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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Ձեռնարկը պատրաստվել և տպագրվել է «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ-ի կողմից, ԱՄՆ 

ՄԶԳ միջոցներով ֆինանսավորվող և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Գործընկերություն` 

հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման» ծրագրի շրջանակներում:  

Այն պարունակում է տեղեկատվություն ջերմոցների կառուցման, շահագործման և մշակության վերաբերյալ` 

տեխնիկական, տեխնոլոգիական և տնտեսական ուղղություններով: Այս գիրքը սկսնակ ֆերմերներին և 

գյուղատնտեսական ոլորտի գործարարներին հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել ջերմոցային 

տնտեսությունների հիմնադրման և մշակության համար անհրաժեշտ պայմանների, քայլերի և միջոցների 

վերաբերյալ: 

Ձեռնարկում ներկայացված են ջերմոց ընտրելու և տեղակայելու, ջեռուցելու, ոռոգելու և պահպանելու 

հիմունքները: Ավելին, գրքում նկարագրված են մշակաբույսերի, մասնավորապես՝ բանջարեղենի և 

կանաչեղենի տեսականու մշակման և աճեցման առանձնահատկությունները և տեխնոլոգիաները: 

Ձեռնարկը բաղկացած է երեք բաժիններից՝ իրենց համապատասխան ենթաբաժիններով:  

Առաջին բաժինն անդրադառնում է ջերմոցային տնտեսությունների տեխնիկական բնութագրերին և 

հիմնադրման անհրաժեշտ քայլերին: Մասնավորապես, ներկայացված են ջերմոցների ձևերն ու տեսակները` 

ելնելով տարբեր հատկանիշներից` տեղանքի ընտրությունը և ջերմոցի ճիշտ տեղակայումը, ջերմոցների 

կառուցվածքի առանձնահատկությունները և կառուցման համար անհրաժեշտ նյութերը: Հաշվի առնելով ՀՀ 

տարածքային և կլիմայական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ֆերմերների հնարավորությունները՝ 

այս բաժնում ներկայացված են նախագծային և տեխնիկական ցուցանիշներ 120քմ, 200քմ, 400քմ և 600քմ 

չափերի պոլիէթիլենային ծածկով թունելային տիպի ջերմատների համար: 

Երկրորդ բաժինը նվիրված է ջերմոցների կառուցվածքին և հարակից համակարգերին: Այս բաժնում 

քննարկվում են ջերմոցների կմախքի կառուցման և պոլիէթիլենային ծածկի ամրացման գործընթացները, 

ինչպես նաև ներկայացվում են և արդյունավետության տեսանկյունից նկարագրվում օդափոխության, 

ջեռուցման, լուսավորության, ոռոգման և հենակապային համակարգերը: 

Երրորդ բաժինն ամբողջությամբ նվիրված է ջերմոցային պայմաններում բանջարային մշակաբույսերի 
աճեցման և խնամքի գործընթացին: Այն տրամադրում է տեղեկատվություն մշակման նախապատրաստական 

աշխատանքների, մշակաբույսերի աճեցման և խնամքի համար անհրաժեշտ պայմանների վերաբերյալ: 

Մասնավորապես, ներկայացվում են մշակաբույսերի սնուցման ռեժիմները, սննդատարրերի պակասի 

ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա, բանջարային մշակաբույսերի՝ հաճախ հանդիպող հիվանդություններն ու 

դրանց կանխարգելման միջոցները և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները: 

Ջերմոցային տնտեսությունների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն պարունակող այս ձեռնարկը 

օգտակար կլինի գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների, ուսանողների, ինչպես սկսնակ, այնպես էլ 

կայացած ֆերմերների և գյուղատնտեսների, առհասարակ բոլոր շահագրգիռ անձանց համար: 
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ԲԱԺԻՆ 1  
 

ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 

1.1. Ջերմոցները և դրանց տեսակները 

Ջերմատունը լուսաթափանց նյութերով (ապակի, պոլիէթիլեն, պոլիկարբոնատ) ծածկված շինություն է, որը 

հիմնականում օգտագործվում է ջերմասեր բույսերի աճեցման ու ձմեռման կամ ժամանակից շուտ պտուղ ու 

բանջարեղեն հասունացնելու համար:  

Զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող և նոր տեխնոլոգիաներ ներդրած տարբեր երկրներ ժամանակի 

ընթացքում բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարել և, կախված տվյալ երկրի կլիմայական 

պայմաններից, ընտրել են իրենց երկրին համապատասխան և բարձր արդյունավետություն ունեցող 

ջերմատների տեխնոլոգիաներ:  

Ավելին, այսօր գործում են ջերմատների արտադրության մեջ մասնագիտացած մի շարք ընկերություններ, 

որոնք կարող են նախագծել և արտադրել ջերմատներ ցանկացած երկրի համար՝ ունենալով այդ երկրին 

բնորոշ կլիմայական տվյալները, ջերմատանը մշակվելիք մշակաբույսերի կազմը և արտադրության համար 

անհրաժեշտ նախագծային մի շարք այլ տվյալներ: Կարող են նաև ջերմատները համալրել անհրաժեշտ 

տեխնոլոգիաներով: 

Ջերմատնային տնտեսությունների հիմնումը ֆերմերներին խրախուսում է անցնել ցածրարժեքից դեպի 

բարձրարժեք գյուղատնտեսության: Ջերմատնային տնտեսությունները կառուցվածքային և տեխնիկական 

առումով շատ բազմազան են: Ուստի, ֆերմերը ջերմատուն կառուցելիս պետք է որոշում կայացնի` հաշվի 

առնելով մշակաբույսի տեսակը (կամ տեսակները), բերքի նախատեսվող քանակը, տարածքի կլիմայական 

պայմանները (ջերմաստիճանը, քամու ուժգնությունը, լույսի ինտենսիվությունը, անձրևների և կարկուտների 

հաճախականությունը, ձյան տեղումների ինտենսիվությունը և այլն) և տարբեր այլ գործոններ: 

Ջերմատները դասակարգվում են ըստ իրենց շահագործման և կառուցման հատկանիշների, նշանակության, 

սեզոնայնության, նրանցում մշակվող մշակաբույսերի տեխնոլոգիայի, լուսաթափանց ծածկի տեսակի, 

տաքացման եղանակի և այլն: 

Ըստ սեզոնայնության հատկանիշի` ջերմատները լինում են ջեռուցվող (ձմեռային) և չջեռուցվող (վաղ 

գարնանային և ուշ աշնանային): 

Ըստ ջեռուցման եղանակի՝ տարբերվում են ջրատար խողովակներով կամ օդային ջեռուցմամբ տաքացվող 

ջերմատներ: Օդային համակարգերում կարող են օգտագործվել բազմաթիվ օդատաքացուցիչներ և 

թերմոգեներատորներ, որոնք օգտագործում են գոլորշի, եռացած ջուր, գազ, էլեկտրաէներգիա: 

Ըստ նշանակության՝ ջերմատները նախատեսված են լինում սածիլներ, բանջարեղեն և ծաղիկներ աճեցնելու 

համար: 

Մշակելու տեխնոլոգիաների տեսանկյունից ջերմատները դասակարգվում են գրունտային, ստելաժային, 

առանց ստելաժների և հիդրոպոնիկ տեսակների: 
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Լուսաթափանց ծածկույթի տեսանկյունից լինում են ապակեպատ, թաղանթապատ և կոշտ պոլիմերային 

նյութերով ծածկված ջերմատներ: Ծածկերը կարող են լինել միաթեք, երկթեք, երկթեք հավասար և 

անհավասար, հարթ և գմբեթաձև և այլն: 

Շինարարական տեսանկյունից լինում են պոլիմերային, փայտե և մետաղական կմախքով ջերմատներ:  

Ըստ կառուցվածքի՝ ջերմատները լինում են թունելային (միաթռիչք կամ անգարային) և բլոկային 

(բազմաթռիչք, մոդուլային): 

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր  են 

ջերմատներում բանջարային բույսեր մշակելու և բարձր բերքատվություն ապահովելու 

համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների, հիմնականում օգտագործվում են 
թունելային / անգարային (միաթռիչք) և մոդուլային / բլոկային (բազմաթռիչք) ջերմատներ (նկ.1):  

   

 թունելային/անգարային (միաթռիչք)      մոդուլային/բլոկային (բազմաթռիչք)  

Նկ.1  Միաթռիչք և բազմաթռիչք ջերմատներ 

Պոլիէթիլենային ջերմատներն ունեն   կառուցվածքային մի քանի առանձնահատկություններ, որոնց շնորհիվ 

էականորեն տարբերվում են այժմ Հայաստանում օգտագործվող ջերմատներից և իրենց որակական 

հատկություններով բավական շահեկան դիրք են զբաղեցնում՝ ի համեմատություն ապակեպատ 

ջերմատների:  

Այս ջերմատները մատչելի են և շահեկան, որովհետև պոլիէթիլենը ավելի թեթև է, ինչը ենթադրում է 

առավել պարզ և էժան կառուցվածք: Կառուցվածքի դիմացկունությունը կախված է նյութի տեսակից և 

դրա ծածկույթից (ցինկապատում և այլն), որը կարող է տարբեր լինել՝ անկախ ջերմոցի տեսակից: Եթե 

համեմատենք պոլիէթիլենը, պոլիկարբոնատը և ապակին, ապա ամենաերկարակյացը ապակին է, 

հաջորդը՝ պոլիկարբոնատը (մոտ 10 տարի) և երրորդը միայն՝ պոլիէթիլենը (առավելագույնը` 3-5 տարի, 

որից հետո խորհուրդ է տրվում փոխել): 

Կարևորվում է նաև լուսավորվածության ռեժիմը, որը կախված է տեղի ընտրությունից, ծածկի անկյան 

թեքությունից, պոլիէթիլենի կամ ապակու որակից, բույսի տեղադրությունից և սնման մակերեսից (աղ.1, 

աղ.2):  

Աղյուսակ 1.  Ջերմատան ծածկի նյութերի թափանցելիության ցուցանիշները 

Նյութը Թափանցելիությունը, % Թափանցելիության 
ստորին սահմանը, 

 մկմ ու.մ. տիրույթի  
մինչև 400 ն.մ 

սպեկտորի տեսանելի 
տիրույթի 400...780 ն.մ 

ու.մ. 
տիրույթում 

Ապակի 46 83...85 4 0,300 

Պ/է թաղանթ 70...75 80...85 80 0,330 

Պոլիկարբոնատ 43 82 10 0,360 
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Աղյուսակ 2.  Ջերմատան ծածկի նյութերի հիմնական ֆիզիկա-մեխանիկական բնութագրերը 

Նյութը Խտությունը, 
 գ/սմ3 

Ջերմահաղորդա-
կանությունը, վտ/մկ 

Ջերմակա-
յունությունը, оС 

Ցրտադիմաց-
կունությունը, оС 

Ապակի 2,60 0,76 - - 

Պ/է թաղանթ 0,92 0,27 80о 60о 

Պոլիկարբոնատ 1,50 0,2 - - 

Ջերմատների կառուցման փուլերին, համակարգերին, օգտագործվող նյութերին և դրանց առանձնա-

հատկություններին կանդրադառնանք հաջորդիվ` համապատասխան ենթավերնագրերում: 

1.2. Ջերմոցային տնտեսությունների կառուցման/հիմնադրման 
աշխատանքները 

Ջերմատան հիմնադրման անհրաժեշտ աշխատանքները կարելի է ներկայացնել երկու խմբով. 

Ա.  Նախագծա-նախահաշվարկային աշխատանքներ 

1) Տեղադրման տարածքի տեղազննում /կադաստրային տվյալների ստուգում, տեղանքի չափագրում, 

հատակագծի նախապատրաստում/: 

2) Կոմունիկացիոն հնարավորությունների ուսումնասիրություն /ջուր, էլ.էներգիա, գազ, դրենաժ/: 

3) Կլիմայական տվյալների հավաքագրում /այդ թվում` քամիների ուղղությունը, ձյան ծածկույթի 

առավելագույն բարձրությունը, արևային օրերի քանակը, արևի ռադիացիան՝ ըստ վեգետացիոն 

ժամանակահատվածների, բացարձակ բացասական և բացարձակ դրական ջերմաստիճանները/: 

4) Նախատեսվող մշակաբույսերի կազմի  ճշգրտում: 

5) Ջերմատան աշխատանքային ռեժիմի որոշում (ջեռուցվող, չջեռուցվող): 

6) Բնահողի՝ մինչև 60սմ խորությամբ ուղղաձիգ պրոֆիլի լաբորատոր ուսումնասիրություն /0-30սմ, 30-

60սմ/, եթե մշակաբույսերը աճեցվելու են  ջերմատան բնահողում: 

7) Ոռոգման ջրի լաբորատոր ուսումնասիրություն: 

Բ.  Շինարարական և կառուցապատման աշխատանքներ 

1) Տարածքի հարթեցում: 

2) Ջերմատան նշահարում /նախագծի համաձայն/: 

3) Արտաքին կոմունիկացիաների հետ կապակցման կետերի նախապատրաստում: 

4) Սյուների հիմքերի տեղադրում: 

5) Սյուների, կամարների, կապող հեծանների և բույսերի հենակապային համակարգի տեղադրում: 

6) Դռների և պատուհանների տեղադրում: 

7) Օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի տեղադրում: 

8) Պոլիէթիլենային թաղանթի ամրացման հանգույցների տեղադրում: 

9) Պոլիէթիլենային թաղանթի տեղադրում, ձգում և ամրացում: 

10) Էլեկտրական համակարգի տեղադրում: 

11) Ոռոգման և պարարտացման (եթե նախատեսված է) համակարգերի տեղադրում: 

12) Ներքին և արտաքին կոմունիկացիոն համակարգի կապակցում և բոլոր օղակների փորձարկում: 
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Ջերմատների կառուցման նախագծային փուլում պետք է հաշվի առնել հետևյալ հիմնական գործոնների 

խմբերը. 

• վայրը / տեղանքը, 
• տեղակայումը / դիրքը, 
• չափերը / մակերեսը, 
• կառուցվածքը և ծածկը: 

Հաջորդ ենթավերնագրերում քննարկվում են այս գործոնները: 

1.3. Ջերմոցի տեղանքի ընտրությունը և տեղակայումը 

Ջերմատան տեղակայման համար նպատակահարմար վայրի ընտրությունը կատարվում է մասնագետների 

կողմից` վիզուալ զննման և նախնական հատակագծի պատրաստման միջոցով: Ջերմատան տեղակայման 

համար պատշաճ տեղանքի և դիրքի ընտրությունը կարևոր է հետագայում որակյալ և շատ բերք ստանալու 

տեսանկյունից: Տեղանքի ընտրության և տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 

ներքոհիշյալ գործոններին: 

Ցանկալի է ջերմատան համար ընտրել համեմատաբար հարթ տարածք (նկ.2)` հետագայում հողային 

աշխատանքների ծավալը կրճատելու նպատակով: Տեղանքի մեծ թեքությունները կարող են հանգեցնել 

անցանկալի հողային աշխատանքների ավելացման, իսկ ժայռային գրունտները կդժվարացնեն հարթեցման և 

հետագա շահագործման աշխատանքները: 

Ջերմատան տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ տվյալ 

տարածքը չգտնվի սելավաջրերի հեռացման ճանապարհին և սողանքային գոտում, իսկ տեղակայման 

երկայնական փակ կողը լինի հնարավորինս ուղղահայաց դիրքում` քամիների ուղղության նկատմամբ: 

 

Նկ.2  Ջերմատան տեղակայման համար նախատեսված տարածքների օրինակներ 

Ջերմատան տեղակայման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև բնահողի կատեգորիային:  

Շատ դեպքերում տեղանքը և գրունտները հարմար են լինում ջերմատան տեղադրման համար, սակայն 

բնահողը չի համապատասխանում մշակաբույսերի բնականոն աճի պահանջներին: Այս պարագայում 

անհրաժեշտ է լինում բավարար սննդատարրեր պարունակող հողաշերտ ավելացնել ջերմատան գրունտի 

ամբողջ մակերեսով: Հնարավոր է նաև կիրառել բնահողին փոխարինող հողախառնուրդային 

(սուբստրատային) մեթոդներ (համապատասխան չափաբաժիններով ստացած հողախառնուրդով լցված 

պոլիէթիլենային պարկեր կամ ծաղկամաններ, կոկոսի կեղևի մանրուկ, բազալտի մանրաթել և այլն) (նկ.3):  
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Հողախառնուրդով պարկեր 

 

                        Ծաղկամաններով մշակություն                          Կոկոսի կեղևի մանրուկ կամ բազալտի մանրաթել 

Նկ.3  Հողախառսուբստրատային մեթոդ 

Հողախառնուրդային մեթոդների կիրառման դեպքում շատ կարևոր է նախատեսել դրենաժային համակարգ, 

քանի որ ոռոգումը անհրաժեշտ կլինի իրականացնել հիդրոպոնիկ եղանակով և ցանկալի կլինի ունենալ 

դրենաժացված ջրերի կրկնակի օգտագործման համակարգ (ավելի մանրամասն` ոռոգման հատվածում): 

Ջերմատան տեղանքը ընտրելիս ցանկալի է նաև հաշվի առնել հասանելի և վստահելի 

ենթակառուցվածքների առկայությունը մոտակայքում` ջուր, էլ.էներգիա, գազ և այլն: Ջերմատան դիրքի 

ընտրությունը, իր հերթին, կախված է տվյալ տարածքի կլիմայական առանձնահատկություններից, ինչպես 
նաև ջերմատան նպատակային օգտագործման պայմաններից: 

Միջազգային պրակտիկան և տեղական փորձը ցույց են տալիս, որ հյուսիսային լայնության 40°-ից 

բարձր1 գտնվող տարածաշրջաններում առավել նպատակահարմար է ջերմատները տեղադրել 

ճակատային կողմերով արևելքից դեպի արևմուտք (սակայն հաշվի առնելով քամիների ուղղությունը և 

տեղանքի թեքությունները՝ հնարավոր է մինչև 200-ի շեղումներ): 

Այսպիսի դիրքավորումը մշակաբույսերին հնարավորություն է տալիս վեգետացիայի ընթացքում ավելի շատ 

լույս և ջերմություն ստանալ բնությունից ձմռան ամիսներին, երբ արևային օրերը կարճ են: Դա շատ կարևոր 

է նրանց աճի և բերքատվության համար: Բնական լույսի և ջերմության մաքսիմալ օգտագործումը կարևոր է 

նաև էներգակիրների (էլեկտրաէներգիա, գազ և այլն) խնայողության համար, որը հնարավորություն է տալիս 

կրճատել շահագործման ծախսերը և ջերմատան ետգնման ժամկետը:  

                                                            
1 Հայաստանը գտնվում է 40.2° հյուսիսային լայնությունում  
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Հարավային լայնությունների տարածաշրջաններում, նաև ամառային ամիսներին բերք ստանալու նպատակով 

հիմնվող ջերմատները (որոնք չեն աշխատելու ձմռան ամիսներին) ընդունված է տեղակայել հյուսիսից հարավ 

ուղղությամբ: Այս ուղղվածությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել առավոտյան արևի լույսը, որը 

հասանելի է դառնում բոլոր բույսերի համար, երբ արևը շարժվում է ջերմատան լայնքով (նկ.4):  

 

Նկ.4  Ջերմատան օպտիմալ դիրքը 

1.4. Ջերմոցի հնարավոր օպտիմալ չափերը (120քմ, 200քմ, 400քմ, 600քմ) 

Ջերմատների՝ առաջարկվող օպտիմալ չափերը սերտորեն կապված են ֆերմերի հողատարածքի չափերի և 

տարածքի աշխարհագրական դիրքի հետ: Ջերմատան կառուցվածքի հիմնական ցուցանիշներն են` 

լայնությունը, երկարությունը և բարձրությունը: Կառուցապատման տեսանկյունից այս երեք ցուցանիշներից 
փոքր նշանակություն ունի երկարությունը, քանի որ այն ուղղակիորեն կախված է տրամադրված տարածքի 

երկարությունից և կարելի է հեշտությամբ փոփոխել՝ առանց տեխնիկական խնդիրներ առաջացնելու:  

 
Նկ. 5 

Շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի ջերմատան լայնության ընտրությունը: Միջազգային փորձի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պոլիէթիլենային ջերմատներում մեկ թռիչքի լայնությունը հնարավոր է 

սահմանել 6-14մ: Ավելի լայն տարածքների համար տեղադրվում են մեկից ավելի թռիչքներով (կամարներով) 

ջերմատներ:  
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Ջերմատան սյուների և գագաթի բարձրությունը կախված է մշակվելիք մշակաբույսի տեսակից, ջերմատան 

լայնությունից և վերին ֆերմայի կամ կամարի կառուցվածքի տեսակից /ինչը իր հերթին կախված է նաև 

տեղադրման վայրի կլիմայական պայմաններից/: Դրանք կարող են տատանվել 2.0-8.5մ սահմաններում: 

 

Նկ. 6 

Հաշվի առնելով ՀՀ ֆերմերների տնամերձ հողատարածքների չափերը՝ կարելի է նրանց առաջարկել որոշակի 

լայնական և երկայնական չափերով ջերմատների տարբերակներ: Օրինակ` թունելային ջերմատներ 

արտադրողների կողմից առաջարկվող թռիչքի համեմատաբար շատ հանդիպող լայնություններն են` 6.20մ, 

9.60մ և 12.8մ, իսկ միջթռիչքային երկայնական քայլը 2.5 կամ 3.0մ է: Այժմ փորձենք այս 

համամասնություններով ստանալ մեզ անհրաժեշտ` 120, 200, 400 և 600քմ կամ դրանց մոտ չափերով 

տարբերակներ (աղ.3): 

Աղյուսակ 3.  

120-130 քմ 192-205 քմ 

- 9.6մ x 2.5մ x 5քայլ = 120քմ 

- 6.2մ x 2.5մ x 8քայլ = 124քմ 

- 6.2մ x 3.0մ x 7քայլ = 130քմ 

- 12.8մ x 2.5մ x 4քայլ = 128քմ 

 

- 9.6մ x 2.5մ x 8քայլ = 192քմ 

- 9.6մ x 3.0մ x 7քայլ = 201.5քմ 

- 6.2մ x 2.5մ x 13քայլ = 201.5քմ 

- 6.2մ x 3.0մ x 11քայլ = 205քմ 

- 12.8մ x 2.5մ x 6քայլ = 192քմ 

400-416 քմ 600-634 քմ 

- 9.6մ x 2.5մ x 7քայլ = 408քմ 

- 9.6մ x 3.0մ x 4քայլ = 403քմ 

- (2 x 6.2)մ x 2.5մ x 13քայլ = 403քմ 

- (2 x 6.2)մ x 3.0մ x 11քայլ = 410քմ 

- 12.8մ x 2.5մ x 13քայլ = 416քմ 

- 12.8մ x 3.0մ x 11քայլ = 422.5քմ 

 

- (2 x 9.6)մ x 2.5մ x 13քայլ = 624քմ 

- (2 x 9.6)մ x 3.0մ x 11քայլ = 633.6քմ 

- (3 x 9.6)մ x 3.0մ x 7քայլ = 605քմ 

- (3 x 6.2)մ x 2.5մ x 13քայլ=604.5քմ 

- (3 x 6.2)մ x 3.0մ x 11քայլ = 614քմ 

- 12.8մ x 2.5մ x 19քայլ = 608քմ 

- 12.8մ x 3.0մ x 16քայլ = 614քմ 
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120, 200, 400 և 600քմ չափերը հստակ ստանալու համար կարելի է համամասնորեն փոքրացնել առաջին 

և/կամ վերջին երկայնական քայլերը: Մի քանի օրինակներով դիտարկենք վերը նշված համաչափությունները` 

տարբեր թռիչքի լայնությունների, թռիչքների քանակների և երկայնական քայլերի պարագայում: 

Աղյուսակ 4.  Ջերմատան տեսակը` թունելային-պոլիէթիլենապատ, մշակաբույսը` բանջարեղեն, 

 ջերմատան թռիչքների քանակը՝ 1 

Ջերմատան ընդհանուր տվյալներ Չափման միավոր Չափը 

Ջերմատան լայնությունը մ 9.6 

Ջերմատան երկարությունը /2.5մ x 5 քայլ/ մ 12.5 

Ջերմատան բարձրությունը մ 3.75 

Ջերմատան մակերեսը քմ 120 

 
Նկ. 7 

Աղյուսակ 5.  Ջերմատան տեսակը` թունելային-պոլիէթիլենապատ, մշակաբույսը` բանջարեղեն, 

ջերմատան թռիչքների քանակը` 1 

Ջերմատան ընդհանուր տվյալներ Չափման միավոր Չափը 

Ջերմատան լայնությունը մ 9.6 

Ջերմատան երկարությունը /3.0մ x 7 քայլ/ մ 21 

Ջերմատան բարձրությունը մ 3.75 

Ջերմատան մակերեսը քմ 201.5 

 
Նկ. 8 
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Աղյուսակ 6.  Ջերմատան տեսակը՝ թունելային-պոլիէթիլենապատ, մշակաբույսը` բանջարեղեն, 

ջերմատան թռիչքների քանակը` 2 

Ջերմատան ընդհանուր տվյալներ Չափման միավոր Չափը 

Ջերմատան լայնությունը մ 12.4 

Ջերմատան երկարությունը /2.5մ x 13 քայլ/ մ 32.5 

Ջերմատան բարձրությունը մ 3.6 

Ջերմատան մակերեսը քմ 403 

 

Նկ. 9 

Աղյուսակ 7.  Ջերմատան տեսակը` երկշերտ-պոլիէթիլենապատ, մշակաբույսը` բանջարեղեն, 

ջերմատան թռիչքների քանակը` 3 

Ջերմատան ընդհանուր տվյալներ Չափման միավոր Չափը 

Ջերմատան լայնությունը մ 28.8 

Ջերմատան երկարությունը /3.0մ x 7 քայլ/ մ 21 

Ջերմատան բարձրությունը մ 5.35 

Ջերմատան մակերեսը քմ 604.8 

 

Նկ. 10 

Ինչպես տեսնում ենք վերը նշված օրինակներում, կարելի է հեշտությամբ ջերմատան չափերը 

համապատասխանեցնել ֆերմերի հողատարածքի չափերին՝ փոխելով թռիչքների չափերը և քայլերի 

քանակը: 
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1.5. Ջերմոցի կառուցվածքի առանձնահատկությունները 

Ջերմատան նախագծման ժամանակ նախագծողները հաշվի են առնում տվյալ տարածաշրջանին հատուկ 

բնակլիմայական պայմանները` քամիների  առավելագույն արագությունը, ուղղությունը և հաճախա-

կանությունը, ձյան շերտի հաստությունը, ինչպես նաև մշակվելիք մշակաբույսերի կազմը, կառուցվածքի` 

բեռնվածություններին դիմակայելու ցուցանիշները ճիշտ հաշվարկելու համար:  

Կարևոր է նաև ուշադրություն դարձնել ջերմատան (հատկապես ջեռուցվող ջերմատների դեպքում) 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ կից համակարգերի (ջեռուցում, օդափոխություն, լուսավորություն, 

հենակապային համակարգ և այլն) առաջացրած ծանրաբեռնվածությանը: 

 

Նկ.11 

Որպեսզի կառուցվող ջերմատունը կարողանա դիմակայել քամու, ձյան և վերը նշված 

ծանրաբեռնվածություններին, կարևոր է կառուցապատման ժամանակ պահպանել նախագծողի կողմից 

