյուղավորվե-
լով փոխակերպվում են բարդ պտղակիրների: Այդ ճյուղերը երկարակյաց 
են, ապրում են 12-15, երբեմն մինչև 17-20 տարի, լավ բերք են տալիս 
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իրենց կյանքի 6-8-րդ տարում և խիտ դասավորված են կմախքային ու կի-
սակմախքային ճյուղերի հիմքի մասի վրա: 

Պտղաբերման տարում պտղապայուսակից առաջանում է մեկ հատ 
թույլ զարգացած բողբոջ, որը, հաջորդ տարում բացվելով, տալիս է տե-
րևային վարդակ: Սաղարթի ծայրային մասերում եղած պտղակիրների 
պտղապայուսակից հաճախ գոյանում է 2-3սմ երկարությամբ ընձյուղ, 
որը հաջորդ տարում վերածվում է օղանիստի: Այդ ընձյուղի հակադիր 
կողմում գտնվում է սուր ծայրով փոքրիկ բողբոջ, որը բացվելով տալիս է 
ավելի երկար ընձյուղ: 

Այդ սորտերի էտի առանձնահատկությունն  այն է, որ վեգետատիվ 
աճ առաջացնելու նպատակով հաճախակի կարճացնում են կմախքային 
ճյուղերի ծայրային մասերը՝ տարբեր երկարությամբ, բայց մեծ մասամբ 
1/3-ը: Այդպիսի կարճացմանը զուգընթաց կատարում են նաև նոսրացում: 

Երկար պտղագոյացությունները պետք է կարճացնել երիտասար-
դացնելու նպատակով: 

3. Երրորդ խմբի մեջ մտնում են այն սորտերը, որոնք իրենց պտղա-
բերման բնույթով գրավում են առաջին և երկրորդ խմբերի միջին տեղը, 
այսինքն՝ պտղաբերում են ինչպես երկար պտղաբերող ճյուղերի, այնպես 
էլ կարճ օղանիստերի և նիզակների վրա:  

Երկար պտղաբերող ճյուղերն ունենում են 40-50սմ երկարություն: 
Կարճ պտղաբերող ճյուղերը մեծ մասամբ առաջանում են օղանիստերի 
ձևով, 3-5սմ երկարությամբ և դասավորված են լինում կմախքային ճյուղե-
րի առանցքի վրա: Հին պտղակիրների վրա պտղի առաջացման տարում 
զարգանում են մեկական բողբոջներ, իսկ համեմատաբար երիտասարդ 
պտղակիրների վրա, որոնք գտնվում են սնման ավելի նպաստավոր պայ-
մաններում, յուրաքանչյուր բողբոջից առաջանում են մեկ կարճ ընձյուղ և 
մեկ շիվ. վերջինս առաջանում է վեգետատիվ բողբոջից, որի աճը շարու-
նակվում է հաջորդ տարում և վերջանում է մեկ հատ ծայրային ծաղկա-
բողբոջի հիմնադրումով: 

Էտի առանձնահատկությունը հետևյալն է. 1-1,5սմ հաստություն 
ունեցող 1 տարեկան ճյուղերի ծայրային մասերը պարբերաբար կարճաց-
նում են յուրաքանչյուր 5-7 տարին մեկ անգամ: Բացի դրանից, սաղարթը 
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երիտասարդացնելու նպատակով կարճացնում են նաև պտղաբերող ճյու-
ղերի որոշ մասը, հատկապես տարիքավոր, ճյուղավորված օղանիստերը, 
նիզակները և պտղակիրները: 

Կարճացմանը զուգընթաց հաճախ կատարում են նաև նոսրացում, 
ընդ որում, հեռացնում են սաղարթի ծայրային մասերում եղած 40-50սմ 
երկարություն ունեցող այն ճյուղավորումները, որոնք խտացնում են սա-
ղարթի ծայրային մասերը: 

 

3.1.3. ՏԱՆՁԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Տանձենին էտելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրա աճի ու պտղա-
բերման սորտային առանձնահատկությունները, էտվող ծառի վիճակը և 
ագրոտեխնիկան: Ընդհանուր առմամբ տանձենին իր պտղաբերման և 
սաղարթի կազմակերպման բնույթով շատ նման է խնձորենուն, սակայն 
նրանից տարբերվում է իր բողբոջների զարթոնքի (բացվելու) ավելի 
բարձր ունակությամբ և կողային ճյուղավորումներ տալու թույլ հատկու-
թյամբ: Այդ պատճառով տանձենու սաղարթը բնական պայմաններում լի-
նում է ավելի նոսր ու լավ լուսավորված, քան խնձորենունը: Բացի դրա-
նից, կմախքային ճյուղերն ավելի լավ են ներաճում ուղեկցողի հետ, լի-
նում են ամուր, դիմացկուն և բերքի ծանրության տակ չեն ջարդվում: 

Տանձենու ընթացիկ տարվա շիվերի աճը խնձորենու համեմատու-
թյամբ ավելի ուժեղ է: Նրանց վրա եղած բողբոջները մեկ տարուց հետո 
բացվում և տալիս են թույլ ճյուղավորումներ: Վերջիններիս մեծ մասը վե-
րածվում է կարճ օղանիստերի և նիզակների, դրանցից միայն քիչ թվով 
ընձյուղներ կարող են ուժեղ աճել: 

Տանձենու տարբեր սորտերի աճի ու պտղաբերման բնույթը տարբեր 
է, այս առումով նրանց բաժանում են երեք խմբի: 

1.«Ձմեռնուկ» տիպի սորտեր. սրանցից Հայաստանում մշակվում են 
«Բերե Բոսկը», «Սինի մալաչան», «Ձմեռնուկը», «Լեսնայա կրասավիցան», 
«Բոն-լուիզը» և այլ սորտեր: Այդ խմբին պատկանող սորտերն ունեն ուժեղ 
աճեցողություն (աճի հնարավորություն) և կողային ճյուղեր տալու թույլ 
ունակություն, պտղաբերում են գերազանցապես երկար պտղաբերող շի-
վերի վրա: 
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2. «Դիկանկա զիմնայա» տիպի սորտեր. սրանցից Հայաստանում 
մշակվում են «Բերե Արդանպոնը», «Բերե ամանլին», «Բերե դիլը», «Մալա-
չան», «Դիկանկա օսեննայան» և այլն: Այդ խմբի մեջ մտնող սորտերի աճն 
ըստ երկարության թույլ է, կողային ճյուղեր տալու ունակությունը՝ մեծ: 
Պտղաբերում է գերազանցապես կարճ պտղաբերող ճյուղերի՝ օղանիստե-
րի, նիզակների և պտղակիրների վրա:  

3.«Կյուրեյի» տիպի սորտեր. սրանցից Հայաստանում մշակվում են 
«Կլապի սիրելին», «Սեն-ժերմենը», «Ամառային Վիլյամսը», «Իլինկան» և 
այլն: Այդ խմբի մեջ մտնող սորտերը պտղաբերում են ինչպես երկար 
պտղաշիվերի, այնպես էլ կարճ օղանիստերի ու նիզակների վրա: 

Առաջին խմբի սորտերի ձևավորումից հետո (երբ դեռ նոր են մտել 
պտղաբերման մեջ) մեկ տարեկան ճյուղերը կարճացնում են թույլ աստի-
ճանով, այսինքն՝ հեռացնում են դրանց երկարության ¼ մասը, որը նպաս-
տում է կողային ճյուղավորումների առաջացմանը: Երբ ծառերը լրիվ են 
մտնում պտղաբերման մեջ, այդ դեպքում կարճացնում են մեկ տարեկան 
ճյուղերի երկարության 1/3 մասը, միաժամանակ նոսրացնելով հեռացնում 
են չորացած, ջարդված ծերացած օղանիստերն ու նիզակները: 

Երբ ծառերը մտնում են իրենց աճի ու պտղաբերման 5-րդ և 6-րդ 
շրջանները, կարճացնում են դրանց 2 և 3 տարեկան ճյուղերի երկարու-
թյան ½ մասը: Դրան զուգընթաց կատարում են նաև նոսրացում՝ հեռաց-
նելով ծերացած, չորացած կիսակմախքային ճյուղերը: Աճի 7-րդ և 8-րդ 
շրջաններում կատարում են երիտասարդացում՝ ինչպես արվում է խնձո-
րենու մոտ: 

Քանի որ երկրորդ խումբ սորտերի կողային ճյուղեր տալու ընդունա-
կությունը մեծ է, իսկ աճը՝ թույլ, ուստի երիտասարդ տարիքում, երբ 
դրանց ծառերը նոր են մտնում պտղաբերման մեջ՝ իրենց աճի ու զարգաց-
ման 2-րդ և 3-րդ շրջաններում, ½-ի չափով կարճացնում են մեկ տարեկան 
ճյուղերը. բացի դրանից, կատարում են թույլ աստիճանի նորացում: Երբ 
ծառերը մտնում են լրիվ պտղաբերման մեջ (4-րդ և 5-րդ շրջաններում), 
կարճացնում են 1 և 2 տարեկան ճյուղերը (1/2 և նույնիսկ 3/5-ի չափով), 
միաժամանակ կատարում են ուժեղ նոսրացում, հեռացնելով սաղարթի 
բոլոր չորացած, տարիքավոր օղանիստերն ու նիզակները: 
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Երբ ծառերը թևակոխում են իրենց աճի ու զարգացման 6-րդ և 7-րդ 
շրջանները, կարճացնում են (2/3-ի չափով) 2-4 տարեկան ճյուղերը, բացի 
դրանից, կատարում են նաև ուժեղ նոսրացում: Ընդ որում, հեռացնում են 
չորացած կիսակմախքային ճյուղերը և հոռաշիվերի մեծ մասը: Թողած 
հոռաշիվերից ձևավորում են նոր կիսակմախքային ճյուղավորումներ: 
Ծառերի աճման 7-րդ շրջանի վերջում և 8-րդ շրջանում կատարում են 
երիտասարդացում: 

Երրորդ խմբի մեջ մտնող սորտերը ձևավորելուց հետո, երբ դրանք 
նոր են մտնում պտղաբերման մեջ, կարճացնում են դրանց մեկ տարեկան 
ճյուղերի երկարության 1/3 մասը: Բացի դրանից, հեռացնում են նաև սա-
ղարթը խտացնող, իրար խանգարող ճյուղերը: Երբ ծառերը լրիվ մտնում 
են պտղաբերման մեջ, և աճը համեմատաբար սկսում է մարել, այդ դեպ-
քում կարճացնում են ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու տարեկան ճյուղերի 
երկարության 1/3, երբեմն էլ ½ մասը: 

Ծառերի աճի 5-րդ և 6-րդ շրջաններում ½-ի չափով կարճացնում են 
1-3 և 4 տարեկան ճյուղերը: 7-րդ և 8-րդ շրջաններում գտնվող ծառերը 
երիտասարդացնում են: 

 

3.1.4. ՍԵՐԿԵՎԻԼԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Սերկևիլենին տանձենու և խնձորենու համեմատությամբ ավելի քիչ 
պահանջկոտ է խնամքի և էտի նկատմամբ: 

Տնկարանային տնտեսությունները, սովորաբար, թողարկում են սեր-
կևիլենու մեկ տարեկան չձևավորված տնկիներ: Հետևապես այգետնկում-
ներից հետո էտի խնդիրը սաղարթի ձևավորումն է: Ընդ որում, սերկևիլե-
նին ձևավորում են թփաձև սիստեմով: Այդ նպատակով վաղ գարնանը 
տնկենու ծայրային մասը հողի մակերեսից 70-80սմ բարձրության վրա 
էտում են: Գարնանը էտված տնկենու բոլոր կողային բողբոջները բացվում 
են: Հողի մակերեսից 40-50սմ բարձրության վրա եղած աճերը կարճաց-
նում են՝ բուն ստեղծելու և այն հաստացնելու նպատակով, իսկ բնից վերև՝ 
մոտ 30 սմ հեռավորության վրա, եղած աճերից ընտրում են 3-4 հատ, մե-
կը մյուսից 8-10 սմ հեռավորության վրա գտնվող շիվերը, որոնց ձեռք չեն 
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տալիս՝ հետագայում նրանցից կմախքային ճյուղեր ստեղծելու նպատա-
կով, մնացած բոլոր կողային ճյուղերը հեռացնում են: 

Ձևավորելուց հետո, երբ սերկևիլենին մտնում է բերքատվության մեջ, 
էտի նպատակն է՝ կարգավորել աճը, թույլ չտալ, որ շիվերն ու ճյուղերը 
շատ երկարեն, որովհետև սերկևիլենու բնափայտը խնձորենու բնափայ-
տի համեմատությամբ շատ էլաստիկ է, և եթե շիվերը երկարում են, հե-
տագայում խոշոր ու մեծ կշիռ ունեցող պտուղների ծանրության տակ 
նրանք ծռմռվում են և երբեմն էլ՝ ջարդվում: Դրանից խուսափելու համար 
գարնանը կմախքային ճյուղերի շարունակությունը կազմող ծայրային 
աճերը պետք է կարճացնել: 

Սերկևիլենու ամենամյա աճերի թույլ կարճացումը նպաստում է մեծ 
թվով պտղաբերող ճյուղերի առաջացմանը: 

Կարճացմանը զուգընթաց նոսրացման միջոցով հեռացնում են խիտ 
դասավորված և իրար խանգարող ճյուղավորումների մեծ մասը, բացի 
դրանից, ամբողջությամբ հեռացնում են նաև չորացած, վնասված և ծերա-
ցած, ինչպես պտղաբերող, այնպես էլ բազմամյա ոստերը: 

Երբ ծառերը թևակոխում են իրենց աճի ու զարգացման 5-րդ և 6-րդ 
շրջանները, և աճն սկսում է մարել, ու չորացող մասերի թիվը գնալով 
ավելանում է, աճն ուժեղացնելու նպատակով կատարում են ուժեղ կար-
ճացում: Դրա համար բոլոր կմախքային ճյուղերի շարունակությունը 
կազմող աճերի երկարության 2/3 մասը հեռացնում են: 

Բացի դրանից, ուժեղ նոսրացման միջոցով հեռացնում են նաև չորա-
ցած, հին կիսակմախքային ճյուղավորումները: 

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 
1. Որո՞նք են հնդավորների աճի շրջանները և դրանց առանձնահատ-

կությունները։ Ներկայացրե՛ք աճի յուրաքանչյուր շրջանում էտի նպա-
տակն ու ձևերը։ 

2. Որո՞նք են հնդավոր ծառատեսակների՝ խնձորենու, տանձենու և 
սերկևիլենու էտի առանձնահատկությունները՝ ըստ նրանց կենսաբանա-
կան հատկանիշների և աճի շրջանների։ 
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3.2. ԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐԻ ԷՏԸ 
 

Այդ խմբի մեջ մտնող բույսերը աճման առաջին շրջանում էտում են 
միատեսակ: Էտի խնդիրը սաղարթը ձևավորելն է: Ելնելով յուրաքանչյուր 
ցեղի համար օգտագործվող սաղարթի ձևից՝ մեծ մասամբ կարճացնում են 
մեկ տարեկան ճյուղերը: Հետագայում, ծառերի տարիքի ավելացմանը 
զուգընթաց, փոխվում է նրանց աճի բնույթը, հետևապես փոխվում են նաև 
էտի նպատակներն ու ձևերը: 

Յուրաքանչյուր ծառատեսակի էտի առանձնահատկությունների վրա 
կանգ առնենք առանձին-առանձին: 

 

3.2.1. ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Հայաստանում աճող ծիրանենու սորտերը, ըստ Կ.Ֆ. Կոստինայի, 
պատկանում են Իրանա-կովկասյան խմբին. բոլորն էլ ուժեղ աճեցողու-
թյամբ (աճի հնարավորությամբ) ծառեր են, որոնց սաղարթի բարձրու-
թյունը հասնում է 8-10, իսկ տրամագիծը՝ 6-8մ: 

Վայրի ծիրանենին ապրում է 100-150, իսկ մշակովին՝ 50-60 տարի: 
Բերքատվության մեջ է մտնում այգետնկումներից 4-5 տարի հետո: 

Ծիրանենու՝ ճյուղեր տալու ունակությունը մեծ է, սաղարթը՝ խիտ, 
ուժեղ տերևապատվածությամբ, այդ հատկությամբ նա իր տեղը զիջում է 
միայն դեղձենուն: 

Ծիրանենին պտղաբերում է ինչպես տարեկան ճյուղավորումների, 
այնպես էլ բազմամյա փնջաճյուղերի, նիզակների և խթանաճյուղերի վրա, 
որոնք ապրում են 4-5 տարի: 

Ի տարբերություն մյուս պտղատու տեսակների՝ ծիրանենին վեգետա-
ցիայի ընթացքում կարող է տալ 2-3 աճ: Ընդ որում, առաջին աճը սկսվում 
է ապրիլի մեջ: Այնուհետև ուժեղանալով՝ մայիսի կեսերից հետո աստի-
ճանաբար դանդաղում ու կանգ է առնում. մայիսի 2-րդ տասնօրյակում 
աճը վերջանում է ծայրային բողբոջի կազմակերպումով: Միայն հունիսի 
կեսերից հետո է ծայրային բողբոջը բացվում ու տալիս 2-րդ աճը, որը վեր-
ջանում է օգոստոսի սկզբներին, դարձյալ ծայրային բողբոջի կազմակեր-
պումով: Եթե եղանակները լավ են, ու ագրոտեխնիկական պայմանները՝ 
նպաստավոր, այդ բողբոջը նորից կարող է բացվել ու տալ 3-րդ աճը: 
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Մեր ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ տեղական ծագում 
ունեցող սորտերի ճնշող մեծամասնության բերքի 40-50%-ը կազմակերպ-
վում է 1-ին աճի վրա: 

Ծիրանենին էտելիս անպայման պետք է հաշվի առնել նրա աճի ու 
պտղաբերման այս առանձնահատկությունները: 

Երիտասարդ տարիքում՝ աճման 1-ին շրջանում, էտում են սաղարթը 
ձևավորելու նպատակով: Ձևավորում են սովորաբար նոսրացած հարկա-
յին կամ հինգճյուղանի սիստեմով՝ բունը թողնելով 60-70սմ բարձրու-
թյամբ: Այնուհետև ձևավորման ընթացքում կարճացնում և, միայն հարկ 
եղած դեպքում, նաև նոսրացնում են: Կախված ծառերի աճի ուժից, նրանց 
վիճակից ու ճյուղերի ուղղությունից՝ կատարում են տարբեր աստիճանի 
կարճացումներ: 

Երբ ծիրանենին թևակոխում է իր աճի 2-րդ շրջանը, այսինքն՝ երբ 
աճը դեռևս ուժեղ է, բայց ծառն արդեն մտել է բերքատվության մեջ, էտի 
խնդիրն է՝ նպաստել բերքատու ճյուղերի ավելացմանը: Այդ նպատակով 
մեկ տարեկան ճյուղերը շատ թույլ կարճացնում են, այսինքն՝ հեռացնում 
են մեկ տարեկան ճյուղերի ծայրային մասերը՝ նրանց երկարության մոտ 
մեկ քառորդի չափով: Նոսրացումը, որպես այդպիսին, բացառվում է, եթե, 
իհարկե, չկան կոտրված, ցրտահարված, սաղարթը խտացնող ավելորդ 
ճյուղավորումներ: 

Երբ ծիրանենին թևակոխում է իր աճի 3-րդ շրջանը, աճման տեմ-
պերն աստիճանաբար դանդաղում են և պտղաբերումն ուժեղանում է: 
Նկատի ունենալով, որ աճը բավարար է, իսկ պտղաբերումը՝ վերընթաց, 
սովորաբար խուսափում են կարճացումներից: 

Եթե սաղարթում նկատվում է պտղաբերող օրգանների (2-րդ շրջա-
նում առաջացած փնջաճյուղերի, խթանաճյուղերի) մահացում, դրանք 
նոսրացման միջոցով պետք է հեռացնել: 

Ծիրանենու աճի 4-րդ շրջանում (20-30 տարեկան), երբ աճը սկսում է 
մարել, ընթացիկ տարվա շիվերի աճը 7-8սմ-ից ավելի չի լինում, ու նկատ-
վում է սաղարթի ստորին մասերի մերկացում, պետք է փոխել էտի բնույ-
թը: Սաղարթը մերկացումից զերծ պահելու համար անհրաժեշտ է մեկ 
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տարեկան ճյուղերը կարճացնել միջակ և ուժեղ չափով (նրանց երկարու-
թյան ½ կամ 2/3 մասը): 

Որոշ դեպքերում կարելի է կարճացնել նույնիսկ 2 տարեկան ճյուղե-
րը, բայց այս դեպքում պետք է լինել զգույշ, քանի որ 2 տարեկան ճյուղերը 
կարճացնելով՝ կարող ենք զրկվել բերքից: Այդ միջոցառմանը կարող են 
դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում: Կարճացմանը զուգըն-
թաց պետք է կատարել նոսրացում, և եթե սաղարթի ներսում պտղաբերող 
ճյուղերի չորացումը կրում է համատարած բնույթ, ու նկատվում են կիսա-
կմախքային ճյուղերի չորացման դեպքեր, դրանք պետք է հեռացնել: 

Երբ ծիրանենին թևակոխում է իր աճի 5-6-րդ շրջանները, որն ընդգր-
կում է մոտավորապես նրա կյանքի 30-40 տարին, աճը կանգ է առնում, 
սաղարթը հիմքից մինչև կենտրոն մերկանում է, հետևապես փոքրանում է 
պտղաբերման մակերեսը: Կիսակմախքային ճյուղերի ծայրային մասերը 
սկսում են չորանալ, տերևները փոքրանում են, կրճատվում են դրանց 
թիվն ու ընդհանուր ասիմիլյացիոն մակերեսը, զգալի չափով թուլանում է 
տերևների ֆոտոսինթետիկ ունակությունը: Անհամեմատ ավելի է թուլա-
նում ծառերի դիմադրողականությունը ցրտի, երաշտի, վնասատուների և 
հիվանդությունների նկատմամբ, և օգտակար պտղակալման մակերեսը 
կազմում է սաղարթի ընդհանուր ծավալի 30-40-%-ը: Այդ շրջանին բնորոշ 
է նաև սաղարթի հիմքի և կենտրոնական մասերում հատ ու կենտ հոռա-
շիվերի առաջացումը: 

Միջշարքային տարածությունների փխրեցումով, պարարտացումով, 
ոռոգումով, բուժումով և հողի հետ տարվող այլ ագրոտեխնիկական միջո-
ցառումների կիրառումով հնարավոր չէ այդ շրջանում վերականգնել նոր-
մալ աճն ու պտղաբերումը, որովհետև ծառերը լիարժեք չեն օգտագործում 
հողում գտնվող սննդանյութերը: Ծառերի մահացման ընթացքը կանխե-
լու, աճն ու բերքատվությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է այդ 
շրջանում ծառերը երիտասարդացնել, այսինքն՝ խոր կարճացնել: Այդ 
նպատակով ձմռան վերջերին կամ վաղ գարնանը 3-5 տարեկան կիսա-
կմախքային ճյուղերը կարճացնում են 2/3-ի չափով: Այդ գործողությունից 
2-3 ամիս հետո էտված մասերից ներքև առաջանում են մեծ թվով հոռաշի-
վեր, որոնցից թույլ աճ կամ աճման ոչ ցանկալի ուղղություն ունեցողնե-
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րին մայիսի մեջ նոսրացնելով հեռացնում են, իսկ մնացածները թույլ կար-
ճացնում են՝ նոր փոխարինող ճյուղեր և պտղագոյացություններ առա-
ջացնելու նպատակով: 

Այդպիսի էտը պետք է ուղեկցվի ծառերի խնամքի համար բարձր ագ-
րոտեխնիկական ֆոնի ստեղծումով: 

Խոր կարճացման կամ մասնակի երիտասարդացման հետևանքով, 
ճիշտ է, 1-ին տարին ծառերը զրկվում են բերք տալու հնարավորությու-
նից, սակայն հաջորդ տարվանից սաղարթն իջնում է ներքև, մեծանում են 
նրա տերևապատվածության աստիճանն ու պտղաբերման մակերեսը, և 
բերքատվությունն ավելանում է գրեթե 2-3 անգամ: 

Այդպիսի էտ կարելի է կատարել 7-8 տարին մեկ անգամ: 
Երբ ծիրանենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 7-րդ փուլը, այ-

սինքն՝ դառնում է 40-50 տարեկան, սաղարթը երկարաձգվում է: Իր նախ-
կին ծավալի համեմատությամբ 60-70%-ով փոքրանում է նրա պտղաբեր-
ման մակերեսը: Փոքրանում է տերևապատվածության աստիճանը, տերև-
ները մանր են մնում, ընկնում է նրանց ֆոտոսինթետիկ ունակությունը, 
խիստ պակասում է բերքատվությունը, և աճը կանգ է առնում: 

Աճման այդ փուլում էտի խնդիրն է՝ երիտասարդացնել ծառերը, այ-
սինքն՝ կանխել մահվան պրոցեսները, սաղարթն իջեցնել ներքև, աճող 
մասերը մոտեցնել արմատային համակարգին, նպաստել աճի նոր պրո-
ցեսներին, մահացող մասերը փոխարինել նոր աճող ճյուղերով, կազմա-
կերպել նոր սաղարթ և խթանել նոր պտղաբերող օրգանների առաջացու-
մը: Վերոհիշյալ խնդիրները լուծելու համար ծիրանենու խոշոր կմախքա-
յին և կիսակմախքային ճյուղերը ձմռան վերջերին կամ գարնան սկզբնե-
րին ուժեղ կարճացնում են: 

Կարճացման աստիճանը կախված է երիտասարդացվող ճյուղի տա-
րիքից, սաղարթի բարձրությունից, շիվերի աճից, խնամքից և տվյալ տար-
վա բերքատվությունից: Եթե բերքը, այնուամենայնիվ, լավ է, կարճացնում 
են 2-5 տարեկան բնափայտերը, իսկ եթե բերքը խիստ պակաս է, այդ տա-
րում կարճացնում են 8-10 տարեկան բնափայտերը և անգամ խոշոր բազ-
մամյա, ավելի մեծ տարիք ունեցող կմախքային ճյուղերը: Ընդ որում, 
կարճացնում են ½-2/3 չափով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
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ուժեղ երիտասարդացնող էտը լավ արդյունք է տալիս, երբ այն կատար-
վում է ոչ թե միանգամից, այլ աստիճանաբար՝ 2-3 տարվա ընթացքում, 
հակառակ դեպքում ծառը կզրկվի ասիմիլյացիոն մակերեսից և այն այլևս 
չի վերականգնվի: 

Հայաստանում կատարված փորձերը ցույց են տվել, որ ուժեղ երիտա-
սարդացնող էտից հետո առաջին տարում ծիրանենու բերքատվությունն 
իջնում է, բայց ծառերը երիտասարդանում են: Առաջանում են մեծ թվով և 
չափազանց ուժեղ աճողունակությամբ շիվեր: Սաղարթը խիտ ճյուղավոր-
վում է, սաղարթի հիմքի մասում (որը մինչ այդ մերկացած էր) առաջա-
նում են բազմաթիվ շիվեր և նոր պտղագոյացություններ: Էտի 3-րդ տա-
րում ծառերի բերքատվությունը 2-3 անգամ ավելի բարձր է լինում, քան ոչ 
երիտասարդացած ծառերինը: Երիտասարդացումը դրական է ազդում 
պտուղների որակի վրա, ստացվում են առաջին կարգի և ծակոտկեն բծա-
վորությունից միանգամայն զերծ պտուղներ: Սովորական ձևով էտված 
ծիրանենու «Երևանի» սորտի ծերացող ծառերի մեկ պտղի միջին կշիռը 
կազմել է 40-50գ, իսկ ուժեղ երիտասարդացված ծառերի մեկ պտղինը՝ 65-
70գ: Այսպիսով, երիտասարդացված ծառերը 3-րդ տարվանից լրիվ վերա-
կանգնում են իրենց բերքատվությունը:  

Կիսակմախքային և կմախքային ճյուղերը խոր կարճացնում են միայն 
խոր հանգստի շրջանում՝ ձմռանը, իհարկե եթե խիստ ցրտահարություն-
ներ առաջացնող սառնամանիքների վտանգն անցած է լինում: Արարատ-
յան հարթավայրի պայմաններում դա համընկնում է փետրվարին: 
Ուրեմն էտը որքան վաղ կատարենք, այնքան լավ, որովհետև հանգստի 
շրջանում պաշարային սննդանյութերն իջնում և կուտակվում են ճյուղերի 
հիմքի մասերում. ուստի խոր կարճացման ժամանակ սննդանյութերը չեն 
հեռացվում, և գարնան կողմը (որքան մոտենում ենք վեգետացիայի շրջա-
նին) ճյուղերի սննդանյութերը շարժվում են դեպի ճյուղերի ծայրային մա-
սերը, որտեղ գտնվում են աճման կետերը: Ահա այդ շրջանում կարճաց-
ման հետևանքով մեծ քանակությամբ սննդանյութեր հեռացվում են 
կտրված մասերի հետ, որը և խիստ բացասաբար է անդրադառնում ծառե-
րի վերականգնման պրոցեսների վրա: 
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3.2.2. ԴԵՂՁԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Դեղձենին մեղմ կլիմայի բույս է, իր հայրենիքում նա ապրում է 30-35 
տարի, սակայն նրա մշակովի սորտերն ապրում են ավելի քիչ: Օրինակ՝ 
Արարատյան հարթավայրի պայմաններում նա ապրում է 10-15 տարի, 
հյուսիս-արևելյան շրջաններում, որտեղ կլիման մեղմ է՝ 20-25 տարի: 

Դեղձենին միջակ աճողությամբ բույս է, բերքատվության մեջ է 
մտնում իր կյանքի 3-րդ և 4-րդ տարում: Ճյուղեր տալու ունակությունը 
շատ մեծ է, բողբոջների գրգռողականությունը՝ բարձր, լուսասեր բույս է:  

Դեղձենին ձևավորվում է բաժակաձև սիստեմով, բունը թողնվում է 
40-50սմ բարձրությամբ: 

Դեղձենին երիտասարդ հասակում, երբ գտնվում է իր աճման առա-
ջին շրջանում, դեռևս տնկարանում, բնից վերև 25-30սմ բարձրությամբ հե-
ռացնում են պատվաստաշիվի ծայրային մասը և այդ 25-30սմ տարածու-
թյան վրա ստեղծում են 3-4 հատ 1-ին կարգի կմախքային ճյուղեր: Տնկե-
լուց անմիջապես հետո 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը միջակ կամ 
թույլ չափով կարճացնում են՝ դրանց վրա մեկական 2-րդ կարգի ճյուղեր 
առաջացնելու նպատակով: Տնկման 2-րդ տարում կարճացնում են ինչ-
պես 1-ին կարգի ճյուղի շարունակողը, այնպես էլ 2-րդ կարգի ճյուղերը՝ 2-
րդ և 3-րդ կարգի ճյուղավորումներ ստեղծելու համար: 

Երբ դեղձենին մտնում է բերքատվության մեջ, փոխվում է նրա աճի 
բնույթը: Էտը ճիշտ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է իմանալ դեղ-
ձենու ճյուղավորումների տիպը: 

Կատարած բազմաթիվ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դեղ-
ձենին ունի վեց տիպի ճյուղավորումներ 

1) Բնափայտային շիվեր: Միամյա ճյուղեր են, որոնց վրա գտնվում են 
միայն վեգետատիվ բողբոջներ: Այդպիսի շիվերը պետք են երիտասարդ 
տարիքում սաղարթը ձևավորելու համար, իսկ պտղաբերման շրջանում 
դրանք ցանկալի չեն և ենթակա են հեռացման: 

2) Նորմալ շիվեր: Միամյա ճյուղեր են, թեթև աղեղնաձև տեսքով, մի-
ջակ աճողունակությամբ, ունեն 30-40սմ երկարություն: Ամբողջ շիվը 
պատված է իրար հաջորդող ծաղկային և վեգետատիվ բողբոջներով: Շիվի 
վրա բողբոջների դասավորման հերթականությունը խիստ չի պահպա-
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նում, օրինակ՝ շիվի հիմքի մասում կարող է լինել մեկ ծաղկաբողբոջ, իսկ 
դրան հաջորդող երկուսը՝ վեգետատիվ բողբոջներ. ընդհակառակը՝ այդ-
պիսի շիվերի տերևածոցերում հիմնադրվում են մեկական, երկուական և 
երեքական բողբոջներ: Երեքականի դեպքում երկու կողայինները լինում 
են ծաղկաբողբոջներ, իսկ մեջտեղինը՝ վեգետատիվ բողբոջ: Երկուականի 
դեպքում մեկն անպայման ծաղկաբողբոջ է, իսկ մյուսը՝ վեգետատիվ բող-
բոջ: Մեկականի դեպքում կարող է լինել ծաղկաբողբոջ, և կարող է լինել 
վեգետատիվ բողբոջ: 

Այդպիսի շիվերի վրա գոյանում են առողջ պտուղներ և նորմալ զար-
գացած կողային ճյուղավորումներ: 

3) Աննորմալ շիվեր: Մեկ տարեկան ճյուղեր են, եթե դրանց աճը թույլ 
է (մինչև 25սմ), ուրեմն ճյուղն ամբողջությամբ պատված է ծաղկաբողբոջ-
ներով և վերջանում է ծայրային մեկ վեգետատիվ բողբոջով: Իսկ եթե աճը 
ուժեղ է (40-50սմ-ից ավելի), ուրեմն ճյուղի վրա նրա հիմքից մինչև կենտ-
րոնը դասավորված են միայն ծաղկաբողբոջները, իսկ կենտրոնից վերև՝ 
միայն տերևաբողբոջները: 

4) Վաղաժամ շիվեր: Այն ընձյուղներն են, որոնք առաջացել են ամռա-
նը, ընթացիկ տարվա շիվերի վրա: Վաղաժամ շիվերը սովորաբար բեր-
քատվության մեջ են մտնում իրենց կյանքի միայն 3-րդ տարվանից: 

5) Հոռաշիվեր: Սովորաբար առաջանում են քնած բողբոջներից, սովո-
րական վեգետատիվ շիվերից տարբերվում են նրանով, որ ունեն խոշոր 
տերևներ, աճում են ուղիղ անկյան տակ, ուղղաձիգ դիրքով: Բերք են կազ-
մակերպում առաջացման 3-րդ տարվանից: 

6) Փնջաճյուղեր: Դեղձենու այդ ճյուղերը կոչվում են մայիսյան: 1-3սմ 
երկարությամբ, խիստ կարճացած բազմամյա ճյուղիկներն են, որոնց վրա 
նստած են 5-6 բողբոջներ, ընդ որում, կենտրոնի մեկը կամ երկուսը վեգե-
տատիվ են, իսկ մնացածները՝ ծաղկաբողբոջներ: Մայիսյան փնջերն ապ-
րում են 2-3 տարի: Այսպիսով` դեղձենին պտղաբերում է հիմնականում 
նորմալ, աննորմալ և մայիսյան փնջաճյուղերի վրա: 

Դեղձենին էտելիս անպայման պետք է հաշվի առնել նրա աճի և պտղա-
բերման բնույթը: 
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Եթե ծառերը երիտասարդ են (3-5 տարեկան), բնափայտային և վա-
ղաժամ շիվերի մեծ մասը նոսրացնում են՝ սաղարթի ներսում լուսավո-
րության ռեժիմը կարգավորելու համար, իսկ մնացած ճյուղերը կարճաց-
նում են՝ դրանց վրա 2-րդ, 3-րդ կարգի ճյուղավորումներ ու մայիսյան 
փնջեր առաջացնելու համար: 

Եթե դեղձենին թևակոխում է իր կյանքի 5-8-րդ տարիները, աճը, հա-
մեմատած 1-ին շրջանի հետ, բավականաչափ թուլացած է լինում, բայց 
դեռևս կարելի է բավարար համարել, իսկ պտղաբերումը, ընդհակառակը, 
ուժեղ է և հասնում է առավելագույն չափի: Էտի խնդիրն է պահպանել այդ 
վիճակը: Դրա համար անհրաժեշտ է սիստեմատիկաբար, ամեն տարի 
նոսրացման միջոցով հեռացնել չորացած, հիվանդոտ և սաղարթը խտաց-
նող ավելորդ ճյուղերը: Բացի դրանից, պետք է ճյուղերը կարճացնել, ընդ 
որում, կարճացնում են աննորմալ երկար ճյուղերը: Կմախքային ճյուղե-
րին ուղեկցող` շարունակություն կազմող մեկ տարեկան աճերը նույնպես 
կարելի է կարճացնել, եթե նրանք 50-60սմ-ից երկար են. կարճ լինելու 
դեպքում չեն էտվում: 

Կարճացման նպատակն է` ապահովել սաղարթի կենտրոնի ակտիվ 
աճը, պտղաճյուղերի առաջացումը և ընդհանրապես կանխել սաղարթի 
կենտրոնի մերկացումը: Այդ նպատակով կատարում են, այսպես կոչված, 
«փոխարինող» էտ, որն իր էությամբ շատ նման է խաղողի գիոյի եղանա-
կով էտին: Դրա համար «նորմալ» շիվերի մի մասը (որոնք ունեն միջակ 
աճողություն) կարճացնում են 3 բողբոջի վրա. վեգետացիայի ընթացքում 
այդ աչքերից գոյանում են 3 շիվեր, հաջորդ տարում դրանցից ամենա-
թույլը հեռացնում են ամբողջությամբ, իսկ մնացած երկուսից ստորինը 
էտում են 2 աչքի վրա՝ փոխարինող շիվ առաջացնելու համար, իսկ վերի-
նը՝ էտում են թույլ՝ 7-10 աչքի վրա և թողնում են պտղաբերման համար: 

Այն սորտերը, որոնց ծաղկաբողբոջները զարգանում են գլխավորա-
պես տարեկան ճյուղերի ներքևի մասերում («Նարնջենի», «Զաֆրանի», 
«Լոձ», «Ճյուղուրի»), ճյուղերը կարճացնում են՝ թողնելով 7-10 բողբոջ, իսկ 
այն սորտերը, որոնց ծաղկաբողբոջները գոյանում են մեկ տարեկան ճյու-
ղերի վրա, նրանց ամբողջ երկարությամբ համաչափորեն («Սալամի», 
«Պճղովի», «Ոսկե հոբելյանական») կարճացնում են շատ թույլ՝ էտած ճյու-
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ղերի վրա թողնելով 12-18 բողբոջ: Հաջորդ տարում պտղաբերման համար 
թողած ճյուղերը լրիվ հեռացնում են օղակի վրայից, իսկ փոխարինման 
համար թողած ճյուղերի վրա առաջացած 2-3 շիվերն էտում են այնպես, 
ինչպես ասվեց վերևում, այսինքն՝ ամենաթույլ աճ ունեցողը հեռացնում 
են հիմքից, մնացած երկուսից վերևինը էտում են 8-10 աչքի վրայից 
(պտղաբերման համար), իսկ ներքևինը՝ 2-3 բողբոջի վրայից (փոխարինո-
ղի համար): 

Փոխարինման և պտղաբերման համար թողած շիվերը սաղարթի բո-
լոր մասերում հավասարաչափ են բաշխում: 

Կարճ պտղաշիվերը (մայիսյան փնջերը) չի կարելի կարճացնել, 
որովհետև կհեռացվեն դրանց ծայրային մասերում աճող միակ վեգետա-
տիվ բողբոջները և ճյուղերն ասիմիլացիայի մակերեսից: Կարճ պտղաշի-
վերը և մայիսյան փնջերը կարելի է նոսրացնել՝ թողնելով մեկը մյուսից 
(կախված ծառի աճի ուժից) 8-14սմ հեռավորության վրա: 

Դեղձենին, երբ թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 6-րդ և 7-րդ 
շրջանները (10-12 տարեկանում), աճը համարյա դանդաղում է, իսկ եղած 
աճերն էլ գոյանում են միայն սաղարթի ծայրային մասերում: Սաղարթի 
կենտրոնը խիստ մերկանում է, փոքրանում է պտղաբերման մակերեսը, 
կմախքային ճյուղերն ուժեղ խեժապատվում են, կիսակմախքային ճյուղե-
րի ծայրային մասերը չորանում են և միայն նրանց հիմքային մասերից 
առաջանում են հոռաշիվեր: 

Սաղարթը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է բույսը երիտասար-
դացնել: Դրա համար խոր կերպով կարճացնում են 8-10 տարեկան ծառե-
րի 3-5 տարեկան ճյուղերը, իսկ 12-14 տարեկանների՝ խոշոր, բազմամյա, 
6-8 տարեկան ծառերինը` կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերը: 

Դեղձենիները խոր երիտասարդացման 1-ին տարում զրկվում են 
բերք տալու հնարավորությունից, սակայն երկրորդ տարվանից սաղարթը 
ճյուղապատվում է, պտղաբերման մակերեսը մեծանում է, և ծառերը երի-
տասարդանալով ապրում են ոչ թե 10-15, այլ 20 և նույնիսկ 25 տարի: Բա-
ցի այդ` բարձրանում է նաև նրանց բերքատվությունը: 
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3.2.3. ՍԱԼՈՐԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Սալորենին աճում է ավելի ուժեղ, քան դեղձենին, բայց ծիրանենու հա-
մեմատությամբ աճում է թույլ: Ապրում է 40-50 տարի, բերքատվության մեջ է 
մտնում 4-5-րդ տարում: Ավելի զով կլիմայի և խոնավասեր բույս է, ցրտադի-
մացկունությունը դեղձենու և ծիրանենու համեմատությամբ բարձր է: 

Սալորենու սորտերը բաժանվում են երկու խմբի՝ 
1.Ճապոնական ծագում ունեցող սորտեր, որոնք մեզ մոտ՝ Հայաստա-

նում չեն մշակվում, եթե չհաշվենք հատ ու կենտ ծառեր, որոնք կարելի է 
հանդիպել Արտաշատի, Էջմիածնի, Աշտարակի տնամերձ այգիներում: 

2.Եվրոպական ծագում ունեցող սորտեր, որոնց մեջ են դասվում Հա-
յաստանում աճող սալորենու ստանդարտ սորտերը, ինչպես նաև տեղա-
կան ծագում ունեցող դամբուլների բազմաթիվ ձևերը: 

Առաջին խումբ սորտերի, ինչպես նաև Հայաստանում աճող շլորենու 
սորտերի մեծ մասը («Գյոգզա», «Սպահանի», «Եղազարի») պտղաբերում է 
հիմնականում մեկ տարեկան ճյուղերի վրա: 

Երկրորդ խումբ սորտերը պտղաբերում են մեկ տարեկան բնափայ-
տերի, մասամբ՝ բազմամյա փնջաճյուղերի և խթանաճյուղերի վրա: 

Առաջին խումբ սորտերը թեթևակի նոսրացնում են, ընդ որում, հեռաց-
նում են մեկ տարեկան թույլ աճ ունեցող, սաղարթը խտացնող, իրար խան-
գարող, աճման անկանոն ուղղությամբ ճյուղավորումները: Թեթևակի կար-
ճացնել չի կարելի, որովհետև կհեռացվեն շիվերի պտղաբերող մասերը: 
Թույլատրվում է կարճացնել միայն այն դեպքում, երբ շիվերի երկարությունը 
40-50սմ-ից ավելի է, ընդ որում, կարճացնում են շիվերի 1/7-1/5 մասը: 

Երկրորդ խմբի մեջ մտնող Եվրոպական («Աննա Շպետ», «Ռենկլոդ 
կանաչ», «Վենգերկա դոմաշնայա», «Վենգերկա իտալական», «Վիկտո-
րիա», «Դեղձային» և այլն) և տեղական ծագում ունեցող («Վազիրի», «Դեղ-
նաշլոր», «Ճանճուր») սորտերը, որոնք պտղաբերում են բազմամյա փնջա-
ճյուղերի, խթանաճյուղերի ու մեկ տարեկան բնափայտերի վրա, էտում են 
բոլորովին այլ կերպ: 

Այդ սորտերի պտղագոյացություններն առաջանում են հետևյալ 
կերպ։ Մեկ տարեկան ճյուղերի վրա հիմնադրվում են մեկական բողբոջ-
ներ, որոնք սովորաբար լինում են վեգետատիվ կամ ծաղկային, հիմնադր-
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վում են նաև խմբերով՝ մեծ մասամբ երկուական և երեքական: Խմբերով 
դասավորված բողբոջներից մեկը, սովորաբար` մեջտեղինը, վեգետատիվ 
է, իսկ կողքայինը՝ ծաղկային: 

Այդ շիվերի վրա հիմնադրված կողքային բողբոջները երկրորդ տա-
րում վեգետացիայի ընթացքում բացվում և տալիս են ծաղիկներ: Վեգե-
տատիվ բողբոջներից են գոյանում փնջաճյուղերը, խթանաճյուղերը, նի-
զակները, իսկ մեկական դասավորված վեգետատիվ բողբոջներից գոյա-
նում են երկար, միամյա խառը պտղաբերող ճյուղեր: Այդ խումբ սորտերը 
երիտասարդ տարիքում (այգիները տնկելուց անմիջապես հետո) էտում 
են սաղարթը ձևավորելու նպատակով: Սալորենին սովորաբար ձևավո-
րում են նոսրացած հարկային կամ հինգճյուղանի սիստեմով: Դրա հա-
մար մեկ տարեկան ճյուղերը կարճացնում են տարբեր աստիճանով: 

Երբ սալորենին մտնում է բերքատվության մեջ, աճը դեռևս ուժեղ է, 
իսկ պտղաբերությունը թույլ: Սաղարթի ներսում փնջաճյուղերի, խթանա-
շիվերի ու խառը պտղաբերող ճյուղերի թվի ավելացմանը, այսինքն՝ բեր-
քատվության բարձրացմանը նպաստելու համար անհրաժեշտ է մեկ տա-
րեկան ուժեղ աճ ունեցող բնափայտերը թույլ կարճացնել, այսինքն՝ հե-
ռացնել ճյուղի ¼-1/3 մասը: 

Երբ ծառերը մտնում են լրիվ պտղաբերման մեջ, և այդ շրջանի 
սկզբում աճը դեռևս բավարար է՝ հասնում է 20-30սմ-ի, ու պտղաբերող 
ճյուղերի թիվն էլ շատ է, պետք է խուսափել էտելուց: Իսկ երբ ծառերը 
թևակոխում են այդ շրջանի երկրորդ կեսը և վերջը, աճը խիստ թուլանում 
է, սաղարթի կենտրոնի պտղաբերող ճյուղերը մահանում են, և աստիճա-
նաբար փոքրանում է պտղաբերման մակերեսը: Մահացումը կանխելու, 
աճը ուժեղացնելու և նոր պտղաբերող ճյուղեր ստեղծելու նպատակով 
մեկ և նույնիսկ երկու, իսկ երբեմն էլ երեք տարեկան ճյուղերը ենթարկում 
են թույլ, միջակ և ուժեղ կարճացման: 

