
Այս ٳսٳմնական գրքٳյկը մշակվել է որպես աշխատանքային տետր՝ դպրոցա-
կան աշակերտների, միջին մասնագիտական հաստատٳթյٳնների ٳսանող-
ների և նրանց դասավանդողների համար։ Սٳյն ٳղեցٳյցٳմ ներառված են 
բազմաթիվ վարժٳթյٳններ՝ օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան հիմٳնքների 
և սովորական գյٳղատնտեսٳթյան համեմատ տարբերٳթյٳնների մասին գի-
տելիքների ամրապնդման համար։ 
Սٳյն ٳղեցٳյցը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր օրգանական պարե-
նային արտադրանքի արտադրٳթյան և/կամ վերամշակման հետ կապված 
մասնագիտٳթյٳն ստանալٳ և այդ ոլորտներٳմ աշխատելٳ ցանկٳթյٳն 
 թյան հիմքով կամ որպեսٳնեն։ Աշխատանքը կարող է լինել ինքնազբաղվածٳ
աշխատակից՝ սովորաբար ֆերմայٳմ կամ սնٳնդ արտադրող ձեռնարկٳ-
թյٳնٳմ։ Բացի այդ, սովորողները կարող են աշխատանք գտնել օրգանական 
բիզնեսٳմ կամ ծառայٳթյٳնների մատٳցման ոլորտٳմ, ինչպիսին օրինակ 
գյٳղատնտեսٳթյան վերաբերյալ շարٳնակական դասընթացների տրամա-
դրٳմն է։ Նպատակն է ստեղծել ամٳր հիմք օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան 
բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական ասպեկտների վերաբերյալ։

Եվրոպական միٳթյան կողմից ֆինանսավորվող Օրգանական գյٳղատնտե-
սٳթյան աջակցٳթյան նախաձեռնٳթյٳն (ՕԳԱՆ) ծրագրի շրջանակներٳմ 
Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳնը (ԱԶԳ) սٳյնով իր համաձայ-
նٳթյٳնն է տալիս ընթերցողին սٳյն ٳղեցٳյցը բացառապես ոչ առևտրական 
նպատակով, օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան մասնագետների շարٳնակա-
կան վերապատրաստման նպատակով օգտագործելٳ համար:

© 2018 Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳն: Բոլոր իրավٳնքները 
պաշտպանված են: Լիցենզավորված է Եվրոպական միٳթյանը՝ համաձայն 
պայմանների:

Սٳյն հրատարակٳթյٳնը թողարկվել է Եվրոպական միٳթյան ֆինանսական 
աջակցٳթյամբ: Սٳյն հրատարակٳթյան բովանդակٳթյան համար պատաս-
խանատٳ է Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳնը և այն պարդադիր 
չէ, որ արտացոլի Եվրոպական միٳթյան տեսակետները:

Ուսանողի ուղեցույց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

Երևան, 2018



Հ րա տա րակ ման տե ղե կու թյուն ներ

Սույն հրատարակությունը տպագրվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող 
և Ավստրիական զարգացման գործակալության (ԱԶԳ) կողմից համաֆինանսավորվող և 
իրականացվող Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ) 
ծրագրի շրջանակներում:

Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳ նախարարի
25.07.2018թ. N 01/08.3/950678 գրությամբ

Խմբագիրներ՝ 
Մարկուս Մյուլներ (IBW – Հետազոտություններ և մշակումներ (R&D) ՄԿՈՒ-ում)
Ֆրիդրիխ Լայթգեբ 

Վիեննա, Մարտ 2018թ.

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Օրգանական գյուղատնտեսության 
աջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ) ծրագրի շրջանակներում Ավստրիական 
զարգացման գործակալությունը (ԱԶԳ) սույնով իր համաձայնությունն է տալիս ընթերցողին 
սույն ուղեցույցը բացառապես ոչ առևտրական նպատակով, օրգանական գյուղատնտեսության 
մասնագետների շարունակական վերապատրաստման նպատակով օգտագործելու համար: 

Սույն հրապարակումը մեջբերել հետևյալ կերպ՝ Ավստրիական զարգացման գործակալություն: 
Դասախոսի ձեռնարկ – Օրգանական գյուղատնտեսություն։ Վիեննա, 2018թ.

© 2018 Ավստրիական զարգացման գործակալություն: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված 
են: Լիցենզավորված է Եվրոպական միությանը՝ համաձայն պայմանների:

Սույն հրատարակությունը թողարկվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: 
Սույն հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու է Ավստրիական 
զարգացման գործակալությունը և այն պարդադիր չէ, որ արտացոլի Եվրոպական միության 
տեսակետները:



Ծ րագ րի դո նոր նե րը

Եվ րա հանձ նա ժո ղո վը ԵՄ գոր ծա դիր մար մինն է: Եվ րա մի ու թյունն ունի 
28 ան դամ պե տու թյուն, ո րոնք ո րո շել են աս տի ճա նա բար կա պակ ցել ի րենց 
նոու-հաուն, ռե սուրս ներն ու ուղի նե րը: 50 տար վա ը նդ լայն ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծում նրանք մի ա սին ստեղ ծել են կա յու նու թյան, ժո ղովր դա վա րու-
թյան ու կա յուն զար գաց ման տա րածք՝ պահ պա նե լով մշա կու թային բազ մա-
զա նու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և յու րա քան չյու րի ան կա խու թյու նը: 
Եվ րա մի ու թյու նը հանձ նա ռու է կի սել իր ձեռք բե րում ներն ու ար ժեք նե րը իր 
սահ ման նե րից դուրս գտն վող ե րկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հետ:

 Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան մի ու թյան պատ վի րա կու թյուն
Հասցե՝   Ֆ րի կի փող. 21, Երևան 0002, Հա յաս տան 
 Հեռ.՝    + 374 (10) 54 64 94 
 Ֆաքս՝   + 374 (10) 54 64 95 
Էլ փոստ՝ Delegation-Armenia@eeas.europa.eu
Կայք՝       https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en

Ավստ րի ա կան կա ռա վա րու թյան ա ջակ ցու թյու նը Հա յաս տա նին սկս վել է 
1988թ. ա վե րիչ ե րկ րա շար ժից հե տո՝ մար դա սի րա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե-
րե լով: 2011-ից ի վեր Հա յաս տանն Ա վստ րի ա կան զար գաց ման հա մա գոր-
ծակ ցու թյան (Ա ԶՀ) թի րա խային ե րկր նե րից է: Հա մա գոր ծակ ցու թյունն ո ւղղ-
ված է գյու ղատն տե սու թյան զար գաց մա նը, նպա տակ ունի խթա նել տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյունն ը նդ հա նուր պայ ման նե րի բա րե լավ ման մի ջո ցով 
և նպաս տել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ար դի ա կա նաց մանն ու 
վերելքին նոու-հաո ւի փո խանց ման մի ջո ցով: 
ԱԶՀ-ի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րից է գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցու մը՝ 
վերջ նա կան նպա տակ ունե նա լով կր ճա տել աղ քա տու թյու նը և նպաս տել 
բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի ա ճին: Ծրագ րերն ի րա կա նաց վում են կա րո ղու-
թյուն նե րի զար գաց ման և ա ռա ջա դեմ փոր ձի (« նոու-հաու») փո խա նակ ման 
մի ջո ցով:

 
Ավստ րի ա կան զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն
Հասցե՝    Ցե լին կա գաս սե 2 1010, Վի են նա, Ա վստ րի ա 
Հեռ.՝      + 43 1 90399 – 0
Էլ. փոստ՝ office@ada.gv.at  
Կայք՝        www.entwicklung.at

Օ ԳԱՆ ծրա գիր

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն 
(Օ ԳԱՆ) ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան մի ու թյան և հա մա-
ֆի նան սա վոր վում ու ի րա կա նաց վում է Ա վստ րի ա կան զար գաց ման գոր-
ծա կա լու թյան (Ա ԶԳ) կող մից, ո րն իր հեր թին Ա վստ րի ա կան զար գաց ման 
հա մա գոր ծակ ցու թյան (Ա ԶՀ) գոր ծառ նա կան մի ա վորն է: Ծրագ րի նպա-
տակն է զար գաց նել Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը: 
Ծրա գի րը կն պաս տի հայ կա կան օր գա նա կան մթեր քի ար տադ րու թյան 
ը նդ լայն մա նը և տե ղա կան ու մի ջազ գային շու կա նե րում հա ջող ի րաց մա նը՝ 
բա րե լա վե լով ի րա վա կան և օ րենսդ րա կան դաշ տը և տրա մադ րե լով հա-
մա պար փակ մար կե տին գային ա ջակ ցու թյուն: Ծրագ րի ը նդ հա նուր բյու ջեն 
կազ մում է 3.3 մի լի ոն եվ րո։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն 
Ավստ րի այի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյան տեխ նի կա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան գրա սե նյակ, Երևան 
Է րե բու նի պլա զա բիզ նես կենտ րոն, 7-րդ հարկ, սեն. 714-716,  
Հասցե՝ Վ. Սարգ սյան 26/1, Երևան 0010, Հայաստան
 Հեռ.՝     + 374 60 650281 
Էլ փոստ՝ oasi@ada.gv.at
Կայք՝       www.organicarmenia.bio



 Կա ռա վա րու թյան կող մից գոր ծըն կերներ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նա խա րա-
րությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը 
մշա կում և իրականացնում է կրթության և գիտության բնագավառներում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

ՀՀ կրթության նա խա րա րու թյուն
Հասցե՝ Երևան 0010, Հայաստան, Վազգեն Սարգսյան 3, 
             Կառավարական տուն 2
Հեռ.՝    +374 (10) 52-66-02, 52-73-43
Էլ փոստ՝ info@edu.am   
Կայք՝      www.edu.am      

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյու-
նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մին է, ո րը մշա կում և 
ի րա կա նաց նում է գյու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան բնա գա-
վա ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն 
Հասցե՝ Երևան 0010, Հայաստան,  Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, 
             Կա ռա վա րա կան տուն 3
 Հեռ.՝     +374 10 52-46-41 
Էլ փոստ՝ agro@minagro.am 
Կայք`      www.minagro.am

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նա խա բան ................................................................................................................................. 7

1. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ ա կան սկզ բունք նե րը .................................................8

 1.1 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նե րա ծու թյուն .............................................................................. 8
1.2 Ին չո՞ւ ժա մա նա կա կից ար դյու նա բե րա կան  

գյու ղատն տե սու թյունն ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՉԷ  .............................................................................................. 11
1.3 Ի՞նչ է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը ............................................................................................ 12
1.4 Օր գա նա կան սնն դի մա սին ո ՞ր ձևա կեր պումն է սխալ ....................................................................... 12
1.5  Կա՞ ա րդյոք «օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան» որ ևէ պաշ տո նա կան սահ մա նում .................. 13
 1.6 Ինչ պե՞ս կսահ մա նեք «օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը» ............................................................ 13
1.7 Ին չո՞ւ է կար ևոր օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վե լը ...................................................... 13
1.8 Ի՞նչն է բա ցար ձա կա պես ար գել ված օր գա նա կան  

գյու ղատն տե սու թյան մեջ ........................................................................................................................... 13
1.9 Արդյոք կեն դա նի նե րը կա րո՞ղ են տար բե րել օր գա նա կան կե րը  

ոչ օր գա նա կա նից ........................................................................................................................................ 14
1.10 Արդյոք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյունն ը նդ լայն վո՞ւմ է .............................................................. 14
 1.11 Որ տե՞ղ կա րե լի է հա մա պա տաս խան և ար ժա նա հա վատ  

տե ղե կու թյուն ներ գտ նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին .............................................. 14
1.12  Բաց թողն ված տե ղե րով տեքստ օր գա նա կան  

գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ ........................................................................................................... 14
1.13 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին ո ՞ր ձևա կեր պումն երն են ճիշտ և ո րո՞նք՝ սխալ ...... 16
1.14  Կա րո՞ղ է ա րդյոք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը  

կե րակ րել աշ խար հը.................................................................................................................................... 17
 1.15 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան օ գուտ նե րը ................................................................................... 21
1.16 Որ տե ղի՞ց կա րե լի է տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ օր գա նա կան  

գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի և կա ռա վար ման  
հա մա կար գե րի մա սին ............................................................................................................................... 21

1.17 Ո՞րն է օր գա նա կան, սո վո րա կան և ա վան դա կան  
գյու ղատն տե սու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյու նը ............................................................................... 22

1.18 Ոչ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն .................................................................................................... 24
1.19 Մ շա կեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու ռազ մա վա րու թյուն ............... 25

2. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րը  
գյու ղատն տե սու թյան մեջ  ...........................................................................................................28

2.1 Ինչ պե՞ս կա րե լի է պահ պա նել և բա րե լա վել հո ղի բեր րի ու թյու նը .................................................... 28
2.2 Ի՞ն չը չի թույ լատր վում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նում ........................................................... 31
2.3 Լ րաց րեք բաց թողն ված տե ղե րը  ............................................................................................................ 31
2.4 Ս տորև նշ ված նե րից ո ՞րն է օգ նում պահ պա նել հո ղի ա ռող ջու թյու նը ............................................. 31
2.5 Ո՞ր օր գա նա կան պա րար տա նյու թը կա րող եք գտ նել  

ձեր տա րած քում ........................................................................................................................................... 31
2.6 Ո րո՞նք են թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րը, և ին չո՞ւ են դրանք այդ քան կար ևոր  

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մար ........................................................................................... 31
2.7  Բա ցատ րեք «հո ղի բեր րի ու թյուն» եզ րույ թը սե փա կան բա ռե րով .................................................... 32
2.8 Ո՞րն է կա նաչ պա րար տա նյու թը .............................................................................................................. 32
2.9 Ո րո՞նք են կա նաչ պա րար տաց ման ա ռա վե լու թյուն նե րը։  .................................................................. 32
2.10 Ի՞նչ քայ լեր պետք է կա տա րեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող  

ֆեր մեր նե րը հո ղի բեր րի ու թյու նը մե ծաց նե լու հա մար ....................................................................... 33
2.11  Բա ցատ րեք, թե ին չու օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը  

պետք է հե տա մուտ լի նեն սնուց ման փակ ցիկ լին ............................................................................... 34



2.12 Ն կա րեք գրա ֆի կա կան պատ կեր՝ օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան մեջ սնուց ման ցիկ լը ներ կա յաց նե լու հա մար։  ............................................... 34

2.13 Ինք նու րույն ու սումն ա սի րեք բնա կան պես տի ցիդ նե րը ...................................................................... 35
2.14  Պատ րաս տեք ձեր սե փա կան պես տի ցի դը տա նը և նկա րագ րեք  

պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը պատ մա տախ տա կի մի ջո ցով ........................................................... 35
2.15  Բույ սե րի պաշտ պա նու թյունն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ ........................................... 36
2.16 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա կար օր գա նիզմն ե րը ............................................... 39

3. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը  
մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան, բու սա կան ծագ ման  
ար տադ րան քի, ի նչ պես նաև վայ րի մշա կա բույ սե րի  
ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում ....................................................................40

3.1  Սեր մե րի հար մար ված սոր տե րի ը նտ րու թյուն  ...................................................................................... 40
3.2 Ն շեք մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան ո լոր տում օր գա նա կան  

գյու ղատն տե սու թյան ե րեք օ գուտ ........................................................................................................... 42
3.3 Օր գա նա կան ար տադ րան քի վե րամ շա կու մը ....................................................................................... 42
3.4  Վայ րի բույ սե րի հա վա քագ րու մը՝ ը ստ օր գա նա կան  

գյու ղատն տե սու թյան կա նոն նե րի ............................................................................................................ 44
3.5 Գ ծեք ձեր տա րա ծաշր ջա նի քար տե զը և նշեք այն բո լոր  

տա րածք նե րը, որ տեղ ա վան դա բար վայ րի բույ սեր են հա վա քում ................................................. 46

4 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը  
ա նաս նա բու ծու թյան և կեն դա նա կան ծագ ման  
սնն դի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում  .........................................................................................49

4.1 Ի՞նչ է կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյու նը ................................................................................................... 49
4.2  Պա տաս խա նեք օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ հետ ևյալ հար ցե րին ............... 52

5  Ներ կա յաց րեք օր գա նա կան ար տադ րան քի պի տա կա վոր ման  
և ար տա քին շր ջա նա ռու թյան հիմ ա կան պա հանջ նե րը .....................................................53

 5.1 Ըն թեր ցեք տեսք տը և կա տա րեք ստորև նշ ված ա ռա ջադ րանք նե րը ............................................. 53
5.2 Ին չո՞ւ պետք է ի նչ-որ մեկն օր գա նա կան ար տադ րանք գնի ............................................................. 55
5.3 Ին չո՞ւ է օր գա նա կան ար տադ րանքն այդ քան թանկ  ........................................................................... 55
5.4 Որ տե ղի՞ց է ձեր սնն դամ թեր քը ................................................................................................................. 57
5.5 Ինչ պե՞ս կա րող եք գտ նել օր գա նա կան ար տադ րան քը  