ներկայացվող, տվյալ ջերմատանը հատուկ նախագծային ցուցանիշները` կապված սյուների հիմքերի 

կառուցման հետ: Այդ ցուցանիշների շարքում են` սյուների չափերը, հիմքի խորությունը և լայնությունը, սյան 

թաղվածությունը բնահողի մեջ, լրացուցիչ ամրության ամրանների առկայությունը և հիմքի բետոնե շաղախի 

խորությունն ու որակը (նկ.12): 

 

Նկ.12  Ջերմատան սյան տեղադրման օպտիմալ չափերը 
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Նկ.13  Միաթռիչք և բազմաթռիչք 

ջերմատների սյուներ 

Կախված ջերմատան լայնական թռիչքների քանակից՝ 

ջերմատան կառուցվածքը կարող է փոխվել:  

Միաթռիչք ջերմատներում սյուները լինում են միանման: 

Բազմաթռիչք ջերմատներում արտաքին սյուները կարող են 

տարբերվել  ներքիններից: Այսինքն արտաքին մասում մեկ 

սյուն է, ներքինում՝ կրկնակի սյուներ, կամ մեկ սյուն, որը 

վերին մասում ունի ճյուղավորում (նկ.13): 

Միաթռիչք ջերմատներում ջրհորդանների կարիք չկա, իսկ 

բազմաթռիչքների ներքին սյուները պետք է կահավորված 

լինեն ջրհորդանների տեղադրման համար նախատեսված 

դետալներով  (նկ.14): 

       

Նկ.14  Բազմաթռիչք ջերմատների ջրհորդաններ 

Ձմեռային ջերմատներում ջրհորդանները կարող են նաև տաքացվել՝ ձյան կուտակում թույլ  չտալու համար: 

Բազմաթռիչք ջերմատները պետք է ունենան արտաքին դրենաժային համակագ` ձնհալի և անձրևաջրերի 

հեռացման համար: Ջերմատան լայնական թռիչքները, ծածկի և ջրհորդանների կառուցվածքները 

հիմնականում իրար են միացվում հեղյուս-մանեկային (болт, гайка) միացումների համար նախատեսված 

հեծաններով (նկ.15): 

 

Նկ.15  Ջերմատների կմախքի հեղյուս-մանեկային (болт, гайка) միացումներ 
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Ջերմատան կմախքի կառուցման և հետագա շահագործման համար մեծ դեր ունեն դռների և 

պատուհանների կառուցվածքները: Ջերմատան դռների և պատուհանների քանակը, չափերը և 

դասավորվածությունը նույնպես որոշվում են նախագծման փուլում: Դռներն ու պատուհանները կարող են 

լինել ճակատային, կողային, տանիքային և կոմբինացված (նկ.16): Նախագծման փուլում դրանց չափերի և 

քանակի որոշման համար հաշվի են առնվում ջերմատան չափերը, դիրքը, կլիմայական պայմանները, 

քամիների ուղղությունները, մշակվելիք մշակաբույսերը, ինչպես նաև սարքավորումների (օդափոխության, 

ջեռուցման և լուսավորության) դասավորությունը: 

 

Նկ.16  Ջերմատան պատուհանների և դռների տեսակները 

Վերը նշված դռները և պատուհանները կարող են ունենալ շարժման մեխանիկական, ավտոմատ և 

կիսաավտոմատ տարբերակներ:  

Այն դեպքերում, երբ ջերմատունը տրամադրվում է մասնագիտացված արտադրողի կողմից, կից տրվում է 

ջերմատան տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ, որտեղ ներկայացվում է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է 

առանձին հանգույցների տեղադրման համար:  

1.6. Ջերմոցի կմախքի և ծածկի համար օգտագործվող նյութերը 

Ջերմատան կառուցման ժամանակ կարող են օգտագործվել տարբեր չափերի և կտրվածքի  մետաղական 

խողովակներ, հեղյուսներ և մանեկներ (болт, гайка), պոլիէթիլենային թաղանթ, թաղանթների համար 

նախատեսված փականներ, մետաղալար, ամրաններ, հակակոռոզիոն ներկեր, ցեմենտ, ավազ, կոպիճ և այլն: 

Ցանկացած ջերմատան կառուցման  և արդյունավետ շահագործման համար շատ կարևոր է օգտագործել  

համապատասխան որակի նյութեր: Դրա համար կարևոր է, որ ջերմատան նախագիծը իրականացվի 

մասնագետների կամ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (Հավելված 1):  
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Նկ.17

ձրությունից 

աններում: Մի

(գալվանացվ

ր հաճախ օգ

պարագայում

կոռոզիոն նե

վ, և ժամանա

ունենա հա

ադիմացկուն 

ան ռեժիմնե

ել քիմիական

(այդ թվում 

է համապ

րի/, որպեսզ

ում ստացե

հիմքի վրա

վելացնում են

րձինով ներկվ

ցած հատվա

տրճանակով: 

17

յն հիմնական

ուկ քանակն

տագործվող
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իջանկյալ և 

ված) խողո

գտագործվու
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անքի արդյու

րաբար կառ

կարող են 

ր  (նկ.17): 
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նկ.18): Դրա
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Ներկերի գները կարող են լինել տարբեր՝ կախված արտադրման երկրից,  ներկայացված պահանջներից և 

գնման քանակից:  

ՀՀ-ում ներկեր արտադրող կազմակերպությունների ցանկը ներկայացված է Հավելված 2-ում: 

 

Նկ.18  «Անտիկոր» ներկեր 

Հաշվի առնելով ներկի արժեքը և հետագա շահագործման ծախսերը` ավելի նպատակահարմար է 

ջերմատունը ի սկզբանե կառուցել ցինկապատ նյութերով: 

Ջերմատան սյուների հիմքի կառուցման ժամանակ օգտագործվում են ցեմենտ, ավազ և մանրաքար: 

Ցեմենտը պետք է լինի ոչ պակաս քան M300 մակնշման, ավազը, ցանկալի է` լինի գետի /ծանր/ և լվացված, 

մանրաքարը՝ նույնպես ծանր /բազալտի/ և լվացված: 

Պոլիէթիլենային թաղանթը ջերմատան կմախքի կառուցվածքին ամրացվում է հատուկ տեսակի` 

մետաղապլաստե սեղմակ փականներով կամ զսպանակավոր մետաղական փականներով (նկ.19): 

 

          Մետաղապլաստե սեղմակ փականներ                                      Զսպանակավոր մետաղական փականներ 

Նկ.19  Պոլիէթիլենային թաղանթի ամրացման փականներ 

Փականների ձևը տարբեր արտադրողների մոտ կարող է տարբեր լինել: Հայաստանում հիմնականում 

օգտագործվում  են զսպանակավոր փականները, որոնք ավելի պարզ են և շահագործման ժամանակ 

խնդիրներ չեն առաջացնում: Ցանկալի է, որ դրանք լինեն ցինկապատ, քանի որ անմիջապես շփվում են 

անձրևի, ձյան և արևի ճառագայթների հետ և կարող են ենթարկվել կոռոզիայի: 

Պոլիէթիլենային թաղանթները տարբերվում են իրենց տեխնիկական հատկանիշներով` ծառայության 

ժամկետով, գույնով և իրենց մեջ պարունակվող հավելանյութերով: Ջերմատների համար արտադրվող 

թաղանթների հաստությունը կարող է տատանվել 120-220 միկրոն սահմաններում: Միջազգային փորձը ցույց 

է տալիս, որ տնտեսապես նպատակահարմար է օգտագործել 140-180 միկրոն հաստությամբ պոլիէթիլենային 
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թաղանթները: Այս թաղանթները միմյանցից կարող են տարբերվել իրենց գույներով և որոշակի 

հատկություններով, ինչպիսիք են, օրինակ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ցրումը, հակա-

կաթիլագոյացման ծածկույթը, հակամիջատային բնույթը, քիմիկատների նկատմամբ կայունությունը և այլն 

(նկ.20): 

 

Նկ.20  Պոլիէթիլենային թաղանթների տարբեր տեսակներ 

Այս հատկությունները կարող են տրվել թաղանթին ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ կարող են 

համատեղվել: Վերը նշված թաղանթներից ամենաշատը օգտագործվում են  ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթների ցրման (պաշտպանում է բույսերին ճառագայթներից և ավելացնում թաղանթի 

երկարակեցությունը) և հակակաթիլագոյացման (չի թողնում, որ ջերմատան ներսում գոյացած կոնդեսատը 

վերածվի կաթիլի և ծածկից կաթի բույսերի վրա) հատկություններով  օժտված պոլիէթիլենային 

թաղանթները: Այն վայրերում, որտեղ արևի ռադիացիան չափից ավելի է, կարելի է օգտագործել կանաչ կամ 

կապույտ երանգ ունեցող թաղանթներ: Թաղանթի հատկությունների քանակը և հաստությունը ավելացնում 

են նրա միավորի արժեքը: 

Պոլիէթիլենային ջերմոցների ծածկերը կարող են կազմված լինել մեկ կամ երկու (փչովի) շերտ պոլիէթիլենից: 

Ջերմատան ծածկի շերտերի քանակը նույնպես պլանավորվում է նախագծման փուլում՝ հաշվի առնելով 

ջերմատան շահագործման նպատակները:  

Եթե շերտերը երկուսն են, ապա դրանք կարող են ընտրվել տարբեր ֆիզիկական և քիմիական կազմով: 

Oրինակ` արտաքին շերտը կարող է լինել 180մկր. հաստության և պարունակել միայն ուլտրա-

մանուշակագույն ճառագայթների ցրման հավելուկը: Ներքին շերտը, իր հերթին, կարող է ընտրվել 160մկր. 

հաստության և պարունակել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ցրման, հակակաթիլագոյացման, 

հակամիջատային, ծծմբադիմացկուն և այլ հավելուկներ: Մեկ շերտով ջերմատան դեպքում կարելի է 

օգտագործել վերը նշված օրինակի առաջին շերտի հաստությունը և երկրորդ շերտի քիմիական 

հավելումները:  

Մշակաբույսերի կազմի ճշգրտումը նույնպես կարևոր է պոլիէթիլենային թաղանթի ընտրության համար 

նախագծման փուլում: Օրինակ՝ այն մշակաբույսերի դեպքում, որոնց փոշոտումը պետք է կատարվի 
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արհեստական եղանակով (մեղուներով), չի կարելի պոլիէթիլենում կիրառել հակամիջատային հավելուկը 

(կախված ուղիղ կամ ցրված լույսից՝ միջատները դժվար են կողմնորոշվում փոշոտման ընթացքում):  

Ջերմատների ծածկի համար նախատեսվող պոլիէթիլենային թաղանթներ արտադրում են մի շարք երկրներ՝ 

Իսրայելը, Հունաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը, Թուրքիան  և այլն: 

Վերը նշված երկրների արտադրած պոլիէթիլենային թաղանթների ծառայության ժամկետները տատանվում 

են 2-8 տարիների սահմաններում: Արտադրողներից ոմանք կից ներկայացնում են աղյուսակ, որտեղ նշվում է, 

թե հավելուկներից յուրաքանչյուրը որ տարում քանի տոկոս արդյունավետություն է ապահովում: Իհարկե այն 

տարեցտարի նվազում է և վերջիվերջո անհրաժեշտ է լինում փոխել թաղանթը: Թաղանթների երկարա-

կեցությունը կախված է նաև ջերմատան փաստացի շահագործման պայմաններից:  

Ծածկի տեղադրումից որոշ ժամանակ անց ջերմային, ինչպես նաև քամիների ազդեցությունից այն կարող է 

թուլանալ և/կամ որակազրկվել: Այդ պատճառով ջերմատան շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ է 
պահպանել հետևյալ առաջնային կանոնները. 

• Oրվա շոգ ժամերին բաց պահել ջերմոցների պատուհանները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

նաև դռները` այդպիսով խուսափելով ջերմոցի գերտաքացումից, ինչի դեպքում ոչ միայն բույսերը 
կարող են այրվել, այլ նաև թաղանթը կորակազրկվի: 

• Երեկոյան և գիշերային ժամերին և հատկապես քամու դեպքում պարտադիր փակ պահել բոլոր 
դռները և լուսամուտները: 

• Կարկուտի և ձյան ժամանակ անհրաժեշտ է միշտ միացված պահել օդամղիչը (եթե ջերմատան 

թաղանթը երկշերտ է), քանի որ փչովի թաղանթը մեկուսիչ դեր է կատարում, և փքված շերտը թույլ 
չի տալիս ձյան հաստ շերտի կուտակում` տանիքի համար ապահովելով նաև լրացուցիչ ամրություն: 

• Ձմռանը ջերմոցը մեխանիկական վնասներից և փլուզվելու վտանգից պաշտպանելու համար 
անհրաժեշտ է թաղանթի վրայից պարբերաբար մաքրել հավաքված ձյան շերտը: 

• Շահագործման ընթացքում թաղանթը կարող է թուլանալ, հետևաբար անհրաժեշտ է առնվազն 

տարին մեկ անգամ այն ձգել: 

Ջերմատների ծածկի պոլիէթիլենային թաղանթների գները կախված են նրանց տեխնիկական հատկա-

նիշներից: 
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ԲԱԺԻՆ 2 
 

ՋԵՐՄՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ 

 

2.1. Ջերմոցի կմախքի հիմնումը 

Ջերմատան կառուցապատման աշխատանքները իրականացվում են Բաժին 1-ում  նշված 

հաջորդականությամբ: Գործողությունները կատարվում են հետևյալ փուլերով. 

1. Կատարվում է ջերմատան հիմքի բնահողի հարթեցում: Աշխատանքները կատարվում են 
համապատասխան մեխանիզմներով /էքսկավատոր, բուլդոզեր/ և ստուգվում` գեոդեզիական 

գործիքով: 

2. Ջերմատան կմախքի տեղադրման համար գեոդեզիական գործիքների օգնությամբ կատարվում է 
սյուների հիմքերի նշահարում՝ տվյալ ջերմատան նախագծի համաձայն (նկ.21): 

 

Նկ.21  Ջերմատան կմախքի սյուների հիմքերի նշահարման սխեմայի օրինակ 

3. Ջերմատունը, նախագծի համաձայն, կարող է ունենալ արտաքին կոմունիկացիաների ստորգետնյա 

համակարգ (ջուր, գազ, էլ.սնուցում և դրենաժ): Ուստի, ըստ անհրաժեշտության, նախա-

պատրաստվում են այդ համակարգի կապակցման կետերը: 

4. Նշահարման սխեմայի համապատասխան՝ կատարվում են սյուների հիմքերի փորման և տեղադրման 

աշխատանքներ: Քարքարոտ գրունտներում ջերմատան սյուների հիմքերը ցանկալի է կառուցել 

բետոնից: Փափուկ գրունտներում որոշ դեպքերում կարելի է օգտագործել պտուտակավոր անկեռներ 

(նկ.22): 
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Նկ.22  Պտուտակավոր անկեռներ 

5. Երբ արդեն տեղադրված են սյուների հիմքերը, հավաքվում են սյուները, կամարները և դրանք իրար 

կապող հեծանները: Ջերմատան կապակցող կառուցվածքները հիմնականում հավաքվում են հեղյուս-

մանեկային միացումներով (նկ.23): Բազմաթռիչք ջերմատների դեպքում հավաքվում է նաև ծածկի 

ջրահեռացման համակարգը: Ջրահեռացման համակարգի վրա նախատեսվում են պոլիէթիլենային 

թաղանթի ամրացման փականներ: 

 

Նկ.23  Ջերմատան կապակցող կառուցվածքների միացումները 

6. Ջերմատան կմախքի կառուցապատումը ավարտվում է դռների և պատուհանների տեղադրմամբ: 

Ջերմատան նախագծային տվյալների և գծագրերի համաձայն՝ տեղադրվում են դռները և 

պատուհանները, որոնք կառուցապատման առումով կարող են լինել բազմազան: Դռները կարող են 

լինել ճակատային և կողային, պատուհանները` ճակատային, կողային և տանիքին տեղակայված: 

Պատուհանների բացման և փակման պրոցեսը ուղղակիորեն կախված է ջերմատան օդափոխության 

հետ, և դա կարող է իրականացվել օրվա տարբեր ժամերի՝ կախված մշակաբույսերի 

տեխնոլոգիական պահանջներից: Դռները և պատուհանները կարող են ունենալ շահագործման 

համար նախատեսված համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք ցուցադրվում են նախագծերում 
(նկ.24): 
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Նկ.24  Ջերմատան ճակատային, տանիքային, կողային դռների և պատուհանների տեսակները 

Հատուկ փոխանցումային սարքի միջոցով հնարավոր է լինում ձեռքով բացել և փակել բազմաթռիչք 

ջերմատների ճակատային պատերի թաղանթը կամ միաթռիչք ջերմատան կողային պատի թաղանթը: 

Նմանատիպ սարքավորմամբ հնարավոր է շարժել նաև տանիքի պատուհանները (նկ.25):  

 

Նկ.25  Փոխանցումային սարք 

Ջերմատան դռների և պատուհանների վրա ցանկալի է նախատեսել հակամիջատային ցանցեր, որոնք 

կկանխեն վնասատուների և դրանց միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների մուտքը ջերմատուն: 
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2.2. Պոլիէթիլենային ծածկի տեղադրումը և ամրացումը 

Ջերմատան պոլիէթիլենային թաղանթի տեղադրման և ամրացման գործընթացը պահանջում է 

մասնագիտական հմտություններ և ամբարձիչ մեխանիզմներ կամ աստիճաններ, որպեսզի տեղադրման 

ընթացքում թաղանթը չվնասվի: Պոլիէթիլենային թաղանթի տեղադրումը ցանկալի է իրականացնել տաք, 

բայց ոչ շոգ և ոչ քամոտ եղանակին, ինչպես նաև սկսել առավոտյան: 

Տեղադրումից առաջ ջերմատան չափերին  համապատասխանող պոլիէթիլենը փռվում է զուգահեռ 

տարածքում: Պոլիէթիլենը ունի արտաքին և ներքին երես: Համոզվելով, որ ընտրությունը ճիշտ է կատարված, 

դրա մի եզրը բարձրացվում է ջերմատան կառուցվածքի կմախքի վրա: Այն զգուշությամբ ձգվում և 

ամրացվում է մի կողմից` թաղանթի համար նախատեսված և արդեն կոնստրուկցիայի վրա ամրացված 

համապատասխան  փականներով: Այս գործընթացի ժամանակ թաղանթը տաքանում է: Երբ թաղանթը ձեռք 

է բերում որոշակի էլաստիկություն, հակառակ կողմից այն ևս ձգվում  և ամրացվում է:  

 

Նկ.26  Պոլիէթիլենային թաղանթի ամրացման տարբերակները 

Թաղանթը զուգահեռաբար ձգվում և ամրացվում է նաև ճակատային հատվածներից: Գիշերվա ընթացքում 

օդի ջերմաստիճանը նվազում է, և մեխանիկական եղանակով ձգված թաղանթը կծկվում և ընդունում է 

անհրաժեշտ ձևը:  

Երկշերտ կամ փչովի ջերմատան դեպքում ծածկի կրկնակի թաղանթները ցանկալի է մոնտաժել միաժամաակ: 

Այս դեպքում հնարավոր չէ կիրառել լրացուցիչ ամրացման միջոցներ, ուստի թաղանթը պետք է ձգված լինի 

բավարար չափով` քամիների և ձյան ծածկի դեպքում անհրաժեշտ կրողունակություն ապահովելու համար:  

Մեկ շերտով ծածկի դեպքում վերը նշված գործողություններից հետո հնարավոր է թաղանթը ամրացնել 

լայնական ժապավեններով, որը կմեծացնի ջերմատան ծածկի կայունությունը: Ճակատային և երկայնական 

պատերի պոլիէթիլենային թաղանթները կտրվում և տեղադրվում են՝ հաշվի առնելով դռների և 

պատուհանների չափերը և ձևը (նկ.27):   
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Նկ.27  Պոլիէթիլենային թաղանթի տեղադրում և ամրացում 

Շահագործման ընթացքում հնարավոր է, որ ծածկի պոլիէթիլենային թաղանթը քամիների և ջերմային 

ազդեցությունից թուլանա: Որպես կանոն, թաղանթի ձգումը կատարվում է տարին մեկ կամ երկու անգամ: 

Այն ջերմատներում, որտեղ որպես օդափոխության պատուհան գործածվում են կողային պատերը, 

անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ երկշետ պոլիէթիլենային թաղանթ՝ նախատեսված պատուհանների 

համար: Այդ թաղանթի արտաքին շերտը շարժական է և ծածկի պոլիէթիլենից ավելի ամուր է, իսկ ներքինն 

անշարժ միջատապաշտպան ցանց է: Դռների և պատուհանների պոլիէթիլենի տեղադրման ժամանակ 

անհրաժեշտ է տեղադրել նաև դրանց հակամիջատային ցանցերը: 

2.3. Օդափոխության համակարգեր 

Օդափոխությունը կարևոր դեր է խաղում ջերմատանը տեղադրված մշակաբույսերի վեգետացիոն 

պրոցեսների բնականոն ընթացքի համար, քանի որ նրանց աճի և բավարար բերքատվության համար 

անհրաժեշտ է ինչպես թթվածին, այնպես էլ` ածխաթթու գազ: 

Ջերմատան օդափոխությունը սերտորեն կապված է կլիմայական պայմանների և գիշերվա ու ցերեկվա 

ջերմաստիճանային տատանումների հետ: Այս տատանումները կարող են փոփոխել ջերմատան միկրոկլիման, 

ինչը կարող է ազդել տեղադրված մշակաբույսերի գոյության, ձևի և բերքատվության վրա: Մշակաբույսերի 

բնականոն աճի համար անհրաժեշտ է ջերմատանը ապահովել համապատասխան ջերմային և օդի 
հարաբերական խոնավության ռեժիմ (մանրամասն` տե՛ս Բաժին 3):  

Այն կարելի է իրականացնել բնական, արհեստական և կոմբինացված մեթոդներով:  

Օդափոխությունը բնական ճանապարհով իրականացվում է ջերմատան պատուհանների և դռների միջոցով 

(նկ.28): Ստորև նշված սխեմաները արտացոլում են սառը օդի մուտքը և տաք օդի արտամղումը ջերմատան 

բնական օդափոխության պայմաններում: 



   

Հաճախ օ

պայմաննե

ջերմատան

կարող են

օդափոխի

համապատ

Բացի ներ

տեղափոխ

որոնք կառ

 

օդափոխութ

եր ապահով

ն միկրոկլիմա

ն օգտագործ

իչները լինե

տասխանեն 

րմղիչ և ա

խող օդափոխ

ռուցվածքով 

   

Նկ.2

թյան բնակա

վելու համար

ան: Արհեստ

ծվել ներմղի
են նույն հ

(նկ.29):  

Ն

րտամղիչ օդ

խիչներ (անհ

և տեսքով կ

8  Տաք և սա

ան միջոցնե

ր, և անհրա

տական օդափ

իչ և արտա
հզորության, 

Նկ.29  Ներմղ

դափոխիչներ

հրաժեշտությ

կարող են տա

Նկ.30  Տ

26

առը օդերի տե

երը չեն բա

աժեշտ է լին

փոխության 

ամղիչ օդափ
որպեսզի 

ղիչ և արտամ

րից` ջերմա

յան դեպքում

արբերվել վե

Տեղափոխող օ

եղաշարժը ջե

ավարարում 

նում արհես

համար կիրա

փոխիչներ: Ց
ներմղված 

մղիչ օդափոխ

տան ներսո

մ` ածխաթթ

րը նշված օդ

օդափոխիչնե

րմատանը 

ջերմատան

ստական ճա

առվում են օ

Ցանկալի է, 

և արտա

խիչներ 

ում կարող 

թու գազ արտ

դափոխիչներ

եր 

նը պատշաճ

անապարհով 

դափոխիչնե

որ ներմղիչ

ամղված օդ

են տեղադր

տադրող սար

րից (նկ.30):  

ճ կլիմայակ

 կարգավո

ր: Ջերմատա

չ և արտամ

ի քանակնե

րվել նաև օ

րքավորումն

 

կան 

որել  

անը 

մղիչ 

երը 

 

օդը 

եր), 
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Դրանց տեղադրման անհրաժեշտությունն ուղղակի կախված է ջերմատան երկարությունից: Եթե ջերմատան 

երկարությունը մեծ է, ապա այս օդափոխիչներն անհրաժեշտ են, որպեսզի օդափոխությունը ջերմատան 

ամբողջ տարածքում հավասարապես կատարվի: Այս օդափոխիչները կարելի է օգտագործել տարվա համե-

մատաբար շոգ ամիսներին, երբ անհրաժեշտ է արագացնել օդափոխության գործընթացը:  

Այն դեպքերում, երբ ջերմատունը գործում է նաև ամռանը, օդամղիչներին զուգահեռ կարող է տեղադրվել 

ջրով հովացնող համակարգ: Սա  խոնավ ստվարաթղթե պատ է, որը հնարավորություն է տալիս արտաքին 

տաք օդը օդամղիչի միջոցով անցկացնել այդ խոնավ պատի միջով և սառեցնել այն (նկ.31):  

 

Նկ.31  Ստվարաթղթե պատով հովացման համակարգ 

Հովացման նպատակով ջերմատանը կարող է տեղադրվել նաև ցողարկման կամ մառախուղագոյացման 
համակարգ:  

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցված ջերմատներում օգտագործվում են կլիմայի կարգավորման 

ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ համակարգեր, որոնք ըստ կարգավորումների, միացնում կամ անջատում են 

համապատասխան սարքավորումները: Հնարավոր է ջերմատանը ունենալ նաև առանձին ցուցիչներ և 

կարգավորումը կատարել ձեռքով: Կլիմայի կարգավորման համակարգերը կարող են բաղկացած լինել 

տարբեր տեսակի տվիչներից (սենսորներ) և կապակցող համակարգչից (նկ.32): 

 

      Համակարգիչ                    Ջերմաստիճանի տվիչ             Լուսավորության տվիչ         Օդի խոնավության տվիչ 

Նկ.32  Կլիմայի կարգավորման ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ համակարգեր 

Վերը նշված համակարգերը կարող են բարձրացնել ջերմատան բերքատվությունը, սակայն պահանջում են 

մեծ, կապիտալ ներդրումներ:  

2.4. Ջեռուցման համակարգեր 

Ջերմատան ջեռուցումը մշակաբույսերի աճի և զարգացման կարևոր նախապայմաններից է:  Դեռևս 

նախագծման փուլում անհրաժեշտ է որոշել տվյալ տարածաշրջանում ջերմատան ջեռուցման նպատա-

կահարմար և արդյունավետ տարբերակները: 
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Այդ նպատակով առաջին հերթին ուսումնասիրվում են տարածաշրջանի կլիմայական տվյալները: Այնուհետև 

անհրաժեշտ է որոշել մշակաբույսերի կազմը և նրանց անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմները: Կախված 

ջերմատան չափերից և վերը նշված տվյալներից՝ որոշվում է  ջեռուցման տնտեսապես նպատակահարմար 

տարբերակը:  

Ջերմատների ջեռուցումը կարելի է իրականացնել տարբեր  մեթոդներով: Գոյություն ունեն ջերմատան 

ջեռուցման համար ավանդական (վառարաններ, ջրի միջոցով տաքացվող)  և  ոչ ավանդական (անմիջապես 
օդը տաքացնող) մեթոդներ: 

Ավանդական ամենահին, սակայն մինչև օրս օգտագործվող մեթոդներից է փայտով ջեռուցման համակարգը: 