Երբ սալորենին թևակոխում է իր կյանքի 5-րդ և 6-րդ շրջանները, այ-
սինքն՝ երբ աճը գործնականորեն դադարում է (5-8 սմ ավելի լինում), սա-
ղարթի կենտրոնի ճյուղավորումները սկսում են մահանալ, կիսակմախ-
քային ու կմախքային ճյուղերի ծայրերը չորանում են, սաղարթի ծավալը 
փոքրանում է, հետևապես` բերքատվությունը նույնպես ընկնում է: Այդ 
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դեպքում աճը վերականգնելու համար ծառերը երիտասարդացնում են. 
ընդ որում, նոսրացնելով հեռացնում են բոլոր չորացած, խեժապատված, 
կիսակմախքային, կմախքային և մահացած պտղաբերող ճյուղերը, դրա-
նից հետո խիստ կարճացնում են 4-6 տարեկան և նույնիսկ հաստ բազ-
մամյա կմախքային ճյուղերը (2/3 մասը): 

Երիտասարդացնելուց հետո` վաղ գարնանը, ծառերի մերձբնային 
տարածությունները փխրեցնում, բաժակները պատրաստում, պարար-
տացնում և առատ ոռոգում են: Այդ բոլորը միասին նպաստում են սա-
ղարթի կենտրոնի հիմքի մասում քնած բողբոջների արթնացմանը, ինչի 
հետևանքով զարգանում են մեծ թվով հոռաշիվեր: Հոռաշիվերի մեծ մասն 
ամռանը կամ գարնան վերջին (մայիսին) նորացման կարգով հեռացնում 
են, իսկ մի մասը թողնում են նոր կմախքային և կիսակմախքային ճյուղեր 
ստեղծելու համար: 

 

3.2.4. ԲԱԼԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Բալենին հյուսիսային, զով կլիմայի բույս է, կորիզավորների մեջ ամե-
նացրտադիմացկունը, իր ցրտադիմացկունությամբ համարյա հավասար է 
խնձորենուն և տանձենուն: Հայաստանում մշակում են գրեթե բոլոր 
շրջաններում: Ապրում է 20-30 տարի, ունի թույլ աճողություն, բնական 
պայմաններում առաջացնում է թփաձև սաղարթ: 

Բալենին, ըստ աճի ու պտղաբերման բնույթի, բաժանվում է երկու 
խմբի՝ 1) թփանման և 2) ծառանման բալենիների: 

Առաջին խմբի մեջ մտնող բալենիներից Հայաստանում մշակվում են 
«Լյուբսկայա», «Վլադիմիրսկայա», «Պլոդորոդնայա», «Միչուրին», «Գրիոտ», 
Սիսիանի և Աշտարակի տեղական սորտերը: Դրանք բոլորն էլ պտղաբերում 
են միամյա ճյուղերի վրա, ընդ որում, վեգետատիվ և գեներատիվ բողբոջնե-
րը հիմնադրվում են հերթականությամբ, ուժեղ աճ ունեցող շիվերի վրա, և 
վերջանում են վեգետատիվ բողբոջով: Թույլ աճ ունեցող շիվերի վրա հիմնա-
դրվում են միայն ծաղկաբողբոջներ, որոնք իրենց հերթին վերջանում են վե-
գետատիվ բողբոջներով: 

Երկրորդ խմբի մեջ են մտնում ծառանման բալենիները, դրանցից Հա-
յաստանում մշակվում են «Անգլիական վաղահասը», «Շուբինկա», «Շպան-
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կա», «Լոտովայա» և «Ամորել» վաղահաս սորտերը, որոնք պտղաբերում 
են հիմնականում կարճ փնջաճյուղերի և միամյա պտղաբերող բնափայ-
տերի վրա: 

Բալենու աճի զարգացման առաջին շրջանում էտում են սաղարթը ձևա-
վորելու համար. բունը սովորաբար թողնում են 30-40 սմ բարձրությամբ: 

Թփանման բալենիները ձևավորում են թփի ձևով, իսկ ծառանմաննե-
րը՝ նոսրացած հարկային սիստեմով, ավելի լավ է` ձևավորել շեղ պալմե-
տային սիստեմով: 

Բերքատվության մեջ մտնելու ժամանակ ուժեղ աճ ունեցող ծառանման 
բալենիների ճյուղերը նոսրացնում են, իսկ թույլերինը՝ կարճացնում՝ աճն 
ուժեղացնելու համար: Բոլոր դեպքերում, երբ աճը ուժեղ է և հասնում է մին-
չև 50-60սմ երկարության, կարճացնում են երկարության 1/3 մասը: 

Թփաձև բալենիներն էտում են՝ թեթևակի նոսրացնելով, բացի դրանից, 
ուժեղ աճող ճյուղերն անհրաժեշտ է թույլ կարճացնել, իսկ թույլ աճողները՝ 
չէտել: Երբ բալենին մտնում է բերքատվության մեջ, էտի ձևը փոխում են, 
օրինակ՝ թփանման բալենու վեգետատիվ և խառը շիվերը շարունակում են 
կարճացնել ¼ -1/3 մասով: Միջակ աճող (20-35սմ) ճյուղերը չպետք է կար-
ճացնել, որովհետև դրանց ծայրային մասերը հեռացնելով՝ շիվը կզրկվի 
միակ վեգետատիվ բողբոջից և այլևս չի վերականգնվի: Ավելի թույլ ճյուղերը, 
որոնց աճը 10-15սմ է, պետք է խիստ կարճացնել, այսինքն՝ հեռացնել 2/3 մա-
սը և դրանով հնարավորություն տալ հիմքի կիսազարգացած վեգետատիվ 
բողբոջների արթնացմանը և նոր ճյուղավորումների առաջացմանը: 

Ծառանման բալենիների ճյուղերը պետք է նոսրացնել՝ հեռացնել չո-
րացած փնջաճյուղերը (փնջաճյուղերը ապրում են 6-7 տարի), պտղաբե-
րող շիվերը, դեպի սաղարթի ներսը աճող իրար խանգարող ճյուղերը և 
այլն: Այդ շրջանում ծառանման բալենիների սաղարթը ձգվում է դեպի 
վեր, որը ցանկալի երևույթ չէ: Սաղարթն իր մակարդակի վրա (2-3մ 
բարձրությամբ) պահելու և այն ներքև իջեցնելու համար անհրաժեշտ է 
կարճացնել 2-3 տարեկան ճյուղերը: Երբ բալենին մտնում է իր աճի ու 
զարգացման 5-րդ և 6-րդ շրջանները, աճը կանգ է առնում, պտղաբերող և 
կիսակմախքային ճյուղերը սկսում են չորանալ, սաղարթի ծավալը փոք-
րանում է և այդ շրջանում պետք է կատարել երիտասարդացնող էտ:  
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Ծառանման բալենիներն էտելիս առաջին հերթին պետք է հեռացնել 
չորուկները, հետո կարճացնել՝ հեռացնելով կմախքային ճյուղերի ծայրա-
յին մասերի 3-4 տարեկան աճերը:  

 

3.2.5. ԿԵՌԱՍԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Կեռասենին պատկանում է նույն ընտանիքին և նույն ցեղին, ինչ բա-
լենին, սակայն նրանցից տարբերվում է իր հզոր ու արագ աճով։ Սաղար-
թի բարձրությունը հասնում է 10-12մ-ի, լայնությունը՝ 10մ-ի, բնի տրամա-
գիծը՝ 0,7-1մ-ի: Ավելի երկարակյաց է՝ ապրում է 60-70 տարի, բերքատվու-
թյան մեջ է մտնում 5-րդ տարում, պտուղները հասնում են շատ վաղ, հա-
մարյա համընկնում է թթի և ելակի հասունացման հետ (մայիսի վերջե-
րին, հունիսի մեջ): Կեռասենու բողբոջները պարզ են, բացվում և տալիս 
են կամ վեգետատիվ աճ, կամ պտուղ: Կեռասենին սովորաբար պտղաբե-
րում է բազմամյա կարճ փնջաճյուղերի վրա, որոնք ապրում են 8-10 տա-
րի: Դրանց վրա կարող է լինել մինչև 6-7 բողբոջ, մեջտեղի մեկը կամ եր-
կուսը տերևաբողբոջներ են, իսկ մնացածը՝ ծաղկաբողբոջներ: Բացի դրա-
նից, կեռասենին պտղաբերում է նաև մեկ տարեկան երկար ճյուղերի վրա: 
Բերքի 70 և ավելի տոկոսը կազմակերպվում է փնջաճյուղերի վրա: Նոր-
մալ աճող (25-30սմ) շիվի ամբողջ երկարության վրա որոշակի հերթակա-
նությամբ հիմնադրվում են ինչպես ծաղկային, այնպես էլ վեգետատիվ 
բողբոջներ, և շիվը վերջանում է վեգետատիվ բողբոջով: 

Թույլ աճ ունեցող (10-15սմ) շիվի վրա հիմնադրվում են միայն ծաղկա-
բողբոբջները: Շիվը նույնպես վերջանում է վեգետատիվ բողբոջով: Ուժեղ աճ 
ունեցող (50-60սմ) շիվերի վրա հիմնադրվում են միայն վեգետատիվ բողբոջ-
ներ, որոշ սորտերի այդպիսի շիվերի հիմքի մասերում հիմնադրվում են 
ծաղկաբողբոջներ: Կեռասենին բնական պայմաններում կազմակերպում է 
լայն բրգաձև սաղարթ, ընդ որում, ճյուղերը դուրս են գալիս ուղեկցողից և 
աճում են հարկերով: Ելնելով դրանից՝ կեռասենին անցյալում ձևավորում 
էին երկհարկ սիստեմով, այժմ խորհուրդ է տրվում ձևավորել նոսրացած 
հարկային կամ հնգաճյուղ հարկային սիստեմով: Ընդ որում, 1-ին հարկի կից 
բողբոջներից առաջացնում են 1-ին կարգի 2-3 կմախքային ճյուղեր, իսկ հա-
ջորդ երկու ճյուղերն առաջացնում են ոչ կից բողբոջներից՝ 2-3, երբեմն 1-2 
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հատ, մեկը մյուսից 8-10սմ հեռավորության վրա: Երկրորդ հարկը ստեղծում 
են տնկման 2-3-րդ տարում, նույն սկզբունքով, հարկերի միջև թողնելով 60-
70 սմ-ից ոչ պակաս տարածություն: 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը կար-
ճացնում են նրանց երկարության 1/3-1/2 չափով, իսկ ուղեկցողն էտում են 
դրանից 20-25սմ ավելի բարձրության վրա: Հետագա տարիներին էտը պետք 
է շարունակել՝ սաղարթը վերջնականապես ձևավորելու համար: Երբ կեռա-
սենին մտնում է պտղաբերման մեջ, պետք է էտել սորտային առանձնահատ-
կություններին համապատասխան: 

Կեռասենու սորտերը բաժանվում են 2 խմբի՝ թույլ և ուժեղ ճյուղա-
վորվող սորտերի: 

Թույլ ճյուղավորումներ ունեցող սորտերը, երբ մտնում են բերքա-
տվության մեջ, պետք է մեկ տարեկան ճյուղերը թույլ կարճացնել (1/4-1/5 
մասը)՝ դրանց վրա կողային կարճ պտղաբերող ճյուղավորումներ առա-
ջացնելու նպատակով: Նոսրացնել կարելի է միայն այն դեպքերում, եթե 
կան չորացած, ցրտահարված կամ սաղարթը խտացնող, դեպի սաղարթի 
ներսը աճող, իրար խանգարող ճյուղավորումներ: 

Ուժեղ ճյուղավորումներով սորտերն այդ շրջանում ո՛չ կարճացնում 
են, ո՛չ էլ նոսրացնում: 

Երբ կեռասենին լրիվ մտնում է պտղաբերման մեջ, այսինքն` 
գտնվում է իր աճի ու զարգացման 3-րդ և 4-րդ շրջաններում, անհրաժեշտ 
է կարճացնել և նոսրացնել ճյուղերը: Այն շիվերը, որոնց աճը 50-60 սմ-ից 
ավելի է, կարճացնում են 1/3-1/4 չափով, որպեսզի դրանց վրա առաջանան 
փնջաճյուղեր, և ստեղծվի աճման նոր վերելք, ու կանխվի սաղարթի մեր-
կացումը: Թույլ աճ ունեցող ճյուղերը կարճացնում են շատ թույլ՝ 1/3-1/4 չա-
փով: Այդ շրջանի վերջում ծառերի աճը կանգ է առնում կամ խիստ դան-
դաղում է, կարելի է խոր կարճացնել կամ մասնակի երիտասարդացնել: 
Կարճացնում են 2, 3 և 4 տարեկան ճյուղերի որոշ մասերը՝ նրանց վրա 
աճի նոր վերելք ստեղծելու նպատակով:  

Այդ շրջանում կարճացմանը զուգահեռ նաև նոսրացնում են, ընդ 
որում, հեռացնում են միայն չորացած ճյուղավորումները: Կանաչ, տե-
րևապատված, աճող ճյուղավորումներին ձեռք չպետք է տալ: 
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Երբ կեռասենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 5-րդ և 6-րդ 
շրջանները, պետք է երիտասարդացնել, ընդ որում կարճացնում են 3, 4, 5, 
երբեմն էլ ավելի մեծ տարիք ունեցող բնափայտերը: Այդ միջոցառմանը 
զուգընթաց պետք է կիրառել բարձր ագրոտեխնիկական միջոցառումներ 
(փխրեցում, պարարտացում, ոռոգում): 

Հայաստանի պայմաններում կեռասենին երիտասարդացնում են փե-
տրվարի մեջ կամ մարտի սկզբներին: Էտից հետո գոյացող նոր աճերը 
մայիսի վերջերին կամ ամռան սկզբներին ծերատում են, նրանցից ձևավո-
րում են նոր կողային ճյուղեր՝ միաժամանակ նրանց վրա ստեղծելով 
փնջաճյուղեր ու պտղաբերող օրգաններ: 

Սիստեմատիկորեն էտելով՝ թույլ չեն տալիս, որ ծառերը հասնեն 6-րդ 
և 7-րդ շրջաններին, քանի որ այդ տարիքում նրանց վերականգնման 
ունակությունը խիստ ընկնում է, և բազմամյա կմախքային ճյուղերը խոր 
կարճացնելիս չեն վերականգնվում: 

 

3.2.6. ՆՇԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Նշենին միջակ աճողությամբ բույս է, բնական պայմաններում զար-
գացնում է լայն-բրգաձև սաղարթ, ունի ճյուղեր տալու մեծ ունակություն: 
Բողբոջները պարզ են, բացվելով, տալիս են կամ ծաղիկ, կամ վեգետա-
տիվ աճ: Նշենին ամենաշուտ ծաղկող բույսերից է՝ 8-10 օր ավելի շուտ է 
ծաղկում, քան ծիրանենին: Այդ է պատճառը, որ նրա ծաղիկները հաճախ 
ցրտահարվում են վաղ գարնանային հետադարձ ցրտերից (-1,50-ից): 

Նշենին պտղաբերում է փնջաճյուղերի և միամյա ճյուղերի վրա: 
Տնկարանոմ առաջին հերթին ձևավորում են նշենու 50-70սմ բարձրու-
թյամբ բունը, այնուհետև ստեղծում են 3 հատ 1-ին կարգի կմախքային 
ճյուղեր՝ իրարից 15-20սմ հեռավորությամբ, և թողնում են մեկ ճյուղ՝ 
ուղեկցողի շարունակությունը կազմելու համար: 

Այգետնկումներից հետո ուղեկցողը և կմախքային ճյուղերը կարճաց-
նում են մոտավորապես 1/3-1/2-ի չափով, իսկ ուղեկցողը ծերատում են թույլ 
աստիճանով՝ նրա վրա 2-3 նոր կմախքային ճյուղեր ստեղծելու նպատակով: 
Այսպիսով` 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերի ընդհանուր թիվը հասնում է 3-
6 հատի, բացի դրանից, 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերի կարճացման հե-
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տևանքով նրանց վրա առաջացնում են 2-րդ կարգի ճյուղավորումներ: Ձևա-
վորման նպատակով կատարվող էտը շարունակում են տնկման երկրորդ և 
երրորդ տարիներին՝ մինչև սաղարթի լիվ ձևավորվելը: 

Երբ նշենին մտնում է պտղաբերման մեջ, նոսրացնում են՝ հեռացնե-
լով կոտրած, չորացած, իրար խանգարող ճյուղերը, հոռաշիվերը, վաղա-
ժամ շիվերը, դեպի ներս աճող և խաչաձևող ճյուղավորումները: 

Մեկ տարեկան կարճ ճյուղերը չեն էտում: Թույլատրվում է կարճաց-
նել միայն այն դեպքում, երբ նրանք շատ ուժեղ են աճում: 

Երբ նշենին մտնում է լրիվ պտղաբերման մեջ, աճը թուլանում է և հա-
մարյա կանգ առնում: Սաղարթի մերկացումը կանխելու համար մեկ, եր-
բեմն երկու տարեկան բնափայտերը կարճացնում են նրանց երկարու-
թյան ½-2/3-ի չափով: 

Նշենու աճի 5-րդ և 6-րդ շրջաններում անհրաժեշտ է կատարել երի-
տասարդացնող էտ: Այդ նպատակով կարճացնում են կմախքային և կի-
սակմախքային բազմամյա ճյուղերի ծայրային մասերի 3-5 տարեկան 
բնափայտերը: Այնուհետև մայիսի մեջ նշենու կմախքային ճյուղերի հիմքի 
մասերում գոյանում են մեծ թվով հոռաշիվեր. դրանց մի մասը կտրում և 
հեռացնում են օղակի վրայից, իսկ հարմար դիրք և ուղղություն ունեցող 
հոռաշիվերը նախապատրաստում են ու ձևավորում նոր կմախքային 
ճյուղեր ստեղծելու համար: 

Սիստեմատիկորեն էտելով՝ չպետք է թողնել, որ նշենին բնականորեն 
հասնի իր աճի ու զարգացման 6-8-րդ շրջաններին, որովհետև այդ ժամա-
նակ կատարած էտը ոչ մի օգուտ չի տալիս, և սաղարթը չի վերականգնվում: 

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 
1. Որո՞նք են կորիզավոր ծառատեսակների՝ ծիրանենու, դեղձենու, 

սալորենու, բալենու, կեռասենու և նշենու էտի առանձնահատկություննե-
րը՝ ըստ նրանց կենսաբանական հատկանիշների և աճի շրջանների։ 
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3.3. ԸՆԿՈՒԶԱՎՈՐՆԵՐԻ ԷՏԸ 
3.3.1. ԸՆԿՈՒԶԵՆՈՒ ԷՏԸ 

 

Ընկուզենիներն ուժեղ աճողությամբ ծառեր են, սաղարթի բարձրությու-
նը հասնում է 15-20մ, առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ ավելի, բնի տրամա-
գիծը 1,5-2մ է, իսկ որոշ դեպքերում՝ մինչև 3մ: Երկարակյաց բույս է, ապրում 
է 150-200 և ավելի տարի: Սկզբից աճում է շատ դանդաղ, այդ է պատճառը, 
որ նա շատ ուշ է մտնում պտղաբերման մեջ: Ընկուզենու որոշ ձևերը Հա-
յաստանի պայմաններում սկսում են քիչ քանակությամբ բերք տալ՝ 5-6 տա-
րեկանից, իսկ մնացած ձևերը՝ 8-10 տարեկանից, սակայն ապրանքային բեր-
քատվության մեջ կարող են մտնել միայն 10-15 տարեկանից: 

Ընկուզենին միատուն բույս է, բայց ունի բաժանասեռ ծաղիկներ: Իգա-
կան ծաղիկները կազմակերպվում են հիմնականում 10-12սմ, երբեմն միայն 
50-60 սմ երկարություն ունեցող մեկ տարեկան շիվերի ծայրերին: Արական 
ծաղիկները՝ կատվիկները, գոյանում են շիվերի տերևածոցերում: Բնական 
պայմաններում ընկուզենին աչքի է ընկնում ուղեկցողի ուժեղ աճով և նրա 
վրա հարկերով ճյուղեր առաջացնելու մեծ ունակությամբ: Ելնելով դրանից՝ 
ձևավորման ժամանակ սերմնաբույսերը ծերատում են 1,2-1,3մ բարձրու-
թյունից, դրանից 0,8-1,0մ թողնում են բուն, իսկ մնացած 0,2-0,3մ տարածու-
թյան վրա ստեղծում են առաջին հարկը՝ 2 հատ 1-ին կարգի կմախքային 
ճյուղերով և մեկ զարգացած ուղեկցողով: Հետագայում թույլ կարճացնելով` 
յուրաքանչյուր տարի ուղեկցողի վրա ստեղծում են ևս 2 հատ 1-ին կարգի 
կմախքային ճյուղեր՝ իրարից 40-50սմ հեռավորությամբ: Այսպիսով ձևավոր-
ման 4-րդ տարում ընկուզենին ունենում է 7-8 հատ 1-ին կարգի կմախքային 
ճյուղեր: 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերի արանքներում առաջացած ճյու-
ղավորումները չեն հեռացնում, այլ միջակ չափով կամ ուժեղ կարճացնելով 
դարձնում են պտղաբերող ճյուղեր: 

Ձևավորման ընթացքում ստեղծած 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերն 
ըստ տարիների թույլ կարճացնում են՝ նրանց վրա 2-րդ կարգի ճյուղավո-
րումներ ստեղծելու նպատակով: 

Երբ ընկուզենին մտնում է պտղաբերման մեջ, չեն էտում: 
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Միայն ամռանը թույլատվում է ծերատել, որը և խանգարում է շիվերի 
ուժեղ երկարացմանը և նպաստում է նրանց վրա ծաղկաբողբոջների հիմ-
նադրմանը: 

Արտադրության մեջ միջակ տարիքի (15-50 տարեկան) ծառերը չեն 
էտում: Իհարկե, եթե սաղարթի մեջ նկատվում են չորացած կամ ցրտա-
հարված, կոտրտված և անկանոն աճ ունեցող ճյուղավորումներ, նոսրաց-
ման կարգով հեռացնում են: 

Երբ ընկուզենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 6-րդ և 7-րդ 
շրջանները, այսինքն՝ երբ չորանում են կմախքային ու կիսակմախքային 
ճյուղերի ծայրային մասերը, բույսը երիտասարդացնում են: Այդ նպատա-
կով խիստ կարճացնում են բազմամյա կիսակմախքային ճյուղերը, ինչի 
հետևանքով ճյուղերի հիմքի մասում քնած բողբոջները, բացվելով, առա-
ջացնում են մեծ թվով հոռաշիվեր: Թույլ և ոչ ցանկալի ուղղությամբ աճող 
հոռաշիվերը նոսրացնում են, իսկ ուժեղները, որոնք ունեն աճի հարմար 
դիրք՝ թույլ կարճացնում են և ստեղծում նոր կմախքային ճյուղեր՝ մահա-
ցածներին փոխարինելու նպատակով: Երիտասարդացնում են աստիճա-
նաբար՝ 2-3 տարվա ընթացքում: 

 

3.3.2. ՏԽԼԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Տխլենին, համեմատած մյուս ընկուզավորների հետ, ունի թույլ աճեցո-
ղություն, սաղարթի բարձրությունը 4մ է, տրամագիծը՝ 3-4մ: Չունի որոշակի 
բուն, հիմքից գոյանում են մի քանի ցողուններ: Տխլենին երկարակյաց չէ, 
ապրում է 30-40 տարի, բերքատվության մեջ է մտնում 3-4-րդ տարում: Միա-
տուն բույս է՝ բաժանասեռ ծաղիկներով, պտղաբերում է միամյա շիվերի 
վրա, ուստի բերքատվությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է էտ և 
բարձր ագրոտեխնիկա կիրառելով՝ սաղարթում ապահովել մեծ թվով 
միամյա շիվերի գոյացումը: 

Տնկման առաջին տարում տխլենին էտում են՝ 8-10 աչքի վրա, որ-
պեսզի հիմքում առաջանան մի քանի ցողուններ, երկրորդ տարում այն 
ձևավորում են: Առաջին տարում ստեղծված ճյուղավորումները շատ ու 
խիտ դասավորված լինելու հետևանքով չեն հաստանում, այլ երկարում 
են ու չեն ճյուղավորվում: Դրանից խուսափելու համար յուրաքանչյուր 
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թփի վրա թողնում են 4-5 լավ ցողուններ, իսկ մնացածները նոսրացման 
կարգով ամբողջությամբ հեռացնում են: Ընտրված ցողուններն ամեն տա-
րի կարճացնում են ¼-1/3-ի չափով՝ դրանց վրա կողային նոր շիվեր առա-
ջացնելու համար: 

Երբ տխլենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 3-րդ և 4-րդ շրջան-
ները, այսինքն՝ մտնում է բերքատվության մեջ, կարճացնում են հիմնական 
ճյուղերի ծայրային մասերը, որի հետևանքով առաջանում են մեծ թվով կո-
ղային ճյուղավորումներ: Դրանց մի մասն ամռանը կամ մայիսին հեռացնում 
են օղակի վրայից, իսկ մնացած շիվերը թույլ կարճացնում են: Նախորդ 
տարվա պտղաբերած շիվերը կարճացնում են 2-3 աչքի վրա: 

Հուլիս և օգոստոս ամիսներին՝ ծաղկաբողբոջների հիմնադրման ժա-
մանակ, ծերատում են պտղաբերող շիվերը, այսինքն՝ հեռացնում են աճ-
ման կոնը, կանխում բույսի աճն ըստ երկարության և միաժամանակ կա-
սեցնում են կողային շիվերի առաջացումը՝ պայմաններ ստեղծելով ծաղ-
կաբողբոջների հիմնադրման համար: 

Ինչպես բոլոր ծառատեսակները, այնպես էլ տխիլենին էտում են վաղ 
գարնանը, բայց, ի տարբերություն մյուսների, տխլենին էտում են նաև 
ծաղկելուց հետո: Ըստ որում նոսրացնելով հեռացնում են արական ծա-
ղիկները (կատվիկներ) կրող բոլոր շիվերը, որովհետև դրանք իրենց դերը 
արդեն կատարել են և այլևս պետք  չեն: 

Երբ տխիլենին թևակոխում է իր կյանքի 20-25-րդ տարին և հիմնա-
կան կմախքային ճյուղերի ծայրերը սկսում են չորանալ, աճը թուլանում է, 
և պտուղները մանրանում են, անհրաժեշտ է կատարել երիտասարդաց-
նող էտ: Դրա համար հիմնական կմախքային ճյուղերը հողի մակերեսից 
վաղ գարնանը կտրում ու հեռացնում են, որի հետևանքով հիմքից գոյա-
նում են մեծ թվով հոռաշիվեր: Դրանցից ձևավորվում են նոր՝ փոխարինող 
կմախքային ճյուղեր: Երիտասարդացումը կատարում են աստիճանա-
բար՝ 3-4 տարվա ընթացքում: 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
1. Որո՞նք են ընկուզավոր ծառատեսակների՝ ընկուզենու և տխլենու 

էտի առանձնահատկությունները՝ ըստ նրանց կենսաբանական հատկա-
նիշների և աճի շրջանների։ 
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3.4. ՉՈՐ ՄԵՐՁԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷՏԸ 
 

3.4.1.ՆՌՆԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Նռնենին չոր մերձարևադարձային բույս է, ցրտադիմացկունությունը 
ցածր է, ցրտահարվում է -15-160 -ում: Ունի թույլ աճողություն, սաղարթի 
բարձրությունը հասնում է 3-4մ-ի: Պտղաբերում է միամյա ճյուղերի վրա: 
Ունենում է երկու տիպի ծաղիկներ. 

1) երկար վարսանդային ծաղիկներ, որոնք գոյանում են մեկ տարե-
կան ճյուղերի վրա և կազմակերպում են պտուղներ, 

2) կարճ վարսանդային ծաղիներ, որոնք գոյանում են ընթացիկ տար-
վա աճերի վրա, բայց պտուղ չեն կազմակերպում: 

Նռնենին սովորաբար ձևավորում են անբուն կամ թփի և երբեմն միա-
բուն ծառերի ձևով: Թփանման ձևավորելու համար տնկման 1-ին տարում 
արմատակալը վաղ գարնանն ուժեղ կարճացնում են այնպես, որ նրա հիմ-
քից առաջանան մեծ թվով ճյուղավորումներ: Ամառվա ընթացքում հողի մա-
կերեսից 12-15սմ բարձրության վրա այդ ճյուղավորումներից ընտրում են 4-
5 լավ զարգացած ճյուղեր, իսկ մնացածը հիմքից հեռացնում են: 

Թողած ճյուղերից հետագայում ընտրում են 3-4-ը, որոնցից առա-
ջանում են 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը: 

Միաբուն ծառանման համակարգով ձևավորելու համար տնկման 1-
ին տարում արմատակալ տնկենին կարճացնում են հողի մակերեսից 60-
70սմ բարձրությամբ, որից 30-40սմ թողնում են որպես բուն, իսկ բնից վե-
րև՝ 30-40սմ հեռավորության վրա ստեղծում են 4-5 հատ, մեկը մյուսից 8-
10սմ հեռավորության վրա գտնվող 1-ին կարգի կմախքային ճյուղեր: Հե-
տագայում 2-3 տարիների ընթացքում ինչպես թփանման, այնպես էլ ծա-
ռանման սիստեմներով ձևավորելու ժամանակ ստեղծված 1-ին կարգի 
կմախքային ճյուղերը քիչ կարճացնում են՝ դրանց վրա 2-րդ կարգի 1-2 
ճյուղեր ստեղծելու համար, իսկ վերջիններս էլ էտում են՝ դրանց վրա երկ-
րորդ կարգի 2-3 ճյուղավորումներ ստեղծելու համար: 

Երբ նռնենին մտնում է պտղաբերման մեջ, ուժեղ կողային ճյուղավո-
րումներով բույսերը սիստեմատիկ էտում են՝ նոսրացնելով սաղարթը 
խտացնող ճյուղերը, չորուկները, բնի վրա եղած ավելորդ մացառները: 
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Ծաղկելուց հետո հեռացնում են նաև ընթացիկ տարվա ընձյուղների մի 
մասը, որոնք առաջացնում են կարճ վարսանդային ծաղիկներ: Այսպիսի 
ընձյուղների հեռացումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում միամյա 
ճյուղերի վրա առաջացած երկար վարսանդային ծաղիկների լավ զար-
գացման համար, ինչը և բարձրացնում է նրանց պտղաբերման գործակի-
ցը: Բացի նոսրացումից, միամյա ճյուղերը թույլ (ծերատման աստիճանի) 
կարճացնում են՝ նրանց վրա երկար վարսանդային ծաղիկներ առաջաց-
նելու նպատակով: 

Թույլ ճյուղավորումներ ունեցող սորտերը («Գյուլաշա հայկական», 
«Գյուլաշա ադրբեջանական») հիմնականում կարճացնում են: 

Երբ նռնենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 5-րդ և 6-րդ 
շրջանները (25-30 տարեկան), և աճը խիստ թուլանում է, կատարում են 
երիտասարդացնող էտ: Ընդ որում, կարճացնում են ամենաներքևի առողջ, 
լավ զարգացած և հարմար դիրք ունեցող կողային ճյուղերը: Այդպիսի էտի 
հետևանքով առաջանում են նոր գոյացություններ, որոնցից ընտրում են 
լավագույնները և սաղարթը ձևավորում են նոր, կենսունակ ճյուղավո-
րումներից: 

Երբ նռնենին թևակոխում է իր աճի 7-րդ և 8-րդ շրջանները, կատա-
րում են երիտասարդացում, այսինքն՝ 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը 
հիմքից կտրում են, և հողի մակերեսին մոտ մասերից նոր հոռաշիվեր են 
առաջանում, իսկ վերջիններից ձևավորում են նոր կմախքային ճյուղերը: 
Այդպիսի էտը պետք է կատարել երկու-երեք տարիների ընթացքում: 
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3.4.2. ԹԶԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Թզենին տիպիկ չոր մերձարևադարձային բույս է, ցրտադիմացկու-
նությամբ նման է նռնենուն: Ուժեղ աճող բույս է, սաղարթի բարձրությու-
նը բնական պայմաններում հասնում է 8-10 մ-ի: Կան սորտեր, որոնք թույլ 
են աճում: 

Հայաստանի պայմաններում թզենին ձևավորում են թփաձև և միա-
բուն ծառերի ձևով: Թփաձևի դեպքում բնի բարձրությունը թողնում են 30-
40սմ, իսկ այն շրջաններում, որտեղ խիստ ձմեռներ են լինում, և հնա-
րավոր է թզենի մշակել միայն ձմռանը թաղելու պայմանով, բնի բարձրու-
թյունը թողնում են 10-15սմ: Հայաստանի հյուսիս-արևելյան և հարավ-
արևելյան շրջաններում թզենին ձևավորում են ցածրաբուն ծառերի ձևով: 
Եթե թզենին ձևավորում են թփաձև, այգետնկումներից հետո վաղ գարնա-
նը տնկենին կարճացնում են հողի մակերեսից 60-70 սմ բարձրությամբ: 
Ամռանը, երբ բունը հասնում է 30-40սմ-ի, նրա վրա առաջացած կողային 
բոլոր ճյուղավորումները հեռացնում են: Բնից վերև՝ 20-30սմ հեռավորու-
թյան վրա ընտրվում են 1-ին կարգի կմախքային ճյուղեր: Ցածրաբուն ծա-
ռերի ձևով ձևավորելու համար տնկին կարճացնում են՝ թողնելով 80-90սմ 
բարձրությամբ, որից 50-60սմ թողնում են որպես բուն, իսկ մնացած 30-
40սմ-ի վրա ստեղծում են 1-ին կարգի 3-4 կմախքային ճյուղեր: 

Եթե արմատակալը տնկման առաջին տարում չի ունենում նշված 
բարձրությունը, ձևավորում են հաջորդ տարվա վաղ գարնանը: 

Ձևավորման տարում թույլ կարճացնում են 1-ին կարգի ճյուղերը՝ 
նրանց վրա երկրորդ կարգի 1-2, իսկ վերջինների վրա՝ երրորդ կարգի 2-3 
ճյուղավորումներ առաջացնելու նպատակով: 

Երբ թզենին նոր է մտնում պտղաբերման մեջ, կատարում են նոսրա-
ցում՝ հեռացնելով բնի վրա առաջացած շիվերը, սաղարթը խտացնող և 
իրար խանգարող ճյուղերը: Բացի այդ, նաև թույլ կարճացնում են՝ հեռաց-
նելով ուժեղ աճող ճյուղերի 1/3 մասը: 

Ուժեղ աճ և փռված սաղարթ ունեցող սորտերը, օրինակ՝ «Քյուրդեշ-
տը», «Կադոտան», էտում են կողքի բողբոջի վրա: Եթե ճյուղերը երկարա-
ցած են, էտում են հարմար դիրք ունեցող ճյուղերը: 
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Կլոր, հավաք սաղարթ ունեցող սորտերի (օրինակ՝ «Կանաչ թզի», 
«Ղրիմյան N15», «Դալմատսկի» և այլն) էտի հիմնական ձևը կարճացումն է: 

Երբ ծառերը թևակոխում են իրենց աճի ու զարգացման 4-րդ շրջանը 
և աճը դեռևս բավարար է, և ընթացիկ տարվա շիվերը հասնում են 30-
40սմ-ի, պետք է խուսափել ծառերը էտելուց: Իսկ երբ նրանք թևակոխում 
են իրենց աճի ու զարգացման 5-րդ և 6-րդ շրջանները, և նկատվում է 
կմախքային ճյուղերի չորացում, աճը սկսում է թուլանալ, այդ դեպքում 
պետք է կատարել վերականգնման էտ կամ մասնավոր երիտասարդա-
ցում: Այդ նպատակով խիստ երիտասարդացնում են 2, 3 և նույնիսկ 4 տա-
րեկան ճյուղերը, որի հետևանքով առաջանում են մեծ թվով հոռաշիվեր և 
կողային ճյուղավորումներ, և հեռացնում են բնի վրա եղած բոլոր ճյուղա-
վորումները: 

Հեռացնում են նաև հոռաշիվերի մի մասը (թույլ, անհաջող դիրքով 
աճողները), իսկ մնացած ուժեղ աճող ճյուղավորումներն ու հոռաշիվերը 
թողնում և թույլ կարճացնում են՝ նոր կմախքային ճյուղեր կազմակերպե-
լու համար: 

 

3.4.3. ՁԻԹԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Ձիթենին երկարակյաց բույս է, ապրում է 300-500 տարի:  
Ձիթենին ջերմասեր է, դիմանում է -130-140 ցրտերին: Մշտադալար, 

ուժեղ աճող բույս է, հասնում է մինչև 7-8մ բարձրության՝ անկանոն փռված 
ճյուղերով, երբեմն գնդաձև, երբեմն էլ բրգաձև սաղարթով: Բազմանում է 
կտրոններով, բերքատվության մեջ է մտնում 5-6 տարում: Պտղաբերում է 
գլխավորապես միամյա ճյուղերի, երբեմն նաև ընթացիկ տարվա շիվերի 
վրա: Միամյա ճյուղերն ըստ իրենց աճի լինում են՝ 1) կարճ, 2) նորմալ, որոնք 
ունեն միջակ երկարություն և միջակ միջհանգուցային տարածություններ և 
3) երկար ճյուղեր, որոնց աճը ուժեղ է, և աչքի են ընկնում մեծ միջհանգուցա-
յին տարածություններով: Կարճ ճյուղերի ծաղիկները մեծ մասամբ թափվում 
են, որովհետև ունենում են թույլ զարգացած վարսանդ, հազվագյուտ 
դեպքերում միայն դրանցից կարող է պտուղ առաջանալ: 

Նորմալ աճ ունեցող ճյուղերի բոլոր ծաղկաբողբոջներն էլ բացվում են 
և պտուղ տալիս: 
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Ուժեղ աճող ճյուղերը բերքատու են, բերքատու են նաև դրանց վրա 
գոյացած ընթացիկ տարվա շիվերը: Հայաստանում (Նոյեմբերյանում) ձի-
թենին ձևավորում են թփաձև կամ նոսրացած հարկային եղանակով: 

Թփաձև ձևավորելու համար մեկ տարեկան արմատակալները տնկե-
լուց հետո տնկին կարճացնում են հողի մակերեսից 60-70սմ բարձրության 
վրա, բունը թողնում են 30-40 սմ բարձրությամբ, որից վերև՝ 20-30սմ տա-
րածությամբ ուղեկցողի վրա ընտրում են 3-4 բողբոջ՝ 1-ին կարգի կմախ-
քային ճյուղեր կազմակերպելու համար: 

Հաջորդ տարին 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը թույլ կարճացնում 
են՝ նրանց վրա 2-րդ կարգի ճյուղեր ստեղծելու նպատակով: 

Նոսրացած հարկային սիստեմով ձևավորելու համար բունը թողնում 
են 40-50սմ բարձրությամբ, բնից վերև կից բողբոջներից ընտրում են 2-3 
կողային ճյուղեր ու մեկ զարգացած ուղեկցող, հետագայում ուղեկցողի 
վրա կից բողբոջներից դուրս եկած շիվերից ստեղծում են ևս 2 ճյուղ: Այս-
պիսով, 1-ին հարկը բաղկացած է լինում 4-5 ճյուղից: Տնկման 3-րդ տա-
րում այս նույն սկզբունքով ստեղծում են 2-րդ հարկը: 1-ին և 2-րդ հարկե-
րի միջև թողնում են 60-70 սմ տարածություն: 

Երբ ձիթենին մտնում է պտղաբերման մեջ, էտում են լուսավորության 
ռեժիմը կարգավորելու նպատակով։ Դրա համար սիստեմատիկ կերպով 
նոսրացնում, հեռացնում են սաղարթը խտացնող, իրար խանգարող և կարճ 
աճողությամբ ճյուղավորումները: Ամեն կերպ պետք է նպաստել նորմալ և 
երկար աճ ունեցող միամյա, պտղաբերող ճյուղերի առաջացմանը: 

Ձիթենին հակում ունի աճման պրոցեսները ձգձգելու, ինչի հետևան-
քով աշնանը հաճախ շիվերը լավ չեն փայտանում և վրա հասնող ձմեռա-
յին աննշան սառնամանիքներից ցրտահարվում են։ Դրանից խուսափելու 
համար ամռան վերջերին, օգոստոսի մեջ, միամյա շիվերը ծերատում են, 
այսինքն՝ հեռացնում են աճման կոնը, կանխում նրանց աճը, որի հե-
տևանքով շիվերը ներքուստ հասունանում են, փայտանում և դիմանում 
են ձմռան ցրտերին: 

Երբ ձիթենին թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 5-րդ և 6-րդ 
շրջանները, և աստիճանաբար պակասում է նորմալ ու ուժեղ շիվերի 
առաջացումը, անհրաժեշտ է 2-րդ, 3-րդ կարգի կիսակմախքային ճյուղերը 
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կարճացնել իրենց երկարության 1/3-1/2-ի չափով: Կարճացնում են այնպես, 
որ էտված ճյուղերի վրա մնան որոշ թվով (3-5 հատ) կողային ճյուղեր, որ-
պեսզի սաղարթը չզրկվի ասիմիլյացիոն մակերեսից, հակառակ դեպքում 
այն չի վերականգնվի: 

Էտելուց հետո կմախքային ճյուղերի հիմքի մասի քնած բողբոջներն 
արթնանալով տալիս են մեծ թվով հոռաշիվեր, որոնց մեծ մասն ամռանը 
նոսրացման ճանապարհով հեռացնում են, մի մասը (որոնք լավ զարգա-
ցած են և ունեն հարմար ուղղություն) թողնում են նոր կողային ճյուղեր 
կազմակերպելու համար, իսկ որոշ հոռաշիվեր էլ կարճացնում են՝ 
պտղաբերող ճյուղերի վերածելու համար: 

 

3.4.4.ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԽՈՒՐՄԱՅԻ ԷՏԸ 
 

Արևելյան խուրման ջերմասեր բույս է, դիմանում է -18-200 ցրտերին: 
Ուժեղ աճող, տերևաթափ ծառատեսակ է, բազմանում է պատվաստնե-
րով: Ապրում է 60-70 տարի, պտղաբերման մեջ է մտնում տնկելուց 4-5 
տարի հետո: 

Սաղարթը բրգաձև կամ գնդաձև է, սովորաբար 1 տարեկան ճյուղերի՝ 
հիմքից հաշված 3-6-րդ բողբոջներից առաջացած ընձյուղների վրա հիմ-
նադրվում են ծաղկաբողբոջներ, որոնք հաջորդ գարնանը ծաղկում և բերք 
են տալիս: Դրանցից վերև գտնվող բողբոջներից գոյանում են աճող 
չպտղաբերող շիվերը: 

Արևելյան խուրման, սովորաբար, ձևավորում են 5-ճյուղանի կամ 
նոսրացած հարկային սիստեմով: 

Բունը թողնում են 60-70սմ բարձրությամբ, դրանից վերև ստեղծում են 
4-5 կմախքային ճյուղեր և մեկ ուղեկցող: Այնուհետև ձևավորում են մյուս 
պտղատու տեսակների նման: 

Երբ խուրման մտնում է բերքատվության մեջ, ամեն տարի էտում են, 
ընդ որում, նոսրացման կարգով հեռացնում են անցյալ տարվա պտղաբե-
րած ճյուղերը, չորուկները և սաղարթը խտացնող ավելորդ ճյուղավորում-
ները. բացի դրանից, թույլ կարճացնում են 1 տարեկան ճյուղերը՝ աճի նոր 
վերելք ստեղծելու և պտղաբերող ճյուղերի թիվը հետագայում ավելացնե-
լու համար: 
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Կարճացնելիս պետք է զգույշ լինել, որովհետև եթե մեկ տարեկան 
ճյուղերի հիմքի մասի բողբոջներն են պտղաբերում, ուրեմն պետք է կար-
ճացնել միայն 5-րդ բողբոջից վերև: 

Երբ խուրման թևակոխում է իր աճի ու զարգացման 5 և 6-րդ շրջաննե-
րը, երիտասարդացնում են՝ կարճացնելով 2, 3 և 4 տարեկան բնափայտերի 
վրա եղած կմախքային ճյուղերը, ստեղծված հոռաշիվերի մի մասը հեռաց-
նում են, մնացած մասերից կազմավորում են նոր կմախքային ճյուղեր: 

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 
1. Որո՞նք են չոր մերձարևադարձային բույսերի՝ նռնենու, թզենու, ձի-

թենու, արևելյան խուրմայի էտի առանձնահատկությունները՝ ըստ նրանց 
կենսաբանական հատկանիշների և աճի շրջանների։ 

 

3.5. ՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷՏԸ 
3.5.1. ՀԱՂԱՐՋԵՆՈՒ ԷՏԸ 

 

Հաղարջենին բավականին երկարակյաց բույս է, ապրում է 15-20, եր-
բեմն էլ 25 և ավելի տարի: Սակայն թփի մեջ կմախքային ճյուղերը երկա-
րակյաց չեն, նրանց օգտակար պտղակալման տևողությունը` կախված 
սորտի կազմից, տեղի աճի ու մշակման պայմաններից, տատանվում է 6-8 
տարվա միջև: 

Հաղարջենին բազմանում է հիմնականում կտրոններով, բերքատվու-
թյան մեջ է մտնում տնկման 2-3-րդ տարվանից: Ձևավորում են թփաձև 
սաղարթով: Ձևավորումը սկսում են դեռևս տնկարանում: Արմատակալը 
տնկարանից հանելու ժամանակ պետք է ունենա 4-5 լավ ձևավորված կո-
ղային ճյուղեր: 

Տնկման առաջին տարում կողային ճյուղավորումներ առաջացնելու 
նպատակով կարճացնում են բոլոր կմախքային ճյուղերը, յուրաքանչյուր 
ճյուղի վրա թողնելով 3-4 լավ զարգացած բողբոջներ: 

Այդ բողբոջներից դուրս եկած ընձյուղներն ամառվա ընթացքում 
աճում են անհավասարաչափ: Վեգետացիայի վերջում թփի մեջ լինում են 
ուժեղ, միջակ և թույլ աճեցողությամբ շիվեր: Հաջորդ տարվա գարնանը 
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թույլ աճ ունեցողները հեռացնում են, հեռացնում են նաև միջակ աճ ունե-
ցող ճյուղերի մի մասը, իսկ մնացածը՝ հատկապես ուժեղ աճ ունեցողները 
(որոնք ունեն լավ և հարմար աճման ուղղություն) թողնում են 1-ին կարգի 
4-5 կմախքային ճյուղեր ձևավորելու համար: 

Ստեղծված կմախքային ճյուղերը կարճացնում են՝ դրանց վրա կողա-
յին ճյուղավորումներ ստեղծելու համար, բացի դրանից, կարճացնում են 
նաև կմախքային ճյուղերի հիմքից և ստորգետնյա բողբոջներից առաջա-
ցած ճյուղերը՝ մերձբնային շիվեր կամ զրո կարգի (վերականգնող ճյու-
ղեր) շիվեր առաջացնելու համար: 

Տնկման 3-րդ տարում թուփն արդեն ունենում է 4-5 երկու տարեկան 
ճյուղեր և այդքան էլ մեկ տարեկան մերձարմատային շիվեր: Գարնանը 
կմախքային ճյուղերը թույլ կարճացնում են, իսկ մերձբնային շիվերից 
թույլերը հեռացնում են, ուժեղներից ստեղծում ևս 4-5 ճյուղեր: Վերջին-
ներսէ հատկապես ուժեղները, թույլ կարճացնում են: Այսպիսով, տնկման 
4-րդ տարում թուփն ունենում է 4, 5, 3, 2 և 1 տարեկան ճյուղեր: Թփի մեջ 
տարբեր տարիքի ճյուղերի թիվը մոտավորապես պետք է հավասար լինի 
և դրանց ընդհանուր թիվը, կախված սորտի առանձնահատկություննե-
րից, տատանվում է 12-20-ի սահմաններում: 

Հաղարջենու սորտերը շատ են, ըստ աճի բնույթի բաժանում են երեք 
խմբի.  