սու պեր մար կե տում ...................................................................................................................................... 58
 5.6 Ո րո՞նք են հա վաս տագր ման ա ռա վե լու թյուն նե րը ................................................................................ 59
5.7  Գիրք գրեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին ...................................................................... 59
5.8 Պ լա նա վո րեք ձեր բա կից վա ճառ քը ........................................................................................................ 60
5.9  Հա ճա խորդ նե րին հա մո զե լը ..................................................................................................................... 64
5.10  Բա ցա հայ տեք հա վա նա կան սպա ռող նե րին ......................................................................................... 64
5.11 Գ նան շում ....................................................................................................................................................... 65
5.12  Հաշ վարկ ներ ................................................................................................................................................. 65
5.13  Պատ կե րա նի շե րի ճա նա չում .................................................................................................................... 68



7

Նա խա բան
 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ու սում նա կան ծրա գի րը պետք է բա վա րար ճկուն լի նի՝ 
փո փոխ վող հա սա րա կու թյու նում սո վո րող նե րի պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հա մար։ Հետ-
ևա բար, սո վո րո ղի ձեռ նար կը պետք է ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան թար մաց վի՝ ժա մա նա կա կից 
տե ղե կու թյուն նե րը նե րա ռե լու նպա տա կով։ Պա հանջ վում է հա մա պա տաս խա նեց նել վար ժու-
թյուն նե րը՝ դի դակ տիկ բո վան դա կու թյունն ար դի ա կան դարձ նե լու հա մար։

 Սույն ձեռ նար կում նե րառ ված են բազ մա թիվ վար ժու թյուն ներ՝ օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյան հի մունք նե րի և ավանդական գյուղատնտե սու թյան հա մե մատ տար բե րու թյուն նե րի մա-
սին գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման հա մար։ Մեր նպա տակն է ստեղ ծել ա մուր հիմք օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան բնա պահ պա նա կան, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան աս պեկտ նե րի վե րա-
բե րյալ։

 
Այս ու սում նա կան գր քույ կը մշակ վել է որ պես աշ խա տան քային տետր՝ դպ րո ցա կան ա շա-

կերտ նե րի, մի ջին մաս նա գի տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի և նրանց դա սա վան-
դող նե րի հա մար։ Գր քույ կում նե րառ ված են ա ռա ջադ րանք ներ, վար ժու թյուն ներ և գի տե լիք ներ 
ան հա տա կան ու սում նա ռու թյան հա մար։ Ուսանողները կա րող են գր քույկն օգ տա գոր ծել ի րենց 
դի դակ տիկ հմ տու թյուն նե րը բա րե լա վե լու և օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ 
ի րենց գի տե լիք նե րը խո րաց նե լու նպա տա կով։

 
Այս ձեռ նար կը նա խա տես ված է նրանց հա մար, ով քեր օր գա նա կան պա րե նային ար-

տադրան քի ար տադ րու թյան և/ կամ վե րամ շակ ման հետ կապ ված մաս նա գի տու թյուն ստա նա-
լու և այդ ո լորտ նե րում աշ խա տե լու ցան կու թյուն ու նեն։ Աշ խա տան քը կա րող է լի նել ի նք նազ բաղ-
վա ծու թյան հիմ քով կամ որ պես աշ խա տա կից՝ սո վո րա բար ֆեր մա յում կամ սնունդ ար տադ րող 
ձեռ նար կու թյու նում։ Բա ցի դրանից՝ սո վո րող նե րը կա րող են աշ խա տանք գտ նել օր գա նա կան 
բիզ նե սում կամ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ո լոր տում, ի նչ պի սին, օ րի նակ, գյու ղատն տե սու-
թյան վե րա բե րյալ շա րու նա կա կան դա սըն թաց նե րի տրա մադ րումն է ։

 Սո վո րող նե րի հա մար նա խա տես ված այս ձեռ նար կում տեղ չեն գտել ա ռա ջարկ ված վար-
ժու թյուն նե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի պա տաս խան նե րը։ Լու ծում նե րը չնե րա ռե լու նպա տակն է 
սո վո րող նե րին քա ջա լե րել, որ պես զի նրանք գտ նեն սե փա կան լու ծում նե րը՝ մի ա սին աշ խա տե-
լով ի րենց դա սըն կեր նե րի և դա սա վան դող նե րի հետ։ Մեր նպա տակն է խթա նել հա մա գոր-
ծակ ցային մո տե ցումը սո վո րող նե րի՝ խն դիր ներ լու ծե լու կա րո ղու թյուն նե րը մե ծաց նե լու հա մար։ 
Դա սա վան դող նե րը պետք է դյու րին դարձ նեն այս գոր ծըն թա ցը։

 Վայե լե՛ք ու սու մը։

Խմ բա գիր ներ՝
Ֆ րիդ րիխ Լայթ գեբ
 Մար կուս Մյուլ ներ
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1. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը

 1.1 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նե րա ծու թյուն

 Ըն թեր ցեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ այս տեքս տը և պա տաս խա նեք 
նշ ված հար ցե րին։

 Քի մի ա կան նյու թե րի ներ մու ծու մը գյու ղատն տե սու թյան մեջ շատ խե լա ցի էր թվում՝ 
նկա տի ու նե նա լով, թե որ քան ձեռք բե րում ներ կա րե լի է ու նե նալ դրանց մի ջո ցով։ Բեր
քատ վու թյու նը շեշ տա կի մե ծա ցավ։ Սկզ բում հողն ա ռողջ է ր։ Քի մի ա կան պա րար
տա նյու թե րի պատ ճա ռած ցան կա ցած վնաս հա զիվ նկա տե լի է ր։ Վնա սա տու նե րի 
շրջանում քի մի ա կան նյու թե րի նկատ մամբ կա յու նու թյուն դեռ չէր զար գա ցել։ Այս տեխ
նո լո գի ան տա րած վեց ամ բողջ աշ խար հով մեկ՝ հա մար վե լով հե ղա փո խու թյուն գյու
ղատն տե սու թյան ո լոր տում։ Ժա մա նակն ան ցավ, և մեր օ րե րում մար դիկ կր կին տար
վե ցին օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ։ Եվ սա այն բա նից հե տո, ե րբ ի մա ցան, որ 
ավանդական գյուղատնտե սա կան մե թոդ ներն ու ղեկց վում են բազ մա թիվ խն դիր նե
րով, օ րի նակ՝ հի վան դու թյուն նե րով, ի նչ պի սին քաղց կեղն է, աղ տոտ ման, հո ղի և ջրի 
դեգ րա դաց ման խն դիր նե րով, և ըն տա նի կեն դա նի նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյամբ։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը մի մե թոդ է, ո րը նե րա ռում է բնա կան ե ղա նակ նե
րով բույ սե րի մշա կու մը և կեն դա նի նե րի ա ճե ցու մը։ Այս գոր ծըն թա ցում օգ տա գործ վում 
են կեն սա բա նա կան նյու թեր, խու սա փում են հո ղի բեր րի ու թյան և բնա պահ պա նա կան 
հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման նպա տա կով սին թե տիկ նյու թե րի օգ տա գոր
ծու մից՝ դրա նով ի սկ նվա զա գույ նի հասց նե լով աղ տո տու մը և կո րուստ նե րը։ Այլ կերպ 
ա սած՝ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը գյու ղատն տե սա կան մի մե թոդ է, ո րը են
թադ րում է մշա կա բույ սե րի ա ճե ցում և խնամք ա ռանց սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի 
և պես տի ցիդ նե րի կի րառ ման։ Չի թույ լատր վում նաև գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված 
օր գա նիզմ նե րի կի րա ռում։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը հիմն վում է է կո լո գի ա պես հա վա սա րակշռ ված 
սկզ բունք նե րի վրա, ի նչ պի սիք են ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը, կա նաչ պա րար տա ցու
մը, օր գա նա կան թա փոն նե րը, վնա սա տու նե րի դեմ կեն սա բա նա կան պայ քա րը, հան
քային և քա րային հա վե լում նե րը։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նում պես տի ցիդ ներ 
և պար տար տա նյու թեր կի րառ վում են այն դեպ քում, ե րբ դրանք հա մար վում են բնա
կան, և խու սա փում են տար բեր նավ թա քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րից և պես տի
ցիդ նե րից։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան շարժ ման մի ջազ գային դաշ նու թյու նը (IFOAM), ո րը 
ստեղծ վել է 1972 թվա կա նին, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նպա տա կը սահ մա
նում է այս պես՝
 «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը մի ար տադ րա կան հա մա կարգ է, ո րը պահ պա
նում է հո ղի, է կո հա մա կար գե րի և մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը։ Այն հիմն վում է է կո լո գի
ա կան գոր ծըն թաց նե րի, կեն սա բազ մա զա նու թյան և տե ղա կան պայ ման նե րին հար
մար ված շր ջա փու լե րի (ցիկ լե րի), այլ ո չ՝ վնա սա կար հետ ևանք ներ ու նե ցող նյու թե րի 
կի րառ ման վրա։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը հա մա տե ղում է ա վան դույ թը, 
նո րա րա րու թյունն ու գի տու թյու նը՝ ամ բողջ շր ջա կա մի ջա վայ րին օ գուտ ներ բե րե լու և 
բո լոր ներգ րավ ված կող մե րի հա մար ար դար փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և կյան քի լավ 
ո րակ խթա նե լու նպա տա կով»։ 
Ար դյու նա բե րա կա նաց ված (սո վո րա կան, ոչ օր գա նա կան) գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
նախ քան սեր մե րը ցա նե լը ֆեր մե րը մշա կում է իր հո ղակ տո րը՝ օգ տա գոր ծե լով ու ժեղ 
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քի մի ա կան նյու թեր՝ ո չն չաց նե լով բնա կան ֆուն գի ցիդ նե րը։ Նա պա րար տաց նում է հո ղը 
նավ թային հիմք ու նե ցող պա րար տա նյու թե րով։ Մինչ դեռ օր գա նա կան գյու ղատն տե
սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մե րը նախ քան ցան քը իր հո ղակ տո րը նա խա պատ րաս տում և 
հարս տաց նում է բնա կան հիմ քով պա րար տա նյու թե րով, ի նչ պի սիք են գո մաղ բը, ո սկ
րա փո շին կամ խե ցե նյու թե րի պա րար տա նյու թը։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վո ղը նախ քան ցան քը սեր մե րը թր ջում է 
ֆուն գի ցիդ նե րի և պես տի ցիդ նե րի լու ծույ թում՝ մի ջատ նե րին և վնա սա տու նե րին հե
ռաց նե լու նպա տա կով։ Ո ռոգ ման ջրում նույն պես քի մի ա կան նյու թեր են նե րառ ված՝ 
ցա նած սեր մե րից մի ջատ նե րին հե ռաց նե լու հա մար։ Մյուս կող մից, օր գա նա կան գյու
ղատն տե սու թյամբ զբաղ վո ղը սեր մե րը չի թր ջում որ ևէ քի մի ա կան լու ծույ թում և չի ո ռո
գում նոր ցա նած սեր մե րը քի մի ա կան հա վե լում ներ պա րու նա կող ջրով։ Ի րա կա նում նա 
նույ նիսկ չի ո ռո գում սո վո րա կան ջրով, ո րը սո վո րա բար հարս տաց վում է քլո րով ման
րէ նե րին ո չն չաց նե լու հա մար։ Նա ա պա վի նում է ան ձր ևին կամ իր կող մից չոր ա միս նե
րին օգ տա գործ ման նպա տա կով կու տակ ված ան ձր ևաջ րե րի պա շար նե րին։ 
Երբ սեր մե րը ծլար ձա կում են, և գա լիս է մո լա խո տե րից ա զատ վե լու ժա մա նա կը, սո վո
րա կան ֆեր մե րը քի մի ա կան նյութ է օգ տա գոր ծում մո լա խո տե րի ո չն չաց ման հա մար։ 
Օր գա նա կան ֆեր մե րը քի մի ա կան նյու թեր չի օգ տա գոր ծում մո լա խո տե րի խն դի րը 
լու ծե լու հա մար։ Փո խա րե նը՝ նա ձեռ քով քաղ հա նում է մո լա խո տե րը հո ղից, թեև դա 
խիստ աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա վե լի լավ ե ղա նակ է, ե թե օր
գա նա կան ֆեր մե րը մո լա խո տե րը ո չն չաց նե լու հա մար կի րա ռի այր ման մի ջո ցով քաղ
հա նը կամ օգ տա գոր ծի մո լա խո տե րով սն վող կեն դա նի ներ։ 
Երբ խոս քը վե րա բե րում է սպառ մա նը, ա պա, բնա կա նա բար, սո վո րա կան ֆեր մե րից 
ձեռք  բեր ված ար տադ րան քի պա րա գա յում օգ տա գոր ծո ղի օր գա նիզ մի մեջ կներծծվեն 
պես տի ցիդ նե րի և քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րի մնա ցորդ ներ, ո րոնք կա րող են 
հան գեց նել այն պի սի վտան գա վոր հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը, ի նչ պի սին, օ րի
նակ, քաղց կեղն է։ Մար դիկ հաս կա նում են, որ ա ռող ջու թյու նը կար ևոր է ի րենց հա մար, 
այդ պատ ճա ռով էլ այ սօր օր գա նա կան ար տադ րան քի ան ցում կա տա րող նե րի ռե կոր
դային թվեր են ար ձա նագր վում։
 
Աղ բյու րը՝ 
https://www.conserveenergyfuture.com/organicfarmingbenefits.php 

•	  Շա րու նա կեք տեքս տը։ Շա րու նա կեք գրել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին։ 
Ա վե լաց րեք 10 լրա ցու ցիչ նա խա դա սու թյուն, ո րոնք կապ ված են այս տեքս տի հետ։
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•	  Տեքս տը կր ճա տեք այն պես, որ կազմ ված լի նի ու ղիղ 100 բա ռից։

•	 Ս տեղ ծեք հիմ նա բա ռե րի ցանկ։ Հա վա քեք 12 կար ևոր հիմ նա բա ռեր, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են հաս կա նա լու, թե ի նչ է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը։

1. 4. 7. 10.

2. 5. 8. 11.

3. 6. 9. 12

•	  Փո խա կեր պեք տեքս տը։ Վե րա պատ մեք այս հոդ վա ծը, բայց «ա ռա ջին դեմ քով», օ րի նակ՝ 
Ե րբ ես սկ սե ցի գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վել, քի մի ա կան նյու թեր է ի օգ տա գոր ծում ….
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•	  Պատ րաս տեք 5 հարց տեքս տի վե րա բե րյալ վիկ տո րի նայի հա մար։ Հար ցե րը կա րե լի է 
ո ւղ ղել հա մա կուր սե ցուն կամ հա մա դա սա րան ցուն, ով պետք է պա տաս խա նի՝ տեքս տը 
հի շե լով։

1.

2.

3.

4.

5.