Այս մեթոդի ժամանակ կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակի վառարաններ, որոնց միջոցով պահ-

պանվում է ջերմատան անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմը (նկ.33): 

 

Նկ.33  Փայտով ջեռուցման համակարգ 

Ավանդական է համարվում նաև ջեռուցման կաթսայի օգնությամբ ջրի տաքացման և  այդ ջերմությունը 

ջեռուցման ցանցով ջերմատան օդին փոխանցելու մեթոդը: Այս մեթոդն, իր հերթին, ենթադրում է ջեռուցման 

տարբեր կաթսաներ` գազային, էլեկտրական և այլ էներգակիրներով տաքացվող: Ջեռուցման կաթսայի 

օգնությամբ ջրի տաքացման մեթոդը նպատակահարմար է օգտագործել մեծ ջերմատներում, որտեղ 

մոնտաժվող ջեռուցման խողովակաշարը ապահովում է ամբողջ տարածքի հավասարաչափ ջեռուցում (նկ.34):  

 

Նկ.34  Ջրի միջոցով տաքացվող ջեռուցման համակարգեր 

Ոչ ավանդական է համարվում ջերմատան օդի ուղղակի տաքացումը ջեռուցիչներով և ինֆրակարմիր 

ճառագայթներով: Դրանք աշխատում են գազով և/կամ էլեկտրականությամբ (նկ.35): 
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Նկ.35  Ինֆրակարմիր ճառագայթներով տաքացվող ջեռուցման համակարգեր 

Եթե պոլիէթիլենային թաղանթով ծածկված ջերմատունը նախատեսվում է նաև ձմեռային ամիսներին 

գործելու համար, ապա ցանկալի է, որ ծածկը կառուցվի երկշերտ պոլիէթիլենով: Այս պարագայում համա-

պատասխան օդամղիչի միջոցով ջերմոցի ներքին օդը կարող է մղվել ծածկի երկու շերտերի միջև: Ուստի 

ջերմատան ներքին տաք օդը անմիջապես չի շփվի արտաքին սառը օդի հետ, և լրացուցիչ  ջեռուցման 

ծախսերը կկրճատվեն (նկ.36): 

 

Նկ.36  Օդամղիչի միջոցով երկշերտ ծածկով ջերմատների տաքացման համակարգեր 

Եթե փոքր ջերմատանն անհրաժեշտ է լինում տեղադրել լրացուցիչ ջեռուցման սարքավորումներ՝ պահանջվող 

ջերմային ռեժիմը ապահովելու համար, ապա նպատակահարմար է օգտագործել գազով կամ էլեկտրա-

կանությամբ աշխատող փոքր ջեռուցիչներ, որոնք համեմատաբար մատչելի են, ծախսատար չեն և ունեն 

սպասարկման որոշակի ծավալ: Սարքավորումներն ունեն անձնագիր, որտեղ նշվում է, թե մեկ սարքը որքան 

տարածք (քմ) կարող է ջեռուցել, հետևաբար հնարավոր է հեշտությամբ  հաշվարկել տվյալ ջերմատանը 

տեղադրվելիք սարքերի քանակը և դրա հետ կապված համապատասխան ծախսերը: Այս սարքերը հարմար 

են շահագործման առումով, քանի որ օրվա ընթացքում կարող են օգտագործվել ըստ անհրաժեշտության և 

շատ արագ կարող են փոխել ջերմատան միկրոկլիման (նկ.37 և 38):  

 

Նկ.37  Գազով կամ էլեկտրականությամբ աշխատող ջեռուցիչներ 
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Քանի որ փոքր ջեռուցիչներն ունեն որոշակի ծավալի օդ տաքացնելու հնարավորություն, փոքր ջերմա-

տներում կարող են տեղադրվել մի քանիսը (ջերմատան եզրերում և կենտրոնում՝ հավասարաչափ տաքացման 

նպատակով)՝ կախված ընտրված ջեռուցիչի տեխնիկական հնարավորություններից: Ցանկալի է նաև 

ապահովության համար տեղադրել և՛ գազով, և՛ էլեկտրականությամբ աշխատող ջեռուցիչներ, որպեսզի 

ջերմատունը անկանխատեսելի իրավիճակներում ունենա այլընտրանքային ջեռուցման հնարավորություն: 

 

Էլեկտրականությամբ աշխատող ջեռուցիչներ 

 

Գազով աշխատող ջեռուցիչներ 

Նկ.38  Գազով կամ էլեկտրականությամբ աշխատող փոքր ջեռուցիչներ 

Մեծ ջերմատներում նշված փոքրածավալ ջեռուցիչները կարող են համատեղվել ջեռուցման կաթսայով ջրի 

տաքացման համակարգի հետ:  

Ջեռուցման համեմատաբար նոր և ոչ ավանդական մեթոդ է համարվում ջեռուցումը ինֆրակարմիր 
ճառագայթներով: Այս մեթոդը նույնպես ունի գազով և էլեկտրականությամբ աշխատող համակարգերի 

տարբերակներ: Գազով աշխատող համակարգի դեպքում գազամղիչը տաքացնում է համապատասխան 

մետաղը, իսկ այն արձակում է ինֆրակարմիր ճառագայթներ, որոնք տաքացնում են ճառագայթման տակ 

գտնվող ամեն բան, բացի օդից: Այնուհետև ջերմատան առարկաները և բույսերն իրենց ջերմությունը 

փոխանցում են նաև օդին (նկ.39):  

 

Նկ.39  Գազով աշխատող ինֆրակարմիր ճառագայթների ջեռուցիչ 

Էլեկտրականությամբ աշխատող համակարգի դեպքում ինֆրակարմիր ճառագայթներ արձակում են 

«լամպերը», իսկ ջեռուցման պրոցեսը նման է գազայինին (նկ.40): 
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Նկ.40  Էլ.էներգիայով աշխատող ինֆրակարմիր ճառագայթների ջեռուցիչ 

Ինֆրակարմիր ճառագայթներով  ջեռուցման եղանակի արդյունավետությունը կայանում է նրանում, որ 

հնարավոր է լինում ջեռուցել ջերմատան այն հատվածը, որն այդ պահին անհրաժեշտ է: Այն կարող է մեծ 

կիրառություն ունենալ սածիլների աճեցման ժամանակ: Այն եղանակին, երբ ջերմատան միայն մի հատվածում 

են տեղադրված սածիլներ, ինֆրակարմիր ճառագայթներով կարելի է ջեռուցել միայն  համապատասխան 

հատվածը: Հաճախ այս եղանակը օգտագործվում է ջեռուցման մյուս համակարգերի հետ համատեղությամբ: 

Ինֆրակարմիր ջեռուցման համակարգը պահանջում է լուրջ կապիտալ ներդրումներ, և դրա շահագործումը 

նույնպես ծախսատար է: 

Վերը նկարագրված ջեռուցման համակարգերը կարող են աշխատել կիսաավտոմատ և ավտոմատ 
ռեժիմներով:  Ինչպես արդեն նշվել է, օդափոխության համակարգերի ենթաբաժնում` ջերմաստիճանի ցուցիչը 
կարող է միացվել համակարգչին և ավտոմատ կարգավորել նաև ջերմային ռեժիմը: Ջերմատան ջեռուցման և 

օդափոխության ռեժիմները խիստ փոխկապակցված են և ջեռուցման եղանակի դեպքում կարող են 

կառավարվել միասին: 

ՀՀ-ում ջեռուցման համակարգեր առաջարկող ընկերությունները ներկայացված են Հավելված 3-ում: 

2.5. Էլեկտրաֆիկացում և լուսավորություն 

Ջերմատան էլեկտրաֆիկացումը նախատեսված է լուսավորության, ջեռուցման, օդափոխության, ոռոգման 

համակարգերի և այլ էլեկտրասարքավորումների աշխատանքը ապահովելու նպատակով: Ջերմատների 

էլեկտրաֆիկացումը (վահանակը, բաժանիչ տուփերը, էլ.լարերը և այլն) նախագծվում և մոնտաժվում է 

ջերմատան աշխատանքի համար նախատեսված հզորություններին և նորմերին համապատասխան: 

 

Նկ.41  Էլեկտրաֆիկացման համակարգեր 

Ջերմատան էլեկտրական մոնտաժի ժամանակ հավաքվում է համապատասխան հզորության էլեկտրական 

վահանակ, որտեղ տեղադրվում են տարբեր համակարգերի սնուցման անջատիչները: Ցանկալի է, որ 

վահանակի դռան վրա փակցված լինի անջատիչների միացման նշանակությունների սխեման, որպեսզի 

շահագործման ժամանակ ճիշտ իրականացվեն անջատումները և միացումները:  
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Ջերմատան էլեկտրական մոնտաժը և շահագործումը անհրաժեշտ է իրականացնել` խստորեն պահպանելով 

անվտանգության կանոնները: Ցանկալի է ջերմատանը ունենալ նաև էլեկտրասնուցման պահեստային 

տարբերակ` վթարային անջատումերի ժամանակ անցանկալի կորուստներից խուսափելու համար: 

Սովորաբար ջերմատների էլեկտրաֆիկացումը մոնտաժելու ժամանակ տեղադրվում է նաև ջերմատան 

լուսավորության համակարգը, քանի որ վեգետացիայի ընթացքում որոշ աշխատանքներ կարող են կատարվել 

գիշերային ժամերին: Նախագծողները դրանք տեղադրում են տարածքների լուսավորության նորմերին և 

ստանդարտներին համապատասխան: 

 

Նկ.42  Ջերմատան լուսավորությունը 

Ջերմատան գրագետ էլեկրաֆիկացումը շատ կարևոր է, հատկապես այն ջերմատներում, որտեղ տեղադրվում 

են լրացուցիչ լուսավորության սարքավորումներ մշակաբույսերի աճի կարգավորման համար: Մշակաբույսերի 

բնականոն աճի և բերքատվության համար անհրաժեշտ է ջերմատանը ապահովել ոչ միայն ջրա-ջերմային 

ռեժիմ, այլ նաև` համապատասխան լուսավորություն, այլապես բույսերի աճը կդադարի:  

Աշնան վերջին, ձմռանը և գարնան սկզբին ցերեկային ժամերի տևողությունը կարճ է: Ուստի, այն 

ջերմատներում, որտեղ իրականացվում է ձմեռային մշակություն, անհրաժեշտ է լինում տեղադրել լրացուցիչ 

լուսավորության սարքավորումներ և արհեստական ձևով երկարացնել օրվա տևողությունը:  

Բանջարային մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար պահանջվում է նվազագույնը 10-12 ժամ օրվա 

տևողություն և 8 հազար լյուքս լույսի պայծառություն: Համակարգը անհրաժեշտ է նաև ամպամած 

եղանակային պայմաններում օգտագործելու համար: Այս դեպքում մշակաբույսերը, հայտնվելով ջերմային և 

լուսավորության համապատասխան պայմաններում, կատարում են լիակատար ֆոտոսինթեզ և ապահովում 

բարձր բերքատվություն: Լրացուցիչ լուսավորությունը անհրաժեշտ է նաև այն ջերմատներին, որտեղ 

աճեցվում են սածիլներ, քանի որ կարող է նպաստել դրանց արագ աճին: 

 

Նկ.43  Ջերմատան լրացուցիչ լուսավորությունը 
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Լրացուցիչ լուսավորության համար օգտագործվող լամպերը բազմազան են՝ շիկացման, լյումինիսցենտային, 
գազալիցքավորված, մետաղահալոգենային և այլն (նկ.44): 

 

                     շիկացման             լյումինիսցենտային            նատրիումային            մետաղահալոգենային 

Նկ.44  Լրացուցիչ լուսավորության համար օգտագործվող լամպեր 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ ջերմատների լրացուցիչ լուսավորության համար առավել 

արդյունավետ են հատուկ էներգաէֆեկտիվ (խնայող) լյումինիսցենտային (ESL/ЭСЛ) և նատրիումային (ДНаТ) 

լամպերը, որոնք հնարավորություն են տալիս համեմատաբար կրճատել շահագործման ծախսերը: 

Մշակաբույսերի վեգետացիայի ընթացքում ցանկալի է օգտագործել 6400-4200k  կապույտ, իսկ ծաղկման և 

բերքի ձևավորման փուլերում` 2700-2500k կարմիր լամպերը: Էներգաէֆեկտիվ լյումինիսցենտային լամպերի 

միջին աշխատանքային ժամանակը կազմում է 15,000 ժամ, և նրանց ջերմային ազդեցությունն աննշան է: 

Միջազգային պրակտիկայում բույսերի աճի խթանման համար օգտագործվում են նաև բարձր ճնշման 

նատրիումային լամպեր (ДНаТ): Այս լամպերն ունեն հզոր կարմիր սպեկտոր, էֆեկտիվ են արմատագոյացման 

և ծաղկման փուլերում: Լամպերը հասանելի են ՀՀ տնտեսական և շինանյութերի  խանութներում: 

2.6. Հենակապային համակարգեր 

Ջերմատներում հենակապային համակարգերը կարող են լինել կախովի և հենասյունային: Հենակապային 
համակարգի տեսակը ընտրվում է՝ ելնելով ջերմատանը մշակվելիք մշակաբույսերի տեսակից և մշակության 

եղանակից:  

Կախովի հենակապային համակարգը կարող է լինել թելերով կապվող մեխանիզմով և առանց մեխանիզմի: 
Թելերով կապվող հենակապային համակարգը լայն կիրառություն ունի լոլիկի, վարունգի և պղպեղի 

մշակության դեպքում: Այս հենակապային համակարգի առավել տարածված և ժամանակակից տարբերակը 

բաղկացած է գալվանացված կախիչից և բազմակի օգտագործման մետաղապլաստիկ կոճից, որի վրա 

փաթաթված է 25մ երկարությամբ սինթետիկ թել` բույսերը կապելու համար (նկ.45): Համակարգի 

տեղադրման համար 2մ և ավելի բարձրության վրա, բույսերի շարքերի երկարությամբ, նախապես 

անցկացվում են մետաղական լարեր, որոնցից կախվում են կոճերը: Համակարգը շատ մատչելի է (մեկ 

կոմպլեկտ կոճի արժեքը կարող է տատանվել 400-1000 դրամի սահմաններում):   

 

Նկ.45  Թելերով կապվող հենակապային համակարգ 
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Ջերմատներում մշակությունը կարող է նաև իրականացվել տաշտակային համակարգերում: Դրանք կարող 
են կախված լինել ծածկի կոնստրուկցիայից (այս դեպքում, հաշվի առնելով լրացուցիչ ծանրա-

բեռնվածությունը, անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան փոփոխություններ ջերմատան կառուց-

վածքում) կամ տեղադրված լինել գետնից բարձրացող հենակների վրա:  

Այն ջերմատներում, որտեղ բույսերի հենակապային համակարգը հատուկ  միջոցներով լրիվ կամ մասնակի 

կախվում է ծածկի կոնստրուկցիայից, ծածկի և սյուների նախագծման հաշվարկների ժամանակ անհրաժեշտ 

է հաշվի առնել մշակաբույսերի  մաքսիմալ  բերքատվությունը 1քմ-ի հաշվով և կշիռները տարածել ծածկի 

կոնտրուկցիայի վրա: 

 

Նկ.46  Կախովի տաշտակային համակարգեր 

Տաշտակների տիպերը բազմազան են: Դրանք կարող են պատրաստվել պլաստիկ նյութերից, գալվանապատ 

մետաղից և/կամ կարող են լինել մետաղյա` պատված հակակոռոզիոն ներկով: 

 

Նկ.47  Կախովի տաշտակներ 

 

Նկ.48  Պատվանդանային համակարգ 
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Նկ.49  Հողախառնուրդային մշակություն` թելերով կախովի մեխանիզմով 

Հենակապային համակարգը կարող է տարբեր լինել ելակի, մյուս հատապտուղների և ծաղիկների համար:  

 

Նկ.50  Հենասյունային տաշտակային համակարգեր 

Երբ հենակապային համակարգում օգտագործվում են մետաղական կամ պլաստիկ տաշտակներ, դրանք մի 

կողմից բույսը պահում են գետնից համապատասխան բարձրության վրա, մյուս կողմից ծառայում են որպես 

դրենաժային համակարգ տվյալ շարքի համար:  

 

Նկ.51  Մետաղական տաշտակներ հենակապային համակարգի համար 

Տաշտակային տիպի հենակապային համակարգը, չնայած նրան, որ համարվում է մշակության արդյունավետ 
տարբերակ որոշ մշակաբույսերի համար, այնուամենայնիվ, ավելացնում է ջերմատան կապիտալ 
ներդրումների արժեքը: Հենակապային համակարգի տաշտակներ կարելի է պատվիրել նաև տանիքի 
մետաղական ծածկեր արտադրող հայաստանյան կազմակերպություններում (Հավելված 4):  
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2.7. Ոռոգման և ցողարկման համակարգեր 

Ջերմատան կարևոր կառուցվածքներից է ոռոգման համակարգը: Ջերմատների ոռոգման համակարգերը 

նախագծվում են ըստ նշանակության` կախված ջերմատանը մշակվելիք մշակաբույսերից: Այս տեսանկյունից 

առանձնացվում են ոռոգման համակարգերի հետևյալ տեսակները.  

1. Մակերեսային  

2. Կաթիլային (այդ թվում հիդրոպոնիկ) 

3. Անձրևային (ցողարկման, հնարավոր է նաև մառախուղագոյացման) 

Ջերմատանը հնարավոր է նաև կիրառել ոռոգման տեխնոլոգիաների համակցված (կոմբինացված) ձևերը, 

ինչը հնարավորություն կտա նույն ջերմատանն իրականացնել տարբեր տեսակի մշակաբույսերի ոռոգումը: 

Սակայն այս պարագայում ոռոգման համակարգի արժեքը կբարձրանա: Մակերեսային ոռոգման եղանակը 

ջերմատների համար արդեն համարվում է ոչ արդիական. համեմատաբար աշխատատար է, ծախսատար և 

անարդյունավետ: Այս եղանակը հնարավոր է կիրառել միայն գրունտային մշակության դեպքում, պահանջվում 

է համեմատաբար մեծ ծավալի ջուր, առաջանում է մոլախոտերի մաքրման խնդիր, և դժվար է ապահովել 

ռացիոնալ ոռոգման ռեժիմ: 

Ներկայումս ջերմատներում բանջարեղենային մշակաբույսերի ոռոգման ամենակիրառելի և արդյունավետ 

եղանակը կաթիլային համակարգն է: Կաթիլային համակարգերը, իրենց հերթին, կարող են բաժանվել 

տարբեր տեսակների. 

1. Կաթիլային համակարգ՝ ոռոգման մեկ սեզոնի համար նախատեսված խողովակներով, 

2. Կաթիլային համակարգ՝ բազմակի օգտագործման համար նախատեսված խողովակներով, 

3. Կաթիլային և դրենաժային համակարգ՝ նախատեսված սուբստրատային (հողախառնուրդային) 

մշակության համար (հիդրոպոնիկ): 

Ջերմատան պարզագույն կաթիլային ոռոգման համակարգը բաղկացած է հետևյալ մասերից. պոմպ, 
նախնական ճնշման մանոմետր, պարարտանյութերի ինժեկցիոն սարք և բաք, ֆիլտր, ջրաչափ, 
վերջնական ճնշման մանոմետր, բաժանարար և բաշխիչ կաթիլային խողովակաշար (նկ.52):  

 

Նկ.52  Ջերմատան կաթիլային համակարգ 



   

Կաթիլային

նյութերը հ

Ջերմատա

հանգամա

շարքերի ե

Ոռոգման 

հիդրավլիկ

րություննե

բաշխիչ խ

կենտրոնա

թողունակ

մշակաբույ

որոշվում է

Հիմնական

Արտադրվ

դրանց տե

այս դեպք

ջերմատան

Դիտարկեն

մշակաբույ

իրականա

նախատես

անհրաժեշ

 

ն ոռոգման 

համապատա

ան ոռոգման 

նքից, թե ջեր

երկարություն

Նկ.53  Կաթ

համակարգի

կական հաշ

երից, ինչպես

ողովակի տր

ական խողով

ությամբ որո

յսերի՝ հնար

է այն բաքի կ

նում ոռոգմ

ում են նաև 

եղադրման դ

քում շարքեր

ն չափերին (2

նք վերը ն

յսերից: Օրին

ցվում է ջեր

սված բաշխ

շտ է այդ խող

   

համակարգ

ասխան խտու

համակարգը

րմատունն ի

նները համա

թիլային ոռոգ

ի նախագծու

շվարկ: Կա

ս նաև ելնել

րամագիծը: Ա

վակների տր

ոշվում են մ

րավոր առա

կամ ավազան

ման կաթիլա

կաթիլային 

դեպքում պոմ

րի քանակը 

20x25մ):   

նշված տեխ

նակ, եթե ջե

մատան գրո

իչ խողովակ
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գը նաև հնա
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ը պլանավոր

նչ լայնությո

ապատասխա

գման համակ

ւմը սկսվում 

ախված բաշ

լով շարքերի

Այնուհետև, 

րամագծերը: 

մղող պոմպի

ավելագույն

նի ծավալը, 

ային համա

խողովակնե

մպի կարիք 

և երկարո

խնոլոգիանե

երմատանը պ

ունտում, ապ

կներ, որոնք

փոխարինել 
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արավորությո

ամանակին հ

րվում է նախ

ւն ունի, հաշ

անում են ջերմ

արգ. չափման

է ոռոգվող տ

շխիչ խողո

ի երկարությո

հաշվի առնե

Միաժաման

ի տեխնիկակ

ջրի պահա

որտեղից պե

ակարգի աշխ

եր, որոնք աշ

չկա. տեղադ

ւթյունները 

րը առանձի

պետք է մշա

պա սովորաբ

ք համեմատ

նորերով:  

ուն է տալիս

ասցնել մշակ

խագծա-նախ

շվարկվում է 

մատան երկա

ն օրինակներ

տարածքի ա

վակների կ

ուններից՝ հի

ելով շարքերի

նակ աշխատ

կան բնութա

նջարկը որո

ետք է սնվի պ

խատանքայի

շխատում են

դրվում է բա

տիպային ե

ին-առանձին

կվեն լոլիկ, 

բար օգտագո

աբար էժան

ս անհրաժեշ

կաբույսերին

ահաշվարկա

մշակաբույս

արությանը (ն

ր՝ ըստ  ջերմա

ամենահեռավ

կաթոցիկների

իդրավլիկակ

ի քանակը, ո

տող կաթոցի

ագրերը և, վ

ոշակի ժամ

պոմպը: 

ին ճնշումը 

 0.1-0.5մթն

ք 1.5-2.0մ բ

են և կարող

ն՝ կախված

վարունգ կա

ործվում են 

ն են: Վեգետ

շտ օգտակա

ն: 

ային փուլում

սերի շարքեր

նկ.53):  

ատան մակեր

վոր կետից, և

ի քանակից

ան հաշվար

որոշվում են 
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վերջապես, հ

մանակահատ
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մեկ վեգետա

տացիայի ա

ար պարարտ

մ: Կախված 

րի քանակը, 

եսի 

և կատարվու

ց և հեռա

կով որոշվու

բաժանարա

ակով և դրա

հաշվի առնե

տվածի համ

է 1.0-2.5մ

այմաններում

ն վրա: Սակ

ապատասխա

անը մշակվե

և մշակությո

ացիայի համ

ավարտից հե

տա-

այն 
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անց 
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այն 

անել 
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ունը 

մար 
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Նկ.54  Ներդրված կաթոցիկներով կաթիլային համակարգեր 

Եթե գործ ունենք հենակապային, հենասյունային և այլ համակարգերում տեղադրված մշակաբույսերի հետ 

(օրինակ՝ ելակ և այլ հատապտուղներ), ապա մոնտաժվում են երկարատև օգտագործման խողովակներ: Դա 

կարող է լինել խողովակում արդեն ներդրված կաթոցային համակարգ, կամ կաթոցիկները կարող են 

տեղադրվել խողովակի մոնտաժից հետո: Խողովակների տրամագծերը, կաթոցիկների ծախսերը և հեռա-

վորությունները որոշվում են վերը նշված հիդրավլիկական հաշվարկի մեթոդով:  

 

Նկ.55  Կոկոսի սուբստրատով մշակության ոռոգման «սպագետտի» համակարգ 

 

Նկ.56  Ծաղկամաններով մշակության ոռոգման «սպագետտի» համակարգ 
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Եթե մշակությունը իրականացվում է սուբստրատային  (հողախառնուրդային) մեթոդով, և առկա է 

տաշտակային հենակապային համակարգ, կաթիլային համակարգը կրում է հիդրոպոնիկ ոռոգման 

նշանակություն, քանի որ բոլոր սննդարար նյութերը տրվում են ոռոգման համակարգով` ջրի միջոցով: Այս 

դեպքում սովորական ինժեկտորի փոխարեն նպատակահարմար կլինի օգտագործել պարարտանյութերի 

դոզիմետր, որը համապատասխան կոնցենտրացիայի լուծվող պարարտանյութը կմղի ոռոգման համակարգ:  

Քանի որ սուբստրատների ջրաթափանցելիությունը բարձր է, և օրվա ընթացքում ջրումները կատարվում են 

մի քանի անգամ, առաջանում է դրենաժացված ջրերի մեծ քանակ: Հետևաբար անհրաժեշտ է նաև ունենալ 

դրենաժացված ջրերի հեռացման համակարգ: Դրենաժացված ջրերը պարունակում են բավականին մեծ 

քանակի պարարտանյութ, ուստի ցանկալի է ունենալ այդ ջրերի կրկնակի օգտագործման համակարգ, 

այլապես թանկարժեք պարարտանյութը կկորչի: 

Տարբեր տեսակի ծաղիկների, կանաչիների և օդի հարաբերական բարձր խոնավություն պահանջող 

մշակաբույսերի մշակության դեպքում ջերմատանը կարող է նախատեսվել նաև ցողարկման կամ 
մառախուղագոյացման /ֆոգեռային/ համակարգ: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս խոնավացնել 
մշակաբույսերի վերգետնյա հատվածները և տերևների թրջման միջոցով կատարել լրացուցիչ ոռոգում: Բացի 
այդ, ամռան շոգ ամիսներին այս համակարգի շնորհիվ կարգավորվում է ջերմոցի միկրոկլիման (նկ.57):  

 

Նկ.57  Ցողարկման և մառախուղագոյացման համակարգեր 

Այս համակարգը, ի տարբերություն կաթիլային համակարգի, պահանջում է ջրի մեծ աշխատանքային ճնշում 

/4.0մթն և ավելի/, և կաթոցիկների փոխարեն կիրառվում են տարբեր տեսակի ցայտիչներ/ֆոգեռներ (նկ.58): 

 

Նկ.58  Ցողարկման և մառախուղագոյացման ցայտիչներ /ֆոգեռներ/ 
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Վերը նկարագրված ոռոգման և ցողարկման համակարգերը կարող են աշխատել ինչպես առանձին-առանձին, 

այնպես էլ` համատեղ:  

Մեծ ջերմատներում կարող են օգտագործվել կառավարման առումով ավելի բարդ, տեխնոլոգիաներով 

հագեցված, երկարակյաց և համեմատաբար թանկ ոռոգման համակարգեր: Այդ տեսակի ջերմատներում 

հնարավոր է օգտագործել նաև ոռոգման կոմբինացված համակարգեր` կաթիլային, ցողարկման և 

մառախուղագոյացման համակարգերի համատեղմամբ: 