1) սորտեր, որոնց շիվերի վերականգնման ունակությունը մեծ է, այ-
սինքն՝ առաջացնում են մեծ թվով արմատամերձ կամ զրո կարգի ճյուղա-
վորումներ (օրինակ՝ «Սենտյաբրսկ», «Դանիելիա», «Բանգուստ» սորտե-
րը), իսկ կմախքային ճյուղերի կողային աճեր առաջացնելու ունակությու-
նը՝ ցածր, 

2) սորտեր, որոնց մերձարմատային կամ զրո կարգի շիվեր առաջաց-
նելու հատկությունը թույլ է («Բոսկոպսկի», «Վելիկան», «Պամյատ Միչու-
րինա», «Պոբեդա»), իսկ կմախքային ճյուղերի վրա կողային աճեր առա-
ջացնելու հատկությունը՝ ուժեղ,  

3) սորտեր, որոնք գրավում են միջանկյալ տեղ («Լիապլոդորոդնայա», 
«Ուսպեխ», «Կենտ», «Լակստոն»): 
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1-ին խմբի սորտերն օժտված են ճյուղեր արտադրելու մեծ ունակու-
թյամբ և էտվում են, ընդ որում, կարճացնում են մեկ տարեկան արմատա-
մերձ ճյուղերը՝ մոտավորապես նրանց երկարության 1/3 մասը կամ 5-6-րդ 
միջհանգույցների վրայից: Կարճացնում են, որպեսզի հաջորդ տարում 
նրանց հիմքի կամ միջին մասի բողբոջներից առաջանան ուժեղ կողային 
ճյուղավորումներ: Արմատամերձ ճյուղերի այդպիսի կարճացումից խան-
գարվում է սննդանյութերի հոսքը դեպի աճման կոնը, ինչի հետևանքով 
ծայրային բողբոջը չի զարգանում, դրա փոխարեն ճյուղի հիմքի և միջին 
մասերում եղած 1-ին կարգի ճյուղերը լավ են աճում: 

Կողային ճյուղերը նույնպես կարճացնում են, բայց ավելի թույլ, քան 
արմատամերձ կամ զրո կարգի ճյուղերը: Կողային ճյուղերը կարճացնում 
են 3-5 միջհանգույցների վրայից: Բացի դրանից, հեռացնում են թույլ զար-
գացած, ծայրային բողբոջ ունեցող ճյուղերը: 

Բազմամյա ճյուղերի շարունակությունը կազմող ընձյուղները կար-
ճացնում են ավելի թույլ, մոտավորապես 3-4 միջհանգույցների վրայից: 
Այդ խմբի սորտերի պտղակիրները երկարակյաց չեն, դրանք առաջանում 
են կողային ճյուղերի առանցքի վրա, հավասարաչափ տեղադրությամբ և 
մեկը մյուսին չի խանգարում. Հետևապես, դրանք նոսրացման կարիք չեն 
զգում, որովհետև դրանց մահանալուց հետո առաջանում են նորերը: 

Կմախքային ճյուղերի վրա գոյացած պտղակիրներն ապրում են 4-5 
տարի, հետո աստիճանաբար նրանց պտղաբերման ունակությունն ընկ-
նում է, որի պատճառով էլ հինգից ավելի տարիք ունեցող ճյուղերը հիմ-
քից հեռացնում են: Հաճախ 5-6 տարեկան ճյուղերի հիմքից առաջանում 
են 1-2 լավ զարգացած ճյուղեր. Այդպիսի դեպքերում ծերացած ճյուղի 
չորացած մասն ամբողջությամբ հեռացնում և թողնում են միայն նրանից 
ներքև գտնվող առողջ, երիտասարդ ճյուղերը, որոնք կարող են թփի մեջ 
մնալ 2-3 տարի: 

Քանի որ այդ խմբի սորտերն արագ են ծերանում, ուստի ամեն տարի 
թփից հեռացնում են 3-4 ծերացող ճյուղ, որոնց փոխարեն թփի կենտրո-
նում գոյանում են մեծ թվով արմատամերձ ճյուղեր, որոնք ապահովում են 
թփի կենսունակությունը: 
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Երկրորդ խմբի սորտերի կմախքային ճյուղերն ավելի երկարակյաց 
են, դրանց պտղակիրները նույնպես ավելի երկարակյաց են և ապրում են 
3-4 տարի: 

Ելնելով դրանից՝ ամեն տարի թփից հեռացնում են համեմատաբար 
ավելի քիչ տարիք ունեցող՝ 2-3 տարեկան, կմախքային ճյուղերը (1-ին 
խմբի սորտերից հեռացնում են 3-4 ճյուղ): Դա բացատրվում է նրանով, որ 
այդ խմբի սորտերի արմատամերձ շիվերի գոյացումը համեմատաբար 
թույլ է կատարվում, հետևապես նրանցից մահացող մասերին փոխարի-
նողներ թողնելու հնարավորությունը սահմանափակ է: Այդ խմբի սորտե-
րի ինչպես զրո կարգի շիվերը, այնպես էլ կմախքային ճյուղերն օժտված 
են կողային աճեր տալու ավելի մեծ ունակությամբ: Ընդ որում, դրանց կո-
ղային ճյուղերն ավելի երկար են ապրում: Կողային ճյուղավորումների 
վրա գոյանում են պտղաբերող գոյացություններ, հետևապես դրանք թփի 
մեջ պետք է մնան ավելի երկար ժամանակ՝ մոտ 7-8 տարի (ոչ թե 4-5 տա-
րի, ինչպես 1-ին խմբի սորտերինը): Հաշվի առնելով այդ առանձնահատ-
կությունները՝ երկրորդ խմբի սորտերի արմատամերձ ճյուղերը թույլ են 
էտում, նրանց երկարության մոտ ¼-ը, այսինքն՝ 3-5 հանգույցի վրայից (և 
ոչ թե 5-6, ինչպես 1-ին խմբի սորտերինը): 

Կողային ճյուղավորումները կարճացնում են ավելի թույլ՝ 3-4 միջ-
հանգույցների վրայից: 

Երրորդ խմբի սորտերի բույսերից ամեն տարի հեռացնում են 5-6 տա-
րեկան, 2-4 ծերացող ճյուղերը: Միամյա մերձարմատային ճյուղերը, կախ-
ված նրանց զարգացման աստիճանից, կարճացնում են տարբեր չափով: 

Որքան թույլ են զարգացած մերձարմատային ճյուղերը, այնքան շատ 
են կարճացնում (մոտ 50%): Կարճացնում են նրանց վրա նոր, 1-ին կարգի 
կողային ճյուղավորումներ ստեղծելու համար: Որքան ուժեղ է զարգացած 
արմատամերձ ճյուղը, այնքան ավելի թույլ են կարճացնում (մոտ 1/3-ը): 
Այդ խմբի սորտերի արմատամերձ ճյուղերը կարճացնում են 3-5 միջհան-
գույցների վրայից: 

Ուղղահայաց դիրքով աճող և շարունակող ճյուղերը սովորաբար չեն 
կարճացնում, թույլատրվում է կարճացնել միայն այն դեպքերում, երբ 
նրանց ծայրային մասերը ցրտահարվել են: 
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3.5.2. ԿԱՐՄԻՐ ՀԱՂԱՐՋԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Կարմիր հաղարջենու կմախքային ճյուղերն ավելի երկարակյաց են, 
քան սև հաղարջենունը: 

Պտղատու բողբոջները հիմնադրվում են կարճ շիվերի կողային մա-
սերում և փնջաճյուղերի վրա, որոնք ապրում են 4-5 տարի: 

Պտղատու բողբոջները դասավորվում են մեծ մասամբ խմբերով, 
տարբեր տարիքի աճերի ծայրային մասերով: 

Կարմիր հաղարջենին ունի տարբեր սորտեր, որոնք նույնպես օժտված 
են ճյուղեր արտադրելու մեծ ունակությամբ: Այդպիսի սորտերը տնկելիս հե-
ռացնում են թփի հիմքի թույլ, ծռմռած և ոչ հարմար ուղղությամբ աճող շիվե-
րը, թողնում են միայն ուժեղ զարգացածները: Թողած մեկ տարեկան ճյուղե-
րը սովորաբար չեն կարճացնում, թույլատրվում է կարճացնել միայն այդ 
դեպքում, երբ նրանց կողային աճ տալու ունակությունը խիստ ընկնում է: 
Այդ սորտերի հիմքի ճյուղավորումները չեն հեռացվում:  

Այդ խմբի սորտերը սկսում են էտել 4-5 տարեկանից: Այդ տարիքում 
հեռացնում են 2-3 տարեկան կողային ճյուղերը և անգամ պտղագոյացու-
թյունները՝ թփի ծերացումը կանխելու և արմատամերձ ընձյուղների 
առաջացումն արագացնելու համար: 

Արմատամերձ ճյուղերը չեն էտում, որովհետև դրանք հաջորդ տա-
րում առանց էտելու առաջացնում են կողային աճեր:  

Բոլոր խմբերի սորտերի բարձր կարգի (ծայրային) կողային ճյուղա-
վորումները, թույլատրվում է կարճացնել միայն այն դեպքում, եթե դրանց 
ծայրերը ցրտահարվել են, այլապես կզրկենք բերքից: 

Երբ կարմիր հաղարջենին լրիվ պտղաբերումից անցնում է ծերաց-
ման, կատարում են երիտասարդացում, այսինքն՝ եթե 7-8 տարեկան ճյու-
ղերը շատ թուլացել և բերք չեն տալիս, հեռացնում են ամբողջությամբ, 
իսկ 5-6 տարեկաններին երիտասարդացնում են՝ ուժեղ կարճացնելով: 
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3.5.3. ԿՈԿՌՈՇԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Կոկռոշենու երկարակեցությունը նույնն է, ինչ հաղարջենունը, սա-
կայն թփի մեջ ճյուղերն ավելի երկարակյաց են, օգտակար պտղակալման 
տևողությունը նույնպես 8-12 տարով ավելի է: 

Կոկռոշենու՝ ճյուղեր արտադրեու, հատկապես արմատամերձ շիվեր 
առաջացնելու ունակությունը ցածր է: 

Կոկռոշենին բազմանում է հիմնականում անդալիսներով, պտղաբեր-
ման մեջ է մտնում 4-6-րդ տարում: Ձևավորում են թփաձև: 

Տնկարանից դուրս են բերում մեկբնանի, 10-15սմ բարձրությամբ, 4-5 
կողային ճյուղերով արմատակալները: 

Տնկելուց հետո կարճացնում են արմատակալի 1 տարեկան ճյուղերը՝ 
3-4 աչքի վրայից: Ձևավորման համար ամեն տարի թողնում են 3-5 լավ 
զարգացած և հավասարաչափ դասավորված մերձարմատային շիվերը: 
Այդ շիվերի ճյուղավորումն ուժեղացնելու և լավ աճը ապահովելու հա-
մար անհրաժեշտ է թույլ կարճացնել (1/3-1/4): Թփի ձևավորումը վերջանում 
է 4-5-րդ տարում, այդ ժամանակ թփի մեջ ճյուղերի թիվը հասնում է 15-20, 
և բույսը մտնում է պտղաբերման մեջ: Պտղաբերման մեջ մտած թփերն 
ամեն տարի պահանջում են սիստեմատիկ նոսրացում, ընդ որում, հե-
ռացնում են ծերացած, մահացած ճյուղերը և կարճացնում են աճի ցրտա-
հարված մասերը: 

Նոսրացումը փոխում է տարբեր տարիքի ճյուղերի փոխհարաբերու-
թյունը թփի մեջ և երկարացնում նրանց կյանքը, նպաստում բերքատվու-
թյան բարձրացմանը: Ճյուղերի ծերացումը ձգձգվում է, և բերքը 3-4 տա-
րեկան ճյուղերից տեղափոխվում է 5-8-րդ կարգի ճյուղերի վրա, որոնք 
կարող են ապրել 9-12 տարի: 5-6 տարեկանից բարձր տարիքի ճյուղերը 
չեն նոսրացնում: 

Հետագայում լավ է էտել ամեն տարի կամ երկու տարին մեկ, ընդ 
որում, էտում են.  

ա) ավելորդ, վնասված 1 տարեկան զրո կարգի թույլ աճ ունեցող ճյու-
ղավորումները,  

բ) թույլ, ճնշման աճ ունեցող, կոտրված բոլոր տարիքի ճյուղերը,  
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գ) ծերացած (11-12 տարեկանից ավելի տարիք ունեցող) ճյուղերը, 
որոնց պտղաբերման ունակությունը խիստ ընկել է:  

Զրո կարգի և ավելի տարիքավոր ճյուղերի վրա առաջացած ուժեղ աճ 
ունեցող 1-ին և 2-րդ կարգի շիվերի ծայրային մասերը կարճացնում են շատ 
թույլ աստիճանով: Ավելի տարիքավոր տնկարկներում 12 տարեկանից ավե-
լի տարիք ունեցող թփերը երիտասարդացնելու նպատակով ուժեղ կարճաց-
նում են: 

 

3.5.4. ՄՈՐԵՆՈՒ ԷՏԸ 
 

Մորենին բազմանում է արմատային մացառներով: Ցողունի հիմքում, 
ստորերկյա արմատների կամ կոճղարմատների վրա գտնվող ցողունային 
բողբոջներն ամեն տարի բացվում և հողի մեջ առաջացնում փոքրիկ ընձ-
յուղներ, որոնք բացման տարին հողի երես դուրս չեն գալիս, իսկ հաջորդ 
գարնանը, հողը պատռելով, դուրս են գալիս և ուժեղ աճում են: Դրանք, 
փաստորեն, միամյա շիվեր են, որոնց վրա այդ տարում հիմնվում են ծաղ-
կաբողբոջներ: 

Հաջորդ տարում այդ ճյուղերը (երկամյա) ըստ երկարության չեն 
աճում, ծաղիկները բացվելով պտղաբերում են և աշնանը, բերքահավա-
քից հետո ճյուղը չորանում է:  

Այստեղից էլ բխում է նրա էտի առանձնահատկությունը: Տնկելուց հե-
տո արմատակալը կարճացնում են՝ թողնելով 2-3 աչք, դրանից հետո նրա 
հիմքից գոյանում են մեծ թվով արմատամերձ շիվեր, որոնցից թույլերը հե-
ռացնում են, իսկ հիմքից դուրս եկած լավ, առողջ, զարգացած շիվերը թույլ 
կարճացնում կամ ծերատում են: 

Հաջորդ գարնանը թույլ կարճացնում են նաև անցյալ տարվա շիվերը: 
Բերքահավաքից հետո հեռացնում են արդեն պտղաբերած երկամյա ճյու-
ղերը: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Որո՞նք են հատապտղային բույսերի՝ հաղարջենու, կարմիր հա-
ղարջենու, կոկռոշենու և մորենու էտի առանձնահատկությունները՝ ըստ 
նրանց կենսաբանական հատկանիշների և աճի շրջանների։ 
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ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ 
 

ՊԱՅՔԱՐ ԱՅԳՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,  
 ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 

 

ԳԼՈՒԽ 1 
 

ԱՅԳՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԸ 
 

Այգիները, ինչպես բնության բոլոր երևույթները, ունեն իրենց հակա-
ռակորդներն ու «թշնամիները», ենթակա են տարբեր հիվանդությունների։ 
Այգին լավ պահպանելու, խնամելու, լավ բերք ստանալու համար պետք է 
ճանաչել դրանց և իմանալ դրանց դեմ պայքարի միջոցներն ու միջոցա-
ռումները։ 

 

1.1. ՊԱՅՔԱՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ 
 

Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումնե-
րի լավագույն ժամկետը աշնանը և գարնանը ագրոտեխնիկական միջո-
ցառումների ընթացքում է: Անհրաժեշտ է ծառերի բները և կմախքային 
ճյուղերը մաքրել կիսապոկ կեղևներից, ծառերի բները սպիտակեցնել 
20%-ոց կրակաթի և գոմաղբի խառնուրդով, մերձբնային տարածություն-
ները փորել, միջշարքային տարածությունները վարել:  

Էտի աշխատանքները կատարելիս վնասված, չորացած, հիվանդու-
թյուններով վարակված, վնասատուների ձմեռային բներ կրող, վահանա-
կիրներով բնակեցված ճյուղերը կտրել, այգուց դուրս բերել և այրել: Երի-
տասարդ այգիների միջշարքային տարածությունները, հատկապես 
տնկման առաջին երեք տարիներին պահել սև ցելի տակ: 

Առանձին-առանձին ներկայացնենք, թե ինչ միջոցառումներ են երաշ-
խավորվում պտղատու ծառերի հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ։  
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1.1.1. ՀՆԴԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Խնձորենու և տանձենու քոս  
Վարակվում են հիմնականում տերևներն ու պտուղները, իսկ տանձե-

նու մոտ նաև շիվերը։ Բույսերի սկզբնական վարակի ադբյուր են ձմեռած 
տերևների վրա առաջացող պայուսակասպորները։ 

Տերևների վրա հիվանդությունն արտահայտվում է յուղանման, դեղ-
նավուն, կլոր, 2-7 մմ (երբեմն մինչև 10-12 մմ) տրամագծով բծերի տեսքով, 
որոնց վրա առաջանում է թավշյա փառ։ Փառը նախ ձիթապտղագույն է, 
այնուհետև գորշանում է։ Փառն առաջանում է խնձորենու տերևների վե-
րին, տանձենու տերևների ստորին մակերեսին։ 

Պտուղների վրա բծերը կլոր են. առողջ հյուսվածքից կտրուկ սահմա-
նազատված, լավ նկատելի փառով կամ առանց դրա։ Երիտասարդ 
պտուղները վարակվելիս աճում են միակողմանի, վարակված մասերը 
ճաքճքում են։ Դա լավ արտահայտվում է տանձենու մոտ։ 

Տանձենու շիվերի վրա նախ նկատվում են կեղևի արտափքումներ, 
որոնք այնուհետև պատռվում են, կեղևը ծածկվում է երկայնական ու ընդ-
լայնական ճեղքերով և թեփոտում է։ 

Երբեմն կարող են վարակվել նաև ծաղիկները, տերևակոթերը և 
պտղակոթերը։  

Մոնիլիոզ կամ պտղային փտում 
Հիվանդությունն արտահայտվում է երկու ձևով՝ պտղային փտում և 

մոնիլիալ այրվածք։ 
Պտղային փտումը սկսվում է պտղի վրա փոքր, փտող բծի գոյացու-

մից, որն արագ մեծանալով՝ ընդգրկում է պտուղն ամբողջությամբ։ Պտու-
ղը գորշանում է, փափկում, կորցնում համային հատկությունները։  

Մոնիլիալ այրվածքի դեպքում հիվանդութան արտաքին նշանները 
նույնն են, ինչ կորիզավորների մոտ։ 

Խնձորենու ալրացող 
Վարակվում են տերևները, շիվերը, ծաղիկները, պտուղները։ Տերևնե-

րի վրա առաջանում է մոխրասպիտակավուն, ալրանման փառ, որն աս-
տիճանաբար ստանում է ժանգագույն երանգ։ Տերևները չեն մեծանում, 
ոլորվում են նավակի տեսքով և վաղաժամ թափվում են։ 
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Շիվերի վրա փառը նախ սպիտակ է կամ բաց մոխրագույն, ապա 
մգանում է։ Վարակված ծաղկաբույլերը պատվում են փառով, չորանում։ 
Պտուղների վրա առաջանում է ժանգագույն ցանց՝ նման մեխանիկական 
վնասվածքի կամ թունաքիմիկատներից առաջացած այրվածքների։ 

Սև քաղցկեղ 
Հիվանդությունն ի հայտ է գալիս ծառերի վերերկրյա բոլոր օրգաննե-

րի վրա։ Տերևների վրա առաջացած բծերը սկզբնական շրջանում կար-
մրաշագանակագույն են, համակենտրոն օղակներով, այնուհետև դառ-
նում են մոխրագույն և ծածկվում բազմաթիվ սև կետերով։  

Պտուղների փտումը սկսվում է գորշ, աստիճանաբար մեծացող բծի 
գոյացումից (նման պտղային փտմանը), որը պատվում է համակենտրոն 
օղակներով դասավորված սև կետերով՝ պիկնիդիումներով։ Ժամանակի 
ընթացքում պտուղը սևանում է, մումիֆիկացվում, նմանվում պտղային 
փտման մումիային, սակայն տարբերվում է նրանով, որ գույնը սև է, մա-
կերեսն՝ անհարթ, անփայլ, ծածկված է պիկնիդիումներով։ 

Վարակված ծաղկիները գորշանում են, կնճռոտվում։ Ճյուղերի վա-
րակը սկսվում է կոտրվածքներից, մեխանիկական վնասվածքներից, ճեղ-
քերից, տարածվում վեր ու վար։ Վարակված կեղևը սևանում է, ճաքճքում։  

Տերևների գորշ բծավորություն (ֆիլոստիկտոզ) 
Պայուսակավոր փուլը զարգանում է ձմեռող տերևների վրա։ Վարակ-

վում են տերևները, որոնց վրա առաջանում են փոքր, կլորավուն, նախ 
գորշ, այնուհետև բաց կենտրոնով բծեր։ Բծերի մեջ նկատվում են սև կե-
տեր՝ պիկնիդիումներ։  

Սեպտորիոզ կամ սպիտակ բծավորություն 
Վարակվում են տանձենու տերևները, հազվադեպ՝ պտուղները։ 

Դրանց վրա առաջանում են մուգ դարչնագույն օղակով, մոխրասպիտա-
կավուն փոքր բծեր, որոնց կենտրոնական մասում առաջանում են անզեն 
աչքով նկատելի սև կետեր։ 

Տանձենու և խնձորենու ժանգ 
Հարուցիչը սնկեր են, վարակի միջանկյալ տերը գիհին է։ Վարակվում 

են տանձենու և խնձորենու տերևները, տերևակոթերը, երբեմն նաև շիվե-
րը։ Տերևների վերին երեսին առաջանում են կարմրանարնջագույն բծեր՝ 
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փոքր, սև կետերով՝ պիկնիդիումներով։ 7-8 օր անց տերևների հակառակ 
երեսին առաջանում են էցիդիումներ՝ ծծիչների տեսքով, որոնք տարած-
վելով՝ վարակում են գիհու ճյուղերը, երբեմն նաև տերևները։ 

Գիհու վարակված ճյուղերը հաստանում են։ Գարնանը դրանց վրա 
առաջանում են շագանակագույն ելուստներ։ Խոնավ եղանակին սպորնե-
րը տարածվելով վարակում են խնձորենուն և տանձենուն։  

Բակտերիալ այրվածք 
Գարնանը, նոր բացվող ծաղիկներն ու երիտասարդ շիվերը հանկար-

ծակի թառամում և սևանում են։ Տերևները սևանում և ոլորվում են, սա-
կայն մնում են շիվերի վրա։ Վարակված նոր կազմակերպված պտուղները 
նույնպես սևանում և մնում են շիվի վրա։ Վարակված շիվերը կարծես 
լցվում են հեղուկով, ինչը կեղևի ճեղքերից դուրս է հոսում, օդում մգանում 
է և չորանում դեդնագորշավուն կաթիլների տեսքով։ 

 

1.1.2. ՊԱՅՔԱՐ ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
 

Բակտերիալ այրվածք 
• Վարակված եզակի ծառերը, տնկիները ոչնչացնել: 
• Կտրոններ, պատվաստացուներ վերցնել միայն առողջ ծառերից: 
• Վաղ գարնանը կատարել ծառերի սանիտարական հատումներ. 

կտրել, այգուց դուրս բերել եւ այրել վարակված ճյուղերը: 
• Առողջ եւ վարակված ծառերի էտի աշխատանքները պետք է կատա-

րեն տարբեր մարդիկ` առանձնացված գործիքներով: 
• Ծաղկումից առաջ և ծաղկաթափից հետո ծառերը սրսկել պղնձի օք-

սիքլորիդով` 4կգ/հա, ծախսի (10լ ջրին 40գրամ) նորմայով կամ բորդոյան 
հեղուկի 1%-ոց լուծույթով (10լ ջրին 100գր պղնձարջասպ եւ 100 գր չհան-
գած կիր): 

Արմատային բակտերիալ քաղցկեղ 
• Ոչնչացնել վարակված ծառերը, տնկիները: 
• Տնկիները հանելուց և վերատնկելուց առաջ ուշադիր զննել արմա-

տային համակարգը: Ուռուցքների առկայության դեպքում հիվանդ տնկի-
ներն առանձնացնել և այրել, իսկ խմբաքանակի մյուս տնկիների արմատ-
ային համակարգն ախտահանել. հինգ րոպե պահել պղնձարջասպի 1%-
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անոց լուծույթում, այնուհետև լվանալ հոսող ջրի տակ: Եթե ուռուցքները 
գտնվում են կողային արմատների վրա, չի կարելի ուռուցքը հեռացնել և 
տնկին օգտագործել:  
• Հողի այն մասը, որտեղից հանվել են վարակված տնկիները, ախտա-

հանել ֆորմալինով. 1մ2 տարածքի համար վերցնել 40-50 սմ3 40%-անոց 
ֆորմալին, ավելացնել 10լ ջուր և ջրել հողը: 

Սև քաղցկեղ, Ցիտոսպորոզ 
• Ծառերի բները, կմախքային ճյուղերը մաքրել հին, կիսապոկ կեղև-

ներից: 
• Հավաքել և ոչնչացնել բուսական մնացորդները: 
• Ծառերի բները և կմախքային ճյուղերի հիմքային մասերը սպիտա-

կեցնել 20%-ոց կրակաթի և գոմաղբի խառնուրդով (10լիտր ջրին 2 կգ 
չհանգած կիր եւ որոշ քանակությամբ գոմաղբ` մածուծիկությունը ապա-
հովելու համար): 
• Էտի ժամանակ կտրել և այրել հիվանդ, չորացած ճյուղերը, վերքե-

րին քսել այգու մածիկ: 
• Ուժեղ վարակված ծառերը խոր էտել: Խուսափել ծառերին մեխանի-

կական վնասվածքներ հասցնելուց: 
• Աշնանը` տերևաթափից առաջ, ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 3%-

անոց լուծույթով, իսկ եթե չի հասցվել, ապա սրսկել գարնանը` նախքան 
բողբոջների ուռչելը (10լ ջրին 300գր պղնձարջասպ եւ 300գր չհանգած կիր): 
• Վաղ գարնանը ծառերի մերձբնային տարածությունները փորել: 
• Պսակաթերթերի թափվելուց հետո ծառերը սրսկել պղնձի օքսիքլո-

րիդի 0.5-1%-ոց (10լ ջրին 50-100գրամ), կուպրօքսատի 0.5%-ոց (10լ ջրին 
50 մլ) լուծույթներից որեւէ մեկով: 

Ծառատեսակների սովորական քաղցկեղ 
• Վարակված ճյուղերը կտրել, այգուց դուրս բերել եւ այրել: 
• Կտրող գործիքները վարակազերծել, իսկ ճյուղերի վերքերը ծածկել 

այգու մածիկով: 
• Ընտրել դիմացկուն սորտեր: Խուսափել ծառերին մեխանիկական 

վնասվածքներ հասցնելուց: 
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• Պայքարել միջատների դեմ, որոնք փոխադրում են քաղցկեղի հա-
րուցիչը: 
• Կատարել սանիտարական հատումներ, ուժեղ վարակված ծառերը 

ոչնչացնել, այդ ընթացքում գործիքները պարբերաբար վարակազերծել 
ֆորմալինի 3%-անոց լուծույթով: 
• Վերքերը մաքրել, վարակազերծել ու փակել: Վերքերի բուժման 

նպատակով կտրել-հեռացնել ողջ վարակված հյուսվածքը` մի փոքր ընդ-
գրկելով նաև առողջ հյուսվածքից: Այնուհետև վերքը վարակազերծել 
պղնձարջասպի 3%-անոց կամ կալիումի պերմանգանատի 5%-անոց լու-
ծույթներից որևէ մեկով, ապա ծածկել անջրաթափանց շերտով` այգու 
մածիկով կամ յուղաներկով: 
• Վաղ գարնանը` նախքան բողբոջների բացվելը, ծառերը սրսկել բորդո-

յան հեղուկի 3%-ոց(10լ ջրին 300գր պղնձարջասպ եւ 300 գրամ չհանգած կիր) 
լուծույթով, ծաղկաթափից հետո սրսկել պղնձի օքսիքլորիդի 0.5-1%-ոց (10լ 
ջրին 50-100գր) կամ կուպրօքսատի 0.5%-ոց լուծույթով(10լ ջրին-50մլ): 

 

1.1.3. ՊԱՅՔԱՐ ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ 
 

Խնձորենու սղոցող 
• Մերձբնային տարածությունները փխրեցնել: 
• Հավաքել և ոչնչացնել թափված պտուղները: 
• Բողբոջների ուռչելու շրջանում, այնուհետև վեգետացիայի ընթաց-

քում, ծառերը սրսկել դեցիս 0.5լ/հա(10լ ջրին-5մլ), դեցիս Պրոֆի 0.05կգ/հա 
(2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ, 10լ ջրին-0,5գր), կալիպսո 0.3լ/հա 
(10լ ջրին-3մլ, 2 սրսկում, 28 օր սպասման ժամկետ), կոնֆիդոր Մաքսի 
0.1կգ/հա (1 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ,10լ ջրին-1գր), բի 58 նոր 
1.5-2լ/հա (2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ,10լ ջրին-15-20մլ) պատ-
րաստուկներից որեւէ մեկով` հերթափոխելով: 

Խնձորենու կանաչ լվիճ և կարմրագլուխ լվիճներ 
• Ձվերը ոչնչացնելու նպատակով վաղ գարնանը, նախքան բողբոջնե-

րի ուռչելը, այնուհետև կանաչ կոնի փուլում ծառերը սրսկել, քանի դեռ 
լվիճները չեն մտել բողբոջների մեջ: 
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• Սրսկել ագրոր 1.5-2լ/հա (10լ ջրին-15-20մլ), (2 սրսկում, 40օր սպաս-
ման ժամկետ), ակարին 3.6-7.2լ/հա (10լ ջրին-36-72մլ), (2 սրսկում, 2 օր 
սպասման ժամկետ), նուրելլ-Դ 1.5լ/հա (10լ ջրին- 15մլ), (2 սրսկում, 40 օր 
սպասման ժամկետ), վալսարել 1.5լ/հա (10լ ջրին-15մլ), (2 սրսկում, 40 օր 
սպասման ժամկետ), կալիպսո 0.3լ/հա (10լ-3մլ), (2 սրսկում, 28 օր սպաս-
ման ժամկետ), պատրաստուկներից որևէ մեկով` հերթափոխելով: 
• Վեգետացիայի ընթացքում լվիճների դեմ սրսկել մանանեխից, կար-

տոֆիլի փրերից, սոխի կեղևից, տնտեսական օճառից, խատուտիկից, կծու 
կարմիր տաքդեղից, ծխախոտից, պոմիդորի փրերից, սովորական հազա-
րատերևուկից, ցիտրուսայիններից, սխտորից պատրաստված բուսական 
թուրմերով կամ օճառի լուծույթով` 7-10 օր ընդմիջումներով: 

Խնձորենու պտղակեր 
• Աշնանը կամ վաղ գարնանը անհրաժեշտ է ծառերի բները և կմախ-

քային ճյուղերը մաքրել չոր, կիսապոկ կեղևներից: 
• Բները հարկավոր է մաքրել բութ քերիչով` բրեզենտի վրա, դրանից 

հետո հավաքել կտորները և այրել: 
• Ծառերի բնի և կմախքային ճյուղերի հիմքային մասերում անհրաժեշտ 

է կապել 15-20սմ լայնությամբ ծալքավոր ստվարաթղթից պատրաստված 
որսող գոտիներ և յուրաքանչյուր 7-10 օրը մեկ դրանք բացել, ստուգել և 
դրանց տակ հավաքված թրթուրներն ու հարսնյակները ոչնչացնել: 
• Ամռան ընթացքում պարբերաբար հավաքել ծառերի տակ թափված 

պտուղները և ոչնչացնել: 
• Առաջին սրսկումը կատարել խնձորենու պսակաթերթերի թափվե-

լուց 18-20 օր հետո դեցիսով` 1լ/հա նորմայով (10լ ջրին-10մլ): Երկրորդ 
սրսկումը կատարել 15 օր անց կարատեով` 0.4լ/հա նորմայով (10լ ջրին-
4մլ): Երրորդ սրսկումը կատարել երկրորդից 15 օր հետո նուրելլ Դ-
1.5լ/հա, (10լջրին-15մլ), իսկ չորրորդը` 15 օր անց դեցիսով 1լ/հա նորմա-
յով (10լ ջրին- 10մլ): 
• Սրսկումները կատարել նաև այլ պատրաստուկներով. դեցիս պրո-

ֆի 0.05-0.1լ/հա (2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ,10լ ջրին -0,5-1գր), 
կալիպսո 0.3լ/հա (2 սրսկում, 28 օր սպասման ժամկետ,10լ ջրին- 3մլ ), 
դեցիս 1լ/հա (10լ ջրին-10մլ), (2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ), դուրս-
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բան 2լ/հա (10լ ջրին-20մլ), (2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ),սալոս 
3լ/հա (10լ ջրին-30մլ), (2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ)` հերթափո-
խելով: 
• Վեգետացիայի ընթացքում պտղակերի թրթուրների դեմ կարելի է 

պայքարել նաև բուսական թուրմերով` օգտագործելով գլուխ սոխից, դե-
ղատնային երիցուկից, իշակաթնուկից, խատուտիկից, ծխախոտից, կար-
տոֆիլի փրերից, կծու կարմիր տաքդեղից, մանանեխից, հազարատերևու-
կից, պոմիդորի փրերից, սխտորից, դառը օշինդրից պատրաստված բու-
սական թուրմեր, ինչպես նաև մոխրաօճառային լուծույթ: Սրսկել հատկա-
պես առաջին և երկրորդ հասակի թրթուրների դեմ` 8-10 օր մեկ առնվազն 
2 անգամ: 

Խնձորենու բրդապատ լվիճ 
• Վնասված ճյուղերը կտրել եւ այրել: 
• Ոչնչացնել մոլախոտերը: 
• Խնձորենու այգում բաց թողնել աֆելինուս մակաբույծ: 
• Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը սրսկել Նուրելլ-Դ 1,5լ/հա 

(2սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ, 10լ ջրին-15մլ), Վարսարել 1,5լ/հա (2 
սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ, 10լ ջրին-15մլ), կալիպսո 0,3լ/հա 
(2սրսկում, 28 օր սպասման ժամկետ, 10լ ջրին-3մլ) պատրաստուկներից 
որևէ մեկով` հերթափոխելով: 

Կազարկա 
• Գարնանը, բզեզների հայտնվելու շրջանից սկսած մինչև զանգվա-

ծային ձվադրման շրջանը ծառերը 4-5 անգամ թափ տալ սավանի վրա, 
ապա ոչնչացնել:  
• Հավաքել և ոչնչացնել վնասված պտուղները: 
• Չորացած, թափված տերևներից պատրաստել մերձբնային թա-

կարդներ, այնուհետև դրանց մեջ հավաքված բզեզների հետ մեկտեղ 
ոչնչացնել: 
• Աշնանը բների հիմքի մասում կապել որսող գոտիներ և ձմռանն այրել: 
• Ծաղկաթափից հետո, այնուհետև 15-20 օր ընդմիջումներով, ծառերը 

սրսկել կարատե 0.5լ/հա (10լ ջրին-5մլ, 2 սրսկում, 20 օր սպասման ժամ-
կետ), դուրսբան 2լ/հա(10լ ջրին-20մլ, 2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամ-
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կետ), կոնֆիդոր Մաքսի 0.1կգ/հա (10լ ջրին-1գրամ, 1 սրսկում, 20 օր 
սպասման ժամկետ), կալիպսո 0.3լ/հա (10լ ջրին-3մլ, 2 սրսկում, 28 օր 
սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ մեկով` հերթափոխելով: 
• Ծառերը սրսկել մանանեխից, սոխի կեղևից, կծու կարմիր տաքդե-

ղից, դառը օշինդրից, ծխախոտից, պոմիդորի փրերից, սովորական հազա-
րատերևուկից, սխտորից պատրաստված բուսական թուրմերով, փայտի 
մոխրի կամ մոխրաօճառային լուծույթներով` 7-10 օրը մեկ անգամ: 

Խնձորենու ապակեթիթեռ 
• Ժամանակին կատարել ծառերի խնամքի աշխատանքները, վնաս-

ված ճյուղերը կտրել, այրել: 
• Ծառերի բունը խոզանակով մաքրել չոր, կիսապոկ կեղևից, այնու-

հետև սպիտակեցնել 20%-ոց կրակաթով: 
Խնձորենու կամ սալորենու կեղևակեր, կնճռոտ կեղևակեր 
• Կատարել բույսերի նորմալ աճին ու զարգացմանը, դիմացկունու-

թյան բարձրացմանն ուղղված ագրոտեխնիկական բոլոր միջոցառումնե-
րը, ճիշտ ընտրել տնկարանի տեղը, սորտերը, ժամանակին կտրել և այրել 
վնասված ճյուղերը: 
• Այգու ծառերի շուրջ տնկել բեկտենի կամ արոսենի, որոնք գրավում 

են վնասատուին: 
• Ծառերի բունը խոզանակով մաքրել չոր, կիսապոկ կեղևից, այնու-

հետև սպիտակեցնել 20%-ոց կրակաթով: 
• Քիմիական պայքարն այնքան էլ արդյունավետ չէ: 
Ցեցեր 
• Աշնանը կամ վաղ գարնանը կատարել ծառերի մերձբնային տարա-

ծությունների փոր: 
• Ամռանը հավաքել և ոչնչացնել թափված պտուղները: 
• Ոչնչացնել մոլախոտերը: Կլորավուն ցեցի ականներով տերևները 

պոկելով ոչնչացնել: 
• Նախքան բողբոջների բացվելը և վեգետացիայի ընթացքում ծառերը 

սրսկել վալսարել 1.5լ/հա(10լ ջրին-15մլ, 2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամ-
կետ), կոնֆիդոր Մաքսի 0.07կգ/հա (10լ ջրին-0,7գրամ, 1 սրսկում, 20 օր 



 
 

135 
 

սպասման ժամկետ), կալիպսո 0.3լ/հա (10լ ջրին-3մլ), (2 սրսկում, 28 օր 
սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ մեկով`հերթափոխելով: 
• Ցեցերի 1-3 հասակի թրթուրների դեմ սրսկել նաև լեպիդոցիդ 

1կգ/հա (10լ ջրին-10գրամ), բիտոքսիբացիլին 3կգ/հա (10լ ջրին-30գրամ, 2 
սրսկում, 5 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ մեկով: 
• Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը սրսկել ծխախոտից, սխտորից և 

հազարատերևուկից պատրաստված բուսական թուրմերով` առնվազն 2 
անգամ, 7-10 օր ընդմիջումներով: 

Ալոճաթիթեռ, ոսկետուտ, մետաքսագործեր 
• Աշնանը կամ ձմռանը ծառերի վրայից կտրել ոսկետուտի, ալոճաթի-

թեռի ձմեռային բները, օղակավոր մետաքսագործի ձվակույտերն ու այրել: 
• Տարազույգ մետաքսագործի բնի վրայի ձվերը քերել բութ քերիչով եւ 

մաքրել նավթով: 
• Թրթուրների դեմ պայքարելու համար վեգետացիայի ընթացքում 

ծառերը սրսկել զոլոն 2լ/հա (10լ ջրին-20մլ, 2 սրսկում, 30 օր սպասման 
ժամկետ), կարատե 0,5լ/հա (10լ ջրին-5մլ, 2 սրսկում, 20 օր սպասման 
ժամկետ), դուրսբան 2լ/հա (10լ ջրին-20մլ, 2 սրսկում, 40 օր սպասման 
ժամկետ), իսկ 1-3 հասակի թրթուրների դեմ նաև մանրէակենսաբանա-
կան լեպիդոցիդ 1կգ/հա (10լ ջրին-10գրամ), բիտոքսիբացիլին 3կգ/հա (10լ 
ջրին-30գրամ, 2 սրսկում, 5 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից 
որևէ մեկով` հերթափոխելով: 
• Վեգետացիայի ընթացքում առաջին և երկրորդ հասակի թրթուրնե-

րի դեմ կարելի է պայքարել նաեւ բուսական թուրմերով` օգտագործելով 
գլուխ սոխից, դեղատնային երիցուկից, իշակաթնուկից, խատուտիկից, 
ծխախոտից, կարտոֆիլի, պոմիդորի փրերից, կծու կարմիր տաքդեղից, 
մանանեխից, հազարատերեւուկից, սխտորից, դառը օշինդրից պատ-
րաստված բուսական թուրմեր, ինչպես նաև մոխրաօճառային լուծույթ: 
Սրսկել 8-10 օր ընդմիջումներով, առնվազն 2 անգամ: 

Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ 
• Գարնանը և աշնանը կատարել հողի խոր վար, խոր բաժակափոր, 

երբ ջերմաստիճանը 120C-ից բարձր է: 
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• Բույսերը պարարտացնել համալիր, որպեսզի արմատային համա-
կարգը լավ զարգանա: 
• Ծառերի արմատների շուրջ երկար սուր գործիքով խոր անցքեր բա-

ցել եւ ջրել կալիպսոյի 0.03% ջրին-կամ կոնֆիդոր Մաքսիի 0.01% լուծույթ-
ներով` 2-10լ/մ2 հաշվով` կախված ծառի մեծությունից: 

Գոմշանման ցիկադ 
• Արգելել վնասված տարածքներից տնկանյութի ներմուծումը: 
• Երիտասարդ այգին, տնկարանը զերծ պահել մոլախոտերից, պահել 

սև ցելի տակ, միջշարքերում առվույտ, կորնգան չմշակել: 
• Թրթուրների ձվերից դուրս գալու շրջանում` մայիսի վերջերից մին-

չև հունիսի վերջերը, ծառերը սրսկել զոլոն 2լ/հա (10լ ջրին-20մլ, 2 
սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ), կարատե 0.5լ/հա (10լ ջրին-5 մլ, 2 
սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ), դուրսբան 2լ/հա (10լ ջրին-20մլ, 2 
սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որեւէ մեկով` 
հերթափոխելով: 

Տերևաոլորներ 
• Աշնանը բները մաքրել չոր, կիսապոկ կեղևից: 
• Աշնանը ծառերի շուրջ թափված տերեւներից եւ ծղոտից թակարդ 

պատրաստել եւ ձմռանն այրել: 
• Աշնանը միջշարքային տարածությունները վարել, մերձբնային տա-

րածությունները փորել: 
• Ծառերը սրսկել ծաղկումից առաջ, ծաղկաթափից հետո եւ անհրա-

ժեշտության դեպքում 15 օր ընդմիջումներով: Կալիպսո 0.3լ/հա (10լ ջրին-
3 մլ, 2 սրսկում, 28 օր սպասման ժամկետ), կոնֆիդոր Մաքսի 0.1կգ/հա 
(10լ ջրին-1գրամ, 1 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ), դեցիս 0.7լ/հա (10լ 
ջրին -7մլ, 2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ), կարատե 0.8լ/հա (10լ 
ջրին-8մլ, 2 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ 
մեկով` հերթափոխելով: 

Ձմեռային երկրաչափ 
• Թրթուրների դուրս գալուց առաջ ծառերի բներին կապել սոսնձե 

թակարդներ, ոչնչացնել դրանց տակ հավաքված էգերն ու ձվերը: Ծառերի 
մերձբնային տարածությունների հողը փխրեցնել: 
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• Ծառերը սրսկել նախքան բողբոջների բացվելը կարատե 0.5լ/հա (10լ 
ջրին-5մլ), (2 սրսկում, 20 օր սպսման ժամկետ), դուրսբան 2լ/հա (10լ ջրին-
20մլ), (2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներով: 

• Վեգետացիայի ընթացքում երկրաչափի թրթուրների դեմ կարելի է 
պայքարել նաև բուսական թուրմերով` օգտագործելով գլուխ սոխից, դե-
ղատնային երիցուկից, իշակաթնուկից, խատուտիկից, ծխախոտից, կար-
տոֆիլի փրերից, կծու կարմիր տաքդեղից, մանանեխից, հազարատե-
րևուկից, պոմիդորի փրերից, սխտորից, դառը օշինդրից պատրաստված 
բուսական թուրմեր, ինչպես նաեւ առաջին եւ երկրորդ հասակի 
թրթուրների դեմ` 8-10 օրը մեկ, առնվազն 2 անգամ: 

Պտղացեցեր 
• Գարնանը կտրել եւ այրել ծառերի վրայի չոր ճյուղերը: 
• Կատարել ծառերի մերձբնային փոր: Հավաքել եւ ոչնչացնել ոստայ-

