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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 

Մեղվաբուծությունը գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկն է: Մի 
կողմից այն աչքի է ընկնում իր բարձր եկամտաբերությամբ, իսկ մյուս կող-
մից՝ մեղուն՝ որպես գյուղատնտեսական մի շարք կուլտուրաների հիմնա-
կան փոշոտող, բարձրացնում է պտղատու ծառերի, խոտաբույսերի, բանջա-
րեղենի և բամբակենու բերքատվությունն ու սերմնակալումը: Հետազո-
տողների կողմից պարզվել է, որ մեղուն կորնգանի բերքատվությունը բարձ-
րացնում է 100%-ով, առվույտինը`40-50%, իսկ խնձորենու պտղակալումը` 
60%-ով: Այսպիսով` հաշվարկված է, որ մեղուներն անուղղակի ճանապար-
հով 15 անգամ ավելի շատ եկամուտ են տալիս տնտեսությանը, քան ուղղա-
կի ճանապարհով նրանց տված մեղրը և մոմը: 

Մեղվաբուծությունից ստացած թանկարժեք սննդամթերքը` մեղրը, 
ծառայում է նաև որպես մի շարք հիվանդությունների բուժման միջոց:  

Խիստ կարևոր նշանակություն ունի նաև մեղրամոմը: Այն օգտա-
գործվում է արդյունաբերության 40 ճյուղերում (ռազմական, կաշեգործու-
թյան, տպագրության, էլեկտրաարդյունաբերության, տեքստիլ արդյունա-
բերության, զանազան մոդելների պատրաստման ասպարեզում և այլն): 
Մեղրամոմը կիրառվում է նաև որպես բուժիչ նյութ: 

Մեղվից ստացված երրորդ արտադրանքն ակնամոմն է: Այն օգտա-
գործվում է ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ բժշկության մեջ:  

Մեղվի մթերքների թվում չորրորդ արտադրանքը` ծաղկափոշին է, 
որը մեղուները հավաքում են ծաղիկներից: Ծաղկափոշին կարելի է օգ-
տագործել որպես համեղ սննդամթերք: Այն հարուստ է սպիտակուցային 
նյութերով և վիտամիններով, որոնք շատ օգտակար են մարդու օրգանիզ-
մի համար: 

Ծաղկափոշին օգտագործվում է նաև դեղորայք պատրաստելու հա-
մար: Այն ունի բուժիչ հատկություններ: 

Մեղվից ստացված հինգերորդ արտադրանքը մեղվի թույնն է: Դեռ 
վաղուց հայտնի է եղել այն, որ մեղվի թույնը ռևմատիզմի, իշիասի և մի 
շարք հիվանդությունների բուժման միջոց է հանդիսացել: Այժմ մեղվի 
թույնը կարելի է ստանալ հատուկ եղանակով` առանց մեղվին վնասելու: 
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ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
Նախնադարյան մարդու ուշադրությունից չի վրիպել մեղուների այն 

հատկությունը, որ նրանք հավաքում և կուտակում են մեղրի մեծ պաշար: 
Այդ պատճառով նրանք խմբերով անտառներում և քարայրներում որո-
նում էին մեղվի ընտանիքներ, ոչնչացնում նրանց, ուտում մեղրը, իսկ 
մոմն օգտագործում որպես վառելանյութ: 

Աստիճանաբար զարգանալով՝ նախնադարյան մարդը սկսում է իր 
որսած մեղուներին նայել որպես իր սեփականությունը, խնամել և պահ-
պանել նրանց: 

Հետագայում մարդիկ կտրում են ծառերի այն մասը, որտեղ մեղու-
ներն իրենց բույնն են շինել, կոճղերով փոխադրում են իրենց բնակավայ-
րերին մոտիկ և կազմում մեղվանոցներ: 

Այսպիսով` մեղվաբուծությունը որսորդական տնտեսությունից աս-
տիճանաբար ձևափոխվում, դառնում է գյուղատնտեսության ճյուղերից 
մեկը: Մեղվաբուծությունը հայերի մոտ որպես գյուղատնտեսության ճյու-
ղերից մեկը զարգացել է անհիշելի ժամանակներից և ներկայումս դժվար 
է բացատրել «մեղր» և «մեղու» բառերի ծագումն ու նրանց արմատը: 

Մեղվապահներն իրենց սեփական փորձերն ավանդել են սերնդից 
սերունդ, իրենց հաջորդներին թողել են ոչ միայն խոսքեր ու պատմվածք-
ներ, այլև գրավոր խրատներ: 

Հայ ժողովուրդը նույնպես անտարբեր չի եղել հրաշագործ մեղվի 
քաղցր արտադրանքի նկատմամբ: Մեղրը որպես թանկարժեք սննդա-
մթերք և բուժման միջոց հայ ժողովրդի լայն խավերին ծանոթ է եղել դեռ 
շատ վաղուց: Քսենոֆոնը (431-354թթ. մ.թ.ա.) իր «Անաբասիս» («Նահանջ 
բյուրոց») գրքում գրում է «10000 հելլեններ նահանջի ժամանակ անցնելով 
պատմական Հայաստանի լեռներով, հանդիպում են գյուղերի, որտեղ եղել 
են բազմաթիվ փեթակներ: Հելլեններն այնքան մեղր են ուտում, որ նրանց 
մոտ առաջանում է սրտխառնոց, փորլուծ, հարբածի նման ոլորվում և 
անզգա թափվում են գետնին: Բայց մի օր անց բոլորն էլ առողջանում և ոտքի 
են կանգնում»: 
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Ամենահետաքրքիրն այն է, որ IV դարում մեղվի ընտանիքներն ապ-
րում էին քթոցավոր, կոճղավոր փեթակներում և մարդու դիտող աչքը չէր 
կարող թափանցել փեթակի խորքն ու տեսնել այն հետաքրքիր երևույթնե-
րը, որոնք յուրահատուկ էին միայն մեղվին: 

Պատմական փաստերը վկայում են, որ մեղվաբուծությունը Հայաստա-
նում սկսել է զարգանալ անհիշելի ժամանակներից, և հայ ժողովուրդը մեղ-
րը` որպես միակ քաղցր սննդամթերք, շատ թանկ է գնահատել, որովհետև 
այդ ժամանակ շաքար չի եղել: Հայերի մոտ մեղրը և մեղրի օշարակը (շար-
բաթ) հանդիսացել են հյուրասիրության լավագույն միջոցներից մեկը: 

Հայաստանում մեղրը ծառայել է նաև որպես բուժիչ միջոց, և այն պահ-
պանվել է մինչև մեր օրերը: Օրինակ` թոքախտով հիվանդների բուժման 
համար հեքիմներն առաջարկում էին հիվանդին տալ ոչ թե սպիտակ մեղրա-
հացով մեղր, այլ սև մեղրահացով մեղր` այն էլ մոմով: Սրտի արատ ունե-
ցողներին, սրտի աշխատանքը կարգավորելու համար, խորհուրդ էին տալիս 
օգտագործել սպիտակ մեղրահացով մեղր` փայտածուխի հետ խառնած: 
Արյան պակասությամբ, սրտի թուլությամբ, ջղայնությամբ կամ ուժեղ գլխա-
պտույտով տառապող հիվանդներին առաջարկում էին ամեն առավոտ քաղ-
ցած վիճակում խմեցնել մեկ բաժակ մեղրի, հալած յուղի և կաթի խառնուրդ: 

Աչքացավով տառապող հիվանդներին առաջարկում էին ցավող աչ-
քերին քսել մեղր: Մաքուր սպիտակ մեղրամոմից ու կարագի խառնուրդից 
պատրաստում էին հատուկ քսուքներ, և դրանք օգտագործում էին այր-
վածքներից առաջացած վերքերի ու կանանց կրծքերի ճաքճքած վերքերի 
բուժման համար: Մաքուր մեղրամոմն օգտագործում էին նաև 
հոդացավերի բուժման համար: 

Ակնամոմն օգտագործում էին ականջի բորբոքումների առողջացման 
և ցավերի դադարեցման համար, ինչպես նաև ներվային թուլության վե-
րացման, ներվերի ամրապնդման համար: 

Մեղվի թույնն օգտագործում էին հոդացավերի բուժման համար: Այս-
պես առաջարկում էին մարմնի ցավող մասը խայթեցնել այնքան մինչև 
ցավերն անցնում էին: 

Չնայած բնակչության 1000 շնչին ընկնող մեղվաընտանիքների քա-
նակով Հայաստանի Հանրապետությունն աշխարհում առաջիններից է, 
այնուամենայնիվ, մեղվաբուծության առկա վիճակը Հայաստանում բա-
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վականին անբարենպաստ է, քանի որ Հայաստանում արտադրվում է 
մեղր և քիչ քանակությամբ մեղրամոմ: 

Խորհրդային տարիներին Հայաստանում կար մեղուների տոհմաբու-
ծություն-մայրաբուծություն, 260-300հազար մեղվաընտանիք, որոնցից 
յուրաքանչյուրը 30-40 կգ բերք էր տալիս: Իսկ ներկայումս մեղվաընտա-
նիքի թիվը նվազելով հասել է 200 հազարի, բավականին պակաս՝ 
խորհրդային տարիների համեմատ: 

Ըստ «Մեղվաբույծների ազգային միավորում» ՀԿ նախագահ Թելման 
Նազարյանի տվյալների՝ Հայաստանում վերջին 15 տարիների ընթացքում 
մայրաբուծություն չկատարվելով` մեղվաընտանիքները դարձել են սա-
կավ բերքատու` 25-30 կգ, միջին բերքի փոխարեն ստացվում է 5-10կգ: 

Մեղվաբուծությունը չի կարող զարգանալ առանց մեղվամթերքների 
պատշաճ արտադրության, իսկ առանց մեղվաբուծության երբեք չի բարձ-
րանա Հայաստանի Էկոլոգիական բալանսը: 

Մեղվաբուծության համար Հայաստանում կան հրաշալի բնակլիմա-
յական պայմաններ: Օրինակ՝ Ֆրանսիայում, Ավստրիայում թեև կան լեռ-
նոտ շրջաններ, բայց 2000-2200մ ծովի մակերևույթից բարձր մեղուն չի աշ-
խատում, որովհետև խոնավությունը շատ բարձր է, բացի դրանից այդ եր-
կրներում, նաև Ռուսաստանում աճում են միատեսակ ցանովի բույսեր, և 
այդտեղ մեղրը ստացվում է մոնոֆլորային տեսակի (միևնույն ծաղկատե-
սակ) մեղր, իսկ մեզ մոտ` Հայաստանում, չորային կլիման և ծաղկատե-
սակների բազմազանությունը հնարավորություն են տալիս ստանալ 
բարձրորակ մեղր (պօլիֆլորային):  
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ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԱՐԱԾՔԻ 
ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ. ՆՐԱ ՀԱՄԱՌՈՏ ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՄԵՂՐԱՏՈՒ ՄԵՂՎԻ ԿԱՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Կենդանական աշխարհը բաժանվում է մի շարք տիպերի, տիպերը` 
դասերի, դասերը` կարգերի, կարգերը` ընտանիքների, ընտանիքները` 
ցեղերի կամ տոհմերի, տոհմերը` տեսակների, տեսակները` ենթատե-
սակների և այլն: 

Մեղրատու մեղուներն իրենց նշաններով կամ հատկանիշներով 
պատկանում են. 

ա) Հոդվածոտանիների տիպին. կենդանիներ, որոնք ունեն հատվա-
ծավորված շարժուն հոդերով միացած վերջավորություններ, 

բ) Միջատների դասին. կենդանիներ, որոնք շնչում են շնչառական 
անցքերով, և ունեն մեկ զույգ բեղիկ, երեք զույգ ոտիկ ու մարմինը բաղկա-
ցած է գլխից, կրծքից և որովայնից: 

գ) Թաղանթաթևավորների կարգին. միջատներ, որոնք ունեն երկու 
զույգ թաղանթաթև և ծծող կամ լիզող- ծծող բերանի մասեր: 

դ) Մեղվի ընտանիքին.միջատներ, որոնք բացարձակապես սնվում են 
ծաղկի արտադրած նեկտարով և ծաղկափոշով, նրանցից էգերը զինված 
են խայթոցով: 

ե) Մեղվի տոհմին. միջատներ, որոնք իրենց բույնը կառուցում են 
վեցանկյուն մոմի բջիջներով, իսկ մեղրահացը կազմված է լինում երկու 
զուգահեռական բջիջային շերտից: 

զ) Մեղրատու մեղվի տեսակին. սրանք իրենց բույնը կառուցում են 
մեկ կամ մի քանի մեղրահացից և ունեն հարթ եզրով եռանկյուն թիթեղի-
կով խայթոց: 

 

ՄԵՂՐԱՏՈՒ ՄԵՂՎԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 
 

Հետազոտողների մեծ մասը ենթադրում է, որ մեղրատու մեղուների հայ-
րենիքը Փոքր Ասիան և Հունաստանն են, որտեղ հին ժամանակներում նրանց 
ընտելացրել են, և այնտեղից էլ նրանք աստիճանաբար տարածվել են: 

Կարելի է ասել, որ մեղրատու մեղուների հայրենիքը Ասիան է, քանի 
որ այնտեղ գոյություն ունեն մեղուների բոլոր տեսակները: 
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Մեղրատուներին, ըստ իրենց նախնական հայրենիքի, կարելի է բա-
ժանել երեք խմբի`  

1. Եվրոպական մեղրատու մեղուներ (տարածման շրջանը Եվրոպա` 
առանց Կովկասի) 

2. Կովկասյան մեղրատու մեղուներ (տարածման շրջանը Կովկաս) 
3. Աֆրիկյան մեղրատու մեղուներ (տարածման շրջանը Աֆրիկա և 

Մադագասկար) 
XVII դարում ընտանի մեղուները Եվրոպայից տեղափոխվել են Ամե-

րիկա, որտեղ կլիմայական և բերքատվության պայմանները մեղուների 
համար այնքան բարենպաստ են եղել, որ նրանք ապագայում տարածվել 
են ամբողջ Ամերիկայում: 

Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա ընտանի մեղուներ տեղափոխվել են 
XVIII դարում: 

 

1. Միջին ռուսական, 2. Կուբայան, 3. Կովկասյան լեռնային գորշ, 4. Իտալական 
 

Հայտնի են ընտանի մեղվի հետևյալ ենթատեսակները. 
1. Տիպիկ մեղրատու մեղուներ: 
Այս ենթատեսակի մեղուներն ունեն մուգ գույն, չար և խայթող են: 

Առանց ծխատարի և քողի սրանց հետ չի կարելի աշխատել: Մեղուները 
խայթում են առանց մարդու չորս կողմը պտտվելու:  

Եվրոպական տիպի մեղրատու մեղուները մեղրը լցնում են կիսատ և 
սերեկում են: Մեղրի և մոմի սերեկի միջև մնում է օդ, և այդ պատճառով 
մեղրահացի մեղրի գույնը լինում է սպիտակ: 

2. Իտալական մեղրատու մեղուներ: 
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Ունեն դեղին գույն՝ քիչ գորշավուն երանգով, ավելի հանգիստ են քան 
Եվրոպական տիպիկ մեղուները: Այս մեղուները տարածված են Իտալիա-
յում և Ամերիկայում: 

3. Կովկասյան մեղրատու մեղուներ: 
Ունեն խաղաղ բնավորություն, սրանց հետ կարելի է աշխատել 

առանց քողի և ծխախոտի: 
Մարդկանց կամ կենդանիներին խայթելիս պտտվում են նրանց չորս 

կողմը և խայթում այն դեպքում, երբ նրանք շարժվում են: 
Կովկասյան մեղուներին կարելի է բաժանել երեք հիմնական խմբերի` 
ա) Կովկասյան լայնաթաթ մեղուներ: 
Այս խմբի մեղուները տարածված են եղել Հյուսիսային Կովկասում: 

Մի շարք տեղերում նրանք կորցրել են իրենց սկզբնական հատկություն-
ները, որովհետև տրամախաչվել են մեծ մասամբ իտալական մեղուների 
հետ: Սրանց կնճիթի երկարությունը հասնում է 6,62-6,74 մմ-ի:  

բ) Կովկասյան լեռնային գորշ մեղուներ: 
Տարածված են Կովկասյան լեռնաշղթայում և Անդրկովկասի լեռնային 

շրջաններում: Իրենց ցեղային հատկություններով այնքան էլ մաքուր չեն: 
Կնճիթի երկարությունը հասնում է 7-7,7 մմ-ի: Նրանք գորշ գույն ու հան-
գիստ բնավորություն ունեն: Իրենց բույնը լավ պաշտպանում են վնասա-
տուներից և թշնամիներից: 

գ) Կովկասյան դեղին կամ հայկական դեղին մեղուներ: 
Տարածված են Հայաստանի դաշտավայրերում և ցածրադիր տաք 

շրջաններում: Աստիճանաբար բարձրանալով լեռնային բարձունքներ` 
որոշ շրջաններում նրանք խառնվել են լեռնային գորշ մեղուների հետ և 
կորցրել իրենց մի շարք բիոլոգիական հատկանիշները: Սրանք ունեն 
հանգիստ բնավորություն, ձագատվության ժամանակ գործում են մեծ քա-
նակությամբ մայրաբջիջներ, կուտակում են մեծ քանակությամբ ակնամոմ 
և լավ են պաշտպանվում վնասատուներից ու թշնամիներից: Դեղին մե-
ղուների կնճիթների երկարությունն առանձին շրջաններում հասնում է 
մինչև 7,2 մմ: 

4. Աֆրիկյան մեղրատու մեղուներ: 
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Այս մեղուները տարբերվում են մնացածներից իրենց փոքրությամբ ու 
ջղառատ թևերով: Բաժանվում են հիմնականում երեք խմբի` միագույն, 
դեղին և եգիպտական դեղին: 

Մեղուները շատ չար են, խայթող, ծուխը նրանց վրա չի ազդում, 
նրանց բնում բացակայում է ակնամոմը: 

5. Սիրիական մեղրատու մեղուներ: 
Ունեն դեղին գույն: Ապրելակերպով նման են եգիպտական մեղուներին: 
6. Իրանական մեղրատու մեղուներ: 
Ունեն դեղին գույն, շատ չար են, խայթող բնավորությամբ և ծուխը չի 

ազդում նրանց վրա: 
7. Ուկրանիական մեղրատու մեղվի ենթատեսակը տարածված է Եվ-

րոպայում: Համեմատաբար խոշոր են ու հանգիստ: Մեղրահացով սերե-
կած մեղրն աչքի է ընկնում հատկապես իր սպիտակությամբ: 

8. Կիպրոսյան մեղրատու մեղուներ: 
Սրանք տարածված են Կիպրոս կղզում: Ունեն դեղին, ավելի պայծառ 

գույն, չար են և խայթող, ծուխը չի ազդում սրանց վրա: 
 

ՄԵՂՐԱՏՈՒ ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Մեղվի նորմալ ընտանիքը բաղկացած է երեք տեսակ անդամներից 
(անհատներից), որոնք տարբերվում են իրենց կատարած աշխատանքով, 
կազմությամբ, մեծությամբ, գույնով ու մի շարք այլ հատկանիշներով: 
Նորմալ ընտանիքը ունի մեկ մայր, որը փեթակում կատարում է բազմաց-
ման ֆունկցիա: Ընտանիքի մյուս հիմնական անդամը աշխատավոր մե-
ղուն է (էգը), որի քանակը ամառվա ընթացքում կարող է հասնել մինչև 80 
հազարի, երբեմն էլ` ավելի: Աշխատավոր մեղուները ունեն չզարգացած 
սեռական օրգաններ և զուրկ են բոռի հետ զուգավորվելու ընդունակու-
թյունից: Նրանք ընտանիքում կատարում են բոլոր տեսակի աշխատանք-
ները: Գլխավոր մեղրաբերքից հետո աշխատավոր մեղվի քանակն աստի-
ճանաբար պակասում է:  

Լեռնային շրջաններում աշնանը յուրաքանչյուր ընտանիքում մնում է 
շուրջ 15-20 հազար, իսկ դաշտային շրջաններում մոտ 12-15 հազար մե-
ղու: Մեղվի ընտանիքում գարնան երկրորդ կեսից մինչև ամառվա երկ-
րորդ կեսը առաջանում են բոռեր (արու), որոնց քանակը կարող է հասնել 
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մինչև մի քանի հազարի: Բոռերն ընտանիքում ոչ մի աշխատանք չեն կա-
տարում, բացի երիտասարդ մայրերին բեղմնավորելուց: Գլխավոր մեղ-
րաբերքից հետո աշխատավոր մեղուները բոռերին ոչնչացնում են: 

Մեղվի ընտանիքում այս երեք տեսակի մեղուներն ապրում են որպես 
կենսաբանական և տնտեսական մեկ միավոր՝ ոչ մայրը, ոչ բոռը և ոչ էլ 
աշխատավոր մեղուն առանձին վերցրած կամ էլ խմբով ընտանիքից 
դուրս երկար ապրել և բազմանալ չեն կարող: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.Բոռ, 2.Մայր մեղու, 3.Աշխատավոր մեղու: 
Մայր մեղու: Մայր մեղուն ծնվում և զարգանում է մայր մեղվի դրած 

բեղմնավորված ձվերից՝ 15 և կես օրվա ընթացքում: Նա ընտանիքի երեք 
տեսակ մեղուներից ամենամեծն է: Նրա մարմինն ունի մոտավորապես 
20-25 մմ երկարություն, 4,5-5 մմ կրծքի տրամագիծ, քաշը ձվադրման 
եռուն շրջանում՝ 0,25-0,30 գ է: Մայր մեղվի կնճիթի երկարությունը հաս-
նում է 3,5-4 մմ, առաջին զույգ թևերի երկարությունը՝ 9,5 մմ-ի, իսկ լայնու-
թյունը՝ 3,2 մմ-ի: 

Զուգավորված մայրերի ձվարանի երկարությունը 7,5 մմ է, իսկ տրա-
մագիծը՝ 4,5 մմ: Ամեն մի ձվարանում միջին հաշվով կա 100-190 ձվաբեր 
խողովակ: Այսպիսով՝ մայր մեղվի երկու ձվարանում միասին կա 200-380 
ձվաբեր խողովակ: Ամեն մի ձվաբեր խողովակ բաժանվում է միջին հաշ-
վով 13 խոռոչի: Երկու կողմի ձվարաններում կարող է միաժամանակ հա-
սունանալ մոտ 3900, երբեմն էլ` ավելի ձու: 
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Մայր մեղվի դրած ձվերի երկարությունը 1,3-1,5 մմ է: Մեկ ձվի տեղա-
դրման համար մայր մեղուն ծախսում է 40-46 վրկ. ժամանակ: Նրա ձվա-
րանի վրա գտնվում է մի պարկ, որը կոչվում է սերմընդունարան, որի 
տրամագիծը 1,5 մմ է: Այնտեղ տեղադրվում է մոտավորապես 14 միլիոն 
սպերմատոզոիդ: 

Մայր մեղվի թռիչքը բոռի հետ զուգավորվելու համար կոչվում է հար-
սանեկան թռիչք: Հաճախ հարսանեկան թռիչքից մեկ օր առաջ մայրը կա-
տարում է նախնական թռիչք տարածքին ծանոթանալու համար, որը 
տևում է 10-15 րոպե, իսկ հարսանեկան թռիչքը՝ 22-25 րոպե, երբեմն էլ 
ավելին՝ մոտ մեկ ժամ: 

Մայր մեղվի միակ պարտականությունը սերնդի վերարտադրումն է՝ 
ձվեր դնելու միջոցով: Դրված ձվերի քանակը կախված է տարվա ժամանա-
կից, կերից, արտաքին և ներքին պայմաններից: Նա ընդունակ է դնելու երկու 
տեսակ ձու՝ բեղմնավորված, որից առաջանում են աշխատավոր (էգեր) մե-
ղուներ և չբեղմնավորված, որից առաջանում են բոռեր (արուներ): 

Գարնան սկզբին մայր մեղուն սկսում է ձվեր դնել մեկ օրում 100-200 
հատ և աստիճանաբար ավելացնում է: Բարենպաստ պայմաններում մոտ 
օրական ձվադրման քանակը կարող է հասնել 2000 և ավելի, իսկ առան-
ձին մայրեր՝ մինչև 3600 հատի: 

Մայր մեղվի ձվադրման օրերին երիտասարդ խնամող մեղուների մի 
խումբ շրջապատում է մայր մեղվին և անընդհատ փոքր ընդմիջումներով 
կերը (կաթնահյութ) լցնում է նրա բերանը: Երիտասարդ խնամող խմբին 
անվանում են «շքախումբ»: 

Այդքան արագ և հաճախակի կերակրվելու հետևանքով բնակա-
նաբար մայր մեղուն շուտ-շուտ փեթակից պետք է դուրս գա արտաթոր-
ման նպատակով (մեղուները այնքան մաքուր են, որ նորմալ պայմաննե-
րում նրանց փեթակի ներսում չեն արտաթորում): Այստեղ էլ շքախմբի 
անդամները նրան օգնության են հասնում և երբ մայր մեղուն փեթակում 
արտաթորում է, շրջապատող մեղուներից ոմանք այդ արտաթորանքը 
դուրս են տանում և թափում: 

Մայր մեղուն կարող է ապրել 5 տարի, բայց 2 տարեկանից հետո պա-
կասեցնում է իր ձվադրումը, ուստի անհրաժեշտ է 2 տարին մեկ անգամ 
ծեր մորը փոխարինել երիտասարդով: Բջջից դուրս եկած երիտասարդ 
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մայրը 5-7 օրական հասակում պատրաստվում է թռչելու և իր արտաքի-
նով այնքան է փոքրանում, որ շատ դժվար է լինում տարբերել աշխատա-
վոր մեղուներից: Նա սեռականապես հասունանում է 5-11 օրական հա-
սակում և իր ամբողջ կյանքում բոռի հետ զուգավորվում է միայն մեկ ան-
գամ: Զուգավորվելուց հետո բոռը մահանում է, իսկ նրա սեռական օրգան-
ները կտրվելով՝ մնում է մայր մեղվի մոտ, որը վերադառնում է փեթակ և 
այդ վիճակում մնում այնքան ժամանակ, մինչև բոռի սերմնարանից 
սպերման (սերմնահեղուկը) լրիվ չափով ներծծվի իր սերմնաընդունարա-
նը: Բոռից ստացված ամբողջ սերմնահեղուկը 4-5 տարվա ընթացքում աս-
տիճանաբար օգտագործվում է ձվաբջիջների բեղմնավորման համար:  

Զուգավորման համար անհրաժեշտ է արևոտ և տաք եղանակ: Այդ 
պատճառով նրանք դուրս են գալիս զուգավորման առավոտյան ժամը 11-
ից մինչև 17-ը: 

Երբ մայրը զուգավորվելուց հետո փեթակ է վերադառնում, հասարակ 
աչքով կարելի է տեսնել նրա որովայնի վերջավորությունից (հետանցքից) 
սպիտակ, բարակ թելի նման 2-3 մմ երկարությամբ դուրս ընկած սեռա-
կան օրգանների մնացորդները, դրանով որոշում են մայր մեղվի զուգա-
վորված լինելը: 

Զուգավորվելուց 3-5 օր հետո մայրն սկսում է ձվեր դնել: Շատ հա-
ճախ եղանակները վատ լինելու պատճառով մոր զուգավորումը կարող է 
ուշանալ 20-25 օր: Այն մայրը, որը լավ, նպաստավոր եղանակներին 30 
օրվա ընթացքում չի զուգավորվում, անհրաժեշտ է փոխարինել նորով: 
Բացառություն են կազմում ուշ աշնանը զուգավորված մայրերը: Նրանք 
հաջորդ տարվա գարնանը նոր են սկսում ձվեր դնելը: 

Բոռ: Բոռը տարբերվում է մայրերից և աշխատավոր մեղուներից իր 
հաստությամբ և որովայնի կլոր վերջավորությամբ: Նրա մարմնի երկա-
րությունը մոտավորապես 15-17 մմ է, քաշը` 0,20-0,29 գ, կնճիթի երկարու-
թյունը` 4 մմ է: Բոռը 12-14 օրական հասակում հասունանում է և զուգա-
վորվում մայր մեղվի հետ: Նա իր ոտքերի վրա չունի փոշի հավաքելու 
«զամբյուղիկներ» (մայր մեղուների մոտ նույնպես դա բացակայում է): Բո-
ռերը չունեն նաև խայթոց: Նրանց բերանը լավ չի զարգացած և չի հարմա-
րեցված նեկտար հավաքելուն: Բոռը առաջանում է չբեղմնավորված ձվե-
րից: Նրանք ապրում են մինչև գլխավոր մեղրաբերքի վերջը: Այսպիսով՝ 
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նորմալ մեղվի ընտանիքն անցնում է ձմեռանոց առանց բոռի: Այն ընտա-
նիքները, որոնք չունեն մայր կամ ունեն չբեղմնավորված մայր, նրանք բո-
ռերին չեն ոչնչացնում: Բոռերը փեթակից թռչում են օրվա տաք ժամերին: 

Քանի որ բոռերն ավելի մեծ քանակի մեղր են սպառում (սնվում), 
ապա մեղվապահները պայքարում են բոռերի դեմ: Սակայն պայքարելու 
այն եղանակները, որոնք օգտագործվում են, ներկայումս իրենց չեն ար-
դարացնում: 

Հարկավոր է գիտենալ, որ մեղուների մեջ կա բոռաբջիջներ պատ-
րաստելու, իսկ մայր մեղուները՝ չբեղմնավորված ձվեր դնելու բնական 
պահանջ: 

Աշխատավոր մեղու: Աշխատավոր մեղուն ծնվում և զարգանում է 
բեղմնավորված ձվից 21 օրվա ընթացքում: Նա իր մեծությամբ փոքր է 
մայր մեղվից և բոռից: Նրա որովայնը կարճ է և ձվաձև: Աշխատավոր 
մեղվի մարմնի երկարությունը 13-14 մմ է, իսկ կրծքի տրամագիծը՝ 4,4 մմ: 
Աշխատավոր մեղվի քաշը, ըստ նրա հասակի, կարող է փոփոխվել՝ 

բջջից նոր դուրս եկած մեղուն կշռում է   122 մգ 
կերակրող և կառուցող                 134 մգ 
նոր թռչող      120 մգ 
թռչող աշխատավոր     108 մգ 
ծերացած աշխատավոր                 75 մգ 
Մեկ կիլոգրամում աշխատավոր մեղվի քանակը կախված է այն բա-

նից, թե ինչ չափով է նրա մեղրապարկը լցված մեղրով, օրինակ, փեթակից 
դաշտ թռչող մոտ 10.000 մեղուն կշռում է 1 կգ, թույլ մեղվաբերքի ժամա-
նակ փեթակ վերդարձող 8.000-9.000 մեղուն նույնպես 1 կգ է, ուժեղ մեղ-
վաբերքի ժամանակ փեթակ վերադարձող 6.000-6.500 աշխատավոր մե-
ղուն կշռում է 1 կգ, բնական ձագի հետ թռչող աշխատավոր մեղվի մոտ 
5.000-5.500-ը ևս կշռում է 1 կգ:  
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ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Մեղվի մարմինը բաղկացած է հոդերից (սեգմենտներից), որոնք իրար 

միանում են փափուկ, առաձգական մաշկով: Հոդերը կառուցված են երկու 
կիսահոդերից՝ որովայնային (ստերինտ) և մեջքային (տերգիդ), որոնք 
իրար միանում են կողքերից՝ փափուկ մաշկի միջոցով: Այս ձևի կառուց-
վածքը մեղվին հնարավորություն է տալիս շարժվելու, կերակրվելու, լայ-
նանալու և այլն: 

Մեղուն չունի ներքին կմախք, այլ ունի արտաքին խիտինային ծած-
կոց, որը դեպի մարմնի ներսը տալիս է հավելամասեր, որոնց վրա ամրա-
նում են ներքին օրգանները: Նրա մարմինը պատված է բազմաթիվ մազ-
մզուկներով, որոնք գոյացել են նույն խիտինից՝ որպես մաշկային ծածկո-
ցի հավելամասեր: Մազմզուկներն իրենց ձևերով լինում են խայտաբղետ՝ 
միայնակ, խոզանակաձև և փետրաձև: Միայնակ մազմզուկները փափուկ 
են և զգայուն՝ ծառայում են որպես զգացողության օրգաններ, իսկ փետ-
րաձև մազմզուկները տարածված են ամբողջ մարմնի վրա և ծառայում են 
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որպես ծաղկափոշու հատիկներն իրենց մեջ պահելու հիմնական միջոց: 
Փետրաձև մազմզուկների օգնությամբ մեղուները կատարում են հանր-
օգուտ աշխատանք՝ ծաղկից ծաղիկ թռչելով մի ծաղկի ծաղկափոշին 
թափում են մյուս ծաղկի վրա, արդյունքում կատարում են էնտոմոֆիլ 
բույսերի, ծաղիկների խաչաձև փոշոտում: 

Խոզանակաձև մազմզուկները մեծ մասամբ լինում են մեղվի ոտքերի 
թաթիկների վրա և ծառայում են որպես խոզանակ մեղվի մարմնի վրայից 
ծաղկափոշին հավաքելու կամ մեղվի մարմինը զանազան կեղտերից 
մաքրելու համար: 

Մեղվի մարմինը բաժանված է երեք մասի՝ գլխի, կրծքի և որովայնի: 
Գլուխը բարակ վզիկով միանում է կրծքին, իսկ կուրծքը փոքրիկ ցողունի-
կով միանում է որովայնին:  

Աշխատավոր մեղվի գլուխն ունի եռանկյունու ձև, որի ներքին սուր 
ծայրում գտնվում է բերանը: Գլխի երկու կողմում գտնվում է բարդ աչքե-
րը, գլխի առաջին մասի հետևում՝ գագաթի վրա ընկած են երեք պարզ աչ-
քերը, գլխի կենտրոնից դեպի վերև երկու կողմերի վրա ամրացված են 
զգացողության օրգանները՝ բեղիկները: 

Գլխի հետևի մակերեսի վրա գտնվում է մի խոշոր անցք, որտեղից 
անցնում է կերակրափողը, նյարդերը, արյունատար խողովակը, շնչառա-
կան անցքերի խողովակները, այդ անցքի ներքևում գտնվում է կնճիթի 
միացման տեղը: 

Մեղվի գլխի վրա գտնվում է երեք պարզ աչք, որն աշխատավոր մեղ-
վի մոտ գտնվում է գագաթի վրա, մայր մեղուների մոտ՝ գագաթի` և ճա-
կատի մեջտեղում, իսկ բոռերի մոտ՝ ճակատի վրա: 