Շատ կարևոր է ճիշտ կազմակերպել ջերմատան ոռոգման կառավարման ռեժիմը: Բույսերը կարող են սթրեսի 

ենթարկվել ինչպես սակավաջրությունից, այնպես էլ ջրի ավելցուկից: Ջերմատան ոռոգման համակարգերը 

սերտորեն փոխկապակցված պետք է լինեն ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի հետ: Ժամա-

նակակից մեծ ջերմատներում տեղադրվում են համապատասխան մոնիթորինգի տվիչներ, որոնք թույլ կտան 
և՛ ոռոգման, և՛ ջեռուցման, և՛ օդափոխության ռեժիմները կարգավորել համակարգչի միջոցով: 

Ջերմատան ոռոգման համակարգերի գները կախված են մշակաբույսերի մշակության խտությունից, 

նյութերի որակից և ընտրված տեխնոլոգիաների բազմազանությունից: Ոռոգման համակարգեր 
առաջարկող կազմակերպությունների ցանկը ներկայացված է Հավելված 5-ում: 
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ԲԱԺԻՆ 3  
 

ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ 

 

3.1. Ջերմատան շահագործման նախապատրաստական աշխատանքները 

3.1.1. Ջերմատան ախտահանման աշխատանքների կազմակերպումը 

Բանջարանոցային մշակաբույսերի երկարատև վեգետացիոն շրջանը, օդի բարձր ջերմաստիճանն ու 

խոնավությունը նպաստում են սնկային, բակտերիալ և վիրուսային հիվանդությունների հարուցիչների, 

ինչպես նաև վտանգավոր վնասատուի` գալային նեմատոդի զանգվածային զարգացմանը: 

Նախ` անհրաժեշտ է ջերմատնից հեռացնել բուսական մնացորդները, հողը վարել երկարանիվ տրակտորով, 

որին կցված է կուլտիվատոր, կամ հողը լավ փորել և փխրեցնել (վարի խորությունը պետք է հասնի 30սմ): 

Ապա ախտահանել ջերմատան շրջակայքը, պատերը, դռները, ապակիները, ճանապարհները և գույքը 5-10% 

ֆորմալինի կամ պղնձարջասպի լուծույթներով: Ոստայնատզի, լվիճների, ջերմատնային սպիտակաթևիկի 

ձմեռող ձվերը ոչնչացնելու նպատակով սրսկել հետևյալ նյութերի լուծույթներից որևէ մեկով` ակարին, 
ակտելիկ, տալստար:  

Ջերմատնային գույքը կարելի է ախտահանել կալիումի պերմանգանատի 5% լուծույթով: Ախտահանվող 

մասերը առատորեն սրսկել և լավ թրջել լուծույթով: Ախտահանման արդյունավետ եղանակ է համարվում նաև 

ջերմատների ծխեցումը ծծմբի գազով: Նախքան ծծմբի այրումը` պետք է հերմետիկ փակել ջերմատան 

պատուհանները, դռները և ճեղքերը: Երկու օր պահելուց հետո տարածքը օդափոխել` մինչև հոտի լրիվ 

ցնդելը: 

Հողի ախտահանման արդյունավետ եղանակը` գոլորշիով ախտահանումն է (շոգեհարման միջոցով): 

Ախտահանման այս եղանակը կիրառելու համար հողը պետք է նախօրոք վարել, այնուհետև ծածկել 

ջերմադիմացկուն հատուկ պոլիցինիլքլորիդային կամ պոլիէթիլենային թաղանթով, որոնք ունենում են 3.6մ 

լայնություն և 40մ երկարություն: Թաղանթի եզրերին դնում են ավազով լցված պարկերը, իսկ գոլորշին 

կաթսայատներից E-1 տիպի հատուկ խողովակներով մղվում է ջերմատուն 2.5-3մթն. ճնշման ազդեցության 

տակ: Խողովակաշարն ունի մանր անցքեր, որոնց միջոցով գոլորշին հողին է տրվում այնքան ժամանակ, 

մինչև 30սմ խորությունում հողի ջերմաստիճանը հասնում է 85°C-ի:  

Այս ռեժիմը պահպանվում է մինչև 1 ժամ, իսկ ընդհանուր գործընթացը տևում է 8-9 ժամ` կախված հողի 

կառուցվածքից, խոնավությունից, հերմետիկ փակվելուց, կաթսայատան անխափան աշխատանքից: Հողի 

հնարավորինս չոր լինելը նպաստում է վառելանյութի խնայողությանը: Անհրաժեշտ է այս մեթոդով շոգեհարել 

ջերմատան ամբողջ գրունտը: 

Հողը գոլորշիով ախտահանելուց հետո պետք է այն ջրախեղդ անել` մաքրելու համար ավելորդ աղերից: 

Տևողությունը կախված է ջրի որակից: Որքան բարձր է ջրի որակը, այնքան կարճ է ջրախեղդ անելու 

տևողությունը: Դրանից հետո հողի EC-ն (աղերի քանակը լուծույթում) պետք է փոքր լինի 1.5-ից: Այն 

ջերմատնային տնտեսությունները, որոնք հնարավորություն չունեն գրունտը գոլորշիով ախտահանելու, պետք 

է այն կատարեն քիմիական նյութերով: 
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Ոչ պակաս արդյունավետ է նաև հողի ախտահանումը սոլարզացիայի միջոցով: Այս դեպքում հողը վարվում է 

30սմ խորությամբ, ջրվում և անմիջապես հերմետիկ ծածկվում սև թաղանթով` 15-20 օր, որից հետո բացում 

են և նորից վարում: Պետք է նշել, որ այս ախտահանումը նպատակահարմար է ամռան ամիսներին, երբ 

ջերմատան ջերմաստիճանը շատ բարձր է: Նման ախտահանումը նվազեցնում է մոլախոտերի սերմերի ծլման 

էներգիան, ինչպես նաև սնկային և վիրուսային հիվանդությունները: 

Գալային նեմատոդայի դեմ պայքարելու արդյունավետ պատրաստուկ է վիդատը: Սածիլման ժամանակ 
յուրաքանչյուր սածիլի փոսիկում լցնում են 1գ վիդատի հատիկներ և նոր բույսը տնկում:  

Քիմիական ախտահանման ժամանակ պետք է խստորեն պահպանել աշխատանքի անվտանգության 

կանոնները: Պատրաստուկների հետ աշխատող անձանց համար պարտադիր է կրել կոմբինիզոն կամ 
խալաթ, ծածկել գլուխներն ու ձեռքերը, օգտագործել շնչադիմակներ: 

3.1.2. Հողախառնուրդի պատրաստում 

Հողախառնուրդը պետք է ունենա համապատասխան ֆիզիկաքիմիական կազմ, օժտված լինի բարձր կլանո-

ղականությամբ, օդաթափանցիկությամբ, խոնավունակությամբ, միևնույն ժամանակ պարունակի բույսերի 

համար բավարար քանակությամբ մատչելի սննդատարրեր: Հողախառնուրդի բաղադրամասերի քանա-

կական հարաբերակցությունը պայմանական է` կախված տնտեսության հնարավորություններից և տեղի 

պայմաններից (աղ.8): 

Աղյուսակ 8.  Հողախառնուրդի պատրաստումը 

Հողախառնուրդ 

Հիմնական շերտ / % 

Հողախառնուրդի տարբերակներ 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Դաշտային հող կամ ճմահող - 50 30 - 25 20 50 40 

Բուսահող - - - - - - - 40 

Տորֆ         

- ստորին շերտ - 20 - - - 20 30 - 

- անցումային շերտ - - 50 - - 60 - 20 

- վերնաշերտ 50 - - 100 60 - - - 

Ավազ կամ հրաբխային խարամ 10 - - - 15 - - - 

Գոմաղբ 20 30 20 - - - 20 - 

Փայտի տաշեղներ, պերլիտ 20 - - - - - - - 

Բույսերին բավարար քանակով սննդանյութերով ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախապես կատարել 

հողի անալիզ` հաշվի առնելով մշակաբույսն ու ակնկալվող բերքը, կազմել պարարտացման համակարգ: 

Անալիզը կարելի է պատվիրել հատուկ մասնագիտացված լաբորատորիաներում (Հավելված 6):  

Աղյուսակ 9-ում բերված են տվյալներ, որոնցից ելնելով` կարելի է եզրակացնել տվյալ հողատարածքի 

հողախառնուրդի` սննդատարրերով ապահովվածության աստիճանի մասին: Հիմնական պարարտացումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել` ելնելով անալիզի տվյալներից` ըստ աղյուսակ 10-ի: 
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Աղյուսակ 9.  Հողախառնուրդի` սննդատարրերով ապահովվածության աստիճանը, գ/մ3 

Աղյուսակ 10.  Հողի հիմնական պարարտացման նորմաները`  կախված սննդատարրերով  

ապահովվածության աստիճանից 

Սննդարար տարրերով 
ապահովվածությունը 

Պարարտացման նորմաներն` ըստ ազդող նյութի, կգ/հա 

N P205 K20  Mg 

Վարունգ 

Ցածր 210-290 450-600 260-390 50-80 

Չափավոր 140-210 230-450 130-260 30-50 

Նորմալ 70-140 0-230 0-130 0-30 

Բարձր 0-70 0 0 0 

Շատ բարձր 0 0 0 0 

Լոլիկ, Տաքդեղ 

Ցածր 290-340 450-600 780-1000 260-390 

Չափավոր 210-290 450-600 570-780 160-260 

Նորմալ 140-210 230-450 390-570 100-160 

Բարձր 70-140 0 180-390 50-100 

 Շատ բարձր 0-70 0 0-180 0-50 

Հազար, Կանաչեղեն 

Ցածր 180-230 350-500 100-200 50-80 

Չափավոր 130-180 200-350 0-100 30-50 

Նորմալ 90-130 0-200 0 0-30 

 Բարձր 0-90 0 0 0 

 Շատ բարձր 0 0 0 0 

Ապահովվածության 
աստիճանը 

N K P Mg 
Աղերի ընդհանուր 
քանակությունը, 

 գ/լ հողում 

Ցածր 
40-ից 
ցածր 

50-ից 
ցածր 

5-ից  
ցածր 

20-ից 
ցածր 

0,5-ից 
ցածր 

0,8-ից 
ցածր 

Չափավոր 40-80 50-110 5-10 20-50 0,5-1,0 0,8-1,5 

Նորմալ 80-130 110-170 10-15 50-70 1,0-2,0 1,5-3,0 

Բարձր 130-170 170-220 15-20 70-100 2,0-3,0 3,0-4,0 

Շատ բարձր 
170-ից 
բարձր 

220-ից 
բարձր 

20-ից 
բարձր 

100-ից 
բարձր 

3,0-4,0 4,0-5,0 
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3.1.3. Սերմերի ընտրություն 

Բարձր բերքատվության կարևոր պայմաններից մեկը սերմերի և սածիլների որակն է: Սերմերի ցանքային 

որակը պայմանավորված է` ծլունակության և ծլման էներգիայի բարձր տոկոսով, խոնավությամբ, 

մաքրության աստիճանով, սերմի զանգվածով, տնտեսական պիտանելիությամբ:  

Ջերմատանը մշակության համար խորհուրդ է տրվում գնել հիմնային (էլիտա) և հիբրիդային առաջին 
սերնդի սերմեր՝ F1:  F1 հիբրիդներն օժտված են հետերոզիսային ազդեցությամբ, որը արտահայտվում է 

արմատային համակարգի և վերգետնյա օրգանների արագ աճով, բերքատվության բարձրացմամբ, 

հիվանդությունների և անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ դիմացկունությամբ, վաղահասությամբ: 

Երկրորդ սերնդում նրանք ճեղքավորվում և կորցնում են նշված հատկությունները:  

Սերմեր ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բերքատվությունը, թփի չափերը, տիպը, հասունացման 

ժամկետները, համային հատկանիշները, պտուղների չափսերը և դիմացկունությունը հիվանդությունների ու 

վնասատուների նկատմամբ: Պետք է նաև հաշվի առնել, թե ինչ տիպի ջերմատանն է մշակվելու բույսը` 

ձմեռային, թե՞ գարնանային, և որ շրջապտույտում: Ձմեռային ջերմատներում արդյունավետ է լոլիկի ինդետեր-

մինանտ և վարունգի պարտենոկարպիկ հիբրիդների մշակումը: 

Բարձր բերք են ապահովում լոլիկի կիսաինդետերմինանտ սորտերի մշակումը արևային ջերմատներում: 

Յուրաքանչյուր մշակաբույսից պետք է ընտրել սորտեր և հիբրիդներ, որոնք արդեն փորձարկվել են տվյալ 

տարածքում: Սերմի դիմացկունության աստիճանը հիվանդությունների նկատմամբ ցույց է տրվում 

հապավումներով (աղ.11):  

Աղյուսակ 11.  Սերմերի դիմացկունությունը ցույց տվող հապավումներ 

Հապավում Հիվանդության անվանումը 

Aal Alternaria alternata f.sp. lycopersici   Մորմազգիների գորշ բծավորություն 

Cmi Clavibacter michiganensis       Բակտերիալ  քաղցկեղ    

Ff Fulvia fulva (Cladosporium)      Տերևների գորշ բծավորություն 

Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici   Ֆուզարիոզային թառամում 

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici  Ֆուզարիոզային թառամում 

Lt Leveillula taurica         Իսկական ալրացող 

Ma Meloidogyne arenaria        Նեմատոդ 

Mi Meloidogyne incognita       Գալային նեմատոդ 

Mj Meloidogyne javanica         Նեմատոդ 

On Oidium neolycopersici         Իսկական ալրացող 

Pi Phytophthora infestans        Ֆիտոֆտորոզային փտում 

Pl Pyrenochaeta lycopersici        Լոլիկի արմատների խցանում 

Pst Pseudomonas syringae pv. Tomato     Պտուղների գագաթնային փտում 

Sbl Stemphylium Տերևների գորշ բծավորություն 

ToMV Tomato Mosaic Virus      Լոլիկի մոզաիկայի վիրուս 

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus       Լոլիկի խայտաբղետություն 
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Հապավում Հիվանդության անվանումը 

TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus      Տերևների դեղին գանգրոտություն 

Va Verticillium albo-atrum        Վետիցիլիումային թառամում 

Vd Verticillium dahliae         Վետիցիլիումային թառամում 

Wi Silverin  Բրոնզայնություն 

Օրինակ՝ Բլուֆորտ-ToMV/Fol: 0.1/For/Pl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj կամ Մաքսիֆորտ-ToMV/Fol: 0.1/For/Pl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj  

Որքան շատ են նշված հապավումները, այնքան հիբրիդն ավելի դիմացկուն է տարբեր հիվանդությունների 

նկատմամբ: Ստորև բերված է տեղական ջերմատներում մշակվող հիբրիդների համառոտ նկարագրությունը 

(աղ.12): 

Աղյուսակ 12.  Բանջարեղենի հիբրիդների համառոտ նկարագրությունը 

Հիբրիդներ F1. 
արտադրող 
ընկերությունը 

Արտաքին տեսքը Նկարագրությունը 
Սերմի գինը 

դրամ/հատ 

ԼՈԼԻԿ 

Բիգ Բիֆ 

(Սեմինիս) 

 

Միջահաս է, բերքատու:  
Պտղի զանգվածը` 280-300գ:  
Թուփը ինդետերմինանտ է: 
Առաջարկվում է ջեռուցվող և 
չջեռուցվող ջերմատներում  

մշակման համար: 

25 

Ժերոմինո 

(Դե Ռուիտեր 
սիդս) 

 

Բարձր բերքատու, միջավաղահաս 
հիբրիդ է: Պտղի զանգվածը` 220գ: 
Արդյունավետ է մշակել փոխանցվող և 

աշնանային շրջապտույտում:  
Կայուն բերք է ապահովում 
գարնանային և աշնանային 
շրջապտույտում գրունտային 
չջեռուցվող ջերմատներում: 

85 

Ռալլի 

(Էնզա զադեն) 

 

Վաղահաս ինդետերմինանտ 
 հիբրիդ է: Բերքատու է:  

Պտուղները տափակակլորավուն են, 
300գ զանգվածով: Դիմացկուն է 
հիվանդությունների նկատմամբ: 
Խորհուրդ է տրվում աճեցնել 
ջերմատներում, թաղանթապատ 
թունելներում, բաց դաշտում: 

30 
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Հիբրիդներ F1. 
արտադրող 
ընկերությունը 

Արտաքին տեսքը Նկարագրությունը 
Սերմի գինը 

դրամ/հատ 

 

Բելֆաստ 

(Էնզա զադեն) 

 

Վաղահաս հիբրիդ է: 
Պտուղների զանգվածը` 250-300գ: 
Պտուղները մուգ կարմիր են: 

Առաջարկվում է մշակել բոլոր տիպի 
ջերմատներում: 

30 

Ցինտո 

(Ռիկ Ցվան) 

 

Վաղահաս, ինդետերմինանտ 
հիբրիդ է: Պտուղները կլորավուն են` 

180-200գ զանգվածով:  
Ապահովում է կայուն բարձր բերք 

տարբեր պայմաններում: 

 

50 

Մախիտոս 

(Ռիկ Ցվան) 

 

Վաղահաս հիբրիդ է:  
Պտուղների զանգվածը 220-260գ է: 
Պտուղները մուգ կարմիր են: 
Առաջարկվում է մշակել  

բոլոր տիպի ջերմատներում:  
Դիմացկուն է նեմատոդայի  

նկատմամբ: 

 

50 

Ցարին 

Գրավիտետ* 

(Սինգենտա) 

 

Վաղահաս է, ինդետերմինանտ թփով: 
Պտուղները տափակակլորավուն են, 

230-250գ զանգվածով:  
Պտուղները բաց կարմիր են: 

Դիմացկուն է ToMV0-2, ToMV0, Fol1-2, 
Ff2-4 հիվանդությունների նկատմամբ: 

 

50 

Եդիգո Մատիաս* 

Մարտեզ* 

(Դե Ռուիտեր 
սիդս) 

 

Միջահաս է: Պտուղը կլոր է,  
200-250գ զանգվածով: Բույսը հզոր է, 
միջին աճեցողությամբ: Դիմացկուն է 
ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj 
հիվանդությունների նկատմամբ: 

45 
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Հիբրիդներ F1. 
արտադրող 
ընկերությունը 

Արտաքին տեսքը Նկարագրությունը 
Սերմի գինը 

դրամ/հատ 

Իդոյա Տանկինի* 

Այտո* 

(Սինգենտա) 

 

Չերրի լոլիկի սորտ է,  
բարձր բերքատու:  

Պտուղները` 35-40գ զանգվածով: 
50 

ՎԱՐՈՒՆԳ 

Գերման Մաշա* 

(Սեմինիս) 

 

Վաղահաս պարտենոկարպիկ 
 հիբրիդ է, 10-12սմ երկարությամբ 

փշոտ պտուղներով, 
առանց դառնության:  

Լավ արդյունք է ապահովում 
 ամառ-ձմեռ շրջապտույտում 

ջերմատանը: 

20 

Կավկազ 

Մանար* 

(Ռոյալ սլույս) 

 

Պարտենոկարպիկ, խոշոր 
պտուղներով հիբրիդ է:  

Գլանաձև, հարթ մակերեսով, 15-18սմ 
երկարությամբ պտուղներով: 

Բերքատու է, առաջարկվում է մշակել 
ամառ-ձմեռ շրջապտույտում: 

50-60 

Կատյա 

(Ռոյալ սլույս) 

 

Վաղահաս հիբրիդ է, ունի 18-20սմ 
երկարությամբ համաչափ պտուղներ: 
Ունի գեղեցիկ կանաչ գույն և համային 

բարձր հատկանիշներ:  
Դիմակայուն է ալրացողի նկատմամբ 
և ունի բարձր բերքատվություն: 

40-50 

Նասիմ 

Պրինտո* 

(Ռոյալ սլույս) 

 

Պտղի միջին չափսը` 15սմ,  
240-280գ զանգվածով:  

Ունի բարձր բերքատվություն: 
Ձևավորում է համաչափ պտուղներ: 

40-50 
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Հիբրիդներ F1. 
արտադրող 
ընկերությունը 

Արտաքին տեսքը Նկարագրությունը 
Սերմի գինը 

դրամ/հատ 

Նազրվան 

Տեղական 
պոպուլյացիա 

 

Վաղահաս է: Ծլումից մինչև առաջին 
բերքահավաքը տևում է 45-50 օր: 
Թուփը միջին հզորության է, տերևը` 
միջին մեծության, սրտաձև, 

5 անկյունանի, կանաչ գույնի:  
Ունի ուղիղ գլանաձև,  

բաց կանաչ գույնի պտուղ:  
Պտղի միջին զանգվածը 100-110գ է: 

10 

Էկոլ 

(Սինգենտա) 

 

Հասունանում է 64-81 օրում, 
նախատեսված է ինչպես 

վերամշակման, այնպես էլ թարմ 
վիճակում օգտագործման համար: 
Խորհուրդ է տրվում տնկել  

38.000- 40.000 բույս հեկտարում: 

16 

* Նմանատիպ սորտեր են  

Հավելված 7-ում ներկայացված են բանջարեղենի հիբրիդներ արտադրող ընկերությունների կատալոգները: 

3.1.4. Սածիլի աճեցման տեխնոլոգիան 

Ջերմատներում բարձր բերք ստանալու համար կարևոր է ներդրվող սածիլի որակը և աճեցման 

տեխնոլոգիան: Ջերմատանը սածիլը աճեցվում է թաղարային եղանակով: Ցանքի ժամկետը որոշվում է` 

ելնելով այն փաստից, որ լոլիկի սածիլի աճեցման տևողությունը ձմռանը 9 շաբաթ է, գարնանը՝ 6, իսկ 

ամռանը` 5: Վարունգի և բրոկոլիի սածիլները տնկվում են ամռանը՝ 40, գարնանը՝ 30 օրական: Սերմերը 

ցանվում են պոլիէթիլենային խոռոչիկներում:  

Աղյուսակ 13.  Ջերմատնային սածիլի աճեցման համար նախատեսված տորֆախառնուրդի բաղադրությունը` 

օրգանական պարարտանյութերի և փխրեցնող նյութերի տարբեր հարաբերակցությամբ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՈՒՄ / % 

Դաշտավայրային տորֆ, հողմնահարված - - 80 50 - - 40 

Տորֆ վերնաշերտ 100 - - - - - - 

Տորֆ անցումային շերտ - 100 - - 70 60 20 

Փտած գոմաղբ - - - 30 20 20 20 

Գոմաղբ - - - 20 - - 20 

Փխրեցնող նյութեր՝ տաշեղներ, պերլիտ - - 20 - 10 20 - 
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Յուրաքանչյուր մշակաբույսի համար անհրաժեշտ է պահպանել համապատասխան ջերմատիճանային ռեժիմը 

Սածիլների մշակության ընթացքում ջրումներն պետք է կատարել սննդարար լուծույթով, որը պարունակում է 

N-200, P-80, K-160, Ca-280, Mg-50մգ և միկրոտարրերով Fe-4, B-0.5, Mn-0.5, Zn0.05, Cu-0.05 մգ/լ:  

Աղյուսակ 14.  Բանջարային մշակաբույսերի սածիլների աճեցման համար պահանջվող 

 ջերմաստիճանային ռեժիմը 

Լոլիկի, տաքդեղի և բադրիջանի սածիլները 2 տերևի փուլում վերատնկվում են ավելի մեծ սնման մակերես 

ապահովող տարաների մեջ (լոլիկը՝ 10x10x10սմ3, տաքդեղը և բադրիջանը` 6x6x6սմ3): Վարունգի, բրոկոլիի և 

լոբու սածիլները աճեցվում են 10x10x10սմ3 սնման մակերես ապահովող տարաների մեջ` առանց 

վերատնկման: 

Կարևոր է աճեցնել և տնկել առողջ, ուժեղ, լավ զարգացած սածիլներ, որոնց մոտ ձևավորվել, բայց դեռ չի 

ծաղկել առաջին ողկույզը: Ինդետերմինանտ սորտեր մշակելիս լոլիկի առաջին ծաղկաողկույզի տակ պետք է 

լինի 9-10 տերև: Ծաղկաողկույզը պետք ունենա նորմալ ձև և կարճ` ներքև ուղղված ծաղկակոթ: Ցողունը 

պետք է հաստ չլինի և ոչ էլ շատ բարակ: 

Վերատնկումից 20-25 օր հետո, երբ տերևներն իրար են կպնում, լուսավորվածություն ապահովելու համար 

բույսերն անհրաժեշտ է իրարից հեռացնել: Մեկ քառակուսի մետրի վրա դասավորում են 15 բույս: 

Աղյուսակ 15-ում տրված է ջերմաստիճանի ազդեցությունը սածիլների աճի և զարգացման առանձնա-

հատկությունների վրա: 

Աղյուսակ 15.  Գիշերային և ցերեկային ջերմաստիճանների ազդեցությունը բույսերի վրա 

Ցերեկային և գիշերային ջերմաստիճանների 
տարբերության մեծացում 

Բույսը բարձրությամբ ձգվում է:  
Միջհանգույցները երկարում են 

Ցերեկային և գիշերային ջերմաստիճանների 
տարբերության փոքրացում 

Բույսերը հավաք են:  
Միջհանգույցները կարճ են 

Օրվա միջին ջերմաստիճանը բարձր է 
Բույսերը ձգվում են բարձրությամբ: 
Միջհանգույցները երկարում են: 

Օրվա միջին ջերմաստիճանը ցածր է 
Բույսերը հավաք են: 

Միջհանգույցները կարճ են 

Մշակաբույսը 

Օդի ջերմաստիճանը / 0C 

Ցանքից 
մինչև 
 ծլում 

Ծլումից հետո 4-7 օր Հետագա օրերին 

Ցերեկային Գիշերային Արևային 
օրերին 

Ամպամած 
օրերին 

Գիշերը 

Լոլիկ 24-25 23-24 20-21 17-19 16-17 14-15 

Վարունգ 25-28 15-17 12-14 19-20 17-18 10-13 

Տաքդեղ, բադրիջան 25-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13 

Բրոկոլի 18-22 6-10 6-10 14-18 12-16 6-12 

Հազար, սոխ 18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14 

Նեխուր 20-25 14-18 12-14 14-16 12-14 10-12 
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երի բազմաց

մանների և

արգով սածի

եցմանը, բար

ատներում հ

ալ՝ լոլիկի հա

ւմ են հզոր 

ծիլներն աճեց

ունավետ իր

քան պատվ

ստման աշխ

բարձրությո

տերևների տա

ատվաստման

տեղադրել պա

տեղադրել պ

ծիլը տեղադր

այում պատվ

ամբ կտրվո

իրար (նկ.60

Նկ. 59  

տվաստակալ

սրիչները պա

հյուսվածքն

ցուն նախքան

ո անհրաժեշ

ր: Պատավա

այթներից պա

3.1.5. Պ

ման մեթոդն

և հիվանդու

իլներ, որոնց

րձր շահութա

իմնականում

ամար օգտա

արմատային

ցվում են` հա

րականացնե

վաստացունե

խատանքներ

ուն, և ցողուն

ակից (հիդրոպ

ն մի քանի ձև

ատվաստակ

պատվաստաց

րել պատվաս

վաստումն իր

ում են պա

0): 

 

ը և պատվ

արբերաբար

ները չչորանա

ն հպելը ընկ

շտ է պահպա

աստները տե

աշտպանելու
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Պատվաստ
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րդ է 