նաբները: 
• Ծաղկաթափից անմիջապես հետո ծառերը սրսկել զոլոն 2լ/հա (10լ 

ջրին-20մլ), վալսարել 1.5լ/հա (10լ ջրին-15մլ), (2 սրսկում, 40 օր սպասման 
ժամկետ), կալիպսո 0.3լ/հա (10լ ջրին-3մլ), (2 սրսկում, 28 օր սպասման 
ժամկետ) պատրաստուկներից որեւէ մեկով` հերթափոխելով: 
• Ցեցերի 1-3 հասակի թրթուրների դեմ սրսկել նաև մանրէա-կենսա-

բանական լեպիդոցիդ 1կգ/հա (10լ ջրին-10գրամ), բիտոքսիբացիլին 
3կգ/հա (10լ ջրին-30գրամ), (2 սրսկում, 5 օր սպասման ժամկետ) պատ-
րաստուկներից որեւէ մեկով: 

Բնափայտակեր 
• Վնասված ճյուղերը կտրել օգոստոսի վերջին, երբ լավ են երևում` 

շնորհիվ թառամող գագաթների: Դրանք այգուց դուրս բերել և այրել:  
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Արևելյան պտղակեր 
 
Արևելյան պտղակերի 

հայրենիքն Արևելյան Ասիայի 
երկրներն են՝ Կորեան, Չի-
նաստանը, Ճապոնիան: Ներ-
կայումս տարածված է ԱՄՆ-
ում, Ավստրալիայում, Եվրո-
պական շատ երկրներում, 
Նոր Զելանդիայում, Ադրբե-
ջանում, Վրաստանում, Թուր-

քիայում, Սիրիայում, Ուզբեկստանում, մասամբ Աֆրիկայում: Հայաստա-
նում արևելյան պտղակերը հայտնաբերվել է 1972թ. նախկին Նոյեմբերյա-
նի շրջանի Բագրատաշեն ավանի դեղձենու տնկարկներում:  

Ներկայումս վարակի 
օջախներ կան նախկին Տավու-
շի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, 
Թումանյանի, Արարատի, Ար-
տաշատի, Արմավիրի, Մասի-
սի, Էջմիածնի, Բաղրամյանի, 
Թալինի, Աշտարակի, Կոտայ-
քի, Գորիսի, Մեղրիի, Կապա-
նի, Գուգարքի, Ստեփանավա-
նի, Եղեգնաձորի, Վայքի, Տա-
շիրի շրջաններում և Երևան, 
Վանաձոր քաղաքներում: 

Թիթեռը մոխրագորշա-
վուն է: Առաջնաթևերի առջևի 
եզրերը կրում են սպիտակ 
գույնի 13-14 թեք շերտեր: Հե-
տևի զույգ թևերը մուգ դարչնագույն են, իսկ ծոպերը՝ բաց, մարմնի երկա-
րությունը 6-7 մմ է, թևերի բացվածքը՝ 12-14 մմ: Ձուն ձվաձև է, կիսաթա-



 
 

139 
 

փանցիկ, սպիտակ սադափե փայլով: Հասունացմանը զուգահեռ աստիճա-
նաբար փայլը նվազում է, դառնում վարդագույն: Թրթուրը սկզբնական 
շրջանում կաթնասպիտակավուն է՝ սև գլխիկով: Վերջին հասակի թրթուրնե-
րը վարդագույն են՝ մոխրավուն երանգով, մարմինը ծածկված է մանր մազա-
նման խոզաններով: Հարսնյակը բաց դարչնագույն է, կարմրավուն երանգով, 
փորի հատվածների վրա մեջքի կողմից կրում է երկու շարք խոզաններ: Թի-
թեռների թռիչքի նախօրյակին հարսնյակները ձեռք են բերում մուգ դարչնա-
գույն երանգ: Հարսնյակի երկարությունը 5-6 մմ է: 

Ձմեռում են հասուն թրթուրները խիտ մետաքսյա բոժոժներում, հիմ-
նականում ծառի բնի, ճյուղի ճեղքերում՝ չոր կիսապոկ կեղևների տակ, 
մումիացած պտուղներում, նեցուկների ճեղքերում, թափված տերևների և 
բուսական մնացորդների տակ, հողի վերին շերտերում, տարայում, 
պտղապահեստներում: Ձմեռած թրթուրների հարսնյակավորումն 
սկսվում է դեղձենիների ծաղկման և սերկևիլենու բողբոջների բացման 
շրջանում: Հարսնյակի զարգացումը տևում է 8-12 օր: Թիթեռների թռիչքը 
սկսվում է 15-16 աստիճան օդի միջին ջերմության պայմաններում և շա-
րունակվում է 20-29 օր: Թիթեռները հատկապես ակտիվ են աղջամուղջից 
մինչև լրիվ մթնելը: Ձմեռած սերնդի թիթեռների ձվադրումն սկսվում է հա-
սունների հանդես գալուց 2-5 օր հետո և շարունակվում է 18-25 օր: Ձմե-
ռած սերնդի էգ թիթեռները ձվերը դնում են դեղձենու, երբեմն էլ մյուս կո-
րիզավորների շվերի վրա: Արևելյան պտղակերի ամառային սերունդների 
թիթեռները ձվադրում են շվերի և պտուղների վրա: Մեկ էգը դնում է մին-
չև 200 ձու: Ձվադրումից 5-9 օր հետո դուրս են գալիս թրթուրները, որոնք 
կրծում-մտնում են շվերի և պտուղների մեջ, որտեղ սնվում են 18-24 օր, 
ապա դուրս գալով սնամեջ շվերից կամ վնասված պտուղներից՝ անցնում 
են հարսնյակավորման: Հարսնյակի զարգացումը տևում է 5-12 օր: Յուրա-
քանչյուր սերնդի զարգացումը (ձվից մինչև հասուն) միջին հաշվով տևում 
է 30 օր: Արարատյան հարթավայրի պայմաններում վնասատուն տարե-
կան տալիս է 4, իսկ հյուսիս-արևելյան գոտում՝ 5 սերունդ: 

Արևելյան պտղակերը վնասում է կորիզավոր և հնդավոր շատ ծառա-
տեսակների շվերն ու պտուղները: Հատկապես գերադասում է դեղձենին, 
որի ուշահաս սորտերի (ճուղուրի, ուշահաս նարնջի) պտուղները վնաս-
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վում են 100%-ով: Նույնպիսի վնասվածություն նկատվում է նաև սերկևի-
լենու պտուղներում: 

Ուժեղ վարակի դեպքում յուրաքանչյուր պտղում կարող է հանդիպել 
մինչև 10 և ավելի թրթուր: Թրթուրները, սնվելով դեղձենու շվի միջուկով, 
առաջացնում են 12-15 սմ երկարությամբ անցուղի, որի հետևանքով 
վնասված մասից դեպի վեր տերևները չորանում են ու շիվերը հաճախ 
կոտրվում են: 

Կարանտին սահմանափակումներ  
Կտրականապես արգելվում է արևելյան պտղակերով վարակված 

վայրերից այդ վնասատուից ազատ վայրեր տեղափոխել դեղձենու, ծիրա-
նենու, սալորենու, շլորենու, բալենու, կեռասենու տնկիներ, կտրոններ և 
պտուղներ: Արևելյան պտղակերի հետագա տարածումը կանխելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է կիրառել կարանտին ծառայության կողմից սահ-
մանված բոլոր միջոցառումները: 

Արևելյան պտղակերի դեմ պայքարի միջոցառումներ 
• Վաղ գարնանային էտի ժամանակ անհրաժեշտ է կտրել չորացած 

ճյուղերը, ինչպես նաև արմատավզից դուրս եկած հոռաշվերը և այրել, 
իսկ մաքրված ծառերի բները սպիտակեցնել 20% կրակաթով: Վեգետա-
ցիայի ընթացքում պարբերաբար ստուգել ծառերը և սաղարթից հեռացնել 
ու այրել արևելյան պտղակերի կողմից վնասված շվերը: Կատարել պտղի 
թափուկի սիստեմատիկ հավաք և անմիջապես այն թաղել հողում՝ 50 սմ 
խորությամբ: Արևելյան պտղակերի կողմից վնասված պտուղները տեսա-
կավորման միջոցով առանձնացնել և իրացնել միայն տեղում: 

• Դեղձենու միջահաս և ուշահաս սորտերը պսակաթերթերի թափվե-
լուց 45 օր հետո (հունիսի կեսերին) սրսկել դեցիսի (2.5% խտացված էմուլ-
սիա, Խ.Է.) 0.5 լ/հա նորմայով: 

• Երկրորդ սրսկումը կատարել առաջինից 2օր հետո զոլոնի (35% 
Խ.Է.) 2 լ/հա նորմայով, իսկ երրորդը երկրորդից 15 օր հետո ՝դեցիսի (2.5% 
Խ.Է.) 0.5լ/հա նորմայով: Բանվորական հեղուկի ծախսը 1000 լ/հա: 

• Սերկևիլենու տնկարկներում առաջին սրսկումը կատարել հուլիսի 
սկզբին՝ զոլոնի (35% Խ.Է.) 2 լ/հա նորմայով, որից հետո 15 օր ընդմիջումնե-
րով կատարել ևս 3 սրսկումներ՝ պատրաստուկների հետևյալ հաջորդա-
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կանությամբ՝ դեցիսի (2.5% Խ.Է.) 0.5լ/հա, զոլոնի (35% Խ.Է.) 2 լ/հա, դեցիսի 
(2.5% Խ.Է.) 0.5 լ/հա նորմաներով: Բանվորական հեղուկի ծախսը 1000 լ/հա:  

Վահանակիրներ 
• Օգտագործել առողջ տնկանյութ: Ծառերը էտել եւ սաղարթը նոս-

րացնել: 
• Աշնանը կամ գարնանը կտրել վնասված ճյուղերը, հավաքել, այգուց 

դուրս բերել և այրել: Կատարել պարարտացում օրգանական և հանքային 
պարարտանյութերով: 

Կալիֆոռնյան վահանակիր  
 
Հայրենիքը Չինաստանն է, որտեղից 1873թ. տնկանյութի հետ տեղա-

փոխվել է Կալիֆոռնիա, իսկ այնտե-
ղից՝ Ճապոնիա, Ավստրալիա, հետա-
գայում Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերի-
կայի, Աֆրիկայի շատ երկրներ: 

Հայաստանում կալիֆոռնյան վա-
հանակիրը հայտնաբերվել է 1958 թ. 
նախկին Նոյեմբերյանի շրջանի Բագ-
րատաշեն ավանի խնձորենու այգի-
ներում:  

Ներկայումս վնասատուի վարա-
կի օջախներ կան Նոյեմբերյանի, 
Իջևանի, Տավուշի, Թումանյանի, 
Արարատի, Արտաշատի, Արմավիրի, 
Մասիսի, Էջմիածնի, Նաիրիի, 
Աշտարակի, Գորիսի, Եղեգնաձորի, 
Կոտայքի, Կապանի, Կրասնո-

սելսկի նախկին շրջաններում: 
Կալիֆոռնյան վահանակրի էգի վահանիկը կլորավուն է, քիչ ուռու-

ցիկ, մինչև 2մմ տրամագծով: Արուի վահանիկը երկարավուն ձվաձև է, 
մինչև 1մմ երկարությամբ: Էգի վահանիկի գույնը մեծ մասամբ նման է ծա-
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ռի կեղևի գույնին, ինչի հետևանքով էլ դժվար է նկատվում: Մարմինը 
տանձաձև է, տափակ, կիտրոնադեղնավուն՝ 1,3մմ երկարությամբ: 

Ձմեռում է թրթուրի առաջին հասակում: Գարնանը, ծառերի հյութա-
շարժությունը սկսվելու հետ մեկտեղ, արթնանում են ձմեռած թրթուրները 
և ծծում են ծառերի հյութը:  

Արուների թռիչքը սովորաբար համընկնում է խնձորենու զանգվածա-
յին ծաղկման շրջանին: Էգերը զուգավորվելուց 30-40 օր հետո ծնում են 
թրթուրներ: Գարնանային սերնդի թրթուրածնությունը հյուսիս-արևելյան 
գոտում սկսվում է հունիսի առաջին տասնօրյակի վերջերին: Նորածին 
թրթուրները, դուրս գալով մոր վահանիկի տակից, սկսում են թափառել 
ծառի վրա և հարմար տեղ ընտրելով ամրանում ու ծծում են ծառի հյութը: 
Ամրանալուց 2-3 օր հետո թափառողի մարմինը արտաքինից ծածկվում է 
սպիտակ, մոմանման վահանիկով, որը 7-8 օր հետո սկսում է մգանալ, 
սկզբում ընդունելով մոխրավուն, իսկ ավելի ուշ՝ թուխ մոխրավուն 
երանգ: Այդ շրջանում վնասատուի վահանիկը դեռ ամուր չէ և հեշտու-
թյամբ քայքայվում է սրսկվող թունանյութերի ազդեցության տակ:  

Կալիֆոռնյան վահանակրի ամառային առաջին սերնդի զարգացումը 
տեղի է ունենում հունիսի առաջին տասնօրյակի սկզբերից մինչև օգոստոսի 
կեսերը, իսկ ամառային երկրորդ սերնդինը՝ օգոստոսի երկրորդ տասնօրյա-
կից մինչև նոյեմբերի սկիզբը: Ընդհանուր առմամբ էգը ծնում է 41-120 
թրթուր: 

Կալիֆոռնյան վահանակիրը հյուսիս-արևելյան գոտում և Արարատ-
յան հարթավայրում տարեկան տալիս է մինչև 3, իսկ նախալեռնային գո-
տում՝ 2 սերունդ: 

Կալիֆոռնյան վահանակիրը վնասում է ավելի քան 150 տեսակ բույսե-
րի: Հատկապես ուժեղ են վնասվում պտղատու տեսակները: Բավական է, որ 
ծառի վրա տեղափոխվեն վնասատուի մի քանի անհատներ, որոնք 2-3 տար-
վա ընթացքում արագ բազմանալով կարող են բույսերը ծածկել խիտ գա-
ղութներով: Ուժեղ վնասված ծառերի աճը կանգ է առնում, կեղևը ճաքճքում 
է, դրա հետևանքով ճյուղերն աստիճանաբար չորանում են, տերևները հա-
ճախ դեղնում և մասամբ թափվում են: Խնձորենու և տանձենու պտուղների 
վրա, վնասված տեղերում առաջանում են նկատելի կարմիր բծեր: 
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Ուժեղ վարակի դեպքում պտուղները մնում են մանր ու կորցնում 
ապրանքայնությունը: Ինչպես ցույց են տվել ուսումնասիրությունները, 
եթե կալիֆոռնյան վահանակրով ուժեղ վարակված ծառերի վրա հետևո-
ղական պայքարի միջոցառումներ չձեռնարկվեն, ապա դրանք 2-3 տարվա 
ընթացքում կարող են չորանալ: 

Կարանտին սահմանափակումներ 
 Արգելվում է կալիֆոռնյան վահանակրից ազատ վայրեր ներմուծել 

վահանակրի կողմից վնասվող պտղատու, հատապտղատու, անտառային 
և դեկորատիվ բույսերի տնկիներ, կտրոններ այնպիսի շրջաններից, որ-
տեղ տարածված է կալիֆոռնյան վահանակիրը: Այն տնտեսություններից, 
որոնք ազատ են կալիֆոռնյան վահանակրից, բայց գտնվում են վարակի 
տարածման գոտում, վնասվող մշակաբույսերի տնկանյութի և արմատա-
կալած բույսերի բացթողումը թույլատրվում է տեղում վարակազերծելուց 
հետո՝ միայն վահանակրի տարածման գոտում գտնվող տնտեսություննե-
րին: Կալիֆոռնյան վահանակրից չորացող ծառերն անհրաժեշտ է արմա-
տախիլ անել և տեղում այրել: 

Կալիֆոռնյան վահանակրի դեմ պայքարի միջոցառումներ 
• Կալիֆոռնյան վահանակրի դեմ պտղատու ծառերի բարձրաաճ սոր-

տերի՝ որակով և լիարժեք սրսկումն ապահովելու համար հարկավոր է 
գարնանը էտի օգնությամբ կատարել սաղարթի իջեցում: 

• Վաղ գարնանը, մինչև բողբոջների ուռչելը, երբ օդի ջերմությունը 
4oC-ից ցածր չէ, խնձորենու, տանձենու, սալորենու և դեղձենու տնկարկ-
ներում կալիֆոռնյան վահանակրի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ 
է ծառերը սրսկել թիվ 30 պատրաստուկով, 40 լ/հա նորմայով: 

• Ամռանը վահանակրի թափառողների հանդես գալուց 6-7 օր հետո, 
ապա 10-12 օր անց խնձորենու, տանձենու, սալորենու տնկարկները 
սրսկել հետևյալ պատրաստուկներից որևիցե մեկով՝ անթիո (25% խտաց-
ված էմուլսիա, Խ.Է.) 2լ/հա, բի-58 (38% Խ.Է.,նոր) 2լ/հա, ֆուֆանոն (50% 
Խ.Է.) 2լ/հա նորմաներով: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 1000լ/հա: 

• Ամռան ընթացքում խնձորենու, տանձենու, դեղձենու և սալորենու 
ծառերի վրա պտղակերների դեմ տարվող քիմիական միջոցներով պայ-
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քարը միաժամանակ նպաստում է կալիֆոռնյան վահանակրի քանակու-
թյան նվազեցմանը: 

 

1.1.4. ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Թեև բոլոր ծառերը հիմնականում ենթակա են գրեթե նույն վտանգնե-
րին, սակայն կան նաև դրանց առանձին տեսակներին բնորոշ հիվանդու-
թյուններ։ 

 

Հիվանդություններ, որոնցով վարակվում են բոլոր կորիզավորները 
 

Մոնիլիոզ, կամ պտղային փտում. հարուցիչը Monilinia cinerea Bonord 
սունկն է։ 

Վարակվում են ծաղիկները, շիվերը, պտուղները։ Հիվանդությունն 
ունի արտահայտման երկու ձև՝ պտղային փտում և մոնիլիալ այրվածք։ 

ա) Մոնիլիալ այրվածք 
Գարնանը՝ ծաղկման ժամանակ, վարակվում են ծաղկաշիվերը։ Ծա-

ղիկները, տերևները թառամում են, գորշանում, չորանում, նմանվում են 
այրվածի, սակայն երկար ժամանակ մնում են ծառի վրա։ Ընկնելով ծաղկի 
վրա՝ սունկի սպորը ծլելով ներթափանցում է սերմնարան, վարակում 
այն, ապա ծաղկաոտիկից անցնում ճյուղի մեջ, որի հյուսվածքները գոր-
շանում են և չորանում։ Ճյուղի վրա առաջացած շիվերը նույնպես գորշա-
նում, չորանում են։  

Չորացած ճյուղերի, ծաղկակոթերի, տերևների, շիվերի վրա խոնավ 
եղանակին առաջանում են մոխրագույն սպորակույտեր։ Շիվերի կեղևը 
ճաքճքում է, սկսում խեժահոսել։ 

բ) Պտղային փտում  
Հիվանդության արտահայտման երկրորդ ձևը փտումն է։ Վարակը 

սկսվում է պտղի վրա փոքր, փտող բծի առաջացումով։ Այն, արագ մեծա-
նալով, ընդգրկում է ողջ պտուղը, որի մակերեսին առաջանում են սպորա-
տվության բազմաթիվ փոքր, մոխրագույն բարձիկներ։ Փտող պտուղը 
կնճռոտվում և չորանում է։  

Հարուցիչ սունկը ձմեռում է վարակված, թափված պտուղների վրա, 
ինչպես նաև վարակված շիվերում։  
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Ծակոտկեն բծավորություն 
Վարակվում են բույսի վերերկրյա օրգանները՝ տերևներ, շիվեր, պը-

տուղներ, բողբոջներ, ծաղիկներ։ Տերևների վրա հիվանդությունն արտա-
հայտվում է նախ կարմրագորշ, հետագայում բաց շագանակագույն, մուգ 
կարմրագորշ օղակով` կլորավուն բծերի տեսքով։  

Սկզբնական շրջանում բծերը փոքր են, այնուհետև մինչև 3-5 սմ տրա-
մագծով։ 1-2 շաբաթ անց վարակված հյուսվածքը չորանալով թափվում է, 
և տերևները դառնում են ծակոտկեն։ 

Երիտասարդ շիվերի վրա առաջանում են փոքր, աստիճանաբար մե-
ծացող, 2-5 մմ տրամագծով, կլորավուն, վառ կարմիր՝ ավելի բաց կենտ-
րոնական մասով բծեր։ Աճին զուգընթաց՝ բծերը ձգվում են երկարու-
թյամբ, ճաքճքում, առաջանում են խեժահոսող վերքեր։  

Վարակված բողբոջները սև են, փայլուն (կարծես լաքապատված լի-
նեն)։ Վարակված ծաղկիները թափվում են։ 

Պտուղների վրա վարակն արտահայտվում է տարբեր ձևերով։ Ծիրա-
նենու պտուղների վրա առաջանում են կարմրագորշավուն, փոքր, կետա-
նման բծեր, որոնք մեծանում են, ունենում մինչև 3 մմ տրամագիծ, նման-
վում գորտնուկների։ Բծերը կարող են միաձուլվել, առաջացնել խցանային 
շերտ, վերածվել խոցերի։  

Բալենու և կեռասենու պտուղների վարակը լինում է միակողմանի։ 
Վարակված մասը դադարում է աճել և երբեմն մինչև կորիզը չորանում է։ 

Կորիզավորների գոմոզ կամ խեժահոսություն  
Հիվանդությունն ուղեկցվում է կմախքային ճյուղերի, բնի, երբեմն 

նաև պտուղների խեժահոսությամբ։ Խեժը չորանում է թափանցիկ, ապա-
կենման գոյացությունների տեսքով։ Խեժահոսության պատճառ կարող են 
լինել միջավայրի անբարենպաստ պայմանները, միջատների հասցրած 
վնասվածքները, տարբեր հիվանդություններով (մոնիլիոզ, կլաստերո-
սպորիոզ) ծառերի վարակվածությունը։ 

Հիվանդության առաջին նշանները դիտվում են մինչև բողբոջների բաց-
վելը կամ ծաղկման փուլում։ Բողբոջներն ու ծաղիկները գորշանում, չորա-
նում են՝ մնալով ծառի վրա։ Տերևաբողբոջները դանդաղ են բացվում։ Տերև-
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ները քլորոտիկ են, արագ թառամում են և, չկորցնելով կանաչ գույնը, մնում 
են ծառի վրա։ Վնասված մասերում ծառի կեղևը մգանում է, մահանում։ 

Հարուցիչ սնկերի սպորները կարող են վարակել միայն թուլացած, 
վնասված հյուսվածքները։ Ծառերը վարակվում են խոնավ եղանակին՝ 
հիմնականում աշնանը, գարնանը կամ մեղմ ձմռան ընթացքում։ 

Վիլտ 
Վիլտով հատկապես ուժեղ վարակվում են բալենու, կեռասենու, ծի-

րանենու երիտասարդ տնկիները։ Հիվանդությունը զարգանում է ամռա-
նը՝ հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Կմախքային ճյուղերի հիմքի տերևները 
դեղնում են, թափվում։ Աստիճանաբար դեղնում են նաև սաղարթի միջին 
մասի տերևները, և ընձյուղների վրա մնում են միայն վերին տերևները։ 

Հիվանդության բնորոշ նշանը բնափայտի հյուսվածքների նեկրոզն է, 
որը նկատվում է վարակված ճյուղերի ընդլայնական կտրվածքի վրա։ Ան-
գամ թույլ վարակի դեպքում ճյուղի ընդլայնական կտրվածքի վրա լավ 
նկատելի է քսիլեմայի մգացած ամբողջական կամ ոչ ամբողջական օղա-
կը։ Որոշ դեպքերում նեկրոզն ընդգրկում է ոչ միայն տարեկան օղակները, 
այլև միջուկը։  

Հիվանդություններ, որոնցով վարակվում են կորիզավորների առան-
ձին տեսակներ 

Կան հիվանդություններ էլ, որոնցով վարակվում են կորիզավորների 
առանձին տեսակներ: 

Դեղձենու ալրացող  
Վարակվում են դեղձենու պտուղները, տերևները, շիվերը։ Հիվանդ 

շիվը վատ է աճում, ծռմռվում, աճման կոնը չորանում է։ Վարակվում են 
միայն երիտասարդ տերևները, որոնց վրա փառը նախ առաջանում է 
ստորին երեսին, ապա անցնում վերին երեսին։ Փառը սկզբնական շրջա-
նում նուրբ է, աստիճանաբար խտանում է, դառնում ալրանման։  

Պտուղների վրա առաջանում են թաղիքանման փառով պատված կլո-
րավուն գորշ բծեր, պտուղները կորցնում են ապրանքային տեսքը։ Փոքր 
պտուղներն ուժեղ վարակի դեպքում թափվում են։  
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Դեղձենու տերևների գանգրոտություն 
Վարակվում են տերևները, շիվերը։ Վարակված տերևները դեղնում են, 

մի քանի օրից ստանում կարմրավարդագույն երանգ, դառնում ալիքավոր, 
գանգրոտ, հաստ, փխրուն, մսալի և չափերով առողջներից ավելի մեծ։  

Վարակված տերևների ստորին մակերեսին խոնավ եղանակին առա-
ջանում է սպիտակամոխրագուն մոմանման փառ։ Հետագայում այդպիսի 
տերևները գորշանում և թափվում են՝ սկսած շիվի հիմքի մասից, ինչի հե-
տևանքով այն ստանում է վրձնի տեսք։ Շիվը ձևափոխվում է, հաստա-
նում, ծռմռվում ու չորանում։ 

Սալորենու տերևների կարմիր այրվածք 
Տերևների վրա բծերը սկզբնական շրջանում դեղին են կամ բաց կար-

միր և լավ նկատելի են տերևի երկու կողմերից։ Տերևների վերին երեսից 
բծերը փոքր-ինչ ներս սեղմված են, իսկ հակառակ երեսից՝ ուռուցիկ։ Աս-
տիճանաբար բծերը հաստանում, դառնում են փայլուն և վառ կարմիր։ Տե-
րևաթափից առաջ բծերը մգանում են։ 

Սալորենու գրպանիկներ (փուչ պտուղ) 
Հիվանդ պտուղները տձև են, մեծ, մռխրաշագանակագույն, պարկա-

նման, առանց կորիզի։ 
Ամռան ընթացքում, խոնավ եղանակին պտուղների մակերեսին 

առաջանում են «պայուսակներ»՝ մոմանման, մոխրագույն շերտի ձևով։ 
Պայուսակները հասունանալիս պատռվում են վարակի սպորները դուրս 
գալիս մակերես։  

 

1.1.5. ՊԱՅՔԱՐ ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

 

Վիրուսային օսպա 
• Օգտագործել վիրուսազերծ պատվաստակալ և պատվաստացու: 
• Կիրառել բարձր ագրոտեխնիկա: 
• Կիրառել համալիր պարարտացում` հիմնվելով հողի անալիզների 

արդյուքների վրա: Ծաղկաթափից հետո, ինչպես նաև պտուղների հասու-
նացման շրջանում բացահայտել վարակված ծառերը, ոչնչացնել` հիվան-
դության հետագա տարածումը կանխելու համար: 
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• Սահմանափակել վիրուսային հիվանդությունների տարածումը` փո-
խանցող միջատների դեմ պայքարելով համապատասխան միջատասպան-
ներով: 
• Առողջ և հիվանդ ծառերի խնամքի աշխատանքները, մասնավորա-

պես էտը, տարբեր մարդիկ պետք է կատարեն` օգտագործելով առանձ-
նացված գործիքներ: 

Արմատային բակտերիալ քաղցկեղ 
• Ոչնչացնել վարակված ծառերը, տնկիները: 
• Տնկիները հանելուց և վերատնկելուց առաջ ուշադիր զննել արմա-

տային համակարգը: Ուռուցքների առկայության դեպքում հիվանդ տնկի-
ներն առանձնացնել և այրել, իսկ խմբաքանակի մյուս տնկիների արմա-
տային համակարգն ախտահանել: Հինգ րոպե պահել պղնձարջասպի 1%-
ոց լուծույթում, այնուհետև լվանալ հոսող ջրի տակ: Եթե ուռուցքները 
գտնվում են կողային արմատների վրա, չի կարելի ուռուցքը հեռացնել և 
տնկին օգտագործել:  
• Հողի այն մասը, որտեղից հանվել են վարակված տնկիները, ախտա-

հանել ֆորմալինով. 1մ2 տարածքի համար վերցնել 40-50 սմ, 3-4%-ոց ֆոր-
մալին, ավելացնել 10լ ջուր և ջրել հողը: 

Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն 
• Ծառերի բները, կմախքային ճյուղերը մաքրել հին, կիսապոկ կեղև-

ներից: Հավաքել և ոչնչացնել բուսական մնացորդները: Վաղ գարնանը 
փորել ծառերի մերձբնային տարածությունները: 
• Ծառերի բները և կմախքային ճյուղերի հիմքային մասերը սպիտա-

կեցնել 20%-ոց կրակաթի և գոմաղբի խառնուրդով: 
• Էտի ժամանակ կտրել և այրել հիվանդ, խեժահոսող, չորացած ճյու-

ղերը, վերքերը մաքրել սուր դանակով` մի փոքր ընդգրկելով նաև առողջ 
հյուսվածքից, այնուհետև վարակազերծել 3%-ոց պղնձարջասպով, չորա-
նալուց հետո քսել այգու մածիկ կամ յուղաներկ: 
• Աշնանը տերևաթափից առաջ ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 3-

4%- ոց լուծույթով: Այս աշխատանքը դեղձենու տնկարկներում կատարել 
3 տարին մեկ անգամ: 
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Մոնիլիալ այրվածք, Պտղային փտում, Բալենու և սալորենու մումիա-
ներ 
• Ծառերի բները, կմախքային ճյուղերը մաքրել հին, կիսապոկ կեղև-

ներից: Հավաքել և այրել թափված տերևները և պտուղները: 
• Ծառերի բները և կմախքային ճյուղերի հիմքային մասերը սպիտա-

կեցնել 20%-ոց կրակաթի և գոմաղբի խառնուրդով: 
• Էտի ժամանակ կտրել և այրել հիվանդ, չորացած ճյուղերը: Ուժեղ 

վարակված ծառերը խոր էտել: Աշնանը տերևաթափից առաջ ծառերը 
սրսկել բորդոյան հեղուկի 3-4%-ոց լուծույթով: 
• Այրվածքի դեմ ծաղկումից առաջ և ծաղկաթափից հետո ծառերը 

սրսկել կուպրօքսատ 5լ/հա (3սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ), պղնձի 
օքսիքլորիդ 5կգ/հա (3 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ), խորուս 0,35 
լ/հա (2 սրսկում, 15 օր սպասման ժամկետ), տոպսին – Մ 1.5կգ/հա 
(1սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ), կուպրօքսատ 5լ/հա, պղնձի օքսի-
քլորիդ 5կգ/հա (3 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկնե-
րից որևէ մեկով: Խորուսով սրսկումները պտուղների հասունացման փու-
լում օգնում են նաև պտղային փտման դեմ: 

Ծառատեսակների սովորական քաղցկեղ 
• Վարակված ճյուղերը կտրել, այգուց դուրս բերել և այրել: 
• Կտրող գործիքները վարակազերծել, իսկ ճյուղերի վերքերը ծածկել 

այգու մածիկով: 
• Ընտրել դիմացկուն սորտեր: Խուսափել ծառերին մեխանիկական 

վնասվածքներ հասցնելուց: 
• Պայքարել միջատների դեմ, որոնք փոխանցում են քաղցկեղի հարուցիչ: 
• Կատարել սանիտարական հատումներ, ուժեղ վարակված ծառերը 

ոչնչացնել, այդ ընթացքում գործիքները պարբերաբար վարակազերծել 
ֆորմալինի 3%-ոց լուծույթով: 
• Վերքերը մաքրել, վարակազերծել ու փակել: Վերքերի բուժման 

նպատակով կտրել հեռացնել ողջ վարակված հյուսվածքը` մի փոքր ընդ-
գրկելով նաև առողջ հյուսվածքից: Այնուհետև վերքը վարակազերծել 
պղնձարջասպի 3%-անոց կամ կալիումի պերմանգանատի 5%-անոց լու-
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ծույթներից որևէ մեկով, ապա ծածկել անջրաթափանց շերտով` այգու 
մածիկով կամ յուղաներկով: 
• Վաղ գարնանը` նախքան բողբոջների բացվելը, ծառերը սրսկել բոր-

դոյան հեղուկի 1%-ոց լուծույթով, ծաղկաթափից հետո սրսկել պղնձի օք-
սիքլորիդի 0.5-1%-ոց կամ կուպրօքսատի 0,5%-ոց լուծույթով: 

Ցիտոսպորոզ 
• Ծառերի բները, կմախքային ճյուղերը մաքրել հին, կիսապոկ կեղևնե-

րից: 
• Հավաքել և ոչնչացնել բուսական մնացորդները: 
• Ծառերի բները և կմախքային ճյուղերի հիմքային մասերը սպիտա-

կեցնել 20%-ոց կրակաթի և գոմաղբի խառնուրդով: 
• Էտի ժամանակ կտրել և այրել հիվանդ, չորացած ճյուղերը, վերքե-

րին քսել այգու մածիկ: 
• Ուժեղ վարակված ծառերը խոր էտել: Խուսափել ծառերին մեխանի-

կական վնասվածքներ հասցնելուց: 
• Աշնանը տերևաթափից առաջ ծառերը սրսկել բորդոյան հեղուկի 

3%-ոց լուծույթով, իսկ եթե չեք հասցրել, ապա սրսկել գարնանը` նախքան 
բողբոջների ուռչելը: 
• Վաղ գարնանը ծառերի մերձբնային տարածությունները փորել: 
• Պսակաթերթերի թափվելուց հետո ծառերը սրսկել պղնձի օքսիքլո-

րիդի 0,5-1%-ոց, կուպրօքսատի 0.5%-ոց լուծույթներից որևէ մեկով: 
 

1.1.6. ՊԱՅՔԱՐ ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ԴԵՄ 

 

Բալենու լվիճ, Սալորենու սև լվիճ, Եղեգի լվիճ 
• Այգու տարածքը մաքուր պահել մոլախոտերից, միջշարային տա-

րածություններում չմշակել բանջար-բոստանային մշակաբույսեր: 
• Տնկարանը հիմնել այգիներից հեռու: Աշնանը, բերքահավաքից հե-

տո ծառերի միջշարային տարածությունները վարել և ջրել: 
• Վաղ գարնանը հավաքել և ոչնչացնել ծառերի մերձբնային տարա-

ծություններում թափված բուսական մնացորդները, կտրել և ոչնչացնել 
ձվերով շիվերը: 
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• Վաղ գարնանը, նախքան բողբոջների ուռչելը, այնուհետև ծաղկա-
թափից հետո, ծառերը սրսկել ագրոր 1,5-2լ/հա (2 սրսկում, 40 օր սպաս-
ման ժամկետ), անթիո 1,5լ/հա (2 սրսկում, 30 օր սպասման ժամկետ), ագ-
րոֆոս սուպեր 0.5լ/հա (2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ), ակարին 3,6 
– 7,2 լ/հա (2 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ), գրանդ Դ 1.5լ/հա 
(2սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ), նուրելլ-Դ 1,5 լ/հա (2 սրսկում, 40 օր 
սպասման ժամկետ), սումիտիոն 3 լ/հա (2 սրսկում, 20 օր սպասման ժամ-
կետ), վալսարել 1,5 լ/հա (2 սրսկում, 40 օր սպասման ժամկետ), կալիպսո 
0,3 լ/հա (2 սրսկում, 28 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ 
մեկով` հերթափոխելով: 
• Վեգետացիայի ընթացքում լվիճների դեմ ծառերը առնվազն 2 ան-

գամ սրսկել մանանեխից, կարտոֆիլի փրերից, սոխի կեղևից, տնտեսա-
կան օճառից, խատուտիկից, կծու կարմիր տաքդեղից, ծխախոտից, պոմի-
դորի տերևներից, սովորական հազարատերևուկից, ցիտրուսայիններից և 
սխտորից պատրաստված բուսական թուրմերով կամ օճառի լուծույթով` 
7-10 օր ընդմիջումներով: 

 

1.1.7. ՀԱՏԱՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հաղարջենու, կոկռոշենու ալրացող  
Վարակվում են երիտասարդ տերևները, պտուղները, շիվերը։  
Հիվանդության սկզբնական նշանը վարակված օրգանների վրա սպի-

տակ, նուրբ փառի առաջացումն է, որն աստիճանաբար խտանում է, դառ-
նում ալրանման։ 

Հաղարջենու մոտ գերակշռում է հիվանդության տերևային ձևը։ Փառն 
առաջանում է տերևների ստորին մակերեսին, ջղերի, տերևակոթերի վրա։ 
Վարակված տերևները քլորոտիկ են։ Վարակված պտուղների վրա առա-
ջանում է փառ, պտուղները չորանում և թափվում են։ Ամռան ընթացքում 
փառը խտանում է, տերևների վրա դառնում մոխրագույն, իսկ պտուղների 
և շիվերի վրա մուգ գորշ։  

Կոկռոշենու տերևների հակառակ կողմում նույնպես առաջանում է 
սպիտակ փառ, տերևները ձևափոխվում են։ Պտուղները շատ ուժեղ են 
վարակվում և երբեմն ամբողջովին պատվում են ալրանման փառով։ 
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Պտուղները փոքր են մնում և թափվում են։ Փոքր պտուղների վրայից 
փառը հեշտությամբ մաքրվում է։ Վարակված շիվերը դադարում են աճել, 
ծռմռվում և չորանում են։ 

Անտրակնոզ  
Վարակվում են կոկռոշենին, հաղարջենին։ Նախ վարակվում են ստո-

րին հարկի լավ զարգացած տերևները։ Հիվանդության բնորոշ նշանը տե-
րևների բծավորությունն է։ Բծերը բազմաթիվ են, փոքր, մինչև 1 մմ տրա-
մագծով, գորշ և տձև։ Բծի մակերեսը փոքր ինչ ուռուցիկ է։ Ուժեղ վարակի 
դեպքում տերևների վրա բծերը միաձուլվում են, տերևները չորանում են և 
թափվում։ Տերևակոթերի, պտղակոթերի և շիվերի վրա բծերը գորշ են, խո-
րացած։ 

Սեպտորիոզ  
Վարակվում են հաղարջենին, կոկռոշենին։ Կոկռոշենու մոտ վարակ-

վում են հիմնականում տերևները, իսկ հաղարջենու մոտ տերևները և ցո-
ղունը։ Պտուղները հազվադեպ են վարակվում։ 

Տերևների վրա ի հայտ են գալիս գորշ, կլոր, 1-3 մմ տրամագծով բծեր, 
որոնք աստիճանաբար սպիտակում են, և կենտրոնում առաջանում են սև 
կետեր՝ պիկնիդիումնհր։ Ուժեղ վարակի դեպքում տերևները թափվում են։ 
Ցողունի վրա նկատելի են նեկրոտիկ բծեր՝ համեմատաբար բաց գույնի 
կենտրոնական մասով և մուգ օղակով։ Վարակված ցողունը ճաքճքում է։  

Հաղարջենու բաժականման ժանգ  
Վարակվում են տերևները, շիվերը և ավելի ուժեղ՝ պտուղները։ Հաղար-

ջենու տերևների վերին երեսին առաջանում են վառ կարմիր բծեր սև կետե-
րով՝ պիկնիդիումներով, որոնցում հասունանում են պիկնոսպորները։ Բծերի 
հակառակ կողմում առաջանում են վառ նարնջագույն փոքրիկ բարձիկներ։ 
Պտուղների և շիվերի վրա առաջանում են համանման բաժականման էցի-
դիումներ։ Ուժեղ վարակի դեպքում պտուղներն ամբողջովին պատվում են 
էցիդիումներով և թափվում։ Վարակված շիվերը ծռմռվում են։ 

Մորենու, մոշենու ժանգ 
Վարակվում են տերևները, որոնց վրա սկզբնական շրջանում առա-

ջանում են գարնանային փուլի դեղնանարնջագույն էցիդիումները։ Ավելի 
ուշ, տերևների հակառակ կողմում գոյանում են ամառային ժանգագորշա-
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վուն բարձիկները։ Ամռան վերջին տերևների հակառակ կողմում առաջա-
նում են աշնանային սև տելեյտոբարձիկներ։ Վարակված տերևները վա-
ղաժամ դեղնում և չորանում են։ 

Ելակի մոխրագույն փտում  
Վարակվում են ելակի պտուղները, երբեմն նաև տերևները, պտղակո-

թերը, ծաղիկները։ 
Պտուղների վրա ի հայտ են զալիս փափուկ, գորշ բծեր։ Դրանք արագ 

ընդգրկում են ողջ պտուղը, որը կորցնում է իր համն ու հոտը։ Այնուհետև 
բծերը պատվում են մոխրագույն փառով։ Տերևների վրա առաջանում են 
խոշոր, մոխրագույն բծեր՝ նուրբ փառով։ Պտղակոթի վրա առաջացող 
գորշ բծերը հաճախ օղակավորում են այն, և պտուղը չորանում է։ 
 Ելակի սպիտակ բծավորություն  

Վարակվում են տերևները, երբեմն նաև տերևակոթերը։ Տերևների 
վրա գոյանում են փոքր, 1-3 մմ տրամագծով, կլորավուն, գորշ բծեր Այնու-
հետև բծերի կենտրոնական մասը սպիտակում է։ Երբեմն բծերի կենտրո-
նական մասի հյուսվածքը չորանալով թափվում է, տերևը ծակծկվում է։ 

Տերևակոթերի վրա բծերը ձգված են երկարությամբ, խորացած են, 
նախ շագանակագույն են, այնուհետև սպիտակ՝ դարչնագույն օղակով։ 
Բծերի վրա տերևների հակառակ կողմից, խոնավ եղանակին առաջանում 
է փառ։  

 

1.2. ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

Գյուղատնտեսության արտադրության մեջ օգտագործվող թունավոր 
նյութերը հիմնականում համարվում են ուժեղ թույներ, մարդու և տաքար-
յուն կենդանիների համար: Այդ տեսակետից նրանց հետ գործ ունենալու 
ժամանակ անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել նախազգուշական բոլոր 
միջոցառումները:  

• Պեստիցիդները պետք է պահպանվեն նախապես առանձնացված 
հատուկ պահեստներում:  

• Տարաների բոլոր տեսակները պետք է պիտակավորել յուղաներկով:  
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• Թունավոր նյութերը դաշտ տեղափոխել տվյալ օրվա պահանջի հա-
մապատասխան, հատուկ տարաներով:  

• Ամեն օր աշխատանքից առաջ պահեստը օդափոխել:  
• Պրեպարատներից դատարկված տարաները վերադարձնել պեստի-

ցիդների պահեստ:  
• Աշխատանքի ընթացքում և պահեստում գտնվելու ժամանակ արգել-

վում է աշխատել առանց արտահագուստի, սնունդ ընդունել, խմել և ծխել:  
• Պեստիցիդների հետ չի թույլատրվում աշխատել տղամարդկանց` 55, 

կանանց` 50 տարեկանից բարձր հասակում, պատանիներին` մինչև 18 
տարեկան և հղիներին ու կրծքով կերակրող կանանց:  

• Յուրաքանչյուրը պետք է կրի պաշտպանության անհատական մի-
ջոցների մի համալիր` արտահագուստ, ռետինե կոշիկ, շնչադիմակ, 
պաշտպանական ակնոցներ, ռետինե ձեռնոցներ, գլխարկ:  

• Ամեն օր պեստիցիդների հետ աշխատանքն ավարտելուց հետո ար-
տահագուստը պետք է մաքրել փոշուց:  

• Բանվորական լուծույթների պատրաստումը խտացված էմուլսիանե-
րից, մածուկներից, փոշենման պրեպարատներից պետք է կատարվի ագրե-
գատներում մեխանիկական խառնիչների օգնությամբ:  

• Սրսկումից առաջ աշխատողը պետք է ստուգի բոլոր սարքավորում-
ների վիճակը և կարգավորի ցրող հարմարանքի աշխատանքը բանվորա-
կան լուծույթի ծախսի նորմայի վրա` սրսկիչը ջրով լցնելու և փորձնական 
մշակում կատարելու միջոցով:  

• Ձեռքի սրսկիչներով աշխատելիս` ցողողները պետք է դասավորվեն 
տեղամասի անկյունագծով, միմյանցից ոչ պակաս քան 5-6մ հեռավորու-
թյան վրա և շարժվեն քամու ուղղությամբ`դաշտի չսրսկված մասով:  

• Տրակտորաքարշ սրսկիչով աշխատելիս` անկախ կիրառման ժամա-
նակից, տրակտորի խցիկը պետք է հերմետիկ փակել:  

• Պտղատու և խաղողի այգիներում ցողումները կատարել վաղ առա-
վոտյան և երեկոյան ժամերին, քամու ոչ ավելի քան 4 մ/վրկ արագության 
պայմաններում:  

• Արգելվում է այգիները ցողել ծաղկման շրջանում:  
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• Թույներով մշակված տարածքներում արգելվում է անասունների 
արածեցումը, խոտի հունձը և թարմ վիճակով անասունների կերակրումը: 

• Պտղատու և խաղողի վազի տնկարքներում թունավոր նյութերի օգ-
տագործումը դադարեցնել բերքահավաքից 25-30 օր առաջ: 
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ԳԼՈՒԽ 2 
 

ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐ ԱՅԳՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 

 

2.1. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման և դրանցից բարձր 
բերք ստանալու համար վճռորոշ նշանակություն ունի ոչ միայն ագրոկա-
նոնների անթերի կատարումը, այլև դրանց պաշտպանության նոր, ժա-
մանակակից մեթոդների կիրառումը: Վնասատու օրգանիզմների դեմ 
արդյունավետ պայքար իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել 
վնասակար օրգանիզմների տեսակները, ծանոթ լինել նրանց կենսակեր-
պին ու զարգացման առանձնահատկություններին, բազմակողմանիորեն 
իմանալ վնասակար օրգանիզմների հասցրած վնասի ձևերը, բնույթը և 
ժամկետները:  

Այսօր թեև հայ գիտնականների կողմից իրականացվել են բազմաթիվ 
հետազոտություններ և դրանք տպագրվել են մի շարք պարբերականնե-
րում և ժողովածուներում, սակայն չունենք մի ամբողջական հայերեն տե-
ղեկատու, որն իր մեջ ներառի վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի 
(ՎԴԻՊ) ամբողջ մեխանիզմը, ուսուցման այն մեթոդներն ու ձևերը, որոնք 
հնարավորինս ավելի արդյունավետ կարող են լինել գյուղատնտեսության 
մեջ ներգրավված ֆերմերների և մասնագետների համար: 

Բույսերի պաշտպանության բնագավառում հանդիպում են այնպիսի 
երևույթներ, որոնց հետևանքով հաճախ տեղի են ունենում թունավորում-
ներ, միջավայրի, ջրի և հողի աղտոտվածություն: Հաճախ օգտագործվում 
են այնպիսի թունանյութեր, որոնք արդեն վաղուց հանված են արտադրու-
թյունից (Դնոկ, ՏՄՏԴ, Ֆունդազոլ, Մետաֆոզ, Վավատոքս, Մեթիլպարա-
թիոն, Քլորոֆոս, Վիտավաքս) և բացակայում են Հայաստանի Հանրապե-
տությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպա-
նության քիմիական և կենսաբանական միջոցների ցանկում: 
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Սովորաբար, պայքարի միայն քիմիական միջոցների օգտագործումը 
(թունանյութերի չվերահսկվող՝ նորմայից ավելի օգտագործումը), ուժե-
ղացնում է վնասատուների դիմադրողականությունն անընդմեջ օգտա-
գործվող պեստիցիդների հանդեպ: 

Բուսական պատրաստուկների և այլընտրանքային այլ միջոցների 
օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս լայն տարա-
ծում չի գտել, մինչդեռ արտերկրում, հատկապես Եվրոպայում և ԱՄՆ-
ում, դրանց արտադրության, ինչպես նաև օգտագործման ծավալները 
գնալով ընդլայնվում են: Միջավայրի և բնության պահպանության, ինչ-
պես նաև թունանյութերից զուրկ մթերքներ ստանալու համար քիմիական 
նյութերի օգտագործումն անհրաժեշտ է սահմանափակել: ՎԴԻՊ-ի կի-
րառման դեպքում թունանյութերը կարելի է օգտագործել միայն այն դեպ-
քում, երբ վնասակար օրգանիզմների զանգվածային զարգացումը հնա-
րավոր չէ կանխել պայքարի անվնաս մեթոդներով, երբ կանխագուշակ-
վում է բերքի զգալի կորուստ կամ բույսերի թուլացում: 

Միջավայրի աղտոտման վրա մեծ ազդեցություն է թողել մարդու մի-
ջամտությունը՝ կապված արդյունաբերական, տրանսպորտի և գյուղատն-
տեսության գործունեության հետ: 

Մարդկությունը բնության հետ վերաբերմունքը պետք է կառուցի այն-
պես, որ չխախտի նրա հավասարակշռությունը, պահպանի բնության 
նորմալ կենսաձևը: 

Այսօր առաջ են եկել բազմաթիվ ուղղություններ, որոնք օգնում են 
մարդուն փրկելու այն կենսամիջավայրը, որտեղ ինքն ապրում է: Դրանք 
բնապահպանական մի շարք ուղղություններ են, որոնց շարքին կարելի է 
դասել նաև օրգանական գյուղատնտեսությունը, վնասակար օրգանիզմ-
ների դեմ ինտեգրացված պայքարը և այլն: 

Ժամանակակից ամենահրատապ խնդիրներից մեկը շրջակա միջա-
վայրի պահպանումն է վնասակար նյութերի ներգործությունից, որոնք 
մեծ քանակությամբ օգտագործվում են բույսերի և գյուղատնտեսական 
մթերքների վնասատուների դեմ պայքարում: 

Հայտնի են բազմաթիվ փաստեր թունանյութերի՝ մարդկանց ու կեն-
դանիների վրա ունեցած ուղղակի վնասակար ազդեցության մասին: Այդ 
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պատճառով գնալով ավելի մեծ ուշարության են արժանանում բույսերի 
պաշտպանության նոր ինտեգրացված պայքարի եղանակները, որոնք 
նվազեցնում են թունաքիմիկատների ներգործությունը շրջակա միջավայ-
րի վրա: 

Ինտեգրված պայքարի գաղափարը վնասատուների դեմ կենսաբա-
նական և քիմիական պայքարի մեթոդների համատեղումն ու համակ-
ցումն է: 

ՎԴԻՊ-ի սահմանումը 
Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարը վնասատուների և շրջա-

կա միջավայրի մասին տեղեկության համակարգված օգտագործումն է՝ 
վնասատուների դեմ պայքարի առկա մեթոդների հետ մեկտեղ (ներառյալ 
ագրոտեխնիկական, կենսաբանական և քիմիական մեթոդները): Այս ին-
տեգրված պայքարի նպատակն է ամենաարդյունավետ միջոցներով նվա-
զեցնել մարդկանց, կենդանիների և միջավայրի վրա բացասական ազ-
դեցության վտանգը: Սա էկոլոգիական մոտեցում է, որն էականորեն նվա-
զեցնում կամ բացառում է թունաքիմիկատների օգտագործումը: 

Գյուղատնտեսական, մասնավորապես բանջարանոցային մշակա-
բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի տարբեր 
միջոցառումների համակարգումը և միավորումը (ինտեգրացիան) նպա-
տակ է հետապնդում նվազեցնել թունաքիմիկատների ծախսը միավոր 
տարածության վրա՝ դրանով իսկ ապահովելով էկոլոգիապես մաքուր, 
անվնաս բերքի ստացում: 

 

2.2. ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Հայտնի է, որ վնասատուների և հիվանդությունների հարուցիչների 
գերակշիռ մասը ձմեռում և պահպանվում են հողում, բուսական մնա-
ցորդներում, մոլախոտային բուսականության վրա: Այս տեսակետից կա-
րևոր նշանակություն են ստանում վնասատուներից պաշտպանվելու հե-
տևյալ մեթոդները. 