1.2 Ին չո՞ւ ժա մա նա կա կից ար դյու նա բե րա կան  
գյու ղատն տե սու թյունն ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՉԷ 

Պն դում ճիշտ ս խալ

Նիտ րատ նե րի ար տա հոսքն ան ձրև նե րի ըն թաց քում աղ տո տում է ջրային ռե-

սուրս նե րը։ 

Սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի չա փից շատ օգ տա գործ ման և ցան քաշր ջա-

նա ռու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով տե ղի է ու նե նում հո ղի բեր րի ու թյան 

կո րուստ։

Ա նաս նա պա հու թյուն, շեն քային պայ ման նե րի, սնուց ման, ա ռող ջու թյան, պա-

հե լու և բու ծե լու մա սին հոգ տա նե լը։

Մ շա կա բույ սե րի սնն դա տար րե րի ա նուղ ղա կի ա պա հո վում հո ղի միկ րոօր գա-

նիզմ նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով։

Ա զո տի ֆիք սում հո ղում՝ թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով։
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Մո լա խո տե րի և վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի նպա տա կով այն պի սի մե թոդ-

նե րի կի րա ռում, ի նչ պի սիք են ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը, կեն սա բա նա կան 

բազ մա զա նու թյու նը, բնա կան գի շա տիչ նե րը, օր գա նա կան պա րար տա նյու թե-

րը և հա մա պա տաս խան քի մի ա կան, ջեր մային և կեն սա բա նա կան մի ջամ տու-

թյուն նե րը։

Կեն սա բազ մա զա նու թյան կո րուս տը պայ մա նա վոր ված է մո նո կուլ տու րայով։

Վ նա սա տու նե րի և մո լա խո տե րի մոտ դե ղա կա յու նու թյան զար գա ցում։ 

Հո գա տա րու թյուն ա վե լի լայն շր ջա կա մի ջա վայ րի և բնա կան կեն սա վայ րե րի 

ու վայ րի բնու թյան պահ պան ման նկատ մամբ։

Հո ղի ո րա կի պահ պան ման նպա տա կով օր գա նա կան նյու թե րի կի րա ռում և 

կեն սա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան խթա նում։

Բ նիկ կեն դա նի ներն ու բույ սե րը տա րածք են կորց նում՝ զի ջե լով էկ զո տիկ տե-

սակ նե րի և հիբ րիդ նե րի հետ մր ցակ ցու թյու նում։

Հո ղի է րո զի ա խո րը ա կոս ներ փո րե լու և հոր դա ռատ ան ձրև նե րի պատ ճա ռով։

Թու նա վոր նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը վնա սա տու նե րի և մո լա խո տե րի դեմ պայ-

քա րի նպա տա կով։

Ա ռող ջա կան խն դիր ներ՝ ար տադր ված սնն դում առ կա մնա ցորդ նե րի պատ-

ճա ռով։

Մ շակ ման հա մար վա ռե լի քի ա վե լի մեծ պա հանջ։

Դա ժան վե րա բեր մունք կեն դա նի նե րի նկատ մամբ՝ նրանց շեն քային պայ ման-

նե րի, կե րակր ման, բուծ ման և սպան դի հետ կապ ված։

1.3 Ի՞նչ է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը

	Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը գյու ղատն տե սա կան հա մա կարգ է, ո րում խու սա-
փում են սին թե տիկ նյու թե րի (ի նչ պես պա րար տա նյու թե րի, պես տի ցիդ նե րի, հոր մոն նե րի, 
կե րային հա վե լում նե րի և այլ նի) օգ տա գոր ծու մից։

	Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը գյու ղատն տե սա կան հա մա կարգ է, ո րում ֆեր մեր նե-
րը չեն օգ տա գոր ծում որ ևէ տե սա կի պա րար տա նյու թեր և պես տի ցիդ ներ։

	Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը կի րա ռում են այն պի սի մե-
թոդ ներ, ո րոնք գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանքն ա ռա վել հար մա րա վետ են դարձ նում։

	Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյունն ա ռևտ րային գյու ղատն տե սու թյան ա մե նա կա յուն 
ձևն է։

1.4 Օր գա նա կան սնն դի մա սին ո ՞ր ձևա կեր պումն է սխալ

	Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան գոր ծե լա կեր պերն ա վե լի բա րեն պաստ են շր ջա կա մի-
ջա վայ րի հա մար, քա նի որ հե տա մուտ են հո ղի ա ռող ջու թյա նը և պայ քա րում են հո ղի և 
հո ղակ տոր նե րի այն պի սի լուրջ խն դիր նե րի դեմ, ի նչ պի սին, օ րի նակ, է րո զի ան է։

	Օր գա նա կան ար տադ րու թյան սնն դամ թեր քի մեջ պես տի ցիդ նե րի մնա ցորդ ներն ա վե լի 
քիչ են սո վո րա կան ար տադ րու թյան սնն դամ թերք նե րի հա մե մատ։ 
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	Օր գա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց ված միրգն ու բան ջա րե ղե նը պատ ված են մո մով և 
պահպա նիչ նյու թե րով, որ պես զի դրանք եր կար ժա մա նակ պահ պա նեն ի րենց թար մու-
թյու նը։

	Օր գա նա կան մսամ թեր քի, ի նչ պես, օ րի նակ, հա վի կամ տա վա րի մսի սպա ռու մը կա րող է 
նվա զեց նել հա կա բի ո տի կա կա յուն ման րէ նե րի ազ դե ցու թյու նը ձեզ վրա։

	Օր գա նա կան սնն դամ թեր քը չի կա րող այն պի սի կա տա րյալ ձև ու տեսք ու նե նալ, ի նչ պես 
սո վո րա կան ե ղա նա կով ստաց վա ծը։

	Օր գա նա կան սնն դամ թեր քը սո վո րա բար ա վե լի է ժան է սո վո րա կան ե ղա նա կով ար-
տադր վա ծի հա մե մատ։

	Օր գա նա կան սնն դամ թեր քը կա րող է նե րա ռել հա ցա հա տի կային կուլ տու րա ներ, միս և 
պա նիր։

1.5  Կա՞ ա րդյոք «օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան» որ ևէ պաշ տո նա
կան սահ մա նում

	Այո
	Ո չ

 1.6 Ինչ պե՞ս կսահ մա նեք «օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը»

 Սահ մա նեք սե փա կան բա ռե րով։ Օգ տա գոր ծեք վե րոն շյալ հիմ նա բա ռե րը։

1.7 Ին չո՞ւ է կար ևոր օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վե լը

 Բա ցատ րեք ձեր բա ռե րով։

1.8 Ի՞նչն է բա ցար ձա կա պես ար գել ված օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան մեջ

	Կեն դա նա բու ծու թյու նը 
	Ուղ ղա կի վա ճառ քը ֆեր մե րային տն տե սու թյու նից 
	Ծանր տեխ նի կայի օգ տա գոր ծու մը
	Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ նե րը
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1.9 Արդյոք կեն դա նի նե րը կա րո՞ղ են տար բե րել օր գա նա կան կե րը  
ոչ օր գա նա կա նից

	Այո
	Ո չ

1.10 Արդյոք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյունն ը նդ լայն վո՞ւմ է 
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1.12  Բաց թողն ված տե ղե րով տեքստ օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ

 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ծա գու մը, պատ մու թյու նը և հիմ նա կան ար ժեք նե րը։
 Խո շոր ար դյու նա բե րա կան ե րկր նե րում՝ Բրի տա նի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ճա պո նի ա յում 

և Ա ՄՆ-ո ւմ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան (ՕԳ) շար ժում ներ ի հայտ ե կան 1930-ա կան և 
40-ա կան թվա կան նե րին՝ որ պես ______________________, մաս նա վո րա պես՝ սին թե տիկ ա զո-
տային (N) պա րար տա նյու թե րի օգ տա գործ ման այ լընտ րանք։ Սին թե տիկ N-ը մատ չե լի դար ձավ 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո, ե րբ N-ի ֆիքս ման Հա բեր-Բո շի մե թո դով պայ-
թու ցիկ նե րի ար տադ րու թյան են թա կա ռուց ված քը փո խա կերպ վեց _________ ար տադ րու թյան։ 
Քի մի ա կան հիմ քով _________________ Ֆոն Լի բի խի տե սու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ N-ն, P-ն 
և K-ն գլ խա վո րում է ին բույ սի ա ճի հա մար ան հրա ժեշտ քի մի ա կան տար րե րի ցու ցա կը, մինչև 
1980-ա կան նե րը գրե թե բա ցա ռա պես կի րառ վում էր որ պես հո ղի բեր րի ու թյան տե սա կան հիմք։

______________ հի ման վրա հո ղային մշա կա բույ սե րի կա ռա վար ման գի տա կան հեն քը 
մշակ վել է բա վա կան վա ղուց։ 1920-ա կան և 30-ա կան թվա կան նե րին ի րա կա նաց վել է ա ռա ջին 
հե տա զո տու թյու նը __________________ և մշա կա բույ սե րի ա ճի հետ ա ռն չու թյան վե րա բե րյալ։

 Գեր մա նի ա յում և Ա վստ րի ա յում դեռևս 1920-ա կան նե րին Ռու դոլֆ Շտայ ներն ը նդ գծել է 
այն գա ղա փա րը, որ հե տա գա յում պետք է վե րած վեր կեն սա դի նա միկ գյու ղատն տե սու թյան 
(ՕԳ վաղ և դեռևս գոր ծող տար բե րակ) սկզ բունք նե րի։ Կեն սա դի նա միկ հա մա կար գում օգ տա-
գործ ում են ______________________________, այն ու նի ֆեր մե րային տն տե սու թյան վար ման 
պրակ տի կա յում ու ժեղ մե տա ֆի զի կա կան բա ղադ րիչ և հա մար վում է «օր գա նա կան գու մա րած 
մե տա ֆի զի կա կան» ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող։ 

ՕԳ ժա մա նա կա կից շարժ ման պրակ տիկ հիմ քը դր վել է 1940-ա կան նե րին և սևեռ ված էր 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ օր գա նա կան նյու թե րի կար ևո րու թյան վրա։ Հատ կան շա կան է, որ 
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______________ վե րա բե րյալ Չարլզ Դար վի նի հայտ նի աշ խա տու թյու նը հիմ նա րար նշա նա կու-
թյուն ու նե ցավ ՕԳ պի ո ներ նե րի հա մար՝ հաս կա նա լու հո ղում օր գա նա կան նյու թե րի դի նա մի-
կան։

____________________ եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ 1940թ գոր ծա ծել է. Լորդ Նորթ-
բուրնն իր «Հա յացք հո ղին» (Look to the Land) գր քում։ Նորթ բուր նը եզ րույթն օգ տա-
գոր ծել է ոչ մի այն ________________ հա մար օր գա նա կան նյու թե րի կի րառ ման, այլև 
_____________________________, ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու, հո ղե րի, մշա կա բույ սե րի, կեն-
դա նի նե րի և հա սա րա կու թյան ին տեգր ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը շեշ տե լու նպա տա կով։ Այ-
սօր այդ հա մա կար գային մո տե ցումն ըն կած է ՕԳ հիմ քում և հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նի 
ՕԳ հա մայն քի ո րո շում նե րը հաս կա նա լու հա մար, ի նչ պես օ րի նակ՝ տրանս գեն մշա կա բույ սե րի 
կամ սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյա նը ________________ ցու ցա բե րե լը, հիմ նա կան մի տում նե րի 
ա ռևտ րայ նաց ման հետ կապ ված իր ան հանգս տու թյու նը և ՕԳ ո լոր տում սո ցի ա լա կան և է թի կա-
կան հար ցե րի նե րառ ման ո ւղ ղու թյամբ կա տա րած վեր ջին քայ լե րը։ 

ՕԳ սահ մա նում նե րը ամբո ղջ աշ խար հում մի ան ման են և, որ պես մշա կա բույ սե րի ար տադ-
րու թյան և ա նաս նա բու ծու թյան հիմք, սևեռ վում են __________________ վրա։ 

Օր գա նա կան եզ րույ թը նաև պի տա կա վո րող եզ րույթ է, ո րը նշա նա կում է ար տադ րանք, 
ո րի ար տադր ման, մթեր ման, վե րամ շակ ման և շու կա յա հան ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը ե ղել է 
________________ հա մա պա տաս խան (ՊԳԿ 2000)։ « Կեն սա բա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» 
և «բ նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» եզ րույթ նե րը հա մար ժեք են ՕԳ հաս կա ցու թյա նը, հա մա պա-
տաս խա նա բար, Եվ րո պա յում և Ճա պո նի ա յում։ 

ՕԳ սահ մա նում նե րը գնա լով ա վե լի հա ճախ են նե րա ռում __________________, այ սինքն՝ 
ար դար աշ խա տան քային պրակ տի կա, ըն տա նե կան ֆեր մե րային տն տե սու թյան կեն սու նա կու-
թյուն և կեն դա նի նե րի է թի կա կան հար ցեր (Օ ԳՇՄԴ 2001a)։

_________________ ո լոր տում է թի կա կան հար ցե րի նկատ մամբ ա ճող ու շադ րու թյունն ազ-
դե ցու թյուն է ու նե ցել ՕԳ մեջ ա նաս նա բու ծու թյան ստան դարտ նե րի վրա (վեր ջերս Եվ րո պա յում՝ 
ԵՄ թիվ 834/2007 կա նո նա կար գով)։

 Հիմ նա բա ռեր՝ դի մադ րու թյուն, գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սի ֆի կա ցում, N պա րար տա-
նյութ, օր գա նա կան ստան դարտ ներ, կոմ պոս տի պատ րաստ ման բա ղադ րա տոմ սեր, բույ սե րի 
սնու ցում, օր գա նա կան ներդ րանք ներ, կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյուն, օր գա նա կան ներդ րանք-
ներ, հո ղի օր գա նա կան նյու թեր, է կո լո գի ա կան սկզ բունք ներ, ան ձր ևոր դեր, «օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյուն», հո ղի բեր րի ու թյուն, ֆեր ման որ պես օր գա նա կան կամ ամ բող ջա կան հա մա-
կարգ, սո ցի ա լա կան և է թի կա կան խն դիր ներ։

•	  Վե րաձ ևա կեր պեք այս տեքս տը, բայց ներ կա ժա մա նա կով և թեր թում տպագր ված հոդ-
վա ծի տես քով։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ծա գու մը, պատ մու թյու նը և հիմ նա կան ար ժեք նե րը
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1.13 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին ո ՞ր ձևա կեր պում ներն են 
ճիշտ և ո րո՞նք՝ սխալ

 Պա տաս խա նեք՝ ճի՞շտ է, թե՝ սխալ։

Պն դում ճիշտ ս խալ

Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րը պետք է հա վաս-
տագր վեն ան կախ հա վաս տագ րող մարմ նի կող մից, ո րը ե րաշ խա-
վո րում է, որ ֆեր մե րային տն տե սու թյու նը բա վա րա րում է օր գա-
նա կան ստան դարտ նե րը, և այ ցե լում է ֆեր մե րային տն տե սու թյուն 
տա րե կան ա ռն վազն մեկ ան գամ՝ տե ղում ստու գում ներ կա տա րե լու 
հա մար։

Հա վաս տագ րող մար մի նը օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն 
է այ ցե լում յու րա քան չյուր 3 տա րին մեկ ան գամ։

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ան ցու մը ա րագ և դյու րին գոր-
ծըն թաց է։

Օր գա նա կան վե րամ շա կում ի րա կա նաց նող նե րը նույն պես պետք է 
հա վաս տագր վեն ան կախ հա վաս տագ րող մարմ նի կող մից։
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Օր գա նա կան հա վաս տագ րում ստա նա լու հա մար հո ղում չպետք է 
օգ տա գործ ված լի նեն ար գել ված նյու թեր (նե րա ռյալ՝ պես տի ցիդ նե-
րի և սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի մեծ մա սը) ա ռն վազն վեր ջին 
ե րեք տար վա ըն թաց քում։

Սո վո րա կան մշա կա բույ սե րի և ար տադ րան քի հա մար կի րառ ված 
ամ բողջ սար քա վո րու մը պետք է հան գա մա նո րեն մաքր վի նախ-
քան դրա նով օր գա նա կան ար տադ րան քին դիպ չե լը։ Սա նե րա ռում 
է դաշ տում օգ տա գործ ված մե քե նա նե րը, պա հե լու և փո խադ րե լու 
հա մար օգ տա գործ ված կոն տեյ ներ նե րը և բույ սե րի վե րամ շակ ման 
նպա տա կով օգ տա գործ ված տեխ նի կան։ 

Հա կա բի ո տիկ ներ չեն կա րող օգ տա գործ վել օր գա նա կան ա նաս-
նա պա հու թյան մեջ, ե թե կեն դա նին հի վանդ է։

ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում պետք է օգ տա գործ վեն օր գա նա-
կան ճա նա պար հով ստաց ված սեր մեր, սա ծիլ ներ և տն կա նյութ, 
ե թե մի այն ցան կա լի սոր տե րը օր գա նա կան ձևով վա ճառ քում հա-
սա նե լի չեն։

Օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան դեպ քում ա նաս նա կե րը չի կա-
րող ար տադր ված լի նել սե փա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում, 
այլ պետք է ար տադր ված լի նի այլ օր գա նա կան տն տե սու թյուն նե-
րում։

Գե նե տի կո րեն ստաց ված նյու թե րը կա րող են օգ տա գործ վել օր գա-
նա կան գյու ղատն տե սու թյան և սնն դի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում։

ֆեր մե րային տն տե սու թյու նը պետք է պահ պա նի ման րա մասն ար-
ձա նագ րու թյուն ներ կա տար ված բո լոր ագ րո ներդ րանք նե րի վե րա-
բե րյալ։

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը կար գա վո րում է, թե ի նչ պես է 
ա ճեց վում և վե րամ շակ վում սնուն դը։ Այն չի կար գա վո րում  սնն դա-
տար րե րի պա րու նա կու թյու նը։

1.14  Կա րո՞ղ է ա րդյոք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը  
կե րակ րել աշ խար հը

 
Ըն թեր ցեք հետ ևյալ հոդ վա ծը և կա տա րեք ստորև նշ ված ա ռա ջադ րանք նե րը։ Դա սըն կեր նե-