ունը 

երն 

6°С 
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օդի ջերմություն և 90-96% օդի հարաբերական խոնավություն: Յուրաքանչյուր երեք ժամը մեկ անհրաժեշտ է 

ստուգել բույսերի վիճակը: 

Պատվաստելուց հետո առաջին 3 օրերին սածիլը չի աճում: Այդ օրերին կատարվում է թույլ և թառամած 

բույսերի խոտանում: Չորրորդ օրը սկսվում է հյուսվածքների միաձուլումը, և անհրաժեշտ է բույսերին 

ապահովել մաքուր օդով: 5-7օր հետո հյուսվածքները լիովին կպնում են և անհրաժեշտ է լավ օդափոխել ու 

խոնավությունն աստիճանաբար իջեցնել: 8-9 օր հետո սածիլը լիովին պատրաստ է լինում տնկման: 

Կպչողականությունը այս մեթոդի կիրառման դեպքում կազմում է 80-90%: 

Պատվաստ սածիլների ստացման արդյունավետությունը բարձր է, երբ բոլոր աշխատանքներն 

իրականացվում են հատուկ սածիլանոցներում, որտեղ բույսի աճման և զարգացման յուրաքանչյուր փուլի 

համար հնարավոր է ապահովել նպաստավոր պայմաններ: 

Աղյուսակ 16.  Ջերմատնային մշակաբույսերի տնկման սխեմաները, 

պահանջվող սերմերի և սածիլների քանակները 

Մշակաբույսը 
Սերմերի 

քանակը 1գ-ում 
1000 սերմի 
զանգվածը/գ 

Տնկման 
սխեման 

Պահանջվող 
սածիլների կամ 
սերմերի քանակը 
հատ/100մ2 

Լոլիկ 300-330 2-3 90x60x50* 250 

Վարունգ 40-50 20-25 90x60x50 250 

Տաքդեղ 120-200 5-8 90x60x40 330-350 

Բադրիջան 200-250 4-5 90x60x40 330-350 

Լոբի 4-5 100-300 90x60x25 500 

Կոլրաբի 250-330 3-5 50х25 1000 

Բրոկոլի 200-350 3-4 60x40 360 

Մաղադանոս 1000-1300 1-1.3 
15x5 

30x2 

1700-1800** 

1100-1200 

Քաղցր եգիպտացորեն 6-8 125-170 70x80x20 700-800 

Ռեհան - - 50x20 1430 

Հազար    600-1100 1-1.5 
20x50x15 

20x50x20 

2860 

1430 

Գլուխ սոխ 300-350 2-3 25x25x4 800 

Ամսաբողկ 100-140 7-10 11x11x2 4132** 

*   Մարգի լայնությունը x ակոսի լայնությունը x հեռավորությունը բույսերի միջև (90x60x40) 

 **  Սերմով են ցանվում 
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3.2. Կուլտուրաշրջանառություն 

Մշակաբույսի զբաղեցրած ժամանակաշրջանը ջերմատանը կոչվում է շրջապտույտ: Ջերմատներն, ըստ 

բույսերի մշակության շրջապտույտների, լինում են գարնանային և աշնանային, երկարացված (հունվարից 

մինչև նոյեմբեր ամիսը) և փոխանցվող (օգոստոսից մինչև հաջորդ տարվա հուլիս ամիսը): 

Կուլտուրաշրջանառությունը բույսերի հաջորդական մշակությունն է ջերմատանը: Յուրաքանչյուր 

շրջապտույտի համար մշակաբույսի կամ հիբրիդի ընտրությունը կատարում է ֆերմերը` ելնելով իր 

նախասիրություններից, միաժամանակ հաշվի առնելով սորտի, հիբրիդի, մշակաբույսի կենսաբանական 

առանձնահատկությունները, նկատի ունենալով ջերմատան, ջեռուցման, ոռոգման տիպը, աշխարհագրական 

դիրքը, տեղանքի բնակլիմայական պայմանները, կիրառվող մշակության տեխնոլոգիաները: 

Ստորև առաջարկում ենք կուլտուրաշրջանառության մի քանի տարբերակներ: 

Աղյուսակ 17.  Կուլտուրաշրջանառություն. ցանքի, տնկման և  

բերքահավաքի ժամկետները, բերքի քանակը 

Կուլտուրա- 
շրջանառություն 

Ժամկետներ / ամիս Բերքի 
մոտավոր ելքը 

կգ/մ2 
Ցանք Տնկում Բերքահավաքի  

սկիզբ և ավարտ 

Ձմեռային ջերմատներում 

Տարբերակ 1 

Վարունգ 15-20/XII 15-20/I 15-20/II - 5-20/VI 15-18 

Ջերմատան ախտահանում և 
նախապատրաստում 

20/VI - 15/VII 

Լոլիկ (փոխանցվող) 15-20/VIII 20-30/IX 20-30/XI - 1-15/VII 25-30 

Տարբերակ 2 

Լոլիկ (փոխանցվող) 1-10/XI 25/XII - 10/I 25/III-10/IV - 10-25/VII 18-20 

Ջերմատան ախտահանում և 
նախապատրաստում 

20/VII - 15/VIII 

Վարունգ 15/VIII - 15/IX - 5/XII 12-15 

Տարբերակ 3 

Տաքդեղ, բադրիջան 
(փոխանցվող) 

15-20/VIII 30/IX - 5/X 1-10/XII - 15/VII 25 

Ջերմատան ախտահանում և 
նախապատրաստում 

20-30/VIII 

Վարունգ 15-20/VIII - 20-30/IX - 30/XI 10-12 
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Կուլտուրա- 
շրջանառություն 

Ժամկետներ / ամիս Բերքի 
մոտավոր ելքը 

կգ/մ2 
Ցանք Տնկում Բերքահավաքի  

սկիզբ և ավարտ 

Թաղանթապատ ջերմատուն /տեխնիկական ջեռուցմամբ/ 

Տարբերակ 1 

Լոլիկ կամ 

տաքդեղ*, բադրիջան* 

Սածիլ է 
ներդրվում 

25/I - 10/II 
01-10/V - 10-25/VII 

01-10/V - 10-25/X 

12-15 

18-20 

Ջերմատան ախտահանում 
և նախապատրաստում 

20/VII - 15/VIII - - - 

Վարունգ, լոբի* 15VIII - 15/IX – 25/X 12-15 

Տարբերակ 2 

Բրոկոլի 1-15/II 1-15/III 15/V - 10/VI 2.5 

Ջերմատան ախտահանում 
և նախապատրաստում 

20-30/VIII - - - 

Վարունգ, լոբի* 15-20/VII - 20-30/IX - 30/XI 10-12 

Տարբերակ 3 

Լոլիկ 
Սածիլ է 
ներդրվում 

25/I-10/II 
01-10/V - 10-25/VII 

01-10/V - 10-25/X 

12-15 

18-20 

Բրոկոլի 1-5/VI 1-5/VI 10/VIII- XII - 

Թաղանթապատ ջերմատուն /չջեռուցվող/ 

Վարունգ, լոբի* 

տաքդեղ*, բադրիջան*, 

լոլիկ* 

Դրվում է 
սածիլ 

10-15/III 

10-15/III 

10-15/III 

15-30/IV - 15-30/VI 

15-30/V - 1/X 

15-30/V - 1/X 

8-10 

15-18 

12-15 

Լոլիկ (կանաչ լոլիկ) 10-20VI 15/VII - 30/VII 1-10/IX - 15-30/X 6-8 

Վարունգ, լոբի* 10-15VII 
Սածիլ չի 
աճեցվում 

15-30VIII - 15-30X 12-15 

*  մշակաբույսեր, որոնցից ցանկացածը կարող է ընտրել ֆերմերը տվյալ շրջապտույտում մշակելու համար 

Կանաչեղենը տարբերվում է իր վաղահասությամբ, նրանցից մեծ մասի մոտ ծլումից մինչև բերքահավաք 

տևում է 30-60 օր: Ջերմատնային պայմաններում կանաչեղենի մշակությունը կատարվում է սեպտեմբերի 

երկրորդ տասնօրյակից մինչև հաջորդ տարվա մայիսի առաջին տասնօրյակը: Այդ ժամանակամիջոցում 

կատարվում է պարբերաբար 4-6 բերքահավաք: 
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3.3. Մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանները 

Բանջարեղենի բարձր բերքի ստացումը ջերմատներում ուղղակիորեն պայմանավորված է բույսերի աճի և 

զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովմամբ, որի կարևորագույն տարրերից են` 

լուսավորությունը, ջերմությունը, օդը (խոնավությունը), սննդանյութերը և ջուրը:  

Մշակաբույսի տեսակի կենսաբանական առանձնահատկություններից կախված` մշակաբույսի պահանջարկն 

արտաքին պայմանների նկատմամբ տարբեր է:  

 

Նկ. 61 

3.3.1. Լուսավորություն 

Լուսային ռեժիմ 

Լույսը հսկայական դեր է կատարում բույսի կենսական պրոցեսներում: Լույսի շնորհիվ բույսի կանաչ 

հյուսվածքներում տեղի է ունենում ֆոտոսինթեզ, որի արդյունքում անօրգանական պարզ նյութերից՝ 

ածխաթթու գազից և ջրից, սինթեզվում են օրգանական նյութեր: Լույսի քանակն անմիջականորեն ազդում է 

բույսի աճման արագության և բերքի քանակի վրա: Ջերմատան բավարար լուսավորվածության 

պայմաններում բույսերում նվազում է մարդու օրգանիզմի համար վնասակար նիտրատների և նիտրիտների 

պարունակությունը: 

Աճման և զարգացման արագության և բույսի պտղատվության որակի վրա ազդում է լույսի 
ինտենսիվությունը, լուսային օրվա տևողությունը, ինչպես նաև արևի ճառագայթների ընկնելու 
անկյունը: Ջերմատան լուսավորվածության աստիճանը պայմանավորված է տարածքի ընտրությունից, 
կառույցի տեղադրման ձևից, ծածկի թեքության աստիճանից (25-300-ը լավագույնն է), ապակու որակից և 

մաքրությունից, բույսերի տեղաբաշխման սխեմայից: Սովորական ապակին թափանցելի է կարմիր և դեղին 

երկարալիք ճառագայթների համար, բայց արգելակում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 

թափանցումը: Պոլիէթիլենային և պոլիվինիլքլորիդային թաղանթներն ավելի թափանցելի են ուլտրա-

մանուշակագույն ճառագայթների համար:  

Լուսավորվածության ինտենսիվության աստիճանից են կախված պտղակալման և աճման ժամկետները: 

Օրինակ` գարնանը և ամռանը բույսերն աճում են ավելի արագ քան ձմռանը: Վարունգի պտուղները գարնանը 

հասնում են ապրանքային չափսերի 7-8 օրվա ընթացքում, ձմռանը` 25-30 օրվա ընթացքում: Ուժեղ 

լուսավորվածությունը նպաստում է նաև վիտամին C –ի պարունակության ավելացմանը:  

Մշակաբույսի կամ հիբրիդի տնկման արդյունավետ ժամկետը որոշելիս պետք է հաշվի առնել բույսը կարճ, թե 

երկար օրվա է: Օրվա ցերեկային լուսավորվածության կարճ տևողության պայմաններում (10-12 ժամ), կարճ 

օրվա բույսերի մոտ (տաքդեղ, բադրիջան, վարունգի որոշ սորտեր, եգիպտացորեն, լոբի) արագանում է 

գեներատիվ օրգանների կազմակերպումը:  
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Նկ.62  Լույսի ընկալումը մարդու աչքի և  

բույսերի կողմից 

Երկար օրվա բույսերի մոտ (հազար, ամսաբողկ, սամիթ, կաղամբազգիներ, նեխուր, մաղդանոս, սոխ) 

գեներատիվ օրգանների կազմակերպումն արագանում է օրվա երկար տևողության պայմաններում: Լոլիկի, 

լոբու որոշ հիբրիդներ չեզոք են օրվա լուսավորության տևողության նկատմամբ:  

Լուսավորման ժամանակակից մեթոդները 

Լույսի քանակը, որն անհրաժեշտ է բույսի արագ աճի 

համար, ձմռանը սահմանափակ է: Այդ պատճառով 

բույսերի բարձր բերքատվություն և լավ որակ 

ստանալու համար անհրաժեշտություն կա կիրառել 

լրացուցիչ արհեստական լուսավորվածություն: 

Ջերմոցային բույսերի մեծամասնությունը, կախված 

ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, 

աճում և պտղաբերում են 8-12 հազ. լյուքս 

լուսավորվածության պայմաններում:  

Ձմռանը լուսային օրը բավականին կարճ է: 

Հայաստանի պայմաններում բարձր բերքատվություն 

ապահովելու համար, հատկապես դեկտեմբեր և 

հունվար ամիսներին բանջարեղեն մշակելիս, 

նույնպես անհրաժեշտություն կա օգտագործելու 

հավելյալ լուսավորվածություն: Լույսի աղբյուր 

ընտրելիս կարևոր է հաշվի առնել լույսի սպեկտրալ 

կազմը, քանի որ ի տարբերություն մարդու աչքի` բույսերի վրա ազդում է ոչ միայն լուսավորվածության 

մակարդակը, այլ նաև ալիքի երկարությունը (նկ.62): Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները բարձրացնում 

են վիտամինների քանակը բույսերում և բույսերի ցրտադիմացկունությունը:  

Ջերմատանը որպես լույսի աղբուր ֆերմերների կողմից ընդունված է օգտագործել լյումինեսցենցիային 
(սառը լուսարձակում), սնդիկային և նատրիումական լամպեր: Ամենաարդյունավետը` նատրիումական 
լամպերի օգտագործումն է: Դրանք նախատեսված են հատուկ ջերմատան համար, ունեն ճառագայթման 

սպեկտր, որը մոտ է արևային լույսին, ունեն շահագործման երկար ժամկետ և տնտեսապես արդյունավետ են:  

Գոյություն ունեն տարբեր հզորության լամպեր (GreenPower) 1000, 600, 400, 250Վտ, որոնք այսօրվա 

լավագույն լուծումներն են: Ընդհանուր առմամբ, արհեստական հավելյալ լուսավորվածության պայմաններում 

տարեկան բերքատվության հավելումը ջերմատանը կարող է հասնել 100-300%` կախված մշակաբույսից և 

կիրառվող լուսային լուծումներից: Ջերմատանը տեղադրվում է նաև սարքավորում, որը բաշխում և 

կարգավորում է լույսի բացթողումը` կախված բույսի պահանջից:  

Վերջին տարիներին ակտիվորեն զարգանում են լուսադիոդային տեխնոլոգիաները, որոնք տվյալ պահին չեն 

հասել նատրիումական լամպերի արդյունավետությանը և փոխարինող չեն, սակայն համատեղ կիրառումը 

բարձրացնում է բերքատվությունը 15 և ավելի տոկոսով: Քանի որ նատրիումական լամպերի լույսը չի 

հասնում բույսի ստորին հատվածին, որից ֆոտոսինթեզի պրոցեսը դանդաղում է, դիոդային լամպերը (LED) 

տեղադրում են բույսերի միջնամասում, ինչը բարձրացնում է լույսի հասանելիությունը ներքին հատվածներին:  

Դիոդների ջերմությունը չի գերազանցում 40°С, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև խնայելու ջեռուցումը: 

Լուսային դիոդների մոդուլի երկարությունը 2,5մ է, որոնք տեղադրվում են բույսի երկու կողմից 

(օգտագործվող հզորությունը` 115Վտ): Մոդուլների տեղադրումը կողք-կողքի մի շարքով ապահովում է 

լրացուցիչ լուսավորություն` ի հավելում վերին լուսավորության հենց այն հատվածում, որտեղ բույսը չի 

ստանում:  
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Նկ. 63 

Քանի որ ամեն մի ջերմատուն ունի իր առանձնահատկությունները, լուսավորության ցանկացած լուծում 

տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել մանրակրկիտ հաշվարկներ ինչպես շահագործման, այնպես 

էլ ետգնման առումով: Լուսավորության համակարգի տեղադրումը ջերմատանը նախնական մեծ ներ-

դրումների կարիք ունի: 

Եթե ժամանակակից լուսային լուծումները համատեղ օգտագործվեն մշակության առաջատար տեխնո-

լոգիաների հետ միաժամանակ, բերքատվության բարձրացումը և էներգաարդյունավետությունն արագ 

կվերադարձնեն ներդրումը:  

3.3.2. Ջերմություն և խոնավություն 

Ջերմային և խոնավության ռեժիմ 

Բույսերի աճի և զարգացման համար կարևոր է ջերմային ռեժիմը: Յուրաքանչյուր մշակաբույս, նույնիսկ 

սորտ, ունի իր որոշակի պահանջը օդի և հողի գիշերային և ցերեկային ջերմության նկատմամբ: Բույսի 

պահանջը ջերմաստիճանի նկատմամբ անմիջականորեն կախված է բույսի աճի և զարգացման փուլից, 

լուսավորվածության աստիճանից և մշակության տեխնոլոգիայից:  

Սերմերը լավ ծլում են 25-300C պայմաններում, իսկ ծլելուց հետո պետք է պահել մի փոքր ավելի ցածր 

ջերմաստիճանային պայմաններում` մինչև առաջին իսկական տերևների ի հայտ գալը: Երբ բարձր 

ջերմաստիճանն (250C) ուղեկցվում է բարձր լուսավորվածության և խոնավության հետ, նպաստավոր 

պայմաններ են ստեղծվում բույսերի ծաղկման, պտղագոյացման, պտուղների հասունացման համար: Շոգ 
օրերին ջրային բալանսի խախտումը նույնպես վատ է անդրադառնում բույսերի բերքատվության վրա: Բարձր 

ջերմության և ցածր խոնավության պայմաններում տեղի է ունենում փոշոտման խախտում և պտղավիժում: 

Ցածր ջերմաստիճանը արագացնում է գեներատիվ օրգանների կազմակերպումը, սակայն պտուղները չեն 

ունենում ապրանքային տեսք (վարունգ, հազար, բրոկոլի և այլն): Վարունգի մոտ կուտակվում են 

գլյուկոզիդներ, որով պայմանավորված է դառը համը:  

Ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումները հատկապես ծաղկման և պտղակալման փուլում լոլիկի, տաքդեղի և 

վարունգի մոտ առաջ են բերում պտղավիժում:  

Աղյուսակ 18-ում տրված են ջերմատանը մշակվող հիմնական մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար 

հողի և օդի օպտիմալ ջերմաստիճանային և խոնավության պայմանները: 
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Աղյուսակ 18.  Ջերմատներում մշակվող բանջարեղենի ջերմության և խոնավության օպտիմալ ռեժիմները 

Սկանդինավյան գիտնականները գտնում են, որ որքան կարճանում է գիշերվա տևողությունը, այնքան պետք 

է նվազեցնել գիշերային ջերմաստիճանը: Այսինքն` ձմռանից ամառ գիշերային ջերմաստիճանները պետք է 

նվազեցնել: Գիշերային ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում հողի ջերմաստիճանը պետք է պահպանել 

օպտիմալ, որպեսզի արմատները նորմալ աշխատեն: 

Ջերմատանը ջերմության բաշխումը կախված է կոնստրուկցիայից, ջեռուցման ձևից և ջեռուցման խողո-

վակների տեղադրումից: Բարենպաստ պայմաններ և ջերմության համաչափ բաշխում ապահովում է ջրային 

խողովակներով ջեռուցումը: 

Բույսերի զարգացման 
փուլերը 

Օդի ջերմաստիճանը 
Հողի 

ջերմաստիճանը 

Խոնավությունը 

Պայծառ 

օրերին 

Ամպամած 

օրերին 
Գիշերը Օդի Հողի 

ՎԱՐՈՒՆԳ 

Տնկումից-պտղաբերում 22-24 20-22 16-18 18-20 80-90 65-75 

Պտղաբերման շրջան 26-28 22-24 18-20 20-22 80-90 85-90 

ԼՈԼԻԿ 

Տնկումից-պտղաբերում 22-24 18-20 15-16 16-18 65 75-80 

Պտղաբերման շրջան 24-26 20-22 16-18 18-20 65 80-90 

ՏԱՔԴԵՂ ԵՎ ԲԱԴՐԻՋԱՆ 

Տնկումից-պտղաբերում 20-27 19-20 15-16 16-17 60-75 70-75 

Պտղաբերման շրջան 20-27 19-20 16-18 17-18 60-75 70-75 

ԲՐՈԿՈԼԻ 

Տնկումից-պտղաբերում 15-16 12-15 11-12 10-11 80 70-75 

Պտղաբերման շրջան 16-20 14-18 12-16 11-12 85 80-85 

ԼՈԲԻ 

Տնկումից-պտղաբերում 20-25 18-23 16-20 18-20 75-80 65-75 

Պտղաբերման շրջան 19-22 18-20 16-20 13-17 80-90 85-90 

ԱՄՍԱԲՈՂԿ 

Արմատապտուղների 

հասունացման շրջան 
16-18 12-14 10-12 10-12 65-70 70-75 
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3.3.3. Ստվերացում 

Նույնիսկ ժամանակակից արտադրական ջերմատներում ամռանը դժվար է լինում կարգավորել միկրոկլիման, 

և շատ հաճախ հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին բույսերի համար ստեղծվում են գերտաք պայմաններ: Այս 

դեպքում օդի ջերմաստիճանը հնարավոր է 5-60C-ով նվազեցնել` կավիճի լուծույթով կամ հատուկ 

ստվերացնող հեղուկներով ջերմատների տանիքը և կողային ապակիների արտաքին կողմը սպիտակեցնելով:  

Ավելի արդյունավետ տարբերակ է, երբ ջերմատներում հիմնվում է վարագույրների համակարգ, որը 

հորիզոնական դիրքով ծածկվում և բացվում է բույսերի վերևում: Ծածկը հնարավորություն է տալիս խնայել 

ջերմային ռեսուրսները 30%-ով, ինչպես նաև ստվերացմամբ հովացնել և պաշտպանել բույսերը արևային 

այրվածքներից: 

Ժամանակակից ջերմատներում կիրառվում է նաև գոլորշիացմամբ հովացման և խոնավեցման (մառախուղի 

ստեղծում) համակարգը, ինչի շնորհիվ ձևավորում են մանր (կաթիլի տրամագիծը 10մկ-ից փոքր) կաթիլներ, 

որոնք գոլորշիանում են` ծախսելով ջերմություն: Արդյունքում ջերմատան հողը և օդը 5-60C-ով հովանում են, 

օդի հարաբերական խոնավությունը` բարձրանում: Ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ բույսերի 

տրանսպիրացիայի համար, ինչը և նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը:  

3.3.4. Միկրոկլիմայի կարգավորման ավտոմատացված համակարգեր 

Ժամանակակից ջերմատներում անպայմանորեն ներդրվում են միկրոկլիմայի կարգավորման ավտո-

մատացված համակարգեր, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում կարգավորել բույսի աճի և զարգացման 

համար օպտիմալ պայմանները: Համակարգիչը համալիր կեպով հաշվի է առնում ինչպես արտաքին 

պայմանների փոփոխությունների ազդակները, որոնք ստանում է հիդրոմետ կայանից, այնպես էլ ներքին 

բոլոր գործոնների ամբողջությունը տվյալ պահին: Միկրոկլիմայի ավտոմատացված համակարգերի 

կիրառումը խնայում է էլեկտրաէներգիան 30%-ով, ապահովում բանջարային մշակաբույսերի բերքատվության 

բարձրացումը 20-30%-ով: 

3.3.5. Սնուցում ածխաթթու գազով 

Միկրոկլիմայի կարգավորման կարևորագույն չափանիշներից մեկը ածխաթթու գազի խտությունն է օդում: 

Ածխաթթու գազը բույսի համար այն հիմնական բաղադրիչն է, որը ֆոտոսինթեզի միջոցով վերածվում է չոր 

նյութերի, այսինքն` բերքատվությունը և բույսի կենսագործունեությունն անմիջականորեն պայմանավորված 

են օդում СО2 գազի քանակով: Բնական պայմաններում ածխաթթու գազի խտությունը օդում կազմում է 300-

400 ppm: Խտության բարձրացումը մինչև 700-1100ppm նպաստում է բերքատվության բարձրացմանը 15%-

ով: Այդ է պատճառը, որ բույսերի սնուցումն ածխաթթու գազով հանդիսանում է մշակության ագրո-

տեխնիկայի անբաժանելի մասը:  

Բույսերի ծաղկման և պտղաբերման փուլերում ածխաթթու գազով սնուցումն ապահովում է բերքի զգալի 

հավելում: Գործնականում արհեստական եղանակով բույսերին լրացուցիչ ածխաթթու գազ մատակարարելու 

համար ընդունված է օգտագործել կոշտ ածխաթթու գազը (չոր սառույց), բալոններով հեղուկ ածխաթթու 
գազը, բնական գազի այրումից (հատուկ գազայրոցներ և կաթսայատներ) առաջացած ածխաթթու գազը:  

3.4. Բանջարային մշակաբույսերի սնուցման ռեժիմը 

3.4.1. Պարարտացում 

Մշակաբույսերին տրվող պարարտանյութերի քանակը որոշվում է հիմնականում երկու եղանակով. առաջին 

դեպքում հաշվարկվում է մշակաբույսին անհրաժեշտ սննդարար տարրերի ընդունված օպտիմալ 

պարունակությունը` հողում փաստացի առկա սննդատարրի տարբերությամբ, իսկ երկրորդ տարբերակում 
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հաշվարկվում է նախատեսված բերքի համար պահանջվող սննդատարրերի քանակը` հաշվի առնելով 

գործակիցները, որոնք բույսը վերցնում է տրված և հողում առկա պարարտանյութերից: Տրվող 

պարարտանյութերի քանակների հաշվարկները կատարվում են` ելնելով հողի ագրոքիմիական անալիզի 

տվյալներից: 

Աղյուսակ 19.  1կգ բերք ստանալու համար մշակաբույսերի կողմից սննդատարրերի  

օգտագործման միջին քանակները. գ/կգ 

Մշակաբույս N P2O5 K2O CaO MgO 

Վարունգ 1,4 0,37 2,2 1,2 0,2 

Լոլիկ 3,2 0,4 5,2 3,8 0,5 

Տաքդեղ 4,0 0,6 4,7 2,4 0,5 

Ամսաբողկ 3,3 0,7 4,0 2,0 3,3 

Հազար 2,3 0,3 3,3 0,7 0,2 

Նեխուր 0,5 0,7 9,3 2,0 0,4 

Բույսերին տրվող ընդհանուր պարարտանյութերի քանակը բաշխվում է հողում պարունակվող 

պարարտանյութերի և սննդառությամբ տրվող քանակների մեջ: Որպես սնուցում տրվում են ազոտական, 

կալիումական, ֆոսֆորական և մագնեզիումի պարարտանյութեր և միկրոէլեմենտներ: 

Առանձին սննդատարրերի կլանումը բույսերի կողմից կախված է լուսավորվածության աստիճանից: Արևային 

օրերին բույսերն ավելի շատ կլանում են ազոտ, իսկ ամպամած օրերին` կալիում: Դրա հետ կապված` 

վարունգի բույսերը սնուցելիս սննդարար էլեմենտների փոխհարաբերությունը` N:K, փոխվում է. այսպես` 

փետրվարից-մարտ հավասար է 1:2, իսկ ավելի ուշ` 1:1: Լոլիկ մշակաբույսի մոտ` 1:2 ապրիլին, իսկ մայիս 

ամսին` 1:1:  

Եթե բույսերի համար արմատային համակարգի միջոցով անհասանելի են սննդարար տարրերը (հողային 