Ագրոտեխնիկական. ագրոտեխնիկական տարբեր միջոցառումներով 
(հողի մշակում, պարարտացում, ոռոգում, պայքար մոլախոտերի դեմ) 
ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ բույսերի աճի ու զարգացման և 
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անբարենպաստ պայմաններ վնասատուների ու հիվանդությունների հա-
մար: 

Մեխանիկական. վարակված մնացորդների հավաք և ոչնչացում, էտի 
ժամանակ վարակված ճյուղերի, շիվերի հեռացում, պտղատու մշակա-
բույսերի վնասատուների ոչնչացման նպատակով որսող գոտիների կի-
րառում: 

Ֆիզիկական. լուսաթակարդների կիրառում, սերմանյութի, հողի (ջեր-
մոցներում, ջերմատներում) ջերմային վարակազերծում: 

Բույսերի կարանտին. խիստ հսկողության սահմանում արտերկրից 
ներմուծվող սերմանյութի, տնկանյութի և այլ ծագում ունեցող բուսական 
նյութերի վրա, որը կարգելակի կարանտին վնասատուների և հիվանդու-
թյունների մուտքն ու տարածումը հանրապետությունում: 

Կենսաբանական. կենսաբանական պատրաստուկների (բիտոքսիբա-
ցիլին, լեպիտոցիդ, տրիխոտեցին, տրիխոդերմին և այլն) կիրառում, օգ-
տակար միջատների՝ էնտոմոֆագերի բազմացում և տարածում, ֆերոմո-
նային թակարդների կիրառում վնասատուների թռիչքի ժամկետները 
ճիշտ որոշելու և թունաքիմիկատներն օպտիմալացնելու նպատակով: 

Քիմիական. բույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ 
տարբեր պատրաստուկների կիրառում (միջատասպաններ, սնկասպան-
ներ, սերմերի և հողի ախտահանիչներ, ֆումիգանտներև այլն): Ըստ 
որում, դրանց տեսականին տարեցտարի փոփոխվում, լրացվում է նոր, 
մարդկանց ու տաքարյուն կենդանիների համար թույլ թունունակ, բույսե-
րում, բերքի մեջ կուտակվելու հատկություն չունեցող պատրաստուկնե-
րով, կատարելագործվում են դրանց կիրառման եղանակներն ու մեխա-
նիզմները: 

Քիմիական կամ հոտային խթանիչներ. (օրինակ՝ ֆերոմոն- Pheromon) 
Սա հոտ է, որն արձակվում է կենդանական մի տեսակին պատկանող ան-
հատի կողմից, և ազդում է մյուս տեսակի անհատների վարքագծի վրա: 
Բազմաթիվ վնասատու տեսակների համար հայտնաբերվել են սեռական 
ու միջատների կուտակումներ առաջացնող ֆերոմոններ: 

Ֆերոմոնային խայծերը դրվում են կպչուն կամ վանդակատիպ թա-
կարդների վրա՝ ստուգելու համար թռիչքը: 
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Խիստ կարևորվում է վնասատուների և հիվանդությունների վնասա-
կարության ներքին շեմերի որոշումը: Դրանց սահմանումը հնարավորու-
թյուն կտա նվազեցնելու պեստիցիդների կիրառման հաճախականու-
թյունն ու ծախսը միավոր տարածության վրա: 

Այս դեպքում հնարավոր է դառնում նաև կիրառել տարբեր բույսերի 
թուրմեր, որոնք պարունակում են զանազան ֆիտոնցիդներ, կենսաբանա-
կան այլ ակտիվ նյութեր: Թուրմերը կարող են պատրաստվել պոմիդորի, 
կարտոֆիլի, սոխի, սխտորի, կանաչ զանգվածից, ցիտրուսային բույսերի 
կեղևներից, որոնք հարուստ են վերը նշված նյութերով: 

Պտղատու և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի վնասատու օր-
գանիզմների դեմ պայքարում օգտագործվում են ինտեգրացված պայքարի 
բոլոր եղանակները. 

• ագրոտեխնիկական (խոր վար, երեսվար, ցանք, սածիլում, տնկում, 
ոռոգում, քաղհան, փխրեցում, նոսրացում, բճատում, էտ, ցանքաշրջանա-
ռություն, խառը ցանքեր և այլն) 

• ֆիզիկա-մեխանիկական (օպտիկական և ակուստիկ գրգռիչներ, 
թակարդներ, ճառագայթում, բարձր և ցածր ջերմություն, յուղային թա-
ղանթներ) 

• քիմիական (կրճատված քանակով) 
• կենսաբանական (մանրէակենսաբանական, դեղաբույսերի թուրմեր 

և այլն): 
 

2.3. ՊԱՅՔԱՐ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 
2.3.1. ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ ՀԱՄԱԼԻՐ (ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ) ՊԱՅՔԱՐ 

 

Մոլախոտերի դեմ պայքարն օգնում է տնկած տնկիների լավ կպչե-
լուն, ինչպես նաև բարելավում հասուն վազերի, ծառերի աճն ու բերքա-
տվությունը: Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար խաղողագործների և 
պտղաբույծների ձեռքի տակ առկա են մոլախոտերի դեմ պայքարի բազ-
մաթիվ միջոցներ, որոնք, կախված հողակլիմայական պայմաններից, 
ոռոգման եղանակից, դաշտի դիրքադրումից, այգեգործի նախասիրու-
թյուններից, կարող են ամեն տարի փոփոխվել: 
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Մոլախոտերի դեմ պայքարը խաղողի վազի, այգու տնկիների մշա-
կության համակարգի մի մասն է: Մոլախոտերը հանդիսանում են «տեր» 
բույսեր հիվանդությունների զարգացման համար: Այդ պատճառով խիստ 
հրատապ է այս անցանկալի բույսերի դեմ պայքարի իրականացումը: 
Առավել վնասակար մոլախոտերի (մասնավորապես բազմամյաների) դեմ 
պայքարն ավելի հեշտ է իրականացնել մինչև խաղողի վազի կամ այգու 
տնկիների տնկումը: Մոլախոտերը խաղողի վազի և այգու տնկիների հետ 
մրցակցում են լույսի, ջրի, սննդատարրերի համար մղվող պայքարում, 
որը հատկապես որոշիչ է վազի և տնկիների տնկման սկզբնական շրջա-
նում (առաջին 4 տարիների ընթացքում), երբ վազի և տնկիների արմատ-
ները դեռ գտնվում են հողի մակերեսային շերտում: 

Տնկումից հետո երրորդ տարվանից սկսած՝ մոլախոտերի ազդեցու-
թյունը, որպես խաղողի վազի և այգու տնկիների մրցակիցների, նվազում 
է, և մշակաբույսի ստվերում դժվարանում է մոլախոտերի աճն ու զարգա-
ցումը: 

Սովորաբար մոլախոտերի դեմ պայքարն իրականացվում է վազերի և 
տնկիների միջշարային տարածություններում՝ մեխանիկական, քիմիա-
կան, ագրոտեխնիկական եղանակներով: Որպես այլընտանք կարող է կի-
րառվել նաև մուլչապատումը: Կախված մոլախոտերի տեսակային կազ-
մից, վազի և տնկու տարիքից, հողային պայմաններից և մշակողի նախա-
սիրություններից՝ մոլախոտերի դեմ կարող են օգտագործվել պայքարի մի 
քանի եղանակներ: 

Հողատիպը, հողում օրգանական նյութերի քանակն ու հողի ստրուկ-
տուրան պայմանավորում են տվյալ տարածքում տարածված մոլախոտե-
րի տեսակները, հողի մշակության ժամկետներն ու քանակը, ինչպես նաև 
կիրառվող հերբիցիդների հետազդեցությունը: 

Ոռոգման եղանակը, տրվող ջրի քանակը և տեղումները նույնպես 
որոշիչ նշանակություն ունեն մոլախոտերի աճի, հողի մշակության հա-
ճախականության և ժամկետների, ինչպես նաև հերբիցիդների ընտրու-
թյան և դրանց հետազդեցության վրա: Ի տարբերություն չոր, սառը հողե-
րի՝ հերբիցիդների քայքայումը սովորաբար ավելի արագ է ընթանում խո-
նավ, տաք հողերում: 
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Մոլախոտերի դեմ պայքարի լավագույն միջոցների և եղանակների 
ընտրության համար անհրաժեշտ է տարեկան գոնե երկու անգամ (աշնան 
վերջին և գարնան վերջին կամ վաղ ամռանը) հետազոտել դաշտերի մո-
լախոտվածությունը՝ պարզելու համար առավել տարածված մոլախոտե-
րի տեսակներն ու դրանց կենսաբանական խմբերը: 

Մոլախոտային բուսականության դեմ արդյունավետ պայքարի կազ-
մակերպումը կարևոր նշանակություն ունի գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի մշակության գործում, քանի որ մոլախոտերը միշտ առկա են հո-
ղում և ամեն տարի կարող են էականորեն նվազեցնել մշակաբույսերի 
բերքատվությունը: Դաշտերը մոլախոտային բուսականությունից առավել 
ամբողջական և արագ մաքրելու համար անհրաժեշտ է դրանց դեմ պայ-
քարն իրականացնել ագրոտեխնիկական, քիմիական և կենսաբանական 
եղանակների գիտականորեն հիմնավորված համադրությամբ՝ հաշվի առ-
նելով մշակվող մշակաբույսերի առանձնահատկությունները, կոնկրետ 
տարածաշրջանի հողակլիմայական պայմանները, ինչպես նաև այգեգոր-
ծի գիտելիքները, կարողությունները, առկա տեխնիկական միջոցները:  

Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և տիրապետել տարածաշրջանում կի-
րառվող մշակության տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև տարածված մոլա-
խոտերի տեսակներին, կենսակերպին և դրանց պայքարի մեթոդներին: 

Մոլախոտերի դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների իրականա-
ցումը նպաստում է մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար լավա-
գույն պայմանների ստեղծմանը ողջ վեգետացիայի ընթացքում, ինչը հնա-
րավորություն է ընձեռում ստանալու բարձր որակական հատկանիշնե-
րով առավելագույն քանակի բերք՝ ձեռնարկվող բոլոր միջոցառումների 
տնտեսական բարձր արդյունավետության պայմաններում:  

Այս դեպքում կարևոր է, որպեսզի պայքարի միջոցառումների համա-
լիրն անցանկալի ազդեցություն չունենա հողի բերրիության, դրա կենսա-
բանական և ագրոքիմիական ցուցանիշների վրա: Մոլախոտերի դեմ պայ-
քարի նպատակով համալիր (ինտեգրացված) միջոցառումների իրակա-
նացումը կարող է էականորեն նվազեցնել մոլախոտերի քանակը մինչև 
անվնաս մակարդակ: 
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Մոլախոտերի դեմ պայքարի համապատասխան միջոցներ կիրառե-
լու դեպքում հնարավոր է նվազեցնել դրանց քանակը մինչև ցանկալի մա-
կարդակ: Կարևոր է հիշել, որ մոլախոտերի դեմ պայքարի ամենաարդյու-
նավետ և տնտեսապես արդարացված համակարգն իրենից ներկայաց-
նում է պայքարի տարբեր մոտեցումների և միջոցների համատեղումը: 

Մոլախոտերի կառավարման երեք հիմնական ռազմավարություն-
ներն են՝ կանխարգելումը, ոչնչացումը, պայքարը: 

• Կանխարգելումը պաշտպանության առաջին գիծն է, որի շնորհիվ 
թույլ չի տրվում մոլախոտերի հայտնվելը կամ դրանց տարածումը: 

• Ոչնչացումը մոլախոտերի հեռացումն է տարածքից` մինչև դրանց 
ներմուծումը այդ տարածք: 

• Պայքարի միջոցով իրականացվում է մոլախոտերի քանակի նվազե-
ցում մինչև տնտեսապես անվնաս մակարդակ, որպեսզի ցանքերում առ-
կա մոլախոտերը տնտեսական վնաս չպատճառեն մշակաբույսերին: 

Մոլախոտերի կառավարման համակարգը գործողությունների պլա-
նում ներառում է երկու կամ ավելի մեթոդներ: 

Հետազոտում: Այս մեթոդը ենթադրում է տվյալ տարածքում առկա 
մոլախոտերի որոշում` ըստ տեսակների և կենսաբանական խմբերի, 
դրանց հաշվառում (քանակն ու տարածվածությունը, տեղաբաշխվածու-
թյունը և տեսակների փոփոխությունը ժամանակի և տարածության մեջ): 
Տարածքի հետազոտման համար քայլում են դաշտի անկյունագծերով և 
կատարում մոլախոտվածության քարտեզագրում: Հետազոտումն անհրա-
ժեշտ է իրականացնել մինչև վեգետացիայի սկսվելը և շարունակել ողջ 
վեգետացիայի ընթացքում: Բացի տարածքի հետազոտումից, կարևոր է 
կատարել և ունենալ նաև գրառումներ պայքարի օգտագործված միջոցնե-
րի, միջոցառումների և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ: 

Կանխարգելում: Այս մեթոդը նշանակում է արգելակել նոր մոլախո-
տերի թափանցումը տվյալ տարածք կամ սահմանափակել մոլախոտերի 
զարգացումը դաշտում: Կանխարգելման համար անհրաժեշտ է ցանքի 
համար չօգտագործել մոլախոտերի սերմերով աղտոտված սերմանյութ, 
մոլախոտերի սերմերը կամ բազմացման այլ օրգանները ջրի, մեքենանե-
րի, գոմաղբի, տնկանյութի և այլնի հետ վարակված դաշտերից չտեղափո-
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խել չվարակված տարածքներ, մոլախոտերի դեմ պայքարել և դրանք դաշ-
տից հեռացնել մինչև սերմակալումը (որպեսզի չհասցնեն ձևավորվել սեր-
մեր, որոնք հետագայում աղբոտում են հաջորդ մշակաբույսի ցանքերը), 
դաշտի հարակից տարածքները զերծ պահել մոլախոտերից, թույլ չտալ 
վեգետատիվ բազմացող բազմամյա մոլախոտերի տարածումը: 

Պայքար: Ներառում է ագրոտեխնիկական, մեխանիկական և քիմիա-
կան եղանակներ: 

 

2.3.2. ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Մոլախոտերի դեմ պայքարի հիմնական եղանակը ագրոտեխնիկա-
կանն է՝ հողի մշակման տարբեր եղանակները, մշակաբույսերի խնամքը, 
մաքուր և զբաղված ցելերի կիրառումը, մշակաբույսերի ճիշտ հաջորդա-
կանության սահմանումը, գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամա-
նակին և որակով կատարումը: 

Պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցառումների շարքում առանձնա-
նում է ցանքաշրջանառության կիրառումը, որը մշակաբույսերի ճիշտ հա-
ջորդականություն սահմանելու շնորհիվ ոչ միայն հասնում է հաջորդ 
մշակաբույսի բերքատվության ավելացմանը, հողի ֆիզիկական և քիմիա-
կան հատկությունների բարելավմանը, հիվանդությունների և վնասա-
տուների պատճառած վնասի թուլացմանը, այլև ակտիվորեն պայքարում 
է մոլախոտային բուսականության դեմ: Դա հատկապես վերաբերում է 
ուղեկցող մոլախոտերին, որոնք ակտիվորեն զարգանում են մշակաբույսի 
անընդմեջ ցանք իրականացնելու դեպքում:  

Տարբեր մշակաբույսեր մշակելու պայմաններում կիրառվում է մշակու-
թյան համապատասխան համակարգ (որը ներառում է նաև մոլախոտերի 
դեմ պայքարի միջոցառումներ), ինչը մոլախոտի որևէ տեսակի թույլ չի տա-
լիս գերիշխող տեղ գրավել և վնասել մշակաբույսերի ցանքերին: 

Մշակության համար մշակաբույսեր ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նաև մոլախոտերի հետ դրանց մրցակցության կարողությունը, որը 
ներառում է արագ ծլում և արմատների ձևավորում, փարթամ վերերկրյա 
զանգվածի ձևավորում և այլն: Այս ցուցանիշները մշակաբույսերին թույլ 
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են տալիս գերիշխող տեղ գրավել դաշտում և նվազեցնել մոլախոտերի 
կողմից ճնշումը: Ձևավորվող խոշոր սաղարթը սահմանափակում է մոլա-
խոտերին անհրաժեշտ լույսի թափանցումը և արգելակում դրանց աճը, 
հետևաբար նաև հետագա զարգացումը: Մշակության համար մշակա-
բույս ընտրելիս այգեգործը պետք է իմանա այս հանգամանքը և անհրա-
ժեշտության դեպքում կիրառի մոլախոտերի դեմ պայքարի համապա-
տասխան միջոցներ: 

Մշակության համակարգում շարահերկ բույսերի մշակության ըն-
թացքում իրականացվում է միջշարային տարածությունների մեխանիկա-
կան մշակում, միաժամանակ՝ նաև պայքար մոլախոտային բուսականու-
թյան դեմ: Անհրաժեշտության դեպքում (հատկապես բազմամյա մոլախո-
տերի առկայության պարագայում) կիրառվում են հերբիցիդներ: Համա-
տարած ցանվող մշակաբույսերը (հացահատիկ, բազմամյա խոտաբույ-
սեր) աչքի են ընկնում արագ աճով, իսկ ձևավորվող համատարած բուսա-
ծածկի շնորհիվ ճնշվում են ավելի ստորին հարկում գտնվող մոլախոտե-
րը: Դրանց արմատային համակարգը նույնպես արագ է զարգանում և 
ճնշում մոլախոտերին: 

Մշակության համար սորտերի ընտրության հարցում պետք է նախա-
պատվությունը տալ տվյալ հողային և կլիմայական պայմաններին հար-
մարվածներին: Պետք է հիշել, որ նոր ստացված, ժամանակակից սոր-
տերն իրենց լավագույնս դրսևորում են միայն մշակության լավագույն 
պայմաններում, երբ մոլախոտերի, հիվանդությունների և վնասատուների 
քանակը գտնվում է նվազագույն մակարդակի վրա:  

Կարևոր է նաև ցանքի համար ճիշտ ժամանակի ընտրությունը, քանի 
որ այդ դեպքում մշակաբույսն ավելի արագ է ծլում և կարողանում է 
մրցակցել մոլախոտերի հետ:  

Ցանքի ճիշտ նորմայի սահմանումն ու կիրառումը հնարավորություն 
են տալիս ունենալ համահասավար ցանքեր, ուր մշակաբույսերը հաջո-
ղությամբ կարողանում են ճնշել մոլախոտային բուսականությանը: 

Մշակության արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև մոլա-
խոտերի դեմ պայքարի համար կարող են կիրառել նաև համատեղ կամ 
խառը ցանքեր: Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել ճիշտ 
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պլանավորում՝ բացառելու համար մշակաբույսերի մրցակցությունը միմ-
յանց հետ: 

Հողի նախացանքային մշակության միջոցառումների կիրառմամբ 
խնդիր է դրվում վարածածկել տարածքում առկա մոլախոտերը և նպաս-
տավոր պայմաններ ստեղծել մշակաբույսերի սերմերի ծլման համար: 
Միևնույն ժամանակ լավ նախապատրաստված դաշտերում բավական 
բարձր է լինում նախածլային կիրառության հերբիցիդների արդյունավե-
տությունը: 

 

2.3.3. ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Պայքարի ոչնչացնող (մեխանիկական) եղանակները ոչնչացնում են 
մոլախոտերի սերմերի պաշարները, հողում գտնվող վեգետատիվ բազ-
մացման օրգանները, ինչպես նաև աճող մոլախոտերը:  

Այդ համալիրի մեջ մտնում են ցրտավարը, փոցխումը, սկավառակա-
վոր կուլտիվացիաները, մաքուր և զբաղված ցելերի մշակումը: 

Վար 
Վարի հիմնական խնդիրն է՝ հողամասի նախապատրաստումը ցան-

քին, իսկ մոլախոտերի դեմ պայքարը այդ միջոցառման երկրորդական 
ազդեցությունն է: Վարի ցանկացած եղանակ ուղղակի կամ անուղղակի 
ազդեցություն է ունենում մոլախոտերի վրա: Այսպես, շրջումով կատար-
վող վարի ժամանակ մոլախոտերի սերմերը տեղափոխվում են առի հա-
տակը (հայտնվում են ծլման համար անբարենպաստ պայմաններում): 
Հատկապես ուշացած ցանքերի դեպքում դիտվում է մոլախոտերի ակտիվ 
աճի պրոցես: Այդ շրջանում (մինչև մշակաբույսերի ցանքը) իրականաց-
վող հողի մշակության միջոցառումների շնորհիվ (փոցխում, կուլտիվա-
ցիա) հողի նախապատրաստումից բացի՝ պայքար է տարվում նաև ծլած 
մոլախոտերի դեմ: 

Վարի ընթացքում բազմամյա մոլախոտերի արմատները կտրատվում 
են, բույսերը՝ հյուծվում, բացի այդ, դրանց բազմացման օրգանները կարող 
են հայտնվել հողի մակերեսին, որտեղ կարող են չորանալ կամ սառչել 
(ցրտահերկի դեպքում):  
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Սակավամյա մոլախոտերի պարագայում վարի նպատակն է արգե-
լակել սերմառաջացումը և նվազեցնել հողում առկա սերմերի պաշարնե-
րը: Այդ դեպքում սերմերին հնարավորություն է տրվում ծլելու, այնուհե-
տև հողի մշակության միջոցառումների իրականացմամբ պայքար է տար-
վում դրանց դեմ:  

Բազմամյա մոլախոտերի դեպքում նույնպես վարի միջոցով արգե-
լակվում է դրանց սերմերի ծլումը, ինչի շնորհիվ հողում նվազում են այդ 
սերմերի պաշարները: 

Հողածածկված սերմերը կարող են երկար ժամանակ գտնվել հանգս-
տի շրջանում և ծլել անգամ 40 և ավել տարի անց: Այդ պատճառով հողը 
պարբերաբար վարելու պարագայում անհրաժեշտ է հիշել, որ մոլախոտե-
րի սերմերը նույնպես կարող են շրջված հողի հետ բարձրանալ հողի մա-
կերես, և վարը կունենա բացասական ազդեցություն՝ մեծացնելով ցանքե-
րի մոլախոտվածությունը: Վարն անհրաժեշտ է կատարել նախքան մշա-
կաբույսի ծլումը, երբ դաշտում արդեն ծլել է մոլախոտերի հիմնական մա-
սը: Խոնավ տարածքներում նախացանքային վարը կարելի է կրկնել՝ հաշ-
վի առնելով մոլախոտերի ծլման հերթական ալիքը: 

Բերքահավաքից հետո կատարվող աշնանային վարը (ցրտահերկ) 
արդյունավետ է բոլոր տիպի մոլախոտերի (և՛ սակավամյաների, և՛ բազ-
մամյաների) դեմ պայքարի համար, քանի որ վարից հետո հողի մակերես 
բարձրացված և այնուհետև ծլած մոլախոտերը հեշտությամբ սառչում են 
ուշ աշնանային կամ ձմռան ցրտերից: 

Ձեռքով քաղհան 
Անցանկալի մոլախոտերը (սակավամյա, երկամյա և բազմամյա) ձեռ-

քով հեռացնելը մոլախոտերի դեմ պայքարի ամենահին և ընտրողական 
մեթոդն է, որը բավական անվտանգ է և արդյունավետ բազմաթիվ մոլա-
խոտերի դեմ պայքարում: Ձեռքով քաղհանը հատկապես կարևոր է ցան-
քերի վարակվածությունը կանխելու համար: Մոլախոտերն անհրաժեշտ է 
հեռացնել, քանի դեռ դրանք փոքր են (նոր ծլած շրջանում), և դեռևս չեն 
ձևավորվել դրանց բազմացման օրգանները (սերմեր, պալարներ, ծլար-
մատներ և այլն): Ձեռքով քաղհանն առավել արդյունավետ է խոնավ եղա-
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նակին կատարելու դեպքում։ Այն պարբերաբար իրականացնելիս հնա-
րավոր է զգալիորեն նվազեցնել դաշտերի մոլախոտվածությունը:  

Սակայն ձեռքով քաղհանի ժամանակ անհրաժեշտ է հնարավորինս 
հեռացնել ամբողջական բույսը (արմատի հետ միասին): Այս եղանակի 
հիմնական թերությունը ծախսատարությունն ու աշխատատարությունն 
է, ինչպես նաև այն, որ քաղհանը պետք է կատարել զգույշ և խնամքով՝ 
մշակաբույսերին չվնասելու համար: Հայաստանի Հանրապետությունում 
ձեռքով քաղհանը կիրառվում է տնամերձ տարածքների մշակության ըն-
թացում, ինչպես նաև բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքերում, 
սածիլանոցներում, տնկարաններում և այլուր: 

Տարածքի հնձում 
Խոտհարքներում և բազմամյա ցանովի խոտաբույսերի ցանքատա-

րածքներում մոլախոտերի դեմ պայքարի գործում արդյունավետ միջոցա-
ռում է տարածքի պարբերաբար հնձումը, հատկապես, եթե իրականաց-
վում է մինչև մոլախոտերի սերմակալումը: Բազմամյա մոլախոտերի 
առկայության դեպքում հունձը պետք է կրկնվի, որպեսզի բազմամյաները 
հյուծվեն և թուլանան: 

Ջերմությամբ և կրակով այրում 
Մոլախոտերի դեմ պայքարի եղանակներից է գազերի ջերմությամբ և 

կրակով այրումը, ինչը կիրառվում է հատկապես եվրոպական երկրնե-
րում: Ջերմության և կրակի ազդեցության տակ մոլախոտերը և դրանց 
առանձին օրգանները կորցնում են իրենց կենսունակությունը չյուրացված 
հողերում, ճանապարհների եզրերին, առվույտի և երեքնուկի ցանքերում, 
այգիներում և այլուր: Այս նպատակի համար օգտագործվում են կուլտի-
վատորներ, որոնք աշխատում են հեղուկ գազով և կարող են փոխարինել 
համատարած ազդող հերբիցիդներին: Այս մեթոդը տնտեսապես ավելի 
շահավետ է, քան համատարած ազդող հերբիցիդների կիրառումը: Սա-
կայն այն կիրառելի չէ երիտասարդ այգիներում (կեղևի վնասվածքներից 
խուսափելու համար), ինչպես նաև՝ երբ դաշտում առկա են չոր և մահա-
ցած բուսական մնացորդներ, որոնք այրվելով կարող են թեժացնել կրակը՝ 
լուրջ վնաս պատճառելով խաղողի վազերին և այգու տնկիներին: 
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Մուլչապատում 
Մոլախոտերի դեմ պայքարի նպատակով մուլչի կիրառման դեպքում 

արևի ճառագայթները չեն հասնում հողի մակերեսին, և արգելակվում է 
մոլախոտերի աճը: Մուլչի շերտը պաշտպանում է նաև հողն էրոզիայից, 
իսկ օրգանական մուլչ կիրառելու դեպքում միաժամանակ բարելավվում 
են հողի հատկությունները: 

Մուլչապատման համար կարող են օգտագործվել տարբեր նյութեր՝ 
փայտի կամ կեղևի կտորներ, տաշեղներ, թեփ, ծղոտ, թուղթ, ստվարա-
թուղթ, կոմպոստ, ինչպես նաև պոլիէթիլենային թաղանթ, ծածկող բույ-
սեր: Մուլչի շերտի հաստությունը կախված է այդ նպատակի համար օգ-
տագործվող նյութի տեսակից, սակայն չպետք է 5սմ-ից պակաս լինի: 

Ծածկող մշակաբույսերը (ցորեն, աշնանացան տարեկան, վարսակ, 
կարմիր երեքնուկ, վիկ) մուլչապատման նպատակով օգտագործելիս 
(կենդանի մուլչ) պետք է հաշվի առնել, որ դրանք նույնպես կարող են 
մրցակցել հիմնական մշակաբույսի հետ: Կենդանի մուլչի կենսազանգվա-
ծը ֆիզիկական արգելք է հանդիսանում՝ ճնշելով մոլախոտերի աճը: 
Առանց ձյունածածկի կամ չոր կլիմայով տարածքներում կենդանի մուլչը 
կարող է սպառել հողի խոնավությունը: 

 

2.3.4. ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների համակարգում, որոնք ուղղված 
են բարձրացնելու մշակաբույսերի բերքատվությունը, կարևոր տեղ է գրա-
վում մոլախոտերի դեմ քիմիական պայքարը՝ հերբիցիդների միջոցով: Հեր-
բիցիդ նշանակում է բուսասպան: Քիմիական պայքարը մեծ չափով կրճա-
տում է աշխատանքային ծախսերը, մշակաբույսերի խնամքի աշխատանք-
ները: Այն համարվում է մոլախոտերի դեմ պայքարի առավել արդյունավետ 
և հուսալի եղանակ, որը նվազեցնում է դաշտերի վարակվածությունը 
մոլախոտերի սերմերով և վեգետատիվ օրգաններով: Այդ է պատճառը, որ 
տարեցտարի ընդարձակվում է հերբիցիդների արտադրությունը: 

Կախված հերբիցիդների օգտագործման նպատակներից՝ դրանց 
խմբավորում են ըստ քիմիական կառուցվածքի, բույսերի վրա ազդեցու-
թյան բնույթի, կիրառման եղանակի և ամենակարևորը՝ ըստ մարդու և 
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տաքարյուն կենդանիների համար վնասակարության աստիճանի ու 
շրջակա միջավայրի աղտոտման բնույթի: 

ա) Հերբիցիդների դասակարգումը 
• Ըստ քիմիական կազմության հերբիցիդները լինում են. 
ա) օրգանական միացություններ 
 բ) անօրգանական միացություններ (ներկայումս կիրառվող գրեթե 

բոլոր հերբիցիդներն օրգանական միացություններ են): 
• Ըստ բույսերի վրա ազդելու բնույթի հերբիցիդները լինում են. 
ա) համատարած ազդեցությամբ, 
բ) ընտրողական ազդեցությամբ:  
Համատարած ազդեցությամբ հերբիցիդները ոչնչացնում են բոլոր 

բույսերը: Սրանք օգտագործվում են անմշակ տարածություններում՝ ճա-
նապարհների եզրերին, ոռոգման ցանցի ափերին, ինչպես նաև ցելադաշ-
տերում, այգիներում, մշակաբույսերից զերծ տարածքներում, բերքահա-
վաքից հետո՝ դաշտերում և այլն:  

Ընտրողական ազդեցության հերբիցիդները վնասակար են (ազդում 
են) բույսերի որոշակի խմբերի համար և հարաբերական իմաստով ան-
վնաս՝ այլ մշակաբույսերի համար: Այս հերբիցիդները կիրառվում են 
մշակաբույսերի ցանքերում մի խումբ մոլախոտեր ոչնչացնելու համար: 

• Ըստ ոչնչացման բնույթի՝ հերբիցիդները բաժանվում են երկու խմբի.  
ա) կոնտակտային,  
բ) սիստեմային: 
Կոնտակտային (տեղական ազդեցության) հերբիցիդները վնասում են 

բույսի այն մասը, որը շփվել է հերբիցիդի լուծույթի հետ:  
Սիստեմային հերբիցիդները, ներթափանցելով բույսի մեջ, տեղա-

շարժվում են նրա հյուսվածքներով և խախտում բույսի ֆիզիոլոգիական 
ֆունկցիան: 

բ) Հերբիցիդների կիրառումը 
Հերբիցիդների կիրառման հիմնական եղանակը սրսկումն է: Կախ-

ված մշակաբուսից և մոլախոտային բուսականության տարածվածությու-
նից՝ հանձնարարվում է կատարել համատարած, շարքերով, ժապավենա-
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ձև կամ օջախներով սրսկում: Հերբիցիդները սովորաբար կիրառվում են 
հետևյալ ժամկետներում. 

• մինչև մշակաբույսերի ցանքը, որն ընդգրկում է նախորդ մշակաբույ-
սի բերքահավաքից հետո մինչև տվյալ մշակաբույսի ցանքն ընկած ժա-
մանակահատվածը, 

• մինչև ծլումը, որը կատարվում է ցանքի հետ միաժամանակ, ցանքից 
հետո՝ մինչև ծլումը (նախածլային եղանակ), 

• ծլումից հետո, ցանքերում: 
գ) Հերբիցիդների սրսկման կանոնները 
Սրսկման աշխատանքները որակով կազմակերպելու համար ան-

հրաժեշտ է օգտվել գործարանային հրահանգներից և հանձնարարական-
ներից, պահպանել որոշակի պահանջներ և պայմաններ. 

1. Սրսկումը պետք է կատարել հնարավորինս սեղմ ժամկետում, երբ 
մշակաբույսերն ավելի զգայուն են հերբիցիդների նկատմամբ: 

2. Աշխատանքային լուծույթը պետք է լինի միատարր, դրա խտու-
թյունը չպետք է գերազանցի սահմանված նորման: Լուծույթն անհրաժեշտ 
է հավասարապես սրսկել, բաշխել նախատեսված տարածքի վրա: 

3. Չի թույլատրվում թողնել խարակներ (չսրսկված տարածքներ): 
4. Սրսկումը պետք է կատարել պարզ, արևոտ եղանակին, երբ քամու 

արագությունը չի գերազանցում 4-5 մ/րոպեն, ինչպես նաև օդի անհրա-
ժեշտ ջերմաստիճանի պայմաններում: Չի՛ կարելի սրսկումը կատարել 
անձրևային եղանակին կամ ուժեղ քամու պայմաններում: 

5. Ագրեգատը պետք է շարժվի քամու ուղղությանն ուղղահայաց կամ 
450 անկյան տակ: 

6. Ագրեգատի շարժման արագությունը պետք է հավասարաչափ լի-
նի ողջ տարածքի համար: 

7. Սրսկման ընթացքում ագրեգատի աշխատանքի ընդհատում չի 
թույլատրվում. բացառիկ դեպքերում կանգ առնելիս անհրաժեշտ է անջա-
տել շարժիչը: 

8. Սրսկիչի աշխատանքային մասերի կարգավորումը և մաքրումը 
պետք է կատարել տարածքից դուրս: 
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Ընդհանուր տեղեկություններ 
Ըստ մշակաբույսերի ներկայացված հերբիցիդների փոխարեն կարելի 

է օգտագործել նաև նշված ազդող նյութերով Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանու-
թյան միջոցների անվանացանկում ընդգրկված այլ հերբիցիդներ (ՀՀ գյու-
ղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պե-
տական ծառայության պետի 2011թ. փետրվարի 25-ի N02-Ն հրամանը 
«Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատր-
ված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցնե-
րի անվանացանկը հաստատելու մասին»: 

Համաձայն Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպու-
թյան հրահանգների՝ պեստիցիդների ազդող նյութերը դասակարգվում են 
հետևյալ դասերում (խմբերում)՝ 

Ia – ծայրահեղ վնասակար 
Ib – բարձր վնասակար  
II – չափավոր վնասակար 
III – թույլ վնասակար 
U – ճիշտ օգտագործման դեպքում վտանգավոր չէ 
FM – ֆումիգանտ, դասակարգված չէ 
O – որպես պեստիցիդ հնացած է, չի դասակարգվում 
Նախքան հերբիցիդների կիրառումն անհրաժեշտ է ուշադիր կարդալ 

պիտակի վրա նշված հանձնարականները և հետևել դրանց: Երբեք չի կա-
րելի օգտագործել առանց պիտակի պատրաստուկ և գերազանցել կիրառ-
ման հանձնարարվող չափաքանակները: Հերբիցիդները բարձր արդյու-
նավետություն են դրսևորում մշակության ագրոտեխնիկայով հանձնա-
րարվող միջոցառումների իրականացման ֆոնի վրա: Հերբիցիդներ օգ-
տագործելիս անհրաժեշտ է ձեռնարկել անձնական անվտանգության բո-
լոր նախազգուշական միջոցները: 
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Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված 
և խաղողի ու պտղատու այգիներում մոլախոտերի դեմ օգտագործվող 

որոշ պատրաստուկների (հերբիցիդների) ցուցակ 
 

Պատրաս-
տուկի 

առևտրա-
յին անվա-
նումը, ազ-
դող նյութը 

Մշակա-
բույսեր 

Վնասակար 
օրգանիզմ 

(մոլախոտի 
տեսակը, 

որի վրա այն 
ազդում է) 

Պատ-
րաստու-
կի ծախ-
սի նոր-
ման 

(լ/հա, 
կգ/հա) 

Կիրառման 
ժամկետը 

Հերբիցիդ-
ների դա-
սակար-

գումն ըստ 
վնասա-
կարու-
թյան 

Գլիֆոսան 
/360գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի և 
պտղատու 
այգիներ 

Միամյա և 
բազմամյա 
մոլախոտեր 

4-8 

Սրսկում մոլախո-
տերի ակտիվ աճի 
փուլում /մինչև 
30սմ/ 

III դաս 

Գլիֆոնատ 
/410գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի 
այգի 

Միամյա 
հացազգի և 
երկշաքիլ 

մոլախոտեր 

1,6-3,2 

Աճող մոլախոտե-
րի սրսկում գար-
նանը և ամռանը 

III դաս 

Բազմամյա 
հացազգի և 
երկշաքիլավ

որներ 

3,2 

ԱՃող մոլախոտե-
րի սրսկում մայիս-
հուլիս ամիսներին 

III դաս 

Գլիգոստո 
Սամբա 
(480գ/լ) 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի 
վազ 

Օշինդր 
սովորական 

4 

Սրսկում մոլախո-
տի ակտիվ աճի 
փուլում 

III դաս 

Գրաուն-
Բիո 

/360գ/լ/ 
Գլիֆոսատ 

Խաղողի և 
պտղատու 
այգիներ 

Միամյա և 
բազմամյա 
մոլախոտեր 

4-6 

Մոլախոտերի 
սրսկում մինչև 30 
սմ բարձրության 
ժամանակ. Լուծույ-
թը չպետք է թափվի 
մշակաբույսերի 
վրա 

III դաս 

Զերո  
(360գ/լ) 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի և 
պտղատու 
այգիներ 

Միամյա 
հացազգի և 
երկշաքիլ 

մոլախոտեր 

2-4 

Սրսկում մոլախո-
տերի ակտիվ աճի 
փուլում՝ գարնանը 
կամ ամռանը. Լու-
ծույթը չպետք է 
թափվի մշակաբու-
յսի միամյա ճյու-
ղերի վրա 

III դաս 
Բազմամյա 
հացազգի և 
երկշաքիլավ

որներ 

4 

Ռաունդա
պ /360գ/լ/ 

Խաղողի և 
պտղատու 

Միամյա և 
բազմամյա 

4-8 
Մոլախոտերի 
սրսկում մինչև 

III դաս 
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Գլիֆոսատ այգիներ մոլախոտեր 30սմ բարձրության 
ժամանակ. Լուծույ-
թը չպետք է թափվի 
մշակաբույսերի 
վրա 

Լեոն 
/360գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի 
այգի 

Միամյա 
երկշաքիլ 

մոլախոտեր 
1,5-2 

Սրսկում մոլախո-
տերի ակտիվ աճի 
փուլում 

 

Տոտալ 
/480գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի 
վազ 

Բազմամյա 
և միամյա 

մոլախոտեր 
2-4 

Մոլախոտերի 
սրսկում մինչև 
30սմ բարձրության 
ժամանակ. Լուծույ-
թը չպետք է թափվի 
մշակաբույսերի 
վրա 

III դաս 

Տորնադո 
/500գ/լ/ 

Գլֆոսատ 

Խաղողի 
վազ 

Բազմամյա 
և միամյա 

մոլախոտեր 
2-4 

Սրսկում մոլախո-
տերի ակտիվ աճի 
փուլում 

III դաս 

Ուրագան 
/360գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Խաղողի և 
պտղատու 
այգիներ 

Միամյա և 
բազմամյա 
մոլախոտեր 

4-6 

Աճած մոլախոտե-
րի սրսկում գար-
նանը կամ ամռա-
նը. լուծույթը 
չպետք է թափվի 
մշակաբույսերի 
վրա 

III դաս 

Ուրագան 
ֆորտե  
/500 գ/լ/ 

Գլիֆոսատ 

Պտղատու 
և խաղողի 
այգիներ 

Միամյա և 
բազմամյա 
մոլախոտեր 

2-4 

Սրսկում վեգետա-
ցիայի ընթացքում, 
մոլախոտերի ակ-
տիվ աճի փուլում. 
լուծույթը չպետք է 
թափվի մշակա-
բույսերի վրա 

III դաս 

 
Հարցեր և առաջարդրանքներ 
 

1. Ինչպե՞ս, ի՞նչ մեթոդներով են այգիներում պայքարում վնասատու-
ների դեմ։  

Ներկայացրե՛ք մեթոդներից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու 
թերությունները։ 

2. Ի՞նչ է ՎԴԻՊ-ն (վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքար), և ինչո՞ւ 
է այդ մոտեցումն առավել արդյունավետ։ Հիմնավորե՛ք։ 



 
 

175 
 

3. Կորիզավոր պտղատեսակների հիվանդությունների և վնասատու-
ների դեմ պայքարի ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ 

4. Հնդավոր պտղատեսակների հիվանդությունների և վնասատունե-
րի դեմ պայքարի ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ 

5. Մոլախոտերի դեմ պայքարի ինչպիսի՞ միջոցառումներ գիտեք։  
Ներկայացրե՛ք յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները։ 
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ՉՈՐՐՈՐԴ ՄԱՍ 
 

ԱՅԳՈՒ ԽՆԱՄՔ, ՈՌՈԳՈՒՄ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ 
 

ԳԼՈՒԽ 1. ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ 
1.1 ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 

 

Հին տնկարկներում հաճախ աճեցնում են այնպիսի ծառատեսակներ 
ու սորտեր, որոնք արդեն կորցրել են իրենց այժմեականությունը, ապա-
հովված չեն համապատասխան փոշոտիչներով, սնման մեծ մակերեսով, 
երբեմն էլ տարիների ընթացքում ծառերը զանազան պատճառներով չո-
րացել, շարքից դուրս են եկել, որից և ընկել է այգիների լիարժեքությունը, 
պակասել է ծառերի թիվը և ընկել է նրանց արդյունավետությունը: Դրա 
հետևանքով անհրաժեշտ է լինում փոխել այգիներում ծառերի տեսակա-
յին և սորտային կազմերը, սնման մակերեսը, կատարել լրացուցիչ 
տնկումներ՝ այգու լիարժեքությունը վերականգնելու համար:  

Այդպիսի փոփոխությունները կոչվում են վերակառուցումներ: Այգի-
ները վերակառուցում են երկու հիմնական եղանակով: 

 
1.1.1. ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 
Վերանորոգում անում են այգին խտացնելով, երբ այգիների միջշարքա-

յին և միջբուսային տարածություններում չորացած և շարքից դուրս եկած 
ծառերը փոխարինում են նոր ծառերով, որոնք անվանում են խտացուցիչներ։ 
Այդպիսի վերակառուցումը կոչվում է վերանորոգում: Ընդ որում, վերանորո-
գում է կոչվում նաև այն, երբ երիտասարդ այգիների (որտեղ տնկել են բեր-
քատվության մեջ մտնող սորտեր և վերցրել են մեծ սնման մակերես) միջծա-
ռային տարածություններում տնկում են վաղ պտղաբերման մեջ մտնող ծա-
ռատեսակները: 

Հաճախ կարիք է զգացվում հին այգիներում աճող անորակ կամ «բա-
րոյապես արժեզրկված» ծառերը փոխարինել նոր, բարձր բերքատու, 
ստանդարտին համապատասխանող լավորակ ծառերով:  

Գոյություն ունեն նոսր այգիների վերականգնման մի շարք ձևեր: 



 
 

177 
 

Առաջին դեպքում եթե հնդավորների տնկարկներում ծառերի տարի-
քը 10-15, կորիզավորներինը՝ 10, իսկ բալենունը և դեղձենունը՝ 5 է, ապա 
այգում չորացած, չկպած ծառերի տեղն անհրաժեշտ է տնկել 1-2 տարե-
կան նույն տեսակին ու սորտին պատկանող ծառատեսակների տնկիներ: 

Երկրորդ դեպքում, երբ այգում խնձորենու, ծիրանենու և տանձենու 
ծառերը 15-20 տարեկանից ավելի են, այս դեպքում չորացած կամ չկպած 
ծառերի տեղը տնկում են վաղահաս, շուտ բերքատվության մեջ մտնող 
բալենու, դեղձենու և խնձորենու այն ցածրաճ ծառատեսակներն ու սոր-
տերը, որոնք պատվաստված են Դուսենի, Պարադիսկայի կամ տանձենին 
սերկևիլենու վրա: 

Այդ նոր տնկված ծառերն աճում, բերք են տալիս ու դրանց վերջնա-
կան մահը համընկնում է այգու ծառերի մահվան հետ: Այսպիսով, հին այ-
գու տեղը լրիվ զատվում է, և այն ապագայում օգտագործվում է ցանկա-
ցած նպատակներով:  

Երրորդ դեպքում, երբ այգիների նոսրացումը հասնում է 60-70%-ի, և 
ծառերն արդեն 40-50 տարեկան են ու ծերության պատճառով դրանց սա-
ղարթները ձևափոխվել են (դեֆորմացիա), ծառերն արմատախիլ են 
անում ու տեղը տնկում նոր, ավելի բերքատու, թանկարժեք սորտեր: 

Եթե այգիները տնկված են քառակուսի եղանակով ու մեծ միջշարքա-
յին ու միջբուսային տարածություններով, բայց պլանով նախատեսված 
լիարժեքությունը պահպանված է, խորհուրդ է տրվում խտացնել միջծա-
ռային տարածությունները և ավելացնել հեկտարի վրա ծառերի թիվը 1,5-
2 անգամ: Այդ միջոցառումն անհրաժեշտ է, երբ այգում տնկել են դանդաղ 
աճող, ուշ բերքատվության մեջ մտնող, երկարակյաց բույսեր, օրինակ՝ 
խնձորենու, տանձենու բարձրաճ սորտեր («Կանդիլ սինապ», «Ռոզմարին 
բելի», «Ռենետ օռլեանի», «Բոսկոպյան գեղեցկուհի», տանձենիներից՝ «Ան-
տառային գեղեցկուհի», «Բերե-բոսկ», «Կյուրե» և նույնիսկ այլ սորտեր, 
որոնք տնկված են շարքը շարքից և բույսը բույսից 10X10 կամ 8X8 հեռա-
վորության վրա): Այդպիսի այգիների միջծառային տարածություններում 
տնկում են խտացուցիչներ՝ բալենի, դեղձենի, հաղարջենի, կոկռոշենի 
կամ ցածրաճ խնձորենու այն սորտերը, որոնք պատվաստված են Դուսե-
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նի, Պարադիսկայի վրա կամ տանձենու այն սորտերը, որոնք պատվաստ-
ված են սերկևիլենու վրա: 

Ուղղանկյուն քառանկյան համակարգով տնկված այգիներում ուղ-
ղանկյուն (միջշարքային տարածությունները վերցված են ավելի մեծ, քան 
միջծառային տարածությունները, օրինակ՝ 10x8, 10x6, 8x5, 8x4 վրա և 
այլն) խտացուցիչները տնկում են միջշարքային տարածություններում՝ 
միջծառային տարածությունները թողնելով նույնը: 

Խտացուցիչներով վերակառուցման բոլոր դեպքերում պահպանվում 
է այգու լիարժեքությունը, մեծանում է հեկտարի վրա տնկված ծառերի 
թիվը, լավանում է նրանց սորտային կազմը և բոլորը միասին նպաստում 
են բերքատվության բարձրացմանը: 

Խտացուցիչներն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել նրանց հետևյալ 
առանձնահատկությունները. 