րի հետ քն նար կեք ձեր հիմ նա կան եզ րա հան գում նե րը։

 Բազ մա թիվ զե կույց նե րում շեշ տադր վել է հա մաշ խար հային պա րե նի հա մա կար գում 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Գյու ղատն տե սու թյու նը պետք է 
դի մա կայի ա ճող բնակ չու թյա նը կե րակ րե լու և մսամ թեր քի և բարձր կա լո րի ա կա նու
թյան սնն դի նկատ մամբ ա ճի եր կա կի մար տահ րա վե րին՝ մի ա ժա մա նակ նվա զա գույ
նի հասց նե լով շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա իր ու նե ցած ան բա րենս պաստ ազ դե ցու թյու
նը։ Հա ճախ ի բրև լու ծում ա ռա ջարկ վում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը, հա
մա կարգ, ո րի նպա տակն է ար տադ րել սնունդ՝ է կո հա մա կար գե րին, կեն դա նի նե րին 
և մարդ կանց նվա զա գույն վնաս հասց նե լով։ Սա կայն քն նա դատ նե րը պն դում են, որ 
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օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը կա րող է ու նե նալ ա վե լի ցածր բեր քատ վու թյուն, 
հետ ևա բար ա վե լի շատ հո ղի ան հրա ժեշ տու թյուն կա ռա ջա նա, որ պես զի այն կա րո
ղա նա ար տադ րել նույն քան սնունդ, որ քան ար տադր վում է սո վո րա կան ֆեր մե րային 
տն տե սու թյուն նե րում, ին չը կհան գեց նի ա վե լի շատ ան տա ռա հա տում նե րի և կեն սա
բազ մա զա նու թյան կո րուստ նե րի՝ այդ պի սով կաս կա ծի տակ դնե լով օր գա նա կան գոր
ծե լա կեր պե րի բնա պահ պա նա կան օ գուտ նե րը։ Այս տեղ դի մում ե նք հա մա պար փակ 
մե տա վեր լու ծու թյան՝ ու սում նա սի րե լու օր գա նա կան և ավանդական գյուղատնտե
սա կան հա մա կար գե րը ո ղջ աշ խար հում։ Մատ չե լի տվյալ նե րի մեր վեր լու ծու թյու նից 
պարզ վում է, որ ը նդ հա նուր առ մամբ, օր գա նա կան բեր քը, որ պես կա նոն, ցածր է լի
նում սո վո րա կան բեր քից։ Սա կայն այս տար բե րու թյու նը շատ բո վան դա կային է՝ կախ
ված հա մա կար գի և վայ րի բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից, և տա տան վում է՝ 5%ով ցածր 
օր գա նա կան բերք (ա նձր ևաջ րե րով սնուց ված թի թեռ նա ծաղ կա վոր ներ և բազ մա մյա 
բույ սեր թույլ թթ վային և թույլ ալ կա լի ա կան հո ղե րում) և 13%ով ցածր բերք (ե րբ կի
րառ վում են լա վա գույն օր գա նա կան գոր ծե լա կեր պե րը), 34%ով ցածր բերք (ե րբ սո
վո րա կան և օր գա նա կան հա մա կար գերն ա ռա վել հա մադ րե լի են)։ Ո րո շա կի պայ ման
նե րի, այ սինքն՝ լավ կա ռա վար ման գոր ծե լա կեր պե րի, մշա կա բույ սե րի հա տուկ տե սակ
նե րի և ա ճի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, օր գա նա կան հա մա կար գե րը կա րող 
են գրե թե նույն քան բեր քատ վու թյուն ու նե նալ, որ քան սո վո րա կան հա մա կար գե րը, ին
չը ներ կա յումս չեն կա րո ղա նում այլ պայ ման նե րի պատ ճա ռով։ Որ պես զի օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյու նը հիմ նա վոր վի որ պես կա յուն սնն դար տադ րու թյան կար ևոր գոր
ծիք, ան հրա ժեշտ է ա վե լի հան գա մա նո րեն հաս կա նալ այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք սահ
մա նա փա կում են օր գա նա կան բեր քատ վու թյու նը՝ մի ա ժա մա նակ գնա հա տե լով սո ցի
ա լա կան, բնա պահ պա նա կան և տն տե սա կան այն մեծ օ գուտ նե րը, որ ունեն օր գա նա
կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը։

 
Աղ բյու րը՝
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22535250 

•	  Վե րոն շյալ տեքս տի հա մար վեր նա գիր ա ռա ջար կեք։

•	  Տեքս տը կր ճա տեք այն պես, որ կազմ ված լի նի ու ղիղ 100 բա ռից։
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•	  Շա րադ րու թյուն գրեք հետ ևյալ թե մայով, ո րում ներ կա յաց վում է ձեր կար ծի քը։

 Կա րո՞ղ է ա րդյոք օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյու նը կե րակ րել աշ խար հը
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 1.15 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան օ գուտ նե րը

 Հոդ ված գրեք թեր թի հա մար, ո րում ներ կա յաց նում եք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
բազ մա թիվ օ գուտ նե րը։ Սևեռ վեք է կո լո գի ա կան, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան օ գուտ նե րի վրա։ 
Սկ սեք ի մաս տա լի վեր նագ րից։ Հոդ վա ծը պետք է պա րու նա կի ա ռն վազն 300 բառ։

1.16 Որ տե ղի՞ց կա րե լի է տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի և կա ռա վար ման  
հա մա կար գե րի մա սին

 Ըն թեր ցեք հետ ևյալ տեքս տը և կազ մեք Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի ցանկ։

 Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյան հա ջո ղու թյան բա նա լին դրա կա ռա վար ման 
հա մա կարգն է։ Սա կայն կան տե ղե կատ վա կան շատ բա ցեր, և տեխ նի կա կան ման
րա մաս նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը հա ճախ խիստ սա կավ են, հատ կա պես՝ զար
գա ցող ե րկր նե րում։ Տեխ նի կա կան տե ղե կատ վու թյու նը պետք է լի նի տե ղան քին և ար
տադ րան քին խիստ բնո րոշ։ Այ սօր ա ռաջ խա ղա ցում կա մաս նա վոր ներդ րում նե րի, 
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ի նչ պես նաև օր գա նա կան ար տադ րան քի հա մար վճա րե լու սպա ռող նե րի պատ րաս
տա կա մու թյան և ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում փոր ձար կում ներ նա խա ձեռ նե լու 
ցան կու թյան ու ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան շնոր հիվ։ Հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րը 
սկ սում են ու շադ րու թյուն դարձ նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան փոր ձին և մո տե
ցում նե րին, հե տա զոտ վում են բնա կան պա շար նե րի ըն կալ ման գոր ծըն թա ցը և օր գա
նա կան հա մա կար գե րի ներ սում փո խազ դե ցու թյուն նե րը։

Ս տորև նշեք Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա-
կան աղ բյուր նե րը։ Քն նար կեք ձեր ար դյունք նե րը դա սըն կեր նե րի հետ։

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.17 Ո՞րն է օր գա նա կան, սո վո րա կան և ա վան դա կան  
գյու ղատն տե սու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյու նը

Մի այն օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան 
գոր ծե լա կեր պեր

Ոչ օր գա նա կան (սո վո-
րա կան /ար դյու նա բե-
րա կան) գյու ղատն տե-
սու թյան գոր ծե լա կեր-
պեր

Ա վան դա կան գյու-
ղատն տե սու թյան գոր-
ծե լա կեր պեր 

Մ շա կա բույ սե րի 
ար տադ րու թյուն

Ա նաս նա բու ծու-
թյուն

Շու կա յա վա-
րում/  
Առևտ րայ նա-
ցում
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•	  Պատ րաս տեք պաս տառ գյու ղատն տե սա կան տար բեր ձևե րի մա սին։ Օգ տա գոր ծեք 
նկար ներ, թվեր, տեքստ, տար բեր գույ ներ և այլն… Ստեղ ծա գոր ծեք։ Ձեր պաս տա ռը ներ-
կա յաց րեք դա սըն կեր նե րին։

Ս տեղ ծեք պաս տառ՝ գյու ղատն տե սու թյան տար բեր ձևե րի (օր գա նա կան, ոչ օր գա նա կան, 
ա վան դա կան) տար բե րու թյուն նե րը ցույց տա լու նպա տա կով։
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1.18 Ոչ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն

Պարարտացնել Վերացնել 
մոլախոտերը 

Վերացնել 
միջատներին 

Վերացնել սնկերը Հավաքել բերքը Դեն նետել

 1. Ի՞նչ ի րա վի ճակ է նկա րագր ված նկա րում։

2. Ի՞նչ ու ղերձ կա այս նկա րում։

3. Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այս հար ցի հետ կապ ված։

4. Գ տեք այ լընտ րանք 6 նկար նե րից յու րա քան չյու րի հա մար։
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1.19 Մ շա կեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու 
ռազ մա վա րու թյուն

 Փո խա կերպ ման ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լիս ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել հետ-
ևյա լին՝

•	  Հա վա քել և ու սում նա սի րել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի 
ար տադ րու թյան և օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան սկզ բունք նե րի և փոր ձի մա սին։

•	  Վեր լու ծել ձեր տա րած քում ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում կի րառ վող սո վո րա կան և օր-
գա նա կան գոր ծե լա կեր պե րը։

•	 Գ նա հա տել ֆեր մե րային տն տե սու թյան ներ կա են թա կա ռուց ված քը և օր գա նա կան ար-
տադ րու թյան հա մար դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը։

•	 Ն կա րագ րել փո խա կերպ ման ռազ մա վա րու թյան կար ևոր տար րե րը՝ 
o Ո րո շել հո ղի մա կե րե սը
o  Վեր լու ծել առ կա փաս տաթղ թե րը 

•	 Ընտ րել հա վաս տագ րող մար մին։
•	  Հա վա քել և ըն թեր ցել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ ի րա վա կան փաս-

տաթղ թե րը։
•	 Պ լա նա վո րել փո խա կերպ ման հա մար լա վա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը։ 
•	 Ո րո շել գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի լա վա գույն հա մադ րու թյու նը 

(մի այն մշա կա բույ սեր, մշա կա բույ սեր և ա նաս նա բու ծու թյուն, վե րամ շա կում)։ 
•	 Ո րո շել, թե ագ րոէ կո լո գի ա կան գոր ծե լա կեր պե րից ո րոնք են օպ տի մալ կի րառ ման հա-

մար։
•	 Ն կա րագ րել փո խա կերպ ման ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հա մար կար ևոր տար րե րը՝

o  Հա մա պա տաս խան և հար մար ված մշա կա բույ սե րի և տա րա տե սակ նե րի ը նտ րու-
թյուն

o  Հո ղի բեր րի ու թյան բա րե լավ ման մի ջոց ներ
o  Կեն դա նա կան թա փոն նե րի և գո մաղ բի հա վա քում, պա հում և վե րամ շա կում
o  Ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլան
o  Պա րար տաց ման պլան
o  Հո ղի վա րի պլան
o  Բույ սե րի կեն սա բա նա կան պաշտ պա նու թյան պլան
o  Մե խա նի կա կան գոր ծիք նե րի և աշ խա տան քի պա հանջ ներ
o  Բեր քը հա վա քե լու և պա հես տա վո րե լու պայ ման ներ
o  Ֆի նան սա կան հաշ վեկ շիռ
o  Շու կա յա հան ման պլան

 Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րին:

1.  Կա րո՞ղ եք ձեր տա րած քում որ ևէ հո ղա տա րածք կամ ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ը նտ րել, 
ո րը կա րե լի է փո խա կեր պել է կո լո գի ա կա նի։
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2. Արդյոք պե՞տք է ստու գեք ֆեր մե րային տն տե սու թյան փաս տաթղ թե րը, օր գա նա կան ֆեր-
մե րային տն տե սու թյան պատ մու թյու նը, ագ րո ներդ րանք նե րը (պա րար տա նյու թեր, պես-
տի ցիդ ներ, բույ սեր, կեն դա նի ներ և այլն)։

3. Ե թե կար ծում եք, որ այդ ֆեր մե րային տն տե սու թյու նը փո խա կերպ ման հա մար հար մար է, 
ա պա ի ՞նչ կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ ձեզ ան հրա ժեշտ կլի նեն այն է կո լո գի ա կա նի փո խա-
կեր պե լու հա մար։

4. Պ լա նա վո րո՞ւմ եք ա րդյոք հա վա քել և կար դալ նոր մա տի վային փաս տաթղ թե րը (ս տան-
դարտ նե րը)։

 

5. Ո րո՞նք են օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի և/ կամ ա նաս նա բու ծու թյան ար տադ րու թյան պա-
հանջ նե րը (հո ղի բեր րի ու թյուն, ցան քաշր ջա նա ռու թյուն, մշա կա բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
կեն սա բազ մա զա նու թյուն, բույ սե րի պաշտ պա նու թյուն և այլն)։

6. Ի՞նչ կա ռա ջար կեք գոր ծըն թաց նե րի օպ տի մալ հա մա տեղ ման նպա տա կով (մ շա կա բույս 
կամ մշա կա բույս/ կեն դա նի և/ կամ վե րամ շա կում)՝ մշա կա բույ սե րի քա նակ ու բազ մա զա-
նու թյուն և կեն դա նի նե րի քա նակ ու բազ մա զա նու թյուն։
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7. Ինչ պե՞ս կա րող եք գնա հա տել օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյան են թա կա ռուց ված-
քը՝ մե քե նա ներ, շի նու թյուն ներ, պա հեստ ներ, գո մաղ բի հա վա քում և կոմ պոս տի պատ րաս-
տում և այլն։

8. Ինչ պե՞ս կա րող եք գնա հա տել կեն դա նի նե րի բուծ ման ներ կա հա մա կար գը՝ կեն դա նի նե-
րի տե սակ նե րը, ցե ղա տե սա կը, տե ղա կան կե րին հար մար վո ղա կա նու թյու նը, ա րա ծե ցու մը, 
կե րակ րու մը, կի թը, կլի ման և այլն։

27
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2. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րը  
գյու ղատն տե սու թյան մեջ 

2.1 Ինչ պե՞ս կա րե լի է պահ պա նել և բա րե լա վել հո ղի բեր րի ու թյու նը

 
Ըն թեր ցեք հետ ևյալ տեքս տը՝

 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ հո ղի բեր րի ու թյու նը նշա նա կում է ա վե լին, քան 
բույ սե րին մակ րո և միկ րոսնն դա տար րե րով ա պա հո վե լը։ Բեր րի ու թյան ակ տիվ կա
ռա վա րու մը վե րա բե րում է բույ սե րին, հո ղի օր գա նա կան նյու թե րին և հո ղի կեն սա բա
նու թյա նը։ Ի դե ա լա կան պայ ման նե րում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար
գե րը նա խա տես ված են հո ղի բեր րի ու թյան բա րե լավ ման հա մար՝ բազ մա թիվ նպա
տակ նե րի ի րա գործ ման նպա տա կով։ Կար ևոր նպա տակ նե րից են հո ղի ֆի զի կա կան 
վի ճա կի պաշտ պա նու թյու նը և հնա րա վո րու թյան դեպ քում բա րե լա վու մը, որ պես զի 
հո ղում ա ճեն ա ռողջ բույ սեր և հո ղում բնակ վող օր գա նիզմ ներ, և որ այն կա րո ղա նա 
դի մա կայել այն պի սի սթ րես նե րի, ի նչ պի սիք են հե ղեղ նե րը կամ ագ րե սիվ վա րը, և վե
րա կանգն վել դրան ցից հե տո։ Կար ևոր է նաև հո ղի բու ֆե րային կա րո ղու թյան պահ
պա նու մը՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի դեգ րա դա ցու մը նվա զեց նե լու նպա տա կով, ին չը հո ղի 
կորս տի կամ հո ղի մեջ  սնն դա տար րե րի չներ թա փանց ման կամ վտան գա վոր մի ա ցու
թյուն նե րի պատ ճա ռով հո ղի դեգ րա դաց ման հետ ևանք կա րող է լի նել։ Եր րորդ կար
ևոր նպա տա կը ջրի ու սնն դա տար րե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րա ցումն է՝ կեն սա բա նա կան ֆիք սու մը և ան հրա ժեշտ  սնն դա տար րե րի պահ պա նու
մը մե ծաց նե լու մի ջո ցով, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում հա մա կար գից դրանց կո
րուս տը կր ճա տե լով։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը ստեղծ ված են 
օր գա նա կան ռե զեր վո ւար նե րում կամ կեն սա բա նո րեն հա սա նե լի հան քային ձևե րով  
սնն դա տար րե րի պահ պան ման նպա տա կով՝ զուտ պա րար տա նյու թե րի հա ճա խա կի 
հա վե լում նե րի մի ջո ցով  սնն դա տար րե րի ա պա հով ման փո խա րեն։ Սա ա պա հով վում 
է օր գա նա կան ռե զեր վո ւար նե րի մի ջով  սնն դա տար րե րի շր ջա փու լե րի մի ջո ցով։ Հո ղի 
բեր րի ու թյու նը բա րե լավ վում է օր գա նա կան նյու թե րի կա ռա վար ման, այլ ոչ ներդ րան
քի մի ջո ցով։ 
Օր գա նա կան հա մա կար գե րի նպա տակն է կա ռա վա րել հո ղի օր գա նա կան և ոչ օր
գա նա կան  սնն դա տար րե րի ռե զեր վո ւար նե րի ամ բող ջա կան շար քը և կան խել  սնն
դա տար րե րի ան ցան կա լի կո րուս տը՝ դրանք պահ պա նե լով մշա կա բույ սե րի հա մար 
մատ չե լի ձևե րով՝ կեն սա բա նա կան լծակ նե րի մի ջո ցով։ Ան ցում կա տա րե լու ըն թաց քում 
նպա տակ նե րից մե կը բույ սե րի և նրանց բնո րոշ ման րէ նե րի (microbial partners) օր գա
նա կան ռե զերվ նե րի և ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի միջև սիմ բի ո տիկ կա պե րի ամ րապն
դումն է։ Ա զո տի շր ջա նա ռու թյան մեջ ման րէ նե րի ու նե ցած դե րին ա վե լի լավ ծա նո թա
նա լու հա մար տե՛ս Soil Microbial Nitrogen Cycling for Organic Farms։ 
Այս ամ բող ջա կան դի տար կու մը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ հո ղի բեր րի
ու թյան կա ռա վար ման գոր ծե լա կեր պե րի հիմքն է։ Կա հո ղի բեր րի ու թյան կա ռա վար
ման չորս գոր ծե լաոճ, ո րոնք սո վո րա բար կի րառ վում են օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի 
ա ճեց ման հա մա կար գե րում և ո րո շիչ են հո ղում  սնն դա տար րե րի շր ջա նա ռու թյան և 
մատ չե լի ու թյան հա մար՝ 