 
ՄԵՂՎԻ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ 

 
Զգայարաններն այն օրգաններն են, որոնցով ընդունվում են զանա-

զան տեսակի գրգիռներ (համ, հոտ, լույս, ձայն և այլն): Այդ գրգիրռներն 
ամենից ավելի պարզ արտահայտվում են զգացողության բջիջների մեջ: 

Զգացողության բջիջներն արտաքին աշխարհից ընդունում են գրգիռ-
ներ, իսկ զգայարանների ստացած գրգիռները նյարդային բջիջների օգնու-
թյամբ հաղորդում են նյարդային կենտրոններին, որտեղ նրանք վերա-
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մշակվում և հաղորդվում են մեղվի զանազան օրգաններին՝ հիմնակա-
նում մկաններին ու գեղձերին: 

Տեսողական զգայարաններ: Բարդ աչքը բաղկացած է բազմաթիվ 
փոքր աչքերից, որոնք կոչվում են ֆասետներ: Ըստ պրոֆ. Ցանտերի` աշ-
խատավոր մեղուների ու մայրերի մոտ ֆասետների քանակը հավասար է 
3-4 հազարի, բոռերի մոտ` 7-8 հազարի: Ֆասետները գործում են ինքնու-
րույն, առանձին-առանձին, իսկ տեսողության կենտրոնում ստացվում է 
տվյալ առարկայի լրիվ պատկերը, ինչպես մարդիկ երկու աչքով առար-
կան տեսնում են առանձին-առանձին, բայց տեսողության կենտրոնում 
ստացվում է տվյալ առարկայի լրիվ պատկերը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Սովորական աչքը նման է մարդու աչքին: Այն ծառայում է մոտիկ տե-

ղեր տեսնելու (փեթակի ներսում և ծաղիկների մեջ աշխատանքներ կա-
տարելու) համար: Իսկ բարդ աչքը ծառայում է լույսը, հեռուն տեսնելու ու 
գույներն իրարից զանազանելու համար: 

Մեղուները լավ են տարբերում կապույտ, կանաչ, նարնջի և դեղին 
գույները ու չեն տարբերում կարմիր գույնը, որը շփոթում են մուգ-մոխրա-
գույնի հետ: 

Հոտառության զգայարան: Մեղվի բեղիկի վրա եղած շոշափող մազ-
մզուկների արանքում փայլուն կետերի տեսքով գտնվում են հոտառու-
թյան անցքերը (հոտառության օրգան), որոնց քանակն աշխատավոր մե-
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ղուների մոտ հասնում է մոտ 6000-ի: Ամեն մի անցքի արտաքին մասը 
ծածկված է բարակ թաղանթով, որտեղից ներս է թափանցում դրսի օդի 
բուրմունքը և շփվում նյարդի վերջավորության հետ: Մեղվի հոտառու-
թյան անցքերը տարածված են բեղիկի ութ հոդերի վրա: Նա ունի լավ 
զարգացած հոտառություն: Մեղուների այն հատկությունը, որով նրանք 
բազմաթիվ կողմնակի բուրմունքների մեջ գտնում են ծանոթ բույրերը 
շատ կարևոր է: Օրինակ՝ ծաղիկների բուրմունքը գործնական և բիոլո-
գիական մեծ նշանակություն ունի նեկտար հավաքելու գործում: Մեղուն 
դաշտ թռչելիս հանդիպում է մի շարք բույսերի բուրմունքի և իր հոտառու-
թյան սրության շնորհիվ հնարավորություն է ստանում կողմնորոշվելու 
դեպի անհրաժեշտ ծաղկի բուրմունքը: 

Շոշափելիքի զգայարաններ: Մեղրատու մեղվի մարմինը ծածկված է 
շոշափող մազմզուկներով, որոնց միանում են նյարդերի վերջավորու-
թյունները: Բազմաթիվ նման շոշափող մազմզուկներ կան նաև մեղվի բե-
ղիկի (շոշափուկի) վրա: Մեղվի արտաքին խիտինային ծածկոցը (կմախ-
քը) իր կարևորությամբ չի կարող արտաքին աշխարհից գրգիռներ ընդու-
նել, սակայն նրա մեջ կան մեծ քանակի անցքեր, որոնք կազմում են տար-
բեր գոյացումներ: Այդ գոյացումներն են զգացող մազմզուկներն ու կոներ, 
որոնք հպումից ստանում են գրգիռներ (շոշափելիքի զգայարաններ): Շո-
շափող մազմզուկները խիտինային փոքրիկ փոսիկի մեջ գտնվող մազ-
մզուկներ են, որոնց դրսից մոտենում է նյարդային բջիջի հավելվածը: Այս-
պիսի մազմզուկները մեծ քանակությամբ լինում են մեղվի բեղիկի և 
մարմնի վրա: 

Շոշափման կոները նման են շոշափող մազմզուկներին, բայց տար-
բերվում են նրանով, որ կոների հիմքերը սկսվում են ուղղակի մաշկային 
ծածկոցից: Կոների պատերը շատ բարակ են: Նրանց մեջ են մտնում նյար-
դային բջիջների զգայուն վերջավորությունները: 

Ճաշակելիքի զգայարան: Մեղվի ճաշակելիքի զգայարնները կարևոր 
օրգաններ են կերի համն առնելու համար: Եթե տեսողությունն ու հոտա-
ռությունը նրան կերի աղբյուր գտնելու հնարավորություն են տալիս, 
ապա ճաշակելիքը որոշում է նրա պիտանելիությունը: 

Ճաշակելիքի զգայարանները դասավորված են մեղվի բերանին մո-
տիկ: Բերանի առջևի կողմում կան հաստ խիտինային թերթիկներ, որոնք 
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աջից և ձախից ամրացված են լեզվի հիմքին, իսկ լեզվի հիմքի յուրաքանչ-
յուր կողմում գտնվում է խիտինային թերթիկների մեկական խումբ, որոնք 
ծածկվում են միջլեզվային թիթեղիկներով:     

Լսողության զգայարաններ: Մեղուները չունեն լսողության հատուկ 
օրգան (ականջ): Սակայն որոշ դեպքերում մեղուների վարքը կարելի է 
մեկնաբանել նրանց լսողությամբ, օրինակ, մայր մեղվի բացակայությունն 
ընտանիքում իսկույն զգացվում է աշխատավոր մեղուների ձայնից՝ «ող-
բալուց»: Բավական է այդպիսի ընտանիքին տալ (վանդակի մեջ դրված) 
մայր, որպեսզի մեղուների ողբն անմիջապես դադարի, և սկսվի 
մեղուների նորմալ ձայնը՝ բզզոցը: Բացի այդ, երիտասարդ մայր մեղվի 
երգի ձայնին ձայնակցում են բջիջում եղած, բայց դեռ դուրս չեկած 
մնացած մայրերը: Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ նրանք ունեն 
լսողության կամ նման մի օրգան, որի շնորհիվ մեղուն ստանալով 
ձայնային գրգիռ, կողմնորոշվում և ցույց է տալիս համապատասխան 
վարքագիծ: 

Մեղուների ժամանակի զգացողությունը: Մեղուներն ունեն ժամանա-
կի զգացողություն և բերքադաշտ են թռչում միայն օրվա այն ժամին, երբ 
նրանք կարողանում են կեր ճարել: Մեղուները թռիչք են կատարում այն 
ուղղությամբ (օրվա որոշ ժամերին), որտեղ արագ և որակով կեր կա, իսկ 
երբ այդ թռիչքի ուղղությամբ օրվա որոշ ժամերին կերը պակասում է, 
ապա մեղուների մեջ առաջանում է այդ ժամերի վերաբերյալ ռեֆլեքս և 
մեղուների մաքսիմալ թռիչքը նկատվում է բույսերի մեջ շատ կեր լինելու 
ժամին: Այսպես՝ եթե կերի աղբյուրը (նեկտարը) առատ է, ապա առավոտ-
յան 7:00- 11:00-ը և ցերեկվա ժամերին՝ 15:00- 17:00-ը, այդ ուղղությամբ 
մեղուների թռիչքն ուժեղանում է, իսկ եթե ժամը 11:00-ից 15:00-ը 
նեկտարը նույն տեղում քիչ է լինում, ապա այդ ուղղությամբ և այդ ժամե-
րին թռիչքը դանդաղում է: 

Մեղուների՝ ժամանակը զգալու ունակությունը գործնական մեծ նշա-
նակություն ունի: Մի շարք ծաղիկների մոտ օրվա ընթացքում նկատվում 
է նեկտարի շատանալու ու քչանալու ռիթմիկ գործընթաց: Մեղուների 
կողմից ժամանակը զգալը նրանց հնարավորություն է տալիս հարմարվե-
լու նեկտարատու ծաղիկների այդպիսի պարբերական գործողությանը և 
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հիշողության միջոցով կատարելու ժամանակին կեր (նեկտար) վերցնելու 
գործողությունը: 

Հարկ է նշել, որ մայր մեղուների մոտ նույնպես գոյություն ունի ժա-
մանակի ճիշտ որոշման զգացողություն: Օրինակ՝ պարզվել է, որ մայրերի 
մեծ մասը զուգավորվելու համար օրվա նույն ժամերին են դուրս գալիս 
փեթակից: Երբ տվյալ ժամին արգելվել է դուրս գալ (մարդու կողմից), 
ապա հաջորդ օրը նրանք դուրս են գալիս օրվա միևնույն ժամին՝ մի քանի 
րոպեի տարբերությամբ:  

Մեղուներն ունեն ճնշման, ջերմային (տաքի և ցրտի զգացողություն) և 
մի շարք այլ ընկալման զգացողություններ: Օրինակ՝ փեթակում ձագերի 
զարգացման ժամանակ ջերմությունը պահպանվում է 35-360C, անկախ 
նրանից թե դրսում, ընտանիքին շրջապատող միջավայրում քանի աստի-
ճան ջերմություն կլինի: Այսպես՝ եթե դրսում լինի 700 ջերմաստիճան, 
ապա օդափոխության շնորհիվ մեղուները բնում (փեթակում) ապահո-
վում են 360C, իսկ եթե դրսում ջերմաստիճանը 00C է, ապա մեղուներն 
իրենց բնում ջերմաստիճանը կբարձրացնեն 350-360C -ի: Իսկ ձագերի բա-
ցակայության դեպքում բնում պահպանվում է 20-250C ջերմություն: 
Ուրեմն նրանք ունեն մի օրգան, որով կարողանում են որոշել և կարգ-
ավորել իրենց բնի համապատասխան ջերմությունը:  
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Բեղիկներ (շոշափուկներ): Այս օրգանները գտնվում են գլխի առջևի մա-
սում՝ երկու կողքերից. նրանք կարող են շարժվել բոլոր ուղղություններով: 

Մայրերի և աշխատավոր մեղուների բեղիկները բաղկացած են 1 մեծ 
և 11 փոքր հոդերից, իսկ բոռերինը՝ 13 հոդերից: 

Բեղիկների հատկապես վերջին ութ հոդերի վրա գտնվում են մեծ քա-
նակությամբ զգայության օրգաններ, այսինքն՝ ամեն մի հոդի վրա տա-
րածված են մասսայական զգայության բջիջներ: 

Բեղիկն արտաքինից պատված է զգայության բազմաթիվ նուրբ մազ-
մզուկներով. մեջտեղից, ամբողջ խորությամբ անցնում են շնչառության 
խողովակը և զգայության նյարդը, որը կապված է բեղիկների վրա եղած 
մազմզուկների հետ: Աշխատավոր և մայր մեղուների բեղիկների վրա կան 
մոտավորապես 20000, իսկ բոռերի բեղիկի վրա՝ մինչև 37000 զգայության 
մազմզուկներ: Առանց բեղիկների՝ մեղուները երկար ապրել չեն կարող: 

Մեղվի բերանը: Մեղվի բերանը կազմված է վերին շրթունքից, մի 
զույգ վերին ծնոտից, մի զույգ ներ-
քին ծնոտից՝ իրենց շոշափուկնե-
րով, և ներքին շրթունքից՝ իր երկար 
ավելցուկով, որը կոչվում է լեզվակ 
կամ կնճիթ, ու ներքին շրթունքի շո-
շափուկներից: 

Մեղվի բերանն ունի լայն բաց-
վածք և գտնվում է ամենանեղ ու 
խոր տեղում: Այն շրջապատված է 
բերանի ձևափոխված մասերով:  

Բերանի բոլոր ավելցուկները ոչ 
թե գտնվում են բերանի խոռոչում, այլ 
օղակում և շրջապատում են այն անց-
քը, որտեղից պետք է անցնի կերը: 

10. Ներքին շրթունք 1.Աչք, 2. Բեղիկ,  
3. Բերան, 4. Վերին ծնոտ, 5. Ծնոտի 

շոշափուկ, 6. Ներքին ծնոտ, 7. Ներքին 
շրթունքի շոշափուկ, 8. Լեզվակ,  

9. Ֆլաբելլում, 10. Ներքին շրթունք  
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       Վերին ծնոտն ունի մուգ գույն ու տեղավորված է բերանի ծայրամա-
սում աջից և ձախից: Ծնոտի այս երկու մասերը շարժվում են հորիզոնա-
կան և ուղղահայաց ուղղությամբ: Նրանք ծառայում են կրծելու ոչ շատ 
ամուր իրեր՝ բջիջներ, սերեկներ, մայրաբջիջներ (բջիջներից հանում-թա-
փում են ոչ պիտանի ծաղկափոշին, մահացած մեղուներին), կրծելով ծա-
կում են բյազի ծածկույթը, բռնում են գորշ մեղուների ոտքից և դուրս հա-
նում փեթակից: Բերանի մյուս մասերը՝ ներքին ծնոտը, շոշափուկը և լե-
զուն հանդիսանում են այն օրգանները, որոնց միջոցով մեղուն ծծում և լի-
զում է քաղցր ու հեղուկ կերը: Աշխատավոր մեղուների բերանի բոլոր 
ավելցուկներն ավելի են զարգացած, քան մայրերինը և բոռինը: 

Ներքևի ծնոտը բաղկացած է երկար, բավականին ճկուն և համեմա-
տաբար փափուկ շերտից: Նրանցից հետո շարունակվում է ներքևի շըր-
թունքն իր լեզվակով ու շոշափուկով: 

Ներքևի ծնոտը, շրթունքի շոշափուկները և լեզվակը փաթաթվում և 
կազմում են խողովակ, որը կոչվում է կնճիթ և ծառայում է որպես նեկտար 
ծծելու և հավաքելու միջոց: 

Աշխատավոր մեղուների կնճիթն ավելի երկար է, քան մայր մեղունե-
րինը և բոռերինը, որոնք նեկտար չեն հավաքում: Տարբեր ցեղերի մեղու-
ների մոտ կնճիթի երկարությունը տարբերվում են՝ 6,5-ից մինչև 7,27 մմ: 

Կնճիթի երկարությունը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն մեղվա-
բուծության, այլև էնտոմոֆիլ կուլտուրաների փոշոտման համար: Կնճիթը 
հանգիստ վիճակում հավաքվում է գլխի ներքևի մասում գտնվող հատուկ 
փոսիկի մեջ: 



 
 

23 

ՄԵՂՎԻ ԿՈՒՐԾՔԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մեղվի կուրծքը բաղկացած է 4 մասից (սեգմենտներից)՝ առջևի, 

միջին, հետին և միջանկյալ սեգմենտից: Ամեն մի մասն իրենից ներկա-
յացնում է մի օղակ, որն իր հերթին բաղկացած է երկու կիսաօղակներից` 
մեջքային և որովայնային: Կրծքի ամենափոքր օղակը միացնում է 
կուրծքը գլխի հետ (1), որը հնարավորություն է տալիս աշխատանքի 
ժամանակ գլուխը շարժել զանազան ուղղությամբ: Մեղվի կրծքի վրա կա 
երեք զույգ ոտք (2-4): Միջին և վերին սեգմենտներն իրենց վրա կրում են 
նաև մեկական զույգ թև (5-6) այնպես, որ կրծքի վրա կենտրոնացված են 
շարժողության բոլոր օրգանները: Մեղուների որովայնի առաջին 
սեգմենտը միանալով կրծքի սեգմենտին կազմում է կրծքի չորրորդ 
սեգմենտը, որը կոչվում է նաև միջանկյալ սեգմենտ: Մեղվի կուրծքը 
մեջքի կողմից պատած է շատ խիտ մազմզուկներով: 

Գլխի կողմից առաջին սեգմենտի վրա գտնվում են առաջին զույգ ոտ-
քերը, որոնք լավ զարգացած են և ունեն ուժեղ մկաններ: Երկրորդ սեգմեն-
տի վրա գտնվում է առաջին զույգ թևերը և երկրորդ զույգ ոտքերը, իսկ 
երրորդ սեգմենտի վրա`երկրորդ զույգ թևերը և երրորդ զույգ ոտքերը: 
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ՄԵՂՎԻ ՈՏՔԵՐԸ 
 
Մեղվի ոտքերը ներկայացնում են խիտինից կառուցված սնամեջ 

խողովակներ, որոնք մկաններով շատ աղքատ են: Աշխատավոր մեղվի, 
մայրերի և բոռերի առաջին զույգ ոտքերը միատեսակ կառուցվածք ունեն, 
որոնց դերն է մաքրել մարմնի առաջին մասը, գլուխը, աչքերը և 
բեղիկները: Թաթի առաջին մասը ներսի կողմից պատված է խիտ 
մազիկներով, որոնք նման են խոզանակների և գործում են հետևից դեպի 
առաջ ու մաքրում են գլխի և աչքի վրայի ծաղկափոշին: Բեղիկները մաք-
րելու համար առաջին զույգ ոտքերն ունեն հատուկ հարմարանք` թաթի 
առաջին մասն ունի կիսակլոր փոսիկ կամ կտրվածք, իսկ սրունքի ստո-
րին մասը` փական, որը ոտքը ծալելու ժամանակ փակվում է և կազմում 
կիսակլոր անցք: Մեղուները բեղիկները դնում են այդ անցքի մեջ ու 
մաքրում ծաղկափոշուց և ավելորդ նյութերից:  

Միջին կամ երկրորդ զույգ ոտքերի կրունկների ներքևի անկյունում կան 
սուր ելուստներ, որոնք կոչվում են խթաններ: Վերջիններս հետևի ոտքերի 
վրայից պոկում են ծաղկափոշու գնդիկները և գցում բջիջների մեջ: 

 

Աշխատավոր մեղուների երրորդ կամ վերջին զույգ ոտքերն ունեն հե-
տևյալ հարմարանքները` 1. խոզանակ, որը ծառայում է մարմնի վրայի 
ծաղկափոշին մաքրելուն, 2. զամբյուղիկ, որի մեջ աշխատավոր մեղուն 



 
 

25 

կուտակում է իր հավաքած ծաղկափոշին` 9-14 մգ, 3. հատուկ հարմա-
րանք` ունելիներ, որոնցով երրորդ ոտքի միջոցով մոմի թիթեղիկները 
որովայնի մոմային հայելիներից հանում, տանում է բերանը` փափկեցնե-
լու ու մեղրահաց գործելու համար: 

Մայր մեղուները և բոռերն իրենց ոտքերի վրա չունեն զամբյուղիկներ 
և հատուկ հարմարանքներ` ունելիներ, որովհետև նրանք ո'չ ծաղկափոշի 
են հավաքում, ո'չ էլ մոմ են արտադրում: 

Մեղվի կրծքի վրա կան երկու զույգ թևեր, որոնք ունեն շատ ուժեղ 
մկաններ: Առաջին զույգը ծառայում է թռիչքի համար, այսինքն` մեղվի 
ծանր մարմինը պահում են օդում և տանում առաջ, իսկ վերջին երկու 
զույգ թևերն օգնում են շարժմանը, ծառայում որպես ղեկ, և թռիչքին տա-
լիս են այս կամ այն ուղղությունը: 

Կուրծքն ապահովված է ուժեղ զարգացած մկաններով: Բացի սեփական 
ծանրությունից (0,1 գ) մեղուները վերցնում են նաև այդ ծանրության ¼-ի չա-
փով (0,025գ) մեղր կամ ծաղկափոշի և թռչում երկար տարածություն: 

Մեղուները կարող են միանգամից դադարեցնել կամ արագացնել 
շարժումը, արագ բարձրանալ դեպի վեր կամ իջնել, թեքվել մի կողմ, եթե 
անսպասելի արգելքի են հանդիպում: 

 
ՄԵՂՎԻ ՈՐՈՎԱՅՆԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 5-Շնչառական ուղիներ, 3-միացնող նուրբ մաշկ, 4-որովայնային հոդ 

(ստերնիտ), 6-խայթոց: 
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Որովայնը կազմում է մարմնի 1/3 մասը: Ամուր ելուստներով միացած 
է կրծքին: Ոորովայնը բաղկացած է 6 հոդից (սեգմենտից), իսկ հոդը կի-
սահոդերից, մեջքային (տերգիտ), որովայնային (ստերնիտ) և միացնող 
նուրբ մաշկից, որոնց միջոցով որովայնը կարող է երկարել ու լայնանալ: 
Յոթերորդ սեգմենտը մայրերի ու աշխատավոր մեղուների մոտ ձևափոխ-
վել դարձել է խայթոց: Հոդերը և կիսահոդերն իրար միացած են նուրբ 
մաշկով, ինչի շնորհիվ որովայնը լինում է շարժական վիճակում: 

Բոռերի մոտ որովայնի հոդերի թիվը հասնում է 7-ի, դրա համար էլ 
նա խայթոց չունի: 

Մայրերի մոտ որովայնը կոնաձև է. մոտավորապես ուղիղ գնալով 
արվում է, որպեսզի ձվադրման ժամանակ այն հեշտությամբ մտնի բջջի 
մեջ: Բոռերի որովայնն ամուր է, վերջավորությունը կլոր ու ծածկված է 
մազմզուկներով: 

Աշխատավոր մեղվի որովայնի ներքևի կողմից մաշկի տակ գտնվող 
ճարպային գեղձերի միջոցով արտադրվում է մոմ: Մոմի արտադրությու-
նը կատարվում է որովայնի 2,3,4,5 հոդերի ներքևի կողմից, որտեղ 
գտնվում են ճարպային գեղձերն ու մոմ արտադրող հայելիները: 

Մոմային հայելու տակ տարածված են մոմային (ճարպային) գեղձե-
րը, մոմային հայելին պատված է մազմզուկներով: Բջջից նոր դուրս եկած 
մեղվի մոմ արտադրող գեղձերի բարձրությունը 27-28 միկրոն է, իսկ աշ-
խատանքի եռուն օրերին այն հասնում է 100-1200 միկրոնի: Խիտինային 
ծածկոցի ամեն մի բջիջի վրա կա 30-50 անցք, որոնց մոմը հեղուկ վիճա-
կում հոսում է մոմային հայելիների մեջ, շփվում օդի հետ, կարծրանում, և 
ստացվում են մոմի փոքրիկ թիթեղիկներ (պլաստինկաներ): 

Մեկ մոմի թիթեղը կշռում է 0,25 մգ: 1կգ մոմը բաղկացած է 4 միլիոն 
մոմային թիթեղներից, որոնք մեղուները վերցնում են վերջին ոտքերի մի-
ջոցով և տանում բերանը, ապա փափկեցնում ու մեղրահացեր պատրաս-
տում: Մայրերը և բոռերը չունեն մոմային հայելիներ և մոմ չեն արտա-
դրում: Բջջից նոր դուրս եկած մեղուների մոմային գեղձերն անմիջապես 
չեն գործում և նրանց հասունացմանը զուգընթաց հասունանում են նաև 
մոմային գեղձերը` ծերությանը զուգընթաց թուլանում են նրանց մոմային 
գեղձերը: Նրանք ավելի շատ մոմ են արտադրում թռիչքն սկսելու ժամա-
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նակ (12-18 օրականում), երբ նրանց հյուսվածքները հարուստ են լինում 
ճարպերով: 

 
ՄԵՂՎԻ ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ 

 

 

Մեղվի աղեստամոքսային տրակտն սկսվում է բերանից, անցնում է 
կլանը, ապա կերակրափողը, որը գլխի խոռոչից անցնելով կրծքի, ապա 
որովայնի խոռոչը կազմում է մեղրապարկը: 

Թռչող մեղուները դաշտից մեղրապարկ լցված նեկտարը հանձնում 
են ընդունող երիտասարդ մեղվին և անմիջապես հետ են վերադառնում 
դեպի դաշտ: 

Մեղվի բնական նորմալ կերը բաղկացած է հիմնականում ածխաջրե-
րից, շաքարից, օսլայից, գլյուկոզայից, որոնք ծախսվում են ջերմության 
առաջացման և մեխանիկական աշխատանքների համար: 

Սպիտակուցային նյութերից կառուցվում է մեղվի մարմինը, այն հիմ-
նականում անհրաժեշտ է թրթուրների զարգացման և մայր մեղուների 
ձվադրման համար: 

Ճարպային նյութերը կուտակվում են որպես պաշար և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում փոխարինում են ածխաջրին: Մեղվի կերի բաղադրության 
մեջ մտնում են նաև զանազան վիտամիններ, հանքային աղեր և ջուր: 

Աշխատավոր մեղվի վերջնաղիքում առանց փորլուծ առաջացնելու 
կարող է կուտակվել 40 մգ արտաթորանք: Նրա աղիքի երկարությունը 35 
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մմ է, մայր մեղուներինը` 39 մմ, իսկ բոռերինը` 47 մմ: Մեղվի միջնաղիքի 
(ստամոքսի) երկարությունը հասնում է մոտ 10 մմ-ի: 

Մարսողությունն ամբողջությամբ կատարվում է միջնաղիքում: Վերջ-
նաղիքը բաղկացած է բարակ և հաստ կամ ուղիղ աղիներից: Բարակ 
աղին իրենից ներկայացնում է մի նեղ խողովակ, որը միացնում է միջն-
աղիքը հաստ աղիքի հետ: Նրա ներսի պատի վրա կան ելուստներ կամ 
ատամիկներ, իսկ դրսից այն պատված է ամուր մկաններով: Մկանների 
կծկումերն ուղղված են դեպի հետ, իսկ ատամիկները նպաստում են ար-
տաթորության ավելի արագ շարժվելուն դեպի հաստ աղիքը: 

Ուղիղ կամ հաստ աղիքը ձմեռվա ընթացքում ծառայում է որպես ար-
տաթորության պահեստ: 6-7 ամիս կղկղանքը մնում է այնտեղ նորմալ 
պայմաններում և դատարկվում է այն ժամանակ, երբ մեղվին ձմեռանոցից 
դուրս են դնում: Հաստ աղիքի պատերին կան հատուկ գեղձեր, որոնց ար-
տադրած ֆեգմենտները խառնվում են կղկղանքին և թույլ չեն տալիս, որ 
այն հոտի ու քայքայվի: 

 

 
ՄԵՂՎԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1-5- կամերաներ, 6-աորտա, սլաքներով ցույց է տրված մեղվի մարմնում արյան 

շարժման ուղղությունը: 
 
Մեղուների արյան շրջանառության համակարգը տարբերվում է մյուս 

կենդանիներից: Արյան շրջանառությունը կատարվում է բաց համակար-
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գով` ի տարբերություն այլ կենդանիների (փակ համակարգ): Այսինքն` 
արյունատար անոթները հիմնականում բաղկացած են երկու մասից: 
Առաջին մասն իր հերթին բաղկացած է 5 կամերաներից և ընկած է մեղվի 
որովայնի վերևի` մեջքի կողմը, որը կոչվում է սիրտ: 

Այդ կամերաներն իրար հետ միացված են հատուկ անցքերով, որոնք 
ունեն փականներ և բացվում են միայն դեպի առաջ: Սիրտն ամբողջու-
թյամբ պատված է մկանների հանգույցներով, որոնք ապահովում են 
սրտի ռիթմիկ աշխատանքը` շարժումը: Սրտից դուրս է գալիս մի հիմնա-
կան խողովակ, որը կոչվում է աորտա: Այն ուղիղ գնում է գլխի խոռոչը: 

Արյունն այդ խողովակից լցվում է գլխի խոռոչը և առանց անոթների 
անցնում կրծքի խոռոչը, որտեղից էլ որովայնի խոռոչը և բոլոր ներքին օր-
գանները ողողում արյան մեջ:  

Արյունը, անցնելով մարսողական ստամոքսի (միջնաղիքի) մոտով, 
վերցնում է մարսված սննդարար նյութերը և այդպիսի սննդարար նյութե-
րով հարստացած` նորից մղվում է սիրտը: Արյունը սիրտ է մտնում մի 
շարք հատուկ անցքերի միջոցով, որոնք ունեն փականներ: Փականները 
բացվում են դրսից դեպի ներս: 

Թրթուրների մոտ սրտի կծկումների քանակը հասնում է 8-12-ի մեկ րո-
պեում, մեղվի հանգիստ վիճակում 60-70-ի, շարժման ժամանակ` 120-150-ի: 
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ՄԵՂՎԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3.  կրծքի շնչառական անցքեր, 4-9. որովայնի շնչառական անցքեր 
А- գլխի օդապարկեր, Б- կրծքի օդապարկեր 

В- որովայնի օդապարկեր 
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Մեղվի շնչառությունը կատարվում է 9 զույգ շնչառական անցքերի` 
տրախեաների միջոցով: Շնչառական անցքերից երեք զույգը գտնվում է 
կրծքի վրա, իսկ վեց զույգը որովայնի վրա: Շնչառական օրգաններն անց-
նելով մարմնի ներսը՝ կազմում են օդապարկեր: Օդապարկերից դուրս են 
գալիս բազմաթիվ օդատար խողովակներ (տրախեաներ), որոնց միջոցով 
մաքուր օդն անցնում է մարմնի ամենավերջին բջիջները, շրջապատում 
նրանց և կատարում գազափոխանակություն. տալիս է մաքուր թթվածնով 
հարուստ օդ և վերցնում կեղտոտ` ածխաթթու գազով հարուստ օդ ու ար-
տաշնչում: 

Շնչառության ժամանակ մեղվի որովայնի ծավալը փոփոխվում է. 
շնչելիս այն մեծանում է 1/3-ի չափով, իսկ արտաշնչելիս փոքրանում է: 

 
ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

1-բեղիկը և նրա նյարդերը, 2-պարզ աչք, 3- բարդ աչք, 4-տեսողական խոռոչ,  
5-գլխուղեղ, 6-12. որովայնի նյարդային հանգույցներ, 13-19. Որովայնային 

սեգմենտներ 
 

Մեղվի նյարդային համակարգը բաժանվում է հիմնականում երեք 
բաժնի` կենտրոնական նյարդային համակարգ, արտաքին ծայրամասա-
յին (պերիֆերիկ) և հիմնական` սիմպատիկ: 
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Կենտրոնական նյարդային համակարգը կազմված է գլխի ուղեղից, 
որն առաջացել է երկու հանգույցների միանալուց, և որովայնային նյար-
դային համակարգից, որը բաղկացած է մի շարք իրար հետ միացված 
նյարդային հանգույցներից (երկուսը` կրծքում, հինգը` որովայնում): 

Գլխի ուղեղից դուրս են գալիս մի զույգ հիմնական նյարդեր և զուգա-
հեռ անցնելով մեղվի մարմնի ուղղությամբ ամեն մի սեգմենտում ձուլվում 
և կազմում են հանգույցներ, որտեղ տեղավորված են նյարդային բջիջնե-
րը: Հանգույցներից դուրս են գալիս բազմաթիվ նյարդային թելիկներ, 
որոնք տարածվում են դեպի ներքին և զգայության օրգանները` աչքի, հա-
մի, հոտի, թևերը, ոտքերը և այլն: Այդ նյարդերը կազմում են մեղվի ար-
տաքին ծայրամասային նյարդային համակարգը: 

Մեղվի մարմնի մակերեսի վրա գտնվում են զգայության հատուկ օր-
գաններ (զգայության մազմզուկներ), որոնք արտաքին աշխատանքից ըն-
դունում են տարբեր գրգռիչներ (ձայն, լույս, հոտ և այլն) ու զգայության 
նյարդերի միջոցով հաղորդում կենտրոնական նյարդային համակարգին: 
Կենտրոնական նյարդային համակարգից հակառակ ուղղությամբ գնում 
են նյարդային այլ թելեր, որոնց միջոցով համապատասխան գրգիռը հա-
ղորդվում է մկաններին, իսկ զգացողության օրգանները կապված են այն 
մկանների հետ, որոնք կատարում են գրգիռների այս կամ այն պատաս-
խան գործողություն: 

Նյարդային հանգույցներից յուրաքանչյուրն առանց գլխուղեղի կարող 
է գործել: Օրինակ` եթե գլուխն անջատենք մարմնից, մարմինը երկար 
ժամանակ կարող է ապրել, և ընդհակառակը`առանց մարմնի գլուխը 
նույնպես կարող է ապրել: Նյարդային հանգույցների շնորհիվ հաճախ մի 
քանի օր առաջ մահացած մեղուն կարողանում է խայթել: 
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Աշխատավոր մեղուները միջատներից և այլ կենդանիներից պաշտ-

պանվում են խայթոցով: Խայթոցը նրանց համար ծառայում է որպես պաշտ-
պանության զենք: Հանգիստ վիճակում խայթոցը տեղադրված է որովայնի 
վերջին ծայրում, և միայն խայթելու ժամանակ է այն դուրս գալիս: 

Մեղուն մարդկանց կամ կենդանիներին խայթելիս կծկում է որովայնն ու 
խայթոցը թողնում նրա մաշկի մեջ: Խայթելուց հետո խայթոցը ներքին օր-
գանների մի մասի հետ կտրվում է մարմնից և մնում խայթած տեղում ու հա-
տուկ մկանների և խայթոցի ատամիկների շնորհիվ խորանում է: Սովորա-
բար խայթելուց հետո մեղուն մահանում է, բայց եթե նա խայթում է միջատ-
ներին, ապա հեշտությամբ դուրս է հանում խայթը և չի մահանում: 

Մեղուն մարդկանց խայթելիս մաշկի տակ լցնում է թունավոր հեղուկ, 
որն առաջացնում է այրող ցավ և ուռուցք: Խայթելու ժամանակ մեղուն 
արտադրում է թույն, որի կշիռը 0,25-0,35 մգ է: Նա մի անգամ խայթելով 
մեռցնում է փոքրիկ միջատներին, իսկ մկներին, ծտերին 2-5 անգամ խայ-
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թելով: 300 մեղվի թույնը (միանգամից) առաջացնում է մարդու օրգանների 
թունավորում, իսկ 500-ը մահ, եթե օրգանիզմը իմունիտետ չունի: Թունա-
վոր հեղուկը վերամշակվում է թույն արտադրող մեծ և փոքր գեղձերում: 
Մեծ գեղձը ունի 20-25 մմ երկարություն, որից արտադրված թույնը կու-
տակվում է հատուկ պարկում: 