1) Խտացուցիչները պետք է շուտ մտնեն բերքատվության մեջ, լինեն 
բերքատու, աճեն թույլ կամ միջակ: 

2) Խտացուցիչների բերքի հասունացման շրջանը պետք է համընկնի 
հիմնական ծառերի բերքի հասունացման հետ, որպեսզի հեշտանան 
խնամքի, բերքի պահպանման, բերքահավաքի աշխատանքները: 

3) Խտացուցիչների վնասատուներն ու հիվանդությունները պետք է 
նույնը լինեն, ինչ հիմնական տեսակներինը, որպեսզի հեշտանան պայ-
քարի աշխատանքները: 

Խնձորենու սորտերից որպես խտացուցիչներ խորհուրդ է տրվում օգ-
տագործել միայն «Դուսենի» և «Պարադիսկայի» վրա պատվաստված սոր-
տերը, իսկ տանձենու սորտերից սերկևիլենու վրա պատվաստվածները։ 
Բացի այդ, կարելի է օգտագործել նաև թույլ աճող տանձենու «Վիլյամս», 
«Բերե կլերժոն», «Լյուբիմցա Կլապա», սալորենու «Վիկտորիա», «Աննա 
Շպետ», «Վենգերկա», «Աժանսկայա» և բալենիներից «Լյուբսկայա», «Վլա-
դիմիրսկայա, «Անգլիական վաղահաս» սորտերը: 
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1.1.2. ՎԵՐԱՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
 
Այգիների վերակառուցման երկրորդ հիմնական եղանակը վերա-

պատվաստումն է: Վերապատրաստումն այն պրոցեսն է, երբ պատվաստ-
ված կամ սերմնաբույս ծառերի սաղարթների վրա կատարում են պատ-
վաստ: Վերապատվաստման ժամանակ փոխվում է այգու միայն սորտա-
յին կազմը: 

Վերապատվաստումը հայտնի է շատ հին ժամանակներից, սակայն 
այն կիրառում են շատ քիչ դեպքերում: Այժմ վերապատվաստման նշա-
նակությունը գնալով մեծանում է, որովհետև նոր սորտերի ստեղծման 
բնագավառում գենետիկա-սելեկցիոն գիտության աննախընթաց առաջըն-
թացը, տրանսպորտի բոլոր ձևերի խիստ զարգացումը, տարբեր երկրների 
միջև հաղորդակցական կապը և հաղորդակցության միջոցների հեղափո-
խական նորացումը հնարավորություն են տալիս մեծացնելու թանկարժեք 
սորտերի ներմուծումը, արտադրության մեջ նրանց արմատավորումը, 
ինչի հետևանքով հին տնկարներում աճող սորտերը «բարոյապես մաշ-
վում, հնանում» են: 

Բացի այդ, այժմ մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև անտառների 
վայրի պտղատու զանգվածների յուրացման վրա: Այսպիսով, հին, ցածրո-
րակ սորտերը նորերով փոխարինելու և վայրի անտառային զանգվածնե-
րը յուրացնելու համար հիմնական միջոցառումը վերպատվաստումն է: 

Վերապատվաստման դիմում են երեք դեպքերում. 
1) Երբ հին այգիները տնկել են այնպիսի սորտերով, որոնց խաչաձև 

փոշոտումը ապահովված չէ: Համապատասխան փոշոտիչների բացակա-
յության պատճառով այդպիսի այգիները բերք չեն տալիս, իսկ եթե տալիս 
են, ապա շատ քիչ: Այգիները համապատասխան փոշոտիչներով ապահո-
վելու համար ծառերի ամեն երրորդ շարքի յուրաքանչյուր երրորդ ծառի 
սաղարթը պետք է փոխել՝ նրանց վրա պատվաստելով այնպիսի սորտեր, 
որոնք փոշոտիչներ կդառնան մնացած սորտերի համար: 

2) Երբ հին այգիները հիմնել են ցածրարժեք սորտերով և «բարոյա-
կան մաշվածության» պատճառով այժմ չեն բավարարում շուկայի պա-
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հանջները: Այդպիսի սորտերի սաղարթները պետք է վերապատվաստել 
նոր թանկարժեք սորտերով: 

3) Երբ վայրի վիճակում աճող ծառերի սաղարթները փոխում են 
նրանց վրա լավորակ սորտեր պատվաստելով: Վայրի զանգվածների յու-
րացումը պետական, հայրենասիրական գործ է: Հայաստանի անտառնե-
րում աճում են խնձորենու, տանձենու և արոսենու մոտ 3-4 մլն ծառ, շլո-
րենու, սալորենու և բալենու՝ 1,5-2 մլն. հոնի, ընկուզենու, զկեռենու, բալե-
նու՝ 2-3 մլն. ծառ ու թուփ: Այդ վայրի ծառերն ու թփերը միասին գրավում 
են 10-15 հազար հեկտար տարածություն։ Այդքան տարածությունից յու-
րաքանչյուր տարի կարելի է ստանալ 30-50 հազար տոննա պտուղ: 

Վայրի պտուղները սովորաբար շատ քիչ են օգտագործվում, որովհե-
տև թթու են, տտիպ ու անբույր և օգտագործման համար պիտանի չեն: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վայրի պտղատու բույ-
սերն անտառներում աճում են մեծ զանգվածներով, յուրաքանչյուր զանգ-
վածի մեծությունը հասնում է մի քանի տասնյակ և նույնիսկ հարյուրավոր 
հեկտարների: Այդ վայրի, մեծ զանգվածներով աճող ծառատեսակները 
վերապատվաստելով կարելի է վերածել մշակովի անտառ-այգիների: 

Վերապատվաստման համար պիտանի են այն ծառերը, որոնք առողջ 
են ու երիտասարդ, և որոնց բնի ու կմախքային ճյուղերի կեղևն ու բնա-
փայտը վնասված չեն:  

Վերապատվաստում են գարնանը և ամռանը. գարնանը՝ կտրոնա-
պատվաստներով, իսկ ամռանը՝ աչքերով: 

Վերապատվաստման ենթակա ծառը նախօրոք խոր կարճացնելով 
երիտասարդացնում են՝ սաղարթի ստորին մասերի վրա աճման նոր ալիք 
ստեղծելու համար: 

Բացի խոր կարճացումից, վերապատվաստվող ծառերի շուրջը մաք-
րում են մացառներից, փխրեցնում, պարարտացնում, ջրում և բուժում: Այդ 
միջոցառումները կատարելուց հետո միայն վերապատվաստում են: 

Պատվաստում են հիմնականում 2 ձևով՝ կեղևի տակ պատվաստ և 
ճեղքապատվաստ: Կեղևի տակ պատվաստում են 8-10սմ, երբեմն մինչև 
15սմ հաստություն ունեցող ճյուղերի վրա, գարնանը՝ հյութաշարժության 
ժամանակ: Մեզ մոտ՝ Հայաստանում պատվաստում են ապրիլի մեջ, մա-
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յիսի սկզբներին, իսկ ճեղքապատվաստը կատարում են 3-5սմ հաստու-
թյան ճյուղերի վրա, վաղ գարնանը՝ մարտի կեսերից մինչև ապրիլի 
սկիզբ: 

Մինչև 1 սմ հաստություն ունեցող ճյուղերի վրա կատարում են աչքա-
պատվաստ: Կտրոնապատվաստի համար կիրառվող պատվաստի ձևերի 
կատարման տեխնիկան պտղաբուծության մեջ ընդհանուր է: Ծառի սա-
ղարթը ասիմիլյացիոն մակերեսից չզրկելու համար վերապատվաստում 
են 2-3 տարվա ընթացքում: 

 

1.2. ԾԱՌԵՐԻ ԲՆԻ ԽՆԱՄՔԸ 
 

Բունը ծառի հիմքն է, նրա պատվանդանը. բնի վրա են հենվում սա-
ղարթի բոլոր ճյուղերը: Բացի հենարան լինելուց, բունը կատարում է փո-
խադրիչի դեր, այսինքն՝ նրա միջոցով վերերկրյա մասերից օրգանական 
նյութերը տեղափոխվում են դեպի արմատները և, ընդհակառակը՝ ար-
մատներից ստացված հանքային սննդանյութերը տեղափոխվում են դեպի 
վերերկրյա մասերը: Բունը արմատների և ճյուղերի հետ միասին սննդա-
նյութերի կուտակման պահեստ է: Այստեղից հասկանալի է, որ բնի դերը 
շատ մեծ է պտղատու բույսերի կյանքում: 

Ծառերի երկարակեցությունն ապահովելու, նրանցից բարձր և որա-
կով բերք ստանալու համար անհրաժեշտ է ծառի բունը մշտապես խնա-
մել՝ այն պահելով առողջ վիճակում: Հայտնի է, որ երիտասարդ ծառերի 
բունը սովորաբար լինում է հարթ: Սակայն տարիքի ավելացմանը զուգըն-
թաց կեղևն աստիճանաբար դառնում է անհարթ, կնճռոտվում է, շատ տե-
սակների կեղևներից (դեղձենի, սալորենի, նշենի) սկսում է խեժ հոսել: 
Միջին տարիքի և ծերացած ծառերի բնի վրա հին կեղևի բջիջները չորա-
նում և ամուր կպչում են բնին: Դա խանգարում է ներսից աճող նոր բջիջ-
ների զարգացմանը, երբեմն էլ նոր առաջացած բջիջները, հանդիպելով 
մեծ կեղևի բջիջների դիմադրությանը, ճաքճքում, պատռվում են: Սկզբում 
առաջանում են փոքրիկ ճեղքեր, որոնց մեջ ջուրը կուտակվելով նպաս-
տում է սնկային հիվանդությունների զարգացմանը: Երբեմն էլ վնասա-
տուներն են բնակություն հաստատում այդ ճեղքերում, սկսում է ուժեղ 
խեժահոսություն և այդ բոլորի հետևանքով բնի կեղևը փչանում է: Փչակ-
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ներն աստիճանաբար մեծանում են, խախտվում է արմատային համա-
կարգի և վերերկրյա մասերի միջև նյութափոխանակությունը, ընկնում է 
նրանց բերքատվությունը, պտուղները դառնում են անորակ, թուլանում է 
ծառերի աճը, կմախքային ճյուղերը չորանում, երբեմն քամիներից ջադ-
վում ու շարքից դուրս են գալիս: 

Ծառերի բներին հաճախ մեծ վնաս են պատճառում զանազան կրծող, 
ծծող ու ծակող կենդանիներն ու միջատները: Ծառերին երիտասարդ տա-
րիքում (հատկապես տնկարանային տնտեսություններում) մեծ վնաս են 
պատճառում մկներն ու նապաստակները: 

Խիստ ցամաքային կլիմա ունեցող շրջաններում ծառերի բունը վնաս-
վում է նաև արևահարությունից: Հայաստանի պայմաններում դա հաճախ 
է տեղի ունենում Արարատյան հարթավայրում: 

Արևահարությունն այն երևույթն է, երբ ձմեռվա ամիսներին, գիշերը 
բնի հյուսվածքների մեջ եղած ջուրը սառչում և վերածվում է սառույցի, 
իսկ ցերեկը ջերմաստիճանի բարձրացման (8-100) հետևանքով հյուս-
վածքների մեջ եղած սառույցը հալչում, վերածվում է ջրի: Սառչելուց 
բջիջներն ընդարձակվում են, իսկ հալչելուց՝ սեղմվում: Ընդարձակվելու և 
սեղմվելու հետևանքով բջիջները ճաքճքում են, և բնի վրա առաջանում են 
վնասվածքներ, որոնք նույնպես աստիճանաբար վերածվում են խոշոր 
փչակների: Այդ բոլորից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ծառերի 
նկատմամբ յուրաքանչյուր տարի որոշակի խնամք տանել: 

Վաղ գարնանը ծառերի բունը մաքրում են չորացած կեղևից: Մաք-
րում են մետաղալարե խոզանակներով և հատուկ քերիչ դանակներով: 
Լավ է՝ այդ աշխատանքները կատարել մառախլապատ օրերին կամ անձ-
րևներից անմիջապես հետո, որովհետև այդ ժամանակ չորացած, մեռած 
կեղևը փափկում ու հեշտությամբ մաքրվում է: Որպեսզի վնասատուները, 
հարսնյակները, հիվանդությամբ վարակված մասերը մաքրած կեղևի հետ 
չթափվեն հողի վրա և հետագայում չբազմանան ու նորից վարակի 
աղբյուր չդառնան, ծառերի բունը մաքրելիս նրանց տակ փռում են բրե-
զենտ կամ հասարակ կտորից պատրաստված սավաններ, մաքրած մասե-
րը հավաքում, այգուց դուրս են հանում և այրում: Այդ աշխատանքները 



 
 

183 
 

կատարելուց հետո ծառերի բնի և կմախքային ճյուղերի հիմքի մասերը 
սպիտակեցնում են կրակաթով: 

Սպիտակեցնելու համար վերցնում են 20 կգ հանգած կիր, լուծում են 
100 լ ջրի մեջ և լավ խառնում, մինչև ստացվի թանձր, դոնդողանման հե-
ղուկ: Այդ խառնուրդի 100 լ-ին կարելի է 50-40 գրամ Բի-58 խառնել՝ նոր 
հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարելու համար: Խառ-
նուրդը ներկարարի խոշոր վրձնով քսում են ծառերի բներին: Բների սպի-
տակեցումով պայքարում են միաժամանակ վնասատուների, հիվանդու-
թյունների և արևահարության դեմ: Ծառերի բունը զանանզան վնասա-
տուներից ու հիվանդություններից պահպանելու համար վեգետացիայի 
ընթացքում սրսկում են բուժանյութեր և արգելում են անասուններ արա-
ծեցնել այգում, կազմակերպում են պայքար կրծողների դեմ, որոնք հա-
ճախ մեծ վնաս են պատճառում տնկարանային տնտեսություններին:  

Բացի այդ, տնկարաններում մկների դեմ պայքարելու համար օգտա-
գործում են գրավչանյութեր: Գրավչանյութը պատրաստում են հետևյալ 
կերպ. եգիպտացորենի ալյուրին ավելացնում են թունավոր նյութեր (ցին-
կի ֆոսֆիդ և այլն) և դնում են մկների բնի շուրջը: 

Եթե ծառերի բնի վրա առաջացել են փչակներ, տարիների ընթացքում 
ծառի բունը՝ բնափայտը, աստիճանաբար քայքայվում է, և փչակները 
հասնում են շատ մեծ չափերի: Ղափանում, Եղեգնաձորում, օրինակ, եղել 
են դեպքեր, երբ ընկուզենու բնի վրա փչակի բարձրությունը մեկ մետրից 
ավելի է եղել, իսկ լայնությունը գրավել է բնի հաստության 2/3 մասը: 

Այդպիսի փչակների առաջացման պատճառով խախտվում է ծառերի 
արմատների և վերերկրյա մասերի կոռելյացիոն կապը, ընկնում է բերքա-
տվությունը և ծառերը շարքից դուրս են գալիս: Եթե փչակները մեծ են ու 
բունն աստիճանաբար քայքայվում է, վերջնական քայքայումից խուսա-
փելու համար մեռած մասերը մաքրում, այնուհետև ախտահանում են 1%-
անոց ֆորմալինի լուծույթով. Ավելի լավ է այդ նպատակի համար օգտա-
գործել երկաթարջասպի 5%-անոց լուծույթ, դրանից հետո փչակը պատել 
ավազի ու ցեմենտի շաղախով և մեկուսացնել բացասաբար ազդող ար-
տաքին գործոններից: Եթե փչակները նոր են առաջացել և դեռևս մեծ չա-
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փերի չեն հասել, մաքրում, ախտահանում են և կատարում կամրջապատ-
վաստ: 

Վնասատուների դեմ պայքարելու համար ծառերի բնին կապում են 
որսացող գոտիներ: 

Երիտասարդ ծառերի բունը ձմռան խիստ ցրտերից պաշտպանելու 
համար ծածկում, փաթաթում են տարբեր տեսակի ծղոտներով կամ պոլի-
էթիլենային թաղանթներով: 

 

1.3. ԲԵՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ 
 

Բերքը խնամում են հիմնականում գարնանային ցրտահարություննե-
րի դեմ պայքարելով և բերքատու ծառերի նեցուկավորումով: 

 

1.3.1. ՊԱՅՔԱՐ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
 

Գարնանը պտղատու բույսերի վեգետացիան սկսվելուց հետո հա-
ճախ օդի ջերմությունն իջնում է 00-ից ցածր: Ջերմության այդպիսի անկու-
մից վնասվում են ծառերի նոր բացված բողբոջները, կոկոնները, ծաղիկ-
ները, պտուղները և ընձյուղները: Այդ երևույթը կոչվում է գարնանային 
ցրտահարություն: 

Պտղատու բույսերը՝ կախված տեսակային և սորտային կազմից, աճի 
ու զարգացման փուլերից և տեղի աճի պայմաններից, ունեն տարբեր 
ցրտադիմացկունություն: Եթե խնձորենին և տանձենին ձմեռվա ամիսնե-
րին դիմանում են -30-350 ցրտերին, ապա գարնանը վեգետացիայի 
սկզբում նրանց նոր ուռած բողբոջները ցրտահարվում են -40-ում: Եթե ծի-
րանենին և դեղձենին ձմեռվա ամիսներին դիմանում են մինչև -24-300 
ցրտերին, ապա նրանց բողբոջները դիմանում են -5-60-ին, իսկ ծաղիկ-
ները, ընդհակառակը, ցրտահարվում են -0,6-20-ում: 

Ծառերի ամենանուրբ և ցրտերի նկատմամբ զգայուն օրգանը ծաղիկն 
է: Ծաղկի տարբեր մասերը բացասական ջերմաստիճանների նկատմամբ 
տարբեր զգայունակություն ունեն: 

Եթե բաժակաթերթիկները դիմանում են -5-60 առէջքները՝ -4-50, պսա-
կաթերթիկները՝ -2-30, վարսանդը՝ -1-20 ցրտերին, ապա սպին և բեղմնա-
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վորումից հետո կազմակերպված պտղասաղմը (ծիրանենու, դեղձենու) 
վնասվում են -0,6-1,10-ում: 

Ինչպես ցույց են տվել ուսումնասիրությունները, Հայաստանի օդե-
րևութաբանական կայանների բազմամյա փորձերի տվյալները, Հայաս-
տանի ցածրադիր շրջաններում ջերմության անկումը 00-ից տեղի է ունե-
նում վեգետացիայի ընթացքում՝ սկսած ապրիլի սկզբներից մինչև ապրիլի 
10-15-ը: Շատ հազվագյուտ դեպքերում կարող է պատահել նաև ապրիլի 
20-22-ին: Հայաստանի նախալեռնային և հատկապես բարձր լեռնային 
շրջաններում ջերմաստիճանի անկում տեղի է ունենում ապրիլի 10-ից 
մինչև մայիսի 10-ը: Այն ծառատեսակները, որոնց վեգետացիայի սկիզբը 
(հատկապես ծաղկելը) համընկնում է գարնան ջերմության անկման 
շրջանին, նրանց ծաղիկները հաճախ վնասվում են անգամ աննշշան բա-
ցասական ջերմությունից: 

Հայաստանի պայմաններում ամենից վաղ ծաղկող բույսերն են հոնե-
նին, նշենին, տխլենին, ծիրանենին, դեղձենին և շլորենին: Հոնենին, տխլենին 
և նշենին ծաղկում են մարտի 10-25-ը (նայած տարի), երբ ջերմության 00-ից 
անկման հավանականությունը հաճախակի երևույթ է: Այդ է պատճառը, որ 
դրանց ծաղիկները միշտ վնասվում են գարնանային ցրտահարություններից 
և Արարատյան հարթավայրում գրեթե բերք չի ստացվում: 

Խոշոր արդյունաբերական նշանակություն ունեցող բույսերի մեջ 
ամենաշուտ ծաղկողը ծիրանենին է, որը նշենուց 10-15 օրով ուշ է ծաղ-
կում: Ծիրանենին ծաղկում է ապրիլի սկզբներին և կարող է ձգձգվել (նա-
յած տարի) մինչև ապրիլի 10-12-ը, դեղձենին 5-10 օրով ավելի ուշ է ծաղ-
կում, քան ծիրանենին: Պետք է նշել, որ ջերմության՝ 00-ից ցածր անկման 
հավանականությունն ավելի մեծ է ապրիլի առաջին տասնօրյակում, քան 
երկրորդում, ապրիլի երկրորդ տասնօրյակում այդ վտանգը հիմնակա-
նում արդեն անցած է լինում: 

Գարնանային ցրտահարությունները շատ լուրջ վնասներ են հասց-
նում պտղաբուծությանը: Նրանց դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է 
իմանալ ջերմության անկման տիպերը: 
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Ջերմության անկման տիպերը 
Գոյություն ունի ջերմության գարնանային անկման երեք հիմնական 

տիպ՝ ճառագայթարձակման (ռադիացիոն), ադվեկտիվ և խառը: 
ա) Ճառագայթարձակման ցրտահարության ժամանակ հողը ցերեկ-

վա ստացած ջերմությունը գիշերը հեշտությամբ կորցնում է ճառագայ-
թարձակման միջոցով: Դա հաճախակի տեղի է ունենում պարզկա գիշեր-
ներին, երբ օդը ջինջ է ու մաքուր: Սովորաբար ջերմության անկումը տեղի 
է ունենում լուսադեմին, ժամը 4-ից հետո և տևում է մինչև ժամը 6-ը, ավե-
լի ճիշտ մինչև արեգակի առաջին ճառագայթների երևալը: 

Ջերմության անկումը ճառագայթարձակման ժամանակ կարող է 00-
ից իջնել և հասնել մինչև -20-ի, առանձին դեպքերում՝ -30-ի: Ընդ որում, 
ճառագայթային ցրտահարություններն ունեն տեղական բնույթ: Մի շրջա-
նում նրանք կարող են լինել, իսկ մյուսում՝ ոչ, նույնիսկ միևնույն տնտե-
սության մեկ տարածքում ճառագայթային ցրտահարություն կարող են լի-
նել, մյուսում՝ ոչ: Ճառագայթային ցրտահարությունները տևական չեն, 
նրանք կարող են լինել մի քանի օր, յուրաքանչյուր օրը` 3-4 ժամ տևողու-
թյամբ: Այդպիսի ցրտահարություններից խուսափելը համեմատաբար 
հեշտ է: Ծաղկման շրջանում ճառագայթային ցրտահարությունները մեր 
պայմաններում կարող են կրկնվել 2-3 անգամ: 

բ) Ադվեկտիվ ցրտահարւթյուններն առաջանում են լեռներից, հյուսի-
սային մարզերից, հյուսիսային օվկիանոսից ցուրտ հոսանքների (ցիկլոն-
ների) ներխուժումից: Ջերմությունը կարող է իջնել 00-ից ու հասնել մինչև 
-4-50 և ավելի: Այդ տիպի ցրտահարությունները լինում են ավելի տևա-
կան: Կարող են լինել մեծ տարածությունների վրա՝ գրավելով մի քանի 
շրջաններ, մարզեր և հանրապետություններ: Ադվեկտիվ ցրտահարու-
թյունների դեմ պայքարի արմատական եղանակներ մինչև այժմ գոյու-
թյուն չունեն: 

գ) Խառը տիպի ցրտահարություններն առաջանում են, երբ ճառագայ-
թային ցրտահարություններին հաջորդում է սառը հոսանքային ներխու-
ժումը: Այդ տիպի ցրտահարություններն ավելի վտանգավոր են խիստ 
ցամաքային կլիմա ունեցող շրջանների, հատկապես Արարատյան հար-
թավայրի համար: 



 
 

187 
 

Ցրտահարություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է այն ժա-
մանակին կանխագուշակել և նախազգուշացնել: 

Ադվեկտիվ ցրտահարությունների վտանգի կանխագուշակումը կա-
տարում են օդերևութաբանական կայանները: Քանի որ ճառագայթային 
ցրտահարություններն ունեն տեղական բնույթ, և որոշ տեղերում էլ օդե-
րևութաբանական կայաններ չկան, ցրտահարությունների վտանգը որո-
շում են տեղում՝ անմիջապես չափելով օդի ջերմաստիճանը: Այդ նպա-
տակով ծաղկման շրջանում, տնտեսության տարբեր հողաբաժիններում 
(սառնարաններում) պատրաստում են խցիկներ, որտեղ տեղադրում են 
համապատասխան ջերմաչափեր: Ջերմությունը չափում են օրական 4 
անգամ՝ ժամը 4-5-ը, 14-15-ը, 20-21-ը և 24-ին: 

Հայտնի է, որ արևոտ, պարզ, առանց քամիների եղանակներին օրվա 
ամենացուրտ ժամանակը (ժամը 3-4-ից հետո) լուսադեմն է: Եթե չափում-
ները ցույց են տալիս, որ ժամը 12-15-ին ջերմությունը եղել է 8-100 և ավե-
լի, ժամը 20-21-ին այն դինամիկորեն իջել և հասել է 2-1.50, իսկ 24-ին հա-
սել է 00-ի, ապա բնական է, որ լուսադեմին այն պետք է իջնի 00-ից և հաս-
նի բացասականի: Ինչպես նշվեց վերևում, պտղատու բույսերի ծաղկի նոր 
պտղակալած սաղմը ցրտահարվում է 0,6-1,10-ում. Հետևաբար, եթե անմի-
ջական չափումներից պարզվի, որ օրվա ջերմությունը դինամիկորեն իջել 
է մինչև+1-00-ի, ապա լուսադեմին այն անպայման կիջնի -0,6-1,10, 
այսինքն՝ ցրտահարությունների վտանգն անխուսափելի է, և անհապաղ 
պետք է դիմել պայքարի միջոցառումների: 

Պայքարի միջոցառումները գարնանային ցրտահարությունների դեմ 
Գարնանային ցրտահարությունների դեմ պայքարի միջոցառումները 

բաժանվում են երկու խմբի. 
1) Անուղղակի ճանապարհով ազդող միջոցառումներ, որոնց կիրառու-

մով հնարավոր է ծաղկումն ուշացնել մի քանի օրով, մինչև գարնանային 
ցրտահարությունների վտանգի անցնելը: Անուղղակի միջոցառումներ են. 

ա) Հայտնի է, որ արևահայաց լանջերի ծառերն ավելի շուտ են ծաղ-
կում, քան հարթ տարածություններում և ծմակ տեղերում: Փոս ընկած 
վայրերում ու գոգահովիտներում սառը օդը լճանում է, հետևապես ցրտա-
հարությունների վտանգը մեծանում է: Ուրեմն, այգու տեղն ընտրելիս 



 
 

188 
 

վճռական նշանակություն ունի սորտերի դասավորումը՝ ըստ ծաղկման 
ժամկետների: Երբեք վաղ ծաղկող ծառերը չպետք է տնկել արևահայաց 
լանջերին: 

Այգիների միջշարքային տարածություններում բազմամյա խոտերի 
մշակումը, ծառերի խիտ տնկումներն ու ոռոգումը նպաստում են ուշ 
ծաղկմանը և կանխում ճառագայթարձակումը: 

բ) Բնի կեղևի սպիտակեցումը կրակաթով: Հայտնի է, որ սպիտակ 
գույնն անդրադարձնում է արեգակի ճառագայթները և թույլ չի տալիս բնի 
ուժեղ տաքանացումը, ինչի հետևանքով ծաղկումը 1-2, երբեմն 4-5 օրով 
ուշանում է: 

գ) Ամառային էտի (Շիտտի մեթոդով) միջոցով ստիպում են, որ ծաղ-
կաբողբոջներ հիմնադրվեն աճման երկրորդ ալիքի վրա, որոնք ուշ են դի-
ֆերենցվում, հետևապես հաջորդ գարնանը ծառերը ուշ էլ ծաղկում են: 

դ) Սելեկցիոն ճանապարհով ստեղծել ուշ ծաղկող սորտեր և այգինե-
րում տնկել միայն այդպիսի սորտեր: 

2. Ուղղակի ազդող միջոցառումներից են այգու ծխապատումը, որը 
խանգարում է ճառագայթարձակմանը: Հետազոտություններից պարզվել 
է, որ եթե այգում ջերմությունը (առանց ծխապատման) իջել է մինչև -10, 
ապա այդ նույն պայմաններում ծխապատված այգում ջերմությունը եղել է 
+10. Այսպիսով, տարբերությունը կազմում է 2-30: Ծխապատման միջոցով 
պայքարում են միայն ճառագայթային ցրտահարությունների դեմ: 

Գոյություն ունեն ծխապատման տարբեր եղանակներ։ 
Ծխացում՝ կույտեր վառելով: Այս դեպքում վաղ գարնանն այգու միջ-

շարային տարածություններում պատրաստում են ծխակույտեր, հեկտա-
րին՝ 120-150 հատ։ Ծխակույտերն անում են շարքերին ուղղահայաց՝ քա-
միներին դեմ հանդիման: Կույտերի համար օգտագործում են ծղոտ, թեփ, 
մոլախոտերի մնացորդներ, կարտոֆիլի, պոմիդորի մնացորդներ, տորֆ, 
գոմաղբ և այլ օրգանական նյութերի մնացուկներ: Կույտը պետք է ունենա 
1,3-1,5մ լայնություն և 0,8-1մ բարձրություն: Կույտը պատրաստում են հե-
տևյալ կերպ. վերցնում են 8-10սմ հաստությամբ, 2մ երկարությամբ մի գե-
րան, դնում են հողի երեսին, գերանի մեկ ծայրին գետնի վրա ուղղահայաց 
դիրքով, 5-6սմ խորությամբ ամրացնում են 3-4սմ հաստությամբ, 1,2մ 
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տրամագծով պատրաստում են կույտը: Սկզբից ցցափայտի շուրջը 30սմ 
հաստությամբ դասավորում են չոր, հեշտ այրվող նյութը, դրա վրա լցնում 
են տորֆ, գոմաղբ, խոնավ և դժվար այրվող նյութեր՝ 40-50 սմ շերտով, հե-
տո այն ծածկում են 3-4սմ հաստությամբ հողով. այսպիսով, կույտի բարձ-
րությունը դառնում է մոտ 0,8մ: 

Գարնանային ցրտահարությունների դեմ պայքարելու համար տնտե-
սությունում կազմակերպում են 5-6 մարդուց բաղկացած բրիգադ, որի ան-
դամները ծաղկման շրջանում տնտեսությունից չպետք է բացակայեն: 
Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա ձողափայտ՝ ծայրին հին շորի 
կտոր ամրացրած: Երբ ցրտահարության վտանգը դրսում անխուսափելի է 
(այսինքն՝ ջերմաչափը ժամը 23-24-ին ցույց է տալիս 00), բրիգադի ան-
դամները կույտերը վառելու համար հատուկ ազդանշան են ստանում. ձո-
ղափայտի ծայրի շորը թրջում են նավթով կամ սալյարկայով, մոտենում 
են ծխակույտերին: Ծխակույտերի տակ դրված գերանը և ուղղաձիգ դիր-
քով ամրացած փայտը մի քանի անգամ պտտեցնում են իրենց առանցքնե-
րի շուրջը և հանում են: Ձողափայտի ծայրի շորը վառում են և դրանով 
վառում կույտը: Վառելուց հետո պետք է հետևել, որ կույտերը չբոցավառ-
վեն, այլ միայն ծխան: Բոցավառվելու դեպքում ծխակույտի վրա պետք է 
բահով հող ավելացնել: Առավոտյան արեգակի դուրս գալու ժամանակ 
ծխակույտերը պետք է հանգցնել: Առաջին անգամ պետք է վառել ծխա-
կույտերի 40-50%-ը, իսկ մնացածը՝ հետագայում, ցրտահարությունների 
վտանգը կրկնվելիս:  

Ծուխ կարելի է տալ նաև ծխատուփերի միջոցով՝ յուրաքանչյուր հեկ-
տարի համար ամեն անգամ օգտագործելով 30-45 ծխատուփ: Ծխատու-
փերը դասավորում են այգու միջշարքային տարածություններում: 

Վերջին ժամանակներս խորհուրդ է տրվում ծխապատումը կատարել 
աերոզոլ գեներատորների միջոցով: Ծուխ կարելի է առաջացնել նաև զա-
նազան քիմիական նյութերի միջոցով (օրինակ՝ ամոնիումի քլորիդի, նաֆ-
թալինի, կարմիր ֆոսֆորի և այլ նյութերի), որոնք օգտագործվում են ծխա-
տուփերի մեջ:  

Վերջին ժամանակներս Իտալիայում այդ նպատակով օգտագործում 
են ծծմբաթթվային ամոնիումը: Մեկ հեկտար տարածությունը ծխապա-
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տելու համար պահանջվում է 2կգ հեղուկ ծծմբային անհիդրիդ և 1կգ հե-
ղուկ ամոնիակ: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գարնանային ցրտահարու-
թյունների դեմ պայքարի ռադիկալ միջոցառումներից է նաև անձրևաց-
ման եղանակը՝ ծառերի սրսկումը ջրով: 

Այդ նպատակով անձրևացնող ապարատը հարմարեցնում են այնպես, 
որ ծառերի սաղարթներից բարձր լինի: Սրսկում են, երբ օդի ջերմությունը 
իջնում է և հասնում է 0-0.50-ի: Ջրի մանր կաթիլները, ընկնելով ծաղկի վրա, 
արագ սառչում են և, վերածվելով սառույցի, անջատում են ջերմություն ու 
ծաղկի առանձին մասերը պահպանում են ցրտահարումից:  

Փոս ընկած տեղերում, գոգահովիտներում, որտեղ օդի շրջանառու-
թյուն չի կատարվում և սառը օդի լճացման վտանգ կա, օգտագործում են 6 
մետրանոց պտուտակաթևեր ունեցող օդափոխիչներ (վենտիլյատոր), 
որոնք շարժման մեջ են դրվում էլեկտրաշարժիչներով և այգում առաջաց-
նում են օդի հոսանք՝ վերացնելով սառը օդի լճացման վտանգը: Օդափո-
խիչներն իրենց պտուտակաթևերով դրվում են 12-15մ բարձրություն ունե-
ցող հատուկ կառուցվածքի կամ աշտարակի վրա: 

 

1.3.2. ՊԱՅՔԱՐ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
 

Պտղատու բույսերը հաճախ ցրտահարվում են ձմեռային սառնամա-
նիքներից: Հայաստանում, հատկապես Արարատյան հարթավայրում, 
ձմեռային սառնամանիքներ հաճախ են լինում ու պարբերաբար կրկնվում 
են 10-15 տարին մեկ անգամ: Ջերմությունը 00-ից իջնում և հասնում է -310-
ի, որը մեծ չափով վնասում է պտղատու բույսերին: Այդպիսի սառնամա-
նիքներ Հայաստանում եղել են 1910/11, 1923/24, 1933/34, 1939/40, 1949/50, 
1971/72 թվականներին: Եթե ձմեռային սառնամանիքների ընթացքում բա-
ցարձակ նվազագույնը (-25-300 Արարատյան հարթավայրում) առաջնե-
րում եղել է մի քանի ժամ կամ օր տևողությամբ և ցրտահարմար աստի-
ճանը համեմատաբար թույլ է արտահայտվել, ապա 1971/72թ. ձմեռային 
սառնամանիքների բացարձակ նվազագույնը (-20-300) եղել է բավականա-
չափ տևական (գրեթե մեկ ամիս), որի հետևանքով ցրտահարության աս-
տիճանը եղել է ավելի մեծ: 
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Իհարկե սառնամանիքադիմացկունությունը ժառանգական հատկու-
թյուն է, և տարբեր բուսատեսակներ ունեն տարբեր աստիճանի ցրտադի-
մացկունություն: Օրինակ՝ խնձորենու, տանձենու և բալենու ռուսական 
ծագում ունեցող և միչուրինյան սորտերը Հայաստանում գրեթե չեն 
ցրտահարվում և դիմանում են -35 և ավելի ցածր աստիճանի սառնամա-
նիքներին: Եվրոպական ծագում ունեցող սորտերը ցրտահարվում են -31-
ից -320-ում: Ծիրանենու, սալորենու 1-2 տարեկան ճյուղերը ցրտահար-
վում են -29-ից -300-ում, իսկ բազմամյա ճյուղերը՝ -310-ում: 

Դեղձենու և կեռասենու մեկ տարեկան ճյուղերը վնասվում են -240-
250, իսկ բազմամյաները՝ -260-270 սառնամանիքներից: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տնկարանում պատվաս-
տաշիվն ավելի զգայուն է սառնամանիքների նկատմամբ, քան երկու տա-
րեկան տնկիները, 3-4 տարեկան նորատունկ ծառերը պակաս ցրտադի-
մացկուն են, քան 8-10 տարեկանները: Այսպիսով, պտղատու բույսերի 
սառնամանիքադիմացկունությունը կախված է ոչ միայն տվյալ սորտի 
առանձնահատկություններից, նրանց ժառանգական բնույթից, այլ մեծ 
չափով կախված է նաև տարիքից, նախորդ վեգետացիայի մշակման պայ-
մաններից և ձմռանը դիմավորելու համար նրանց նախապատրաստու-
մից: Օրինակ, եթե գարնանը և մինչև ամռան կեսերը այգում ստեղծվի 
բարձր ագրոտեխնիկական ֆոն (միջշարքային տարածությունների փըխ-
րեցում, ոռոգում, պարարտացում, բուժում), ապա բույսերն ուժեղ կաճեն և 
տարեկան շիվերը կհասնեն 40-50սմ-ի և ավելի: Ընդհակառակը, հուլիսի 
կեսերից հետո, երբ դադարեցնում են բոլոր տեսակի փխրեցումները, պա-
րարտացումը և պակասեցնում են ջրումների թիվը (ջրում են միայն նրա 
համար, որպեսզի բույսերը չչորանան), դրա հետևանքով աճման պրոցես-
ները կանգ են առնում և բույսերի ընթացիկ տարվա շիվերը սկսում են հա-
սունանալ, փայտանալ ու վրա հասնող ձմեռային նվազագույն սառնամա-
նիքների նկատմամբ լրիվ դրսևորում են իրենց ժառանգական հատկու-
թյունները: Եթե գարնանը և ամռանը կիրառվող վատ ագրոտեխնիկայի 
հետևանքով բույսերը թույլ աճեն և աճման համար լավ պայմաններ 
ստեղծվեն միայն ամռան վերջերին կամ աշնան սկզբներին, աճման պրո-
ցեսները կձգձգվեն, շիվերը չեն հասունանա, չեն փայտանա, հյուսվածք-



 
 

192 
 

ներում համապատասխան քանակությամբ պաշարային սննդանյութեր 
չեն կուտակվի, հետևապես կխախտվի նրանց սառնամանիքադիմացկու-
նության բնորոշ հատկությունը, և բույսերը կցրտահարվեն անգամ ոչ 
խիստ սառնամանիքներից: 

Հետազոտություններից պարզվել է, որ նույն սորտի տարբեր ծառերը 
և նույնիսկ միևնույն ծառի տարբեր հյուսվածքներն ունեն տարբեր սառ-
նամանիքադիմացկունություն: Օրինակ, ծառերի խոր, բնական հանգստի 
շրջանում ամենից սառնամանիքադիմացկուն հյուսվածքը արտաբնա-
փայտն ու կամբիումն են, իսկ ամենից զգայունը ծուծն է, ընդ որում, 
պտղաբերող ճյուղերի (օղանիստերի, նիզակների, պտղաշիվերի, պտղա-
կիրների, փնջաճյուղերի, խառը պտղաբերող շիվերի) ծուծային հյուս-
վածքն ավելի պակաս սառնամանիքադիմացկունություն ունի, քան վեգե-
տատիվ մասերինը: Այդ է պատճառը, որ հաճախ պտղատու ծառերի 
ցրտահարությունն ախտորոշում են ծուծի վնասվածության աստիճանով: 