•	 Օր գա նա կան մնա ցորդ նե րի կամ դժ վա րա լույծ հան քա նյու թե րի օգ-
տա գոր ծու մը հո ղի բա րե լավ ման նպա տա կով, 

•	 Կեն սա բա նա կան ե ղա նա կով ա զո տի ֆիք սու մը որ պես ա զո տի հիմ նա-
կան աղ բյուր,
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•	  Ցան քաշր ջա նա ռու թյան կի րա ռու մը, ո րը հնա րա վո րու թյան սահ ման-
նե րում նե րա ռում է ակ տիվ բույ սե րի ա ճե ցում (ծած կո ցային մշա կա-
բույ սեր, մար գե րի միջև տնկ վող մշա կա բույ սեր և այլն), և ո րը նվա զեց-
նում է ան մշակ հո ղե րը,

•	  Բույ սե րի տե սակ նե րը բազ մա զա նեց վում են տա րա ծու թյան և ժա մա-
նա կի մեջ՝ մի շարք գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լու հա մար (ճն շել մո լա-
խո տե րի ա ճը և վնա սա տու նե րին, նպաս տել ստո րերկ րյա գոր ծըն-
թաց նե րին, է րո զի այի դեմ պայ քար, ա զո տի ֆիք սում, հո ղի օր գա նա-
կան նյու թե րի ա ռա ջա ցում և այլն)։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը չեն կա րող ա պա վի նել լու ծե լի ոչ 
օր գա նա կան սնու ցող նյու թե րին։ Սո վո րա կան պա րար տա նյու թե րի կա ռա վար ման ու
ղե նիշ նե րը հիմն ված են բույ սե րում առ կա ա զո տի և ֆոս ֆո րի պա րու նա կու թյան գնա
հատ ման վրա և զու գորդ վում են պա րար տա նյու թե րի էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե
րով, ո րոնք ի վի ճա կի են տրա մադ րել բեր քատ վու թյան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ պա րար տա նյու թի քա նա կա կան չա փում նե րը։ Չնա յած որ օր գա
նա կան շատ ար տադ րող ներ հո ղի  սնն դա տար րե րի մա կար դա կը գնա հա տե լու հա
մար կի րա ռում են հո ղի փոր ձար կու մը, նրանք, այ նո ւա մե նայ նիվ, նշում են, որ թե կուզև 
այս փոր ձար կում նե րի ար դյունք նե րը հա ճախ ցույց են տա լիս, որ բույ սե րում մատ չե լի 
ա զո տը կամ ֆոս ֆո րը կա րող է սահ մա նա փակ լի նել, ի րենց ստա ցած բեր քը չի ար տա
ցո լում հո ղի փոր ձաքն նու թյան նշ ված ար դյունք նե րը։ Մի շարք հիմ քեր կան ա կն կա լե
լու, որ օր գա նա կան ար տադ րու թյան հա մա կար գե րը պա հան ջում են կա ռա վար ման 
սե փա կան գոր ծի քա կազ մը։ Ա ռա ջի նը՝ հո ղի օր գա նա կան փո փո խու թյուն նե րը տար
բեր վում են թե՛ ո րա կա կան և թե՛ քա նա կա կան ա ռու մով։ Ե րկ րոր դը՝ հո ղային ռե սուր սի 
վի ճա կը մեծ դեր է խա ղում, քա նի որ այն մա տա կա րա րում և շր ջա նա ռում է հա վե լյալ  
սնն դա տար րե րը։ Ար դյունք նե րը կա րող են շատ տար բեր լի նել օր գա նա կան նյու թե րի 
ա վե լա ցու մից հե տո ա մե նա տար բեր պատ ճառ նե րով, ո րոն ցից մի քա նի սը հնարավոր 
է կա ռա վա րել։ Օր գա նա կան բեր րի ու թյան կա ռա վար ման վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից 
հե տա զո տու թյուն նե րում ման րա մասն ու սում նա սիր վում են հո ղի փոր ձաքն նու թյան ու 
փո փո խու թյուն նե րի և հո ղի կեն սա բա նու թյան կա ռա վար ման ե ղա նակ նե րը՝ բեր րի ու
թյունն օպ տի մա լաց նե լու նպա տա կով՝ հաշ վի առ նե լով այն հա մակ ցու թյուն նե րը, ո րոնք 
հան դի պում են կեն սա բա նո րեն ակ տիվ հո ղե րում։

 
Աղ բյու րը՝
http://articles.extension.org/pages/18636/soil-fertility-in-organic-farming-systems:-much-more-

than-plant-nutrition 

•	  Տեքս տում նշեք 8 սպե ցի ֆիկ հիմ նա բառ։ Կազ մեք հիմ նա բա ռե րի ցանկ և բա ցատ րեք յու-
րա քան չյուր հիմ նա բա ռը՝ սե փա կան սահ մա նում մտա ծե լով։ Դուրս բե րեք կար ևոր հիմ-
նա բա ռե րը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում հո ղի բեր րի ու թյա նը նվիր ված 
տեքս տից։

Հիմ նա բառ Սահ մա նում
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•	  Պատ րաս տեք 5 հարց տեքս տի վե րա բե րյալ վիկ տո րի նայի հա մար։ Հար ցե րը կա րե լի է 
ո ւղ ղել դա սըն կե րո ջը, ով պետք է պա տաս խա նի՝ հի շե լով տեքս տը։

 

1.

2.

3.

4.

5.

•	  Տեքս տը կր ճա տեք այն պես, որ կազմ ված լի նի ճիշտ 100 բա ռից։
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2.2 Ի՞ն չը չի թույ լատր վում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նում

	Ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը
	Կա նաչ պա րար տա ցու մը
	Գո մաղ բը, կոմ պոս տը և գո մաղ բային խառ նուրդ նե րը
	Թույ լատր ված լրա ցու ցիչ պա րար տաց նող նյու թե րը
	Հար ևան ոչ օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյու նից բեր ված գո մաղ բը

2.3 Լ րաց րեք բաց թողն ված տե ղե րը 

•	 Բ նա կան պես տի ցիդ նե րից մե կը, ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյան մեջ _______________________ է։ 

•	 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նում _____________________ պետք է սրսկ վի բույ սե րի 
վրա ա ռա ջին հա յաց քից վա րա կի նշան ներ տես նե լու դեպ քում։

•	  Կի րա ռե լով _________________________ կոչ վող գոր ծըն թա ցը՝ ֆեր մեր նե րը կա րող են հո ղը 
լավ վի ճա կում պա հել եր կար տա րի ներ

2.4 Ս տորև նշ ված նե րից ո ՞րն է օգ նում պահ պա նել հո ղի ա ռող ջու թյու նը

	Կեղ տաջ րե րը
	Սին թե տիկ պա րար տա նյու թը
	Մո նո կուլ տու րան
	Ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը
	Խո րը վա րը

2.5 Ո՞ր օր գա նա կան պա րար տա նյու թը կա րող եք գտ նել  
ձեր տա րած քում

 Կազ մեք օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րի ցանկ։

2.6 Ո րո՞նք են թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րը, և ին չո՞ւ են դրանք այդ քան 
կար ևոր օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մար
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2.7  Բա ցատ րեք «հո ղի բեր րի ու թյուն» եզ րույ թը սե փա կան բա ռե րով

2.8 Ո՞րն է կա նաչ պա րար տա նյու թը

Ն շեք, թե որ պն դումն է սխալ։

	Կա նաչ պա րար տա նյու թը մշա կա բույ սեր են, ո րոնք ցա նում են մերկ հո ղը ծած կե լու հա-
մար, ե րբ հն ձում են հա ցա հա տի կը։

	Կա նաչ պա րար տա նյու թը ա զատ ա րա ծեց վող կեն դա նի նե րի գո մաղբն է։
	Կա նաչ պա րար տա նյու թը հո ղը սնու ցե լու նպա տա կով ա ճեց վող բույ սերն ե ն։
	Կա նաչ պա րար տա նյու թը բույ սե րը կամ մշա կա բույ սերն են, ո րոնք ա ճեց վում են հո ղի 

բեր րի ու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար։

2.9 Ո րո՞նք են կա նաչ պա րար տաց ման ա ռա վե լու թյուն նե րը։ 

Մի աց րեք հա մա պա տաս խան դաշ տե րը։

Հո ղի կա ռուց-
ված քի բա րե լա-
վում

Այն կեն սա վայր է ա պա հո վում գոր տե րի, բզեզ նե րի 
և բնա կան այլ գի շա տիչ նե րի հա մար, ո րոնք սի րում 
են խո նավ կա նաչ պա րար տա նյու թե րը և սն վում են 
այն պի սի վնա սա տու նե րով, ի նչ պի սիք են խխունջ-
նե րը, կո ղինջ նե րը և այլն։ Կա նաչ պա րար տա նյու թը 
նաև շփո թեց նում է ո րոշ մի ջատ նե րի, ե թե տնկ ված 
է սնն դի մշա կա բույ սե րի ա րան քում։ Օ րի նակ՝ գա-
զա րի ճան ճը ցածր է թռ չում, այն պես որ, ե թե ա վե լի 
բարձր և ոչ շատ ին վա զիվ կա նաչ պա րար տա նյութ է 
ցան ված շար քե րի միջև, ա պա ճան ճը կշ փոթ վի և չի 
հար ձակ վի ամ բողջ բեր քի վրա։

Մո լա խո տե րի 
ճնշում

Որ պես կեն դա նի ցան քա ծածկ, այն օգ նում է հո ղը 
պաշտ պա նել սեղ մու մից հոր դա ռատ ան ձրև նե րի 
հետ ևան քով, կան խում է սնն դա տար րե րի լվա ցու մը 
և օգ նում է մի աս նա կան պա հել հո ղը։ Ամ ռա նը այն 
կպաշտ պա նի հո ղը ար ևի և քա մու չո րաց նող ազ դե-
ցու թյու նից։ 
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Հո ղի մեջ նոր  
սնն դա տար րե րի 
ա վե լա ցում

Ո րոշ կա նաչ պա րար տա նյու թեր ու նեն շատ խո րը 
ներ թա փան ցող ար մատ ներ, ո րոնք ա ճե լիս բաց վածք 
են ա ռա ջաց նում հո ղում։ Սա ծանր հո ղե րի դեպ քում 
ա ռա վե լու թյուն է, քա նի որ ա վե լի ա զատ ջրա հե ռաց-
ման հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, և օր գա նա կան 
նյու թե րը մնում են հո ղում, ի սկ ա վե լի թեթև հո ղե րի 
դեպ քում հո ղի մաս նիկ նե րը կա րող են ա վե լի լավ մի-
ա վոր վել, այն պես որ կա րո ղա նում են ջուրն ա վե լի 
լավ պա հել և օր գա նա կան նյու թե րը թող նել հո ղում։

Հո ղի պաշտ պա-
նու թյուն 

Ո րոշ տե սակ ներ մա կեր ևույթ են բե րում այն հան-
քա նյու թե րը, ո րոնք այ լա պես չէ ին օգ տա գործ վի 
բույ սե րի կող մից, ի սկ պա տի ճա վոր կա նաչ պա րար-
տա նյու թե րը կլա նում են ա զո տը օ դից և ֆիք սում 
այն ար մա տի կոշ տուկ նե րի կամ ի րենց ար մատ նե րի 
վրա, այն պես որ փոր վե լու դեպ քում այն հա սա նե լի է 
դառ նում հա ջորդ մշա կա բույ սի հա մար։ 

Վ նա սա տու նե րի 
դեմ պայ քար

Կա նաչ պա րար տա նյութ հան դի սա ցող մշա կա բույ սե-
րը ա րագ են ա ճում և նրանց տեր ևա խիտ ա ճը խեղ-
դում է մո լա խո տե րին։ Այն կեն դա նի ցան քա ծած կի 
նման է, քա նի որ խո չըն դո տում է մո լա խո տե րի ա ճին 
և պահ պա նում հո ղի խո նա վու թյու նը։ Լավ է նախ ևա-
ռաջ հա մոզ վել, որ հո ղը զերծ է մո լա խո տե րից։ Ա հա 
թե ին չու դրանք շատ կար ևոր են այն դեպ քե րում, 
ե րբ տա րածք նե րը մնում են ան մշակ, հատ կա պես 
լավ է ձմ ռա նը։

2.10 Ի՞նչ քայ լեր պետք է կա տա րեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ 
զբաղ վող ֆեր մեր նե րը հո ղի բեր րի ու թյու նը մե ծաց նե լու հա մար

Ն շեք ճիշտ պա տաս խան նե րը։

Մե ծաց նել բու սա կան և կեն դա նա կան մնա ցորդ նե րի քա նա կը, ո րոնք վերադարձ վում 
են դաշտ։

Բե րել մարդ կանց ա ռա ջաց րած թա փոն նե րը դաշտ։

Ս պա նել բո լոր կեն դա նի նե րին, ո րոնք ապ րում են հո ղում, քա նի որ նրանք փ չաց նում 
են հո ղի կա ռուց ված քը։

Խ թա նել հո ղում առ կա հո ղաս տեղծ և սնն դա նյու թեր ար տադ րող օր գա նիզմ նե րը։

Մերկ հո ղը ծած կել բու սա կան ծած կով։

Թող նել հո ղը չծածկ ված, քա նի որ հո ղի օր գա նիզմ նե րին շն չե լու օդ է պետք։

Շատ ծա ռեր տն կել ֆեր մայի հո ղա տա րած քում։

Հ նա րա վո րինս հա ճախ շր ջել հո ղը՝ խո րը փո րե լով, որ պես զի այն օ դա փոխ վի։

Ն վա զեց նել գյու ղատն տե սա կան մե քե նա նե րի և կեն դա նի նե րի պատ ճա ռով հո ղի 
խտա ցու մը։

Նա խա տե սել ցան քաշր ջա նա ռու թյուն՝ հո ղի ա ռող ջու թյու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ 
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2.11  Բա ցատ րեք, թե ին չու օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող 
ֆեր մեր նե րը պետք է հե տա մուտ լի նեն սնուց ման փակ ցիկ լին

2.12 Ն կա րեք գրա ֆի կա կան պատ կեր՝ օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան մեջ սնուց ման ցիկ լը ներ կա յաց նե լու հա մար։ 

Օգ տա գոր ծեք հետ ևյալ հիմ նա բա ռե րը՝ ձեր նկա րը հարս տաց նե լու հա մար։ Ա նհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում նոր հիմ նա բա ռեր ա վե լաց րեք։

Կեն դա նի ներ Գո մաղբ Հավ

Ձու Կաթ Միս 

Կեր Կո պիտ կեր Կո յու ղի

Պա րար տա նյութ Պես տի ցիդ Թի թեռ նա ծաղ կա վոր 

Հա ցազ գի Ե գիպ տա ցո րեն Կար տո ֆիլ

…. …. ….
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2.13 Ինք նու րույն ու սում նա սի րեք բնա կան պես տի ցիդ նե րը

 Կան բնա կան մի ջոց նե րով բույ սե րի պաշտ պա նու թյան տար բեր ձևեր։ Բնա կան պես տի ցիդ-
նե րի մա սին հարց րեք ըն տա նի քի ան դամ նե րին, հար ևան ֆեր մեր նե րին, ըն կեր նե րին, փոր ձա-
գետ նե րին, ու սու ցիչ նե րին, խորհր դա տու նե րին և այ լոց։ Հա վա քեք տե ղե կու թյուն ներ ե րեք տար-
բեր բնա կան պես տի ցիդ նե րի վե րա բե րյալ։

1.

2.

3.

4.