լուծույթի հիմնային ռեակցիայի, հողի ցածր ջերմաստիճանի, արմատների մասնակի վնասված լինելու 

դեպքերում), ապա անհրաժեշտություն է առաջանում սնուցելու արտաարմատային, այսինքն` տերևների 

միջոցով: Սնուցումները պետք է տրվեն բույսերին` անալիզի արդյունքներից ելնելով, քանի որ հաճախակի 

տերևային սնուցումները արագ ծերացնում են տերևները: Տերևային սնուցումներն ամպամած օրերին տրվում 

են առավոտյան, արևոտ օրերին` վաղ առավոտյան, ամռանը՝ օրվա երկրորդ կեսին: Բարձր 

ջերմաստիճանային պայմաններում արտաարմատային սնուցում տալ չի կարելի, քանի որ ջուրն արագ 

գոլորշիանում է, և սննդատարրերի խտությունը մեծանում է, ինչն էլ առաջ է բերում այրվածք, հատկապես 

միկրոէլեմենտներով, միզանյութով և բորով սնուցման դեպքում:  

Կաթիլային ոռոգման համակարգի միջոցով ջրվելու ընթացքում մայր լուծույթը նոսրանում է 1:50, 1:100, 

1:200 հարաբերակցությամբ: Լուծույթի բաղադրությունը պայմանավորում է բույսի աճման բնույթը: Խիտ 

բաղադրության դեպքում աճը դանդաղում է, կարճանում են միջհանգույցները, փոքրանում է տերևների 

մեծությունը, արդյունքում կտրուկ նվազում է շնչառության գործակիցը:  

Շատ կարևոր է նաև էլեմենտների հարաբերակցությունը լուծույթում: Բույսերի ինտենսիվ աճի փուլում, երբ 

կազմավորվում է վեգետատիվ զանգվածը, բույսերն ավելի շատ կլանում են ազոտ, մասսայական ծաղկման և 

պտղագոյացման փուլում բարձրանում է ֆոսֆորի յուրացումը: Պտղագոյացման փուլում բույսերն 

ինտենսիվորեն կլանում են կալիումը: Բերքի քանակը և ստացման ժամկետը պայմանավորված են սննդարար 

լուծույթում էլեմենտների հարաբերակցությունից: Ազոտով շատ սնուցելու դեպքում արագանում է աճը, բայց 

դանդաղում է զարգացումը: Միայն օպտիմալ ազոտ-ֆոսֆոր-կալիում հարաբերակցության դեպքում կարելի է 

ստանալ բարձր բերք: 
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Խորհուրդ չի տրվում պարարտանյութերը տալ չոր ձևով, հողին փռելով, ինչպես նաև օգտագործել 

օրգանական պարարտանյութեր (գոմաղբ, թռչնաղբ և այլն)` խուսափելու համար վարակներից: Ջերմատանն 

օգտագործվող պարարտանյութերը պետք է լինեն բարձր խտության և ջրալույծ:  

Ազոտական պարարտանյութերից օգտագործվում են ամոնիակային, կալիումական և կալցիումի 

սելիտրաները, կալիումական պարարտանյութերից՝ ծծմբաթթվային կալիումը և կալիումական սելիտրան, 

ֆոսֆորականից՝ մոնոկալիֆոսֆատը, մագնեզիումից՝ մագնեզիումի սուլֆատը և մագնեզիումի սելիտրան: 

Վերջին տարիներին լայնորեն օգտագործվում են բարդ պարարտանյութեր, որոնք ամենատարբեր ընկե-

րությունների արտադրություններ են և ունեն սննդարար տարրերի տարբեր հարաբերակցթյուններ: 

Հայֆա (Haifa Chemicals LTD) կորպորացիան (Հավելված 8), որի շտաբը Իսրայելում է, հանդիսանում է 

կալիումի նիտրատի, մասնագիտացված սննդային նյութերի և արտադրական քիմիկատների ամենա-

առաջատար արտադրողներից մեկը: Արտադրում է բազմաթիվ բարդ պարարտանյութեր` բաղադրիչ 

էլեմենտների տարբեր հարաբերակցությամբ (Poly-Feed/Պոլի ֆիդ), որոնք կիրառելի են բոլոր բանջարային 

մշակաբույսերի սնուցման համար:  

Աղյուսակ 20.  Ջերմատանը մշակվող բանջարեղենի համար առաջարկում է հետևյալ 

 Պոլի ֆիդ պարարտանյութերը 

Զարգացման 
փուլը 

N:P205:K2O Ֆորմուլա N-NH2 (%) N-N02 (%) N-NH4 (%) 

Արմատի 
զարգացում 

1:2:1 15-30-15 5,3 4,0 5,7 

Ծաղկումից-
պտղակալում 

1:1:1 19-19-19 10,0 5,5 3,5 

Պտղակալում 
և պտղի աճ 

2-1-2 20-9-20 - 12,0 8,0 

2-1-3 17-10-27 - 11,5 5,5 

2-1-4 16-8-32 - 11,7 4,3 

Միկրոէլեմենտները Պոլի ֆիդ պարարտանյութերում առկա են հետևյալ քանակներով` Fe-0.1%, Mn-0.05%, B-

0.02ppm, Zn-0.015%, Cu-0.011%, Mo-0.007ppm  

Ջերմատանը լոլիկի և վարունգի, բադրիջանի, տաքդեղի համալիր սնուցման համար Haifa–ն առաջարկում է 

կիրառել սնուցման հետևյալ սխեմաները` ըստ աճման և զարգացման տարբեր փուլերի:           

Աղյուսակ 21.  Լոլիկի սնուցումն` ըստ աճման և զարգացման փուլերի 

 (մշակության ժամանակահատվածը` 6-8 ամիս, նպատակային բերքատվությունը` 20-30տ/1000մ2) 

ՍԱԾԻԼԻ ՏՆԿՈՒՄ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա Կգ/1000մ2 N P205 K20 

Պոլի ֆիդ 19-19-19+ միկրոէլեմենտներ 

(Poly Feed 19-19-19+ME) 
5-6* 1-1.2 1-1.2 1-1.2 
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ԾԱՂԿՄԱՆ ԵՎ ՊՏՂԱԿԱԼՄԱՆ ՓՈՒԼ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա Կգ/1000մ2 N P205 K20 Ca Mg 

Պոլի ֆիդ (Poly Feed) 

14-10-34+1+ 

միկրոէլեմենտներ (ME) 

11-13 1.5-1.8 1.1-1.3 3.7-4.4 - 0.075 

Հայֆա-Ca ( Haifa-Cal) 

15,5+0+0+26,5 Ca0 
2,5-3,5 0.4-0.55 - - 0.45-0.65 - 

Ընդամենը - 1.9-2.35 1.1-1.3 3.7-4.4 4.5-6.5 0.075 

ՊՏՂԻ ԱՃ ԵՎ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա Կգ/1000մ2 N P205 K20 Ca Mg 

Պոլի ֆիդ 14-10-34+1+ 

միկրոէլեմենտներ 

(Poly Feed 14-10-34+1+ ME) 

15-16 2.1-2.2 1.5-1.6 5.0-5.5 - 0.095 

Հայֆա-Ca (Haifa-Cal) 

15,5+0+0+26,5 Ca0 
4,4-5.0 0.65-8.5 - - 0.85-1.05 - 

Ընդամենը - 2.75-3.05 1.5-1.6 5.0-5.5 0.85-1.05 0.095 

ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ՓՈՒԼ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա կգ/1000մ2 N P205 K20 Ca Mg 

Պոլի ֆիդ 14-10-34+1+ 

միկրոէլեմենտներ 

(Poly Feed 14-10-34+1+ ME) 

17-18.5 2.4-2.6 1.7-1.8 5.8-6.3 - 0.11 

Հայֆա-Ca (Haifa-Cal) 

15,5+0+0+26,5 Ca0 
7.5-8.5 1.15-1.3 - - 1.4-1.6 - 

Ընդամենը - 3.5-3.9 1.7-1.8 5.8-6.3 1.4-1.6 0.11 

* Առաջարկվող պարարտանյութերի քանակներն ընդհանուր են և կախված են հողում առկա պարարտանյութերի 

քանակից: Եթե հողը նախօրոք պարարտացվել է, ապա առաջարկվող քանակներն անհրաժեշտ է նվազեցնել 
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Աղյուսակ 22.  Վարունգի սնուցումն` ըստ աճման և զարգացման փուլերի 

(մշակությունը` 3-4 ամիս, նպատակային բերքատվությունը՝ 9-12տ/1000մ2) 

ՍԱԾԻԼԻ ՏՆԿՈՒՄ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա Կգ/1000մ N P205 K20 

Պոլի ֆիդ 19-19-19+ միկրոէլեմենտներ 

(Poly Feed 19-19-19+ME) 
4-5* 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 

ՊՏՂԱԿԱԼՈՒՄ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա կգ/1000մ2 N P205 K20 Ca** Mg 

Պոլի ֆիդ 17-10-27+2+ 

միկրոէլեմենտներ 
(Poly Feed 17-10-27+2+ ME) 

8-10 1,35-1,7 0,8-1,0 2,2-2,7 - 0,1-0,12 

Մագնիսալ(Magnisal)11-0-0+16Mg0 2,0-2,3 0,22-0,25 - - - 0,2-0,22 

Ընդամենը - 1,55-1,95 0,8-1,0 2,2-2,7 - 0,3-0,34 

 ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ 

Շաբաթական օգտագործվող քանակը 

Ֆորմուլա Կգ/1000մ N P205 K20 Ca** Mg 

Պոլի ֆիդ 17-10-27+2+ 

միկրոէլեմենտներ 
(Poly Feed 17-10-27+2+ ME) 

13-15 2,2-2,5 1,3-1,5 3,5-4,0 - 0,15-0,18 

Մագնիսալ (Magnisal) 

11-0-0+16Mg0 
3,0-3,5 0,33-0,38 - - - 0,29-0,34 

Ընդամենը - 2,53-2,88 1,3-1,5 3,5-4,0 - 0,44-0,52 

* Առաջարկվող պարարտանյութերի քանակներն ընդհանուր են և կախված են հողում առկա պարարտանյութերի 

քանակից: Եթե հողը նախօրոք պարարտացվել է, ապա առաջարկվող քանակներն անհրաժեշտ է նվազեցնել: 

Օգտագործել Պոլի ֆիդ (Poly Feed)15-30-15+ ME, եթե ֆոսֆորի քանակը հողում քիչ է 

** Ca-ը տրվում է Հայֆա-Ca (Haifa-Cal), եթե անհրաժեշտ է 
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Աղյուսակ 23.  Բադրիջանի սնուցումն` ըստ աճման և զարգացման փուլերի,  

նպատակային բերքատվությունը՝ 8տ/1000մ2 

Զարգացման փուլը Օրեր Ֆորմուլա Կգ/1000մ2/օր Ընդամենը 

Արմատի զարգացում 10 15-30-15 0,8 8 

Վեգետատիվ զարգացումից մինչև 

պտղակալում 
20 19-19-19 1,3 26 

Պտղակալումից մինչև առաջին 

բերքահավաք 

40 

 
18-9-27 1,5 

60 

 

Առաջին բերքահավաքից մինչև վերջին 

բերքահավաք 
60 16-8-32 1,3 7 

Աղյուսակ 24.  Քաղցր տաքդեղի սնուցումը թունելներում` ըստ աճման և զարգացման փուլերի  

(պլանավորված բերքատվություն` 5տ/1000մ2) 

Զարգացման փուլը Օրեր Ֆորմուլա Կգ/1000մ/օր Ընդամենը 

Արմատի զարգացում 7 15-30-15 0,8 5,6 

Վեգետատիվ զարգացումից մինչև 

պտղակալում 
20 19-19-19 1,3 26 

Պտղակալումից մինչև առաջին 

բերքահավաք 
20 18-9-27 1,3 26 

Առաջին բերքահավաքից մինչև վերջին 

բերքահավաք 
10 18-9-27 1,3 13 

Աղյուսակ 25.  Քաղցր տաքդեղի սնուցումը ջերմատանը` ըստ աճման և զարգացման փուլերի  

(պլանավորված բերքատվություն` 12տ/1000մ2) 

Զարգացման փուլը Օրեր Ֆորմուլա Կգ/1000մ2/օր Ընդամենը 

Արմատի զարգացում 10 15-30-15 0,8 8,0 

Վեգետատիվ զարգացումից մինչև 

պտղակալում 
25 19-19-19 1,3 32,5 

Պտղակալումից մինչև առաջին 

բերքահավաք 
20 18-9-27 1,5 30,0 

Առաջին բերքահավաքից մինչև վերջին 

բերքահավաք 
170 18-9-27 1,3 210,0 
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Իտալական «Պուչիոնի» կազմակերպությունն (Հավելված 8) առաջարկում է իր արտադրանքի կիրառման 

հետևյալ տարբերակները.  

Աղյուսակ 26.  Կաթիլային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 

Աճման փուլ Նյութը Չափաբաժինը Կիրառման քանակը Նպատակը 

Հողի 
նախապատրաստում 

(Հիմնական 
պարարտացում) 

Ֆրուտորո (4.12.20) 500-600կգ/հա 

Մեկ անգամ հողի 
նախապատրաստական 
աշխատանքներից 

առաջ 

Ֆոսֆորի և 
Կալիումի 
պահանջը 

լրացնելու համար 

Ցանքի ժամանակ Ռոքեթ 50կգ/հա 
1 անգամ սածիլումից 

առաջ 
Սածիլների 
 նորմալ աճ 

Սածիլում 

Նեքստրա 

+ 

Նուտրիսոլ10.50.10 
կամ 13.40.13 

1.5-2 լ/1000մ2 

3-4կգ/1000մ2 

2 անգամ 7 օրվա 
ընթացքում 

Նոր արմատների 
առաջացում, 
հզորացում և 

եղած արմատների 
ամրացում 

Ծաղկման սկիզբ 

Քյուիքս կալցիում 

+ 

Նուտրիսոլ 20.20.20 
կամ 

0.12.20+30.10.10 

2-3 լ/1000մ2 

4-6կգ/1000մ2 
1-2 

Ֆոտոսինթեզի 
բարելավում 

 և բույսի 
 օպտիմալ աճ 

Առաջին պտուղներ 
Նուտրիսոլ 9.18.36 
կամ 15.5.30 
 կամ 14.8.21 

5-6կգ/1000մ2 1-2 

Պտուղների 
նորմալ 

ձևավորում, 
նպաստել 
պտուղների 
ամրությանը 

Պտուղների ինտենսիվ 
աճի շրջան 

Քյուիքս կալցիում 

+ 

Նուտրիսոլ 20.20.20 
կամ 

0.12.20+30.10.10 

1-3 լ/1000մ2 

4-6կգ/1000մ2 
1-2 

Պտուղների 
օպտիմալ 
խոշորացում, 
ամրության 
բարելավում 

Քյուիքս մակ 

+ 

Նուտրիսոլ 15.5.30 

2.5-4լ/1000մ2 

5-6կգ/1000մ2 
1-2 

Պտղի ճաքերի 
կանխարգելում 

Բերքահավաք 
Նուտրիսոլ 9.18.36 

Քյուիքս Երկաթ 

5-8կգ/ 1000մ2 

0.5-1լ/1000մ2 

2 անգամ 7 օրվա 
ընթացքում 

Պտղի օպտիմալ 
հասունացում: 
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Աղյուսակ 27.  Տերևային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 

Աճման փուլը Նյութը Չափաբաժինը Կիրառման քանակը Նպատակը 

Սածիլում Բեյսիք փովեր 20-25 մգ/10լ 1 
Վերացնում է 
սածիլման 
 սթրեսը 

Սածիլումից 7-8 օր 
հետո 

Բեյսիք փովեր 

+ 

Քյուիքս Mn/Zn 

20-25 մգ/10լ 

 

10-15 մգ/10լ 

1 
Բույսերի 
զարգացում 

Ծաղկման սկիզբ 

Բեյսիք փովեր 

+ 

Ֆլեքսիլ 10.50.10 

10-15 մգ/10լ 

+ 

20-25 գ/10լ 

1 
Ծաղկափոշու  
ձևավորում և  
փոշոտման 

ինտենսիվացում 
Ամիբոր 8-10 մգ/10լ 1 

Առաջին պտուղներ 

Բեյսիք փովեր 

+ 

Ֆլեքսիլ 20.20.20 

10-15 մգ/10լ 

+ 

20-25 գ/10լ 

1 
Պտուղների 
ձևավորում և 
 նորմալ աճ 

Պտուղների 
ինտենսիվ աճ 

Բիքսեր 

+ 

Ֆլեքսիլ 7.6.44 

10-15 մգ/10լ 

+ 

20-25 մգ/10լ 

1 

Պտուղների 
հատկանիշների 
բարելավում և 
խոշորացում 

Բերքահավաքից 
առաջ 

Բեյսիք փովեր 

+ 

Ֆիքսեր 

20-25 մգ/10լ 

 

15-25 մգ/10լ 

1 

Պտուղների 
 նորմալ 

գունավորում և  
համային  

հատկանիշների 
բարելավում 

Բերքահավաքի 
ընթացքում 

Բեյսիք փովեր 

+ 

Քյուիքս մակ 

20-25 մգ/10լ 

 

20-30 մգ/10լ 

10 օրը մեկ անգամ 

Պտուղների 
 նորմալ 

գունավորում և  
համային  

հատկանիշների 
բարելավում: 
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Բելգիական LIMA / ԼԻՄԱ ընկերությունն արտադրում է Գրոգրին (GroGreen) NPK (Հավելված 8) պարար-

տանյութերը և առաջարկում սնուցման հետևյալ սխեմաները.  

Աղյուսակ 28.  Լոլիկի փակ գրունտի պարարտացման ծրագիր. բելգիական 

Հողի նախապատրաստում 

Օգտագործել Gl Black Magic սածիլումից առաջ կամ հետո 

Օգտագործման նորմաները` ոռոգման համար 3-8կգ/հա (100լ ջրին` 1կգ) 

Սածիլումից հետո Պարարտանյութ 
Շաբաթական քանակը 

կգ/1000մ2 

1 շաբաթ 
NPK 20-20-20 + TE 

Ֆոսֆորային գել 
10կգ/1000մ2 

2 շաբաթ 
NPK 20-20-20 + TE 

Ֆոսֆորային գել 
10կգ/1000մ2/օր 

3 շաբաթ 
NPK 20-20-20 + TE 

Ֆոսֆորային գել 
12կգ/1000մ2/օր 

4 շաբաթ NPK 20-20-20 + TE 12կգ/1000մ2/օր 

5 շաբաթ NPK 20-20-20 + TE 15կգ/1000մ2/օր 

6 շաբաթ NPK 20-20-20 + TE 15կգ/1000մ2/օր 

7 շաբաթ 
NPK 20-20-20 + TE 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
8կգ/1000մ2/օր 
7կգ/ 1000մ2/օր 

8 շաբաթ 
NPK 20-20-20 + TE 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
8կգ/1000մ2/օր 
7կգ/1000մ2/օր 

9 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
7կգ/1000մ2/օր 

10 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
7կգ/1000մ2/օր 

11 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
6կգ/1000մ2/օր 
4կգ/1000մ2/օր 

12 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
6կգ/1000մ2/օր 
6կգ/1000մ2/օր 

13 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
6կգ/1000մ2/օր 
6կգ/1000մ2/օր 

14 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
7կգ/1000մ2/օր 

15 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
8կգ/1000մ2/օր 

16 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
8կգ/1000մ2/օր 
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Սածիլումից հետո Պարարտանյութ 
Շաբաթական քանակը 

կգ/1000մ2 

17 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
8կգ/1000մ2/օր 

18 շաբաթ 
NPK Grinta Cal 

NPK 10-5-40 + 2 MgO + TE 
5կգ/1000մ2/օր 
8կգ/1000մ2/օր 

Grinta Cal-ի և այլ NPK պարարտանյութերի հաջորդական կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է սրսկման սարքը 

կամ կաթիլային համակարգը մաքրել ջրով: Ոչ մի դեպքում չի կարելի այս պարարտանյութերը կիրառել 

միևնույն տարայում միաժամանակ: 

Աղյուսակ 29.  Վարունգի փակ գրունտի պարարտացման ծրագիր ԼԻՄԱ ֆիրմայի պարարտանյութերով 

Հողի նախապատրաստում 

օգտագործել ԳԼ Բլեք մեջիք (Gl Black Magic) սածիլելուց առաջ և հետո,  
ոռոգման համար 3-8կգ/հա(100լ ջրին` 1կգ) 

Սածիլելուց հետո Զարգացման փուլ Պարարտանյութ 

1 շաբաթ Սկզբնական փուլ NPK20-20-20+TE 

2 շաբաթ Սկզբնական փուլ NPK20-20-20+TE 

3 շաբաթ Սկզբնական փուլ NPK20-20-20+TE 

4 շաբաթ Վեգետատիվ զարգացում NPK20-20-20+TE 

5 շաբաթ Վեգետատիվ զարգացում NPK20-20-20+TE 

6 շաբաթ Վեգետատիվ զարգացում NPK20-20-20+TE 

7 շաբաթ Վեգետատիվ զարգացում 
NPK20-20-20+TE 

NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

8 շաբաթ Ծաղկման և պտղակալման փուլ 
NPK20-20-20+TE+ 

NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

9 շաբաթ Ծաղկման և պտղակալման փուլ 
NPK գրինտա քալ (13-7-20)  

NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

10 շաբաթ Ծաղկման և պտղակալման փուլ 
NPK գրինտա քալ (13-7-20) 

NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

11 շաբաթ Ծաղկման և պտղակալման փուլ NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

12 շաբաթ Պտղի հասունացում 
NPK գրինտա քալ (13-7-20) 

NPK-10-5-40+2Mgo+TE 

13 շաբաթ Պտղի հասունացում GL-fruit (18-11-59) 

14 շաբաթ Պտղի հասունացում 
NPK գրինտա քալ 

(13-7-20) NPK-10-5-40+2Mgo+TE 
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Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնում փորձարկվել են Կարբոն, 
Ռամպարտ և Ֆոստրակ կանադական պարարտանյութերի արդյունավետությունը բանջարային մշակա-

բույսերի վրա:  

Կարբոն պլյուսով բույսերի արմատների թրջումը տնկումից առաջ արագացնում է աճման և զարգացման 

պրոցեսները 2-7 օրով: Նպաստում է 7.1-14.6% բերքատվության և 22.1%-47.5% շահութաբերության 

մակարդակի բարձրացմանը, պտղատվության շրջանի երկարաձգմանը` 3-9 օր: 

Ռամպարտ և ֆոստրակ պարարտանյութերը արագացնում են աճման և զարգացման պրոցեսները 2-7 օրով, 

օժտված են սնկասպան հատկությամբ և արդյունավետ կանխում են կեղծ ալրացողի զարգացումը: Տաքդեղի 

մոտ նպաստել է պտուղներում վիտամին C-ի, չոր նյութերի և շաքարների քանակի ավելացմանը: Վարունգի 

մոտ ապահովել է բերքի հավելում (11,9%), երբ բույսերը մշակվել են 1 անգամ ռամպարտով և 2 անգամ 

ֆոստրակով: Լոլիկի, տաքդեղի և վարունգի մոտ փորձարկվող պարարտանյութերի կիրառումը նպաստել է 

ստուգիչի համեմատ շահութաբերության մակարդակի բարձրացմանը 9.2-23%-ի սահմաններում: 

ՌԱՄՊԱՐՏ 

Ռամպարտը 0-37-25 բաղադրությամբ բարդ պարարտանյութ է՝ 0.2% Zn և 0.2% Mn միկրոէլեմենտների 

պարունակությամբ: Այս պատրաստուկում առկա ֆոսֆորի մի մասը ֆոսֆորական պարարտանյութի 
(ֆոսֆատի) տեսքով է, իսկ մյուս մասը՝ ֆոսֆորի հատուկ միացությունների, որոնք`  

ա) ապահովում են պատրաստուկում առկա բոլոր էլեմենտների հեշտ ներթափանցումն ու դրանց երկարատև 

շրջանառությունը բույսի մեջ, 

բ) օժտված են ուժեղ սնկասպան հատկությամբ և կատարում են սիստեմային սնկասպանի դեր օօմիցետի 

սպորներով հարուցված հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման համար (միլդիու, պիտիում, 

պերնոսպորիոզ, կեղծ ալրացող և ֆիտոֆտորայի ընտանիքի հիվանդություններ):  

Ռամպարտի սնկասպան հատկությունները դրսևորվում են երկու ձևով՝ օօմիցետի սպորների վրա ուղիղ 

ազդեցությամբ և բույսերի պաշտպանական մեխանիզմների խթանման միջոցով: Ավելին, տերևներից 

անցնելով բույսի մեջ` Ռամպարտն ապահովում է առավել երկարատև և համակարգային արդյունք՝ 

կանխարգելելով օօմիցետի սպորների զարգացումը:  

Ռամպարտում առկա կալիումը բարձրացնում է բույսի դիմադրողականությունը (իմունիտետը) հիվան-

դությունների և սթրեսների (բարձր և ցածր ջերմաստիճան, պեստիցիդների կիրառում) նկատմամբ և օգնում է 

բույսին դիմակայելու հիվանդություններին, լավացնում է նյութափոխանակությունը, նպաստում է օսլայի և 

շաքարների կուտակմանը:  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Ռամպարտի կիրառումը խաղողի վրա ոչ միայն բարձրացնում է 

խաղողի բերքատվությունն ու կանխարգելում միլդիուն, այլև բարձրացնում է շաքարի պարունակությունը 7-

10%-ով: 

Ցինկը ակտիվացնում է բույսերի աճը, պտուղների հասունացումը, սինթեզում է պրոտեին և նպաստում 

բերքատվության բարձրացմանը:  

Մանգանն ակտիվացնում է բույսի ֆերմենտատիվ ռեակցիաները, խթանում է ֆոտոսինթեզը, ազդում 
պտուղների որակի վրա:  

Ռամպարտի օգտագործումն արագացնում է մշակաբույսերի պտղակալման և հասունացման փուլերը, ինչպես 

նաև երկարաձգում է պտղատվության շրջանը: 

Ավանդական ֆունգիցիդների համեմատությամբ Ռամպարտն ունի մի շարք առավելություններ, այդ թվում` 

1. Ավանդական ֆունգիցիդների նկատմամբ բույսերը կարճ ժամանակահատվածում ձեռք են բերում 
ընտելացում, և դրանք ժամանակի հետ կորցնում են իրենց արդյունավետությունը: Ռամպարտի 
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օգտագործման ավելի քան տասը տարվա պրակտիկայում բույսերի ընտելացման դեպքեր չեն 

արձանագրվել: 

2. Ռամպարտը և՛ իր ազդեցությամբ, և՛ տնտեսապես, առավել արդյունավետ է ավանդական ֆունգիցիդների 

համեմատ: 

3. Ռամպարտը վնաս չի հասցնում շրջակա միջավայրին: 

4. Ռամպարտում խելատների ձևով առկա կալիումը, ցինկը և մանգանը լրացուցիչ նպաստում են 

բերքատվության աճին և բերքի որակի բարձրացմանը: 

ՌԱՄՊԱՐՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Ռամպարտը շատ հեշտ լուծվում է ջրում և կիրառվում է տերևային սնուցման ձևով՝ ըստ ներքոհիշյալ 

աղյուսակում նշված չափաբաժինների. 