Ստիպողական հանգստի շրջանում՝ ուշ ձմռանը կամ վաղ գարնանը, 
հյուսվածքների ցրտադիմացկունության աստիճանը փոխվում է և դառնում 
ցրտերի նկատմամբ ավելի զգայուն: Ուրեմն անկախ ցրտահարության բնույ-
թից և վնասվածության աստիճանից, ծառերը կարող են վերականգնվել, եթե 
կամբիումի հյուսվածքը ցրտահարված չէ: Դրա համար անհրաժեշտ է այ-
գիները վաղ գարնանից լավ խնամել, միջշարքային և մերձբնային տարա-
ծությունները պահել ցել վիճակում, պարարտացնել ինչպես օրգանական, 
այնպես էլ հանքային պարարտանյութերով, վեգետացիայի ընթացքում կա-
տարել 4-5 կուլտիվացիա, առնվազն երկու անգամ սնուցել ազոտական պա-
րարտանյութերով և վաղ գարնանից մինչև օգոստոսի կեսերն առատ ջրել, 
դրանից հետո միայն ջրումների թիվը պակասեցնել:  

Վերոհիշյալ միջոցառումների հետ միաժամանակ պետք է էտել 
ցրտահարված ծառերը: Նախքան էտելն անհրաժեշտ է պարզել ցրտահա-
րության բնույթը: Ցրտահարվում են ճյուղերի ծայրերը, 1 տարեկան ճյու-
ղերն ամբողջությամբ, 2, 3 և 4 տարեկան բնափայտերը, բազմամյա կիսա-
կմախքային ճյուղերը, անգամ բնի որոշ մասը և, վերջապես, պատվաս-
տացուի վերերկրյա մասը, ներառյալ մինչև պատվաստի տեղը: 
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Ցրտահարված ճյուղերի արտաբնափայտը և կամբիումը սկզբից գու-
նաթափվում են, հետո դառնում են դարչնագույն, ապա՝ սևանում: 

Արտաբնափայտի և կամբիումի ցրտահարման պատճառով խան-
գարվում է նյութափոխանակությունը, հատկապես ջրի մատակարարու-
մը վերերկրյա մասերին, ինչի հետևանքով թուլանում է վեգետատիվ աճը, 
փոքրանում է տերևային մակերեսը, ընկնում է նրանց ֆոտոսինթետիկ 
գործունեությունը, որից և ծառերը չորանում են:  

Եթե սառնամանիքներն ուժեղ են եղել և կամբիումն ու ծուծը լրիվ 
վնասվել են, այդ դեպքում ծառերը չեն բացվում և չորանում են: 

Ցրտահարված ծառերը էտում են հետևյալ կերպ. 
1) Եթե ցրտահարվել են ճյուղերի ծայրերը կամ մեկ տարեկան ճյու-

ղերն ամբողջությամբ, ապա վաղ գարնանը դրանք կարճացվում են սովո-
րական ձևով, այսինքն՝ կտրում են ամբողջ մասի կամ բողբոջի վրայից և 
հեռացնում չորացած մասը: 

2) Եթե ցրտահարվել են 2, 3 տարեկան և բազմամյա ճյուղերը, ապա 
դրանք նույնպես կարճացնում են վաղ գարնանը՝ մինչև վեգետացիայի 
սկսվելը, ընդ որում, ցրտահարված մասն առողջ բնափայտի վրայից 
կտրում են: Այդ գործղություններից հետո ուշ գարնանը կամ վաղ ամռանը 
կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերի վրա եղած բողբոջներն արթնա-
նում և առաջացնում են մեծ թվով հեռաշիվեր, դրանցից մի մասն ամռանը 
ձևավորում են փոխարինողներ թողնելու համար, իսկ մյուս մասը թույլ 
ծերատում են՝ դրանց վրա փնջաճյուղեր, օղանիստեր, նիզակներ, պտղա-
կիրներ և խառը պտղաբերող ճյուղեր առաջացնելու նպատակով: 

3) Եթե ցրտահարվել են բազմամյա խոշոր կիսակմախքային և կմախ-
քային ճյուղերը, ապա դրանք էտում են համեմատաբար ուշ, վեգետացիա-
յի սկզբում, երբ բողբոջներն սկսում են բացվել, և միանգամայն ակնհայտ 
են դառնում չորացած և կենդանի մասերի տեղերը: Հենց այդ ժամանակ 
կարճացնում են կմախքային ճյուղերը՝ առողջ մասերի եզրից:  

Ամռանը քնած բողբոջներից առաջացած հոռաշիվերը չպետք է էտել, 
հակառակ դեպքում բույսը կզրկվի ասիմիլյացիոն մակերեսից: Միայն հա-
ջորդ գարնանը դրանցից ընտրվում են առողջ, լավ զարգացածները և թող-



 
 

194 
 

նում են որպես առաջին կարգի կմախքային ճյուղեր, իսկ մնացած հոռա-
շիվերը հեռացնում են: 

Կմախքային ճյուղերի համար ընտրված շիվերը ծերատում են՝ դրանց 
վրա երկրորդ կարգի ճյուղեր առաջացնելու նպատակով: 

4) Եթե ցրտահարվել է նաև բնի որոշ մասը, ապա սպասում են մինչև 
մայիսի կեսերը, երբ կերևա ցրտահարված մասը, այդ տեղից կտրում են և 
ամբողջ սաղարթը հեռացնում: Բնի առողջ մասի վրա եղած քնած բողբոջ-
ներն արթնանում և առաջացնում են շիվեր: Հաջորդ գարնանն այդ շիվերը 
նոսրացման կարգով հեռացնում են՝ թողնելով դրանցից միայն մեկը՝ ամե-
նազարգացածը, որը թույլ կարճացնում են՝ նրա վրա համապատասխան 
թվով (3-4) կողային ճյուղեր և բուն ստեղծելու նպատակով: 

5) Վերջապես, եթե բունը ցրտահարվել է մինչև պատվաստված տեղը 
ներառյալ, այդպիսի ծառերը արմատախիլ են անում: 

Այն բույսերը, որոնք աճեցվել են մացառների (բալենու, կեռասենու տե-
ղական սորտերը), կտրոնների (թզենի, նռնենի, հաղարջենի) և անդալիսնե-
րի (կոկռոշենի) միջոցով, և եթե դրանք ցրտահարվել են մինչև բունը՝ հողի 
մակերեսը, հեռացնում են ցրտահարված մասը, իսկ արմատներից կամ կոճ-
ղարմատներից նոր առաջացած շիվերից կամ մացառներից ձևավորում են 
նոր սաղարթ: Այս ճանապարհով վերականգնված ծառերն ավելի շուտ են 
մտնում պտղաբերության մեջ և ավելի արդյունավետ են լինում: 

 

1.4. ՊՏՂԱԲԵՐՈՂ ԾԱՌԵՐԻ ՆԵՑՈՒԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

Պտղատու ծառերի կմախքային, կիսակմախքային և պտղաբերող 
ճյուղերը հաճախ կոտրվում են բերքի ծանրությունից, որը խիստ բացա-
սաբար է անդրադառնում ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ հաջորդ տարվա 
բերքի քանակի ու որակի վրա: 

Երբեմն որոշ տարիների բերքի ծանրությունից առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղերն այն աստիճանի կոտրվածքներ են ստանում, որ ծա-
ռը դրանից ամբողջությամբ շարքից դուրս է գալիս: Եթե առաջին կարգի և 
կիսակմախքային ճյուղերը չեն կոտրվում, ուրեմն բերքի ծանրությունից 
նրանք կախվում են իրար վրա և ստվեր անում։ Դրա հետևանքով խախտ-
վում է լուսավորության ռեժիմը, ու պտուղները վառ, գեղեցիկ գույն չեն 
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ունենում։ Բացի դրանից, ճյուղերի ներսում նպաստավոր պայմաններ են 
ստեղծվում սնկային հիվանդությունների, վնասատուների զարգացման 
համար: Ուժեղ քամիներից կախված՝ ճյուղերը ճոճվում են, պտուղները 
խփվելով վնասվում են, հետևաբար ընկնում է նրանց որակը: 

Պտղաբերող ճյուղերը (օղանիստերը, պտղաբերող շիվերը, փնջաճյու-
ղերը, խթանիչները) կոտրվելով՝ հաջորդ տարին զրկվում են բերք տալու 
ունակությունից: Այդ բոլորից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ուժեղ 
բերքատվության տարում նրանց նեցուկավորել:  

Այսպիսով, նեցուկավորումը բերքի և ծառերի պահպանման կարևոր 
ագրոմիջոցառումներից է: Նեցուկավորման հիմնական նպատակն է՝ ծա-
ռերը և ճյուղերը պահել կոտրվելուց, պտուղները՝ վնասվելուց և թափվե-
լուց, պահպանել կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերի բնական դիր-
քը, թույլ չտալ, որ նրանք կախվեն իրար վրա և ստվերարկեն միմյանց, լա-
վացնել սաղարթի ներսում լուսավորության ռեժիմը, լույսի ազատ թա-
փանցումը և հավասար բաշխումը սաղարթի ներսում: 

Ծառերի տարբեր տեսակների պահանջը նեցուկավորման նկատ-
մամբ տարբեր է: Ամենից շատ նեցուկների կարիք ունեն խոշորապտուղ 
տեսակները, օրինակ՝ տանձենին, խնձորենին, սերկևիլենին, դեղձենին, 
նռնենին: Քիչ նեցուկներ են պահանջում ծիրանենին, սալորենին, ցիտրու-
սայինները, թզենին, արևելյան խուրման: Նեցուկներ բոլորովին չեն պա-
հանջում կեռասենին, բալենին, նշենին, տխլենին, ընկուզենին, ձիթենին և 
հատապտուղները: 

Նեցուկների թիվը որոշում են ստացվող բերքի քանակով: Յուրաքանչ-
յուր 8-10կգ բերքի համար պահանջվում է մեկ նեցուկ: Այսպիսով, հնդա-
վորների յուրաքանչյուր հեկտարի համար պահանջվում է մոտ 1500-2500, 
իսկ կորիզավորների և մնացած տեսակների համար՝ 1000-1500 նեցուկ: 
Դեղձենու, նռնենու, թզենու, սալորենու համար նեցուկների երկարությու-
նը պետք է լինի 2-4մ, իսկ մնացած տեսակների համար՝ 3-8մ: Նեցուկները 
պետք է լինեն ուղիղ՝ հիմքի մասում 4-5սմ հաստությամբ: 

Նեցուկները պատրաստում են հացենուց, հաճարենուց, կաղնուց և 
այլ ծառատեսակներից: Պահանջվող նեցուկների թիվը պլանավորում են 
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տնտեսության արտադրական-ֆինանսական պլանները կազմելիս: Յու-
րաքանչյուր 200 նեցուկի համար պահանջվում է 1 կգ շպագատ: 

Նեցուկները մթերում են գարնանը, և մինչև նեցուկավորման օրը պա-
հում են հատուկ ծածկերի տակ, արևի և անձրևի տակ թողնել չի կարելի: 

Նեցուկավորում են այն ժամանակ, երբ պտուղները հասնում են 
իրենց խոշորության ½-ին, դա լինում է մոտավորապես հուլիսին, իսկ ծի-
րանենու, դեղձենու համար՝ հունիսին: 

Նեցուկավորում են մի քանի եղանակով. 
1) Հասարակ նեցուկավորումը ամենատարածված եղանակն է: Հա-

սարակ նեցուկավորման համար նեցուկի մի ծայրը պետք է լինի եղանա-
ձև (հաչա), իսկ մյուսը՝ սրված: Այդ մասով նա ամրացվում է ծառերի տակ, 
հողի մեջ՝ 15-25սմ խորությամբ, և դրա վրա հենում են պտղաբերող 
կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերը: Ընդ որում, հենարանը դնում են 
ուղղահայաց դիրքով՝ ուղիղ անկյան տակ, ճյուղի ծայրից նրա երկարու-
թյան 1/3 մասի տակ: Ճյուղի հիմքի, մեջտեղի կամ ծայրի տակ դնելիս 
խախտվում է հավասարակշռությունը, ինչից և այն կարող է կոտրվել: 

Այդ եղանակի առավելությունն այն է, որ պարզ է, և ամեն մարդ կա-
րող է կատարել։ Մյուս կողմից՝ թերությունն էլ այն է, որ խանգարում է 
միջշարքային տարածությունների մշակման աշխատանքներին, բացի 
այդ, ջրելուց հետո հողը փափկում է, խախտվում է նեցուկների կայունու-
թյունը, դրանից նրանք հաճախ վայր են ընկնում կամ, կորցնելով ուղղա-
հայաց դիրքը, հեշտությամբ ջարդվում են: 

2) Շպալերային նեցուկավորումը կիրառում են այն սորտերի համար, 
որոնք ունեն բրգաձև, ուղղահայաց, դեպի վեր ձգվող սաղարթ, օրինակ՝ 
խնձորենիներից «Կանդիլ սինապը», «Սառի սինապը», «Ռոզմարին բելին», 
«Կանդիլ կիտայկան», «Սյունիքախնձորը», տանձենիներից՝ «Սեն-ժեմե-
նը», «Կյուրենը» և այլն: Նեցուկավորման համար վերցնում են մեկ հատ 
երկար նեցուկ, որն ուղղահայաց կերպով կապում են կենտրոնական 
ուղեկցողին՝ նրա ամբողջ երկարությամբ: Այնուհետև առաջին նեցուկից 
40-50սմ հեռավորության վրա (երկու կողից) նրան զուգահեռ ամրացնում 
են երկրորդ նեցուկը, նույն հեռավորությամբ և դիրքով ամրացնում են 
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երրորդ և մյուս իրար զուգահեռ նեցուկները, որից հետո դրանք իրար ամ-
րացնում են շառավղային կամ հորիզոնական նեցուկներով: 

Բոլոր կմախքային, կիսակմախքային և պտղաբերող ճյուղերը կա-
պում են նեցուկներին: Այդ եղանակը նույնպես խանգարում է միջշարքա-
յին տարածությունների մշակմանը, և, որ ամենակարևորն է, շատ աշխա-
տատար է: Առավելությունն այն է, որ ավելի քիչ նեցուկներ են ծախսվում: 

3) Վանդակային նեցուկավորումը կիրառում են փռված և հավաք 
(կոմպակտ) սաղարթ ունեցող սորտերի համար: Այդ եղանակով նեցուկա-
վորելու համար սաղարթի եզրերին (շրջագծով) ամրացնում են հենափայ-
տեր և դրանց կապում են ուղղահայաց դիրքով նեցուկներ: Այդ նեցուկնե-
րը տարբեր բարձրության վրա 3-4 տեղից միացնում են շառավղային կամ 
հորիզոնական նեցուկներին: Այնուհետև բոլոր ճյուղերը շպագատներով 
կապում են իրար հետ: Այդ դեպքում ծառի սաղարթն ամբողջությամբ 
կարծես թե վերցվում է վանդակների մեջ: 

Այս եղանակը շատ պարզ է, աշխատատար չէ, ավելի քիչ (30-400) նե-
ցուկներ է պահանջում: 

4) Էությունը հետևյալն է. կենտրոնական ուղեկցողին ուղղահայաց և 
զուգահեռ ամրացնում են մեկ նեցուկ, որը պետք է ավելի բարձր լինի, քան 
ուղեկցողը: Այնուհետև վերցնում ենք 6-8 նեցուկ, որոնց մեկ կողմի ծայրե-
րը շատ ամուր կապում են իրար, որից հետո կապված մասը հագցնում են 
կենտրոնական ուղեկցողին զուգահեռ ամրացած գլխավոր նեցուկի ծայ-
րին հագցրած երկաթե օղակի մեջ ու լավ ամրացնում: Այնուհետև նեցուկ-
ները բացում են ճառագայթանման ու շպագատով կապում են սաղարթի 
կմախքային և կիսակմախքային ճյուղերին: Դրանք լավ ամրացնելու հա-
մար հորիզոնական և անկյունագծային ուղղությամբ անցկացնում են երկ-
րորդական նեցուկներ, որոնք կապում են շառավղային նեցուկներին և բո-
լոր պտղաբերող ճյուղերը կապում են դրանց: 

Այս եղանակով նեցուկավորումը չի խանգարում ոռոգման և միջշար-
քային տարածությունների մեքենայացման աշխատանքներին, սակայն 
պահանջվում է մեծ հմտություն: 

Վերջերս ցածրաճ ծառերի համար օգտագործում են բրգաձև նեցու-
կավորում, որը վանդակային նեցուկավորման ձևափոխությունն է: 
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Բերքահավաքից հետո նեցուկները պետք է խնամքով հավաքել և պահել 
համապատասխան ծածկի տակ՝ մինչև հաջորդ տարի: Նեցուկավորման բո-
լոր ձևերն էլ ունեն որևէ բացասական կողմ, այդ է պատճառը, որ մարդիկ 
որոնում են ավելի հեշտ և էժան եղանակ, բայց մինչև այժմ այդ պրոբլեմի 
շուրջը կատարված պրպտումները չեն տվել ցանկալի արդյունք: 

Բացի վերոհիշյալ ձևերից, Ամերիկայում կիրառում են նեցուկավոր-
ման մեկ այլ եղանակ, որի էությունը հետևյալն է. սաղարթի կմախքային 
ճյուղերն իրար են կապում փափուկ, 4-7մմ հաստության մետաղալարով: 
Մետաղալարը կապում են կենտրոնական ուղեկցողին և ամրացնում 
նրանից դուրս եկած առաջին կարգի կմախքային ճյուղերին ու շատ 
ամուր ձգում են: Ձգում են այնպես, որ կմախքային ճյուղերը վեր չբարձ-
րանան, չխախտվի դրանց ուղղությունն ու դիրքը: Երկրորդ կարգի ճյուղե-
րը կապում են առաջին կարգի ճյուղերին, երրորդ կարգինը՝ երկրորդա-
կաններին և այլն: Կարելի է կապել իրար դիմաց գտնվող ճյուղերը: Բնա-
փայտը չվնասելու համար անհրաժեշտ է ձգելուց առաջ մետաղալարի 
տակ դնել ավտոմեքենայի անվադողի կամ ռետինի կտոր: 

Մետաղալարի փոխարեն այժմ օգտագործում են վերամշակված հա-
տուկ պարան, որն անձրևներից կամ արևի տակ մնալուց չի փտում և չի 
կարճանում կամ չի երկարում: Այդ պարաններն ավելի հարմար են ճյու-
ղերն իրար հետ կապելու համար և զգալիորեն իջեցնում են ծախսերը: 

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 
1. Ի՞նչ է այգու վերակառուցումը։ Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս ենք այն կատա-

րում։  
Ներկայացրե՛ք վերակառուցման տեսակները և դրանց առանձնա-

հատկությունները։ 
2. Ինչի՞ց է կախված տարբեր ծառատեսակների ցրտադիմացկունու-

թյունը։ 
3. Ինչպե՞ս պետք է էտել ցրտահարված ծառերը։ 
4. Ե՞րբ են ծառերը նեցուկի կարիք ունենում։ Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում 

նեցուկավորումը։ 
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5. Նեցուկավորման ի՞նչ եղանակներ կան։ Ներկայացրե՛ք դրանց 
առավելություններն ու թերությունները։ 

Գործնական աշխատանք 
 
Իրավիճակային խնդիրների լուծում։ 
Փոքր խմբերով մտածե՛ք այգու խնամքի համար իրավիճակային 

խնդիրներ և առաջարկե՛ք միմյանց։ Լուծումները ներկայացրեք և քննար-
կեք ամբողջ խմբով։ 

Պայմանական իրավիճակային խնդիրները պետք է ընդգրկեն. 
• կոնկրետ իրավիճակներ (այգու նոսրացում, վերակառուցման կամ 

վերապատվաստման անհրաժեշտություն, գարնանային կամ ձմեռային 
ցրտահարման վտանգ, առատ բերքի պատճառով ճյուղերի կոտրման 
վտանգ և այլն), 

• կոնկրետ պայմաններ (այգու տեսակը, ծառերի տարիքը, սորտը, 
այգու աշխարհագրական դիրքը և այլն)։ 
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ԳԼՈՒԽ 2 
ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄԸ 

2.1. ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ՀՈՂԻՆ ԱՅՆ, ԻՆՉ ԲՈՒՅՍԵՐԸ ՎԵՐՑՆՈՒՄ ԵՆ 
 

Պտղաբերող այգում ծառերի աճն ու զարգացումն ապահովելու հա-
մար կիրառվող կոմպլեքս ագրոտեխնիկական միջոցառումների մեջ պա-
րարտացումը կարևոր ու վճռական նշանակություն ունի, քանի որ առանց 
պարարտացման հնարավոր չէ լուծել բարձր և որակյալ բերքի ստացման 
պրոբլեմը: 

Ծիրանենին, դեղձենին, սալորենին, խնձորենին, տանձենին, սերկևիլե-
նին միևնույն տեղում ապրում են մի քանի տասնյակ տարի և Հայաստանում 
նորմալ մշակման պայմաններում տալիս են հեկտարից 10-15, իսկ որոշ 
դեպքերում՝ 20-25տ և ավելի բերք: Այդքան բերք կազմակերպելու համար 
նրանք յուրաքանչյուր տարի հողից վերցնում են հսկայական քանակու-
թյամբ հանքային սննդանյութեր և դրանով աղքատացնում են այն: 

Տարբեր պտղատու տեսակներ և նույնիսկ սորտեր հողից վերցնում են 
տարբեր քանակությամբ սննդանյութեր: Այս ուղղությամբ տվյալներն 
ամփոփված են ստորև ներկայացված աղյուսակում: 

 

Պտղատու այգու հողի յուրաքանչուր հեկտարից սննդանյութերի  
տարեկան ծախսը (կգ)՝ ըստ Վ. Վելիովի, Ե.Պոպովի և Տ.Զախովի 

 

Պտղատու տեսակները N (կգ) P2Օ5 (կգ) K2O (կգ) 
Դեղձենի 83,5 20,2 80,7 
Ծիրանենի 80,4 18,1 76,8 
Սալորենի 33,0 9,5 42,6 
Խնձորենի 57,7 15,7 61,6 
Տանձենի 33,0 7,8 37,0 

Սերկևիլենի 50,4 17,4 63,0 
 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ սննդանյութերից ամենից շատ 
սպառվում է ազոտը, ապա՝ կալիումը և ֆոսֆորը: Ընդ որում, ամենից 
շատ ազոտ և կալիում են սպառում դեղձենին և ծիրանենին: 

Հողի բերրիությունը բարձրացնելու, հետևապես և պտղատու ծառե-
րից բարձր բերք ստանալու համար ամեն տարի հողից վերցված սննդա-
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նյութերը համապատասխան չափով պետք է վերադարձվեն հողին: «Վե-
րադարձնում են» միայն պարարտացման միջոցով: 

Կան բազմաթիվ տվյալներ այն մասին, որ գրեթե բոլոր տիպի հողերը 
հարուստ են սննդանյութերով, սակայն բույսերը կարող են օգտագործել 
նրանց միայն այն մասը, որը լուծված վիճակում գտնվում է պտղատու 
բույսերի մազարմատների գրաված շերտերում: Այստեղից հետևում է, որ 
այդ շերտն ամեն տարի պետք է պարարտացվի և պահվի փուխր, խոնավ 
ու մոլախոտերից մաքուր վիճակում:  

Պարարտանյութերն ըստ իրենց ծագման բաժանվում են երկու խմբի՝ 
օրգանական և հանքային։ Վերջինս, ի տարբերություն առաջինի, ստաց-
վում է գործարաններում՝ զանազան տեսակի հանքային ծագում ունեցող 
քիմիական նյութերի վերամշակումից: 

Պարարտանյութերն ըստ ազդեցության լինում են ուղղակի և անուղ-
ղակի: 

1. Ուղղակի ազդող են համարվում այն պարարտանյութերը, որոնք 
պարունակում են բույսերի համար անհրաժեշտ մեկ կամ մի քանի 
սննդային տարր, և որոնք անմիջականորեն յուրացվում են բույսի կողմից: 

2. Անուղղակի ազդող են համարվում այն պարարտանյութերը, որոնք 
չեն պարունակում բույսի համար անհրաժեշտ սննդային տարրեր կամ 
եթե պարունակում են, ապա բույսը դրանք անմիջապես օգտագործել չի 
կարող, բայց այդպիսի պարարտանյութերն անհրաժեշտ են հողի թթվու-
թյունը չեզոքացնելու, նրա մեջ այս կամ այն ռեակցիան առաջացնելու և 
հողի ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները լավացնելու նպատակով 
(օրինակ՝ կիրը, գիպսը): Պետք է նշել, որ Հայաստանի կարբոնատներով 
հարուստ հողերը երբեք կրացման կարիք չեն զգում: 

Ուղղակի ազդող պարարտանյութերն իրենց հերթին բաժանվում են 
լրիվ և թերի ազդողների:  

Լրիվ ազդող են համարվում բոլոր օրգանական ծագում ունեցող այն 
պարարտանյութերը, որոնք պարունակում են բույսերի համար անհրա-
ժեշտ բոլոր հիմնական սննդային տարրերը՝ N, P2O5, K2O5 և այլն: 

Թերի ազդող են համարվում բոլոր այն հանքային պարարտանյութե-
րը, որոնք պարունակում են միայն մեկ անհրաժեշտ սննդային տարր, այ-
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սինքն՝ N, K կամ P: Բացառություն են կազմում համակցված (կոմբինաց-
ված) պարարտանյութերը: 

 

2.2. ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ 
 

Գոմաղբ 
Օրգանական պարարտանյութերից հողի վրա բազմակողմանի ներ-

գործություն թողնելու տեսակետից ամենալավն ու ունիվերսալը գոմաղբն 
է: Այն պարունակում է 0,4-0,5% ազոտ, 0,2-0,3% ֆոսֆոր (P2O5), 0.5-0.6% 
կալիում (K2O): Ամբողջ գոմաղբի մոտավորապես մեկ քառորդը չոր նյու-
թեր են: 

Եթե այգիների հողն ամեն տարի պարարտացվում է գոմաղբով՝ հեկ-
տարին 15-20տ, ապա ամեն տարի հողի մեջ մտցնում ենք 75-100կգ ազոտ, 
40-60կգ ֆոսֆորաթթու, 100-120կգ կալիում (ազդող նյութի հաշվով): Բացի 
դրանից, հող ենք մտցնում նաև 4-5տ չոր նյութեր և մեծ քանակությամբ՝ 
տասնյակ միլիոնների հասնող բակտերիաներ: 

Գոմաղբով պարարտացնելիս լավանում են ծանր կավային հողերի 
ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները, հողը դառնում է օդաջրաթա-
փանց, ուժեղանում է միկրոկենսաբանական պրոցեսների ինտենսիվու-
թյունը, ի վերջո բարձրանում է նրա բերրիությունը: Գոմաղբով պարար-
տացնելիս մեծանում է ավազով հարուստ հողերի մասնիկների կապակ-
ցողականությունը, հողը հարստանում է հումուսով և հանքային 
սննդային տարրերով: 

Գոմաղբով պարարտացումը բարձրացնում է ղըռ (անջրդի և քարքա-
րոտ) հողերի կնձիկայնությունը, հարստացնում է օրգանական նյութերով, 
բարձրացնում է նրանց ջուր պահելու ունակությունը, ստեղծվում են պայ-
մաններ ռիզոսֆերային սնկիկների զարգացման համար: 

Թռչնաղբ 
Թռչնաղբը լավագույն օրգանական պարարտանյութ է: Նրա մեջ եղած 

ազոտը գտնվում է ավելի պարզ և հեշտ քայքայվող միացությունների 
ձևով, այդ պատճառով հողից հաճախ ազոտի մեծ կորուստ է լինում: Դրա-
նից խուսափելու համար թռչնաղբը հողի երեսին փռելուց հետո պետք է 
անհապաղ, առանց ձգձգումների վարել 20-25սմ խորությամբ և շուռ տալ 
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հողի տակ: Կախված թռչունների տեսակից, թռչնաղբի բաղադրությունը 
տարբեր է, միջին հաշվով պարունակում է 1,3% ազոտ, 1,7% ֆոսֆոր և 
0,9% կալիում: 

Քանի որ թռչնաղբը շուտ է լուծվում և բույսերի կողմից նրա յուրաց-
ման գործակիցը համեմատած մյուս օրգանական պարարտանյութերի 
հետ շատ բարձր է, ուստի այն պետք է հող մտցնել գարնանը՝ փոքր նոր-
մաներով, կամ վեգետացիայի ընթացքում՝ սնուցման կարգով: 

Կոմպոստ 
Կոմպոստը պատրաստում են տեղում՝ տնտեսությունում: Դա հողի 

վրա իր ազդեցությամբ մոտենում է գոմաղբին, բայց երբեք նրան փոխա-
րինել չի կարող: Յուրաքանչյուր հեկտարին կարելի է տալ 15-20տ, իսկ 
եթե տրվում է 2-3 տարին մեկ, ապա նորման կարելի է հասցնել 40-50տ: 

Տորֆ  
Տարբերում են երկու տեսակի տորֆեր՝ ստորին (խորքային) և մակե-

րեսային: Ստորին տորֆն ավելի հարուստ է սննդանյութերով, քան մակե-
րեսայինը: Տորֆը պարունակում է միջին հաշվով 0,6-3,5% ազոտ, 0,22-
0,3% ֆոսֆոր: Ազոտով շատ հարուստ է հատկապես ստորին տորֆը: 

Քանի որ մեր հանրապետության կլիման շատ չոր է, օդի հարաբերա-
կան խոնավությունը՝ ցածր և վեգետացիայի ընթացքում ջերմաստիճանը 
շատ բարձր է, ուրեմն հողի խոնավությունը ամռանը միշտ ցածր է լինում: 
Ահա այդ պայմաններում տորֆով պարարտացումը բացասական ազդե-
ցություն է թողնում բույսերի վրա, որովհետև այն, ամորֆ վիճակում լինե-
լով, խլում է մազարմատների շերտի խոնավությունը և չորացնում է այն, 
դրա հետևանքով մազարմատները ոչնչանում են: Ուստի խորհուրդ չի 
տրվում պտղատու այգիները տորֆով պարարտացնել, այն կարելի է օգ-
տագործել միայն հաճախակի ջրելու և հողը միշտ խոնավ վիճակում պա-
հելու պայմանով: 
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2.3. ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐ 
 

Հանքային են համարվում ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումա-
կան պարարտանյութերը: 

Ազոտական պարարտանյութեր 
Ազոտական պարարտանյութերը շատ են, սակայն դրանցից աչքի է 

ընկնում ամոնիակային սելիտրան, որը օգտագործվում է գրեթե բոլոր տի-
պի հողերում: Նա պարունակում է 34-35% ազոտ։ Կախված պատրաստ-
ման եղանակից՝ այն կարող է լինել փոշենման և հատիկավորված (գրա-
նուլացված): Փոշենման ամոնիակային սելիտրան ունի սպիտակ կամ 
կրեմի գույն: Հիդրոսկոպիկության շնորհիվ պահվելու ընթացքում նրա 
մասնիկները միանում, կպչում են իրար՝ վերածվում կոշտերի։ Դրա հա-
մար պարարտացնելուց առաջ անհրաժեշտ է այն մանրացնել, իսկ հատի-
կավորված սելիտրան դրա կարիքը չունի: 

Այգիները ամոնիակային սելիտրայով պարարտացնում են գարնանը, 
և այն կարող է ապահովել ծառերի պահանջն ամբողջ վեգետացիայի ըն-
թացքում: 

Ամոնիումի սուլֆատ: Բյուրեղային, գորշ-կանաչավուն, երբեմն սպի-
տակ գույնի փոշի է: Պարունակում է 20-21% ամոնիակային ազոտ, որն 
ունի ֆիզիոլոգիապես թթու հատկություն: Հայաստանի կարբոնատներով 
հարուստ հողերում ամոնիումի սուլֆատը տալիս է լավ արդյունք: 

Միզանյութ: Մանր, բյուրեղային, սպիտակ գույնի, խտացված պա-
րարտանյութ է, պարունակում է 45-46% ազոտ, որը հեշտությամբ լուծ-
վում է ջրի մեջ։ Օգտագործվում է ինչպես արմատային, այնպես էլ արտ-
արմատային սնուցումների համար: Հողի մեջ մտցնելուց առաջ նրա հետ 
պետք է խառնել չոր ավազ կամ թեփ, որպեսզի լավ ցրվի հողի մեջ: 

Ֆոսֆորական պարարտանյութեր 
Ֆոսֆորական պարարտանյութերից ամենատարածվածը և արտա-

դրության մեջ լայն կիրառում ունեցողը սուպերֆոսֆատն է, որը պարու-
նակում է 14-20% ֆոսֆոր: Օրթոֆոսֆորական թթվի փոխանակված կա-
լիումական աղն է՝ կապակցված գիպսի հետ: Սպիտակ կամ գորշ (մոխ-
րագույն) գույնի փոշի է՝ յուրահատուկ հոտով: 
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Պահեստներում երկար պահելիս այն պնդանում է և կորցնում ցրվե-
լու հատկությունը: Այդ վերացնելու համար սուպերֆոսֆատը պետք է հա-
տիկավորել (գրանուլացնել): Հատիկավորված վիճակում այն պարունա-
կում է 19-20% ֆոսֆոր և ավելի լավ ներգործություն է թողնում ծառերի 
աճի և պտղաբերման վրա: 

Կրկնակի սուպերֆոսֆատի մեջ գիպս չկա, ինչի հետևանքով իր ֆի-
զիկական հատկություններով նման է հատիկավորված հասարակ սու-
պերֆոսֆատի հատկություններին (պարունակում է 45-50% ֆոսֆոր): 

Ֆոսֆորական ալյուրը դժվար լուծվող պարարտանյութ է. Ուստի նրա 
օգտագործումը շատ սահմանափակ է. լավ է օգտագործել կոմպոստ 
պատրաստելու համար: Ֆոսֆորական ալյուրը շատ մանր աղացած, մուգ 
գորշավուն փոշի է, պարունակում է 19-23% ֆոսֆոր. պահելու ընթացքում 
չի պնդանում: Ֆոսֆորական պարարտանյութերից Հայաստանում ամե-
նալայն կիրառում ունի սուպերֆոսֆատը: 

Կալիումական պարարտանյութեր 
Ամենատարածվածը և մեր հանրապետությունում լայն չափով օգտա-

գործվողը կալիումական աղն է, որը սպիտակ բյուրեղային փոշի է. պա-
րունակում է 52-56% կալիումի օքսիդ: 

Ջրի մեջ հեշտությամբ է լուծվում, դրանով կարել է պարարտացնել 
աշնանը և գարնանը, որպես հիմնական պարարտանյութ կարելի է օգտա-
գործել նաև սնուցման համար: 

30 կամ 40%-անոց կալիումական աղը ստացվում է աղացած սիլվինի-
տի քլորական կալիումի խառնուրդից: Սպիտակ, մանր, բյուրեղային փո-
շի է՝ սիլվինիտի վարդագույն հատիկներով: Դժվարալույծ է, պարունա-
կում է նաև նատրիումի քլորիդ (մոտ 36-50%), որն ունի տոքսիկ հատկու-
թյուն և, եթե դրանով պարարտացնեն գարնանը կամ վեգետացիայի ըն-
թացքում, ապա պտղատու բույսերը կչորանան: 

Այդ է պատճառը, որ դրանով պարարտացնում են աշնանը: 
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2.4. ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 
 

Այգիների պարարտացման եղանակները մի քանիսն են. 
ա) Համատարած, երբ պարարտանյութերը հավասարապես ցրում են 

պտղաբերող այգիների միջշարքերում՝ ներառյալ ծառերի մերձբնային 
տարածությունները, հետո վարում ու շուռ են տալիս հողի տակ: 

բ) Մերձբնային տարածությունների պարարտացում: Այս դեպքում 
պարարտանյութը տրվում է ծառերի բնի շուրջը սաղարթի բռնած տարա-
ծությունում, ընդ որում, անմիջապես բնի մոտ հողը (30-40 սմ-ից մոտիկ) 
պարարտացնել չի կարելի, որովհետև այդ մասում մազարմատներ չկան, 
կան միայն խոշոր կմախքային արմատներ, որոնք հողից սնունդ վերցնել 
չեն կարող: 

գ) Ակոսներով պարարտացնում են վարելու ընթացքում մազարմատ-
ները չվնասելու նպատակով: Դրա համար այգիների միջշարքային տա-
րածություններում, իրարից 1-1,5մ հեռավորության վրա, շարքերի ամբողջ 
երկարությամբ բաց են անում 15-20սմ լայնությամբ և 25-30սմ խորությամբ 
ակոսներ, պարարտանյութերը, հավասարապես ցրելով, լցնում են ակոս-
ների մեջ և փոցխում: 

դ) Պարարտացում օջախներով: Այս դեպքում այգիների ամբողջ միջ-
շարքային և մերձբնային տարածություններում փորում են 20 սմ լայնու-
թյամբ, 30-40սմ խորությամբ ու մեկը մյուսից 1,5մ հեռավորությամբ փո-
սեր, հեկտարին հատկացվելիք պարարտանյութը բաժանում են ըստ 
պատրաստած փոսերի թվի, լցնում են փոսերի մեջ ու ծածկում հողով:  

Պարարտանյութի արդյունավետությունը մեծ չափով կախված է նրա՝ 
հողի մեջ մտնելու խորությունից: Ա.Ս. Հարությունյանի տվյալներով խա-
ղողի այգիների խոր պարարտացումը զգալի չափով բարձրացնում է բեր-
քատվությունը: 

Խնձորենու, տանձենու վրա կատարած ուսումնասիրությունները ցույց 
են տվել, որ պտղատու բույսերի կմախքային արմատները, ճիշտ է, թափան-
ցում են հողի շատ խոր շերտերը, բայց մազարմատները սկսում են գոյանալ 
հողի վերևի շերտում՝ 20սմ-ից մինչև 90սմ խորության վրա: Ընդ որում, մազ-
արմատների 70 և ավելի %-ը գոյանում է 35-60սմ խորության շերտում: ինչ-
պես գիտենք, հողից սնունդ վերցնողը մազարմատներն են: Բացի դրանից, 
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հայտնի է նաև, որ ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերը հողի 
վերին շերտերը մտնելու դեպքում կապվում են հողի վերևի շերտի մասնիկ-
ների հետ և չեն թափանցում հողի այն շերտերը, որտեղ կենտրոնացած է 
բույսերի արմատային համակարգը, հետևաբար մնում են անօգտագործելի: 
Այստեղից հետևում է, որ ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութե-
րը պետք է հողի մեջ մտցնել այնպիսի խորությամբ, որ դրանք ընկնեն մազ-
արմատների տարածման շերտի մեջ: 

Ելնելով դրանից՝ խորհուրդ է տրվում ֆոսֆորական և կալիումական 
պարարտանյութերը տալ աշնանավարի տակ, այսինքն՝ պարարտանյու-
թերը համատարած ցրել միջշարքային և մերձբնային տարածություննե-
րում, վարել 25սմ խորությամբ և շուռ տալ հողի տակ:  

Դեղձենու վրա կատարած փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ 
սուպերֆոսֆատը հողի մեջ 30սմ խորությամբ մտցնելու դեպքում, ծառերի 
աճն ու բերքատվությունն ավելի բարձր են լինում, քան 20սմ խորությամբ 
մտցնելու դեպքում: 

Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Ռումինիայում, Բուլ-
ղարիայում, Ֆրանսիայում և այլ տեղերում կատարած փորձերը նույնպես 
հաստատում են, որ այդ պարարտանյութերը, հատկապես սուպերֆոս-
ֆատը, պետք է հող մտցնել 35-50 և նույնիսկ 60սմ խորության վրա, եթե 
հողը վարեն 30-50սմ խորությամբ, բոլոր մազարմատները կկոտրատվեն, 
ուրեմն այդպիսի խորությամբ վարել չի կարելի: Ազոտական և օրգանա-
կան բոլոր պարարտանյութերը պետք է փռել հողի երեսին, վարել 10-15սմ 
խորությամբ և շուռ տալ հողի տակ:  
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2.5. ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
 

Պտղատու այգիների պարարտացման ժամկետները տարբեր են և 
կախված են՝  

ա) պարարտանյութերի տեսակներից, նրանց լուծելիության ու հողի 
մեջ դյուրաշարժության աստիճաններից,  

բ) մշակվող տեսակների և նույնիսկ սորտերի արմատային համա-
կարգի աճի ու զարգացման առանձնահատկություններից,  

գ) պարարտացման եղանակներից և նպատակներից: 
Օրգանական պարարտանյութերը, հատկապես գոմաղբը, պետք է 

տալ աշնանը, որովհետև նրանց մեջ եղած օրգանական ծագում ունեցող 
մնացորդները դեռևս լրիվ քայքայված չեն լինում: Ուսումնասիրություննե-
րով ապացուցվել է, որ 3-4 ամիս է պետք, որ այդ մնացորդները հողի մեջ 
քայքայվեն, հասունանան և պիտանի դառնան պտղատու բույսերի ար-
մատների կողմից յուրացվելու համար: Հայաստանի բարձր լեռնային գո-
տու պայմաններում գոմաղբը պետք է տալ սեպտեմբերի վերջին, հոկտեմ-
բերի առաջին տասնօրյակում, իսկ մնացած վայրերում (Արարատյան 
հարթավայրում, Եղեգնաձորում, Մեղրիում, Ղափանում և Հյուսիս-արևել-
յան շրջաններում)՝ հոկտեմբերի կեսից մինչև նոյեմբերի կեսերը, մինչև 
կայուն ցրտերն սկսելը: 

Օրգանական պարարտանյութերից միզանյութը, գոմաղբահեղուկը, 
կոմպոստը կարելի է տալ վաղ գարնանը՝ մարտի կեսերին, ապրիլի սկզբնե-
րին. բարձր լեռնային գոտում՝ ապրիլի վերջին, մայիսի սկզբներին: 

Հանքային պարարտանյութերից ֆոսֆորի միացությունները (սու-
պերֆոսֆատը, կրկնակի սուպերֆոսֆատը, ֆոսֆորի ալյուրը) համեմա-
տաբար դժվար են լուծվում և հողի մեջ դյուրաշարժ չեն, ուստի դրանք 
պետք է տալ աշնանը՝ հոկտեմբերի վերջին, նոյեմբերի մեջ: Կալիումա-
կան պարարտանյութերից կալիումական աղը, ազոտական պարարտա-
նյութերը պետք է տալ վեգետացիայի ընթացքում՝ սնուցման կարգով: 

Սնուցում 
Տարբերում են երկու տեսակի սնուցում՝ արմատային և արտարմա-

տային:  
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Առաջին դեպքում պարարտանյութերը մտցնում են հողի մեջ, իսկ 
երկրորդի դեպքում՝ լուծում են ջրի մեջ և սրսկում տերևների վրա: 

Սնուցման համար օգտագործվում են հիմնականում հեշտ լուծվող 
պարարտանյութեր՝ ամոնիակային սելիտրա, աղբահեղուկ, միզանյութ, 
կալիումի քլորիդ: Սնուցման համար օգտագործում են նաև միկրո-
տարրեր: 

Սնուցում են ծառերի աճն ապահովելու, ծաղկաբողբոջների հիմնա-
դրումն ու դիֆերենցումն ուժեղացնելու, բերքատվությունը բարձրացնե-
լու, պտուղների որակը լավացնելու և մյուս կենսական պրոցեսները հա-
ջող անցկացնելու համար: 

Ամոնիումի սուլֆատը, ճիշտ է, համարվում է դժվարալույծ, բայց հա-
մեմատած ֆոսֆորական պարարտանյութերի հետ ավելի հեշտ է լուծվում 
և դյուրաշարժ է: Ուստի խորհուրդ է տրվում այդ պարարտանյութերը 
տալ աշնանը: Ազոտական և կալիումական մնացած պարարտանյութերը 
կարելի է տալ գարնանը՝ բողբոջներն ուռչելուց 8-10 օր առաջ: 

Հայաստանում կատարված արտադրական փորձերը ցույց են տվել, 
որ պարարտացման արդյունավետությունն ավելի բարձր է լինում, եթե 
հեկտարին հասնող սելիտրայի նորմայի 1/3 մասը հողի մեջ է մտցվում 
աշնանը՝ բերքահավաքից հետո, այսինքն՝ մազարմատների բուռն աճի 
շրջանում, իսկ մնացած մասը՝ վաղ գարնանը: 

Պարարտացնել կարելի է վեգետացիայի ընթացքում՝ ամռանը, մի քա-
նի նվագով՝ որպես սնուցում: 

Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Բուլղարիայում և Ռուսաստանում կա-
տարված փորձերը ցույց են տվել, որ մայիս-հունիս ամիսների սնուցումը 
ծառերի բերքատվությունը բարձրացնում է 20-50%-ով: 

Իզոտոպների մեթոդով արտարմատային սնուցման ուսումնասիրու-
թյուններից պարզվել է, որ նշան արված սուպերֆոսֆատը տերևների մի-
ջոցով շատ արագ տարածվում է բույսի մեջ: 

Պ.Կ. Ուրսուլենկոյի տվյալներով՝ նշան արված ֆոսֆորը խնձորենու 
տերևի ստորին երեսից բույսի մեջ է մտնում 10 անգամ ավելի շատ քանա-
կությամբ, քան տերևների վերևի երեսից: Այդ փորձերով խնձորենու բերքի 
բարձրացումը եղել է 30%: 
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Չնայած սնուցման ձևերի վերոհիշյալ դրական կողմերին, այնուամե-
նայնիվ, այն պետք է դիտել որպես լրացուցիչ միջոցառում: Սնուցումը 
պետք է տալ մինչև հուլիսի երկրորդ տասնօրյակը, որից հետո այն պետք 
է դադարեցնել: 

Հնդավորների այգում, որտեղ նկատվում է բերքատվության պարբե-
րականություն, սնուցման ժամկետներն այլ են: 

Հերթական բարձր բերքատվության տարում, վաղ գարնանը հիմնական 
պարարտացում չեն կատարում, դրա փոխարեն սնուցում են, ընդ որում, 
առաջին անգամ սնուցում են հունիսյան պտղավիժումից անմիջապես հետո 
(մեր պայմաններում դա համընկնում է հունիսի 10-15), երկրորդ անգամ 
առաջին սնուցումից մոտ մեկ ամիս հետո, մոտավորապես հուլիսի 15-20 ըն-
կած ժամանակամիջոցում: Բերքատվության ոչ հերթական, այսինքն՝ պա-
կաս բերքի տարում, վաղ գարնանը հիմնական պարարտացումից հետո, 
ծաղկելուց 5-6 օր առաջ սնուցում են առաջին անգամ, երկրորդ անգամ սնու-
ցում են հունիսյան պտղավիժումից 5-8 առաջ և, վերջապես, երրորդ անգամ 
սնուցում են հուլիսի առաջին տասնօրյակում: 