Թունավոր հեղուկ արտադրող փոքր գեղձը նույնպես բաղկացած է 
խողովակից, որն ունի 2 մմ երկարություն: Խայթելու ժամանակ նրա վե-
րամշակած թունավոր հեղուկը խառնվում է մեծ գունավոր գեղձի արտա-
դրած թունավոր հեղուկի հետ և լցվում մաշկի տակ: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մեղվի թույնը հանդիսանում 
է մի շարք նյութերի բարդ խառնուրդ, որի մեջ կան հետևյալ էլեմենտնե-
րը` ջրածին, թթվածին ածխածին, ազոտ, կալիում, կալցիում, երկաթ, 
մագնեզիում, ֆոսֆոր, պղինձ, լիցիում, ծծումբ, ցինկ, յոդ, քլոր, ինչպես 
նաև ճարպեր և կուպր (ձյութ) և 15 ազատ ամինաթթու: 

Փոքր դոզաներով մեղվի թույնը մարդու համար վտանգավոր չէ: Հա-
ճախակի խայթելու դեպքում թույնը դառնում է սովորական: 

Մեղուներից հաճախակի խայթելուց հետո մարդու մարմինը ձեռք է 
բերում հակաթույն (իմունիտետ), որի շնորհիվ խայթված տեղն այլևս չի 
ուռչում: 

Մեղուները շատ են գրգռվում սուր հոտերից (սխտոր, գինու, օղու և 
այլ հոտերից), հատկապես չեն սիրում քրտինքի հոտը: Քրտինքի սուր 
հոտ ունենալու պատճառով հաճախ են հարձակվում ձիերի վրա և խայ-
թելով կարող են սպանել նրանց: 

Մեղուներին կարելի է հանգստացնել և խայթելը մինիմումի հասցնել 
ծխի օգնությամբ: Երբ ծուխ ենք տալիս իրենք իրենց մեղրապարկերը լցնում 
են մեղրով, որի պատճառով որովայնը ազատ կծկել ու խայթել չեն կարողա-
նում: 

Չնայած մայր մեղուները նույնպես ունեն խայթոց, բայց նրանք այն 
հիմնականում չեն օգտագործում` նույնիսկ այն դեպքում, երբ աշխատա-
վոր մեղուները հարձակվում և ոչնչացնում են նրանց: Մայր մեղուներն 
իրենց խայթոցն օգտագործում են միայն այն ժամանակ, երբ կռվում են 
մեկ ուրիշ մայր մեղվի հետ, ինչպես նաև ձվադրման ժամանակ, որպեսզի 
նրա օգնությամբ ձուն ուղղահայաց կանգնեցնեն բջջի հատակին: 
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Բնության մեջ կենդանիների բազմացումը տեղի է ունենում երկու 
ճանապարհով` սեռական և անսեռ: Մեղուները բազմանում են սեռական 
ճանապարհով: Սեռական բազմացում առաջանում է միայն երկու ծնող-
ների (էգի և արուի) զուգավորման և նրանց սեռական բջիջների միավոր-
ման շնորհիվ: Սեռական բջիջներն առաջանում են հատուկ օրգանում` 
սեռական գեղձերում: Էգի սեռական օրգանը կոչվում է ձվարան, իսկ 
արուինը` սերմնարան: Էգի սեռական բջիջն ավելի մեծ է, սննդանյութե-
րով հարուստ և կոչվում է ձվաբջիջ կամ ձու: Արուի սեռական բջիջը շատ 
փոքր է, օժտված է մեծ շարժունակությամբ և կոչվում է արական սերմնա-
բջիջ, սերմ կամ սպերմատոզոիդ:  

Մայր մեղվի սեռական օրգանները դասավորված են նրա որովայնի 
առաջամասում` մեղրապարկի և միջնաղիքի առաջին մասի վերևում: 
Դրանք կազմված են զույգ ձվարաններից, զույգ ձվաբեր և կենտ ձվաբեր 
խողովակներից, սերմընդունիչից և հեշտոցից:  

 

1.Զույգ ձվարաններ, 2. Զույգ ձվաբեր խողովակ, 3. Կենտ ձվաբեր խողովակ,  
4. Սերմընդունիչ, 5. Գեղձերի արտադրած նյութ, 6. Սերմընդունիչի բարակ 

առվակ, 7.հեշտոց, 8. Ձվաբեր խողովակ 
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Յուրաքանչյուր ձվարան կազմված է բազմաթիվ ձվաբեր խողովակնե-
րից, որոնց մեջ կազմավորվում, զարգանում և հասունանում է ձուն: Այդ 
խողովակների քանակն ամեն մի ձվարանում հասնում է 160-180-ի, եր-
բեմն ավելին: Որքան խողովակները շատ լինեն, այնքան մայր մեղուն 
ձվառատ կլինի և օրական մեծ քանակությամն ձվեր կդնի: Ձվարանի խո-
ղովակների քանակը կախված է նրանց ժառանգական հատկություննե-
րից, արտաքին պայմաններից` մայրացու թրթուրը որ հասակում ինչպի-
սի կերերով է կերակրվել: Մայր մեղվի հեշտոցը երկու կողմից ունի երկու 
ելուստ, որոնք կոչվում են զուգավորման օրգաններ: Վերջիններս զուգա-
վորման ժամանակ բոռի զուգավորման օրգանը պահում են իրենց մեջ 
մինչ նոր ստացված սպերման լրիվ չափով ներծծվի սերմընդունիչում: 
Զույգ ձվարանների միացման տեղից մի քիչ ցած կենտ ձվաբեր խողովակի 
անցքի նեղ մասը մտնում է սերմընդունիչի բարակ առվակը: Սերմընդու-
նիչը մայր մեղվի և բոռի զուգավորումից ստացված ամբողջ սպերման ըն-
դունում է, պահում իր մեջ, սնում և աստիճանաբար 2-5 տարի օգտագոր-
ծում ձվաբջիջների բեղմանվորման համար: 

Սերմընդունիչը մի գնդաձև պարկ է` 1,5 մմ տրամագծով: Այդ գնդաձև 
պարկի պատերը շատ խիտ պատված են շնչառության խողովակներով, 
որոնք զրկված են մկաններից: Սերմընդունիչի պատերի արտաքին մասե-
րին շփվում են երկու գեղձեր, որոնց արտադրած հյութը սպերմատոզոիդի 
համար ծառայում է որպես կեր: Ձևավորված պատրաստի ձուն երկարա-
վուն է, ձվաձև 1,53-1,63 մմ երկարությամբ, մի ծայրն ավելի լայն է, թեթևա-
կի կորացած, որտեղ գտնվում է փոքրիկ մի անցք, որտեղից սպերմատո-
զոիդը ներս է թափանցում:  

Հասունացած ձուն ձվաբեր խողովակներից իջնում է զույգ ձվաբեր 
խողովակները ու այնտեղից էլ` կենտ ձվաբեր խողովակը և անցնում 
սերմընդունիչի առվակի բերանի մոտով: Եթե այդ ժամանակ ձվի վրա 
ընկնի սպերմատոզոիդների կաթիլը, ձուն կբեղմնավորվի, հակառակ 
դեպքում այն կանցնի առանց բեղմանավորվելու: 

Բեղմնավորված ձվերից առաջանում են մայրեր և աշխատավոր մե-
ղուներ, իսկ չբեղմնավորված ձվերից` բացառապես բոռեր (արուներ):  

Աշխատավոր մեղուները, լինելով էգեր, ունեն միևնույն սեռական օր-
գանները, որն ունի մայր մեղուն: Նրանց սեռական օրգանները թույլ են 
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զարգացած, ձվարանը շատ փոքր է, ունի 5-20 ձվաբեր խողովակ: Աշխա-
տավոր մեղվի ձվարանները, սերմընդունիչը և հեշտոցը շատ փոքր են, 
դրա համար էլ նա չի կարող է զուգավորվել բոռի հետ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А-Աշխատավոր մեղվի թույլ զարգացած սեռական օրգաններ, Б-Աշխատավոր 
մեղվի ուժեղ զարգացած սեռական օրգաններ 

 
Մայր չունեցող ընտանիքներում, երբ բավական ժամանակ (15-20 օր) 

բացակայում է նաև բեղմնավորված ձուն` աշխատավոր մեղուների մի 
մասի ձվարանը ուժեղ զուգավորվում և սկսում է ձվեր արտադրել: Այդ 
երևույթը մեղվի ընտանիքի համար շատ վտանգավոր է, քանի որ աշխա-
տավոր մեղուների ձվերից կծնվեն միայն բոռեր և այդպիսի ընտանիքները 
կարճ ժամանակամիջոցում կվերանան:  

Բոռի սեռական օրգանները կազմված են երկու սերմնարաններից, 
զույգ սերմնատար խողովակներից, երկու հավելյալ գեղձերից, կենտ 
սերմնաթոր առվակից և զուգավորվող օրգանից: Սերմնարանները կազմ-
ված են 200 սերմնային առվակներից: Սերմնագեղձային առվակներում 
աճում և հասունանում են սպերմատոզոիդները: Հասունացած սպերմա-
տոզոիդներն ունեն թելի ձև` 0,75 մմ երկարությամբ և 0,005 մմ հաստու-
թյամբ: Բոռի սպերմատոզոիդներն օժտված են մեծ շարժունակությամբ: 
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Մեկ բոռի զույգ սերմնարաններում նրանց քանակը հասնում է 200 միլիո-
նի: Սպերմատոզոիդները հավաքվում են սերմնապարկում և մնում մինչև 
զուգավորման պահը: Բոռի և մոր զուգավորման ժամանակ զուգավորու-
թյան օրգանն այնպես է դուրս շրջվում, որ հեշտությամբ մտնում են մոր 
հեշտոցի բեղմնավորման գրպանիկները: Զուգավորման ժամանակ բոռի 
օրգանը կտրվում և մնում է մայր մեղվի հեշտոցում, որի հետևանքով բոռը 
մահանում է: Զուգավորված օրգանը հեշտոցի մեջ մտնելիս միաժամա-
նակ սպերմատոզոիդները թափանցում են մոր ձվաբեր օրգանների մեջ: 
Զուգավորումից հետո իսկույն սպերմատոզոիդներն ակտիվանում են ու 
շարժվում դեպի սերմնընդունիչ ու մի քանի տարի օգտագործվում ձվա-
բջիջների բեղմնավորման համար: 

 
ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ, ՄԱՅՐ ԵՎ ԲՈՌ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 
Մեղվի երեք տեսակներն էլ առաջանում են ձվից, որը դնում է մայրը: 

Սեռերի տարբերությունն առաջ է գալիս նրանից, թե ինչպիսի ձվեր է 
դնում մայրը: Բեղմնավորված ձվերից առաջանում են մայրեր և աշխա-
տավոր մեղուներ, իսկ չբեղմնավորվածներից՝ բացառապես բոռեր: 
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Մայրը ձուն բջիջում դնում է ուղղահայաց ուղղությամբ: Ձուն սպի-
տակ է, փոքր, մոտավորապես 1,5 մմ երկարությամբ: Երբ սաղմը սկսում է 
զարգանալ, ձուն աստիճանաբար թեքվում է և երրորդ օրը պառկում բջջի 
հատակին: Ձվի մեջ զարգացող փոքրիկ թրթուրը (որդը) մնում է այնտեղ 
այնքան ժամանակ, մինչև մեղուները կերակրում են նրան կաթնահյու-
թով: Կերը ժամանակին չտալու դեպքում սաղմը ձվի մեջ չորանում է: 

Ձվից դուրս եկած թրթուրի մարմինը բաժանված է 13 օղակների: 
Մարմնի վրա գտնվում է գլուխը, 4 օղակից կուրծքը և 9 սեգմենտանոց 
(օղակներ) որովայնը: Թրթուրը ոտքեր չունի: Ձվից դուրս գալուց մեկ օր 
հետո նրա քաշը մոտավորապես ավելանում է 5 անգամ, իսկ հետո՝ 30 
անգամ ավելի: Աշխատավոր մեղվի թրթուրը 6 օրվա ընթացքում աճում, 
մեծանում և իր սկզբնական քաշի համեմատությամբ ծանրանում է մոտ 
1300 անգամ, իսկ մայր մեղվի թրթուրը՝ մոտ 3000 անգամ: Երբ թրթուրնե-
րը հասունանում են, մեղուները դադարում նրանց սնելուց: Վեց օրվա ըն-
թացքում նրանք մի քանի անգամ մաշկափոխություն են կատարում: 

Կերակրող և խնամող մեղուները շրջապատում են ձվից դուրս եկած 
թրթուրներին և անընդհատ պահում հսկողության տակ: 

Աշխատավոր մեղվի թրթուրն առաջին երկու օրը ստանում է առատ, 
սննդարար կեր, երրորդ օրը կաթնահյութի փոխարինվում է կոշտ կերով և 
խնամող մեղուն կերը ոչ թե լցնում է բջջի մեջ, այլ` թրթուրի բերանը: 

Հայտնի է, որ խնամող մեղուները 50 վայրկյանը մեկ կերակրում են 
թրթուրին: Թրթուրն իր զարգացման առաջին վեց օրվա ընթացքում 
կերակրվում է մոտ 10000 անգամ: 



 
 

40 

Աշխատավոր մեղուները խիտ նստելով ձվերի, թրթուրների և հարսն-
յակների վրա իրենց ոտքերի շարժման ու շփման միջոցով առաջացնում 
են ջերմություն և տաքացնում ձագերին: 

Թրթուրների փոխած մաշկը և արտաթորանքը մեղուները չեն մաք-
րում: Դրանք կպչում են բջիջների հատակին և պատերին, որի հետևան-
քով սպիտակ մեղրահացերն աստիճանաբար սևանում են: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են մեղուների զարգացման փուլերը: 
 

        Աղյուսակ 1 
 

Մեղու Ձու 
Վիճակում 

«օր» 

Թրթուր 
Վիճակում 

«օր» 

Հարսնյակ կամ 
կնքված վիճա-

կում «օր» 

Ընդամենը 
«օր» 

Աշխատավոր 3 6 12 21 

Մայր 3 5 8 16 

Բոռ 3 7 14 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մեղուներն իրենց զարգացման ընթացքում, թրթուրային շրջանն անց-
նելուց հետո, հարսնյակային շրջանում կերի պահանջ չեն զգում, նրանց 
միակ պահանջը ջերմությունն է: 

Հարսնյակն արտաքին և ներքին կառուցվածքով նման է մեղվին. 
միայն թևերի փոխարեն ունի սննդով լցված պարկեր: 12 օրվա ընթացքում 
այն ձևավորվում է որպես մեղու: Նա կրծելով բջջի սերեկը՝ դուրս է գալիս: 
նոր դուրս եկած մեղուն սպիտակավուն է՝ պատված նուրբ սպիտակա-
վուն խիտինով ու մազմզուկներով: Ընտանիքում նա առաջին երկու օրը 
սնվում է, կազդուրվում և կատարում շատ թեթև աշխատանքներ: 
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Գծապատկեր 1 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Եթե ընտանիքը նորմալ է՝ ունի 1-5 օրական և դրանից բարձր հասակ 

ունեցող մեղուներ, ապա աշխատանքի բաժանումը աշխատավոր մեղու-
ների միջև կատարվում է ըստ հասակային խմբերի և ֆունկցիոնալ գեղձե-
րի գործունեության: Երբ փոխվի ընտանիքի նորմալությունը, աշխատա-
վոր մեղվի քանակը, արտաքին պայմանները «մեղրաբերք, ջերմություն» 
կփոխվեն սահմանված աշխատանքի բաժանման նորմերը: 

Բջջից նոր դուրս եկած մեղուները լինում են թույլ և թռչելու անընդու-
նակ, բայց 1-2 օր հետո ամրապնդվում են և փեթակի ներսում կատարում 
թեթև աշխատանքներ՝ թրթուրների կերակրում, տաքացում, բջիջների 
մաքրում և այլն: 

Երիտասարդ մեղուների կաթնագեղձերն ուժեղ զարգացած են և 
նրանցից արտադրված կաթնահյութով կերակրում են մայրերին և փոք-
րահասակ թրթուրներին: Նրանք հիմնականում հսկում են թրթուրներով 
բջիջներին և լրացնում նրանց կերը, այդ իսկ պատճառով կոչվում են 
խնամող մեղուներ: Խնամող մեղուներն իրենց հերթին բաժանվում են եր-
կու խմբի՝ I խումբ 2-7 օրական մեղուներ, որոնք կերակրում են մեծահա-
սակ 3-6 օրական թրթուրներին: Նրանք մեղրի, ծաղկափոշու և ջրի խառ-
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նուրդից պատրաստում են հատուկ կեր՝ խյուս, որը լցնում են ուղղակի 
թրթուրների բերանը: 

II խումբ՝ 7-14 օրական մեղուներ, որոնց մոտ առատորեն գործում են 
կաթնագեղձերը, և նրանք այդ կաթնահյութով կերակրում են 1-2 օրական 
աշխատավոր և 1-5 օրական մայր մեղվի թրթուրներին ու մայրերին: 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 
 
 

Խնամող կամ դայակ մեղուները կեր են մատակարարում, սնում նոր 
դուրս եկած 1-2 օրական մեղուներին և բոռերին: Դայակ մեղուները 
ուղեկցում ու սնում են մայր մեղվին ձվադրման ժամանակ, մաքրում են 
նրան, իսկ երբ դադարում են նրան ուղեկցելուց, խնամելուց և կերակրե-
լուց՝ մայր մեղուն աստիճանաբար դադարում է ձու դնել: 

Երիտասարդ մեղուները սովորաբար շատ հանգիստ են: Երբ նրանց 
հետ մեղմ են վարվում, նրանք համարյա չեն խայթում: Սրանք իրենց երի-
տասարդության վերջին շրջանում արտադրում են մոմ և դրա հետ միա-
ժամանակ փեթակում կատարում հետևյալ աշխատանքները.  

1. Մեղուներից ընդունում են նեկտարը և վերամշակում մեղրի 
2. Ծաղկափոշին սեղմում են բջիջների մեջ 
3. Մաքրում են բջիջները և փեթակի ներսը 
4. Փեթակում կատարում են օդափոխություն 
5. Մեղրահացեր են գործու 
6. Պաշտպանում են արկանոցը թշնամիներից 
Սովորաբար հավաքող մեղուները նեկտարը բջիջներում չեն կուտա-

կում, այլ այն դաշտից բերում և հանձնում են ընդունող մեղուներին, 
որոնք անցնում են բնի ներսը և նեկտարը բաժանում կերակրող քաղցած 
մեղուներին, իսկ եթե խնամող մեղուները նեկտարի պահանջ չեն զգում, 
ապա ընդունող մեղուներն այդ նեկտարը կուտակում են դատարկ բջիջ-
ներում: 

Օրվա այն ժամերին, երբ դրսի աշխատանքը դադարում է, և նեկտար 
չեն բերում, ընդունող մեղուները բջիջներից ծծում են նեկտարը, լցնում 
մեղվապարկն ու որոշ ժամանակ անշարժ մնալուց հետո նորից վերա-
դարձնում բերանի խոռոչը, մի քանի վայրկյանից հետո նորից վերադարձ-
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նում մեղվապարկը ու նորից վերադառնում են: Այդպես շարունակ մինչև 
նեկտարի կաթիլի մեջ եղած սախարոզան թքի մեջ եղած ֆերմենտների 
ազդեցության տակ տարրալուծվի գլյուկոզայի ու ֆրուկտոզայի, որից հե-
տո լցնում են բջիջների մեջ: Նեկտարի ավելորդ ջուրը գոլորշացնելու 
նպատակով մեղուները նեկտարը մի բջիջից տեղափոխում են մյուսը և 
դրան զուգընթաց կատարում օդափոխություն: Նեկտարի վերամշակման 
ժամանակ մեղուները մեծ էներգիա են գործադրում: Այսպես՝ հաշվարկ-
ված է, որ 10 կգ մեղր վերամշակելու համար ծախսվում է 2-4 կգ մեղր:  

Փեթակում մեղրի կուտակման համար դատարկ տեղ չլինելու դեպ-
քում մեղուները դանդաղ են աշխատում: Դրա համար մեղվաբերքի ժա-
մանակ միշտ պետք է ապահովել դատարկ տեղով՝ մեղրը լցնելու համար: 

Բջիջների մաքրմանը զուգակցվում են մի շարք աշխատանքներ, 
որոնց մասնակցում են ոչ միայն երիտասարդ, այլև հասակավոր մեղունե-
րը: Բջիջների մաքրությունից բացի, մեղուները զբաղվում են նաև 
փեթակի մաքրությամբ: Բոլոր մեղուներն էլ փեթակի ներսում եղած աղբը 
դուրս են հանում և թափում նրանից հեռու: 

Փեթակի առջև թափված աղբից կարելի է եզրակացնել փեթակի ներ-
սի դրության մասին. 

1. եթե գարնանը փեթակի առջև նկատելի են շաքարանման հատիկ-
ներ, նշան է, որ մեղրի պաշարը բջիջներում բյուրեղացել է: 

2. Ծաղկափոշու բորբոսնած կտորներ նկատելիս կարելի է եզրակաց-
նել,  որ փեթակի ներսը շատ խոնավ է եղել: 

3. Գարնանը և աշնանը արկանոցի առջև թափված աշխատավոր 
մեղվի թրթուրները և հարսնյակները վկայում են, որ կերը բոլորովին վեր-
ջացել է, և մեղուները սովից թրթուրներին ու հարսնյականներին 
բջիջներից դուրս են հանել ու թափել: 

4. Ձագատվության շրջանում փեթակի առջև մեռած երիտասարդ 
մայր մեղուների առկայությունը նշան է, որ այդ ընտանիքը դադարել է 
ձագ տալուց: 

5. Մեռած և կենդանի բոռերին փեթակից դուրս հանելը նշան է, որ 
բերքը վերջացել է: 

6. Արկանոցի մոտ մայր մեղվի մահացած վիճակում գտնելը ցույց է 
տալիս, որ կատարվել է մայրափոխություն: 
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Մոմ արտադրվում է աշխատավոր մեղուների որովայնի վրա գտնվող 

հատուկ գեղձերից: Մայր մեղուները և բոռերը չունեն մոմային գեղձեր: 
12-18 օրական մեղուների մոմային գեղձերը լավ են զարգացած: Հարկ 

եղած դեպքում 5 օրականից բարձր բոլոր հասակի մեղուները կարող են 
մոմ արտադրել: 

Մոմային գեղձերը լավ են գործում սկսած գարնան երկրորդ կեսից մին-
չև ամառվա վերջերը, եթե մոմ արտադրելու համար կան բարենպաստ պայ-
մաններ՝ առատ կեր, բերք, մեղր ու ծաղկափոշի և 30-360 C ջերմություն: 
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ՄԵՂՎԻ ԲՈՒՅՆԸ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մեղուները վայրի վիճակում ապրում են ծառի փչակում կամ քա-

րայրներում: Մարդիկ նրանց բնակեցնում են փեթակի մեջ: Երկու դեպ-
քում էլ իրենց բույնը մեղուները կառուցում են մոմից պատրաստված մեղ-
րահացից: Մեղրահացերը պատրաստում են միայն աշխատավոր մեղու-
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ները: Ամեն մի մեղրահաց բաղկացած է երկկողմանի, վեցանկյուն բջիջնե-
րից: Բնական գործված բջիջներն ունեն երեք հիմնական տեսակ. 

1. Աշխատավոր մեղվի բջիջները ծառայում են նրանց բուծման և կե-
րի, մեղրի ու ծաղկափոշու կուտակման համար: Մեղրահացի վրա կա 
9100 բջիջ, որորնցից 1500-ը կողքային անձև, ցածի կողմից չգործված կի-
սատ բջիջներն են, իսկ 7600-ը՝ որդի ու ձվի բուծման բջիջներն են: Լրիվ 
մեղրով լցված մեղրահացը սերեկած վիճակում կշռում է մինչև 4,5 կգ: 
Բջիջներում ծաղկափոշին լցնում են 36-37 տոկոսի չափով: Դատարկ մեղ-
րահացի կշիռը հավասար է 140-160 գ: 

2. Բոռաբջիջները ծառայում են բոռերի բուծման և մեղր պահելու հա-
մար: Մեղուներն այնտեղ խուսափում են ծաղկափոշի կուտակելուց, 
որովհետև բջիջները շատ լայն են և ծաղկափոշին դատարկել հնարավոր 
չէ: Եթե 1 քառ. սմ-ի վրա կա 4 սովորական բջիջ, ապա բոռաբջիջների 
դեպքում 3-ն են: 

3. Մայրաբջիջները ծառայում են միայն մայր մեղուների բուծման 
համար և լինում են երկու տեսակ. 

1. Ձագատվության ժամանակ, երբ մեղուները մեղրահացի կողքերից, 
ներքևից գործում են թասակներ: Այս դեպքում մայրը ձու է դնում այդ թա-
սակների մեջ, իսկ աշխատավոր մեղուները դրանց կերակրում են, դարձ-
նում մայրապտուկներ, որոնք կոչվում են ձագատվության մայրապտուկներ: 

2. Երբ մայրը պատահաբար մեռնում է, աշխատավոր մեղուները 
մայրացու են ընտրում իրենց բջիջների մեջ եղած թրթուրներից (1-2 
օրական): Այդպիսի բջիջները մեծացնում և խորացնում են՝ ի հաշիվ 
հարևան բջիջների, և պատրաստում են մայրապտուկներ ու սկսում 
կերակրել ավելի շատ և բարձրորակ կերով՝ կաթնահյութով: Այսպիսի 
մայրաբջիջներից ստացված մայրերի մեծ մասը լինում է ոչ լիարժեք, 
որովհետև աշխատավոր մեղվի բջիջում թրթուրները երկու օրականից 
հետո սնվում են հասարակ, կոշտ կերով (մեղրի, ջրի ու ծաղկափոշու 
խառնուրդով), որի պատճառով նրանց ձվարանի ձվաբեր խողովակների 
քանակը կրճատվում է: Այդպիսի մայրաբջիջներից դուրս եկած մայրերը 
քիչ ձու են դնում՝ օրական 1500-2000-ի փոխարեն դնում են 500-700 ձու: 
Հետևաբար այդպիսի մայրեր ունեցող ընտանիքները դանդաղ են 
զարգանում: 
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ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԽԱՂԸ 
 
Նորմալ ընտանիքի աշխատավոր մեղուները ծնվելուց մոտավորապես 

8 օր հետո տաք եղանակին կատարում են իրենց առաջին թռիչքը (ժամը 10-
ից 15-ը): Նրանք դուրս են գալիս փեթակի արկանոցի տախտակի վրա և 
թռչում երեսները դեպի արկանոցը: Այդ թռիչքը կոչվում է երիտասարդ մե-
ղուների խաղ, որի ժամանակ նրանք ազատվում են կղկղանքից: 

Առաջին թռիչքի ժամանակ նրանք ծանոթանում են իրենց փեթակի 
գույներին, տեղին: Երկրորդ թռիչքի ժամանակ, որը կատարվում է նույն 
ձևով՝ շրջապատի, մեղվանոցի տեղին, իսկ երրորդ թռիչքի ժամանակ (12-
14 օրական հասակում)՝ իրենց շրջապատի կերի բազային և աստի-
ճանաբար դառնում են աշխատավոր մեղուներ: 

Նորմալ ընտանիքում առաջին թռիչքից 5-6 օր հետո երիտասարդ մե-
ղուներն արդեն գնում են ծաղկափոշի ու նեկտար բերելու: Ամենածեր, 
հասակավոր մեղուները ջրկիրներ են: 

Գլխավոր մեղվաբերքի ժամանակ աշխատավոր մեղուներն իրենց 
առաջին և երկրորդ թռիչքը կատարում են 5-7 օրական հասակում և դաշտ 
են գնում բերք բերելու նույնիսկ 7 օրականից սկսած: 

Աշխատանքի բաժանումը կատարվում է միայն նորմալ ընտանիքում, 
որտեղ կան համապատասխան քանակությամբ 1-15 և 15-ից շատ մեղու-
ներ: Ընտանիքի նորմալ վիճակը փոխելու դեպքում փոխվում են նաև 
նրանց աշխատանքի ֆունկցիաները, օրինակ, 30 օրական մեղուն, հարկ 
եղած դեպքում, կարող է մոմ արտադրել, մեղրահացեր գործել, ձագերին 
կերակրել, տաքացնել, խնամել, նեկտար վերմշակել և այլն:  
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ՄԵՂՎԻ «ՊԱՐԸ» 

 
Երբ մեղուները որևէ տեղ գտնում են կերի աղբյուր, ապա տեղը պա-

հում են հիշողության մեջ և վերադառնում փեթակ: Որոշ ժամանակից հե-
տո մեղուն նորից վերադառնում է իր գտած կերի նոր աղբյուր՝ իր հետ 
տանելով մի քանի ուրիշ մեղուների, և այդ մեղուների քանակն աստիճա-
նաբար ավելանում է՝ կրկնապատկվում, եռապատկվում: 

Թռչող մեղուն դաշտից բերած նեկտարն ինքը չի դատարկում բջիջնե-
րի մեջ, այլ հանձնում է արկանոցի մոտ սպասարկող նեկտար ընդունող 
փոքրահասակ մեղուներից մի քանիսին, և ինքը նորից վերադառնում 
էդաշտ: Լավ եղանակներին առատ բերքի դեպքում մեկ մեղուն օրական 
կարող է կատարել 15-25 թռիչք: 

Մեղուն իր քույրերին հայտանաբերած կերի աղբյուրի մասին տեղե-
կացնում է կլոր շրջանակաձև պարի շնորհիվ: Այսպես՝ դաշտից վերա-
դառնալիս իր մեղվապարկից նեկտարը քույրերին հանձնելուց հետո մեղ-
րահացերի վրա սկսում է կլոր շրջանակաձև պարը: Այդ շրջագծերը նա 
գծում է մեղուների խիտ շրջանում և դրանով մոբիլիզացնում է շրջապա-
տող մեղուներին, որոնք սկսում են տեղից շարժվել, բեղիկները քսել պա-
րող մեղվի որովայնին, իսկ պարող մեղվին շրջապատողները նույնպես 
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սկսում են պարել և կրկնել նրա բոլոր շարժումները: Այս երևույթը կարող 
է տևել 30 վրկ.-ից մինչև 60 վրկ.: Պարող մեղուն, թողնելով իրեն 
շրջապատող մեղուներին մեղրահացի վրա, անցնում է մեկ ուրիշ տեղ և 
նորից կրկնում վերը նշված պարը, մոբիլիզացնում մյուսներին և 
հանկարծակի ուղղվում դեպի արկանոց ու թռչում դեպի բերքադաշտ: 

Եթե դաշտում մեղվաբերքը շատ թույլ է կամ բոլորովին բացակայում է, 
ապա փեթակում մեղվի պարեր չեն լինում: Աշխատավոր մեղուներն իրենց 
բազմապիսի պարերով հաղորդում են ոչ միայն բերքի առկայության, այլև 
այն մասին, թե բերքն ինչ ուղղության և հեռավորության վրա է գտնվում: 

 
 

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Աշխատավոր մեղուների կյանքն ամռան ընթացքում մինչև երկու 

ամիս է: Գարնանը ծնված մեղուն մինչև աշուն չի ապրում: Մեծ մասամբ 
ձմեռանոց են գնում այն մեղուները, որոնք ծնվել են ամառվա վերջին և 
աշնան ամիսներին: 

Կախված ձմեռանոցային շրջանի տևողությունից՝ ձմեռանոց գնացող 
մեղուներն ապրում են 6-9 ամիս, որովհետև նրանք ամբողջ ձմեռ գտնվում 
են հանգիստ վիճակում, չեն աշխատում և էներգիա չեն վատնում: Այդ մե-
ղուները համարյա աշխատանք չեն կատարում և իրենց հանգիստ են պա-
հում նաև աշնանը: 

Ամառվա եռուն աշխատանքի ընթացքում նեկտարի և ծաղկափոշու 
հավաքման ժամանակ մեղուները հյուծվում են ու ծերանում, մաշվում են 
թևերը, թռիչքի ժամանակ անձրևների և ուժեղ քամիների պատճառով 
ոչնչանում են, ճանապարհին մեղուն զոհ է գնում թշնամիներին: Այդ 
պատճառով մեղվաբերքի ժամանակ ապրում են 25-45 օր: 

Որպեսզի մեղուների կարճատև կյանքն ընտանիքի ուժի վրա չանդրա-
դառնա, հարկավոր է ունենալ լավ մայր, որը կդնի մեծ քանակությամբ ձվեր: 

Մայր մեղվի ձվադրման սկիզբը նորմալ պայմաններում ընդունված է 
գարնանային առաջին թռիչքից հետո: Ձմեռանոցում ձվադրումը ցանկալի 
երևույթ չէ, քանի որ ձվի և թրթուրների առկայությունը խանգարում է մե-
ղուների ձմեռային հանգիստը, մեղուները սպառում են մեծ քնակությամբ 
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կեր, որպեսզի մեղուների կծիկի ներսում ջերմությունը բարձրացնեն 34-
360 C թրթուրների նորմալ զարգացման համար: 

Ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո մայրը գարնան սկզբից դնում է 
օրական 80-100 ձու: Երբ մեղուն բերում է թարմ ծաղկափոշի ու նեկտար, 
մայրն աստիճանաբար ավելացնում է իր ձվադրման քանակը (օրական 
1000 և ավելի): Ընտանիքը ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո մեկ ամսվա 
ընթացքում աստիճանաբար կատարվում է ծերացած մեղուների փոխա-
րինումը թարմ, երիտասարդ մեղուներով: 

Գարնան սկզբից փեթակը ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո մեղուների 
անկումը գերազանցում է աճին, այնուհետև անկումը հավասարվում է աճին, 
որից հետո աճը գերազանցում է անկմանը: Փեթակներում աստիճանաբար 
սկսվում է ավելանալ աշխատավոր մեղուների քանակը: Մեղվի քանակա-
կան աճը կախված է արտաքին պայմաններից՝ բերքից, դրսի ջերմաստիճա-
նից, կերապաշարից (մեղր, ծաղկափոշի), լավ մայր ունենալուց: 