Աղյուսակ 30.  Ռամպարտի կիրառումը 

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԱԽՍԻ ՆՈՐՄԱՆ 
(1 սրսկման համար) 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

Կաղամբազգիներ 
Բրոկոլի 

Կեղծ ալրացող  
(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Որպես կանխարգելիչ, երբ 
առկա են հիվանդության 
զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ 
(ջերմաստիճանը` 25-300C, 
օդի բարձր հարաբերական 
խոնավություն` 70%-ից 
ավելի)՝ 7-21 օր 
ինտերվալներով, 

 սեզոնի ընթացքում 
առավելագույնը 7 անգամ 

 

Հազար և կանաչեղեն 

 

Կեղծ ալրացող 
(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Սոխ 
Կեղծ ալրացող 

(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Տաքդեղ 

Ֆիտոֆտորա,  
Կեղծ ալրացող 

(Դաունի Միլդիու), 
Պիտիում 

1-2,5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Կարտոֆիլ Ֆիտոֆտորա 
2,5-5լ/հա 

400-600լ ջրի հետ 

Լոլիկ 
Ֆիտոֆտորա 

(Արմատային փտում) 

2,5-5լ/հա 

300-500լ ջրի հետ 

Առաջին կիրառումը` 2-4 
տերև փուլում՝ բնացանի 
դեպքում կամ սածիլների 
տնկումից անմիջապես 
հետո: Հաջորդները՝ 

հիվանդությունների համար 
նպաստավոր պայմաններ 
ի հայտ գալու ժամանակ՝  
7-14 օր ինտերվալներով 

Վարունգ և 
բանջարաբոստանային 

մշակաբույսեր 

Ֆիտոֆտորա, 
Միլդիու, 

Կեղծ ալրացող 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 
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Ուշադրությո՛ւն 

1. Ռամպարտը չի կարելի խառնել կամ օգտագործել պղինձ պարունակող պատրաստուկների հետ: Եթե 

մշակաբույսն արդեն մշակվել է պղինձ պարունակող պատրաստուկով, ապա Ռամպարտը կարելի է 
կիրառել ոչ շուտ, քան 20 օր հետո: 

2. Որքան նպաստավոր են հիվանդության ծագման պայմանները (բարձր ջերմաստիճան 24-30°C և օդի 

բարձր հարաբերական խոնավություն), այնքան պետք է կրճատել հաջորդ կիրառման ինտերվալը և 
ավելացնել Ռամպարտի չափաբաժինը, ինչպես նաև ջրի քանակը:  

3. Հիվանդության նշանների առկայության դեպքում առաջին կիրառումն անհրաժեշտ է սկսել 

առավելագույն չափաբաժնով և նվազեցնել հաջորդ կիրառումների ժամանակ (հաշվի առնելով 
հիվանդության զարգացման դինամիկան և եղանակային պայմանները): 

4. Տնտեսապես առավել արդյունավետ է Ռամպարտի և Ֆոստրակ-Պլյուսի հաջորդական կիրառումը, 

քանի որ հիվանդությունների կանխարգելման առումով Ֆոստրակ-Պլյուսը չի զիջում Ռամպարտին, 
սակայն ավելի էժան է և բացի այդ` ունի ցինկի ու մանգանի ավելի բարձր պարունակություն: 

5. Քանի որ կարտոֆիլի մոտ շատ հաճախ ֆիտոֆտորան ուղեկցվում է նաև ալտերնարիայով, ապա 

առավել օպտիմալ է Ռամպարտի կիրառումը ալտերնարիայի դեմ պատրաստուկների հետ միասին: 

ՖՈՍՏՐԱԿ - ՊԼՅՈՒՍ 

Ֆոստրակ-Պլյուսը 0-38-6 բաղադրությամբ բարդ պարարտանյութ է՝ 5% Zn և 3% Mn միկրոէլեմենտների 

պարունակությամբ: Այս պատրաստուկում առկա Ֆոսֆորի մի մասը ֆոսֆորական պարարտանյութի 
(ֆոսֆատի) տեսքով է, իսկ մյուս մասը՝ ֆոսֆորի հատուկ միացությունների, որոնք`  

ա) ապահովում են պատրաստուկում առկա բոլոր էլեմենտների հեշտ ներթափանցումն ու դրանց երկարատև 
շրջանառությունը բույսի մեջ,  

 բ) օժտված են ուժեղ սնկասպան հատկությամբ և կատարում են սիստեմային սնկասպանի դեր օօմիցետի 

սպորներով հարուցված հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման համար (միլդիու, պիտիում, 

պերնոսպորիոզ, կեղծ ալրացող և ֆիտոֆտորայի ընտանիքի հիվանդություններ): 

Ֆոստրակ-Պլյուսի սնկասպան հատկությունները դրսևորվում են երկու ձևով՝ օօմիցետի սպորների վրա ուղիղ 

ազդեցությամբ և այդ հարուցիչների դեմ բույսերի պաշտպանական մեխանիզմների խթանման միջոցով: 

Ավելին, տերևների միջոցով ներթափանցելով բույսի մեջ` Ֆոստրակ-Պլյուսն ապահովում է առավել 

երկարատև և սիստեմային արդյունք՝ կանխարգելելով օօմիցետի սպորների զարգացումը:  

Պատրաստուկում առկա կալիումը բարձրացնում է բույսի դիմադրողականությունը (իմունիտետը) հիվան-

դությունների և սթրեսների (բարձր և ցածր ջերմաստիճան, պեստիցիդների կիրառում) նկատմամբ և օգնում է 

բույսին դիմակայելու հիվանդություններին, լավացնում է նյութափոխանակությունը, նպաստում է օսլայիմալի 

և շաքարի կուտակմանը:  

Ցինկը ակտիվացնում է բույսերի աճը, ազդում է թփերի բարձրության, պտուղների հասունացման վրա, 

սինթեզում է պրոտեին և նպաստում բերքատվության բարձրացմանը:  

Մանգանն ակտիվացնում է բույսի ֆերմենտատիվ ռեակցիաները, խթանում է ֆոտոսինթեզը, ազդում է 
պտուղների որակի վրա: 

Ֆոստրակ-Պլյուսի օգտագործումն արագացնում է մշակաբույսերի պտղակալման և հասունացման փուլերը, 

ինչպես նաև երկարաձգում պտղատվության շրջանը: Ավանդական ֆունգիցիդների համեմատությամբ 

Ֆոստրակ-Պլյուսն ունի մի շարք առավելություններ. 

1. Ավանդական ֆունգիցիդների նկատմամբ բույսերը կարճ ժամանակահատվածում ձեռք են բերում 
ընտելացում, և դրանք ժամանակի հետ կորցնում են իրենց արդյունավետությունը: Ֆոստրակ Պլյուսի 
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օգտագործման ավելի քան տասը տարվա պրակտիկայում բույսերի ընտելացման դեպքեր չեն 

արձանագրվել: 

2. Ֆոստրակ-Պլյուսը տնտեսապես ավելի արդյունավետ է, քան ավանդական ֆունգիցիդները: 

3. Ֆոստրակ Պլյուսը վնաս չի հասցնում շրջակա միջավայրին: 

Ֆոստրակ-Պլյուսի օգտագործման դեպքում բույսերը լրացուցիչ ստանում են կալիում, ցինկ և մանգան, որոնք 

առկա են պատրաստուկում խելատների ձևով, ինչը նպաստում է բերքատվության աճին և բերքի որակի 

բարձրացմանը: 

ՖՈՍՏՐԱԿ - ՊԼՅՈՒՍԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Ֆոստրակ-Պլյուսը շատ հեշտ լուծվում է ջրում և կիրառվում է տերևային սնուցման ձևով՝ ըստ աղյուսակում 

նշված չափաբաժինների: 

Աղյուսակ 31.  Ֆոստրակ-Պլյուսի կիրառումը 

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԱԽՍԻ ՆՈՐՄԱՆ 
(1 սրսկման համար) 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

Կաղամբազգիներ 
Բրոկոլի 

Կեղծ ալրացող  
(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 
Որպես կանխարգելիչ, երբ 
առկա է հիվանդության 
զարգացման համար 

նպաստավոր պայմաններ 
(ջերմաստիճանը` 25-30°C, 
օդի բարձր հարաբերական 
խոնավություն` 70%-ից 
ավելի)՝ 7-21 օր 
ինտերվալներով,  
սեզոնի ընթացքում 

առավելագույնը 7 անգամ 

Հազար և կանաչեղեն 
Կեղծ ալրացող  

(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Սոխ 
Կեղծ ալրացող  

(Դաունի Միլդիու) 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Տաքդեղ 
Ֆիտոֆտորա,  

Կեղծ ալրացող (Դաունի 
Միլդիու), Պիտիում 

1-2,5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

Կարտոֆիլ Ֆիտոֆտորա 
2,5-5լ/հա 

400-600լ ջրի հետ 

Լոլիկ 
Ֆիտոֆտորա 

(Արմատային փտում) 

2,5-5լ/հա 

300-500լ ջրի հետ 

Առաջին կիրառումը՝ 2-4 
տերև փուլում, բնացանի 
դեպքում կամ սածիլների 
տնկումից անմիջապես 
հետո: Հաջորդները՝ 

հիվանդությունների համար 
նպաստավոր պայմաններ 
 ի հայտ գալու ժամանակ՝ 
7-14 օր ինտերվալներով 

Վարունգ և 
բանջարա-
բոստանային 
մշակաբույսեր 

Ֆիտոֆտորա, 
Միլդիու, 

Կեղծ ալրացող 

2,5-5լ/հա 

400-500լ ջրի հետ 

 

Ուշադրությո՛ւն  

1. Ֆոստրակ-Պլյուսը չի կարելի խառնել կամ օգտագործել պղինձ պարունակող պատրաստուկների հետ: 

Եթե մշակաբույսն արդեն մշակվել է պղինձ պարունակող պատրաստուկով, ապա Ֆոստրակ-Պլյուսը 

կարելի է կիրառել ոչ շուտ, քան 20 օր հետո: 
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2. Որքան նպաստավոր են հիվանդության ծագման պայմանները (բարձր ջերմաստիճան` 24-300C և օդի 

բարձր հարաբերական խոնավություն), այնքան պետք է կրճատել հաջորդ կիրառման ինտերվալը և 
ավելացնել Ֆոստրակ-Պլյուսի չափաբաժինը, ինչպես նաև ջրի քանակը: 

3. Հիվանդության նշանների առկայության դեպքում առաջին կիրառումն անհրաժեշտ է սկսել 

առավելագույն չափաբաժնով և նվազեցնել հաջորդ կիրառումների ժամանակ (հաշվի առնելով 
հիվանդության զարգացման դինամիկան և եղանակային պայմանները): 

4. Տնտեսապես առավել արդյունավետ է Ռամպարտի և Ֆոստրակ-Պլյուսի հաջորդական կիրառումը, 

քանի որ հիվանդությունների կանխարգելման առումով Ֆոստրակ-Պլյուսը չի զիջում Ռամպարտին, 
սակայն ավելի էժան է և բացի այդ` ունի ցինկի ու մանգանի ավելի բարձր պարունակություն: 

5. Քանի որ կարտոֆիլի մոտ շատ հաճախ ֆիտոֆտորան ուղեկցվում է նաև ալտերնարիայով, ապա 

առավել օպտիմալ է Ֆոստրակ-Պլյուսի կիրառումը ալտերնարիայի դեմ պատրաստուկների հետ 

միասին: 

ԿԱՐԲՈՆ-ՊԼՅՈՒՍ 

Կարբոն-Պլյուսը նոր սերնդի խիստ խտացված հեղուկ օրգանական պարարտանյութ է: Ստացված է հողից` 

հումինային միացությունների կորզման և ֆիլտրացման եղանակով: Պարունակում է 98% լուծված բնական 

ակտիվ միացություններ, 1% մակրո և 1% միկրո տարրեր:  

Այն նպաստում է բույսերի արմատային համակարգի ակտիվ զարգացմանը, խթանում մազարմատների 

առաջացումը և բույսի մեջ օգտակար սննդատարրերի և միկրոտարրերի ակտիվ շարժն արմատներից դեպի 

ցողուն և դրանց կայուն շրջապտույտը: Արդյունքում՝ էապես մեծանում է բույսերի արմատների սնման 

մակերեսը և ապահովվում հողից սննդատարրերի և խոնավության առավել մեծ քանակի կլանումը բույսերի 

կողմից, ինչի շնորհիվ Կարբոն-Պլյուսի կիրառումն էապես բարձրացնում է այլ պարարտանյութերի, ինչպես 

նաև բուժանյութերի օգտագործման արդյունավետությունը՝ դրանցում առկա օգտակար տարրերն առավել 

մատչելի դարձնելով բույսերի համար:  

Կարբոն-Պլյուսը բերքատվության բարձրացման արդյունավետ և էկոլոգիապես մաքուր միջոց է, որը կիրառելի 

է նաև օրգանիկ գյուղատնտեսության մեջ: Կարբոն-Պլյուսի բազմաթիվ դաշտային և ջերմոցային փորձար-

կումները վկայում են բերքատվության կայուն աճի մասին (կախված մշակաբույսից` 10-15%):  

Կարբոն-Պլյուսն ապահովում է 

1.  բույսերի արմատային համակարգի ընդարձակ աճ, 

2.  բույսերի բարձր կպչողականություն, 

3.  հողի խոնավության առավելագույն օգտագործում, 

4.  օգտակար սննդատարրերի և միկրոտարրերի մատչելիություն և բույսի կողմից դրանց ակտիվ կլանում 

արմատային համակարգի և տերևների միջոցով,  

5.  օգտակար սննդատարրերի ակտիվ մատակարարումը վերարտադրողական բուսական հյուսվածքներին և 

պտղակոթերին,  

6.  քլորոֆիլով հագեցվածության բարելավում, ինչն ակտիվացնում է ֆոտոսինթեզը, 

7.  բույսերի դիմադրողականության բարձրացում բնական սթրեսների (բարձր և ցածր ջերմաստիճան) 

նկատմամբ, 

8.  օգտագործվող այլ պարարտանյութերի յուրացման և բուժանյութերի ազդման արդյունավետության 

բարձրացում և դրանց գծով ծախսերի տնտեսում, 

9.  բույսերի արագ աճ ու հասունացում, ինչպես նաև պտղատվության ժամկետի երկարաձգում, 

10.  բերքատվության կայուն աճ, 

11.  բերքի որակի և համային հատկանիշների բարելավում: 
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ԿԱՐԲՈՆ-ՊԼՅՈՒՍԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Կարբոն-Պլյուսը հնարավոր է կիրառել երկու եղանակով. 

I. Սերմերի, պալարների, տնկիների, սածիլների նախացանքային մշակում 

Նախացանքային մշակման դեպքում անհրաժեշտ է սերմերը, պալարները, տնկիների և սածիլների 

արմատները մշակել (թրջել) Կարբոն-Պլյուսով: Ծախսի նորման՝ 0.5լ/հա: Հացահատիկային սերմերի մշակման 

համար կարելի է կիրառել 1.2մլ/կգ ծախսի նորման:  

Եթե ըստ ծախսի նորմայով հաշվարկված Կարբոն-Պլյուսի քանակը բավարար չէ սերմանյութը, պալարները, 

տնկիների և սածիլների արմատները ամբողջությամբ մշակելու համար, ապա այն պետք է խառնել այնքան 

ջրի հետ, որով հնարավոր կլինի մշակել ամբողջ քանակը: Պարտադիր չէ, որ սերմերը և պալարներն 

ամբողջովին թրջվեն, բավական է ապահովել յուրաքանչյուր սերմի, պալարի շփումը Կարբոն-Պլյուսի հետ:  

Կարբոն-Պլյուսը համատեղելի է ախտահանիչների հետ և կարելի է Կարբոն-Պլյուսի համապատասխան 

չափաքանակն ավելացնել (խառնել) ախտահանիչի բանվորական լուծույթին:   

II. Առաջնային սնուցման պարարտանյութերի հետ համատեղ 

Առաջնային սնուցման պարարտանյութերի հետ Կարբոն-Պլյուսի օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է 

Կարբոն-Պլյուսի 0,5լ/հա չափաքանակը խառնել այնքան ջրի հետ, որը կբավարարի չոր պարարտանյութի 

ամբողջ զանգվածը հավասարաչափ խոնավեցնելու (հատիկները Կարբոն-Պլյուսով ներծծելու) համար:  

Համապատասխան տեխնիկայի բացակայության դեպքում պարարտանյութը կարելի է խոնավեցնել ձեռքի 

սրսկիչով: Ամենակարևորը՝ համոզվել, որ պարարտանյութի ամբողջ զանգվածը ստացել է Կարբոն-Պլյուսի 

չափաբաժինը: Ընդ որում, պետք չէ ուժեղ թրջել:  

Կարբոն-Պլյուսը համատեղելի է բուժանյութերի հետ, և սրսկման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերից 

խուսափելու նպատակով խորհուրդ է տրվում այն կիրառել տերևակալման փուլում բուժում իրականացնելու 

ժամանակ՝ Կարբոն-Պլյուսի 0,5լ/հա չափաքանակը ավելացնելով (խառնելով) բուժանյութի բանվորական 

լուծույթին: 

Ուշադրությո՛ւն 

Կարբոն-Պլյուսի չափաբաժնի գերազանցումը կարող է հանգեցնել հակառակ արդյունքի, այսինքն՝ աճի 
կանխարգելման:  

Չխառնել աճի այլ խթանիչների հետ: Մեծ չափաբաժինը կարող է ճնշել բույսի ֆիզիոլոգիական 

ֆունկցիաները:  

Չկիրառել աճի խթանիչներով նախօրոք մշակված սերմերի վրա: 

3.4.2. Ոռոգում 

Տնկելուց հետո առաջին շաբաթը բույսերը ջրվում են ամեն օր` բարձր կպչողականություն ապահովելու 

համար: Հետագայում ջրումները կարելի է կատարել ոչ ամեն օր` կախված հողի խոնավությունից, քանի որ 

ջերմատան հողը ունի բարձր խոնավություն պահելու հատկություն:  

Սուբստրատի (հողի) խոնավությունը պետք է պահպանել ձմռանը 70-80%, գարնանը` մինչև 80-90%, ամռանը՝ 

մինչև 90-100%: Ոռոգման նորման ձմռան ամիսներին կազմում է օրական 1.3-2.3լ/մ2, գարնանը` մարտ 

ամսին, 2.5-3.0լ/մ2, ապրիլին` 3.5-4.0լ/մ2, մայիսին` 5.1-5.6լ/մ2, ամռանը` հունիսին, 6.0-6.5լ/մ2, հուլիսին` 5.3-

5.8լ/մ2, օգոստոսին` 4.0-4.5լ/մ2: 
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Ջրումները լավ է իրականացնել օրվա երկրորդ կեսին: Ջրի ջերմաստիճանը պետք է հողի 

ջերմաստիճանից ցածր չլինի, քանի որ արմատները կարող են մահանալ: 

Աղյուսակ 32.  Ջրի ծախսի օրինակելի նորմաներն` ըստ ամիսների 

Ամիսներ    Ոռոգումների քանակը Ջրի ծախսը մեկ ոռոգման ընթացքում, լ/մ3 

 Լոլիկ Վարունգ Լոլիկ Վարունգ 

Հունվար 3 1 9 12 

Փետրվար 6 2 9 12 

Մարտ 8 6 12 15 

Ապրիլ 10 7 12 17 

Մայիս 12 8 15 19 

Հունիս 15 8 15 22 

Հուլիս 15 8 16 25 

Օգոստոս 12 6 15 21 

Սեպտեմբեր 6 4 15 18 

Հոկտեմբեր 4 3 12 15 

Նոյեմբեր 2 1 12 12 

Դեկտեմբեր 2 1 12 12 

Ոռոգման համակարգում բարձր արդյունավետություն է ապահովում կաթիլային համակարգի կիրառումը: 

Մեթոդն ունի մի շարք առավելություններ. 

1. Սննդարար նյութերը տրվում են անմիջապես արմատային համակարգին: 

2. Բույսի ստորին հատվածը և տերևները մնում են չոր, բարձր տոկոսով պարարտանյութեր օգտագործելու 

դեպքում չեն լինում այրվածքներ: 

3. Ստեղծվում է բարենպաստ միկրոկլիմա, առանց օդի խոնավության կտրուկ ավելացման: Հնարավոր է 

դառնում յուրաքանչյուր բույսի աճման և զարգացման փուլին համապատասխան` տալ պարար-

տանյութերը և ջրի քանակությունը (հաճախակի և մաս-մաս): 

4. Պարարտանյութերն օգտագործվում են արդյունավետ և նպատակային:  
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3.5. Սննդատարրերի պակասի ազդեցությունը բույսերի վրա 

3.5.1. Սննդատարրերի պակասի ազդեցությունը լոլիկի վրա 

Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Ազոտ 

(N) 

 

Տերևները ընդհանուր բաց կանաչ  

գունավորում են ստանում,  

նշված փոփոխությունը սկսվում է  

ներքևի ծերացող տերևներից:  

Վեգետատիվ աճը դանդաղում է, 

 ցողունը` գագաթային մասում բարակում: 

Ֆոսֆոր 

(P) 

 

Տերևները մուգ կանաչ են, հակառակ երեսից` 

խայտաբղետ բծերով:  

Ծերացող տերևները դեղնում և կարմրում են, 

բույսի աճը` դանդաղում:  

Բույսերի ծաղկումն ու պտուղների 

 հասունացումը ձգձգվում է: 

Կալիում 

(K) 

 

Տերևների վրա առաջանում են  

ծայրամասային և ջղերի միջև  

տեղաբաշխված այրվածքներ:  

Սկսվում է ծերացող տերևներից: 

Մագնեզիում (Mg) 

 

Տերևների վրա առաջանում է  

միջջղային քլորոզ, տերևներն  

աստիճանաբար դեղնում են:  

Սկսվում է ծերացող տերևներից: 
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Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Կալցիում 

( Ca) 

 

Տերևների ծայրերը բաց կանաչ են,  

տերևաթիթեղի ծայրերը`  

քլորոտիկ և նեկրոտիկ: 

 Առաջանում է պտուղների 
 գագաթային փտում: 

Ծծումբ 

(S) 

 

Առաջանում է միջջղային քլորոզ,  

ջղերի կարմրություն: 

Միջջղային մասնակի նեկրոզ:  
Դիտվում է ողջ բույսի վրա: 

Մանգան 

( Mn ) 

 

Առաջացնում է բաց դեղնավուն 

 միջջղային քլորոզ, տերևները հեշտությամբ 

կոտրվում են, եզրերը ոլորվում են ցած:  

Պտուղների հասունացումը դանդաղում է, 

 մնում են փոքր, գունավորվումը` անհամաչափ, 
նվազում է պահունակությունը: 

Երկաթ 

(Fe) 

 

Նեկրոզը բացակայում է, առաջանում է  

միջջղային քլորոզ, հյուսվածքներն 

 արագ գունաթափվում և դեղնում են,  

ջղերը մնում են կանաչ:  
Դիտվում է երիտասարդ տերևների վրա: 

 

Բոր 

(B) 

 

Տերևների եզրերը քլորոտիկ են, ջղերը` նեկրոտիկ: 

Ուժեղ քաղցի դեպքում գլխավոր ցողունի 

 գագաթը սևանում է, առաջանում են կողային 

ճյուղավորություններ:  

Բաժակաթերթիկները չորանում են, պտուղները 
կորցնում են ապրանքային տեսքը: 
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Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Ցինկ 

(Zn) 

Տերևների վրա առաջանում է նեկրոտիկ 

խայտաբղետություն` այրվածքների տեսքով: 

Հիմնականում դիտվում է  
երիտասարդ տերևների վրա: 

Պղինձ 

(Cu) 

Երիտասարդ տերևները նավակի տեսքով ոլորվում 

են դեպի վեր, ցողունի աճը դանդաղում է, 

արմատները վատ են աճում, տերևները ստանում 

են կապտականաչավուն գունավորում, ջղերի միջև 

առաջանում են մոխրագույն բծեր, կարող է 
առաջանալ  քլորոզ, ծաղիկները չեն զարգանում: 

 

3.5.2. Սննդատարրերի պակասի ազդեցությունը վարունգի վրա 

Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Ազոտ 

 (N) 

 

Տերևները բաց կանաչ են` դեղին երանգով, 

պտուղները դեղնականաչավուն են`  
ծայրերում սրացած: 

Ֆոսֆոր 

 (P) 

 

Ճյուղավորությունները բարակ են,  

բույսի աճը` ընկճված,  
ծերացած տերևները փայլ չունեն: 
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Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Կալիում  

(K) 

 

Ծերացած տերևների եզրերը նեկրոտիկ են, 

երիտասարդ տերևները` կնճռոտ,  

պտուղները ծայրամասում կտրուկ նեղանում են, 

իսկ հիմքի կողմում գնդաձև են: 

Կալցիում 

(Ca) 

 

Տերևների ծայրերը համեմատաբար 

 բաց դեղին են, ծերացող տերևների 

 առանձին մասերը հաճախ հանկարծակի 

 թառամում են, չորանում, 

 պտուղները տձև են լինում և վատորակ: 

Մագնեզիում 

(Mg) 

 

Ջղերը մնում են կանաչ,  

իսկ դրանց միջև առաջանում են  

քլորոտիկ բծեր: 

Մանգան 

(Mn) 

 

Ջղերի միջև հյուսվածքը ստանում է 

 բաց դեղին գունավորում,  

ջղերը մնում են կանաչ, տերևները` փոքր են, 

ծաղկակոկոնները չորանում են և թափվում: 

Բոր 

(B) 

 

Շաքիլատերևները խոշոր են,  

պտուղները ճաքճքում են,  

տերևները ալիքաձև են,  

շիվերի ծայրերը մահանում են: 
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3.5.3. Սննդատարրերի պակասի ազդեցությունը կաղամբի վրա 

Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Ազոտ 

(N) 

 

Տերևներն ունեն ընդհանուր բաց կանաչ 

գունավորում, իսկ ծերացողները` 

մոխրականաչավուն են և  

վաղաժամ թափվում են: 

Ֆոսֆոր 

(P) 

 

Տերևների հակառակ երեսը ջղերի երկարությամբ 

կարմրամանուշակագույն է, վերին երեսին 

կան մանուշակագույն բծեր: 

Տերևները եզրերից մահանում են: 

Կալիում 

(K) 

 

Տերևները եզրերից ստանում են գորշ գույն, 

առաջանում է միջջղային քլորոզ,  

և տերևները ոլորվում են դեպի ցած:  

Ծաղկակաղամբի գլուխները նորմալ  

չեն զարգանում, փափկում են,  

իսկ կաղամբի գլուխը փոքր է մնում և  

վատ է պահպանվում: 

Մագնեզիում 

(Mg) 

 

Ծեր տերևները նեղ են, դրանց վրա  

առաջանում են դեղին կամ  

նարնջագույն անկանոն բծեր, 

որոնք հետագայում գորշանում են:  

Ծերացող տերևները վաղաժամ մահանում են: 

Կալցիում 

(Ca) 

 

Տերևները եզրերից ոլորվում են դեպի վեր և 

 մնում են թերզարգացած: 



          80 

Սննդատարրը Արտաքին նշանները Նկարագրություն 

Մոլիբդեն 

(Mo) 

 

Ծերացող տերևները բաժակաձև են,  

դրանց վրա առաջանում են 

 բծեր և այրվածքներ,  
գլուխները վատ են ձևավորվում: 

Երկաթ 

(Fe) 

 

Ծերացած տերևները ստանում են  

բաց կաթնագույն գունավորում,  

երիտասարդ տերևները դադարում են աճել,  

գլուխները չեն հասունանում,  
լինում են դառնահամ: 

Բոր 

(B) 

 

Գլուխ կաղամբի ցողունը դատարկ է լինում, 

 իսկ ծաղկակաղամբի գլուխները` ժանգագույն, 
ձևափոխված, դառնահամ: 

Պղինձ 

(Cu) 

 

Գլուխ չի կազմավորվում, տերևները  

քլորոտիկ են լինում, դրանց վրա  

առաջանում են մահացած հյուսվածքներ:  
Բույսի աճն ընկճվում է: 

 

3.6. Բանջարային  մշակաբույսերի հիվանդությունները և  
կանխարգելման միջոցառումները 

Վիրուսային հիվանդություններով (տերևների դեղին գանգրոտություն, մոզաիկա, տերևների թելայնություն, 

զոլավոր մոզաիկա և այլն) վարակվում են բազմաթիվ բանջարային մշակաբույսեր: Հիվանդության հիմնական 

փոխանցողներն են` լվիճները, սպիտակաթևիկները, բզեզները, հողաբնակ բվիկները: Վարակը կարող է 

տարածվել նաև գույքի և ձեռքերի միջոցով: 
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Սնկային հիվանդություններից ջերմատնային պայմաններում առավել տարածված են հետևյալները` 
տերևների չոր, սպիտակ և գորշ բծավորություն, սև տոտիկ, ֆուզարիոզային և վերտիցիլիոզային թառամում, 

արմատային փտում, ֆիտոֆտորոզ, կեղծ և իսկական ալրացող: Վարակվում են բազմաթիվ բանջարային 

մշակաբույսեր: 

Բակտերիալ հիվանդություններից տարածված են բակտերիալ քաղցկեղ, ցողունի միջուկի նեկրոզ, 
բակտերիալ սև բծավորություն և այլն:  

3.6.1. Վիրուսային և ֆիտոպլազմային հիվանդություններ 

Տերևների դեղին գանգրոտություն / Tomato yellow leaf curt virus 

 

Այս վիրուսը վարակում է մի շարք մշակաբույսերի, այդ թվում 

ջերմատանը մշակվող լոլիկի, վարունգի, լոբու, հազարի 

բույսերին: Նրան հատուկ է տերևների խիստ ձևափոխումը, 

գանգրոտությունը, մանրացումը և դեղնումը, որը հատկապես 

արտահայտվում է գագաթնային հատվածում:  

Ջղերի միջև հյուսվածքները կնճռոտված են և գունազրկված:  

Վարակված բույսերը ստանում են անհավասարաչափ,  

բաց կանաչ գունավորում: Պտուղները դառնում են մանր,  

պինդ կամ ընդհանրապես չեն կազմակերպվում: 

Մոզաիկա, տերևների թելայնություն /  
Cucumis virus 1 Smith., Nicotiana virus 1 Smith, lettuce mosaic potyvirus. 