2.14  Պատ րաս տեք ձեր պես տի ցի դը տա նը և նկա րագ րեք  
պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը պատ մա տախ տա կի մի ջո ցով

 Այս պատ մա տախ տա կը բա ժան ված է 6 շր ջա նա կի։ Օգ տա գոր ծեք նկար ներ՝ նա խա պատ-
րաս տա կան քայ լե րը բա ցատ րե լու հա մար։ Տո ղե րի վրա նկա րագ րեք քայ լե րը բա ռե րով։ Ի մաս-
տա լից վեր նա գիր մտա ծեք յու րա քան չյուր քայ լի հա մար։

 Պատ մա տախ տա կի նմուշ բնա կան պես տի ցիդ ներ պատ րաս տե լու վե րա բե րյալ։ 

           Ն կա րագ րու թյուն՝
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________

         Ն կա րագ րու թյուն՝

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________
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          Ն կա րագ րու թյուն՝

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________

          Ն կա րագ րու թյուն՝

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________

          Ն կա րագ րու թյուն՝

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________

          Ն կա րագ րու թյուն՝

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 Վեր նա գիր՝ ___________________  ____________________________________________________

2.15  Բույ սե րի պաշտ պա նու թյունն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ

 Ըն թեր ցեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մա սին հետ ևյալ 
տեքս տը և պա տաս խա նեք տեքս տի վե րա բե րյալ հար ցե րին։

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ բույ սե րի ա ռող ջու թյու նը հիմ նա կա նում կա ռա
վար վում է կան խար գե լիչ և ա նուղ ղա կի մի ջոց նե րով, ի նչ պի սիք են հա մա պա տաս խան 
տե սակ նե րի և սոր տե րի ը նտ րու թյու նը, ո րոնք քիչ են են թա կա վնա սա տու նե րի և հի
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վան դու թյուն նե րի ազ դե ցու թյա նը և հա մա պա տաս խա նեց ված են տե ղա կան պայ ման
նե րին, ճիշտ ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը, օգ տա կար օր գա նիզմ նե րի խթա նումն ու բաց
թողու մը, մե խա նի կա կան և ֆի զի կա կան մե թոդ նե րը։ Այդ պի սի մի ջոց նե րի կեն սա բազ
մա զա նու թյան խե լա միտ օգ տա գոր ծու մը նույն պես օր գա նա կան պտ ղա բու ծու թյան 
ծրագ րե րում ա ռանց քային է ։
 Կեն սա բազ մա զա նու թյու նը կար ևոր դեր է խա ղում բույ սե րի ա ռող ջու թյան պահ պան
ման հա մար։ Օր գա նա կան ճա նա պար հով բուծ ված տե սակ ներն ու սեր մե րը և է կո հա
մա կար գի կա ռա վա րու մը կար ևոր գոր ծոն ներ են ա վե լի ու ա վե լի կա յուն գյու ղատն տե
սա կան հա մա կար գե րի հա մար։ 
Հո ղի կյան քը օր գա նա կան բույ սե րի ար տադ րու թյան մեկ նա կետն է։ Քա նի որ լուծ վող 
պա րար տա նյու թե րի կի րա ռու մը խս տիվ սահ մա նա փակ ված է, մաս նա վո րա պես՝ չեն 
թույ լատր վում հան քային ա զո տի պա րար տա նյու թե րը, ա պա շատ կար ևոր է խթա նել 
հո ղի բնա կան բեր րի ու թյու նը հո ղաբ նակ օր գա նիզմ նե րի (ման րէ ներ, սն կեր և այլն) ակ
տի վու թյան մի ջո ցով, ո րոնք կա րող են սնն դա նյու թեր փո խան ցել բույ սե րին։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը օգ տա գոր ծում են բազ
մամյա մշա կա բույ սե րի ցան քաշր ջա նա ռու թյու նը, նե րա ռյալ՝ թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի 
և կա նաչ պա րար տաց ման այլ մշա կա բույ սե րը, և օգ տա գոր ծում են կեն դա նա կան գո
մաղբ կամ օր գա նա կան նյու թեր՝ հո ղի բեր րի ու թյունն ու կեն սա բա նա կան ակ տի վու
թյու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով։ Հո ղի օր գա նա կան նյու թե րը պահ պա նե լու կամ ա վե
լաց նե լու և հո ղի կա յու նու թյունն ու կեն սա բազ մա զա նու թյու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով 
նա խընտ րե լի են պատ շաճ մշա կու թյան գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես՝ վա րը։ Կեն սա դի նա
միկ պատ րաս տուկ նե րի օգ տա գոր ծու մը թույ լատր վում է։ 
Վ նա սա տու նե րի, հի վան դու թյուն նե րի և մո լա խո տե րի զար գա ցու մը կան խե լու հա մար 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րին թույլ չի տր վում կի րա ռել 
սին թե տիկ պես տի ցիդ ներ կամ հեր բի ցիդ ներ։ Ա հա սա է պատ ճա ռը, թե ին չու է նա
խընտ րու թյուն տր վում դի մաց կուն տե սակ նե րին և սոր տե րին։ Բազ մա մյա մշա կա բույ
սե րի ցան քաշր ջա նա ռու թյունն ու մշա կու թյան հա մա պա տաս խան մե թոդ նե րն ունեն 
վնա սա տու նե րից, հի վան դու թյուն նե րից և մո լա խո տե րից բույ սե րին պաշտ պա նե լու 
դեր։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը կա րող են նաև ա պա
վի նել ջեր մային գոր ծըն թաց նե րին, վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րին, ի նչ պես, 
օրինակ, զատ կաբ զեզ նե րին կամ տրի խոգ րամ նե րին, և որ ևէ մշա կա բույ սի նկատ մամբ 
հաս տատ ված սպառ նա լի քի դեպ քում՝ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան այն ար տադ րանք
նե րին, ո րոնք թույ լատր ված են օր գա նա կան ար տադ րու թյան ո լոր տում։

 
Աղ բյու րը՝ 
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_policy_position_paper_plant_health_201604.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/plants-and-plant-products_en 

•	  Կազ մեք 3 հարց տեքս տի վե րա բե րյալ ձեր դա սըն կեր նե րից որ ևէ մե կի հա մար։

1.

2.

3.
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•	  Հո րի նեք պատ մու թյուն։
 

Ինչ պե՞ս կփո փոխ վեր մեր կյան քը, ե թե մեր մար զի բո լոր ֆեր մեր նե րը դա դա րե ին 
օգ տա գոր ծել ագ րո քի մի ա կան նյու թեր։ Հո րի նեք պատ մու թյուն՝ նկա րագ րե լով մի գե ղե ցիկ 
նոր աշ խարհ, որ տեղ ագ րո քի մի ա կան նյու թե րը հնա ցած են, քա նի որ ֆեր մեր նե րը գտել են 
բնու թյան հետ աշ խա տե լու ձևը։ Նկա րագ րեք ազ դե ցու թյուն նե րը է կո լո գի ա կան, տն տե սա կան և 
սո ցի ա լա կան մա կար դակ նե րում։
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2.16 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա կար օր գա նիզմ նե րը

 Գյու ղատն տե սու թյան և այ գե գոր ծու թյան մեջ օգ տա կար է հա մար վում ցան կա ցած օր գա-
նիզմ, ո րն օ գուտ է բե րում ա ճի ըն թաց քին, այդ թվում՝ մի ջատ նե րը, սար դե րը, այլ կեն դա նի նե րը, 
բույ սե րը, ման րէ նե րը, սն կե րը, վի րուս նե րը և նե մա տոդ նե րը։

•	 Ն շեք ե րեք օր գա նիզմ, ո րոնք օգ տա կար են գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան հա մար։

•	 Ն կա րեք ձեր թվար կած օգ տա կար օր գա նիզմ նե րը։

            Ն կա րագ րու թյուն՝
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

          Ն կա րագ րու թյուն՝
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

          Ն կա րագ րու թյուն՝
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________
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3. Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը  
մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան, բու սա կան ծագ ման  
ար տադ րան քի, ի նչ պես նաև վայ րի մշա կա բույ սե րի  
ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում

3.1  Սեր մե րի հար մար ված սոր տե րի ը նտ րու թյուն 

Ըն թեր ցեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մա սին հետ-
ևյալ տեքս տը և պա տաս խա նեք տեքս տի վե րա բե րյալ հար ցե րին։

 Գյու ղատն տե սա կան սո վո րա կան մե թոդ նե րը վնա սում են մո լո րա կին, և մեզ հա մար 
կեն սա կան է խթա նել այն պի սի  տե սակ ներ և մե թոդ ներ, ո րոնք աշ խա տում են բնու
թյան հետ, այլ ո չ՝ բնու թյան դեմ։ 
Օ րի նակ՝ ցո րե նի մի շարք ժա մա նա կա կից տե սակ ներ խիստ բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն ու նեն շր ջա կա մի ջա վայ րի և մար դու ա ռող ջու թյան վրա։ Ցո րե նի ժա մա նա կա կից 
տե սակ նե րը գա ճա ճային տե սակ ներ են, ին չը նշա նա կում է, որ դրանք մո լա խո տե րի 
դեմ այն քան էլ մր ցու նակ չեն, ին չի ար դյուն քում կախ ված են հեր բի ցիդ նե րի օգ տա գոր
ծու մից։ Թեև դրանք բարձր բեր քատ վու թյուն են ա պա հո վում, սա կայն պա հան ջում են 
սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի մեծ քա նակ ներ։ Ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունքն է՝ սթ րե սի են թար կել շր ջա կա մի ջա վայ րը՝ այն ցո րե նի ժա մա նա
կա կից տե սակ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով։
Դ րան հա կա ռակ՝ ցո րե նի հին տե սակ նե րը կա րե լի է հեշ տու թյամբ օգ տա գոր ծել օր գա
նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րում, քա նի որ դրանք ներ դաշ նակ են շր ջա
կա մի ջա վայ րին և բնա պահ պա նա կան հա վա սա րակշ ռու թյա նը։ Ի րենց բարձ րու թյան 
շնոր հիվ (կա րող են ա ճել մինչև 180 սմ) դրանք մր ցու նակ են մո լա խո տե րի նկատ մամբ 
և պա րար տա նյու թե րի ին տեն սիվ օգ տա գործ ման կա րիք չու նեն։ Այդ տեսակներն ունեն 
բարձր գե նե տի կա կան փո փո խա կա նու թյուն և կեն սա բազ մա զա նու թյան կար ևոր աղ
բյուր ե ն՝ և նպաս տում են ա վե լի ը նդ լայն ված է կո հա մա կար գե րի ա ռող ջու թյա նը։
 Հատ կան շա կան է, որ ժա մա նա կա կից կուլ տի վար նե րը նվազ դի մաց կուն են վնա սա
տու նե րի, հի վան դու թյուն նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի սթ րես նե րի նկատ մամբ։ Այս բնու
թագ րիչ նե րը կար ևոր են ա պա գա կա յուն գյու ղատն տե սու թյան հա մար՝ ի դեմս կլի մայի 
փո փո խու թյուն նե րի։ Քա նի որ ցո րե նի հին բնա կան տե սակ ները հա րուստ և բարդ ծա
գում ունեն, հար մար վել են ա մե նա բազ մա զան սթ րես նե րին հա կազ դե լուն։ Սա դրանք 
դարձ նում է հիմ նա կան ռե սուրս ա պա գա մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան հա մար։ 

•	  Պատ կե րաց րեք, որ գի տա ժո ղով եք կազ մա կեր պում այս թե մայի շուրջ։ Ի ՞նչ խո րա գիր կա-
րող է ու նե նալ այդ գի տա ժո ղո վը։ Ա ռա ջար կեք խո րագ րի տար բե րակ ներ։

•	  Պատ կե րաց րեք, թե գի տա ժո ղով եք ի րա կա նաց նում այս թե մայի շուրջ։ Գի տա ժո ղո վի 
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նպա տակն է ՝

 Հար թակ տրա մադ րել ժա մա նա կա կից սոր տե րին բնո րոշ զգա յու նու թյան խն դիր նե րի 
քն նարկ ման, ըն կալ ման և լուծ ման հա մար և ժա մա նա կա կից բու սա բու ծու թյան, ար
դյու նա բե րա կա նաց ված ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ըն թա ցա կար գե րում կա
տար ված փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րին դրա 
հնա րա վոր կապ վա ծու թյանն ան դրա դառ նա լու հա մար։

Ն կա րագ րեք լսա րա նում դե րա խա ղի կազ մա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա վի ճա կը։ 
Կան այ ցե լու ներ և բա նա խոս ներ, ով քեր մաս նակ ցում են այս գի տա ժո ղո վին։ Նկա րագ րեք դե-
րա խա ղի պայ ման նե րը։ Պա տաս խա նեք հետ ևյալ հար ցե րին՝ 

- Ի՞նչ օ գուտ կտա դա մաս նա կից նե րին։ 
- Որ տե՞ղ է տե ղի ու նե նա լու գի տա ժո ղո վը։
-  Քա նի՞ մարդ է մաս նակ ցե լու։ 
- Ին չո՞ւ է կար ևոր այս գի տա ժո ղո վի կազ մա կեր պու մը։

Գի տա ժո ղո վի ի րա վի ճակ

•	 Ն կա րագ րեք ե րեք տար բեր դեր (100 բառ յու րա քան չյու րի հա մար)։ Կա րե լի է նե րա ռել՝ 
գիտ նա կան, քա ղա քա գետ, բժիշկ, սեր մեր ար տադ րող ըն կե րու թյան սե փա կա նա տեր, 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր, սո վո րա կան ֆեր մեր, լրագ րող, 
գյու ղատն տե սա կան հար ցե րով խորհր դա տու կամ ձեր պատ կե րաց մամբ ցան կա ցած այլ 
դեր։

1. Դեր՝

2. Դեր՝

3. Դեր՝
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3.2 Ն շեք մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան ո լոր տում օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան ե րեք օ գուտ

1.

2.

3.

3.3 Օր գա նա կան ար տադ րան քի վե րամ շա կու մը

 Ըն թեր ցեք հետ ևյալ տեքս տը և կա տա րեք ստորև նշ ված ա ռա ջադ րանք նե րը։

 Օր գա նա կան ար տադ րան քի վե րամ շա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պի սի մե թոդ
նե րով, ո րոնք ե րաշ խա վո րում են ար տադ րան քի օր գա նա կան ամ բող ջա կա նու թյան և 
կեն սա կան հատ կա նիշ նե րի պահ պա նու մը ար տադ րա կան ամ բողջ շղ թա յում։ Օր գա
նա կան սնն դամ թեր քի վե րամ շա կու մը պետք է ժա մա նա կային և տա րա ծա կան ա ռու
մով հե ռու լի նի ոչ օր գա նա կա նից։ Օր գա նա կան սնուն դը պետք է վե րամ շակ վի օր
գա նա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան հա վաս տագր ված ե ղա նա կով, ե րբ 
հա տուկ քայ լեր են ձեռ նարկ վում՝ ա պա հո վե լու, որ օր գա նա կան բա ղադ րա տար րե րը 
չեն խառն վում կամ չեն աղ տոտ վում ոչ օր գա նա կան նյու թե րով։ Այն վայ րե րը, որ տեղ 
պահ վում են բա ղադ րա տար րե րը, սար քա վո րում նե րը, ար տադ րան քի փա թե թա վոր
ման և վերջ նա կան օր գա նա կան ար տադ րան քի պահ պան ման սե նյակ նե րը, պետք է 
հա մա պա տաս խա նեն կա նոն նե րին։ 
Օր գա նա կան բա ղադ րա տար րը չի կա րող մի ա ժա մա նակ առ կա լի նել միև նույն բա
ղադ րա տար րի՝ ոչ օր գա նա կան կամ ան ցու մային վի ճա կում գտն վող ձևի հետ։ 
«Օր գա նա կան» եզ րույ թի օգ տա գոր ծու մը են թադ րում է, որ բո լոր բա ղադ րա տար րե րը 
պետք է ա ճեց ված լի նեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ներ պե տա կան կա նո նա
կար գե րին հա մա պա տաս խան։ Բա ցի դրանից՝ ար տադ րան քը պետք է ար տադր ված 
լի նի օր գա նա կան ար տադ րու թյան ի րա վա կան կար գա վո րում նե րին հա մա պա տաս
խան։ « Օգտագոր ծում» նշա նա կում է ե փել, թխել, պա հա ծո պատ րաս տել, տա քաց նել, 
չո րաց նել, խառ նել, ման րաց նել, հա րել, ան ջա տել, զտել, ար դյու նա հա նել, կո տո րել, կտ
րա տել, թթ վեց նել, ա ղիք նե րը հա նել, պահ պա նել, ջրազր կել, սա ռեց նել, հո վաց նել կամ 
այլ ձևով ար դյու նա բե րել։ Սնուն դը կոն տեյ նե րում փա կե լը են թադ րում է փա թե թա վո
րում, թի թե ղյա և ա պա կե տա րա նե րի մեջ պա հա ծո յա ցում։ 
Չի կա րե լի օգ տա գոր ծել նյու թեր և մի ջոց ներ, ո րոնք շտ կում են այս ար տադ րան քի 
վե րամ շակ ման ժա մա նակ տեղ գտած ան փու թու թյան ար դյունք նե րը, կամ ո րոնք կա
րող են այս ար տադ րան քի ի րա կան բնույ թի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու ա ռու մով 
ա պա կողմ նո րո շիչ լի նել։

 Աղ բյու րը՝
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/processed-products_en
https://www.ota.com/organic-101/how-organic-food-processed 

•	  Կազ մեք տեքս տի վե րա բե րյալ 3 հարց ձեր դա սըն կեր նե րից որ ևէ մե կին ո ւղ ղե լու հա մար։

1.