 
ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Մեղուները, եթե մոտակայքում կեր չեն գտնում, կարող են թռչել 4-6 

կմ, որը բոլորովին արդյունավետ չէ: Թռիչքի ամենարդյունավետ տարա-
ծությունը 0,5-1,5 կմ հեռավորությունն է: 

Հեռու թռչելիս նրանք ճանապարհին քամուց և անձրևից կհյուծվեն, 
կկորչեն կամ կոչնչացվեն իրենց թշնամիների կողմից: Բացի այդ, օրական 
20-25 անգամ բերքադաշտ գնալու ու վերադառնալու փոխարեն կգնան 5-
10 անգամ և ավելի քիչ նեկտար կբերեն: 

Բերքի լավ ժամանակ, բարենպաստ եղանակին, ուժեղ ընտանիքից 
մեկ րոպեում դաշտ է գնում 5000-6000 մեղու: 

 
ՄԵՂՎԻ ՊԱՀԱՆՋԸ ՕԴԻ ԵՎ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

 
Մեղուների, թրթուրների և հարսնյակների շնչառության համար ան-

հրաժեշտ է, որ փեթակում միշտ թարմ օդ լինի: Դրա համար փեթակի ած-
խաթթու գազով հարուստ օդը միշտ պետք է փոխարինել թարմ օդով: Երբ 
փեթակում օդափոխությունը լավ չի կատարվում, մեղուներն իրենք են 
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կատարում այն: Նրանք շախմատաձև դասավորվում են արկանոցի դի-
մաց՝ գլուխները դեպի փեթակի ներսը, և բոլորը միասին թևերը շարժում 
են այնպես, ինչպես թռիչքի ժամանակ: 

Գլխավոր մեղրաբերքի ժամանակ՝ տաք օրերին անհրաժեշտ է ապա-
հովել լրացուցիչ օդափոխություն, քանի որ մեղուները, զբաղվելով օդա-
փոխությամբ, զրկվում են այլ աշխատանք կատարելուց, և դա խիստ անդ-
րադառնում է մթերատվության վրա: 

Մեղվի նվազագույն ջերմաստիճանը 130 C է, որից ցածրի դեպքում նա 
երկար չի դիամա: 

Ցուրտ եղանակներին մեղուներն իրենց պահպանում են կծիկի միջո-
ցով: Կծիկի ներսի նվազագույն աստիճանը 14-200 C: Կծիկի արտաքին մա-
սի մեղուները աստիճանաբար շղթայաձև անցնում են դեպի ներս, իսկ 
ներսի մեղուները դեպի դուրս: Դա շարունակվում է այնքան ժամանակ, 
մինչև ցրտերն անցնեն: 

Մեղուների աճեցման, բազմացման և նրանց աշխատանքի համար 
անհրաժեշտ է որոշ ջերմաստիճան: Ստվերում 9-130 C ջերմության դեպ-
քում կարող են կատարվել կարճատև թռիչք, 160 C-ի դեպքում նորմալ աշ-
խատում են դաշտում, 300 C-ից բարձրի դեպքում նրանց աշխատանքի 
տեմպն իջնում է: Ամենաինտենսիվ աշխատանք կատարում են 18-250 C-ի 
դեպքում: 

Փեթակի ներսում մեղվի ձվերը, թրթուրները և հարսնյակները դիմա-
նում են մինչև 370 C ջերմության, որից բարձրի դեպքում կարող են ոչնչա-
նալ: Մեղվի բազմացման շրջանում ընտանիքի ներսում նորմալ ջերմու-
թյունը պետք է լինի 35-360 C: Դրանից ցածրի դեպքում թրթուրների ու 
հարսնյակների զարգացումը կդադարի: 

Եթե բնում չկան թրթուրներ ու հարսնյակներ՝ բնի ներսի ջերմությու-
նը պետք է լինի 15-210 C: Առանց մարդու միջամտության փեթակի ներ-
սում մեղուները կարողանում են կարգավորել ջերմաստիճանը, այսինքն՝ 
փոքրացնել և բարձրացնել բնի ջերմաստիճանը: 
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ՄԵՂՎԻ ԿԵՐԸ 
 
Մեղուների կերի մեջ մտնում են սպիտակուցներ, ճարպեր, ջուր, աղ և 

այլ հանքային նյութեր: Առաջնակարգ տեղ են գրավում ածխաջրերը՝ 
տարբեր ձևի շաքարներով, որոնցով հարուստ է նեկտարը: Այս հեղուկ 
շաքարաջուրն արտադրվում է ծաղիկների նեկտար արտադրող գեղձե-
րից: 

Չմշակված նեկտարն իրենից ներկայացնում է շաքարի 30 տոկոսա-
նոց լուծույթ, որը կարելի է համեմատել շաքարի ու ջրի 1:2 հարաբերու-
թյան հետ: Նեկտարի մեջ, բացի եղեգնաշաքարից և պտղաշաքարից լի-
նում են նաև խեժային մաս, հանքային աղեր և եթերային յուղեր: Նեկտա-
րի մեջ հանքային նյութերը շատ քիչ են լինում 0,1-1,43 տոկոս, որից ֆոս-
ֆորաթթու՝ 1,04, ծծմբաթթու՝ 4, 6, քլոր 8,84 և կալի՝ 15 տոկոս: 

Շաքարից բացի մեղուների լիարժեք կերի համար շատ արժեքավոր 
են նաև հանքային և այլ նյութերը: Նեկտարի ու շաքարի համեմա-
տությունը շատ կոպիտ համեմատություն է, որովհետև նեկտարի մյուս 
բաղադրությունները, միկրոէլեմենտները հաշվի չառնելը սխալ է, քանի 
որ դրանք շատ կարևոր են մեղվի օրգանիզմի համար: Բնական կերը 
նեկտարը, մեղրը և ծաղկափոշին են: նեկտարը հում արտադրանք է, իսկ 
մեղրը մեղուների օրգանիզմի կողմից վերամշակված արտադրանք է, 
այսինքն՝ թքային գեղձի արտադրած ֆերմենտի ազդեցության տակ 
նեկտարի եղեգնաշաքարը վերածվում է գլյուկոզայի և ֆրուկտոզայի: 
Նեկտարը պարունակում է 70-80 տոկոս ջուր: Նրա վերամշակման 
գործընթացը բաղկացած է երկու հիմնական մասից՝ նեկտարի միջից 
ավելորդ ջրի գոլորշիացումը և նեկտարի քիմիական կազմի 
վերափոխում: Ավելորդ ջրի հեռացումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝ 
փեթակի ներսի երիտասարդ մեղուները նեկտարն ընդունում և լցնում են 
բջիջների մեջ <<նրանց ծավալի 30 %-ի չափով>>, ինչի շնորհիվ 
մեծացնում են նեկտարի տեղավորման մակերեսը, հետևաբար 
հեշտացնում են նրա միջից ջրի գոլորշիացումը, դրան զուգընթաց 
մեղուները կատարում են օդափոխություն, որով նպաստում են փեթակից 
ավելորդ ջրի գոլորշիացմանը: 
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Մեղվի կերի մեջ սպիտակուցային նյութերի աղբյուրը ծաղկափոշին 
է, որը մեղուն ծաղիկներից հավաքում է և ոտքերի վրա բերում փեթակ, 
կուտակում բջիջներում՝ որպես պաշար: Ծաղկափոշու մեջ կա նաև մի քիչ 
նեկտարի խառնուրդ՝ փոշու հատիկներ հավաքելու և ոտքի վրա կպցնելու 
համար: 

Մեղուն ծաղկափոշու գունդը ոտքի վրա կպցրած դաշտից բերում և 
լցնում է կիսատ բջիջների մեջ, ապա գլխով ամուր ծածկում, ինչից հետո 
վրան ավելացնում է մեղր ու սերեկում: Ծաղկափոշու կազմը լինում է տար-
բեր՝ երբեմն մի տեսակ ծաղկից, երբեմն էլ տարբեր տեսակի ծաղիկներից: 

Տարբեր բույսերից վերցված ծաղկափոշու հատիները միմյանցից 
տարբերվում են ձևով, մեծությամբ, կառուցվածքով և այլն: 

Մեղրի, ջրի և թքի ազդեցության տակ մեղուները ծաղկափոշին դարձ-
նում են կեր, որը թե թրթուրների, թե հասունացած մեղուների համար, որ-
պես սպիտակուցային կեր, կենսական նշանակություն ունի: Ծաղկափո-
շու պակասությունը փեթակում առաջ է բերում մայր մեղուների ձվա-
տվության սահմանափակում, ինչն անդրադառնում է մեղուների ուժի և 
արտադրողականության վրա: 

Մեղվի ընտանիքի մեղրի տարեկան պահանջը կազմում է 60-120 կգ, 
որը կախված է ընտանիքի բազմացման ժամանակաշրջանից և աշխա-
տանքի ինտենսիվությունից: Ձմեռվա ընթացքում օգտագործում է ընդա-
մենը 4-6 կգ, մնացածը ծախսվում է գարնանը և ամռանը՝ ընտանիքի բազ-
մացման ժամանակ: 

Մեղվի ընտանիքի ծաղկափոշու տարեկան պահանջը 16-25 կգ է: Մե-
ղուները մեղր են ծախսում նաև մոմ արտադրելիս: Հաշվարկված է, որ մեկ 
կգ մոմ արտադրելու համար մեղուն պետք է ծախսի 3,5-3,6 կգ մեղր: 

Մեղուների համար ջուրն անհրաժեշտ է հատկապես ծաղկափոշու, 
ջրի և մեղրի խառնուրդ պատրաստելու, ինչպես նաև խմելու համար: 
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ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ 

 
Մեղվի ընտանիքների զարգացման և նրանցից բարձր բերք ստանա-

լու նախապայմաններից մեկը մեղվի ընտանիքի գարնանային լավ 
խնամքն է: Դրա համար անհրաժեշտ են՝ 

1. Մեղվի նորմալ ընտանիք, որն ունի 7-9 մեղրահաց պատող մեղու և 
երիտասարդ, պտղառատ մայր: 

2. Առատ կեր (10-12 կգ մեղր ու ծաղկափոշի) փեթակում:  
3. Համապատասխան ջերմություն փեթակի ներսում և դրսում: 
Նշված երեք հիմնական պայմանները պետք է հանդես գան միասին, 

որովհետև դրանցից մեկի բացակայության դեպքում կդանդաղի և 
նույնիսկ կարող է դադարել մեղվի ընտանիքի զարգացման ընթացքը: 

Մեղվի ընտանիքը ձմեռանոցից պետք է դուրս հանել այն ժամանակ, 
երբ մեղվանոցի շրջապատում ձյունը հալվել է և դրսում ստվերի տակ 
ջերմությունը հասնում է 10-150C-ի: Մեղվանոցի տեղը պետք է լինի հարթ, 
չոր, շոգերից և ուժեղ քամիներից պաշտպանված, գլխավոր ճանապարհ-
ներից, գետերից, լճերից հեռու: 

Ձմեռանոցից դուրս հանելու աշխատանքները սովորաբար սկսում են 
վաղ առավոտյան և վերջացնում առավոտյան ժամը 11:00-ին, որպեսզի 
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օրվա ամենատաք ժամերին մեղուները կարողանան կատարել իրենց 
մաքրման թռիչքը: 

Մեղվի փեթակները հանում և տեղադրում են շատ հանգիստ վիճա-
կում: Մեղվանոցում փեթակները դասավորում են շախմատաձև՝ մեկը 
մյուսից 2-4 մ, իսկ շարքերն իրարից 3-6 մ հեռու: Արկանոցները պետք է 
բացել շարքերով՝ մեկընդմեջ, հակառակ դեպքում մեղուներն իրենց փե-
թակի տեղը կկորցնեն: 

Արկանոցները բացելուց հետո կատարում են թռուցիկ ստուգում, 
հանգած, անմայր, պաշարազուրկ և կարիքավոր ընտանիքներին հայտ-
նաբերելու և անմիջապես առաջին օգնություն ցույց տալու համար: 

Անհայտ ընտանիքների հայտնաբերումը: Առանց բացելու փեթակնե-
րը կարելի է գտնել այն ընտանիքը, որն իր մորը ձմեռվա ընթացքում 
կորցրել է և մնացել է որբ: Անմայր ընտանիքի մեղուներն արկանոցի 
տախտակի մոտ և փեթակի դրսի պատերի վրա շրջում են անկանոն ու 
ինչ-որ բան են փնտրում: Բացի դրանից, այդպիսի ընտանիքների թռիչքն 
աշխույժ տեսք չունի, ինչպես նորմալ ընտանիքներինը: Նման դեպքում 
պետք է անմիջապես ստուգել, և եթե ընտանիքը մայր չունի, անհրաժեշտ 
է անմիջապես մայր տալ կամ միացնել մայր ունեցող թույլ ընտանիքին, 
եթե մեղվանոցում բացակայում են պահեստի մայրերը: Մեղվի ընտանիք-
ների միացումը կատարում են զանազան հոտավետ յուղերի, ինչպես նաև 
շաքարաջրի օգնությամբ: Միացման ժամանակ մեղրահացերը դնում են 
մեկընդմեջ, որպեսզի մեղուները մեկը մյուսին լիզելով և իրար մաքրելով 
երկու ընտանիքների տարբեր հոտերը վերածեն և դարձնեն մեկ ընդհա-
նուր հոտ: Մեղվի ընտանիքների միացման այս եղանակը հարկավոր է 
կիրառել երեկոյան, քանի որ շաքարաջուրը հրապուրում է հարևան ըն-
տանիքներին, և նրանք կարող են հարձակվել միացված ընտանիքի վրա: 

Մեղվի ընտանիքները կարելի է միացնել նաև հետևյալ ձևով. անմայր 
ընտանիքն աստիճանաբար շարժել դեպի այն կողմը, որտեղ գտնվում է 
միացվող ընտանիքը: Երբ այդ երկու ընտանիքները գտնվում են կողք կող-
քի, բացում են մայր ունեցող ընտանիքը և նրա բույնը տեղափոխում, մի 
կողմ դնում միջնատախտակ, որից հետո բացում են անմայր ընտանիքը, 
նրանից հանում մեղրով պատած մեղրահացերը և դնում մայր ունեցող 
ընտանիքի միջնատախտակի մյուս կողմում: Միջնատախտակի վրայից 
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դրվում են 1 սմ հաստությամբ փայտյա ձողեր, փռում են ծածկոցը և փա-
կում կափարիչը: Միացված փեթակը տեղափոխում են մի քիչ աջ ու ձախ, 
որ նա գրավի նախկին երկու փեթակների մեջտեղը: Շատ կարճ ժամանա-
կում այդ երկու ընտանիքների հացերը միանում- դառնում են մեկը, և այդ 
ժամանակ հանում են միջնատախտակները: 

Ընտանիքների գարնանային ստուգումներին զուգընթաց հարկավոր է 
կատարել հետևյալ աշխատանքները. 

1. Մաքրել մեղվի բույնը, փեթակը և մեղրահացը: 
2. Բույնը խտացնել, հանել ավելորդ մեղրահացերը և բնի կողքից 

ավելացնել տաքացնող նյութեր: 
3. Գարնանը մեղվի ընտանիքների զարգացման ու բազմացման հա-

մար (մինչև օժանդակ բերքի սկսվելը) յուրաքանչյուր ընտանիքին անհրա-
ժեշտ է տալ 10-12 կգ մեղր, 1-2 կգ ծաղկափոշի, կերը պակաս լինելու դեպ-
քում մայր մեղուն աստիճանաբար դադարեցնում է ձու դնելը: 

Մեղվի ընտանիքի զարգացման, աճեցման և բազմացման համար 
անհրաժեշտ է գործոնների կոմպլեքսի առկայություն. 

ա) նորմալ ընտանիքն իր համապատասխան քանակությամբ՝ տար-
բեր հասակի աշխատավոր մեղուներով 

բ) երիտասարդ բեղմնավորված մայր 
գ) ջերմություն 
դ) կերի, մեղրի և ծաղկափոշու պաշար փեթակում 
ե) առատ կերի բազա դրսում 
Վաղ գարնանը, երբ մեղվի բնում բարձրանում է ջերմությունը և ըն-

տանիքում սկսվում են կենսական երևույթներ, սկզբում ընտանիքն 
ապրում է հետաճման շրջանը, երբ նախորդ տարվանից մնացած բոլոր 
մեղուներն աստիճանաբար մեռնում են, ապա սկսվում է վերականգնման 
շրջանը, երբ նրանց տեղն աստիճանաբար բռնում են ընթացիկ տարում 
դուրս եկած մեղուները: 

Նորմալ ընտանիքում գարնանը զարգացումը և աճումը սկսվում են 
միայն այն ժամանակ, երբ նրա համար ստեղծվում է ջերմություն, և բնում 
լինում է համապատասխան քանակությամբ մեղր ու ծաղկափոշի: 
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Գարնանային օժանդակ բերքը սկսվում է, երբ ծառերը ծաղկում են: 
Երբ ծառերի ծաղկումը վերջացել է, անհրաժեշտ է մեղվի ընտանիքներին 
լրացուցիչ կամ գրգռիչ կերեր: 

Մեղուների լրացուցիչ կերակրումը կատարվում է երկու նպատակով. 
1. Մեղուները պաշարազուրկ են, կատարվում է պաշարի լրացում: 
2. Մեղուներին տալիս են գրգռիչ կերեր՝ մայր մեղվին գրգռելու և նրա 

ձվադրման քանակն ավելացնելու նպատակով: 
Գարնան երկրորդ կեսին, երբ մեղուները սկսում են դաշտից թարմ 

նեկտար և ծաղկափոշի բերել, ընտանիքն ապրում է իր զարգացման և 
աճման շրջանը: Աճումը է աշխատավոր մեղվի քանակը: Երբ մեղվի ըն-
տանիքն աճելով հասնում է իր ծայրագույն մեծությանը, այդ ժամանակ 
ընտանիքում առաջ է գալիս անհամաչափության հասնող (մինչև 15 օրա-
կան) մեղուների և մայր դրած ձվերի, թրթուրների միջև: Այդ ժամանակ 
խնամող մեղուների մեծ մասը մնում է անգործ: Մեղվի ընտանիքում ձվե-
րի, թրթուրների քանակը կախված է մայր մեղվից, վերջին նորմալ ընտա-
նիքում լինում է միայն մեկ հատ, միջին հաշվով դնում է 300-1200 ձու, եր-
բեմն ձվադրման քանակը հասնում է 2000-ի և ավելի: Մի մեղու միաժա-
մանակ կարող է կերակրել 3-4 թրթուր, հետևաբար մոր դրած ձվերին ու 
թրթուրներին խնամելու համար անհրաժեշտ է, որ ընտանիքում լինի 
4000-5000 (15 օրական) խնամող մեղու, իսկ երբ խնամող մեղուների քա-
նակը հասնում է 15-20 հազարի, այդ դեպքում 10-15 հազար խնամող մե-
ղուներ կմնան անգործ կամ աշխատանքով ոչ լրիվ ծանրաբեռնված: 

Այդ դեպքում ընտանիքն ընկնելով արտաքին բարենպաստ պայման-
ների մեջ՝ հանդես է բերում բազմացման բնազդ: Նրանք սկսում են նախա-
պատրաստվել բնական ձագատվության: Այս երևույթից խուսափելու հա-
մար անհրաժեշտ է ժամանակին կատարել բների լայնացման, արհեստա-
կան ձագերին վերացնելու աշխատանքներ: 

Բնի լայնացում: Բնի լայնացում կատարում են գարնանը, երբ մեղվի 
ընտանիքները սկսում են աճել ու բազմանալ, այսինքն՝ այն ժամանակ, 
երբ աճը գերազանցում է անկմանը: 

Այն կատարվում է աստիճանաբար, երբ մեղուներն անցնում են վեր-
ջին մեղրահացերի վրա, անհրաժեշտ է կողքից տալ մեկ շրջանակ մեղրա-
հաց, իսկ եթե բերք կա՝ մոմաթերթ: 
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Բնի թարմացում կամ մեղրահացի փոխելը: Մեղրահացերի բջիջնե-
րում զարգացող յուրաքանչյուր մեղու բջջի հատակին թողնում է մնա-
ցորդներ, որոնք կպած են բջիջների պատերին: Բացի այդ, թրթուրներն 
իրենց զարգացման ընթացքում կատարում են մաշկափոխություն, որոնք 
նույնպես կպչում են բջիջի պատերին: Տարիների ընթացքում մեղրահացե-
րի բջիջներում ստեղծվում է բարենպաստ միջավայր, որտեղ տեղ են 
գտնում և կուտակվում են մեծ քանակությամբ միկրոօրգանիզմներ, այդ 
թվում մեղուների համար վնասակար միկրոբներ, որոնք առաջ են բերում 
զանազան հիվանդություններ: Բջիջներից 10-12 սերունդ դուրս գալուց հե-
տո նրանց ծավալը փոքրանում է: Մեղուները թույլ չեն տալիս բջիջների 
հետագա զգալի փոքրացում և շատ ժամանակ ու էներգիա են վատնում 
բջիջների մաքրման համար: Այսպիսով՝ մեղրահացերը պետք է փոխել 2-
ից 3 տարին մեկ: 

Գլխավոր մեղրաբերքին նախապատրաստվելը: Օժանդակ մեղվա-
բերքի ժամանակ մեղուների համար պայմաններ պետք է ստեղծել, որ-
պեսզի նրանք կառուցողական աշխատանքները կատարեն ամբողջապես 
և գործեն մեծ քանակությամբ մեղրահացեր, որոնք կնպաստեն բարձր 
բերքատվությանը: Դրա շնորհիվ լայնանում է մեղվի բույնը, և ավելանում 
է մոր ձագատվությունը: 

Երբ մեղվի ընտանիքները լրացնում են իրենց բները, անհրաժեշտ է 
դնել երկրորդ հարկը՝ կորպուս: Դա կատարում են այն ժամանակ, երբ բնի 
12 մեղրահացերը լրիվ չափով պատված են լինում մեղուներով: Այդ հացե-
րից 9-ը պետք է լցված լինեն ձվերով, թրթուրներով և հարսնյակներով, 
իսկ մնացածները՝ մեղրով ու ծաղկափոշով: 

Դատարկ կորպուսը դնում են բույնը՝ լցված փեթակի կողքին, ապա 
ձվերով, թրթուրներով ու մեղրով 3-4 հաց ու դնում կորպուսի մեջ: Բնից 
հանած այդ հացերի տեղը դնում են պատրաստի հացեր և մոմաթերթեր: 
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Դրանք փեթակում պետք է 
դասավորել հետևյալ ձևով. բնի 
երկու կողքից փեթակի պատերի 
մոտ դնում են մեղրով լցված մե-
կական հաց, ապա յուրաքանչյու-
րի կողքին՝ մեկական դատարկ 
հաց կամ մոմաթերթ, որից հետո 
ձվերով, թրթուրներով և հարս-
նյակներով մեկական հաց, այնու-
հետև մեկական դատարկ հաց 
կամ մոմաթերթ: Այս գործողու-
թյունները կատարելուց հետո 
կորպուսը տեղադրում են բնի 
վրա: Կորպուսը փեթակի վրա 
դնելուց հետո մեղրահացերը դա-

սավորում են հետևյալ ձևով. թրթուրներով, մեղրով լցված ու մեղուներով 
պատած հացերը դնում են կենտրոնում, իսկ երկու կողքից մեկական դա-
տարկ հաց կամ մոմաթերթ, կողքից փակում են միջնապատով ու դնում 
տաքացման բարձիկներ ու ծածկում փեթակը: Կորպուս դնելուց մի քանի 
օր հետո ստուգում են դատարկ մեղրահացերը կամ մոմաթերթերը: Եթե 
նրանք պատված են մեղուներով հանում են տաքացուցիչները և ավելաց-
նում մոմաթերթերը: Որպեսզի երիտասարդ աշխատավոր մեղուները 
գլխավոր մեղվաբերքի ժամանակ չմնան փեթակում և զբաղվեն մոմ ար-
տադրելով, բջիջներ կառուցելով, անհրաժեշտ է մինչև գլխավոր մեղվա-
բերքի սկսվելը կատարել բնի լայնացում մոմաթերթերով, իսկ գլխավոր 
մեղվաբերքի ընթացքում բույնը լայնացնել բացառապես պատրաստի հա-
ցերով: 

Գլխավոր մեղվաբերքի վերջում, երբ մեղուները դադարեցնում են կա-
ռուցողական աշխատանքները, պահեստի դատարկ մեղրահացերի օգ-
տագործումը մեծ չափով նպաստում է մեղուների՝ ավելի շատ բերք կու-
տակելուն: 

Մեղվի բնական ձագը: Մեղվի ընտանիքի բնական ձագատվության 
բնազդի առաջացման վրա զգալի չափով ազդում են նաև բնի նեղվածու-
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թյունը, շոգը, մեղրահացերի մեղրով, ծաղկափոշով, ձվերով թրթուրներով 
ու հարսնյակներով գերլցվածությունը և վերջապես երիտասարդ մեղունե-
րի անգործությունը: 

Ձագատվության օրերին աշխատավոր մեղուները սկսում են գործել 
մեծ քնակությամբ մայրաբջիջներ, որոնց մեջ մայրը դնում է բեղմնավոր-
ված ձվեր և բոռաբջիջներ, որտեղ մայրը դնում է չբեղմնավորված ձվեր: 

Մեղվի ընտանիքն այս դեպքում թուլացնում է աշխատանքի տեմպը, 
մոմ քիչ են արտադրում, մեղրահացեր չեն պատրաստում, դադարեցնում 
են դաշտից նեկտար ու ծաղկափոշի, իսկ մայր մեղուն աստիճանաբար 
դադարեցնում է ձվադրումը, ձվարանը թեթևացնում, փոքրանում և նա-
խապատրաստվում է թողնելու: Դրան զուգընթաց մեղուները սերեկում են 
մայրապտուկները և նախապատրաստվում փեթակից դուրս գալ: Մեղու-
ները ձագ տալուց առաջ իրենց մեղվապարկը լցնում են մեղրով, իսկ դաշ-
տից վերադարձած մեղուները զամբյուղիկների (ոտքերի վրայի) ծաղկա-
փոշին չեն դատարկում բջիջների մեջ, որպեսզի կարողանան նոր բնակա-
վայրում 1-2 օրում իրենց գոյությունը պահել: 

Բնական առաջին ձագը հին մոր հետ սովորաբար դուրս է գալիս օր-
վա ամենալավ, արևոտ, տաք ժամերին: Սովորաբար բնական ձագը շատ 
չի հեռանում մեղվանոցից. նա մի քիչ պտտվում է՝ մինչև բոլոր մեղուները 
հավաքվեն, և դրանից հետո մեղվանոցի մոտակայքում գտնվող ծառերի, 
թփերի կամ այլ հարմար վայրում կազմում է օղակաձև կծիկ: Այդ 
վիճակում մնում է մի քանի ժամ, իսկ երբեմն՝ հաջորդ օրը: Եթե այդ ժա-
մանակահատվածում նրան չվերցնեն ու տեղավորեն, ապա ձագն 
ընդմիշտ կհեռանա: Առաջին ձագը դուրս գալուց հետո, եթե միջոցներ 
ձեռք չառնվեն, ապա մի քանի օրից (8 օրից) դուրս կգա երկրորդ ձագը, 
դրանից հետո երրորդը, և այսպիսով ընտանիքը կթուլանա ու կքայքայվի: 

Արհեստական ձագը և նրա ստեղծման եղանակները: Տարբերվում են 
արհեստական ձագերի ստացման հետևյալ եղանակները՝ ընտանիքը կի-
սելու, մասնատման, խառը և հավաքովի:  

Կիսման եղանակ: Այս եղանակն օգտագործվում է այն մեղվանոցնե-
րում, որտեղ կան պահեստի բեղմնավորված մայրեր: Ընտանիքը կարելի է 
կիսել, երբ փեթակի 8 մեղրահացեր պատված են մեղուներով, որոնցից 6-
7-ի վրա կան թրթուրներ և հարսնյակներ: Կիսման ժամանակ փեթակի 
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կողքին դրվում են միևնույն գույնի և տեսքի դատարկ փեթակ: Կիսվող 
փեթակը տեղաշարժում են աջ կամ ձախ (նայած տեղի հարմարությանը) 
այնքան, որքան իր նախկին տեղի կեսն է կազմում, ու դատարկ նոր 
փեթակը մոտեցնում են նրան: Բաց են անում կիսվող ընտանիքը ու 
մեղուները, հարսնյակները, թրթուրները, ինչպես նաև մեղրի պաշարը 
բաժանում են երկու մասի. մի մասը թողնում են տեղում, մյուսը 
տեղափոխում են նոր փեթակ: Կիսման գործողությունը կատարելուց 
առաջ կիսվող ընտանիքի մորը դնում են վանդակի մեջ, որպեսզի մոր և 
ընտանիքի հոտը կպչի վանդակին, և վարժեցնում են մեղուներին՝ իրենց 
մորը վանդակում տեսնելով: Ընտանիքը կիսելիս նույն վանդակով 
պահեստի մայրը տրվում է կիսած ընտանիքներից մայր չունեցողին:  

Մասնատման եղանակ: Երբ չունեն պահեստի զուգավորված մայր, 
կիրառում են մասնատման եղանակը: Այս դեպքում փոքր ընտանիքների 
համար առանձին փեթակ չզբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է փեթակը 
մեջտեղից բարակ միջնապատով բաժանել երկու հավասար մասերի և 
ամեն մի մասում տեղավորել մեկ փոքրիկ ընտանիք: Մասնատման եղա-
նակն ունի հետևյալ առավելությունները. տնտեսվում է մի փեթակ, և մեկ 
ընտանիքի ջերմությունն օգտագործվում է մյուս ընտանիքի տաքացման 
համար: Այս եղանակը կարելի է իրականացնել, երբ փեթակում առկա են 
8 մեղրահաց պատող մեղուներ, որոնցից 6-7-ը մեղրահացում առկա են 
ձվեր, թրթուրներ և հարսնյակներ:  

Մասնատումը նույնպես կատարում են օրվա ամենատաք և մեղունե-
րի աշխատանքի ամենաեռուն ժամերին, որպեսզի աշխատավոր մեղու-
ների մեծ մասը լինի դաշտում, իսկ մասնատման համար վերցված մեղու-
ների մեծ մասը լինի խնամող մեղուներ: Երկու օր հետո, երբ այդ ընտա-
նիքները զգացել են իրենց որբությունը և պատրաստել են մայրապտուկ-
ների հիմքեր, դրանց անմիջապես տալիս են հասունացած մայրապտուկ-
ներ: 

Խառը եղանակ: Խառը եղանակի էությունն այն է, որ վաղ գարնանը 
մեղվի հիմնական ընտանիքներից կազմակերպում են փոքրիկ մասնա-
տումներ: Սկզբում հարկավոր է զբաղվել մայրահանման աշխատանքնե-
րով՝ այն ժամանակ, երբ մեղվանոցի ընտանիքներում արդեն նկատվում 
են բոռաորդեր, որպեսզի նոր դուրս եկած մայրերը բոռերի հետ զուգա-
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վորվելու հնարավորություն ունենան: Մասնատումները կազմակերպե-
լուց 1-2 օր հետո, երբ նրանք արդեն զգացել են իրենց որբությունը և միա-
ժամանակ պատրաստել են մայրապտուկների հիմքեր, տալիս են հասու-
նացած մայրապտուկներ: Վերջիններն ամրացնում են մեղուների կողմից 
պատրաստված մայրաբջիջների (մայրապտուկների) վրա, ինչի շնորհիվ 
նրանք ավելի շատ կընտելանան դրանց: 

Հավաքովի եղանակ: Հավաքովի եղանակը կիրառվում է այն մեղվա-
նոցներում, որտեղ չկան հիվանդություններ, և ստանում են հավաքովի 
ձագ՝ ուժեղ 8-10 մեղրահաց պատող մեղուներով և նրան տալիս են զուգա-
վորված մայր:  

Հավաքովի ձագը կազմակերպվում է մի շարք ընտանիքներից, յուրա-
քանչյուր ընտանիքից վերցնելով 2-3 պատած մեղուներով մեղրահաց, 
դրանից երկու մեղրահաց՝ ձվերով, թրթուրներով և հարսնյակներով, իսկ 
մեկը՝ մեղրով կամ դատարկ: Այսպիսով՝ 3-4 ընտանիքից կազմա-
կերպվում է մեկ ուժեղ ձագ: Այս եղանակով ձագեր են վերցվում 
օժանադակ բերքի և օրվա ամենաեռուն աշխատանքի ժամանակ, երբ 
դաշտ թռչող մեղուներ փեթակում չեն լինում: Նույն ձագերին անմիջապես 
պետք է տալ զուգավորված մայր: Հավաքովի ձագեր կարելի է ստանալ 
գլխավոր մեղրաբերքից 10-12 օր առաջ: Այս եղանակի առավելությունն 
այն է, որ ձագերը կարելի է վերցնել ուժեղ և ավելի շատ ընտանիքներից, 
որը չի ազդում այդ ընտանիքների թուլացման վրա: Եթե մասնատումը 
կատարվի վաղ գարնանը, ապա նրանք ժամանակին կուժեղանան և 
կդառնան հիմնական ընտանիք ու կտան բարձր բերք:  

Արհեստական ձագեր ստանալու ժամանակ պետք է սկզբունք ընդու-
նել հետևյալը.  