Ինչպես հիմնական, այնպես էլ սնուցման համար օգտագործվող պա-
րարտանյութերի քանակն ու ժամկետները սահմանվում են տերևների 
ախտորոշման (դիագնոստիկան) մեթոդով՝ այսինքն՝ տերևների մեջ եղած 
սննդային տարրերի քանակով: 

Տերևների ախտորոշման ուսումնասիրությամբ այժմ զբաղվում են 
գրեթե բոլոր առաջավոր երկրներում: 

Հայաստանում առաջին անգամ այս հարցի ուսումնասիրությամբ 
զբաղվել են պրոֆ. Ե.Մ.Մովսիսյանը (խաղողի վազի վրա), պրոֆ. Ա.Ս.Հա-
րությունյանը, և Ս.Գ.Դանիելյանը (ծիրանենու և դեղձենու վրա): Ստաց-
ված տվյալները, ճիշտ է, դեռևս վերջնական չեն, այնուամենայնիվ, այս 
մեթոդով պետք է որոշեն պահանջվելիք պարարտանյութի տեսակը, քա-
նակը և հողի մեջ նրանց մտցնելու ժամկետները: 

Հայաստանում, ըստ Ա.Գ.Դանիելյանի տվյալների, եթե ծիրանենու 
սպիտակ սորտի տերևների մեջ ազոտի առավել քանակը 2,2% է, ֆոսֆո-
րինը՝ 0,32-0,34%, կալիումինը՝ 1,5-2%, այն նորմալ աճում ու պտղաբերում 
է և եթե վերոհիշյալ տարրերի քանակը տերևների մեջ համապատասխա-
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նաբար պակասում է 0,5, 0,04-0,1 և 0,7%-ով, ապա թուլանում է նրա վեգե-
տատիվ աճը, վատանում է պտուղների որակը, ընկնում է բերքատվու-
թյունը: Այդ երևույթները ծիրանենու պարարտացման առաջին ախտորոշ-
ման ցուցանիշներն են: 

 

2.6. ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ 
 

Հողի մեջ պարարտանյութեր մտցնելու նորմաները որոշելիս պետք է 
հաշվի առնել հողագիտական քարտեզները: 

Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ միակողմանի և 
շաբլոն նորմաներով այգիների պարարտացումը ոչ միայն արդյունավետ 
չէ, այլ նույնիսկ կարող է բացասական ազդեցություն թողնել ծառերի նոր-
մալ աճի ու պտղաբերման վրա: 

Պարարտացման նորմաները կախված են հողի տեսակից, նրա 
սննդանյութերի և հումուսի քանակից, վարելաշերտի հզորությունից: 

Հայաստանում կատարած հետազոտական աշխատանքներից պարզ-
վել է, որ ծանր կավային աղուտ հողերը պետք է պարարտացնել օրգանա-
կան պարարտանյութերի բարձր նորմաներով և հակառակը, մշակովի 
ոռոգելի հողերի պարարտացման նորմաները կարելի է իջեցնել: 

Հայաստանի ղըռ, քարքարոտ, հումուսից խիստ աղքատ հողերում գո-
մաղբով և այլ օրգանական պարարտանյութերի բարձր նորմաներով պա-
րարտացնելու արդյունավետությունը (հատկապես սիդերացիայի) միան-
գամայն ակնհայտ է: 

Պարարտացնելու նորմաները տարբեր հողակլիմայական պայման-
ներում տարբեր են լինում։ Նորմաները որոշելիս պետք է հաշվի առնել 
պարարտացվող բույսի տեսակի և սորտի առանձնահատկությունները: 

Պարարտացման նորմաները կախված են բույսերի խտությունից։ 
Խիտ տնկարկներում, որտեղ մեկ հեկտարի վրա ավելի շատ թվով ծառեր 
են աճեցնում (օրինակ՝ մեկ հեկտարի վրա 500-600 դեղձենու, 300-400 սա-
լորենու և 150-200 խնձորենու ծառեր), պարարտացման նորմաներն ավելի 
բարձր են, քան հնդավորները:  

Պարարտացման նորմաները կախված են բույսերի աճի ուժից և բեր-
քատվությունից։ Որքան ծառերը փարթամ են աճում, մեծ ծավալով սա-
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ղարթ են կազմակերպում ու բարձր բերք տալիս, պարարտացման նորմա-
ներն այնքան բարձր պետք է վերցնել և հակառակը: 

Պարարտացման նորմաները խիստ չափով կախված են աճող բույսի 
տարիքից: 

Աճի տարիքային 1-ին և 2-րդ շրջաններում պարարտացման նորմա-
ներն ավելի ցածր են, քան աճի 3-րդ և 4-րդ շրջաններում, վերջինս այլ է, 
քան 5-րդ և 6-րդ շրջաններում: 

Պարարտացման որոշակի կայուն նորմաներ առաջարկելու համար 
անհրաժեշտ է պարարտացման փորձնական աշխատանքներ կատարել 
ըստ առանձին հողերի տիպերի, ենթագոտիների, պարարտացվող բույսե-
րի տեսակային ու սորտային կազմերի, նրանց աճի ուժի, բերքատվու-
թյան: Հայաստանի ղըռերում օրգանական պարարտանյութերից գոմաղբը 
և կոմպոստը պետք է տալ 3 տարին մեկ անգամ՝ 50-60տ/հա, 2 տարին մեկ 
անգամ՝ 30-40տ/հա, իսկ ամեն տարի պարարտացնելիս՝ 15-20տ/հա: Թռչ-
նաղբը պետք է տալ ամեն տարի վաղ գարնանը՝ 3-5տ/հա: Ղըռերում օր-
գանական պարարտանյութերի արդյունավետությունը բարձրացնելու 
համար պարարտանյութերի արդյունավետությունը բարձրացնելու հա-
մար պարարտացումը պետք է զուգակցվի հողի մշակման (պահպանման) 
սիստեմների հատկապես բազմամյա խոտերի և ծածկող (սիդերացիա) 
բույսերի մշակման հետ: 

Հայաստանի բարձր լեռնային գոտիներում, օրգանական պարարտա-
նյութերից գոմաղբը տրվում է 2-3 տարին մեկ անգամ՝ 30-40տ/հա կամ 
ամեն տարի՝ 10-15տ/հա, թռչնաղբը՝ 2-3 տ/հա: Մինչև վերջին ժամանակ-
ներս այգիները պարարտացնելու համար ընդունված էին ցածր նորմա-
ներ, խորհուրդ է տրվում ամեն տարի հեկտարին տալ 70-90-ական կգ 
ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում (ազդող նյութի հաշվով): Այժմ փորձերով հաս-
տատվում է, որ հեկտարին տրվող պարարտանյութերի նորմաների ավե-
լացումը զգալի չափով ավելացնում է նաև բերքատվությունը: Իհարկե, 
շատ ավելի բարձր նորմաները, ընդհակառակը, կարող են իջեցնել բեր-
քատվությունը, բայց այժմ Հայաստանի պայմաններում խորհուրդ է 
տրվում այգիներն ամեն տարի պարարտացնել ազոտական, ֆոսֆորա-
կան և կալիումական պարարտանյութերով, հեկտարին տալով 120կգ յու-
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րաքանչյուրից: Պրակտիկան ցույց է տվել, որ հանքային պարարտանյու-
թերի և օրգանական պարարտանյութերի զուգակցումը զգալի չափով 
բարձրացնում է բերքատվությունը: 

Նկատի ունենալով, որ մեր հանրապետությունում օրգանական պա-
րարտանյութերի, հատկապես գոմաղբի քանակը խիստ պակաս է, խոր-
հուրդ է տրվում իջեցնել գոմաղբով պարարտացնելու նորման, այն հասցնե-
լով 5-6տ/հա և դրա փոխարեն ավելացնել հանքային պարարտանյութերի 
նորմաները, հեկտարին տալով 100-120-ական կգ ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում: 

Պտղաբուծության առաջավորները հանքային պարարտանյութերը 
մեկ նվագով հողի մեջ մտցնելու նորման հասցրել են 150-160 կգ/հա: 

Դրանից ավել տալու դեպքում (հատկապես ազոտը) կարող է բացա-
սական ազդեցություն թողնել ծառերի նորմալ աճի ու բերքատվության 
վրա: Ազոտական պարարտանյութերը վեգետացիայի ընթացքում մի քա-
նի նվագով սնուցումների ձևով տալու ժամանակ նորմաները կարելի է 
մեծացնել։ Օրինակ՝ վաղ գարնանը որպես հիմնական պարարտանյութ 
կարելի է տալ 80/90 կգ/հա, այնուհետև առաջին սնուցման ժամանակ տալ 
40-50կգ, երկրորդ սնուցման ժամանակ՝ 30-40 կգ/հա: Այսպիսով, մեկ հեկ-
տարին տրվող մաքուր ազոտի քանակը հասնում է մոտ 170-180 կգ: Պա-
րարտացման այսպիսի կոտորակային եղանակի դեպքում ազոտի բարձր 
նորման ոչ միայն չի խանգարում, այլև, ընդհակառակը, նպաստում է բույ-
սերի նորմալ աճին ու բերքատվությանը: 

Միկրոտարրերով սնուցելիս խորհուրդ է տրվում խնձորենու արմա-
տային սնուցման համար գարնան սրսկումների ժամանակ վերցնել մի-
զանյութի 0,3%-անոց, իսկ ամռան սրսկումների ժամանակ՝ 0,5%-անոց 
ջրային լուծույթը: Տանձենին գարնանը սրսկում են 0,1-0,2%-անոց, ամռա-
նը՝ 0,3%-անոց, բալենին գարնանը՝ 0,5-0,6%-անոց, իսկ ամռանը՝ 1%-
անոց ջրային լուծույթներով: 

Հիվանդությունների դեմ բորդոյան հեղուկով պայքարելու դեպքում 1լ 
բորդոյան հեղուկին ավելացնում են 0,3-0,5գ սելիտրա, 5գ միզանյութ: 

Պ.Կ.Ուրսուլենկոն խորհուրդ է տալիս արմատային սնուցման համար 
ծառերը սրսկել սելիտրայի 0,3-անոց, կալիումի քլորիդի 0,5%-անոց և սու-
պերֆոսֆատի 3%-անոց ջրային լուծույթներով: 
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Ամերիկայում ցրտահարված դեղձենին և խնձորենին միզանյութի 0,3%-
անոց լուծույթով սրսկելիս արագ վերականգնվում է: Պետք է նշել, որ վերջին 
տարիներին պտղատու բույսերի արտարմատային սնուցումների համար 
կիրառվում են բազմաթիվ արդյունավետ կենսապարարտանյութեր:  

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 
1. Ո՞րն է հողի պարարտացման նպատակը։ 
2. Որո՞նք են օրգանական և հանքային պարարտանյութերի առանձ-

նահատկությունները։ 
3. Պարարտացման ի՞նչ եղանակներ են կիրառվում այգիներում։  

Որո՞նք են դրանց առանձնահատկությունները։ 
4. Ինչի՞ց են կախված պարարտացման ժամկետներն ու նորմաները։ 
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՈՒՄ 

 

Հայաստանը համարվում է ամենատաք, չոր, խիտ ցամաքային կլիմա 
ունեցող հանրապետություններից մեկը, որտեղ պտղատու բույսերը մշա-
կում են միայն ջրովի պայմաններում: 

Բազմամյա դիտումներն ու հաշվարկները ցույց են տվել, որ պտղա-
տու բույսերն անջրդի կարող են աճել այն շրջաններում, որտեղ տարվա 
ընթացքում մթնոլորտային տեղումների քանակը 700-800մմ-ից պակաս չի 
լինում, այն էլ եթե զգալի քանակը՝ մոտ 500-600մմ, տեղում է վեգետացիա-
յի շրջանում: 

Հանրապետության Արարատյան հարթավայրի, կենտրոնական և 
Վայոց ձորի գոտիներում տեղումների քանակը 250-300, Սևանի ավազա-
նի և Շիրակի գոտում՝ 350-400, Լոռի-Փամբակի, Ապարան-Հրազդանի գո-
տիներում՝ 500-600, Հայաստանի հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևելյան 
գոտիներում (բացառությամբ՝ Մեղրու շրջանի, որը մոտավորապես նման 
է ցածրադիր գոտու)՝ 400-500մմ է: Դժբախտաբար տեղումների մեծ մասը 
լինում է ուշ աշնանը, ձմռանը և վաղ գարնանը: Վեգետացիայի ընթաց-
քում՝ գարնան երկրորդ կեսերից մինչև ամռան վերջերը, այսինքն՝ բույսե-
րի աճի բուռն շրջանում, անձրևներ համարյա չեն լինում, օդի հարաբերա-
կան խոնավությունը խիստ ընկնում է և հակառակը, օդի ջերմությունը 
զգալիորեն բարձրանում է և հուլիս-օգոստոս ամիսներին նույնիսկ հաս-
նում է 38-400-ի։ Ահա այսպիսի պայմաններում ջրի խիստ պակասության 
հետևանքով պտղատու բույսերն ուժեղ վնասվում, չորանում և շարքից 
դուրս են գալիս: Այդ է պատճառը, որ պտղատու բույսերը Հայաստանում 
մշակում են միայն արհեստական ոռոգման պայմաններում:  

Արհեստական ոռոգման պատմությունը Հայաստանում շատ հին է: 
Այդ մասին են վկայում հանրապետության տարբեր վայրերում կատարած 
զանազան պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ջրանցքների հետքե-
րը, ջրատար խողովակների մնացորդները, քարտեզները, որոնք վերաբե-
րում են մ.թ.ա. XI-VI դարերին՝ Ուրարտական թագավորների ժամանա-
կաշրջանին:  
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3.1. ՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԸ ՋՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ 

 

Պտղատու բույսերի պահանջը ջրի նկատմամբ՝ կախված տարվա 
եղանակներից, տարբեր է. ամենից շատ նրանք ջուր են պահանջում վեգե-
տացիայի ընթացքում, հատկապես ապրիլի կեսերից մինչև օգոստոսի 
վերջերը: Այնուհետև ջրի պահանջն անընդհատ նվազում է և հանգստի 
շրջանում հասնում է նվազագույնի:  

Ջրի պահանջը փոխվում է՝ կախված պտղատու բույսերի ցեղային, տե-
սակային և սորտային կազմերից: Հայաստանում աճող պտղատու բույսերից 
ջրի նկատմամբ ամենից շատ պահանջկոտ են հնդավորները, անջրդի պայ-
մաններում կարող են աճել և նորմալ պտղաբերել այն շրջաններում, որտեղ 
մթնոլորտային տեղումների քանակը տարվա ընթացքում 300 մմ է: 

Պետք է նշել, որ սերկևիլենին և խնձորենին ավելի խոնավասեր են, քան 
տանձենին: Ջրի պահանջկոտության տեսակետից հնդավորներից հետո 
երրորդ տեղը գրավում են հատապտուղները (մորենի, ելակենի, հաղարջե-
նի, կոկռոշենի և այլն), որոնք պահանջում են 700մմ-ից ոչ պակաս մթնոլոր-
տային տեղումներ։ Այդ բույսերից ամենախոնավասերը մորենին է: 

Ջրի պահանջկոտության տեսակետից չորրորդ տեղը գրավում են ըն-
կուզավորները, որոնք պահանջում են 600-700մմ տեղումներ, ընդ որում, 
տխլենին և շագանակենին ավելի խոնավասեր են, քան ընկուզենին: Հաջորդ 
տեղը գրավում են կորիզավորները, որոնք անջրդի պայմաններում աճում ու 
պտղաբերում են 500-600մմ մթնոլորտային տեղումների դեպքում։  

Պետք է նշել, որ ջրի պահանջի տեսանկյունից ամենախոնավասերը 
բալենին և սալորենին են, իսկ ամենաչորադիմացկունը՝ նշենին և պիս-
տակենին: 

Ամենից քիչ ջուր են պահանջում (300-400մմ) չոր, մերձարևադարձա-
յին մշակովի բույսերը (ձիթենի, նռնենի, թզենի և արևելյան խուրմա): 

Պտղատու բույսերի պահանջը ջրի նկատմամբ փոխվում է՝ կախված 
սորտի առանձնահատկություններից: Օրինակ՝ ծիրանենու «Երևանի» 
սորտն ավելի շատ ջուր է պահանջում, քան «Սաթենի» և «Խարջի» սորտերը: 
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Պահանջվող ջրի քանակը փոխվում է՝ կախված հողի տիպից և, հատ-
կապես, հողային շերտի մազանոթների խոնավությունից, որտեղ տարած-
վում են ծառերի ակտիվ արմատները: 

Փորձով ապացուցված է, որ եթե մազանոթների խոնավունակությու-
նը փոքր է, ջրի պաշարը, որն ստեղծվում է արհեստական ոռոգումով, 
ավելի արագ է ծախսվում, քան այն դեպքում, երբ մազանոթների խոնա-
վությունը մեծ է: Օրինակ, ավազային, ղըռ հողերում ջրի ավելի մեծ կո-
րուստ է լինում, քան մշակովի, ոռոգելի կամ հումուսով հարուստ հողե-
րում: Կավային և, մանավանդ, ծանր կավային հողերում ջուրը թափան-
ցում է մազանոթների մեջ, այնտեղ մնալով դառնում է պակաս շարժուն, 
դրա հետևանքով ջրի կորուստը քիչ է լինում:  

Բերված օրինակներից միանգամայն ակնհայտ է, որ ամենից շատ 
ջուր պահանջում են այն այգիները, որոնք հիմնադրվում են ղըռ, ավազով 
հարուստ հողերի վրա: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, ոռոգվող ջրի քանակը կախված 
է նաև միջշարքային տարածությունների օգտագործումից: Եթե միջշար-
քային տարածությունների հողը զբաղված է սև ցելով, ապա ոռոգման հա-
մար պահանջվող ջրի քանակը համեմատաբար ավելի քիչ կլինի, քան եթե 
միջշարքերը զբաղեցնում են այս կամ այն խումբ մշակովի բույսերով: 

 Տարբեր խտություն ունեցող տնկարկներում ոռոգման համար պա-
հանջվող ջրի քանակը, անշուշտ, տարբեր է: Օրինակ՝ մեկ հեկտարի վրա 
հիմնված ծառերի թիվը եթե շատ է, ապա պահանջվող ջրի քանակն ավելի 
շատ պետք է լինի, քան նոսր տնկարկներում: 

Ոռոգման նորմաները փոխվում են՝ կախված տնկարկների ծառերի 
տարիքից, օրինակ՝ երիտասարդ ծառերի ջրման նորման ավելի քիչ է, 
քան տարիքավոր ծառերինը, բայց առաջինները պահանջում են ավելի 
շատ ջուր, քան երկրորդները: 

Հողում բավարար քանակությամբ ջուրը նպաստում է նորատունկ 
ծառերի կպչողականությանը, նրանց հետագա աճին ու սաղարթի լրիվ 
կազմակերպմանն ու պտղաբերման պրոցեսի արագացմանը: 

Պտղատու բույսերն իրենց աճի ու զարգացման տարբեր փուլերում 
ջրի նկատմամբ ունեն տարբեր պահանջներ: Առանձին փուլերի անցման 
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տևողությունն ու առանձնահատկությունները պետք է լավ իմանալ, որ-
պեսզի անհրաժեշտության դեպքում այն ապահովվի համապատասխան 
քանակի ջրով: 

Երբեմն այգիները ջրում են բույսերի աճի այն փուլում, երբ դրա կա-
րիքը չի զգացվում. ավելորդ ջուրը խանգարում է բույսերի նորմալ աճին 
ու պտղաբերմանը, իջեցնում է նրանց ցրտադիմացկունությունը և պտուղ-
ների շաքարայնությունը: 

Գերքանակով ջրից, մանավանդ կավային հողերում, առաջանում է 
լճացում, որից արմատները ջրահեղձ են լինում ու մահանում են: 

Նկատի ունենալով, որ ջուրը մեր հանրապետությունում քիչ է, այգի-
ները ջրելիս այն խնայողաբար են ծախսում: 

Դրա համար անհրաժեշտ է նախապես ուսումնասիրել ջրմանը վե-
րաբերող հետևյալ հարցերը. 

1) Տնկվելիք ծառատեսակների պահանջը ջրի նկատմամբ և արհես-
տական ոռոգման համար պահանջվող ջրային ռեսուրսները տարբեր են: 
Ոռոգման համար օգտագործվում են բնական աղբյուրների, գետերի, բնա-
կան և արհեստական լճերի, ջրամբարների և ստորգետնյա ջրերը: 

Հայաստանում բնական աղբյուրները քիչ են, իսկ գետերը հոսում են 
անդնդախոր ձորերով, ուստի պոմպակայանների, արհեստական լճակնե-
րի ու ջրամբարների կառուցումը Հայաստանում շատ կարևոր նշանակու-
թյուն ունի: 

2) Ջուրը խնայողաբար և նպատակային ձևով ծախսելու համար ան-
հրաժեշտ է շատ լավ, գիտական հիմունքներով կազմակերպել ոռոգման 
ցանցը: Ոռոգման ցանցը բաղկացած է մայր առվից, ժամանակավոր ոռո-
գիչներից և օժանդակ առուներից: 

Մայր առուն պետք է անցնի տնտեսության այն մասով, որ հնարավոր 
լինի անխափան կերպով պահանջվող քանակությամբ ջուր մատակարա-
րել այգիներին: Մայր առուներից ջուրը գնում է ժամանակավոր ոռոգիչնե-
րի, ապա՝ ջրատարների մեջ, այնտեղից փոխադրվում է օժանդակ առու-
ներն ու ջրման ակոսները կամ բաժակները:  

Բացի ոռոգման ցանցից, այգում պետք է կառուցել նաև ջրահավաք և 
ջրցիր ցանցեր, որոնց նպատակն է՝ այգուց հեռացնել ավելորդ, չօգտա-
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գործվող կամ «փախչող» ջուրը: Եթե այն չհեռացվի, կարող է հոսել դեպի 
այգամիջյան ճանապարհները և խանգարել երթևեկությանը կամ ողողել 
ցանքատարածությունները: Երբեմն էլ կուտակվելով փոս ընկած տեղե-
րում՝ կարող է առաջացնել ճահճացում և երկրորդային աղակալում: 

Ինչպես հայտնի է, մեր հանրապետության հողային տարածքը գտն-
վում է անհարթությունների վրա: Եթե ռելիեֆն ունի միջին թեքություն, 
այսինքն՝ յուրաքանչյուր 100 մ-ի վրա թեքությունը տատանվում է 40-50 
սմ-ի սահմաններում, ոռոգման առուներն անցկացվում են թեքությանն 
ուղղահայաց, իսկ ջրման առուները՝ թեքության ուղղությամբ: 

Եթե ռելիեֆն ալիքաձև է և ունի մեծ թեքություն, այսինքն՝ յուրաքանչ-
յուր 100մ-ի վրա թեքությունը տատանվում է 0,9-2մ-ի սահմաններում, 
ոռոգիչներն անցկացնում են թեքության ուղղությամբ, իսկ ջրման առունե-
րը՝ թեքությանն ուղղահայաց ուղղությամբ: 

 

3.2. ՋՐԵԼՈՒ ՁԵՎԵՐԸ 
 

Պտղատու բույսերի համար պահանջվող ջրի քանակը, նրա արդյու-
նավետ ու խնայողաբար օգտագործումը շատ բանով կախված են ջրելու 
եղանակներից: Ջրում են (ոռոգում) հիմնականում չորս ձևով՝  

• մակերեսային,  
• ենթահողային,  
• անձրևացման,  
• կաթիլային: 
Հայաստանում ամենատարածված և ընդունված ձևը մակերեսային 

ջրումն է, որի դեպքում ջուը տալիս են հողի մակերեսին, որտեղից այն 
ծծվելով թափանցում և անցնում է խոր շերտերը: 

Ենթահողային ձևով ջրելիս հողի մեջ անցկացվում են ծակոտկեն խո-
ղովակներ (ստորին շերտերից) ու ջուրը բաց են թողնում նրանց մեջ: Ջու-
րը խողովակներով հոսելիս ծակոտիներից դուրս է գալիս ու ծծվում հողի 
մեջ՝ ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին շերտերով, խոնավացնելով ամ-
բողջ վարելաշերտը: Այս ձևով ջուրը պտղաբուծության մեջ ընդհանրա-
պես քիչ է տարածված և Հայաստանում բոլորովին չի կիրառվում: 



 
 

220 
 

Հայաստանում անձրևացումը պտղաբուծության մեջ նույնպես կիրա-
ռելի չէ:  

Վերջին տարիներին Հայաստանում լայն տարածում է ստանում կա-
թիլային ոռոգումը, որը համարվում է ջրի խնայողության ամենաարդյու-
նավետ ձևը: 

Այսպիսով, ներկայումս ամենատարածված և արդյունավետ ձևը մակե-
րեսային ջրումն է: Կախված տեղի ռելիեֆից, ջրում են մի քանի եղանակով: 

 

1. Լիմանային եղանակով ջրում 
 

Ջրման ամենահին եղանակներից է, բայց մեզ մոտ՝ Հայաստանում 
այն համարյա չի կիրառվում, որովհետև մեր հողային տարածքն անհարթ 
է, և մեծ դժվարություններ են առաջանում այդ եղանակով ջրելիս։ Բացի 
դրանից՝ ջուրը խիստ սակավ է:  

Այս եղանակով ջրելու համար այգու հողային տարածությունը բաժա-
նում են մի շարք հորիզոնական մարգերի, որոնց մակերեսը հարթեցնում 
և չորս եզրերը թմբապատում են 15-20սմ բարձրությամբ: Ստացվում է 
ավազանի նմանվող տարածություն: Այնուհետև ջուրը բաց են թողնում 
ավազանի մեջ՝ մինչև լրիվ լցվելը: 

Ջրելու այդ եղանակն ունի մի շարք թերություններ՝ լինում է ջրի մեծ 
ծախս, հողի մակերեսը հավասարապես չի ջրվում, որոշ տեղերում (հատ-
կապես փոս ընկած) ջուրը շատ է կուտակվում, առաջացնում է լճացում, և  
արմատները ջրահեղձ են լինում, վատանում է հողի աերացիան և ծառերի 
աճի համար ստեղծվում են անբարենպաստ պայմաններ: Որոշ տեղերում 
ջուրը լավ չի ներծծվում, և դրա հետևանքով հողը ջրելու հետո քեշի չի 
գալիս և խանգարում է միջշարքային տարածությունների փխրեցման աշ-
խատանքներին: Այդ եղանակով ջրելիս ստեղծվում են բարենպաստ պայ-
մաններ մոլախոտերի արագ զարգացման ու տարածման համար: 

Ելնելով այս ամենից՝ այժմ հրաժարվում են ջրելու այդ եղանակից: 
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2. Բաժակներով ջրում 
 

Ջրման այս եղանակը հայտնի է շատ հին ժամանակներից։ Դրա 
պատմությունը Հայաստանում այնքան հին է, որքան պտղաբուծության 
պատմությունը: Բաժակներով ջրումը հանրապետության գրեթե բոլոր 
շրջաններում այժմ էլ ունի մեծ տարածում: 

Բաժակներով ջրելու համար ծառերի բնի շուրջը՝ մերձբնային տարա-
ծություններում, պատրաստում են տարբեր լայնությամբ և 15-20սմ խո-
րությամբ փոսեր (բաժակներ): Փոսերի չորս եզրերում 20սմ բարձրու-
թյամբ հողային թմբեր են պատրաստում: Բաժակի մեկ կողմից բացում են 
փոքր ակոս և փոսը միացնում են միջշարքերով անցնող ջրբաժան ակոսի-
կի հետ: Բաժակի տրամագիծը կախված է ոռոգվող ծառերի առանձնա-
հատկություններից ու տարիքից: 

Նորատունկ ծառերի համար բաժակի տրամագիծը 1-1,5մ է։ Ծառերի 
տարիքին զուգընթաց աստիճանաբար 20-30սմ-ով ավելացնում են տրա-
մագիծը: Ավելացնում են այնքան ժամանակ, մինչև որ ծառերի սաղարթ-
ները լրիվ կազմակերպվում և անցնում են պտղաբերման, դրանից հետո 
բաժակների մեծությունը դարձնում են 3-5մ և թողնում են անփոփոխ: 

Ջրբաժան ակոսից ջուրը բաց են թողնում բաժակի մեջ մինչև լրիվ 
լցվելը, իսկ հետո ջուրը կտրում և ջրատարներով փոխադրում են հաջորդ 
բաժակի մեջ: 

Այդ եղանակով ջրումն ունի հետևյալ թերությունները. 
Ջուրը ծախսվում է ոչ խնայողաբար: Ջրասակավ և չոր շրջաններում 

այդ հանգամանքը պետք է խիստ հաշվի առնել: 
Ջուրը բաժակի մեջ մեծ քանակությամբ լցվելով, ավելի շատ թափան-

ցում է ուղղաձիգ ուղղությամբ, դեպի հողի խոր շերտերը, իսկ հորիզոնա-
կան ուղղությամբ շատ քիչ է ծծվում, այնպես որ պտղատու բույսերի ակ-
տիվ արմատների տարածման շերտերի մի մասը չի խոնավանում, մնում 
է չոր: Այդ շերտերում մազարմատներ չեն գոյանում, իսկ եղած արմատ-
ներն էլ չորանում և շարքից դուրս են գալիս: 

Այսպիսով, բաժակներով ջրելու հետևանքով արհեստականորեն 
կրճատվում, փոքրացվում է մազարմատների գրաված տարածությունը, 
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խախտվում է արմատների և վերերկյա մասերի միջև եղած կոռելյացիոն 
կապը: 

Որոշ շրջաններում բաժակների մեջ ջրի գերկուտակումը և ուղղագիծ 
թափանցումը դեպի հողի խոր շերտերը լճացում է առաջացնում, որից 
արմատները նեխում են: 

Ջուրը բաժակի մեջ մեծ քանակությամբ կուտակվելով և աստիճանա-
բար հողի մեջ թափանցելով, բնականաբար այնտեղից պետք է դուրս մղի 
օդը՝ նրա տեղը գրավելու համար. Սակայն օդը ջրի ճնշման տակ հողից 
ազատ դուրս գալ չի կարողանում: 

Բաժակների մեջ ջուրը լիքը լցվելուց հետո, ջրի երեսին առաջանում 
են պղպջակներ, լսվում են (հանգստի պահերին) նաև խշշոցներ. Դա վկա-
յում է այն մասին, որ օդը հողից դուրս է գալիս պայթյուններով, և դրանից 
հողը փոշիանում է: Ջուրը ներծծվելուց 3-4 օր հետո, երբ հողը քեշի է գա-
լիս, բաժակի մեջ նկատվում է հողի երեսին նստած փոշու տիղմանման 
շերտ: Սա ցույց է տալիս, որ իրոք ջրելու այդ եղանակի դեպքում հողը փո-
շիանում է, հետևապես խանգարվում են նրա մեջ տեղի ունեցող աերա-
ցիոն պրոցեսները: Հաշվի առնելով բաժակներով ջրելու բացասական 
կողմերը՝ այժմ այդ եղանակով ջրելուց հրաժարվում են: 

Բաժակներով ջրելը խորհուրդ է տրվում միայն լանջերի և թեքու-
թյունների վրա՝ հողը լվացումներից պաշտպանելու համար: 

 

3. Ինֆիլտրացիոն կամ ակոսներով ջրում 
 

Պտղատու այգիները ջրելու ամենակատարյալ եղանակը ակոսներով 
ջրելն է: Ակոսներով ջրելու համար ջրելուց առաջ այգիների միջշարքե-
րում պատրաստում են ակոսներ: Ակոսների հեռավորությունը մեկը մյու-
սից կախված է հողի տեսակից և լինում է տարբեր: Թեթև ավազակավա-
յին հողերում ակոսները պատրաստում են մեկը մյուսից 0,8-1,2մ հեռավո-
րության վրա, կավային հողերում՝ 1,2-1,5մ, ծանր կավային հողերում՝ 0,5-
0,7մ հեռավորության վրա: Ակոսների խորությունը և լայնությունը պետք է 
լինի սովորաբար 20-25սմ, երկարությունը՝ 60-100մ, կավային հողերինը՝ 
ավելի երկար (մինչև 200մ): 
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Ակոսները բաց են անում սովորական այգու գութանով կամ կուլտի-
վատորով: Ջուրը բաց են թողնում բարակ շիթով: Շիթը ջրի այն քանակն է, 
որը հատկացվում է մեկ ջրվորին մեկ օրվա ընթացքում այգին ջրելու հա-
մար: Ակոսներով դանդաղ հոսելով՝ ջուրը թափանցում է հողի մեջ ինչպես 
ուղղաձիգ, այնպես էլ հորիզոնական ուղղությամբ, և ներքևից բարձրա-
նում է դեպի հողի վերին շերտը: 

Ջրելու այդ եղանակի առավելությունն այն է, որ այգին ջրվում է հա-
վասարապես, օդը դուրս է գալիս առանց պայթյունի, հետևապես հողը չի 
փոշիանում: Մոլախոտերի սերմերը և արմատները հողի վերին, չոր շեր-
տերում մնալով՝ 5-6սմ խորությամբ (որտեղ ջուրը չի բարձրանում և չի 
հասնում), չեն ծլում: 

Այս եղանակով ջրելուց հետո ամբողջ մակերեսի հողը միաժամանակ 
է քեշի գալիս, և ջուրը խնայողաբար է ծախսվում: Այդ է պատճառը, որ ըն-
դունված է ջրելու այս եղանակը:  

Անձրևացման եղանակով ջրում են այն դեպքում, երբ տեղանքի 
պատճառով հնարավոր չի մակերեսային ջրումը. այսպիսի դեպքերում 
միայն կարելի է դիմել ջրելու այդ եղանակին: Անձրևացում է կոչվում ջրե-
լու այն եղանակը, երբ այդ նպատակի համար ծառայող անձրևացնող մե-
քենաների ցրող խողովակներից մեծ ճնշման տակ ջուրը բարձրանում, 
օդի մեջ որոշ բարձրության վրա վերածվում է մանր կաթիլների, անձրևի 
նման թափվում և խոնավացնում է հողը: 

 

3.3. ՋՐՄԱՆ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ 
 

Ջրելու նորման ջրի այն անհրաժեշտ քանակն է՝ արտահայտված խո-
րանարդ մետրով, որը պահանջվում է մեկ միավոր (հեկտար) տարածու-
թյունը մեկ անգամ ջրելու համար (իսկ ոռոգման նորման ամբողջ վեգե-
տացիայի ընթացքում պահանջվող ջրի քանակն է): 

Ջրելու նորման, կախված տվյալ հողակլիմայական պայմաններից, 
հատկապես մթնոլորտային տեղումների քանակից, հողի խոնավությու-
նից, օդի հարաբերական խոնավությունից, ջերմության ռեժիմից, ոռոգվող 
շերտի խոնավությունից և ջրվող ծառերի տարիքից, տարբեր է: Կավային 
հողերում՝ ավելի փոքր է, քան ղռերում և ավազախառն հողերում: Երի-



 
 

224 
 

տասարդ այգիներում, ուր ծառերի արմատային համակարգը շատ խոր չի 
գնում, ավելի փոքր է, քան պտղաբերող այգիներում: 

Ինչպես վերևում նշվեց, պտղաբերող ծառերի ակտիվ արմատները 
(մազարմատները) գոյանում են հողի վերին շերտերում՝ 15-20սմ մինչև 80-
90սմ խորության վրա: Հետևապես, այդ շերտը պետք է ապահովել ջրով: 
Պրակտիկան ցույց է տվել, որ եթե այգու հողը ջրում են 0,9մ խորությամբ, 
հողում ստեղծվում են ջրային ռեժիմի նպաստավոր պայմաններ՝ պտղա-
տու բույսերի աճի ու զարգացման համար: 

Ջրելու նորման որոշելիս անպայման պետք է հաշվի առնել ոռոգվող 
հողաշերտի առավելագույն խոնավության տոկոսը ջրելուց հետո (որի 
դեպքում բույսերը նորմալ աճում և պտղաբերում են) և հողի առկա խոնա-
վության տոկոսը:  

Պտղատու այգիների ոռոգման նորմաները՝ կախված տվյալ գոտու հո-
ղակլիմայական պայմաններից, տարբեր են: Օրինակ՝ Արարատյան հարթա-
վայրի մեջ մտնող շրջաններում, Եղեգնաձորի, Մեղրու ցածրադիր մասերում 
այգիները ջրում են 7-8 անգամ (այդ շրջանում ոռոգման նորման կլինի 6300-
7200), ղըռերում՝ 10-12 անգամ (ոռոգման նորման 9000-11000մ3): 

Հայաստանի հյուսիս-արևելյան, Լոռի-Փամբակի, Զանգեզուրի գոտի-
ներում այգիները ջրում են 5-6 անգամ, ուրեմն ոռոգման նորման կլինի 
4500-5400մ3, իսկ լեռնային գոտիներում ջրում են 3-4 անգամ, հետևապես 
ոռոգման նորման կտատանվի 2700-3600մ3-ի սահմաններում: 

Ջրման և ոռոգման նորմաները պարզելուց հետո անհրաժեշտ է լավ 
իմանալ ջրելու ժամկետները: 

 

3.4. ՋՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
 

Ջրելու ժամկետները խիստ փոփոխվում են՝ կախված տեղի հողակլի-
մայական պայմաններից և մշակվող ծառաբույսերի՝ ջրի նկատմամբ պա-
հանջի առանձնահատկություններից: Ուստի ջրելու համար որոշակի 
ժամկետներ առաջարկել հնարավոր չէ: Առաջին անգամ պետք է ջրել վաղ 
գարնանը, ծաղկելուց մեկ-երկու շաբաթ առաջ՝ ծաղկման շրջանում ջրե-
լուց խուսափելու համար: 

Փորձով ապացուցված է, որ եթե ծաղկման շրջանում հողի մեջ խոնա-
վությունը խիստ պակասում է, և ծառերն ապահովված չեն անհրաժեշտ քա-
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նակությամբ ջրով, ծաղկի առանձին մասերը լավ չեն ձևավորվում, և ծաղիկը 
մնում է թերզարգացած։ Դրա հետևանքով փոշոտումը և բեղմնավորումը 
նույնպես լիարժեք չեն լինում, և նրանց մեծ մասը առանց պտուղ կազմակեր-
պելու թառամում ու թափվում է: Հայաստանի պայմաններում, մանավանդ 
Արարատյան հարթավայրում, Եղեգնաձորում, Մեղրիում, Արարատի, Աբով-
յանի և Աշտարակի շրջաններում բողբոջների ուռչելուց մինչև ծաղկումը 
տևում է 15-20 օր. այդ ընթացքում անձրևներ չեն լինում, և ծառերը դրանից 
խիստ տուժում են, ուստի ծաղկելուց առաջ ջրելը շատ անհրաժեշտ է: 

Ծաղկման շրջանում խորհուրդ չի տրվում ջրել, որովհետև ծառերի 
տերևային ապարատը կազմակերպված չի լինում, մանավանդ կորիզա-
վորները, և եթե ջրում են, ծառերի արմատներն ագահությամբ կլանում են 
ջուրը, իսկ տերևային ապարատի բացակայության կամ նրա շատ թույլ 
զարգացած լինելու պատճառով գոլորշիացում տեղի չի ունենա: Ջուրը, 
թափանցելով բույսի մեջ, նոսրացնում է բջջի պրոտոպլազման, և ծաղիկ-
ները դրանից թափվում են: 

Մեր կարծիքով՝ առաջին անգամ լավ է ջրել ծաղկելուց 1-2 շաբաթ 
առաջ: 

Երկրորդ անգամ պետք է ջրել ծաղկաթափից անմիջապես հետո՝ տե-
րևային մակերեսի և նոր սաղմնավորված պտուղների կազմավորումն 
արագացնելու համար: 

Երրորդ անգամ պետք է ջրել վեգետատիվ մասերի աճն ուժեղացնե-
լու, պտղալիցը կազմակերպելու և հաջորդ տարվա բերքի համար նոր 
ծաղկաբողբոջներ հիմանդրելու համար: Արարատյան հարթավայրում 
ջրում են մոտավորապես մայիսի առաջին տասնօրյակում: 

Չորրորդ անգամ պետք է ջրել ուժեղ վեգետատիվ աճի փուլում: Այդ 
ջրի նպատակն է ապահովել վեգետատիվ մասերի վերընթաց աճը, նպաս-
տել պտուղների արագ խոշորացմանը, ծաղկաբողբոջների համատարած 
հիմնադրմանը և հունիսյան պտղավիժման մեղմացմանը: Արարատյան 
հարթավայրի պայմաններում այն կատարվում է մայիսի վերջերին, հու-
նիսի սկզբներին: 

Հինգերորդ անգամ պետք է ջրել կորիզավորների (ծիրանենու, բալե-
նու, կեռասենու) համատարած բերքահավաքից 15-20 օր առաջ: Բերքի 
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հասունացման շրջանում ջրել չի կարելի, որովհետև ջրելու հետևանքով 
պտուղները սկսում են ճաքճքել, ընկնում է նրանց փոխադրունակությու-
նը, պահունակությունը, պտուղները դառնում են ջրալի, պակասում է 
նրանց քաղցրությունն ու բույրը: Ցածրադիր գոտու պայմաններում դա 
համընկնում է մոտավորապես հունիսի կեսերին: 

Հնդավորների համար այդ ջրի նպատակն է՝ նպաստել ինչպես հաջորդ 
տարվա բերքի համար նոր ծաղկաբողբոջների հիմնադրմանն ու նրանց հա-
ջող դիֆերենցմանը, այնպես էլ պտուղների արագ խոշորացմանը: 

Վեցերորդ ջուրը պետք է տալ կորիզավորների բերքահավաքից անմի-
ջապես հետո՝ մոտավորապես հուլիսի 10-15-ից հետո: Այդ ջրի նպատակն է՝ 
ուժեղացնել տերևների ֆոտոսինթետիկ գործունեությունը, ստեղծել մեծ քա-
նակությամբ օրգանական սննդանյութեր: Մինչ այդ ասիմիլյացիոն նյութերը 
գրեթե ամբողջությամբ ծախսվում են պտուղների խոշորացման վրա, և 
նրանց հոսքը դեպի արմատային համակարգ շատ քիչ է կատարվում. 
դրանից ակտիվ արմատների աճը թուլանում և համարյա կանգ է առնում: 
Այդ ջրից հետո, քանի որ պտուղներ չկան, ստեղծված օրգանական նյութերի 
հոսքը դեպի արմատներն ուժեղանում է, ինչն ապահովում է ակտիվ ար-
մատների վերընթաց աճը: Հնդավորների համար այդ ջրի նպատակն է՝ մի 
կողմից շարունակել ծաղկաբողբոջների հիմնադրումը, նրանց դիֆերենցու-
մը, մյուս կողմից՝ նպաստել պտուղների խոշորացմանը: 

Վեցերորդ անգամ ջրելուց հետո՝ հուլիս-օգոստոս ամիսներին, ըստ 
երևույթին Արարատյան հարթավայրում, ինչպես նաև Եղեգնաձորում, 
Մեղրիում, Հայաստանի ղըռերում ևս 2-3 ջուր կպահանջվի: Օգոստոսի 
10-15-ից հետո պետք է աշխատել քիչ ջրել, որպեսզի աճը կանգ առնի, 
կազմակերպվեն շիվերի ծայրային բողբոջները, սկսվեն շիվերի հասունա-
ցումն ու փայտացումը և սննդանյութերի կուտակումը հյուսվածքներում, 
Սակայն պետք է զգույշ լինել, որովհետև օգոստոսի կեսերից հետո մեզ 
մոտ ցերեկները ջերմությունը դեռևս 36-380 է լինում, և չջրելուց ծառերը 
կարող են չորանալ: Պետք է այնքան քիչ ջրել, որ ծառերը խեղճանան, 
բայց չչորանան: 

Հնդավորների աշնանային և ձմեռային սորտերի բերքահավաքից 20-
25 օր առաջ պետք է ջրել. դա համընկնում է մոտավորապես սեպտեմբերի 
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սկզբներին: Դրանից հետո ջուրը պետք է դադարեցնել, բայց բերքահավա-
քից անմիջապես հետո ջրել: 

Խորհուրդ է տրվում ուշ աշնանը կամ վաղ ձմռանը կայուն ցրտերն 
ընկնելուց 5-10 օր առաջ այգիները ջրել: 

Այսպիսով, Արարատյան հարթավայրում, Եղեգնաձորում, Մեղրիում 
այգիները ջրում են մոտ 8-10 անգամ, և նշված ժամկետները, ինչպես աս-
վեց, միայն մոտավոր են, միևնույն շրջանի տարբեր միկրոկլիմա ունեցող 
տնտեսություններում և նույնիսկ միևնույն տնտեսության տարբեր հողա-
կտորների համար նրանք կարող են տարբեր լինել: 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
1. Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում ոռոգումը բուսատեսակների համար։ 
2. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորվում պտղատու բույսերի պա-

հանջարկը ջրի նկատմամբ։ 
3. Ջրելու ի՞նչ եղանակներ գոյություն ունեն։ Ներկայացրե՛ք դրանց 

առավելություններն ու թերությունները։ 
4. Ինչպե՞ս և ինչի՞ հիման վրա են որոշում այգիները ջրելու և ոռոգ-

ման նորմաները։ 
5. Այգիները ե՞րբ և քանի անգամ են ջրում Հայաստանի բնակլիմայա-

կան պայմաններում։ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ավագյան Գ.Վ., Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիայի պրակտիկում, 
Երևան, 2006: 

2. Եսայան Գ. Ա., Պտղաբուծություն, Երևան, 1970թ.:  
3. «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ» Հայաստանի /Ջրից դեպի 

շուկա/ ծրագրի շրջանակներում ձեռնարկ. Բարձրարժեք գյուղատնտեսությունը 
բնապահպանական մոտեցումներով: Երևան, 2009թ.:  

4. Մարգարյան Ա. Ե., Շահինյան Հ. Ն. , Պտղաբուծություն, Երևան, 1976թ.:  
5. Միրիմանյան Խ. Պ., Հողագիտության հիմունքները, ուսումնական ձեռ-

նարկ բուհերի համար։ Երևան, 1971 թ 
6. Մովսիսյան Ե. Մ., Ագրոքիմիայի հիմունքները: Երևան, 1971 թ.:  
7. Սննդի անվտանգության պետական ծառայության կայք.  

» http://ssfs.am/hy/main/content/id/138/alias/arevelyan-ptghaker-grapholitha-molesta-
busck/ 
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