2.
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3.

•	  Պատ կե րաց րեք, թե աշ խա տում եք վե րամ շակ մամբ զբաղ վող որ ևէ ըն կե րու թյու նում։ Այս 
ըն կե րու թյունն ու զում է ա վե լի շատ սու պեր մար կետ ներ ներգ րա վել իր հա ճա խորդ նե րի 
շր ջա նա կում։ Հետ ևա բար ըն կե րու թյանն ան հրա ժեշտ է տե ղե կատ վա կան գր քույկ՝ հա-
վա նա կան հա ճա խորդ նե րին օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան և օր գա նա կան ար տադ-
րան քի մշակ ման գոր ծըն թա ցի մա սին տե ղե կաց նե լու հա մար։ Նկար ներ և տեքստ մտա-
ծեք ձեր գր քույ կի հա մար։
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3.4  Վայ րի բույ սե րի հա վա քագ րու մը՝ ը ստ օր գա նա կան  
գյու ղատն տե սու թյան կա նոն նե րի

 Ըն թեր ցեք ստորև ներ կա յաց ված տեքս տը և կա տա րեք հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք-
նե րը։ Քն նար կեք ձեր հիմ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը դա սըն կեր նե րի հետ։

 Հա վա քագր ված վայ րի ապ րանք նե րը հիմ նա կա նում սնն դի, կոս մե տի կայի և բժշ կա
կան ո լոր տում օգ տա գործ վող ներն են, ո րոնք հա վաք վում են վայ րի վի ճա կում։ Չկա այս 
եզ րույ թի վերջ նա կան և պատ շաճ սահ մա նում, և շատ այլ եզ րույթ ներ են օգ տա գործ
վում նմա նօ րի նակ ապ րանք նե րի հա մար, ի նչ պես օ րի նակ՝ « կեն սա բազ մա զա նու թյան 
ար տադ րանք», «բ նա կան ապ րանք ներ» կամ «ան տա ռի ոչ փայ տյա ար տադ րանք»։ 
Այդ պի սի ար տադ րան քը կա րող է օգ տա գործ վել հետ ևյալ ձևե րով՝ 

•	 Կոս մե տիկ մի ջոց նե րի և դե ղա մի ջոց նե րի հա մար բա ղադ րա տար րեր 
•	 Ս նունդ և սնն դային հա վե լում ներ (ու տե լի ըն կու զե ղեն, սն կեր, միրգ, որ սա-

միս, խո տա բույ սեր, հա մե մունք ներ, ձկ նե ղեն, շա քա րի փո խա րի նիչ)
•	  Ման րա թե լեր (փայ տա նյու թի այ լընտ րան քային աղ բյուր ներ, օ րի նակ՝ ռա-

թան, հնդ կե ղեգ, ո րոնք օգ տա գործ վում են կա հույ քա շի նու թյան, տեքս տիլ 
ար դյու նա բե րու թյան, շի նա րա րու թյան կամ սպաս քի պատ րաստ ման մեջ), 
լվա ցող մի ջոց ներ և ար դյու նա բե րա կան այլ ար տադ րան քի բա ղադ րա տար-
րեր։ 

Վայ րի բու սա տե սակ նե րի լայն բազ մա զա նու թյուն է օգ տա գործ վում և վա ճառ վում բժշ
կա կան նպա տակ նե րով։ Եվ րո պա յում դե ղա բույ սե րի և ա նու շա բույր բույ սե րի մո տա
վո րա պես 90%ը հա վաք վում է վայ րի բնու թյու նից և հիմ նա կա նում մա տա կա րար վում 
Ար ևե լյան Եվ րո պայի և Մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի կող մից։ 
Հա վա քագր ման կա յու նու թյան վե րա բե րյալ մտա հո գու թյուն է ի հայտ ե կել վայ րի պայ
ման նե րում հա վա քագր ված բույ սե րի ա ռևտ րի ծա վալ նե րի մե ծաց ման հետ ևան քով։ 
Քա նի որ վայ րի բնու թյու նից հա վա քագր ված ար տադ րան քի պա հան ջար կը մե ծա նում 
է, բեր քա հա վա քը կա րող է աս տի ճա նա բար դառ նալ ոչ կա յուն։ Օր գա նա կան հա վաս
տագ րումն ու նի հա վա քագր ման կա յու նու թյան մե ծաց մա նը նպաս տե լու պո տեն ցի ալ՝ 
մի ա ժա մա նակ շատ ար տադ րող նե րի հա մար ստեղ ծե լով շու կա յա հան ման նոր հնա
րա վո րու թյուն ներ և ա վե լի բարձր ար ժե քով ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն։ 
Օր գա նա կան վայ րի ապ րանք նե րի պա հան ջար կը մեծ է։ Հիմ նա կան տե սակ ներն ե ն 
հա տապ տուղ նե րը, ըն կու զե ղե նը, սուն կը և մեծ թվով խո տա բույ սե րը։ Կա նաև մարմ
նի խնամ քի և բու սա բու ժու թյան ո լոր տում օր գա նա կան ապ րանք նե րի նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյան մե ծա ցում։

 Աղ բյու րը՝
http://www.organic-services.com/fileadmin/files/05publications/Studies/World_Production_and_

Marketing_of_Organic_Wild_Collected_Products_final.pdf 

•	 Ո՞րն է այս տեքս տի հիմ նա կան ու ղեր ձը։ Ամ փո փեք այն մինչև հա րյուր բա ռով։
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•	  Պատ կե րաց րեք, թե դուք լրագ րող եք և պետք է ձեր տա րած քում վայ րի բույ սե րի հա վա-
քման վե րա բե րյալ հոդ ված գրեք թեր թում տպագ րե լու հա մար։ Ձեր նպա տակն է հա մո զել 
գյու ղի բնա կիչ նե րին օր գա նա կան հա վաս տա գիր ձեռք բե րել՝ ի րենց հա վա քած օր գա-
նա կան ապ րանք նե րը գյու ղա ցի ա կան կոո պե րա տի վի մի ջո ցով վա ճա ռե լու հնա րա վո րու-
թյուն ստա նա լու նպա տա կով։ 

•	 Վեր նա գիր ա ռա ջար կեք ձեր հոդ վա ծի հա մար։

Այս տեղ գրեք ձեր հոդ վա ծը
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3.5 Գ ծեք ձեր տա րա ծաշր ջա նի քար տե զը և նշեք այն բո լոր  
տա րածք նե րը, որ տեղ ա վան դա բար վայ րի բույ սեր են հա վա քում

 Հա մե մա տեք քար տե զը դա սըն կեր նե րի գծած քար տեզ նե րի հետ և քն նար կեք ձեր ստա ցած 
ար դյունք նե րը։
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4 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը  
ա նաս նա բու ծու թյան և կեն դա նա կան ծագ ման  
սնն դի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում 

4.1 Ի՞նչ է կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյու նը
 

Ըն թեր ցեք տեքս տը և կա տա րեք հա մա պա տաս խան ա ռա ջադ րանք նե րը։

 Կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյու նը վեր ջին տա
րի նե րին ա ճում է։ Ը ստ 2009թ. Լի սա բո նի հա մա ձայ նագ րի, ո րով ճա նաչ վում է, որ կեն
դա նի նե րը զգաց մունք ներ ու նեն, ԵՄն և նրա ան դամ ե րկր նե րը պետք է հաշ վի առ նեն 
կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյու նը գյու ղատն տե սա կան, ձկ նա բու ծա կան, փո խադ րում
նե րի և հե տա զո տու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյուն նե րում։ 
Օր գա նա կան սկզ բունք ներ և կա նո նա կար գեր են նաև մշակ վել՝ ե րաշ խա վո րե լու, որ 
կեն դա նի նե րի հետ վար վում են մար դա սի րա բար։ Ար գել վում է նրանց որ ևէ ցավ կամ 
տա ռա պանք հասց նե լը, ե թե դա ան խու սա փե լի չէ։ 
Կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ԵՄ կա նոն նե րը պա հան ջում 
են, որ պես զի բուծ վեն այն պի սի ցե ղա տե սակ ներ, ո րոնք դի մաց կուն են, կա րո ղա նում 
են հար մար վել տե ղա կան պայ ման նե րին և հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ բարձր դի
մադ րո ղա կա նու թյուն ու նեն։ Ա հա թե ին չու նա խընտ րե լի են տե ղաբ նիկ ցե ղա տե սակ
նե րը, ո րոնք հար մար ված են տե ղի շր ջա կա մի ջա վայ րին։ 
Ա նաս նա պա հու թյան մեջ օգ տա գործ վող կե րը պետք է նպաս տի կեն դա նի նե րի ա ռող
ջու թյանն ու բա րե կե ցու թյա նը։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ներն օգ
տա գոր ծում են օր գա նա կան կեր, ո րը ոչ մի այն բա րեն պաստ է ա ճի և ար տադ րո ղա
կա նու թյան, այլև ա ռող ջու թյան ու բա րե կե ցու թյան հա մար։ Կե րում չպետք է պա րու
նակ վեն նյու թեր, ո րոնք ար հես տա կան ճա նա պար հով են խթա նում ա ճը, սին թե տիկ 
ա մի նաթ թու ներ կամ գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ ներ (Գ ՄՕներ)։
 Կան կեն դա նի նե րի բնա կու թյան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ խիստ կա նոն ներ։ Մեկ 
տա րած քում պահ վող կեն դա նի նե րի թի վը պետք է հա մա պա տաս խան լի նի նրանց 
հար մա րա վետ կե ցու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու ա ռու մով։ Ա վե լին, նրանց հա մար պետք 
է հա սա նե լի լի նեն բնա կան օ դն ու լույ սը, և նրանք պետք է կա րո ղա նան դուրս գալ 
բաց տա րածք։ Կեն դա նի նե րին կա պե լը չի թույ լատր վում, ե թե դա ան հրա ժեշտ չէ ան
վտան գու թյան, բա րե կե ցու թյան կամ ա նաս նա բու ժու թյան նպա տակ նե րից ել նե լով, և 
թույ լատր վում է մի այն ա ռան ձին դեպ քե րում։ 
Օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան ա ռանց քային սկզ բունք նե րից մե կը կեն դա նի նե րին 
ա ռողջ և բա վա րար ված վի ճա կում պա հելն է։ Դա նշա նա կում է հաշ վի առ նել տար բեր 
ցե ղա տե սակ նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը։ Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սու թյունն ու ժե ղաց նում է կեն դա նի նե րի ի մու նային հա մա կար գը, քա նի որ նրանց 
տրա մադր վում է հար մար և բարձ րո րակ կեր, նրանք կա նո նա վոր շարժ ման մեջ են և 
ա զատ մուտք ու նեն հա մա պա տաս խան ա րո տա վայ րեր։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը հոգ է տա նում, որ ցան կա ցած տա ռա պանք կեն
դա նու կյան քի ըն թաց քում պահ վի նվա զա գույն շե մին։ 
Կեն դա նի նե րին փո խադ րե լիս նրանց բա րե կե ցու թյու նը պետք է ե րաշ խա վոր վի և 
նրանց փո խադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը պետք է հնա րա վո րինս կարճ տևի։ Ցան
կա ցած է լեկտ րա կան խթա նի չի կամ այլ հանգս տաց նող մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը 
բեռն ման կամ բեռ նա թափ ման ըն թաց քում խս տիվ ար գել վում է։ Մշակ ված են սպան դի 
հնա րա վո րինս ա րագ և ան ցավ մե թոդ ներ։ 
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Աղ բյու րը՝ 
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/animal-welfare_en 

•	 Տեքստըկրճատեքայնպես,որկազմվածլինիուղիղ100բառից։

•	 Ս տեղ ծեք հիմ նա բա ռե րի ցանկ։ Հա վե լեք 10 հիմ նա բառ, ո րոնք ձեր կար ծի քով կար ևոր ե ն։ 

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

•	  Պատ րաս տեք վիկ տո րի նայի հա մար 5 հարց՝ տեքս տի վե րա բե րյալ։ Հար ցե րը կա րե լի է 
ո ւղ ղել դա սըն կե րո ջը, ով պետք է դրանց պա տաս խա նի՝ հի շե լով տեքս տը։

1.

2.

3.

4.

5.
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•	  Հոդ ված գրեք տե ղա կան թեր թի հա մար կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան դրա կան և բա-
ցա սա կան կող մե րի մա սին։

•	 Ե րեք տար բեր վեր նա գիր ա ռա ջար կեք ձեր գրած հոդ վա ծի հա մար։

1.

2.

3.
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4.2  Պա տաս խա նեք օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
հետ ևյալ հար ցե րին

Պն դում Ճիշտ Ս խալ 

Կեն դա նի ներն օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում բա վա-
րար տա րածք ու նեն ա նաս նա գո մում տե ղա շարժ վե լու և ե լու մուտ 
ա նե լու հա մար։

Օր գա նա կան ե ղա նա կով պահ վող կեն դա նի նե րը նաև գե նե տի կո-
րեն մո դի ֆի կաց ված կեր են ստա նում։

Օր գա նա կան ե ղա նա կով պահ վող կեն դա նի նե րը չու նեն ջրին 
ա զատ մուտք ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու թյուն։

Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում կեն դա նի նե րի ա նաս-
նա գո մը լիքն է ծղո տով։

Կեն դա նի նե րի գլ խա քա նա կը պետք է հա մա պա տաս խա նեց վի 
մատ չե լի գյու ղատն տե սա կան տա րած քին։

Ա րո տա վայ րե րին մատ չե լի ու թյու նը խիստ կար ևոր է օր գա նա կան 
ե ղա նա կով բուծ վող կո վե րի հա մար։

Օր գա նա կան ե ղա նա կով բուծ վող կեն դա նի նե րին միշտ կե րակ րում 
են օր գա նա կան կե րով։

Օր գա նա կան ե ղա նա կով բուծ վող հա վե րին թույլ չի տր վում դուրս 
գալ, ո րով հետև նրանք կմր սեն։

Դե ղա մի ջոց նե րի կան խար գե լիչ օգ տա գոր ծումն ար գել ված է։
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5  Ներ կա յաց րեք օր գա նա կան ար տադ րան քի պի տա կա վոր ման 
և ար տա քին շր ջա նա ռու թյան հիմ նա կան պա հանջ նե րը

 5.1 Ըն թեր ցեք տեքս տը և կա տա րեք ստորև նշ ված ա ռա ջադ րանք նե րը

Հա վաս տագր ված օր գա նա կան ար տադ րանքն իս կա պե՞ս օր գա նա կան է։ Կա րո՞ղ ե նք 
մենք վս տահ լի նել, որ պի տա կա վոր ված օր գա նա կան ար տադ րանքն ար տադր վել է 
սո վո րա կան նե րից տար բեր վող ձևով։ Սրանք կար ևոր հար ցեր են, ե րբ ը նտ րու թյուն 
ե նք կա տա րում, թե ի նչ ար տադ րանք գնել։ Ո րոշ սպա ռող ներ կաս կա ծա միտ են, քա
նի որ տար բե րու թյուն ներն օր գա նա կան և սո վո րա կան ե ղա նակ նե րով ար տադր ված 
ապ րանք նե րի միջև հնա րա վոր չէ տես նել գնում ներ կա տա րե լիս։ Եր բեմն հա մը ա վե լի 
հա մո զիչ է, սա կայն սո վո րա բար օր գա նա կան ե ղա նա կով ար տադր ված սնն դա տե
սակ նե րը սո վո րա կան ձևով ար տադր ված նե րից հա մով չեն տար բեր վում։ Որ պես զի 
վս տահ լի նենք, որ օր գա նա կան ապ րանք ներն իս կա պես ար տադր ված են է կո լո գի ա
պես մա քուր ե ղա նա կով, օ րեն քով սահ ման վել է, թե ար տադ րա կան որ մե թոդ ներն են 
թույ լատ րե լի օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում։ Ի րա վա կան պա հանջ նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը ստուգ վում է ա նկախ տե սուչ նե րի կող մից, ով քեր այ ցե լում 
են ֆեր մեր նե րին և ըն կե րու թյուն ներ։ Ա ռն վազն տա րե կան մեկ ան գամ ստուգ վում են 
թե՛ օր գա նա կան սնն դի ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման և թե՛ դրա վա ճառ քի գոր
ծըն թաց նե րը։ Այն ըն կե րու թյուն նե րը, ո րոնք կա տա րում են ի րա վա կան բո լոր պա հանջ
նե րը, կա րող են օգ տա գոր ծել եվ րո պա կան օր գա նա կան պի տակ՝ պի տա կա վո րե լով 
ի րենց ար տադ րան քը Եվ րո պա կան Մի ու թյուն ար տա հա նե լու հա մար։ Բա ցի եվ րո պա
կան օր գա նա կան կնի քից, կան նաև ֆեր մեր նե րի տար բեր ըն կե րակ ցու թյուն նե րի մի 
շարք կնիք ներ։ Գյու ղատն տե սա կան ո րոշ մի ու թյուն ներ գյու ղատն տե սու թյան և ա նաս
նա բու ծու թյան շատ ա վե լի խիստ պայ ման ներ ու նեն, քան նա խա տես ված է եվ րո պա
կան օր գա նա կան պի տա կի տրա մադր ման դեպ քում։ 

•	 Ա ռա ջար կեք ե րեք վեր նա գիր վե րոն շյալ տեքս տի հա մար։

1.