1. Որքան շուտ վերցվի արհեստական ձագը, այնքան շուտ կուժեղա-
նա փեթակը: 

2. Զուգավորված մայրերով կազմակերպված արհեստական ձագերը 
կլինեն կենսունակ և, ինչպես հիմնական ընտանիքներից, այնպես էլ 
նրանցից կստացվի նորմալ բերք: 

3. Հիվանդ և կասկածելի ընտանիքներից արհեստական ձագեր 
չպետք է վերցնել: 
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ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԵՂՐԱԲԵՐՔԸ ԵՎ ՆՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 
 

 
Հաջող մեղրաբերքը կախված է լավ եղանակներից: Տաք և խոնավ 

եղանակը նպաստում է ծաղիկների` առատ նեկտար արտադրմանը: Այդ-
պիսի եղանակներին մեղուներն ավելի հաջող թռիչք են կատարում և 
ավելի շատ նեկտար ու ծաղկափոշի հավաքում: Տաք և խոնավ եղանակ-
ներին, երբ մեղուն ծաղիկներից նեկտար է ծծում և վերադառնում փեթակ, 
մինչև նրա վերադարձը նույն ծաղիկները նորից արտադրում են նեկտար՝ 
մինչև մեղվի վերադարձը, դրա շնորհիվ ուժեղանում է մեղրաբերքի ըն-
թացքը: Անբարենպաստ ու չոր եղանակներին մեղուները դաշտ չեն 
թռչում, որովհետև անձրևը, քամին խանգարում են նրանց, իսկ չոր եղա-
նակներին ծաղիկները դադարում են նեկտար արտադրելուց, կամ եթե քիչ 
քանակությամբ են արտադրում, ապա քամին շատ շուտ չորացնում է: 
Բարենպաստ եղանակին ամեն մի ուժեղ ընտանիքից 1 րոպեում դաշտ է 
թռչում 500-600 մեղու: Թռիչքի ամենաարդյունավետ տարածությունը 0,5-
1,5 կմ է: Հեռու թռչելու դեպքում փոխանակ օրական 20-25 անգամ բերքա-
դաշտ գնալու և վերադառնալու, կգնան 4-10 անգամ, հետևաբար ավելի 



 
 

65 

քիչ քանակությամբ բերք կբերեն, բացի այդ՝ հեռու տարածություն թռչելը 
կարճացնում է մեղվի կյանքը: 

Գլխավոր մեղրաբերքը սկսվում է մեղրատու ծաղիկների մասսայա-
կան ծաղկման շրջանում: Երբ ծաղիկները արտադրում են առատ նեկ-
տար, մեղուներն այն հավաքում, բերում-կուտակում են փեթակում՝ որ-
պես ձմեռվա պաշար: Դա կոչվում է գլխավոր մեղրաբերք: Գլխավոր մեղ-
րաբերքի սկսվելու և ավարտվելու ճիշտ պատկեր տալիս է ստուգիչ փե-
թակը (կշռափեթակը): Մեղվանոցի միջին ուժի մեղվի մեկ ընտանիք 
դնում են կշեռքի վրա: Երեկոյան, երբ մեղուները վերադառնում են, կշռում 
են փեթակը, գրի առնում դրա քաշը և հստակ գրանցում գրքում: Ստուգիչ 
փեթակի գրանցումները պետք է սկսել ընտանիքը ձմեռանոցից դուրս 
դնելու օրից և վերջացնել մեղուները ձմեռանոց դնելու օրը: 

Հայաստանում գլխավոր մեղրաբերքի ժամանակները տարբեր բարձ-
րությունների վրա և տարբեր գոտիներում փոխվում են: Օրինակ՝ դաշ-
տային շրջաններում ծովի մակերևույթից 600-900 մ բարձրության վրա 
գտնվող վայրերում գլխավոր մեղրաբերքը սկսվում է մայիսի 25-30 սահ-
մաններում և կարող է տևել մինչև հունիսի 15-20-ը՝ կախված եղանակնե-
րից: Խոնավ տարիներին բերքի տևողությունը կարող է հասնել մինչև հու-
լիս ամիսը: Ծովի մակերևույթից 900-1400 մ բարձրության վրա գտնվող 
նախալեռնային շրջաններում գլխավոր մեղրաբերքը սկսվում է հունիսի 
15-20-ին և գնում մինչև հուլիսի 10-15-ը, երբեմն մինչև օգոստոս ամիսը, 
եթե տարին անձրևային է և տաք, իսկ լեռնային շրջաններում, ծովի մակե-
րևույթից 1400-2000 մ բարձության վրա գլխավոր մեղրաբերքը սկսվում է 
հուլիսի 18-20-ին և գնում մինչև օգոստոսի 10-15-ը: Բացառիկ տարինե-
րին՝ նույնիսկ մինչև օգոստոսի 20-25-ը: 

Գլխավոր մեղրաբերքը միևնույն բարձրության վար գտնվող տարբեր 
գոտիներում արտահայտվում է տարբեր ձևերով և տարբեր ուժեղությամբ: 

Այն կախված է մեղրատու ծաղիկների տեսակներից և քանակից, 
եղանակից (տաք, ցուրտ, քամի, անձրև և այլն), գիշերվա և ցերեկվա ջեր-
մաստիճանի տատանումներից, հողի և օդի խոնավությունից ու բերքա-
դաշտի հեռավորությունից: 

Գլխավոր մեղրաբերքը կարող է տևել 7 - 40 օր: Մեղրաբերքի ժամա-
նակ բոլոր դատարկ բջիջները լցնում են մեղրով, որի հետևանքով սահ-
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մանափակվում է մայր մեղվի ձվադրումը, և աստիճանաբար պակասում է 
թրթուրների քանակը: 

Թույլ, երկարատև բերքը նպաստում է ձվերի ու թրթուրների զարգաց-
մանը և բնական ձագատվությանը, իսկ կարճատև և ուժեղ բերքը կասեց-
նում է ձագատվությունը և թրթուրների զարգացումը: Ուժեղ կամ առատ 
մեղրաբերքի ժամանակ երբեմն ուժեղ ընտանիքները դաշտից հավաքում 
և փեթակ են բերում օրական 7 - 8 կգ մեղր: 

Դաշտն ինչքան մոտ լինի մեղվանոցին և տեղը քամիներից պաշտ-
պանված, այնքան մեղուները հաճախակի կթռչեն և շատ բերք կբերեն: 
Քամու ժամանակ մեղուները հոսանքի դեմ թռչում են ցածրից, դրա հա-
մար էլ շատ ժամանակ և էներգիա են վատնում դաշտ գնալու և վերադառ-
նալու համար: Ուժեղ քամիների ժամանակ մեղուներից շատ քչերն են 
դաշտ թռչում, իսկ գնացողներից շատերն այլևս չեն վերադառնում: 

Մեղրաբերքը սկսվելիս փեթակում նկատվում են կառուցողական աշ-
խատանքներ, մեղրահացերի վերևի մասում մեղրի կուտակում, որը մինչ 
այդ չէր նկատվում: Մեղուներն սկսում են արագ կերպով մեղրով լցնել կողքի 
մեղրահացերը և բնի՝ մնացած մեղրահացերի վերևի մեղրով լցված բջիջները 
սերեկել և միաժամանակ սահմանափակել մայր մեղվի ձվադրումը: 

Կշռափեթակի ցուցմունքի հանկարծակի անկումը ցույց է տալիս բեր-
քի վերջանալը: Այդ ժամանակ մեղուները դադարեցնում են կառուցողա-
կան աշխատանքները և սկսում են սերեկել լցված մեղրահացերը, 
պտտվել փեթակի շուրջը և բաց մեղր գտնելով՝ հավաքվում են նրա շուրջը 
ու այսպիսով սկսվում է գողությունը: Մեղուները բոռերին մեղրահացերի 
վրայից իջեցնում են փեթակի հատակը, իսկ բոռաթրթուրները բջիջներից 
հանում և դուրս են թափում: 
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ՄԵՂՐԱՔԱՄԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
 
Մեղրաքամը պետք է կազմա-

կերպել, քանի դեռ չի վերջացել 
գլխավոր մեղրաբերքը: Դրա համար 
անհրաժեշտ է ունենալ մեղրաքամ 
մեքենա, սերեկի և մեղրի ամաններ, 
սերեկ կտրելու դանակներ և այլն: 

Անհրաժեշտ է ունենալ արկղեր 
կամ կորպուսներ, որպեսզի փեթա-
կից հանված մեղրով մեղրահացերը 
մինչև քամելը և քամելուց հետո 
պահվեն նրանց մեջ: 

Փեթակից մեղրահացերը հանե-
լու և նրանց վրայից մեղուները մաք-
րելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 
հատուկ խոզանակներ: Մեղրը պետք 
է քամել այն ժամանակ, երբ նա հա-
սունացել է, այսինքն՝ երբ մեղուները 
մեղրով լցված մեղրահացերը սերե-
կել են 75 %-ով, և նրանց վրա չկան 
բաց թրթուրներ, իսկ հարսնյակների քանակը շատ քիչ է: 

Մեղրով մեղրահացերը փեթակներից պետք է հանել փեթակաշարքե-
րի մի ծայրից՝ հերթականությամբ: Փեթակների մեջ պետք է տեղ թողնել, 
որպեսզի քամած մեղրահացերը նորից դրվեն իրենց տեղերը: 

Եթե մեղվանոցում առկա է հիվանդություններ, ապա նպատակա-
հարմար է հանված մեղրահացերի վրա գրել իրենց փեթակի համարը, որ-
պեսզի քամելուց հետո մեղրահացերը դրվեն իրենց փեթակը: 

Մեղրը քամելու համար մեղրահացի հանելը և մեղրաքամի աշխա-
տանքները պետք է սկսել օրվա վերջին, որպեսզի չխափանվի մեղվի այդ 
օրվա աշխատանքը: 

Երկրորդ մեղրաքամի ժամանակ մեղրը պետք է քամել ոչ միայն կոր-
պուսներից, այլև բներից, հնարավորության սահմաններում բույնը դասա-
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վորել և կորպուսներում եղած ձվերով ու թրթուրներով մեղրահացերը փո-
խադրել բույնը: Միշտ պետք է բույնը ապահովել 8-10 մեղրահացով՝ որ-
պես պաշար, որովհետև բերքը կարող է անսպասելիորեն վերջանալ, և 
մեղվի ընտանիքը մնա առանց պաշարի: Քամած դատարկ մեղրահացերը 
դրվում են բնի կողքերին, իսկ կորպուսավոր ընտանիքներում՝ կորպուս-
ներում, որպեսզի մեղուները մաքրեն: Մաքրելուց հետո կորպուսը և մեղ-
րահացերը տեղափոխվում են պահպանման: 

Փորձերը ցույց են տվել, որ բերքի ընթացքում մեղրի շուտ քամելը 
նպաստում է ավելի շատ մեղր սպառելուն: Այդ բացատրվում է նրանով, 
որ մեղրաքամից հետո բնում եղած ազատ բջիջների առկայությունից մե-
ղուներն ավելի են գրգռվում և ավելի շատ աշխատում: Սակայն այդ 
դեպքում հիմնականում ստացվում է չհասունացված մեղր, որը ցանկալի 
չէ և անորակ մթերք է: 

 
ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ 

 
Գլխավոր մեղրաբերքից անմիջապես հետո սկսվում է մեղվի ընտա-

նիքների աշնանային խնամքը: Եթե աշնանը և ձմռանը մեղվի ընտանիք-
ների նկատմամբ նորմալ խնամք չտարվի, ապա գարնանը կամ ամռանը 
թույլ, պաշարազուրկ, անմայր ընտանիքները նորմալ աճել, բազմանալ և 
բերք տալ չեն կարող: Հետևաբար գլխավոր մեղրաբերքից անմիջապես 
հետո հարկավոր է կատարել հետևյալ աշխատանքները. 

1. Գլխավոր մեղրաբերքը դեռ լրիվ չվերջացած կամ երբ կշեռափե-
թակը անփոփոխ է, այսինքն՝ պակասորդ չի ցույց տալիս, բոլոր կարպուս-
ներն ու վերնահարկերը վերցնել: Այդ աշխատանքները կատարում են 
երեկոյան, որպեսզի մեղվանոցում գողություն չառաջանա: 

2. Մեղրահացերը ներս տանելուց հետո լիքը մեղրահացերը դա-
տարկ մեղրահացերից առանձնացնում և պահում են առանձին՝ որպես 
լրացուցիչ կերապաշար: Կորպուսների ու վերնահարկերի հեռացումից 
հետո ստուգվում են մեղվի բները և քիչ պաշար ունեցող ընտանիքների 
կերը լրացվում է լիքը մեղրահացով: 

3. Արկանոցը փոքրացնում են այն չափով, որ երկու մեղու կողք կող-
քի հազիվ կարողանան մտնել փեթակ: 
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4. Փակում են փեթակի վրա գտնվող անցքերը և ճեղքերը: 
Լեռնային շրջաններում նորմալ ընտանիքին կերապաշար թողնում 

են 18-20 կգ, իսկ դաշտային շրջաններում՝ 16-18 կգ: Դրա հետ միասին 
պահում են 3-4 կգ պահեստային մեղր: 

Նշված մեղրի քանակը ընտանիքին լիովին կբավարարի ոչ միայն 
ձմռանը, այլ մինչև հաջորդ տարվա օժանդակ բերքի սկսվելը: 

Անմայր ընտանիքներ: Աշնանը կամ գլխավոր մեղրաբերքից հետո 
հարկավոր է ստուգել և պարզել փեթակներում մայր մեղվի առկայությու-
նը, քանի որ մեղրաքամի ժամանակ ընտանիքը կարող է կորցնել մորը: 
Նոր մայր ընդունելու գործընթացը շատ կարճ, մի քանի ժամ, իսկ երբեմն 
էլ մի քանի օր կարող է տևել: 

Եթե ստուգումը կատարվում է բերքից անմիջապես հետո ու պարզ-
վում է, որ ընտանիքներում մայրեր չկան, բայց կան բոռեր, ապա այս դեպ-
քում ցրվում են հասունացած մայրապտուկները, իսկ եթե բոռեր չկան, 
ապա հարկավոր է այդպիսի ընտանիքները միացնել հարևան ընտանիքի 
հետ: Միացման դեպքում մայր ունեցող ընտանիքի մայրը վերցվում է 
վանդակի մեջ և բաց է թողնվում միայն այն ժամանակ, երբ կատարվել է 
նորմալ միացում: 

Մեղուների գողությունը: Ծաղիկների առատ նեկտար արտադրելու, 
լավ մեղրաբերք լինելու դեպքում մեղուները բոլորովին գողություն չեն 
անում, անգամ եթե մեղրը բաց տարայով դրված լինի մեղվանոցում: 
Մեղրաբերքի ժամանակ մեղուները նախընտրում են ծաղկից ծաղիկ թռչել 
և հավաքել նեկտար, քան վերցնել պատրաստի մեղրից: Երբ քչանում կամ 
բոլորովին վերջանում է բերքը, մեղուները դաշտ գնալու փոխարեն շրջում 
են մեղվանոցում, պտտվում փեթակների շուրջը, որպեսզի հարևան 
փեթակների վրա անցք գտնեն և մտնեն փեթակի մեջ՝ նրա ձմեռվա 
պաշարը գողանալու համար: Այդ ժամանակ աշխատավոր մեղուների մեջ 
առաջանում է գողության ուժեղ բնազդ: 
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Ուժեղ ընտանիքներն իրենց բույնը լավ են պաշտպանում: Դեռ մեղ-

րաբերքը չվերջացած՝ նրանք ակնամոմով փոքրացնում են իրենց արկա-
նոցները և ծածկում փեթակի վրա եղած բոլոր անցքերը: Բացի այդ, անց-
քերի մոտ ուժեղացնում են հսկողությունը: Թույլ և անմայր ընտանիքները 
ոչ միայն հնարավորություն չեն ունենում փոքրացնելու արկանոցները, 
այլև չեն էլ ծածկում փեթակի ավելորդ անցքերը: 

Հաճախ մեղվապահն ինքն է առիթ տալիս մեղվանոցում գողության 
առաջացմանը: Այսպես՝ գլխավոր մեղրաբերքից հետո ցերեկը բացում է 
փեթակը և երկար ժամանակ բաց թողնում: Զգույշ չի վարվում մեղրահա-
ցերի հետ, մեղրը ծորացնում է փեթակի վրա կամ գետնին և այլն: Այդպի-
սի անզգուշությունից հետո մեղվանոցում առաջանում է գողություն, որն 
ընդգրկում է մեղվանոցի մի շարք ընտանիքներ: Այդ ժամանակ տեղի է 
ունենում ուժեղ կռիվ՝ գողերի և փեթակը պաշտպանող մեղուների միջև, 
ինչի հետևանքով առաջանում է մեղուների ուժեղ ջարդ: Բավական է մի 
ընտանիքին պաշտպանող մեղու ոչնչացնեն և մտնեն փեթակի մեջ, այդ 
դեպքում հնարավոր է, որ վերացնեն մայր մեղվին և թալանեն նրա ողջ 
պաշարը:  
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Մեղվանոցում գողության առկայության դեպքում հարկավոր է կիրա-
ռել հետևյալ միջոցառումները. 

1. Վերացնել այն պատճառը, ինչի հետևանքով առաջացել է գողու-
թյունը: 

2. Եթե գողության նշանները թույլ են, փեթակի արկանոցը ծածկում են 
մի փունջ խոտով, որը կխանգարի գող մեղուների մուտքը դեպի ներս, իսկ 
ընտանիքի պահակներին՝ քիչ մեղուներով պաշտպանել իրենց բույնը: 

3. Հարձակվող ընտանիքի վրա շաղ տալ ջուր, որպեսզի մեղուների 
մոտ առաջանա այն բնազդը, թե իբրև անձրև է գալիս, և գող մեղուները 
կհեռանան: 

4. Փեթակին քսել նավթ, որի հոտից գող մեղուները կթողնեն այդ փե-
թակը և կհեռանան: Տվյալ ընտանիքի մեղուները որոշ դժվարությամբ 
կմտնեն իրենց փեթակը: 

5. Հարձակման ենթարկված փեթակն ամբողջությամբ ծածկել թաց 
շորով կամ խոտով: 

Եթե վերը նշված բոլոր միջոցառումները չեն օգնում, հարկավոր է 
փակել փեթակի արկանոցը և փոխադրել փակ ու զով սենյակ, իսկ նրա 
տեղը դնել դատարկ մեկ այլ փեթակ, որպեսզի գող մեղուների մեծ զանգ-
վածը հարձակվի և մտնի դատարկ փեթակի մեջ և, այնտեղ ոչինչ չգտնե-
լով, հետ վերադառնա: Եթե նրա տեղը չդրվի դատարկ փեթակ, ապա գող 
մեղուների հոծ զանգվածը կհարձակվի նրա կողքի ընտանիքներից մեկ-
նումեկի վրա և կսկսի թալանել նրան: Ներս տարած փեթակը 2-3 օրից 
հանվում է, դրվում է մեղվանոցի այլ տեղում, որպեսզի գող մեղուները 
նրա հետքը չգտնեն: 
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Գլխավոր մեղրաբերքից հետո նորմալ ընտանիքները պետք է ունե-

նան 12 մեղրահաց պատող մեղու. դա նորմալ կարգով սկսում է նվազել 
մինչև ուշ աշուն: 

Այն ընտանիքները, որոնք բերքի սկզբում ունենում են մեղուներով 
պատած 24 մեղրահաց, որոնց վրա մոտավորապես լինում են 40-50 հա-
զար մեղու, բերքից անմիջապես հետո նրանց քանակը խիստ կրճատվում 
է, և ընտանիքում մնում է 25-30 հազար մեղու: Մինչև ուշ աշուն այդ քա-
նակը քչանում է ընտանիքում. մնում է 15-20 հազար մեղու: 

Այս երևույթը մեղվի ընտանիքների համար բնական և օրինաչափ է 
համարվում, որը հարմարեցվում է բնության անբարենպաստ պայմաննե-
րին: Այսպիսով՝ կրճատվում է ընտանիքի ու գող մեղուների թիվը՝ ի հա-
շիվ ծերացած մեղուների, ուստի ձմեռանոց են գնում միայն այն մեղունե-
րը, որոնք ծնվել են բերքի վերջում կամ բերքից հետո: Ընտանիքում մնում 
է այնքան մեղու, որքան անհրաժեշտ է նրան գարնանը հաջող զարգանա-
լու և բազմանալու համար: 

Դաշտային շրջաններում ընտանիքներում մեղվի զանգվածն ավելի 
քիչ է լինում, քան լեռնային շրջանների ընտանիքներում: Դա բացա-
տրվում է այն հանգամանքով, որ դաշտավայրերում մեղուներն իրենց 
աշխատանքը շարունակում են մինչև ուշ աշուն, և այսպիսով՝ աշնանը 
ամեն մի ընտանիքում մնում է մեղվով պատած ամենաշատը 6-8 
մեղրահաց: 

Մեղվանոցում թույլ ընտանիքները, որոնք ունենում են մեղրով պա-
տած 3, 4, 5, մեղրահաց, կարելի է ուժեղացնել ուժեղ ընտանիքների հաշ-
վին: Դա կատարում են բերքի ընթացքում հասունացած հարսնյակներով, 
իսկ գլխավոր մեղվաբերքից հետո թույլ ընտանիքները կարելի է ուժեղաց-
նել ուժեղ ընտանիքների հաշվին այնպես, ինչպես միացնում են անմայր 
ընտանիքները մայր ունեցող ընտանիքների հետ, այսինքն՝ օրվա ամենա-
եռուն աշխատանքի պահին վերցնում են ուժեղ ընտանիքից երիտասարդ 
մեղուներով 1-2 մեղրահաց, դնում մայր ունեցող թույլ ընտանիքի կողքին՝ 
մեջտեղը դնելով միջնատախտակ: 



 
 

73 

ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԲՆԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՇՆԱՆԸ 
 
Սովորաբար գլխավոր ստուգման ժամանակ կամ մեղր հանելիս աշ-

խատում են մեղվի բնին ձեռք չտալ, որովհետև մեղուները բնական ճանա-
պարհով նախապատրաստվում են ձմեռելու: 

Մեղվի ծաղկափոշու, հարսնյակների, թրթուրների և ձվերի դասավորու-
մը կատարվում է այն հաշվով, որ ձմռանը կարողանան կծիկ կազմել ու 
հանգիստ ձմեռել: Նրանք մեղրը կուտակում են մեղրահացերի վերին և վեր-
ջին մասում՝ արկանոցի հակառակ կողմում, իսկ թրթուրն ու ձուն՝ մեղրա-
հացերի ներքևի մասում՝ դեպի արկանոց: Ծաղկափոշին կուտակում են 
թրթուրների, ձվերի ու հարսնյակների և մեղրի միջև ընկած տեղում: 

Գլխավոր մեղրաբերքի ժամանակ մայրը միշտ ձվեր է դնում բնի 
կենտրոնի մեղրահացերի ներքևի մասում և աստիճանաբար այդ տարա-
ծությունը փոքրացնում է մեղրի հաշվին: Բերքի վերջում միայն կենտրո-
նական մեղրահացերի վրա են մնում թրթուրներ ու ձվեր, որոնց դուրս 
գալուց հետո այդ տարածությունը, եթե լցնում են մեղրով, այն էլ ոչ լրիվ, 
չեն սերեկում, որպեսզի ձմռանը կարողանան այդ տարածության վրա 
կծիկ կազմել: Մեղրով լիքը մեղրահացերի վրա մեղուները կծիկ կազմել 
չեն սիրում և ձմռանն այդպիսի մեղրահացերի վրա չեն հանգստանում, 
որովհետև տաքացնելը դժվար է: 

Օրինակ՝ եթե փեթակում կա 8 մեղրով լցված հաց, որոնցից 2-ը կշռում է 
3-ական կգ, 2-ը՝ 2-ական կգ, 2-ը՝ 1,5-ական և 2-ը՝ 1-ական կգ մեղր, ապա 
այդպիսի ընտանիքներում բույնը դասավորվում է հետևյալ կերպ՝ 1 մեղրա-
հաց՝ 3 կգ, 2 մեղրահաց՝ 1-ական կգ, 2 մեղրահաց՝ 1,5 կգ, 1 մեղրահաց՝ 3 կգ: 
Այս դեպքում մեղուները կծիկ կկազմեն 1 կգ-ոցի և 2 կգ-ոցի արանքում 
գտնվող մեղրահացի վրա և այդպես կմնան շատ հանգիստ: 

Ընտանիքի կծիկը ձմռանը սկսում է շարժվել սկզբից դեպի վեր: Եթե 
ձմեռը տևում է շատ երկար, ձմեռանոցը լինում է շատ անբարենպաստ և 
կծիկ կազմած մեղրահացերի վրայի մեղրը սպառվում, վերջանում է՝ հաս-
նելով մեղրահացերի շրջանակների ձողերին, ապա մեղուն կշարժվի կամ 
աջ կամ ձախ, բայց հաշվի առնելով այն, որ բույնը դասավորվել է վերը 
նշված ձևով, ապա մեղուները ձմեռվա ընթացքում շատ քիչ մեղր են սպա-
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ռում ու հազիվ թե կարողանան այդ մեղրը սպառելով հասնել շրջանակի 
վերին ձողին, և հարկ չի լինի նրանց շարժվել ո՛չ աջ, ո՛չ էլ դեպի ձախ: 

 
ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ՁՄՌԱՆԸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մեղվի ընտանիքները ձմռանը պահում են դրսում կամ հատուկ շեն-

քերում: Դրսում ձմեռում են այնպիսի վայրերում, որտեղ եղանակի զգալի 
փոփոխություններ, ցերեկվա և գիշերվա ջերմաստիճանների միջև խոշոր 
տատանումներ չեն լինում, ձյունը երկար չի մնում, հալչում է և մեղուները 
կարող են թռչել: Այն վայրերում, որտեղ ձմռանն ուժեղ ցրտեր են լինում և 
ձյունը մինչև գարուն նստած է մնում, մեղվի ընտանիքները նույնպես 
կարելի է թողնել դրսում՝ իրենց տեղում, հատուկ պատյանների կամ 
ծածկերի տակ: Այս դեպքում ձյունը ծածկում է փեթակը և մեղուները ձյան 
տակ շատ հանգիստ ձմեռում են: 

Հայաստանի կլիմայական պայմաններում ձմռանը մեղուներին 
դրսում թողնելը հնարավոր է միայն Իջևանի, Շամշադինի, Ալավերդու 
շրջանների և Նոյեմբերյան շրջանի որոշ տեղամասերում, որտեղ եղանա-
կը մեղմ է և ուժեղ ցրտեր ու քամիներ չեն լինում: 
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Մեղվաընտանիքներին ձմռանը բացօթյա թողնելը ոչ բոլոր պայմաննե-
րում է հնարավոր: Օրինակ՝ այնտեղ, որտեղ ձմռանը գիշերը լինում է ուժեղ 
ցուրտ, իսկ ցերեկը՝ տաք, այդպիսի վայրերում հնարավոր չէ մեղուների ձմե-
ռումը դրսում, որովհետև գիշերվա ցրտից նրանք կծիկ են կազմում, իսկ ցե-
րեկվա տաքացումից  ցրվում, և վրա հասնող ցրտից մեղուները կծիկից 
դուրս են մնում ու ոչնչանում: Բացի դրանից՝ դուրս մնացած մեղուները հա-
մեմատաբար ավելի շատ մեղր են սպառում, քան հատուկ ձմեռանոցներում 
կամ սովորական շենքերում ձմեռող մեղվի ընտանիքները:  

 
Հայաստանի պայմաններում բոլոր դեպքերում մեղվի ընտանիքները 

հատուկ ձմեռանոցում պահելու շնորհիվ մեղուներն ավելի թարմ են 
մնում, քան դրսում ձմեռող մեղուները: 

Մեղուների ձմեռանոցների շենքերը հիմնականում լինում են երեք 
տիպի՝ գետնափոր, կիսագետնափոր և վերգետնյա (սովորական շենքում): 

Ամենալավ ձմեռանոցներ համարվում են գետնափոր և կիսագետնա-
փոր ձմեռանոցները: 
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Աշնանային բոլոր աշխատանքները վերջացնելուց հետո սկսում են 

մեղուների ձմեռացման նախապատրաստումը: Մինչև հինգ մեղրահաց 
պատող ընտանիքները հարկավոր է մի փեթակում տեղավորել: Այս դեպ-
քում փեթակը միջնապատով բաժանում են երկու մասի այնպես, որ ոչ մի 
մեղու չկարողանա մի մասից մյուսն անցնել: Այս դեպքում երկու փոքրիկ 
ընտանիքները մի փեթակում տաքացնում են միմյանց և նորմալ ջերմաս-
տիճան պահպանում: 

Մեղվի ընտանիքները ձմեռանոց դնելուց առաջ ձմեռանոցի շենքը 
ստուգում, մաքրում և ախտահանում են: Առնետներին ու մկներին ոչըն-
չացնելու նպատակով ձմեռանոցի շենքի բոլոր անցքերը լցնում են թունա-
վոր նյութեր և վրայից փակում: 

Մեղվաընտանիքները ձմեռանոց դնելուց առաջ հարկավոր է ստուգել 
փեթակները, որպեսզի ծածկոցներն ու տաքացման պարագաները չոր լինեն: 

 
ՄԵՂՎԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՁՄԵՌԱՑՈՒՄԸ 

 
Բացօթյա ձմեռելու ժամանակ մեղուները պետք է ունենան մեծ քա-

նակությամբ մեղր: Դրա համար բնում մնացած յուրաքանչյուր մեղվահաց 
պետք է պարունակի 2,5-3 կգ-ից ոչ պակաս մեղր: Բացօթյա լավ ձմեռելու 
հիմնական պայմանը մեղվի ընտանիքներին քամիներից լավ պաշտպա-
նելն է: Քամիներից պաշտպանված ընտանիքները ձմռանը քիչ մեղր են 
ծախսում և գարնանը լավ են զարգանում: Ձմեռելու ժամանակ ընտանիք-
ների բները լավ խտացնում են, լավ տաքացնում, փեթակի ներսում ամ-
բողջ ազատ տարածությունը լցնում տաքացնող նյութերով: 

Ձմեռվա ընթացքում արկանոցները փոքրացնում են 2-4 սմ: Քամինե-
րի ժամանակ և ցուրտ օրերին ամբողջովին փակում են: 

Ձյան տակ մեղուների ձմեռացման էական թերությունն այն է, որ աշ-
նանը մինչև առաջին ձյան շերտով ծածկվելը, փեթակները ցրտից պաշտ-
պանված չեն, որի հետևանքով ուշ աշնանային ցրտից արդեն բավակա-
նաչափ ուժասպառ եղած սկսվում է ձմեռը: Երկրորդ թերությունն այն մեծ 
խոնավությունն է, որը հայտնաբերվում է ձմռան վերջում: Խոնավությու-
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նից խուսափելու համար փեթակները ծածկում են խոտով, ծառի ճյուղե-
րով և այլ նյութերով, որպեսզի ձյունն անմիջապես չկպչի փեթակի 
պատերին: 

Ընտանիքներին ձմռանը բացօթյա ձյան տակ պահելու դեպքում դեռ 
աշնանից միջոցներ են ձեռք առնվում, որպեսզի ձյունը լավ պահվի փե-
թակների վրա: Եթե ձյունը քիչ է գալիս, ապա հարկավոր է բոլոր կողմե-
րից հավաքել և փեթակները ծածկել ձյան հաստ շերտով: Ձյունն օժտված 
է հանգիստ ձմեռող մեղուների համար: Հետևաբար փեթակները կարելի է 
ամբողջովին ծածկել ձյունով առանց արկանոցները բաց թողնելու:  

 
ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՑՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐԸ 

 
Ձմեռանոցի տիպային շենքերի ընտրությունը կախված է նրանից, թե 

տվյալ վայրում ստորերկրյա ջրերն ինչ խորության վրա են գտնվում: Եթե 
ջուրը գտնվում է 3,5 մ-ից ավելի խորության վրա, անհրաժեշտ է մեղվի ձմե-
ռանոցը կառուցել գետնափոր, իսկ եթե 2,5-3 մ վրա է՝ կիսագետնափոր: 

Մնացած վայրերում տիպային ձմեռանոցները կառուցում են վերգետ-
նյա: Ձմեռանոցի հատակը ստորերկրյա ջրերից պետք է բարձր լինի մեկ 
մետրից ոչ պակաս: 

Լավագույն տիպային ձմեռանոցը գետնափոր է: Ամենացուրտ ձմռա-
նը գետնափոր ձմեռանոցում մեղուների արտադրած տաքությունը բավա-
կան է, որ պահպանվի նորմալ՝ +2-+40 ջերմություն: 

Գետնափոր ձմեռանոցի հատակը պատրաստում են հետևյալ կերպ. 
հատակին կես մետր խորությամբ լցնում են լեռնային քարերի մեծ կտոր-
ներ, իսկ դրա վրայից խիճ և սվաղում են: 

Այս դեպքում գետնի խոնավությունը չի կարողանում վեր բարձրա-
նալ: Նույն ձևով կառուցում են ձմեռանոցի պատերը՝ խոնավությունից 
հնարավորության չափով խուսափելու համար: Պատերն ավելի ճիշտ է 
շարժել ոչ թե տուֆ, այլ լեռնային քարերով ու կավով: Առաստաղը ծած-
կում են 120 սմ շերտով՝ ծածկի ու հողի արանքում լցնում են վատ հաղոր-
դիչ եղեգ, ծղոտ և այլ նյութեր: 

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել ձմեռանոցների օդա-
փոխությանը: Օդափոխության անցքերը կառուցում են երկու առանձին 
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խողովակներով: Դրանցից մեկը բացում են գետնից մոտ 10-15 սմ բարձ-
րության վրա, որը ներս է բերվում հողի տակից, իսկ մյուսը բարձր առաս-
տաղի տակ: Առաջին խողովակով ձմեռանոց է մտնում սառը, մաքուր օդ, 
իսկ երկրորդ խողովակով դուրս է գալիս տաք ու կեղտոտ օդը: 

Օդափոխության խողովակները պատրաստում և դասավորում են 
այնպես, որ խողովակներից լույսը չթափանցի ձմեռանոց, բացի դրանից, 
խողովակները պետք է ունենան հատուկ հարմարանքներ՝ օդափոխու-
թյան անցքերը մեծացնելու և փոքրացնելու, ձմեռանոցի ներսում ջերմաս-
տիճանի տատանումները կարգավորելու համար: 

Եթե ձմեռանոցի շենքի կառուցման տեղը խոնավ կամ քարքարոտ է, 
որտեղ գետնափոր ձմեռանոց կառուցել հնարավոր չէ, կարելի է նրա տե-
ղը կառուցել կիսագետնափոր կամ վերգետնյա ձմեռանոցներ: 

Կիսագետնափոր կամ վերգետնյա կառուցված ձմեռանոցներում 
հարկավոր է նույնպես պահպանել վերը նշված կանոնները՝ օդափոխու-
թյան անցքեր, պատերի, առաստաղի, հատակի կառուցման վերաբերյալ: 

Ձմեռանոցի տիպային շենքը կառուցում են այնպես, որ ամեն մի ըն-
տանիքին ընկնի 0,5-0,7 մ2 տարածություն: Հարյուր մեղվաընտանիքների 
համար տիպային ձմեռանոց կառուցում են հետևյալ չափերով՝ լայնու-
թյունը՝ 5,15 մ, երկարությունը՝ 7,62 մ, իսկ բարձրությունը՝ 2,5 մ: 
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ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՆՈՑԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ 
 

 
 

ա. Վերգետնյա ձմեռանոցի տիպային շենք 
բ. Կիսագետնափոր ձմեռանոցի տիպային շենք 
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գ. Գետնափոր ձմեռանոցի տիպային շենք 

 
Ձմեռանոցային շենքերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները. 
1. Շենքերը պետք է լինեն չոր 
2. Գլխավոր ճանապարհներից հեռու 
3. Ճահճոտ վայրերից, լճերից և գետերից հեռու (խոնավությունից 

խուսափելու համար) 
4. Շենքերը պետք է լինեն մութ 
Ձմեռանոցում մեղվի ընտանիքներին անհրաժեշտ է մաքուր օդ, ուս-

տի ձմեռանոցը պետք է ունենա օդափոխության հատուկ անցքեր: 
Մեղվի ընտանիքը ցուրտ ձմռանը սպառում է 3-5 կգ մեղր, որից գոյա-

նում է 2-3 կգ ջրի գոլորշի և 5-7 կգ ածխաթթու: Եթե ձմեռանոցի շենքում  
տեղավորված լինի մեղվի հարյուր ընտանիք, ապա դրանից կստացվի 
200-300 կգ ջրի գոլորշի և 500-700 կգ ածխաթթու գազ, որը թունավոր է: 

Ընտանիքները ձմեռանոց պետք է տեղափոխել հանգիստ, առանց 
ցնցումների, և ձմեռանոցում դասավորել գետնից 5-10 սմ բարձր ու 25-30 
սմ պատերից հեռու: 

Շենքում փեթակները դասավորում են իրար կպած կողք կողքի և 
իրար վրա է դրվում երեքը (կարելի է նաև չորսը): Թույլ ընտանիքները 
դրվում են ամենավերին շարքում: Փեթակների շարքերն իրարից հեռու 
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պետք է լինեն առնվազն 0,5-0,75 մ, որպեսզի ձմեռանոցում մեղվապահը 
ստուգումներ կատարելու ժամանակ կարողանա ազատ անցնել առանց 
ընտանիքներին անհանգստացնելու: 

Շարքերում փեթակները պետք է դասավորվեն այնպես, որ մեղվա-
պահը կարողանա հեշտությամբ անցնել և միանգամից ստուգել իր երկու 
կողքերում եղած մեղվի ընտանիքները: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Փեթակների դասավորվածությունը ձմեռանոցային շենքում 
 

Շենքի մեջտեղում փեթակների երկու շարքերը կպցնել իրար՝ արկա-
նոցները իրար հակառակ, որպեսզի ավելորդ տեղ չգրավեն և ստուգման 
ժամանակ չխլեն: 

Այսպիսով՝ շենքում հարմար է ընտանիքները դնել չորս շարքով, 
որոնցից մեկը` մի կողմում, երկուսը՝ մեջտեղում, և չորրորդը՝ մյուս 
պատի տակ: 

Ընտանիքները ձմեռանոց դնելուց հետո հարկավոր է ստեղծել այնպիսի 
պայմաններ, որ կծիկի ներսում նորմալ ջերմաստիճան պահպանելու հա-
մար մեղուները ավելորդ էներգիա չգործադրեն: Մեղվի ընտանիքի կծիկի 
ներսում ջերմությունը ձմռանը պետք է լինի 140 –ից ոչ պակաս: Ցրտի դեպ-
քում մեղուները ստիպված են լինում շատ կեր սպառել, որպեսզի ջերմու-
թյուն արտադրեն, և փեթակի ներսում պահպանեն նորմալ ջերմաստիճան: 
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Նման դեպքում նրանք ձմռանը շատ կաշխատեն, կծերանան, շատ կեր 
ուտելու հետևանքով նրանց վերջնաղիքը կլցվի կղկղանքով, որի հետևան-
քով երբեմն կհիվանդանան փորլուծով և կարտաթորեն մեղրահացերի վրա: 

Ձմեռանոցի շենքը պահանջվածից տաք լինելու դեպքում ընտանիք-
ներն անհանգստանում են, ծարավում և իրենց ծարավը հագեցնելու հա-
մար սկսում են շատ ավելի մեղր սպառել: Այսպիսով՝ ավելի ջերմություն է 
արտադրվում, և ընտանիքի ներսում ջերմությունը 350 -ից ավելի է բարձ-
րանում: 

Փեթակի ներսում ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով մայրը 
սկսում է ժամանակից շուտ ձվեր դնել, իսկ մեղուները այդ ձվերը տաքաց-
նում ու խնամում են: Որպեսզի ձվերը, թրթուրները չսառչեն փեթակի ներ-
սում պետք է լինի 350 ջերմաստիճան: Աշխատավոր մեղուները հնարավո-
րություն չունենալով փեթակից դուրս գալու, ստիպված են արտաթորելու 
փեթակի ներսում մեղրահացերի վրա: 

Այն ընտանիքներում, որտեղ մեղուները ձմռանն աշխատել են վաղ 
գարնանը, սկսվում է մեղուների անկում, և ընտանիքը շատ է թուլանում: 
Նորմալ ձմեռանոցում ջերմությունը պետք է լինի 2-40, դրանից շատ 
բարձր կամ ցածր լինելու դեպքում այն բացասաբար է անդրադառնում 
մեղվաընտանիքների վրա: 

Ձմեռանոցի շենքի ներսում հարաբերական խոնավությունը պետք է 
լինի 70-80 %: Եթե շենքի խոնավությունը բարձր է 80%-ց մեղրահացերը 
բորբոսնում են, ծաղկափոշին փչանում է, իսկ չկնքված մեղրը բջիջներում 
ջրիկանում է և թթվում: 

Եթե ձմեռանոցի շենքը շատ չոր է, շենքի ներսում անհրաժեշտ է դնել 
ջուր: Նշված միջոցառումը չկատարելու դեպքում բջիջներում եղած սերե-
կած մեղրը կարող է խտանալ, որի պատճառով ձմռանը մեղուներն իրենց 
ծարավը չեն կարող հագեցնել, ուստի ամբողջ ձմեռանոցային շրջանում 
չեն հանգստանա, կսպառեն մեծ քանակությամբ կեր, շուտ կծերանան և 
կմահանան: 
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ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՆՈՐՄԱԼ 
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ 

 
Մեղվի ընտանիքներում աննորմալ երևույթները կարող են առաջ գալ 

մեղվապահի անզգույշ լինելուց (ընտանիքները խնամելու ժամանակ), 
նրա կողմից մեղվի ընտանիքի կյանքը (բիոլոգիան) չիմանալու և մեղվա-
պահական կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով: Դրանից կարող 
են առաջանալ հետևյալ աննորմալ երևույթները. 

1) Բոռաձու մեղուներ: Մեղվաընտանիքը խնամելու ժամանակ մեղ-
վապահը երբեմն անզգուշության պատճառով վնասում է մայր մեղվին, 
որի հետևանքով մայրը որոշ ժամանակ դադարում է ձվեր դնելուց և մա-
հանում է: Այս դեպքում ընտանիքում բացակայում են ձվերն ու փոքրա-
հասակ թրթուրները, հետևաբար ընտանիքը հնարավորություն չի ունե-
նում իր համար նոր մայր պատրաստել և լրիվ որբանում է: Դա կարող է 
տեղի ունենալ նաև մեղր քամելու, ինչպես նաև ընտանիքը մի տեղից մյու-
սը տեղափոխելու ժամանակ: Այս դեպքում մոր ոչնչանալուց հետո ընտա-
նիքում եղած փոքրահասակ թրթուրներից և ձվերից ոմանց մեղուները 
խնամում են որպես մայրատուներ, սակայն այդ մայրերը հաճախ չեն զու-
գավորվում բոռերի հետ՝ եղանակների անբարենպաստ լինելու կամ այլ 
պատճառով և ոչնչանում են: Այս դեպքում ընտանիքը նույնպես մնում է 
որբ և անմայր: Որբ ընտանիքներում կերակրող, երիտասարդ խնամող 
մեղուները, որոնց գեղձերն արտադրում են առատ կաթնահյութ, մայրեր 
ու փոքրահասակ թրթուրներ չլինելու պատճառով կերն իրենք են կուլ 
տալիս և այդ սննդարար կերի շնորհիվ գրգռվում, աճում է նրանց ձվա-
րանն ու գոյացնում ձվեր, բայց քանի որ աշխատավոր մեղուները չունեն 
հնարավորություն բոռերի հետ զուգավորվելու, ուստի նրանք կուսածին 
կերպով սկսում են չբեղմնավորված ձվեր դնել, որոնցից առաջանում են 
բացառապես բոռեր: Դրա համար այդպիսի ընտանիքները անվանում են 
բոռաձու ընտանիքներ: 

Աշխատավոր մեղուներն իրենց ձվերը դնում են անկանոն ձևով՝ բո-
լոր տեսակի պատահած բջիջներում, մի բջիջում՝ 1-7 հատ, երբեմն նույն-
իսկ ավելին: Մեղվի դրած ձվերը ոչ թե ուղղահայաց կանգնած են լինում 
բջիջի հատակին, ինչպես դա լինում է նորմալ ժամանակ, երբ մայրն է ձու 
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դնում, այլ կպած է լինում բջիջի կողքերին՝ պատերին: Ընտանիքում 
բոռաձու մեղուների քանակը հասնում է 100-ի: 

Բոռաձու մեղուների ներկայությունը ընտանիքում կարելի է նկատել 
եղած ձվերի դասավորվածությունից և աշխատավոր մեղվի բջիջներում 
եղած հարսնյակներից, սերեկներից, որովհետև բոռաձու մեղուների ձվե-
րից զարգացող հարսնյակներին սերեկում են ուռուցիկ: 

Երբ ժամանակին մեղվապահը միջոցներ չձեռնարկի այդ բոռաձու ըն-
տանիքը կանոնավորելու համար, ապա այդ ընտանիքը 2-3 ամսվա ըն-
թացքում աստիճանաբար կքայքայվի: 

Բոռաձու ընտանիքներին նորմալ հունի մեջ դնելու համար անհրա-
ժեշտ է առողջ ընտանիքներից նրան տալ թարմ, երիտասարդ մեղուներ 
կամ հասունացած հարսնյակներ (կնքված որդեր), ու երբ այդ հարսնյակ-
ներից դուրս գան մեղուներ, բոռաձու ընտանիքը թափ տալ դատարկ փե-
թակի մեջ (առանց մեղրահացերի): Այսպիսով՝ բոռաձու մեղուն զրկվում է 
ձվեր դնելու տեղի հարմարությունից և կերից: Նրան տալիս են դատարկ 
շրջանակներ: Այդ շրջանակների արանքում վանդակով դրվում է բեղմնա-
վորված մայր կամ մայրապտուկ: Ընտանիքը այդ վիճակում թողնվում է 
այնքան ժամանակ, մինչև մեղուները գործեն սպիտակ մեղրահաց: Ապա 
հանում են դատարկ շրջանակները ու տալիս մոմաթերթեր: Դրա հետ 
մեկտեղ բաց են թողնում մայր-վանդակի կափարիչը և այդ անցքը ծած-
կում մոմի բարակ շերտով ու նորից մայր մեղուն դնում է երկու մոմաթեր-
թերով շրջանակների արանքում ու այդպես թողնում, մինչև մեղուներն 
իրենք ծակեն վանդակի մոմի շերտը: Եթե բոռաձու ընտանիքը շատ թույլ 
է, ապա այն պետք է միացնել մեկ այլ, նորմալ ընտանիքի հետ: 

2) Մայրապտուկներ ու չզուգավորված մայրեր: Այս կամ այն պատ-
ճառով կորցնելով մորը՝ ընտանիքը մնում է որբ: Եթե ընտանիքում կան 
փոքրահասակ թրթուրներ և ձվեր, մեղուներն իրենք են վերացնում այդ 
աննորմալ վիճակը, իսկ եթե այդպիսին չկա ստիպված ընտրում են մեծա-
հասակ (13 օրականից բարձր) թրթուրներին՝ որպես մայրատուներ՝ չնա-
յած դրանցից դուրս եկած մայրերը սովորաբար անորակ են լինում, որով-
հետև նրանց ձվարանի ձվաբեր խողովակների քանակը շատ քիչ է լինում, 
իսկ ձվարանն էլ ոչ այնքան զարգացած: Դրա հետևանքով նրանց դրած 
ձվերի քանակը սահմանափակ է լինում (օրական 500-700 ձու): 
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Չզուգավորված մայրեր լինում են նաև այն ընտանիքներում, որոնք 
տվել են բնական ձագ: Ձագի հետ գնում է հին մայրը, իսկ հին ընտանի-
քում մնում է մայրապտուկը կամ էլ դուրս եկած նոր չզուգավորված մայ-
րը: Հարկավոր է պարբերաբար ստուգել այդպիսի ընտանիքները, քանի 
որ զուգավորումը հաջող չկատարելու կամ մայրերի անհետանալու դեպ-
քում անմիջապես տալիս են նոր մայր կամ մայրապտուկ, որպեսզի այդ 
ընտանիքը չդառնա բոռաձու: 

3) Հանգիստ մայրափոխություն: Ժամանակին մեղվաընտանիքը 
չստուգելու հետևանքով հաճախ լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ մեղու-
ների ընտանիքի ծերացած կամ արատավոր մորը փոխելու նպատակով 
պատրաստում են մայրապտուկներ: Դրանից դուրս եկած մայրերից առա-
ջինը, որը սովորաբար լիարժեք չի լինում, պետք է փոխարինի ծերացած 
կամ արատավոր մորը: Շատ հաճախ հին մայրը մնում է ընտանիքում և 
ձվադրման աշխատանքները չի դադարեցնում այնքան ժամանակ, մինչև 
նոր մոր մայրաբջիջից դուրս գալը, բոռի հետ զուգավորումը, և սկսում են 
ձվեր դնել: Հին ու նոր մայրերը երբեմն մնում են ընտանիքում (15-30 օր)` 
մինչև իրար հանդիպելը: Հանդիպելուց հետո նոր միայն երիտասարդ 
մայրը ոչնչացնում է հին մորը: 

4) Բոռաձու դնող մայրեր: Նորմալ ընտանիքներում ծերացած մայրե-
րը 3-5 տարի ձվեր դնելուց և սերմնաընդունարանների մեջ եղած սպեր-
ման բոլորովին սպառելուց հետո սկսում են չբեղմնավորված ձվեր դնել, 
որտեղից դուրս են գալիս բացառապես բոռեր և կարճ ժամանակ հետո ըն-
տանիքը վերանում է: 

Մայրը սեռականապես հասունանում է 5-11 օրական հասակում, որի 
ընթացքում զուգավորվում է բոռի հետ: Նրանց սեռական ցանկությունը 
տևում է 15-20 օր, երբ այդ ժամանակն անցնում է (ծնվելուց 30 օր հետո) 
նրանք չեն զուգավորվում բոռերի հետ (բոռ չլինելու, անբարենպաստ 
եղանակների պատճառով), կորցնում են զուգավորվելու ընդունակությու-
նը և դառնում բոռաձու դնող մայրեր: Հետևաբար նրանք կուսածին կեր-
պով դնում են չբեղմնավորված ձվեր, որոնցից դուրս են գալիս բոռեր: 

Մեխանիկական զանազան հարվածների, մեղվապահի անզգուշու-
թյան պատճառով մայրը կարող է որովայնի վնասվածք ստանալ, որի 
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պատճառով դադարում է սերմնաընդունարանի աշխատանքը, և մայրը 
դառնում է բոռաձու դնող, որը և համարվում է աննորմալ երևույթ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ընտանիքի նորմալ դրությունը վերականգնելու համար հարկավոր է 

բոռաձու դնող մորը փոխարինել նոր, երիտասարդ մորով կամ ընտանիքը 
որբացնելուց հետո տալ հասունացած մայրապտուկներ: 

5) Լրիվ որբացած ընտանիքներ: Երբ ընտանիքն այս կամ այն պատ-
ճառով կորցնում է մորը, բայց ընտանիքում կան մայրապտուկներ կամ 
մինչև 2 օրական թրթուրներ, կոչվում է անմայր ընտանիք: Նրանք սկսում 
են փեթակի մեջ փնտրել իրենց մորը: Բացի անմայր ընտանիքից, կարող 
են լինել լրիվ որբացած ընտանիքներ, այսինքն՝ երբ մեղուները կորցնում 
են իրենց մորը և փեթակում չունեն 1-2 օրական թրթուրներ կամ մայրա-
պտուկներ, որոնցից հնարավոր է մայրեր ստանալ: Լրիվ որբացած մեղու-
ները դանդաղեցնում են աշխատանքի տեմպը, բնի պաշտպանությունը, և 
այդ պատճառով այդպիսի ընտանիքներից հեշտությամբ գողություն է կա-
տարվում: Որբ ընտանիքի մեղուները հատուկ ձայն են հանում՝ «ողբում» 
են: Այդպիսի ընտանիքներին, եթե անմիջապես մայր տան, քանի դեռ բո-
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ռաձու դնող չեն դարձել, ապա հեշտությամբ կընդունեն, իսկ այն ընտա-
նիքները, որոնք դեռ չեն զգացել իրենց որբությունը և ընտանիքում ունեն 
թրթուրներ, ձվեր կամ մայրապտուկներ, շատ դժվարությամբ են ընդու-
նում մայրերին:  

Ընտանիքի որբ լինելը հեշտությամբ հասկացվում է, այսինքն՝ տես-
քից՝ մեղուների թռիչքից, ընտանիքի խառնաշփոթ վիճակից՝ մեղուները 
անորոշ շարժումներ են կատարում փեթակի արկանոցի մոտ և դաշտից 
քիչ քանակությամբ ծաղկափոշի են բերում: 

Անմայր, որբ ընտանիքների արտաքին նշանները ստուգելու համար 
մեղվապահը կարող է չփնտրել մորը, այլ փեթակում թրթուրներ ու ձվեր 
չլինելու դեպքում մեկ ուրիշ փեթակից տալ թրթուրներով ու ձվերով մեղ-
րահաց: Մեկ կամ երկու օրից ստուգել, եթե նրանք տված թրուրների կամ 
ձվերի վրա կառուցել են մայրաբջիջների հիմքեր, ապա դա նշան է, որ այդ 
ընտանիքը մայր չունի, իսկ եթե մայրաբջիջների հիմքեր չկան, ուրեմն ըն-
տանիքում կա մայր:  

Նորմալ ընտանիքում գարնան և ամռան ամիսներին ձվեր չլինելը 
նշան է, որ այդ ընտանիքը մայր չունի: 
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ՄԵՂՐԱՏՈՒ (ՆԵԿՏԱՐԱՏՈՒ) ԲՈՒՅՍԵՐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Բնական, մեղրատու բուսականությամբ Հայաստանը շատ հարուստ 

է ու բազմազան: Այն տարածվում է դաշտային ցածրադիր տարածքներից 
մինչև ամենաբարձր լեռները (Արագած լեռ) կամ ծովի մակերևույթից 500-
3228 մ բարձրության վրա: Տարբեր բարձրության վրա տարբեր մեղրատու 
բուսականություն է լինում, որը բնորոշ է տվյալ վայրին: 

Հայաստանում հաշվվում է մոտ 300-ից ավելի մեղրատու, ծաղկա-
փոշետու բույսեր: Լեռնային շրջանները համարվում են ամենալավ մեղ-
րատու գոտիները, որտեղ տաք և խոնավ տարիներին մեղվի ընտանիքնե-
րից առատ մեղր է ստացվում: 

Հայաստանում նեկտարատու բույսերի մշակելիությունը շատ քիչ է, 
միայն կորնգանն է, ուստի մեղուների հիմնական կերի բազան բնական 
նեկտարատու բույսերն են, որոնք տարածված են ամենուրեք՝ արոտա-
վայրերում, խոտահարքերում, քարքարոտ վայրերում և այլն: Բացի դրան-
ից, մեծ քանակությամբ մեղր ստացվում է նաև ցանքների մեջ եղած այլ 
բույսերից (մոլախոտերից): 
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Խոտաբույսերի մշակելիությունից Հայաստանում մեղվաբուծության 
համար օգտագործվում են կորնգանը, Արարատյան դաշտում նաև առ-
վույտը: Դաշտային և տաք վայրերում մեղվաբուծության զարգացման հա-
մար մեծ նշանակություն ունեն նաև պտղատու ծառերը, որոնք վաղ գար-
նանից հերթականությամբ ծաղկելով նպաստում են մեղվի ընտանիքի 
աճեցմանն ու բազմացմանը: 

Բույսերի, ծաղիկների նեկտարի արտադրողականությունը հիմնա-
կանում կախված է բնակլիմայական մի շարք պայմաններից և տեղի աշ-
խարհագրական դիրքից, այդ իսկ պատճառով չի կարելի կանխորոշել, թե 
տվյալ տարում որ բույսերից է առատ նեկտար սպասվում: Եթե մեկ տա-
րում որևէ բույսից շատ լավ բերք է ստացվում, ապա մյուս տարի կարող է 
չստացվել, մի տեղի համար մի բույս կարող է նեկտարատու լինել,իսկ 
մյուս տեղի համար՝ ոչ: 

Մեր երկրում սկսած վաղ գարնանից մեղուները շատ նեկտար են բե-
րում հոնի, նշենու, ծիրանենու, դեղձենու, սալորենու, տանձենու, խնձորե-
նու, բալենու, կեռասենու, սերկևլենու ու փշատենու ծաղիկներից: Առատ 
նեկտար են տալիս նաև թփերը, օրինակ, մորենին, մոշենին: Աշնանը լավ 
նեկտար են տալիս բանջարանոցային մի շարք բույսեր: 

Մեղվանոցի տեղն ընտրելիս հարկավոր է հաշվի առնել այն, որ մեղ-
վանոցի շրջապատում տարածված լինեն մեծ քանակությամբ հետևյալ 
նեկտարատու բույսերը՝ սպիտակ երեքնուկ, արևելյան խնկածաղիկ, տե-
րեփուկ, առվույտ, եղինջ,կաթնածաղիկ, կապույտ տերեփուկ, վայրի 
կորնգան, կորնգան, ուրց, իշառվույտ, զվիրակ, տատրակ, խնդեղն, անթա-
ռամ ծաղիկ և այլ նեկտարատու ծաղիկներ: 
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Ստորև ներկայացված են մեղրատու ծառերը և բույսերը՝ համառոտ 

բացատրականներով, որոնք աչքի են ընկնում իրենց նեկտարատվու-
թյամբ և փոշետվությամբ:  

Ուռենի. այս ծառի բոլոր տեսակներն էլ վաղ գարնանը տալիս են 
ծաղկափոշի և նեկտար: 

Հոնի. ծաղկում է վաղ գարնանը, տալիս է առատ նեկտար ու փոշի: 
Նշենի.  ծաղկում է վաղ գարնանը, տալիս է առատ նեկտար ու ծաղ-

կափոշի: 
Ծիրանենի. ծաղկում է վաղ գարնանը, տալիս է առատ նեկտար ու 

փոշի: Մեղվի ուժեղ ընտանիքները ծիրանենուց բերում են օրական 0,8-1 
կգ բերք: 

Դեղձենի. ծաղկում է գարնանը, տալիս է առատ ծաղկափոշի ու քիչ 
նեկտար: 

Բալենի. ծաղկում է վաղ գարնանը, տալիս է առատ նեկտար ու փոշի: 
Սալորենի. ծաղկում է գարնանը, տալիս է նեկտար ու ծաղկափոշի: 
Կեռասենի. ծաղկում է գարնանը, տալիս է ծաղկափոշի և որոշ չափով 

նեկտար: 
Խնձորենի. ծաղկում է գարնանը, տալիս է նեկտար ու ծաղկափոշի: 
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Տանձենի.  ծաղկում է գարնանը, տալիս է ծաղկափոշի և որոշ չափով 
նեկտար: 

Սերկևլենի. պտղատու ծաղիկներից գարնանը ամենաշատն է ծաղ-
կում և տալիս է ծաղկափոշի ու որոշ քանակությամբ նեկտար: 

Վերը նշված ծառերի ծաղկումից որոշ ժամանակ հետո ծաղկում են 
հետևյալ ծառերը: 

Սպիտակ ակացիա. այս ծառերի բոլոր տեսակերը շատ առատ նեկ-
տար են տալիս: Այնտեղ, որտեղ ակացիաների ծառեր շատ կան, դրանց 
ծաղկման հետ միասին ծաղկում են որոշ նեկտարատու խոտաբույսեր: 

Փշատենի. ծաղկում է գարնան վերջին և տալիս է շատ առատ նեկ-
տար ու ծաղկափոշի: Հաջող տարիներին հնարավոր է փշատի ծառից 
ստանալ առատ բերք ու նոր մեղուները փոխադրել լեռնային շրջաններ: 

Լորենի. այս ծառը համարվում է ամենանեկտարատուն, որը տալիս է 
առատ ու բարձրորակ մեղր: Հայաստանում լորենու ուժեղ բերք լինում է 
մի քանի տարին մեկ անգամ: Պատճառն այն է, որ չափազանց զգայուն է 
անբարենպաստ եղանակների,հատկապես ցրտի նկատմամբ, այդ պատ-
ճառով էլ լորենուց ստացված բերքն անկայուն է: 

Զկեռենի. տալիս է նեկտար ու ծաղկափոշի: 
Թթենի. մեղուներն օգտվում են թթենու ոչ թե ծաղիկներից, այլ 

պտուղներից: Մեղուները ծծում են հասած պտուղների քաղցր հյութը և 
փեթակում վերամշակելով դարձնում մեղր: 
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Նեկտարատու թփերից մորենին, մոշին, հաղարջը նույնպես տալիս 
են նեկտար ու ծաղկափոշի: 

 
 

Ցանովի խոտաբույսերից Հայաստանում օգտագործվում են հետևյալ 
մեղրատու կուլտուրաները: 

Կորնգան. այս խոտաբույսը առատ նեկտար է արտադրում:  
Վերջին տարիներին կորնգանի մշակելիությունը լայն ծավալ է ստա-

ցել Հայաստանում: Նրա հիմնական փոշոտողը մեղուն է: Կորնգանի ցո-
ղունը լինում է կանգուն, կիսականգուն և փռվող: Բարձրությունը, ըստ 
տեսակների, լինում է 90-132 սմ, տերևները բարդ ձև ունեն, ծաղիկները 
օղակաձև են, ու դրանց թիվը կախված է տեսակից: Ծաղկումը և սերմերի 
հասունացումը սկսվում են ներքևից, յուրաքնչյուր օր ծաղկում է 3-5 
ծաղիկ: Կորնգանի մեկ ողկույզի ծաղկումը տևում է 10-15 օր: Ծաղիկները 
լինում են վարդագույն, մանուշակագույն, երբեմն՝ սպիտակ: Կորնգանից 
ստացված մեղրն իր որակով չի տարբերվում բնական բույսերից 
ստացված մեղրից, և նեկտարից հնարավոր է ստանալ 300-400 կգ մեղր: 
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Առվույտ. սա միայն դաշտային պայմաններում է նեկտար արտա-
դրում:  

Արևածաղիկ. համարվում է նեկտարատու բույս, բայց նրանից ստաց-
ված մեղրն այնքան էլ որակով չէ, որովհետև յուրահատուկ անդուրեկան 
համ ունի: 

Ծխախոտ.  սա առատ նեկտար է տալիս դաշտային և նախալեռնային 
գոտիներում, որտեղ եղանակը տաք է: Ծխախոտից ստացված մեղրը 
ցածրորակ է և ունի անդուրեկան համ:  

 
Բամբակենի. տալիս է առատ նեկտար ոչ միայն ծաղիկներից, այլև 

տերևի, բաժակի և բաժակաթերթի տակի նեկտար արտադրող գեղձերից: 
Բամբակենուց հավաքած մեղրը մեղուների ձմռան պաշարի համար 

այնքան նպատակահարմար չէ, որովհետև շատ է բյուրեղանում, ուստի 
ձմեռվա պաշար թողնում են լեռնային շրջանների մեղրից:  
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ՎԱՅՐԻ ՆԵԿՏԱՐԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐ 
 
Օղակաձև եղեսպակ. այս բույսը հանդիպում է չոր, արևոտ տեղերում: 

Հողի նկատմամբ պահանջկոտ չէ, ծաղկի գույնը կարմրանման ու շագա-
նակագույն է: Ծաղկի կյանքի տևողությունը 2 օր է: Ինտենսիվ նեկտար է 
տալիս: Մեկ ծաղկից ստացված նեկտարի քանակը տատանվում է 0,1-2,5 
մգ-ի: Նեկտարը հոտ չունի, լինում է գորշագույն, փայլուն: 

Եղեսպակը ծաղկում է հունիսից մինչև օգոստոսի վերջը: Բարենպաստ 
եղանակների դեպքում տալիս է մեկ հեկտարից մինչև 200 կգ մեղր:  
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Անտառային եղեսպակ . հանդիպում է ճանապարհի եզրերին, թեքու-
թյունների վրա և այլն: Ծաղիկներն ունեն մանուշակակապտավուն գույն: 
Նեկտարը փայլուն է, քիչ գորշագույն: Մեկ ծաղիկը նորմալ պայմաննե-
րում արտադրում է մոտավորապես 300 կգ մեղր: Ծաղկում է հունիսից 
մինչև ամառվա վերջը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Փոփոխական Վիկ. վիկերը շատ բազմազան են ու տարածված են զա-

նազան տեղերում որպես մոլախոտ: Նրանք լինում են միամյա ու բազ-
մամյա և հայտնի են խոլորաձև գյուլուլ անունով: Վիկերն առաջացնում են 
խիտ խոտածածկույթ, և դրա հետևանքով ոչնչացնում են իրենց ծածկույթի 
տակ գտնվող բոլոր մոլախոտերին: Նրանք ցրտադիմացկուն են, ցողունը 
կառչող է, տերևները բարդ են և վերջանում են բեղիկներով: Վիկը տաք ու 
խոնավ եղանակներին տալիս է առատ նեկտար, մանավանդ նախա-
լեռնային շրջաններում: 

Թավոտ վիկ. ունի բաց կապույտ կամ կապտասպիտակավուն գույնի 
ծաղիկներ:  

Մեղուները նրա ծաղիկներից դժվարությամբ են նեկտար հավաքում՝ 
չնայած որ շատ առատ նեկտար է տալիս: Դա բացատրվում է նրանով, որ 
ծաղիկների երկար լինելու պատճառով մեղուների կնճիթները (կարճ են) 
չեն հասնում նեկտարին: 
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Աղբադբուկ դեղի. մանր դեղնավուն ծաղիկներով, մանրիկ խիտ տե-
րևներով բույս է, ծաղկում է գարնան վերջերին: Առատ աճում է լեռնային 
գոտիներում: Օժանդակ մեղրատու է: Խոնավ եղանակներին տալիս է 
առատ ծաղկափոշի ու նեկտար: 

 
Ջրակոտեմ . սպիտակ փունջ ծաղիկներով ցածրիկ բույս է: Ծաղկում է 

ամառվա սկզբներին խոնավ տեղերում: Օժանդակ մեղրատու է, ունի նեկ-
տար ու ծաղկափոշի: 
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Սովորական խատուտիկ. դեղին ծաղիկ է՝ գետնի վրա փռված: Ծաղ-
կում է գարնանը և ամռանը, ինչպես նաև աշնանը: Աճում է ամեն տեղ, 
օժանդակ մեղրատու է, ունի ծաղկափոշի ու քիչ նեկտար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Երեքնուկներ. մի քանի տեսակները (սպիտակ և դաշտային) ծաղկում 

են ամռանը, շատ թե քիչ խոնավ տարիներին առատ բերք են տալիս: 
Երեքնուկը գլխավոր մեղրաբերքի ժամանակ համարվում է հիմնական 
նեկտարատու բույսերից մեկը: 
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Կապույտ տերեփուկ. ծաղկում է ամռանը: Հաճախ վառ կապույտ 
ծածկոցով ծածկում է դաշտը, իսկ խոնավ տարիներին տալիս է լավ բերք: 
Գլխավոր մեղրատու բույս է, ունի առատ նեկտար և քիչ ծաղկափոշի: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կախված տատասկափուշ. ծաղկում է ամռանը: Կապտավուն ծաղիկ 

է: Օժանդակ մեղրատու է, ունի նեկտար և քիչ ծաղկափոշի: 
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Քաղցր բիան . բավականին խոշոր, սպիտակ ծաղիկներով բույս է: 
Ծաղկում է ամռանը: Գլխավոր մեղրատու բույս է, ունի առատ նեկտար ու 
ծաղկափոշի: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Եղնջամայր. տերևները նման են եղինջի տերևներին՝ սպիտակ ծա-

ղիկներով, ծաղկում է ամռանը: Լինում է խոնավ տեղերում և տալիս 
առատ նեկտար: 
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Սովորական ուրց. սպիտակ կամ բաց կապտավուն գույնի բույս է: 
Ծաղկում է ամռանը: Առատ մեղրատու է: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Մանանեխ դաշտային. բաց դեղնավուն ծաղիկներով բույս է, ծաղկում 

է ամռանը, հաճախ ամբողջ դաշտը ծածկում է դեղին գույնով: Առատ մեղ-
րատու է, ունի առատ նեկտար ու քիչ ծաղկափոշի: 
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Հափուկ դեղին. տարածված բույս է, դեղին, դեպի վեր ցցված բազմա-
թիվ ցողուններով: Ծաղիկները դեղնավուն են, շատ մանր: Ծաղկում են 
հունիսի վերջերին, հուլիսի սկզբներին: Առատ մեղրատու է: Տալիս է 
առատ նեկտար ու ծաղկափոշի: 

Անանուխ (դաղձ). մի քանի տեսակներ ունեն բաց և մուգ կապույտ 
ծաղիկներ: ծաղկում են ամռանը քարքարոտ տեղերում, երբեմն գրավում 
են խոշոր տարածություններ, իսկ դրա մի տեսակը հաճախ խիտ աճում է 
ցածր գոտիներում: Մեղրատու է և տալիս է նեկտար: 

 
Անդրկովկասյան կորնգան. մի 

քանի տեսակներ բավականին նման 
են ցանովի կորնգանին: Ծաղկում է 
ամռանը, աճում է գրեթե ամեն տեղ: 
Գլխավոր մեղրատու բույս է: Խոնավ 
տարիներին տալիս է առատ նեկտար, 
իսկ չոր տարիներին՝ քիչ նեկտար: 
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Արտային իշակաթնուկ. Դժգույն. դեղնավուն ծաղիկներով բույս է, 
աճում է քարքարոտ, չոր վայրերում և անձրևային տարիներին տալիս է 
առատ բերք: 

 
 
 
 