2.

3.

•	  Կազ մեք տեքս տի վե րա բե րյալ 3 հարց ձեր դա սըն կեր նե րից որ ևէ մե կի հա մար։

1.

2.

3.
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•	  Կարճ նա մակ գրեք ձեր դա սըն կեր նե րից որ ևէ մե կին և նշեք օր գա նա կան հա վաս տագր-
ման հա մա կար գի կար ևո րու թյու նը (500 բառ)։
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5.2 Ին չո՞ւ պետք է ի նչոր մեկն օր գա նա կան ար տադ րանք գնի

 Բա ցատ րեք ձեր ծնող նե րին, թե ին չու նրանք պետք է օր գա նա կան ար տադ րանք գնեն։

5.3 Ին չո՞ւ է օր գա նա կան ար տադ րանքն այդ քան թանկ 

Ըն թեր ցեք ստորև ներ կա յաց ված տեքս տը և կա տա րեք հետ ևյալ ա ռա ջադ րանք նե րը։

 Հա վաս տագր ված օր գա նա կան ար տադ րան քը սո վո րա բար ա վե լի թանկ է սո վո րա
կա նի հա մե մատ (ո րի գնե րը սկ սել են նվա զել) մի շարք պատ ճառ նե րով՝

•	 Օր գա նա կան սնն դի ա ռա ջար կը պա հան ջար կի հա մե մա տու թյամբ ա վե լի 
քիչ է։ 

•	 Ար տադ րա կան ծախ սե րը օր գա նա կան ար տադ րան քի դեպ քում սո վո րա-
բար ա վե լի բարձր են մեկ մի ա վոր ար տադ րան քի ստաց ման հա մար ան-
հրա ժեշտ ա վե լի մեծ աշ խա տա տա րու թյան պատ ճա ռով և քա նի որ ձեռ-
նար կու թյուն նե րի մեծ բազ մա զա նու թյան ար դյուն քում հնա րա վոր չէ հաս նել 
մասշ տա բային տն տե սու թյան։

•	  Բեր քա հա վա քից հե տո օր գա նա կան սնն դամ թեր քի հա րա բե րա կա նո րեն 
փոքր քա նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը կապ ված է մեծ ծախ սե րի հետ, քա նի որ, 
մաս նա վո րա պես վե րամ շակ ման և փո խադր ման նպա տա կով, օր գա նա կան 
և սո վո րա կան ար տադ րա տե սակ նե րը պար տա դիր տա րան ջատ վում ե ն։ 

•	 Օր գա նա կան ար տադ րան քի շու կա յա հան ման և բաշխ ման շղ թան ա վե լի 
թանկ է ար տադ րող նե րի հա րա բե րա կա նո րեն փոքր թվի և ար տադ րան քի 
հա րա բե րա կա նո րեն փոքր ծա վալ նե րի պատ ճա ռով։

 Քա նի որ օր գա նա կան սնն դամ թեր քի և ար տադ րան քի պա հան ջար կը ա ճում է, տեխ
նո լո գի ա կան նո րա րա րու թյուն ներն ու մասշ տա բային տն տե սու թյուն նե րը պետք է նվա
զեց նեն օր գա նա կան ար տադ րան քի ար տադր ման, վե րամ շակ ման, բաշխ ման և շու
կա յա հան ման ծախ սե րը։ 
Օր գա նա կան սնն դամ թեր քի գի նը նե րա ռում է ոչ մի այն ի նք նին սնն դամ թեր քի ար
տադ րու թյու նը, այլև բազ մա թիվ այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք չեն նե րառ վում սո վո րա կան 
սնն դամ թեր քի ար ժե քում, ի նչ պես՝
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•	 Շր ջա կա մի ջա վայ րի բա րե լա վում և պաշտ պա նու թյուն (և աղ տո տու մը մեղ-
մե լու նպա տա կով ա պա գա ծախ սե րից խու սա փում)։ Օ րի նակ՝ օր գա նա-
կան հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի ա վե լի բարձր գի նը փոխ հա տու ցում 
է ցածր ֆի նան սա կան ե կա մուտ նե րը ցան քաշր ջա նա ռու թյան փու լե րում, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են հո ղի բեր րի ու թյան ա պա հով ման նպա տա կով։ 

•	 Կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան ա վե լի բարձր չա փա նիշ ներ։ 
•	 Պես տի ցիդ նե րի ոչ պատ շաճ օգ տա գործ ման հետ ևան քով ֆեր մեր նե րի 

ա ռող ջա կան խն դիր նե րից խու սա փում (և ա պա գա բժշ կա կան ծախ սե րից 
խու սա փում)։ 

•	 Գյու ղա կան շր ջան նե րի զար գա ցում՝ ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում լրա-
ցու ցիչ աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լով և ար տադ րող նե րի ար դար և բա վա րար 
ե կա մուտ ե րաշ խա վո րե լով։ 

Աղ բյու րը՝ 
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq5/en/ 

•	  Պատ կե րաց րեք, որ դուք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր եք և ու-
նեք ար տադ րան քի մեծ բազ մա զա նու թյուն, ո րն ար տադ րում եք սե փա կան ֆեր մե րային 
տն տե սու թյու նում։ Ձեր ար տադ րա կան ծախ սե րը հա րա բե րա կա նո րեն բարձր ե ն։ Դուք 
փնտ րում եք շու կա, որ տեղ կա րո ղա նաք վա ճա ռել ձեր ար տադ րան քը։ Գրեք նա մակ հա-
վա նա կան հա ճա խորդ նե րին՝ ձեր ար տադ րան քի մա սին տե ղե կաց նե լու և ձեր գնային 
քա ղա քա կա նու թյու նը բա ցատ րե լու հա մար։ Փոր ձեք հա մո զել ձեր հա ճա խորդ նե րին գնել 
ձեր բարձ րո րակ օր գա նա կան ար տադ րան քը։ 



56

5.4 Որ տե ղի՞ց է ձեր սնն դամ թեր քը

•	  Հե տա զո տեք ձեր ա ռա ջար կած սնն դա տե սա կի ծա գու մը։ Գնա ցեք ձեր բնա կա վայ րի որ ևէ 
սնն դի խա նութ և ը նտ րեք 5 ապ րանք, ո րոնք ար տադր ված են Հա յաս տա նում։ Մի ը նտ-
րեք եր կու սից ա վե լի բա ղադ րիչ ու նե ցող բարձր մշա կում ան ցած ար տադ րանք։ Նե րա ռեք 
նաև կեն դա նա կան ծագ ման ապ րանք ներ։

Թիվ Սնն դա տե-
սակ

Սնն դա տե սա կի 
ծա գում (ն շեք 
հնա րա վո րինս 
ճշգ րիտ ձևով) 

Փո խադ րու մը 
կի լո մետ րե-
րով

Ն կա րագ րեք գյու ղատն տե սա-
կան այն մե թոդ նե րը, ո րոնք կի-
րառ վել են ձեր սնն դա տե սա կը 
ա ճեց նե լու կամ բու ծե լու հա մար 
(նե րա ռեք հնա րա վո րինս շատ 
ման րա մաս ներ)։

1.

2.

3.

4.

5.
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•	  Ձեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա փոր ձեք հաս կա նալ, թե ի նչ պես կա րե լի 
է ձեր ը նտ րած սնն դա տե սակ նե րը ար տադ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ-
բունք նե րին և կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան։

N Սնն դա տե սակ Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ ա նել այս սնն դա տե սա կը օր գա նա կան գյու-
ղատնտե սու թյան սկզ բունք նե րին և կա նոն նե րին հա մա հունչ ար-
տադ րե լու հա մար։ Նկա րագ րեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նող մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը։

1.

2.

3.

4.

5.

5.5 Ինչ պե՞ս կա րող եք գտ նել օր գա նա կան ար տադ րան քը  
սու պեր մար կե տում

	Օր գա նա կան պատ կե րա նիշ և վե րահս կիչ մարմ նի հա մա րը
	Հոտն ա վե լի լավն է, քան սո վո րա կան ե ղա նա կով ար տադր վա ծի նը
	Օր գա նա կան ար տադ րանքն ա վե լի լավ համ ու նի
	Ա վե լի բարձր գին
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1.  Հա վաս տագր ված ի ՞նչ ար տադ րանք կա րող եք գտ նել Հա յաս տա նում. ցանկ կազ մեք

 5.6 Ո րո՞նք են հա վաս տագր ման ա ռա վե լու թյուն նե րը

	Ար տադ րա կան շղ թային հետ ևե լու հնա րա վո րու թյու նը 
	Լ րավ ճար նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
	Ազն վու թյան ե րաշ խա վո րու մը 
	Բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյու նը 
	Բարձր գնե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
	Տե ղե րում քիչ ստու գում նե րը 
	Ար տա հան ման շու կա նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
	Փաս տաթղ թե րի հետ կապ ված ա վե լի քիչ ջան քե րը

5.7  Գիրք գրեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին

 Պատ կե րաց րեք, թե գիրք եք գրում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին։ Ի ՞նչ թե մա ներ 
կնե րա ռեք։ Կազ մեք ձեր գր քի « բո վան դա կու թյան ցան կը»։

 Վեր նա գիր՝_________________________________________________________________

Գ լուխ 1: Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նե րա ծու թյուն

1.

2.

3.

4.

5.
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Գ լուխ 2: Մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյունն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Գ լուխ 3: Ա նաս նա բու ծու թյունն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ

1.

2.

3.

4.

5.

Գ լուխ 4: Օր գա նա կան ար տադ րան քի շու կա յա հա նու մը

1.

2.

3.

4.

5.

5.8 Պ լա նա վո րեք ձեր բա կից վա ճառ քը

 Դուք պլա նա վո րում եք ձեր բա կից վա ճառք։ Ի ՞նչ քայ լեր կկա տա րեք։ 
Թ վար կեք ձեր բա կից վա ճառ քի մա սին պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րին տե ղե կաց նե լու հնա-

րա վո րու թյուն նե րը։ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

...
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Ի՞նչ ար տադ րա տե սակ ներ եք ո րո շել վա ճա ռել ձեր բա կից։

1.

2.

3.

4.

5.

6.

...

 Հաշ վար կեք ը նտր ված ապ րանք նե րի սպա ռո ղա կան գնե րը՝

1-ին ապ րանք՝

2-րդ ապ րանք՝

3-րդ ապ րանք՝
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4-րդ ապ րանք՝

5-րդ ապ րանք՝

6-րդ ապ րանք՝
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Ի՞նչ խն դիր ներ եք սահ մա նում։ Ի ՞նչ ապ րան քաշր ջա նա ռու թյուն պետք է ու նե նաք, և ի՞ նչ քա-
նակ ներ պետք է վա ճառ վեն։

N Սնն դա տե սակ Վա ճառք ՀՀ դրա մով Քա նակ կգ-ով 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ընդ հա նուր վա ճառ քի գու մա րը 
ՀՀ դրա մով և ծա վալ նե րը կգ-ո վ։ 
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5.9  Հա ճա խորդ նե րին հա մո զե լը

 Հա ճա խորդն ա սում է. «Ին չո՞ւ պետք է գնեմ այս օր գա նա կան խն ձոր նե րը։ Դրանք ա վե լի 
փոքր են, դրանք ա վե լի թանկ ար ժեն և տես քով զի ջում են սո վո րա կան ար տադ րան քին»։ 

Ն շեք պն դում ներ, ո րոնք պետք է հա մո զեն հա ճա խորդ նե րին՝ գնե լու կեն սա բա նա կան ար-
տադ րանք։ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.10  Բա ցա հայ տեք հա վա նա կան սպա ռող նե րին

Մ տա ծեք Հա յաս տա նում ձեր տա րա ծաշր ջա նի մա սին և նկա րագ րեք ձեր շր ջա պա տում օր-
գա նա կան ար տադ րան քի հա վա նա կան գնորդ նե րին։ Ի ՞նչ վե րա բեր մունք են դրս ևո րում սպա-
ռող նե րը, ի ՞նչ տա րի քի կամ սե ռի են ի ՞նչ ե կա մուտ ու նեն։

Ն կա րագ րեք ա ռն վազն եր կու հա վա նա կան սպա ռո ղի։

1-ին սպա ռող՝

2-րդ սպա ռող՝
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5.11 Գ նան շում

 Մեկ կի լոգ րամ լո լի կը սու պեր մար կե տում վա ճառ վում է 1.170 ՀՀ դրա մով։ Բաշխ ման մար-
ժան, նե րա ռյալ հար կը 65% է։ Ի ՞նչ գնով պետք է ֆեր մերն ա ռա քի սու պեր մար կետ։

5.12  Հաշ վարկ ներ

 Դուք հա զա րի սեր մա նյութ եք գնում 500մ² դաշ տի հա մար։ Ցա նե լիս հե ռա վո րու թյու նը պետք 
է լի նի 25 x 25 սմ։ Որ քա՞ն (քա նի հատ) սեր մա նյութ է ձեզ ան հրա ժեշտ։

 
Օր գա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց ված հա զա րի տերև նե րի մեծ պա հան ջար կի պատ ճա ռով 

դուք ո րո շում եք 8%-ով ա վե լաց նել գի նը։ Ձեր ըն թա ցիկ գի նը մեկ հա տի հա մար 0,40 եվ րո է։ 
Հաշ վեք նոր գի նը։ 
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 Այս տար վա ձեր ստա ցած կար տո ֆի լի բեր քը ե ղել է 898 կգ։ 325 կգ-ը դա սա կարգ վել է որ-
պես 1-ին կար գի, ի սկ 418 կգ-ը՝ 2-րդ կար գի։ Մնա ցա ծը վա ճառ քի հա մար պի տա նի չէ և օգ տա-
գործ վե լու է որ պես ա նաս նա կեր։
 

Ո՞ր տո կոսն է դա սա կարգ վել որ պես 1-ին կար գի։ 

 

Ո՞ր տո կոսն է դա սա կարգ վել որ պես 2-րդ կար գի։ 

 

Ո՞ր տո կոսն է դա սա կարգ վել որ պես 3-րդ կար գի։ 

1-ին կար գի մեկ կի լոգ րամ կար տո ֆի լը կա րե լի է վա ճա ռել 650,00 ՀՀ դրա մով։ Հաշ վար կեք 
ձեր բեր քի շր ջա նա ռու թյու նը։
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2-րդ կար գի մեկ կի լոգ րամ կար տո ֆի լը կա րե լի է վա ճա ռել 375,00 ՀՀ դրա մով։ 
Հաշ վար կեք ձեր բեր քի շր ջա նա ռու թյու նը։

3-րդ կար գի մեկ կի լոգ րամ կար տո ֆի լը 2-րդ կար գի կար տո ֆի լի գնի 20%-ն ար ժե։ 
Հաշ վեք ար ժե քը։ 
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5.13  Պատ կե րա նի շե րի ճա նա չում

 Ո՞ր ե րկր նե րում է օգ տա գործ վում այս պատ կե րա նի շը։

Ո՞ր ապ րանք նե րի վրա կա րող եք գտ նել այս պատ կե րա նի շը։ Բե րեք օ րի նակ ներ։ 

 Ի՞նչ պա հանջ ներ պետք է կա տար վեն՝ ապ րան քա տե սակ նե րի վրա այս պատ կե րա նիշն ու նե-
նա լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար։ 

 Ո՞ր ե րկր նե րում է օգ տա գործ վում այս պատ կե րա նի շը։
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Ո՞ր ե րկր նե րում է օգ տա գործ վում այս պատ կե րա նի շը։

Ո՞ր ե րկր նե րում է օգ տա գործ վում այս պատ կե րա նի շը։

 

Ի՞նչ ու ղերձ է փո խանց վում այս պատ կե րա նի շի մի ջո ցով։
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Ի՞նչ ու ղերձ է փո խանց վում այս պատ կե րա նի շի մի ջո ցով։

 Ի՞նչ ու ղերձ է փո խանց վում այս պատ կե րա նի շի մի ջո ցով։

Ո՞ր տե սակ նե րի վրա է դրոշմ ված այս պատ կե րա նի շը։
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