 
Թունավոր Ծծուկ. կապտավուն 

կախ ընկած ծաղիկներով, բավականին 
լայն տերևներով բույս է, աճում է 
խոնավ վայրերում, տալիս է առատ 
նեկտար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ճահճային աբեղախոտ. բարձր 

բույս է, մանր սպիտակ, կապտավուն 
ծաղիկներով: Ծաղկում է ամռանը, 
տալիս է առատ նեկտար:  
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Օշինդր սովորական. մանր 

սպիտակ ծաղիկներով, սպիտակա-
վուն տերևներով և ցողուններով, 
կարճ խոտաբույս է: Հաճախ մեծ քա-
նակությամբ աճում է ամառվա վեր-
ջերին, դիմանում է ամեն տեսակ 
պայմաններին: Գլխավոր մեղրատու 
է, արտադրում է առատ նեկտար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Առյուծագի . եղինջանման բույս 

է, մանր կապտավուն ծաղիկներով, 
աճում է պատերի տակ, տալիս է 
առատ մեղր: 
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Ծաղիկ ավելի. անթառամ բույս է, 

ունի բաց մանուշակագույն ծաղիկ-
ներ, քիչ տերևներ և ճյուղավոր մերկ 
ցողուններ: Ծաղկում է ամառվա վեր-
ջերին, երբեմն ամբողջ դաշտը կար-
միր գույն է ստանում: Ուստի նեկ-
տար է տալիս առավոտյան ժամերին 
և քիչ ծաղկափոշի: 

 
 
 
Քոսոտ տերեփուկ. լինում են մեծ 

և փոքր, սպիտակավուն ծաղիկ է: 
Ծաղկում է ամառվա վերջերին: 
Օժանդակ ուժեղ մեղրատու բույս է, 
առատ նեկտարով ու ծաղկափոշով: 
Փոքր տեսակը ծաղկում է ցածր գոտի-
ներում սեպտեմբեր ամսին և տալիս է 
բավականին բարձր բերք:  

 
 
Ֆռնդատ բրգաձև. վառ դեղին 

գույնի բազմաթիվ ծաղիկներով ճյու-
ղավորված բույս է, ծաղկում է ամառ-
վա վերջերին: Անձրևային տարինե-
րին լինում է մեծ քանակությամբ: 
Փարթամ է, բարձրանում է մինչև 80-
100 սմ, տալիս է առատ ծաղկափոշի: 
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Մեծ Կռատուկ. մեծ բույս է խոշոր 

տերևներով: Կապտավուն, փշավոր 
ծաղիկ է, ծաղկում է աշնանը, տալիս 
առատ նեկտար: 

 
 

 
 
 
Ցցված տերեփուկ. աճում է քար-

քարոտ սարալանջերում, չորային 
պայմաններում դիմացկուն է, ծաղկում 
է ամռանը, ծաղիկները մանուշակա-
գույն են, տալիս են առատ նեկտար: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Դեղին իշառվույտ. աճում է ամռան 

ամիսներին: Ծաղիկներն ունեն դեղին 
գույն, և տալիս է առատ բերք: 
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ՄԵՂՈՒՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԻՋՈՑ` 
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

 
ՄԵՂՎԻ ԿԱԹՆԱՀՅՈՒԹԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԲՈՒԺԻՉ 

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կաթնահյութը երիտասարդ աշխատավոր մեղվի գեղձի արտա-

դրողականության հյութն է, որն ունի քաղցրություն, համ, թթվայնությունը 
հասնում է 4,1-4,8-ի: Մայրատու թրթուրների ստացած կաթնահյութը 
առաջին և երկրորդ օրը կիսաթափանցիկ է և սպիտակամոխրագույն: Կե-
րակրման երրորդ օրը մեղուները կաթնահյութի վրա ավելացնում են քիչ 
դեղնավուն ծաղկափոշի: 

Կաթնահյութն իր քիմիական կազմությամբ շատ բարդ է: Այն ներկայաց-
նում է մի շարք սպիտակուցների միացումներ և դրանց խառնուրդների 
կոմպլեքս, որը բաղկացած է 20 ամինաթթուներից, ածխաջրերից, վիտամին-
ներից, հանքային աղերից, մեծ քանակությամբ միկրոէլեմենտներից: 

Մարդու օրգանիզմի նորմալ զարգացման համար անհրաժեշտ են ոչ 
պակաս 22 տեսակի ամինաթթուներ, որոնցից 12-ը օրգանիզմի կողմից 
կարող են սինթեզվել, իսկ 10-ը՝ չեն կարող: Օրգանիզմը սա ընդունում է 
այլ նյութերի հետ պատրաստի վիճակում, որոնք կոչվում են անփոխարի-
նելիներ: Կաթնահյութն իր մեջ պարունակում է այդ անփոխարինելի 
ամինաթթու: 
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Կաթնահյութը պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ: Երի-
տասարդ աշխատավոր մեղուները կաթնահյութը վերամշակում են հիմնա-
կանում ծաղկափոշուց, բայց ծաղկափոշու մեջ եղած վիտամինների քանակն 
ու բաղադրությունը չեն համընկնում կաթնահյութի մեջ եղած վիտամինների 
թե՛ որակին, թե՛քանակին: Այդպիսի ամինաթթուների ավելացնումը կա-
տարվում է ի հաշիվ աշխատավոր մեղվի կոկորդային գեղձի: 

Բնական ճանապարհով կաթնահյութ կարելի է ստանալ չսերեկած 
մայրապտուկներից, որոնք մեղուները պատրաստում են ամռանը: 
Բնական ձագատվության կամ մայրափոխության ճանապարհով ստաց-
վում է քիչ քանակությամբ կաթնահյութ, քանի որ մայրապտուկների քա-
նակը 10-100 հատի սահմաններում է: Արհեստական մայրահանման ճա-
նապարհով ամեն մի ընտանիքներից կարելի է ստանալ մինչև 300-500 
մայրապտուկ: 

Երկու օրական մայրաբջջից միջին հաշվով ստացվում է 147 մգ, երեք 
օրականից՝ 235 մգ, իսկ չորս օրականից՝ 182 մգ կաթնահյութ: Պարզ է, որ 
նպատակահարմար է կաթնահյութը վերցնել երեք օրական մայրապտուկ-
ներից: 

Կաթնահյութը նպատակահարմար է պահպանել սառնարանում 00C 
ջերմաստիճանում: Այդ դեպքում այն մոտավորապես երկու ամիս պահ-
պանում է իր որակը: 

Կաթնահյութը բարերար ազդեցություն է թողնում մարդու վրա, բա-
ցում է ախորժակը, բարձրացնում և կարգավորում նյութափոխանակու-
թյունը, ուժեղացնում ու բարձրացնում օրգանիզմի դիմադրողականու-
թյունը հիվանդությունների հանդեպ: 

Կաթնահյութը արյան մակարդման ուժեղ միջոց է, բուժում է չար-
որակ անեմիան: Կաթնահյութը վերականգնում է նաև ներքին սեկրեցիա-
յի գեղձերի գործունեությունը, օրինակ, շաքարախտի դեպքում և ուժեղ 
ազդեցություն է թողնում մակերիկամային գեղձի կեղևի վրա: 

Մարդիկ կաթնահյութը հիմնականում օգտագործում են մաշկի լվաց-
ման, քսման, մաշկի տակ ներարկման միջոցով, ինչպես նաև 40% սպիր-
տի հետ խառնելով դնում են լեզվի տակ՝ ներծծվելու համար: 
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Փորձերը ցույց են տվել, որ ամենալավ արդյունքն ստացվում է ոչ թե 
ուտելու, այլ մաշկին քսելու միջոցով, դրա համար էլ կաթնահյութերից 
պատրաստում են քսուքներ՝ մաշկին 
քսելու և ներծծվելու համար: 

Մեղվի   թույնը. որպես  բուժիչ 
պատրաստուկ, օգտագործվում է մի շարք 
հիվանդությունների բուժման համար:  Հա-
յաստանում այն կիրառվում էր որպես ռև-
մատիզմի, հոդացավերի բուժիչ միջոց: 
Սկզբում մեղվի թույնը մարմնի մեջ 
ներարկելու համար առաջարկում էին մե-
ղուներին խայթեցնել հիվանդների մարմնի ցավոտ մասերը և շարունակել 
այնքան ժամանակ մինչև ցավերն անցնեն: 

Բուժման այս եղանակը աշխարհում լայն ընդունելություն չգտավ, 
որովհետև մեղվի խայթելն ինքնին սարսափելի է հիվանդի համար: Այ-
սինքն՝ խայթոցից ուժեղ ցավեր են առաջանում, մարմինը ուռչում է, և դրա 
համար էլ հիվանդը հրաժարվում էր թույնով բուժելվուց: 

Այս երևույթը գիտնականներին ստիպեց մտածելու և գտնելու հի-
վանդներին մեղվի թույնով բուժելու այնպիսի եղանակ, որը տալիս էր 
հնարավորություն մեղվից թույն վերցնել առանց նրան վնասելու: 

Հետագայում փորձերը ցույց տվեցին, որ մեղվի թույնով հոդացավերի, 
արյան ճնշման, ուժեղ գլխացավի, նույնիսկ կաթվածից թուլացած ձեռքի 
ու ոտքի բուժման ամենալավ եղանակը ոչ թե մեղվի թույնից պատրաստ-
ված քսուքների օգտագործումն է, այլ կենդանի մեղվի անմիջական խայ-
թելու եղանակը: 

 
 
Մեղրը բարձրարժեք սննդամթերք 

է, որն առանց մնացորդի մարսվում է 
օրգանիզմի մեջ: 

Այն՝ որպես բուժիչ միջոց, կիրառ-
վում է երեխաների շնչառական օրգան-
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ների, արյան պակասության, մարսողության տրակտի, նյարդային և այլ հի-
վանդությունների առողջացման գործում: 

Մեղրի բարերար ազդեցությունը նկատվում է նաև սրտային հիվան-
դությունների դեպքում, այն ուժեղացնում է սրտի թույլ մկանները: Բժշկու-
թյան մեջ գտնում են, որ մեղրից չպետք է հրաժարվել նույնիսկ այն դեպքում, 
երբ այդ հիվանդն ունի շաքարախտ, որովհետև գլյուկոզայի ու ֆրուկտոզայի 
կամ մեղրի օգտագործումը լավացնում է սրտի գործունեությունը: Մեղրը 
նաև օգնում է լյարդի զանազան հիվանդությունների բուժմանը, աղիքների 
կծկումների աշխուժացմանը և որպես լուծողական՝ փորկապության դեմ: 

Մեղրի հակաբիոտիկ հատկությունը բացատրվում է նրանով, որ 
մեղրի մեջ եղած գլյուկոզան տարբեր հանքային աղերի, օրգանական 
թթուների և մի շարք այլ միկրոէլեմենտների հետ գտնվում է միացության 
մեջ, այսինքն՝ մեղրը դարձնում է ոչ միայն արժեքավոր սննդամթերք, այլև 
բուժիչ միջոց: Մեղրը պարունակում է նաև մի շարք արոմատիկ, էֆի-
րային նյութեր, ֆերմենտներ և երբեմն էլ վիտամիններ՝ նայած ծաղկա-
փոշին ինչ չափով է խառնված մեղրի հետ: 

 
Ծաղկափոշի: Առանց ծաղկափոշու 
մեղվի ընտանիքում ոչ մի զարգա-
ցում լինել չի կարող: Վաղ գարնա-
նը, երբ դեռ չկան ծաղիկները, զար-
գացում ու բազմացում կարող է 
տեղի ունենալ միայն այն ընտանիք-
ներում, որտեղ կա ծաղկափոշու 
պաշար: Ծաղկափոշին մեղվի հա-
մար սպիտակուցային կերի անփո-

խարինելի աղբյուր է: Ծաղկափոշին ավելի շատ սպիտակուցներ է պա-
րունակում, քան ծաղկից ստացած սերմը: 

Ծաղկափոշին հարուստ է ածխաջրերով, սպիտակուցներով, ճարպե-
րով, հանքային աղերով, հատկապես ֆոսֆորով և մի շարք այլ ֆերմենտնե-
րով: Այն հարուստ է նաև կենդանի օրգանիզմների համար անհրաժեշտ մի 
շարք կարևոր նյութերով՝ ամինաթթուներով: Ամինաթթուներից յուրաքանչ-
յուրն իր բարերար ազդեցությունն է թողնում կենդանի օրգանիզմի վրա: 
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Ծաղկափոշին հարուստ է նաև մի շարք վիտամիններով և հորմոննե-
րով, որոնք իրենց բնույթով խիստ օգտակար և անհրաժեշտ են մեղուների 
համար: Առանց դրանց մեղուները զրկվում են մոմ արտադրելու, ձագերին 
կերակրելու հնարավորությունից, այլ կերպ ասած, առանց դրանց նրանց 
մոտ դադարում է կյանքն ու գործունեությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Մեղրամոմը հարուստ է A վիտամինով: Բավական է նշել, որ 100 գ սպի-
տակ, մաքուր մեղրահացը պարունակում է 4096 մմ (միջազգային միավոր) A 
վիտամին, նույն քանակությամբ տավարի թարմ միսը 60 մմ, հավի ձվի 
դեղնուցը՝ 260 մմ, կովի ամռան թարմ կաթը՝ 1,510 մմ, իսկ ձմռանը՝ 1,010 մմ: 
Մեղրամոմը պարունակում է նաև ազատ ճարպաթթուներ: 

Բժշկության մեջ քսուքները պատրաստում են միայն մեղրամոմով: 
Մարդու մաշկը լավ է ներծծում մեղրամոմը, որը նրան տալիս է հարթ և 
նուրբ տեսք: մեղրամոմը մտնում է դեմքի մերսման համար պատրաստ-
վող սնուցող, փափկեցնող, մաքրող, սպիտակեցնող քսուքի կազմի մեջ: 
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ՄԵՂՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 
 
Մեղուները մեղրը ստանում են նեկտար վերամշակելով: Նեկտարը 

ծաղիկների հիմքում գտնվող գեղձերի արտադրանքն է: Նույնանման նեկ-
տար կարող է արտադրվել նաև բույսերի զանազան մասերից, որը նույն-
պես մեղուները հավաքում, բերում են փեթակ և վերամշակելով դարձնում 
մեղրի: 

Նեկտարը մեղրի վերամշակելու և մեղրի հասունացման ժամանակ 
մեղուները նրա մեջ եղած ջուրը (այն կազմում է 18-25 %) գոլորշիացնում 
են: Մեղրատու մեղուները բնության մեջ եղած միջատներից միակն են, որ 
հավաքում են նեկտար և այն վերամշակելով դարձնում են պահեստի կեր: 

Բազմահազար նեկտարատու բույսերի ծաղիկների կողմից նեկտարի 
արտադրումը ոչ միայն նեկտարատու գեղձերի գործունեություն է, աննպա-
տակ արտադրանք, այլև բույսերի կենսագործունեության հատուկ ցիկլ: 

Բույսերի կառուցվածքային բազմաթիվ հարմարությունները իրենց 
ֆիզիոլոգիայում ծառայում են նրան, որ իրենց վառ, բազմերանգ գույնե-
րով, արտադրած քաղցր հյութով դեպի իրենց գրավեն բազմաթիվ միջատ-
ների ու նրանց միջոցով կատարեն խաչաձև փոշոտում: 

Մեղուները ծաղիկների նեկտար արտադրող գեղձերից կամ բույսերի 
այս կամ այն մասերից հավաքելով նեկտարը վերամշակում են իրենց 
մարմնի ներսում, հետո կուտակում են մեղրահացերի բջիջների մեջ, որ-
տեղ մնում և հասունանում է: 

Այսպիսով՝ մեղրը մեղրատու մեղվի արդյունքն է, որի սկզբնական 
աղբյուրը բնությունն է: Բոլոր այն նյութերը, որոնք տրվում են մեղվին վե-
րամշակման նպատակով, մեղր չեն համարվում: 

Մեղրը լինում է տարբեր որակի, ինչը կախված է մի շարք պայմաննե-
րից՝ մեղրատու ծաղիկների տեսակից, տեղի բարձրությունից, կլիմայա-
կան պայմաններից, տարվա տարբեր ժամանակներից և մեղրը վաղ կամ 
ուշ քամելուց: Նշված բոլոր պայմանները ազդում են մեղրի որակի վրա և 
նրան տալիս տարբեր հատկություններ՝ գույն, համ, հոտ և խտություն: 

Ակացիայի ծաղիկներից ստացված մեղրը լինում է թույլ, դեղնավուն, 
ջրային, քիչ բուրմունքով, շատ շուտ բյուրեղանում է: 
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Երեքնուկի մեղրը լինում է բաց դեղնավուն, ջրալի չէ, զգալի բուրմուն-
քով է և ուշ է բյուրեղանում: 

Կորնգանի մեղրը լինում է սպիտակ, դեղնավուն, նորմալ խտությամբ: 
Ունի լավ բուրմունք և բյուրեղանում է մանր հատիկներով: 

Լորենու մեղրը լինում է բաց դեղնավուն, կանաչ-դեղնավուն, ջրալի է 
և ունի լորենու հոտ: 

Ուրցի, դաղձի մեղրը լինում է բաց կանաչավուն, ուժեղ հոտ ու բուր-
մունք: 

Անթառամի մեղրը լինում է մուգ դարչնագույն, ունի նորմալ խտություն: 
Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ մեղրի որակը մեծ մասամբ կախ-

ված է նեկտարատու ծաղիկներից:  
Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ ծաղկից ստացված մեղրն 

ավելի գունավոր է լինում, քան այլ նյութերի խառնուրդով մեղրը: 
Մեղրի քիմիական կազմը շատ բազմազան է (նրա բաղադրության 

մեջ մտնում են 300 և ավելի տարրեր): 
Բազմաթիվ տվյալների հիման վրա կարելի է ասել, որ բնական (ծաղ-

կի) մեղրն ունի հետևյալ կազմը. 
Ջուրը միջին հաշվով կազմում է   15-21% 
ֆրուկտոզա՝    38-40% 
շաքար (գլյուկոզա)՝    32-35% 
եղեգնաշաքար՝    5% 
այդ թվում՝ թթվատը                                         0,1-0,2%,      

ազոտային նյութեր՝ 0,3 և ավելի տոկոս, մոխիր՝ 0,1-0,35%: Մեղրի 
տեսակարար կշիռը՝ 1,40-1,42 գ/սմ3 է: 

Մոմը, նրա ստացման ձևերը: Մոմի արտադրանքի մոտ 80%-ը ար-
հեստական մոմաթերթերի ձևով նորից վարդարձվում է մեղվա-
բուծությանը, որը նպաստում է նրա զարգացմանն ու մթերատվության 
բարձրացմանը: Մոմի տարբեր տեսակների ստացումը կախված է 
վերամշակման ձևերից: 

Մոմանյութերն ունեն հետևյալ կարգերը. 
Առաջին կարգի մոմ :Ունի սպիտակ կամ բաց դեղնավուն գույն, մա-

քուր է, առանց որևէ խառնուրդի: Մոմն ունի միատեսակ գույն՝ մեղրի դու-
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րեկան հոտով: Այս մոմը ստացվում է կառուցողական աշխատանքներից 
ստացված մեղրահացերից , սերեկից և առաջին կարգի մեղրահացից: 

Երկրորդ կարգի մոմ :Լինում է դեղնավուն, առանց որևէ խառնուրդի: 
Կոտրելու դեպքում նրա շերտերի գույնը միատարր չի լինում՝ ներքևի շերտը 
լինում է ավելի մուգ դեղնավուն, քան վերևի շերտը: Այս կարգի մոմն ստաց-
վում է երկրորդ և երրորդ կարգի մեղրահացերը միասին հալելուց: 

Երրորդ կարգի մոմ : Լինում է մուգ-դարչնագույն կամ մոխրագույն: 
Մոմի կտորը կոտրելիս ունենում է ոչ միատարր գույն. ներքևի մասը լի-
նում է մուգ գույնի: Այս կարգի մոմը ստացվում է այնպիսի մոմաթերթե-
րից, որոնք երկար ժամանակ մնացել են մեղվանոցում: 

Մեղրամոմն ունի բարդ քիմիական կազմություն. կազմված է մոտ 15 
քիմիական նյութերից, որոնք կարելի է բաշխել երեք խմբի՝ 

ազատ ճարպաթթուներ՝   13,5-15% 
բարդ էֆիրներ՝    70,4-74,7% 
ածխաջրածիններ՝    12,5-15,5% 
Մոմի որակը կախված է նրա հալման և սառեցման ջերմաստիճանից, 

ամրության գործակցից ու տեսակարար կշռից: 60-650 C ջերմաստիճա-
նում այն դառնում է հեղուկ: 

Մոմի սառեցման ջերմաստիճանը հալման ջերմաստիճանից ցածր է 
0,1-2,0 աստիճանով: Բնական մոմի տեսակարար կշիռը 0,96 գ/սմ3: 

 
ՄԵՂՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  
Մեղվի հիվանդությունները զգալի վնաս են հասցնում մեղվաբուծու-

թյանը: Մեղուների հիվանդությունները հիմնականում բաժանվում են եր-
կու խմբի՝ վարակիչ և ոչ վարակիչ: Վարակիչ հիվանդություններն իրենց 
հերթին բաժանվում են վարակիչ և ինվազիոն հիվանդությունների: Վա-
րակիչ հիվանդություններն առաջանում են միկրոօրգանիզմների, բակտե-
րիաների և սնկերի միջոցով, իսկ ինվազիոն հիվանդությունները՝ պարա-
զիտների միջոցով, որոնք ընկնելով մեղվի օրգանիզմի մեջ, քայքայում են 
նրա մարմնի զանազան մասերը և ոչնչացնում նրան: Ոչ վարակիչ հիվան-
դությունները հարուցիչներ չունեն, բայց մեղվի թրթուրները, հարսնյակ-
ները և հասունացած մեղուները զանազան պատճառներից՝ ցրտից, սո-
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վածությունից, թունավորումից մահանում են: Վարակիչ հիվան-
դությունների դեպքում բավական է, որ մի մեղու կամ թրթուր 
հիվանդանա ընտանիքում, որպեսզի նրանից վարակվեն ընտանիքի 
բոլոր մեղուները, թրթուրները կամ նրանց մի մասը: Հիվանդությունը 
տարածվում է ոչ միայն ընտանիքում, այլև ամբողջ մեղվանոցում: 

Վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ միկրոբները և պարազիտ-
ներն ընկնելով հասունացած մեղվի կամ թրթուրի մարմնի մեջ, այնտեղ զար-
գանում են, սնվելով մեղվի կամ թրթուրի հյութով, և իրենց թույնով թունավո-
րում են նրանց մարմինը: Եթե միկրոբի կյանքի և բազմացման համար չկան 
նպաստավոր պայմաններ՝ տաքություն, խոնավություն, կեր, այդ դեպքում 
միկրոբը մահանում է կամ սպորանում: Սպորը պատենավորվում և երկար 
ժամանակ պաշտպանվում է անբարենպաստ եղանակներից՝ ցրտից, շոգից 
և այլն: Հիվանդ մեղուն կարող է մահանալ, բայց սպորները կարող են ապրել 
ամիսներ ու տարիներ, և երբ նրանց համար ստեղծվում են նպաստավոր 
պայմաններ, ապա նրանցից նորից գոյանում են միկրոբներ: 

Մեղվանոցում մաքրության պահպանումը օժանդակում է միկրոբների 
ոչնչացմանը և ընդհարապես կեղտոտությունը, խոնավությունը նպաստում 
են միկրոբների զարգացմանը ու հիվանդությունների տարածմանը: Մեղվա-
բուծության մեջ առավել վտանգավոր և տարածված հիվանդություններից են 
որդի հիվանդությունը, այսինքն՝ փտախտը, իսկ հասակավոր մեղուները հի-
վանդություններից՝ նոզեմատոզը և ակարապիտոզը: 
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ՄԵՂՎԻ ՏԶԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ՎԱՐՈԱՏՈԶ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Վարոատոզը հասունացած մեղուների, թրթուրների ու հարսնյակնե-

րի մակաբուծային հիվանդություն է, որը բնութագրվում է մեղվաընտա-
նիքների հետզհետե թուլացումով ու ոչնչացումով: Վարոատոզի հարուցի-
չը գամազային տզերի դասին պատկանող վարոա տզի էգն է: Նրա մարմի-
նը էլիպսաձև է, սեղմված վերևից ներքև, շագանակագույն, երկարությու-
նը` 1,1մմ., լայնությունը` 1,8 մմ. տեսանելի է անզեն աչքով: Էգ տզի 
բերանի ապարատը ծակող-ծծող է, ինչի շնորհիվ մակաբույծը սնվում է 
մեղուների, թրթուրների ու հարսնյակների հեմալիմֆայով: 

Ձմռան ամիսներին վարակված մեղվաընտանիքները անհանգիստ 
են, մեղուների մի մասը ոչնչանում է: Ամռանը ծնվում են ոչ կենսունակ, 
աննորմալ կառուցվածքով մեղուներ, կրճատվում է մայր մեղվի կյանքի 
տևողությունը, բոռերն անհետանում են, որոնց թրթուրներն ու հարսնյակ-
ներն առավել հաճախ են ախտահարվում տզերով:  
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Ակարապիտոզը վարակիչ հիվանդություն է, որը տարածում է ակա-
րապիս տիզը: Պարազիտն ապրելով մեղվի առաջնային կրծքային շնչա-
փողերում` խցանում է մեղվի շնչառական անցքերը և դժվարացնում 
շնչառությունը: Վարակված մեղուների թևերի հիմքային մասերը 
թուլանում են, և նրանք ժամանակի ընթացքում զրկվում են թռչելու 
ընդունակությունից:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ակարապիս տիզը 
 

Տիզը երկար ապրում է միայն կենդանի մեղուների մարմնի մեջ, իսկ 
մահացած մեղուների մարմիններում` 5 օրից ոչ ավել: 

Հիվանդությունը տարածվում է միայն մեղուների միջոցով: Հիվանդ մեղ-
վի հետ անմիջական շփումից տիզն անցնում է առողջ մեղվի շնչափող: 

Ակարապիտոզով հիվանդ մեղուներն արագ մաշվում են արյան կորս-
տից, նրանց մի մասը մահանում է ձմռան ընթացքում, իսկ մյուսները` 
ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո: Երբ մեղվանոցներում նկատվում են մե-
ղուներ, որոնք սողում են, չեն կարողանում թռչել, իսկ նրանց թևերը հա-
ճախ պառկած են լինում անհամաչափ, դեպի վեր ցցված դիրքով կամ դե-
պի ներքև ու հետ, նշանակում է, որ մեղվանոցում առկա է ակարապիտոզ 
հիվանդությունը: 
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Վարակը տարածվում է մեղվանոցից մեղվանոց: 
Հիվանդությունը տարածվում է նաև բոռերի և բնական ձագերի միջոցով: 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Վարակիչ փորլուծ (նոզեմատոզ) 
 
Նոզեմատոզը կամ վարակիչ փորլուծը հասակավոր մեղուների 

վարակիչ հիվանդություն է, որի հարուցիչն է նոզեմապիս պարազիտը: 
Այս պարազիտը բնակվում է մեղվի միջին աղիքի պատերին կպած: 

Մեղվի օրգանիզմից դուրս նոզեմապիս պարազիտը կարող է գոյություն 
ունենալ միայն սպորացած վիճակում: Սպորը, ընկնելով մեղվի միջին 
աղիքը, սկսում է զարգանալ, որից դուրս է գալիս պարազիտը և բազմա-
նալով քայքայում է մեղվի ստամոքսի պատերն ու թունավորում օրգանիզ-
մը: Եթե մեղվի ընտանիքը հիվանդ է վարակիչ փորլուծով և արտաթորում 
է փեթակում, ապա վարակը արագ տարածվում է մի մեղվից մյուսին: Հի-
վանդ մեղվի ընտանիքը թուլանում է կամ բոլորովին շարքից դուրս է գա-
լիս: Այսպիսի ընտանիքների մայրերը նույնպես հիվանդ են լինում, որով-
հետև նրանք անմիջապես շփման մեջ են գտնվում հիվանդ մեղուների 
հետ: Այդպիսի մայրերը հանդիսանում են վարակի տարածման գլխավոր 
օջախ, որովհետև նա արտաթորում է փեթակում, և մեղուները, մաքրելով 
այդ արտաթորանքը, վարակվում են: Հիվանդ մայրը ապրում է չորս ամիս 
ու մահանում է: 
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Մեղվի միջին աղիքը 
Աջից` առողջ, ձախից` նոզեմատոզով հիվանդ 

 
Մեղվի ընտանիքի նորմալ խնամքի պայմաններում նոզեմատոզ հի-

վանդությունը դանդաղ է զարգանում, և մեղուները արտաքինից առողջ են 
երևում, եռանդով աշխատում են, երբեմն էլ հաջող բերք են տալիս: 

Հիվանդ ընտանիքների արկանոցների առջև ընկած մահացած մեղվի 
որովայնը լինում է փքված և ուռած, միջին աղիքում կերը դառնում է ջրա-
լի: Եթե հիվանդ մեղվին սեղմենք, ապա միջին աղիքից կերի մնացորդնե-
րը մի քանի սանտիմետր հեռու կթռչեն:  

Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են մեղուների երկարատև 
ձմեռումը, ձմեռանոցի բարձր խոնավությունը, և երբ մեղուները ձմռանը 
կերակրվում են մանանի կամ թթված մեղրով: 

Եթե մեղվի ընտանիքը վարակիչ փորլուծով հիվանդացել է ձմռանը, 
այդպիսի ընտանիքներում հիվանդությունը արագ տարածվում է գարնան 
ամիսներին, ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո: 

Իսկ ամռանը, երբ դրսում տաք է, և ընտանիքի բնում պահպանվում է 
34-360 C և ավելի ջերմաստիճան, նոզեմապիսի սպորների զարգացման 
համար ստեղծվում են անբարենպաստ պայմաններ, և հիվանդ մեղվի ըն-
տանիքն առողջանում է: 

  



 
 

119 

Սեպտիցեմիա (արյան վարակում) 
 

Սեպտիցեմիան  հասակավոր մեղուների վարակիչ հիվանդություն է, 
որն առաջանում է մեղուների վատ խնամքի հետևանքով: Հիվանդության 
հարուցիչը ապիսեպտիկա միկրոբն է, որը մեղվի մարմինն է ընկնում, 
բազմանում նրա արյան մեջ և վարակում արյունն իր թույնով, ինչի հե-
տևանքով մեղուն մահանում է: 

Սեպտիցեմիայի միկրոբը չի սպորանում և չորանալուց հետո անմի-
ջապես մահանում է: Հիվանդ մեղուների շարժունակությունը վարակման 
առաջին շրջանում կամաց-կամաց դանդաղում է, և մի քանի ժամից մե-
ղուն մահանում է: Մահացած մեղվի մարմինը քայքայվում է և բաժանվում 
մանր մասերի: 

 
ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Եվրոպական փտախտ: Սա սկզբում բաց, իսկ ավելի ուշ կնքված 
թրթուրների վարակիչ հիվանդություն է: 

Թրթուրների մեծ կորուստ է լինում գարնան ցրտերին և ամառվա 
սկզբներին՝ կերի պակասությունից ու ընտանիքի բների վատ տաքացման 
պայմաններում: Մեղվի և բոռի թրթուրները վարակվում են մեծ մասամբ 
3-4, մասամբ էլ՝ 5-6 օրական հասակում, իսկ ընտանիքի ուժեղ վարակ-
ման դեպքում մահանում են ավելի երիտասարդ թրթուրները և սերեկած 
որդերը: Մինչև 3 օրական թրթուրների և սերեկած որդերի մահանալու 
պատճառն այն է, որ նրա հիվանդ ընտանիքը թուլանում է, ինչի հետևան-
քով ընտանիքում երիտասարդ մեղուների քանակն զգալի պակասում է, և 
որդերը զրկվում են անհրաժեշտ խնամքից: 

Եվրոպական փտախտից մահացած թրթուրները կորցնում են իրենց 
բնական, նորմալ տեսքը: Մահացած թրթուրը սկզբում կորցնում է իր կլոր 
ձևը և կաթնանման գույնը, դառնում բաց-դեղնավուն, հետագայում 
սկսում է փտել. նրա գույնը փոխվում է և ընդունում ավելի մուգ տեսք: 
Թրթուրները սկսում են չորանալ և կեղևի նման կպչել բջջի հատակին: 
Կնքված բջիջները լինում են սևացած ու ծակոտված: 
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Ընտանիքի հիվանդությունն իր վարակման սկզբնական շրջանում 
ընդունում է թույլ ձև, որովհետև վարակված և մահացած թրթուրները 
գտնվում են բաց բջիջներում, որոնք ընտանիքը հեշտությամբ մաքրում է և 
դրանով նպաստում հիվանդության հեշտ բուժվելուն: 

 
Ուժեղ վարակված ընտանիքում մահանում են ոչ միայն մեծ քանա-

կությամբ չսերեկած թրթուրներ, այլև սերեկած թրթուրներ: Դա պատա-
հում է այն ժամանակ, երբ ընտանիքն իր վարակման սկզբնական շրջա-
նում գտնվում է անբարենպաստ պայմաններում՝ ընտանիքը թույլ է, 
ապահովված չէ կերապաշարով և տաքացման պարագաներով, որի հե-
տևանքով հիվանդ ընտանիքի մեղուները չեն կարողանում իրենց բույնը 
մաքրել մահացած թրթուրներից: Որքան երկարում է հիվանդության 
ժամանակը, այնքան այն ուժեղանում է, հետևաբար մեղվի ընտանիքը 
թուլանում և շարքից դուրս է գալիս: 
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Ամերիկյան փտախտ: Սա վարակիչ հիվանդություն է, որով վարակ-
վում են հասակավոր թրթուրները և մեռնում սերկած վիճակում: Հիվան-
դության հարուցիչն է կայուն սպոր առաջացնող լարվեի բացիլը: Լարվեի 
բացիլն իրենց ներկայացնում է բարակ, ուղիղ, թույլ շարժվող ձողիկ: Այս 
փտախտը կարող է առաջանալ միշտ, եթե ընտանիքում թրթուր կա: Հի-
վանդությունը մեծ մասամբ հայտնաբերվում է ամառվա երկրորդ կեսին: 
Վարակված թրթուրները մահանում են նախահարսնյակի շրջանում, այ-
սինքն՝ չորս օրվա ընթացքում բջիջները սերեկելուց հետո: Հիվանդ 
թրթուրները վարակման սկզբնական շրջանում դառնում են գորշ գույնի, 
հետագայում համարյա սև գույնի: Թրթուրը սկսում է չորանալ և դառնալ 
ամուր, չոր կեղև ու կպչուն բջջի ներքևի պատին, որը մեղուները չեն կա-
րող մաքրել:  

Մահացած թրթուրների չորացած կեղևների ձևը միատեսակ է: Նրանց 
գլխի մասը մեղրահացի բջիջների պատերից մի փոքր հեռու է: Մահացած 
թրթուրների դիակները նեխում են 14-21 օրվա ընթացքում: 

Անբարենպաստ պայմաններում բացիլը կծկվում է, կարճանում և 
նրա մեջտեղում ստեղծվում սպիտակ փայլուն մարմնիկ, որը մեծանում և 
դառնում է սպոր՝ ծածկված ամուր պատյանով: Պատյանը նրան պաշտ-
պանում է անբարենպաստ եղանակներից: Սպորները կերի հետ միասին 
ընկնում են թրթուրի մարմնի մեջ: Քանի դեռ թրթուրը կերակրվում է 
մեղրով, նրա մարմնում գտնվող մեծ քանակությամբ շաքարային 
նյութերը դանդաղեցնում են միկրոբի զարգացումը, իսկ երբ մեղուները 
սերեկում են բջիջը, միկրոբի զարգացման համար ստեղծվում է 
նպաստավոր պայմաններ և միկրոբները, թրթուրի մարմնում 
զարգանալով, ոչնչացնում են նրան: 

Տոպրակաձև որդ: Սա թրթուրների վարակիչ հիվանդություն է, որի 
հարուցիչն է քամվող վիրուսը: Հիվանդությունը հայտնաբերվում է ամառ-
վա վերջին, երբեմն մայիս ամսին: Տոպրակաձև որդի առաջացմանը 
նպաստում են ընտանիքների բների ջերմաստիճանի անկումը և կերա-
պաշարի սակավությունը: Հիվանդությունը ուժեղանում է թրթուրները սե-
րեկելու ժամանակ, իսկ թրթուրները մեծ մասամբ մահանում են բջիջները 
սերեկելուց հետո, մասամբ՝ սերեկելուց առաջ: Երբ մահացած 
թրթուրների մարմինը սկսում է քայքայվել, նրա գլուխը կարծրանում է, 



 
 

122 

մարմինն ընդունում է մուգ գույն: Չորացած թրթուրները հեշտությամբ 
դուրս են գալիս բջիջներից: 

Մահացած թրթուրների սերեկները ծածկվում են հաճախ մեծ, երբեմն 
շատ փոքր՝ քորոցի գլխի չափ, երբեմն էլ լրիվ են ծածկվում: Հաճախ մեղվի 
ընտանիքներն առանց մարդու միջամտության վարակազերծում են իրենց 
բույնը՝ մաքրելով բջիջները, մանավանդ ուժեղ մեղրահացերի առկայու-
թյան դեպքում, կամ երբ ապահովված են լավ կերապաշարով ու տաքա-
ցումներով: 

Որդի կորացում: Սա թրթուրի վարակիչ հիվանդություն է, որի հա-
րուցիչն է բորբոսի սունկը: Առհասարակ հիվանդանում են բոռի թրթուր-
ները: Հիվանդության առաջացմանը նպաստում են ձմեռանոցի խոնավու-
թյունը, ընտանիքի բնի բարձր խոնավությունը, երկարատև անձրևային 
եղանակը և բնի ջերմաստիճանի տատանումները: Հիմնականում հիվան-
դանում են թույլ ընտանիքները: Հարուցիչի սպորները կարող են ապրել 
մինչև 15 տարի: Վարակի տարածման օջախ են հիվանդ և մահացած 
թրթուրները: Հիվանդությունն ընտանիքում հայտնաբերվում է ապրիլից 
մինչև հոկտեմբեր ամիսներին: Թրթուրները հիվանդանում և մահանում 
են բջիջները սերեկելուց հետո: Հետագայում չորանում և նմանվում են 
բորբոսնած ծաղկափոշու: 

Քարացած որդ: Սա թրթուրների, հարսնյակների վարակիչ հիվան-
դություն է: Հիվանդության առաջացմանն օժանդակում են բարձր խոնա-
վությունը, անձրևային եղանակները և ընտանիքներում կուտակված մեծ 
քանակությամբ ծաղկափոշին: Մեղուները հիվանդանում են ձմռան վեր-
ջին և գարնանը: Հաճախ մեղուները մահանում են թրթուր վիճակում: Քա-
րացած որդից մահացած թրթուրն արագ չորանում է և պնդանում, իսկ 
հասակավոր թրթուրները մահանում են ձգված ձևով և առաջին հերթին 
չորանում է նրանց գլխի վերջավորությունը: 

Մահացած թրթուրի գույնը լինում է սպիտակավուն: Հիվանդ մեղու-
ների որովայնը պնդանում է: Մեղուները քարացած թրթուրի սպորները 
ծաղկափոշու հետ տանում են փեթակ, որտեղ սպորները բջիջներում 
արագ զարգանում են: 
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ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ` ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ  
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

 
Վերը նշված հիվանդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ 

է կատարել հետևյալ միջոցառումները. 
1. Մեղվանոցում պահել ուժեղ, բարձր արտադրանք տվող ընտանիքներ: 
2. Մայրեր և բոռեր բուծել մեղվի այնպիսի ընտանիքներից, որոնք 

աչքի են ընկնում բարձր մթերատվությամբ և ձմեռադիմացկունությամբ: 
3. Ընտանիքի մայրերին օգտագործել երկու սեզոնից ոչ ավելի: 
4. Պահպանել ընտանիքները լավ, տաք փեթակներում: 
5. Մեղվի ընտանիքի բույնն իր ծավալով համապատասխանեցնել 

ընտանիքի ուժին և ապահովել տաքացումներով: 
6. Ընտանիքները ձմռանը և գարնանը ապահովել բարձր որակի մեղրով: 
7. Հաճախակի նորոգել փեթակի մեղրահացերը (թարմացնել նրանց): 
8. Պահպանել մաքրություն, այսինքն՝ մեղվանոցում աշխատել մա-

քուր հագուստով, հաճախ լվացնել մեղվաբուծական ինվենտարը: 
9. Կիրառել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի մեղվանոցում գողու-

թյուն չառաջանա: 
10.  Գարնանը փեթակները ձմեռանոցից դուրս հանելիս փոխադրել 

ընտանիքները մաքուր, ախտահանված փեթակների մեջ: 
11. Հիվանդ ընտանիքների բուժման աշխատանքները կատարել երե-

կոյան, երբ մեղուները դադարում են աշխատել: 
12.  Մեղվանոցից հիվանդ ընտանիքները մեկուսացնել երեք և ավելի կմ 

հեռավորության վրա և բաժանելուց հետո նոր վերադարձնել մեղվանոց: 
13.  Ձմեռանոցը պետք է լինի չոր և ունենա օդափոխության հարմա-

րություններ: Ջերմությունը պետք է լինի 0-20C-ի սահմաններում, իսկ հա-
րաբերական խոնավությունը՝ 80%-ից ոչ բարձր:  

14.  Հիվանդությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես ստուգել բո-
լոր մեղվաընտանիքները՝ մեղվանոցի հիվանդ ընտանիքների քանակը 
ճշտելու և հետագայում վարակը չտարածելու համար: 
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ՄԵՂՎԱՆՈՑՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
 

Մեղվանոցում ամենակարևոր գույքը փեթակն է, որտեղ մեղուները 
բնակվում են, արտադրում մոմ, կառուցում մեղվահացեր, նրանց բջիջնե-
րում աճեցնում իրենց սերունդը և կուտակում կերի պաշար՝ մեղր ու ծաղ-
կափոշի, միևնույն ժամանակ պաշտպանվում ցրտից, շոգից, քամիներից 
ու վնասատուներից: Բնական պայմաններում մեղուներն իրենց բույնն 
ընտրում են այնպիսի տեղերում, որոնք պաշտպանված լինեն ցրտից, 
քամիներից, պատահարներից, օրինակ, անտառներում՝ ծառերի 
փչակումներում, իսկ լեռներում՝ քարայրներում: 

Մարդիկ սկզբում որպես մեղվի բույն պատրաստում էին քթոցավոր 
փեթակներ: Այս ձևի փեթակները վաղուց վերացել են: Ներկայումս գոյու-
թյուն ունեցող փեթակները շրջանակավոր են, որոնց մեջ մեղուները գոր-
ծում են մեղրահացեր, որոնք ծառայում են մեղուների բազմացման, մեղրի 
ու ծաղկափոշու կուտակման և կերապաշարի աղբյուր: 
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Առաջին շրջանակավոր փեթակը կառուցել է ռուս մեղվաբույծ Պ.Պրոկո-
պովիչը 1814 թ.: Այն բացվում էր կողքից, իսկ շրջանակները հանովի էին: 

     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                            Պ. Պրոկոպովիչ 
 
Հետագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեղվաբույծ 

Լանգստրոտը 1815թ. պատրաստել է շրջանակավոր փեթակ, որի չափերը 
համապատասխանում էին մեղվի ընտանիքի կենսաբանական հատ-
կություններին: Փեթակը բացվում էր վերևից և պիտանի էր գործնական 
օգտագործմանը: Որոշ ժամանակից հետո եղան արհեստական մոմա-
թերթի պատրաստման (1857թ.) և մեղրաքամի մեքենաների (1855) գյուտե-
րը, որոնք մեղվաբուծության մեջ առաջացրին մեծ հեղաշրջում: 

Փեթակները կախված կառուցվածքներից ու համակարգից կազմված 
են մեկ կամ մի քանի կորպուսներից, մեկ կամ մի քանի վերնահարկերից, 
կտուրից: 

Փեթակի կորպուսը հիմնական մասն է, որտեղ գտնվում է արկանոցը: 
Նրա վերին մասում արված է մինչև 15 մմ փորված շրջանակների տեղա-
դրման համար: Արտաքինից արկանոցի դիմաց տեղադրվում է թռչա-
տախտակը, որն օգնում է մեղուներին` և՛ բերքադաշտ թռչել, և՛ հետ վե-
րադառնալիս հեշտությամբ վայրէջք կատարել:  
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Ի տարբերություն կորպուսների՝ վերնահարկերը լինում են երկու տե-

սակի՝ կորպուսի 2/3 չափով և 1/3 չափով: Համապատասխան այդ չափերի 
պատրաստում են շրջանակներ: Վերնահարկերը հիմնականում օգտագործ-
վում են գլխավոր մեղրաբերքի ժամանակ փեթակի ծավալը մեծացնելու հա-
մար: Ընդ որում, ժամանակակից փեթակները պատրաստում են այնպես, որ 
հնարավորություն լինի տեղադրել մեկ և ավելի վերնահարկեր: 

 

Լ. Լանգստրոտ 
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Կտուրները բոլոր փեթակների համար պատրաստում են հանովի-
դնովի: Դրվում է կորպուսի կամ վերնահարկի վրա, պաշտպանում  անձ-
րևից, տաքությունից և ցրտից, ինչպես նաև վնասատուներից: Այն պետք է 
պատրաստել հնարավորինս թեթև և ամուր: 

Առաջավոր մեղվապահների 
փորձը ցույց է տվել, որ այն ընտա-
նիքները, որոնք ապահովագրված են 
կորպուսով, ունենում են բարձր աճ 
և առատ մեղր: Փեթակը երկար ժա-
մանակ օգտագործելու համար ան-
հրաժեշտ է ներկել յուղաներկով: 
Եթե արկղը ներկված է, այն կարելի 
է օգտագործել 15-20 տարի, իսկ չներկված արկղը ամենաշատը 5-7 տարի, 
բացի դրանից, փեթակը խոնավանում է և նպաստում մեղվի ընտանիքի 
զարգացմանը: Արկղը ներկում են տարբեր գույներով՝ սպիտակ, վարդա-
գույն, բաց կապույտ, որպեսզի մեղուներն ավելի լավ կողմնորոշվեն և 
մեղվանոցում ավելի հեշտ գտնեն իրենց բույնը: 

Ըստ նշանակության` փեթակի շրջանակները լինում են սովորական 
և վերնահարկային: Ընդլայնական կտրվածքի բոլոր շրջանակները նույ-
նաձև են՝ լայնությունը 25 մմ, իսկ վերնամասում՝ 37 մմ, վերևի մասի հաս-
տությունը՝ 22 մմ, կողերի հաստությունը՝ 8-10 մմ: Շրջանակի արտաքին 
մասերի տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում: 
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Աղյուսակ 3. Շրջանակի չափերը և նրանում բջիջների մակերեսը 
 
Շրջանակի 

կառուցվածքը 
Արտաքին չափերը 
(լայնություն-բարձ-

րություն) 

Բջիջի մակերեսը 
(մի կողմից սմ2) 

Մեղրի տարո-
ղությունը 

(մգ) 
Ստանդարտ 
փեթակային 

435 X 300 1186-1070 3,6-3,8 

 435 X 145 490-500 1,6-1,8 
 435 X 230 840-850 2,4-2,6 

 
Փեթակները լինում են բազմատիպային (դրանք լինում են 10, 12, 16, 

18, 20 շրջանակներով), որոնք բնութագրվում են իրենց կոնստրուկտիվ 
յուրահատկություններով: Այստեղ կարելի է նշել շրջանակների չափերը, 
ձևը, շրջանակների քանակը, նրանց տեղադրման ձևերը, այլ մասերի 
կոնստրուկտիվ մասերը, որոնք տալիս են փեթակին արտաքին տեսք: Այս 
կամ այն տեսակի փեթակ ընտրելիս հարկավոր է հաշվի առնել առաջին 
հերթին տեղի կլիմայական և մեղրաբերքի հավաքման պայմանները: 
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1. 20 շրջանակ ունեցող փեթակի կառուցվածքը 

 

Մեղրաքամ մեքենա: Գոյություն ունեն մի քանի չափի մեքենաներ՝ 2, 
3, 4 շրջանականոց և ավելի: Ավելի շատ Հայաստանում տարածում են 
ստացել չորս շրջանականոց մեքենաները: Այդ մեքենաներով մեղրահա-
ցերի մի երեսը քամելուց հետո պետք է շրջանակը շրջել և հետո քամել 
մյուս երեսը: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Բոլոր մեղրաքամ մեքենաները կոչվում են կենտրոնախույս մեքենա-

ներ, որովհետև նրանց մեջ առաջացած կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ 
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մեղրը մեղրահացերի միջից դուրս է թռչում և, հանդիպելով ներսի 
մեքենայի պատին (ներսի կողմից), ծորալով իջնում է ներքև: 

Մեղրաքամի ժամանակ մեքենան պետք է ամրացնել ուղիղ տեղում, 
որպեսզի չշարժվի, իսկ մեղրահացերն անհրաժեշտ է դասավորել այն-
պես, որ ծանր և թեթև մեղրահացերը քամեն առանձին-առանձին: 
Սկզբում մեղրաքամ մեքենան պտտում են դանդաղ, հետո կամաց-կամաց 
արագացնում, մանավանդ, երբ մեքենայի մեջ դրված են ծանր մեղրահա-
ցեր: Ներկայումս մեծ տարածում են ստացել էլեկտրական շարժիչներով 
մեղրաքամ մեքենաները: Ընդ որում, այս մեքենաներով կարելի է զար-
գացնել տարբեր մեծությամբ պտտական արագություններ՝ ելնելով շրջա-
նակների ծանրությունից, ինչպես նաև կատարել հստակ ուղղությամբ 
պտտական շաժումներ: 

Սերեկ վերցնելու գործիքներ: Այս դանակի երկու կողմերն էլ սուր են, 
նրա երկարությունը 200-230 մմ է, իսկ հաստությունը 3-4 մմ: Ամեն մի սե-
րեկ վերցնող պետք է ունենա երկու դանակ. մեկը՝ ձեռքին, մյուսը՝ ջրում: 
Բացի դրանից սերեկ վերցնելու համար օգտագործում են պատառաքաղ 
կոչվող գործիքը, որը Հայաստանում տարածում չի գտել: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Սերեկ վերցնելու սեղան: Մեղվանոցում անհրաժեշտ է ունենալ սե-

րեկ վերցնելու սեղան, որը բավականին հեշտացնում է մեղվապահի աշ-
խատանքը: Սեղանի հատակին մոտ 10-12 սմ բարձրության վրա կա 
պատվանդան, որտեղ դրված է մետաղյա ցանց: Հատակն ունի ծորակ, որ-
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տեղից հանում են մեղրը: Սեղանը պատրաստում են այնպես, որ սերեկ 
վերցված մեղրահացերը դասավորելու հնարավորություն լինի: 

 
Ջրի տակառ: իրենից ներկայացնում է 

փայտից կամ թիթեղից պատրաստված մի 
տակառ՝ իր կափարիչով, 30-40 լ տարողու-
թյամբ և տակից բացվող ծորակով: Մեղվա-
նոցում տակառը տեղավորում են կես մետր 
բարձրությամբ պատվանդանի վրա, այն-
պիսի տեղ, որը պաշտպանված լինի քա-
միներից ու լինի արևկող: Ծորակի տակ 
դնում են երկու մետր երկարությամբ տախ-
տակ, որի վրա փորում են զիգզագանման 
ակոսներ: Ծորակից ջուրը, թափվելով ակո-
սի մեջ, շատ դանդաղ հոսում է ներքև և մե-
ղուներն այդ ակոսներից ջուր են վերցնում: 

 
 
 
Ծխարար: Ծխարարը մեղվանոցի 

ամենաանհրաժեշտ գործիքներից մեկն է: 
Մեղվի ընտանիքի հետ այս կամ այն 
աշխատանք կատարելիս սկզբում ծուխ 
են տալիս, հետո միայն սկսում աշխա-
տանքը, որովհետև ծուխը հանգստաց-
նում է մեղուներին, և նրանք գրեթե չեն 
խայթում: Ծխարարի մեջ որպես ծուխ 
արտադրող նյութ օգտագործում են 
փտած փայտ, աթար կամ այլ նյութեր, 
որոնք տալիս են շատ ծուխ: 
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Երեսի քող: Քողն օգտագործում են 
մեղվի ընտանիքների հետ աշխա-
տելիս, որպեսզի մեղուները ստու-
գողի դեմքը չխայթեն: Երեսի քողը 
պատրաստում են ցանցային դի-
մակից: Քողը սովորաբար կարում 
են բիազից կամ այլ կտորից, իսկ 
դեմքի կողմից կարում են ցանցա-
յին նյութեր այնպես, որ այն մեղ-
վապահի դեմքին չկպչի: 

 
Քերիչ: Այն փոքրիկ պողպատյա 
հարթ գործիք է, երկու սուր ծայրե-
րով, որոնցից մեկը ծռված է: Մեղ-
վապահներն այս գործիքի օգնու-
թյամբ մաքրում են շրջանակի վրա-
յի մոմերը, տեղաշարժում շրջա-
նակները, մաքրում փեթակի ներսի 
կեղտոտվածությունը և այլ աշ-
խատանքներ կատարում: Քերիչ-
ները լինում են տարբեր տեսակի և 

կատարում են միևնույն աշխա-
տանքը: 

 
Գլան: Սա մի գործիք է, որի օգնու-
թյամբ մեղվապահը մոմաթերթը 
փակցնում է շրջանակին: Գլանը 
կարգավորում են այնպես, որ մոմա-
թերթը փակցնեն շրջանակի վերին 
լծի կեսին՝ նախօրոք այն տաքացնե-
լով: Մոմաթերթը շրջանակի մեջ 
ձգված լարին ամրացնելու համար 
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օգտագործում են նաև խթանը, որը պատրաստում են պողպատից՝ ունի 
փոքրիկ անիվ փոքր ատամներով: Տաքացրած խթանը կամաց քսում են 
մետաղալարին, ինչի շնորհիվ մետաղալարի կողքի մոմը հալվում ու 
կպչում է մետաղալարին: 

Ներկայումս մեծ տարածում է ստացել մոմաթերթը շրջանակին ամ-
րացնելու լարի էլեկտրական տաքացման մեթոդը: Այս եղանակի շնորհիվ 
տեղի է ունենում շրջանակով անցնող լարի տաքացում, որի շնորհիվ մո-
մաթերթը տվյալ տեղում հալվում, մերվում է շրջանակի մեջ: 

 
Մայրավանդակ: Մայրավանդակի կող-

քերը պատրաստում են մետաղյա թիթեղից, 
իսկ չորս պատերը պատում մետաղյա ցան-
ցով: Մայրավանդակի վերևի կողմի փայտյա 
կափարիչի վրա գտնվող անցքի մեջ դնում են 
մայր մեղվի համար կեր, իսկ ներքևի մասը 
պատած է թիթեղով, որի վրա կա կլոր անցք, 
այնտեղից մորը դնում են վանդակի մեջ և 
ծածկում կափարիչով: Մայրավանդակն օգ-
տագործում են մորը ժամանակավորապես 
մեկուսացնելու կամ այնտեղ հասունացած 
մայրապտուկներ տեղադրելու համար, ինչպես նաև անմայր ընտանիքնե-
րի նոր երիտասարդ մայր տալու համար: Բացի մայրավանդակներից` 
մեծ տարածում են ստացել մետաղյա ցանցից պատրաստված թասակ-
ները (կալպակները), որոնք ամրացնում են մեղրահացերին: Սրանց առա-
վելությունն այն է, որ մայրը խնամող մեղուների հետ առանձնացվում է 
մեղրահացի վրա՝ ունենալով նաև անհրաժեշտ մեղրապաշար: 

Կերամաններ: Գոյություն ունեն տարբեր ձևերի ու չափերի կերա-
մաններ՝ նայած կերը ինչ նպատակով է տրվում: Լինում են այնպիսի կե-
րամաններ, որոնք դրվում են փեթակի մեջ շրջանակի կողքերից կամ 
շրջանակների վրա: Կերամանները պատրաստում են թիթեղից կամ փայ-
տից: Փայտից պատրաստված կերամանները պատում են մոմով, 
որպեսզի անցքեր չունենան: Անկախ կերամանների ձևերից` դրանց մեջ 
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դնում են փայտյա տաշեղներ, որպեսզի մեղուները նստեն դրանց վրա և 
կերը հեշտությամբ տեղափոխեն դեպի մեղրահացերը: 

Արկանոցացանց: Սրանք մետաղյա ցանցեր են, որոնք օգտագործում 
են ընտանիքի փոխադրման ժամանակ՝ ամրացնելով փեթակի արկանո-
ցին, որով կարգավորվում է փեթակի օդափոխությունը: Մեղվի ընտանիք-
ները ձմեռանոց դնելիս արկանոցացանցի սողնակի օգնությամբ արկանո-
ցը փակվում է, միևնույն ժամանակ արգելում կրծողների մուտքը փեթակ:  

Հունիմանյան ցանց: Մետաղյա ցանց է, որն օգտագործում են գլխա-
վոր մեղրաբերքի նախօրյակին: Այն դնում են բնի և կորպուսի միջև, որ-
պեսզի մայրը ձվարկելու համար չբարձրանա վերևի շրջանակները: Հա-
նիմանյան ցանցը արտադրում են ալյումինի կամ երկաթի համաձուլվածք-
ներից՝ ստանդարտ չափերի՝ երկարությունը 448 մմ, լայնությունը՝ 250 մմ, 
ցանցի անցքերի լայնությունը՝ 4,3-4,5 մմ, որտեղից մայրը չի կարող անցնել, 
իսկ աշխատավոր մեղուներն անցնում են: 

 
 
 
 
 
 
 
Մեղրահացերը փոխադրելու արկղ: Օգտագործվում են մեղրաքամի 

ժամանակ՝ ընտանիքներին մեղրահացեր տալու համար: Ընտանիքներից 
հանած մեղրով հացերը դասավորում են նրա մեջ ու տեղափոխում մեղ-
րաքամի վայրը: Այսպիսի արկղերը պատրաստում են այն հաշվով, որ 
դրանց մեջ տեղավորվի 7 շրջանակ, և ունենան կափարիչ: 

Աշխատանքային արկղ: Այն յուրահատուկ արկղ է և օգտագործվում է 
երկու նպատակով. առաջին՝ նրա մեջ տեղավորում են մեղվանոցի մանր 
գործիքները, իրերն ու նյութերը և երկրորդ՝ այն կարող է ծառայել որպես 
նստարան: 
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ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 
Մեղվանոցներ կազմակերպելիս նախապես որոշում են դրանց 

ուղղությունը: Գոյություն ունի չորս ուղղություն. 
1. Արտադրական կամ մեղրամոմային 
2. Փոշոտման 
3. Միացյալ 
4. Բազմացման 
Արտադրական ուղղություն ունեցող մեղվանոցների նպատակն է` 

ստանալ մեծ քանակությամբ մեղր ու մոմ: Արտադրական մեղվանոցները 
լինում են նստակյաց կամ տեղից տեղ փոխադրվող: 

Փոշոտման մեղվանոցներ պահվում են այգեգործության, պտղաբու-
ծության համար: Դրանց նպատակն է` առաջին հերթին ապահովել փո-
շոտման գործը և դրա հետ միասին ստանալ մեղր ու մոմ: 

Միայն փոշոտման նպատակով մեղվանոցներ Հայաստանում չկան: 
Այդպիսի մեղվանոցները լինում են փոքր 5-10 ընտանիքից բաղկացած, 
որոնք ապահովում են ջերմոցներում ամառ ու ձմեռ` տարվա չորս եղա-
նակներին ջերմոցային կուլտուրաների փոշոտման համար: 

Միացյալ կամ կոմպլեքսային արտադրական նշանակություն ունեցող 
մեղվանոցները հիմնական ուղղությունն են խոշոր տնտեսությունների հա-
մար: Նման մեղվանոցներն օգտագործվում են ինչպես ապրանքային մեղր ու 
մոմ ստանալու, այնպես էլ գյուղատնտեսական կուլտուրաների համար: 

Մայրաբուծական ուղղություն ունեցող տնտեսությունների հիմնա-
կան նպատակն է` հնարավորության սահմաններում ստանալ մեծ քանա-
կությամբ բարձրորակ մայրեր և վաճառել մեղվաբուծական այլ տնտեսու-
թյունների: Բացի այդ աճեցնել մեծ քանակությամբ մեղվի ընտանիքներ 
վաճառելու համար: 

Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս կազմա-
կերպելու միացյալ մեղվաբուծական տնտեսություններ: 

Մեղվաբուծական տնտեսություն կազմակերպելուց առաջ անհրա-
ժեշտ է որոշել տվյալ վայրի տարեկան միջին ջերմաստիճանը և միջին 
խոնավությունը, քամու ուղղությունը և նրա ուժը, բերքադաշտի հեռա-
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վորությունը, նեկտարատու բույսերի տեսակները և քանակը, խմելու ջրի 
հեռավորությունը և այլն: 

 
ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ 

  
Մեղվի ընտանիքներ ձեռք բերելու ամենալավ ժամանակը վաղ գար-

նանն է, որովհետև միայն այս դեպքում առաջին իսկ տարում մեղվի ըն-
տանիքներից կարող են ստանալ մեղր, մոմ և ընտանիքների աճ: 

Մեղվի ընտանիքներ գնելիս պետք է մանրամասն ծանոթանալ յուրա-
քանչյուր ընտանիքի վերաբերյալ մեղվապահի կողմից նախորդ տարվա 
ընթացքում կատարված ստուգումներին, գրանցումներին`պարզել մայր 
մեղվի տարիքը: 

Այդպիսի ընտանիքները պետք է ունենան ոչ պակաս, քան պատված 
մեղուներով վեց մեղրահաց, դրանից պակաս լինելու դեպքում այդպիսի 
ընտանիքները պետք է համարել թույլ և ոչ լիարժեք: Յուրաքանչյուր ըն-
տանիք գարնանը պետք է ունենա 10-12 կգ մեղրի պաշար, որպեսզի գար-
նանը զարգացումը չդանդաղի: Գնված մեղվաընտանիքները պետք է 
ունենան, բացի բնում եղածներից, 5-6 հատ պահեստային դատարկ մեղ-
րահացեր այն հաշվով, որ բնում եղածների և պահեստի մեղրահացերի 
գումարը կազմի 12: 

Մեղվահացերը պետք է լինեն լավորակ, թարմ, սպիտակ, առանց մե-
ծաքանակ բոռաբջիջների: 

Գնված մեղուները պետք է տեղափոխել 3 կմ-ից ոչ պակաս հեռավո-
րության վրա, որպեսզի թռչող աշխատավոր մեղուները դաշտից չվերա-
դառնան իրենց նախկին վայրը, և փոխադրված ընտանիքները չթուլա-
նան: Եթե փեթակների վաճառքը և գնումը կատարվում է միևնույն բնա-
կավայրում, ապա այդպիսի ընտանիքները պետք է գնված վայրից 
տեղափոխել 3 կմ հեռավորության վրա, որտեղ պահել 5-10 օր, որից հետո 
նորից փոխադրել որոշված տեղում: 

Մեղվաընտանիքների տեղափոխման աշխատանքները կատարում 
են երեկոյան` մեղվի թռիչքը դադարելուց հետո: Նախքան փոխադրելը 
անհրաժեշտ է փակել արկանոցները, ամրացնել կափարիչները, ծածկել 
փեթակի բոլոր անցքերը և ապա նոր փոխադրել: 
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Մեղվի ընտանիքները նոր փոխադրված վայրում դասավորելուց հե-
տո թողնում են, որ մեղուները հանգստանան, որից հետո բացում են ար-
կանոցները: 

Մեղվանոց կարելի է կազմակերպել նաև վաղ գարնանը` վերցված 
կամ կազմակերպած ձագերով: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն ու 
բնակլիմայական պայմանները թույլ են տալիս նոր մեղվանոցի աշխա-
տանքներն ավելի լավ կազմակերպել, օրինակ, Արարատյան դաշտավայ-
րում վաղ գարնանը (ապրիլ ամսվա վերջերին) կարելի է կազմակերպել 
արհեստական ձագեր (այդ ժամանակ լեռնային շրջաններում մեղուները 
դեռ նոր են ձմեռանոցից դուրս դրվում) ու դրանց փոխադրել լեռնային 
շրջանները: Եթե այդպիսի մեղվաընտանիքների խնամքը ճիշտ կատա-
րեն, ապա կարելի է այդ մեղվաընտանիքներից ստանալ նույնքան արտա-
դրանք, որքան ստացվում է նորմալ ընտանիքներից: 
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ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ 
  

Հայաստանում մեղվաբուծական տնտեսություններն առավելագույն 
մեղր ու մոմ ստանալու համար պետք է կատարվեն մեղվաընտանիքների 
փոխադրումներ տեղից տեղ: Սկզբում տեղափոխում են նախալեռնային, 
ապա լեռնային շրջաններ: Եթե գլխավոր մեղվաբերքի ժամանակ, այսինքն` 
հուլիսի 15-20-ը, լեռնային գոտիներում սկսվում են երկարատև ցրտեր ու 
անձրևներ, անհրաժեշտ է մեղվանոցները փոխադրել ցածրադիր շրջաններ: 

 

Տեղից տեղ տեղափոխվող մեղվաբուծական տնտեսությունը պետք է 
ունենա հետևյալ սարքավորումներն ու հարմարությունները` փայտից 
կամ թիթեղով պատված շարժական տնակ կամ վրան` դաշտում ապրե-
լու, գույքը տեղափոխելու և մեղր քամելու համար, պարան` փեթակները 
ավտոմեքենայի վրա կապելու համար և այլն: Ներկայումս մեծ կիրառու-
թյուն են ստացել մեղվաընտանիքները կցասայլակների վրա տեղադրումը 
և դրանցով տեղափոխելը: Այս դեպքում տեղափոխման ժամանակ ան-
հրաժեշտություն չկա արկանոցները փակել: 

Տեղափոխման աշխատանքները կատարում են գիշերը` այն հաշվով, 
որ մինչև լուսաբաց` արևի ծագելը, հասնեն որոշված վայրը: Տեղ հասնե-
լուց հետո մեղվաընտանիքները դասավորվում են իրենց հատկացված 
տեղերում: Մեղվանոցների փոխադրման նպատակն է` մեղուների բերքի 
բարձրացումը: 
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Հայաստանն իր բնակլի-
մայական պայմաններով և 
աշխարհագրական դիրքով ու-
նի խոշոր հեռանկարներ մեղ-
վաբուծության զարգացման 
համար: Օրինակ` Արարատ-
յան դաշտավայրում մեղունե-
րը ձմեռանոցից դուրս են 
դրվում մոտավորապես մար-

տի 10-15-ի սահմաններում, երբեմն ավելի շուտ. կարճ ժամանակից հետո 
սկսվում է պտղածառերի ծաղկումը, և մեղուների համար սկսվում է 
օժանդակ մեղրաբերքի ժամանակաշրջանը: Ընտանիքները սկսում են 
ուժեղ կերպով զարգանալ, իսկ այդ ժամանակ լեռնային շրջաններում 
մեղվի ընտանիքները գտնվում են ձմեռանոցում: Լեռնային շրջաններում 
մեղվի ընտանիքները դուրս են դրվում ապրիլի 20-25-ի սահմաններում: 

Դաշտային ու լեռնային շրջանների մեղվաընտանիքների ձմեռանո-
ցից դուրս դնելու ժամանակամիջոցի տարբերությունը լինում է 30-40 օր, 
նույնիսկ հարաբերություն գոյություն ունի նաև գլխավոր մեղրաբերքի 
սկսվելու ու վերջանալու միջև: Այդ է պատճառը, որ մեղվանոցի տեղափո-
խություն կատարող մեղվապահի համար վատ մեղրաբերք չկա: 

Առհասարակ չպետք է սպասել գլխավոր մեղրաբերքի լրիվ ավար-
տին, որովհետև դրանով կզրկվեն նախալեռնային ու լեռնային շրջանների 
գլխավոր մեղրաբերքի լիակատար օգտագործումից: Մեղվանոցները դաշ-
տային շրջաններից պետք է տեղափոխել նախալեռնային շրջաններ և 
այնտեղ սպասել մինչև գլխավոր մեղրաբերքի սկսվելը: 

Հայաստանում մեղվանոցները նախալեռնային շրջաններից լեռնային 
շրջաններ տեղափոխում են հուլիսի 5-ից մինչև հուլիսի 15-ը` հաշվի առ-
նելով, որ լեռնային շրջաններում գլխավոր մեղրաբերքը սկսվում է հուլի-
սի 15-25-ը: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը` տեղափոխությունը պետք է կատարել 
կազմակերպված, և մեղվանոցները տեղափոխել ճշգրիտ և ստուգված տե-
ղեկությունների հիման վրա: 
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