 

Վիրուսի ազդեցության տակ փոխվում են լոլիկի, նեխուրի, 

հազարի տերևների ձևը, որոնք դառնում են թելանման և 

ընդունակ չեն լինում ֆոտոսինթեզ իրականացնելու:  

Արդյունքում արգելակվում է բույսերի աճը և նվազում բերքա-

տվությունը: Զարգացման վաղ փուլերում վարակվելու դեպքում 

ընդհանրապես բերք չեն տալիս: Պաշտպանված գրունտի 

պայմաններում ավելի հաճախ հիվանդանում են լոլիկի բույսերը: 

Ստոլբուր / Tomato stolbur phytoplasma 

 

Լոլիկի, տաքդեղի, բադրիջանի մշակաբույսերին ամենամեծ 

վնաս հասցնող հիվանդություններից է, որն արտահայտվում է 

տերևների, ցողունների և պտուղների վրա: Հիվանդ բույսերի 

տերևները մանր են, նավակների նման վեր ուղղված, 

կոպտացած: Ծաղիկները ստերիլ են: Առէջները և վարսանդը` 

թերի զարգացած, ծաղկաթերթիկները` մանր, գունազրկված: 
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Զոլավոր մոզաիկա կամ ստրիկ / Nicotiana virus 1 Smith, Cucumis virus 1 Smith., Potato virus X 

Հանդիպում է լոլիկի, տաքդեղի, բադրիջանի, վարունգի բույսերի մոտ: Տերևների վրա գոյանում են 

անկանոն ձև ունեցող բծեր: Ցողունների և պտղակոթերի վրա գոյանում են մակերեսային, կտրտվող, 

կարմրաշագանակագույն բծեր: Պտուղների վրա հիվանդությունն արտահայտվում է փայլուն 

մակերեսով շագանակագույն գծերի կամ անկյունային բծերի տեսքով:  

Առանձին բծավոր հատվածներ խորանում են և կարծրանում: Ավելի ուշ մահացած հյուսվածքները 

խցանվում են և գոյացնում խոցեր: Ինտենսիվ զարգանում է 15–20°С ջերմաստիճանային 

պայմաններում: Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 10–14 օր: Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում 

հիվանդության զարգացումը դադարում է: Վիրուսը պահպանվում է ետբերքահավաքային մնա-

ցորդներում, հողում, սերմերում: 

                                  

3.6.2. Բակտերիալ հիվանդություններ 

Բակտերիալ քաղցկեղ / Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et 

 

Չափազանց վնասակար է, կարող է առաջացնել բերքի 40-96% 

կորուստ: Հիվանդությունը արտահայտվում է ծաղկման փուլում` 

թառամումների և նեկրոզների տեսքով: Թառամումը կարող է 

լինել միակողմանի, այսինքն` ընդգրկել բույսի առանձին շիվերը: 

Սովորաբար սկսվում է ստորին տերևներից, որոնք դեղնում են 

և ոլորվում ներքև, այնուհետև աստիճանաբար տարածվում է 

դեպի բույսի վերին մասը: Ցողունի վրա առաջանում են օդային 

(հավելյալ) արմատներ, մուգ զոլավոր գծեր և ճաքեր: 

Ցողունի միջուկի նեկրոզ / Pseudomnas corrugata Rob. and Scarl 

 

Նեկրոզներն առաջանում են բույսի տարբեր մասերում (տերև, 

ցողուն, պտղակոթ, տերևակոթ): Հաճախ հիվանդությունը 

հանդիպում է ցողունի միջուկի նեկրոզ կամ ցողունային 

փչվածություն հիվանդությունների հետ մեկտեղ, որի հիմնական 

ախտանշանը ցողունի սնամեջությունն է: 
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Բակտերիալ սև բծավորություն / Xanthomonas vesicatoria (ex. Doidge) Vauterin et. Al 

    

Առաջին հերթին ախտահարվում են տերևները, որոնց վրա գոյանում են կլոր գորշ բծեր:  

Բծերը ուռուցիկ են, դեղնականաչ եզրագծով: Հետագայում բծերը տարածվում են ամբողջ տերևի 

մակերեսով` առաջացնելով նեկրոզներ: Ախտահարվում են նաև տերևակոթերը և ցողունները: 

Պտուղների վրա գոյանում են մանր, սև, ուռուցիկ բծեր, որոնց հարող պտղի մասերն աչքի են 

ընկնում մուգ կանաչ գունավորումով: Հիվանդությունն արտահայտվում է պտուղների կանաչ 

հասունացման փուլում: Տարածվում են սերմերով: Հիվանդության տարածմանը նպաստում են 

բարձր խոնավությունը և ջերմաստիճանային տատանումները: 

3.6.3. Սնկային հիվանդություններ 

Պտուղների գագաթնային փտում՝ վարակիչ (Pseudomonas lycopersicum Burg.) 

 

Լոլիկի, տաքդեղի, բադրիջանի 

պտուղների գագաթի հատվածում 

առաջանում է գորշ գույնի փոս 

ընկած բիծ, որը հետագայում սրա-

նում է, պտուղների պարունակու-

թյունը քայքայվում է և վերածվում է 

լորձոտ, տհաճ հոտով զանգվածի: 

Հարուցիչը բակտերիա է, փոխանց-

վում է հողով:  

Սածիլների սև տոտիկ / Pythium debaryanum Heese, Rhizoctonia solani Kuhn., Fusarium spp. 

 

Սև տոտիկով կարող են վարակվել բոլոր բանջարեղենների 

սածիլները: Սածիլների ցողունը արմատավզիկի սահմաններում 

բարակում, գորշանում կամ սևանում է, և սածիլը շարքից դուրս է 

գալիս, տերևները դեղնում են, առանձին դեպքերում` չորանում: 

Հիվանդության հարուցիչները հողաբնակ սնկերն են և բակտե-

րիաների որոշ տեսակներ: 
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Վերտիցիլիումային թառամում / Vertricillium albo-atrum Reinke et Berh -Verticillium dahliae Kleb. 

 

Վարակվում են լոլիկի, տաքդեղի, 

բադրիջանի, վարունգի բույսերը: Հա-

րուցիչը ապրում է հողում: Ստորին 

տերևները շոգ եղանակին դեղնում 

են և չորանում: Ցողունի կտրվածքի 

վրա դիտվում են գորշացած, մահա-

ցած ջրատար անոթներ, որոնք 

դասավորված են օղակով:  

Ֆուզարիոզային թառամում / Fusarium oxysporum (Schl.) f.sp.Lycopersici (Sacc.), Fus.Moniliforme Sheld 

 

Հիվանդանում են տաքդեղի, լոլիկի, լոբու, վարունգի և այլ 

մշակաբույսերի սածիլները: Հիվանդություն հարուցում են մի շարք 

հողաբնակ սնկեր, որոնցից են գլխավորապես ֆուզարիում ցեղին 

պատկանող տեսակները: Վարակված տերևները դեղնում են և 

չորանում: Ցողունի կտրվածքի վրա դիտվում են գորշացած, 

մահացած ջրատար անոթներ, որոնք դասավորված են օղակով: 

Ալրացող / Oidium erysiphoides 

 

Վնասում են վարունգի, լոլիկի, բադրիջանի, տաքդեղի, լոբու 

բույսերի, կանաչեղենի տերևները, ցողունները, ծաղկաբույլերը, 

ծաղիկները, պտուղները և այլն: Վնասված մասերում առաջանում է 

սպիտակավուն ալրանման փառ: Տերևները կուչ են գալիս, 

թառամում և չորանում: Վարակի աղբյուր են հանդիսանում ջերմա-

տանը և դաշտում եղած բուսական մնացորդները: 

Սպիտակ փտում / Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Kort et Dumont 

 

Վարակվում են տաքդեղի, լոբու, 

լոլիկի, վարունգի, հազարի բույսերը: 

Վարակվում են բույսի ցողունի 

հիմքը, ունդերը, պտուղները և 

սերմերը: Վարակված օրգանները 

պատվում են սպիտակ փառով և 

փտում: Վարակի աղբյուրը սերմերն 

են և մնացորդները:  
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Մոխրագույն փտում / Botrytis cinerea Pers 

 

Վարակվում են լոլիկի, լոբու, վա-

րունգի, հազարի բույսերը: Վարակ-

վում են բույսի ցողունի հիմքը, 

ունդերը, պտուղները և սերմերը: 

Վարակված օրգանները պատվում 

են մոխրագույն փառով և փտում: 

Վարակի աղբյուրը սերմերն են և 

մնացորդները:  

Մորմազգիների ֆիտոֆտորոզ / Phytophthora infestans Mont, de Bary 

 

Արտահայտվում է տերևների և 

պտուղների վրա: Ծաղկման փուլի 

սկզբում, տերևների եզրերին առա-

ջանում են խոշոր, մուգ գորշավուն 

բծեր: Տերևի հակառակ երեսին` բծի 

եզրերով, առաջանում է սպիտակ 

ալրանման փառ: Վարակված տերև-

ներն արագ մահանում են, սևանում, 

չորանում:  

Չոր բծավորություն կամ ալտերնարիոզ / Alternaria solani,Macrosporium solani Ell et Mart 

 

Վարակվում են տերևները և ցողունները: Դրանց վրա առաջանում 

են կլոր կամ օվալաձև, գորշ գույնի չոր բծեր, որոնց մեջ նկատվում են 

համակենտրոն շրջանագծերի տեսքով օղակներ: Խոնավ եղանակ-

ներին բծերը պատվում են մուգ դարչնագույն թավշոտ փառով: 

Կլադոսպորիոզ կամ գորշ բծավորություն / Cladosporium fulvum (Cooke.) Cifferri. 

 

Հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ են գալիս վեգետացիայի 

կեսերին և գնալով ավելի արտահայտիչ են դառնում: Տերևի վերին 

մակերեսին գոյանում են մեծությամբ անհավասարաչափ դեղին 

բծեր: Հակառակ կողմում առաջանում է դարչնականաչավուն փառ: 

Ուժեղ վարակված տերևները դեղնում և չորանում են: 
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Մաղադանոսի սպիտակ բծավորություն / Septoria petroselini Desm. 

 

Հանդիպում է նեխուրի, սամիթի, մաղադանոսի և այլ բույսերի վրա: 

Տերևների և տերևակոթերի վրա առաջանում են տարբեր չափերի 

շագանակագույն, սև կլորավուն կամ օվալաձև բծեր, որոնք խոնավ 

եղանակին պատվում են ձիթապտղագույն փառով: 

Հազարի կեղծ ալրացող / Bremia lactucae Regel 

 

Բույսի հիվանդ մասերի վրա առաջանում են մահացող հյուս-

վածքների բծավորություններ, որոնց ստորին կողմում երևում է 

սպիտակ, մոխրագույն կամ մանուշակագույն փառ՝ սնկի սպորա-

տվությամբ։ Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են օդի և հողի 

խոնավությունը և մեղմ կլիման: 

Նեխուրի ցերկոսպորոզ / Cercospora apii Fres 

 

Տերևների վրա գոյանում են բաց կանաչ և դեղին բծեր, որոնք 

գնալով ավելի մեծանում և պատում են ամբողջ տերևը: Ավելի ուշ 

դառնում են գորշասևագույն: Ցողունների վրա հայտնվում է վեգե-

տացիայի վերջում: 

Քանի որ ջերմատան պայմաններում բանջարային մշակաբույսերի մշակությունն իրականացվում է անընդհատ 

հերթափոխությամբ, ուստի անհրաժեշտ է դառնում հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատուների 

կուտակման դեմ նախօրոք կիրառել համալիր և հետևողական կանխարգելիչ մի շարք միջոցառումներ: 

Հիվանդությունների զարգացումն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան պայքարել դրանց դեմ: 

 Հիվանդությունների կանխարգելման անհրաժեշտ միջոցառումները․ 

• Մշակել դիմացկուն սորտեր: Սերմեր ընտրել միայն առողջ բույսերից: 

• Կիրառել համալիր պարարտացում` հիմնվելով հողի անալիզի վրա: 

• Բույսերը ջրել ջերմատան ջերմաստիճանին մոտ տաքության ջրով (20-22°C): 

• Բույսերը կապելու համար օգտագործել միայն նոր թելեր: 

• Ցանքից առաջ սերմերը 30 րոպե տևողությամբ պահել 20%-ոց աղաթթվի լուծույթում, այնուհետև 

լավ լվանալ հոսող ջրի տակ: 
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• Ոչնչացնել մոլախոտ-ռեզերվատորները դաշտում, ջերմատանը և դրանց հարակից տարածքներում: 

• Փոխանցող միջատների դեմ պայքարել համապատասխան միջատասպաններով: 

• Ջերմոցում և ջերմատանը խուսափել ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներից, քանի որ վիրուսային 

հիվանդություններն ակտիվանում են հողի և օդի էքստրեմալ ջերմաստիճանային պայմաններում: 

• Դարակաշարերը /ստելաժ/, դռները, բռնակները վարակազերծել 5%-ոց կալիումի պերմանգանատի, 

իսկ արկղերը, բահերը, մյուս գործիքները` ֆորմալինի 3%-ոց լուծույթով: 

• Ջերմատան տարածքում պահպանել սանիտարական բոլոր կանոնները: 

• Կատարել ամենօրյա հսկողություն` հիվանդ բույսերի հայտնաբերման և ոչնչացման նպատակով: 

• Հիվանդ եզակի բույսերն արմատախիլ անել, դուրս բերել ջերմատնից և ոչնչացնել: 

• Առողջ և հիվանդ բույսերի խնամքի աշխատանքները տարբեր մարդիկ պետք է կատարեն` 

օգտագործելով առանձնացված գործիքներ: 

• Սնկային և բակտերիալ հիվանդությունները կանխելու համար ջերմատան հողն անհրաժեշտ է 

ենթարկել թերմիկ վարակազերծման, այնուհետև ավելացնել կենսահումուս և փտած գոմաղբ, 

կոմպոստ: 

• Ամռան ամիսներին ջերմոցի հողը վարակազերծել սոլարիզացիայի եղանակով: Այդ նպատակով 

անհրաժեշտ է հողը ջրել, ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով և թողնել 1.5-2 ամիս, ժամանակ առ 

ժամանակ բացել և խառնել: 

3.7. Բանջարային մշակաբույսերի վնասատուների նկարագրությունը 

Սովորական արջուկ / Gryllotalpa gryllotalpa 

 

Բազմակեր վնասատու է, ապրում է հողի մեջ: Թրթուր-

ները և հասուն միջատները ձմեռում են հողի կամ գոմաղ-

բակույտի մեջ: Ձվադրում է գարնանը` դնելով 100-400 

ձու, հողի մեջ՝ 10-15սմ խորությամբ բնում: Ձվադրումից 

10-17 օր հետո ձվերից դուրս են գալիս թրթուրները: 

Դրանց զարգացումը տևում է 12-14 ամիս, որոնք այդ 

ընթացքում ուտում կամ վնասում են բոլոր բույսերը: 

Կոլորադյան բզեզ / Leptinotarsa decemlineata 

 

Բզեզները, դուրս գալով հողի մակերես, սնվում են 

կարտոֆիլի, բադրիջանի բույսերի տերևներով: Զուգա-

վորվելուց հետո էգերը ձվադրում են տերևների հակառակ 

երեսին կույտերով. 1 կույտում՝ 12-80 ձու: Մեկ էգը միջին 

հաշվով դնում է 400-700, իսկ երբեմն` մինչև 2400 ձու: 

Սաղմի զարգացումը տևում է 5-17 օր, իսկ թրթուրինը՝ 

16-34 օր: Ձվից դուրս եկած թրթուրները սնվում են 

բույսերի տերևներով և անցնում զարգացման չորս 

հասակ: Վերջին հասակի թրթուրները մտնում են հողի 

մեջ 5-15սմ խորությամբ և հարսնյակավորվում: Հարս-

նյակը 7-14 օր հետո ձևափոխվում է բզեզի: 
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Ծխախոտի տրիպս / Thrips tabaci 

 

Սնվում է ավելի քան 100 մշակաբույսերով: Տարածված է 

բաց և փակ գրունտում: Թրթուրները և հասուն 

տրիպսները վնասում են տերևների և ծաղիկների 

ծածկող հյուսվածքները և ծծում բջջահյութը, որոնք առաջ 

են բերում սպիտակ բծեր, որոնք հետագայում դառնում են 

ժանգագույն: Ուժեղ վարակված տերևները դեղնում են, 

ծռմռվում և մահանում: Հասուն էգերը շատ փոքր են՝ 0.8-

1.1մմ, բարակ, դեղին, ծածկված վարդագույն թավով: 

Թևերը նեղ և ուղիղ են: 

Հողաբնակ բվիկներ / Agrotis segetum 

 

Վտանգավոր վնասատու է: Սնվում է ավելի քան 140 

տեսակ մշակաբույսերով: Թիթեռի երկարությունը 15-

20սմ է: Թրթուրները ձմեռում են հողում՝ 15-20սմ 

խորությամբ: Դիմանում են -110C ցրտին: Գարնանը, երբ 

հողը տաքանում է (15-190C), թրթուրները բարձրանում են 

և հարսնյակավորվում: Հարսնյակը զարգանում է 25-30 

օրում գարնանը և 10-15 օրում ամռանը: Թիթեռների 

թռիչքը սկսվում է ապրիլին: Ակտիվ են մթնշաղին և 

գիշերը: Զարգացման համար սնվում են նեկտարով: 

Ձվերը դնում են մենակ կամ փոքր խմբերով, չոր բույսերի 

վրա: Մեկ էգը դնում է 470-2200 ձու: 

Լոլիկի ցեց / Tuta absoluta 

 

Ցեցի թիթեռը մոխրագույն է, փոքր չափ ունի: Թևիկները 
բաց մոխրագույն են, կենտրոնական մասում դեղնավուն 
բծերով: Թիթեռների թռիչքը սկսվում է վաղ գարնանը և 
շարունակվում մինչև հոկտեմբերի վերջ: Նպաստավոր 
ջերմաստիճանային պայմաններ են` +8 - +35° C: Մեկ էգը 
դնում է 160-200 ձու: Կախված բնակլիմայական պայ-
մաններից՝ ցեցը տալիս է 4-13 սերունդ: Վնասում է 
լոլիկին, կարտոֆիլի պալարները և վեգետատիվ մասը, 
սմբուկին, ծխախոտին, պղպեղի վեգետատիվ մասը և 
պտուղը: Ցեցը առավել վնաս է հասցնում լոլիկին և 
կարտոֆիլին, ինչպես բաց գրունտում, այնպես էլ 
ջերմատներում: Վնասված բույսերի տերևների վրա 
նկատվում են ականներ, որոնք մյուս ականող ճանճերի 
հասցրած վնասից տարբերվում են մուտքի մոտ եղած 
արտաթորանքի առկայությամբ: 
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Ականող ճանճեր / Liriomyza sativae 

 

Վնասում է բադրիջանի, տաքդեղի, վարունգի, լոլիկի 
տերևները: Ճանճի արուն ունենում է 2-2.5մմ, էգը՝ 1.5մմ 
մեծություն: Մասսայական ձվադրման ժամանակ տերև-
ները մահանում են: Զարգացման լավագույն պայմանները 
20-25°C-ն է: Անմիջական վնաս են հասցնում էգերը և 
թրթուրները: 

Բոստանային լվիճ / Aphis gossypii Glov 

 

Վնասատուի երկարությունը չի գերազանցում 2մմ-ը: 
Հանդիպում են թևավոր և անթև ձևերը: Թրթուրները 
ունենում են դեղին կամ կանաչ գունավորում: 
Բոստանային լվիճը սնվում է բջջահյութով: Մեկ վեգե-
տացիայի ընթացքում կարող է տալ 8-10 սերունդ: 

Ոստայնատիզ / Tetranychus urticae 

 

Վնասատուն հատկապես վտանգավոր է ջերմատների և 

ջերմոցների համար: Տերևի ներքին կողմում գոյացնում է 

սարդոստայն: Առկայությունը հնարավոր է հայտնաբերել 

տերևի մակերեսին հայտնված սպիտակ կետերով: 

Հետագայում տերևները գունազրկվում են և մահանում: 

Զարգացման նպաստավոր ջերմաստիճանը 28-300C-ն է: 

Սպիտակաթևիկ / Trialeurodes vaporariorum 

 

Վտանգավոր է հատկապես ջերմատանը մշակվող լոլիկի 

և վարունգի համար: Արագ թռչող է, ունի 1-1.5մմ 

երկարություն: Մեկ սերնդի զարգացումը տևում է 2-30 

օր: Վնասատուն սնվում է տերևների բջջահյութով, 

վնասում է ֆոտոսինթետիկ ապարատը: 
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Նկ.64  Խոնավ, կպչուն թակարդներ

Գալլային նեմատոդ / Meloidogyne marioni 

 

Այն հողաբնակ, միկրոսկոպիկ չափի, անտեսանելի, 

պարազիտ որդ է, որը արմատների վրա գոյացնում է 

պալարներ, որոնք սնվում են արմատների սննդանյութերի 

հաշվին: Արմատային համակարգը վնասվում է, արմա-

տածայրերը մահանում են, արդյունքում բույսերը թա-

ռամում են: 

3.8. Վնասատուների դեմ պայքարի միջոցները 

3.8.1. Կենսաբանական պայքար 

Այսօրվա կարևորագույն խնդիրներից մեկը բնակչությանն էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղենով ապահովելն 

է, ինչը հնարավոր կլինի միայն օրգանական ծագում ունեցող և հնարավորինս քիչ քիմիական նյութեր 

պարունակող, բարձր արդյունավետություն ապահովող պայքարի միջոցների կիրառման շնորհիվ: 

«Կոպպերտ կենսաբանական համակարգեր» ընկերությունը գործում է Նիդերլանդներում, 1967 թվականից: 

Այս ընկերությանն է պատկանում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պաշտպանության և բնական 

փոշոտման մենաշնորհը: Արտադրանքի հուսալիության և բարձր որակի շնորհիվ միջազգային համբավ է 

վայելում: Մշտապես իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքները և օգտակար միջատների ու 

փոշոտողների անդադար արտադրությունը նպաստում են կայուն գյուղատնտեսության զարգացմանն ամբողջ 

աշխարհում:  

Կոպպերտ ընկերության կողմից առաջարկվող կենսաբանական համակարգերը՝ թունաքիմիկատների 

նվազագույն քանակի համադրմամբ, պաշտպանում են բույսերն առանց ավելորդ խնդիրների և 

հնարավորություն են տալիս աճեցնել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բանջարեղեն: 

Հայաստանում հասանելի են «Կոպպերտ կենսաբանական համակարգեր» ընկերության արտադրա-

տեսակները: 

3.8.2. Պայքարի մեխանիկական միջոցներ 

Բույսերի վնասատուների դեմ պայքարի մեխա-

նիկական միջոցները բավական պարզ են և 

հնարավորություն են տալիս գյուղատնտեսական 

վնասատուներին հայտնաբերել և ոչնչացնել 

տարբեր թակարդների օգնությամբ: Դրանք կարող 

են լինել կպչուն, բռնող, գլանաձև և ֆերոմոնային: 

Կպչուն թակարդներ 

Խոնավ կպչուն թակարդներն օգտագործվում են 

թռչող միջատներին բռնելու և վնասատուներին 

հայտնաբերելու համար: Դեղին թակարդներն 

օգտագործվում են մոծակներին, ճանճերին, 
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Նկ.65  Չոր, կպչուն թակարդներ

 

Նկ.66  Գլանաձև թակարդներ 

Նկ.67  Սև կպչուն թակարդ 

լվիճներին, սպիտակաթևիկներին, տրիպսներին և ականող ճանճերին գրավելու համար: Կապույտ 

թակարդներն ավելի շատ գրավում են տրիպսներին: Այսպիսի թակարդներն օգտագործվում են դրսից կամ 

օդափոխության համակարգից ջերմատուն ներխուժած, ինչպես նաև բաց գրունտում մշակվող մշակաբույսերի 

վնասատուներին հայտնաբերելու և դրանց դեմ պայքարելու համար: 

Բռնող թակարդներ 

Բռնող թակարդները չոր կպչուն թակարդներ են, 

որոնք օգտագործվում են թռչող միջատներին բռնելու 

և վնասատուների մոնիթորինգ իրականացնելու 

համար: Դեղին թակարդներն օգտագործվում են 

լվիճներին, սպիտակաթևիկներին և ականող 

ճանճերին, ինչպես նաև տրիպսներին գրավելու 

համար, իսկ կապույտ թակարդներն ավելի շատ 

գրավում են տրիպսներին:  

Չոր կպչուն բռնող թակարդները երկկողմանի են` 4 

առանձնացող վահանակներով (յուրաքանչյուր կողմի 

վրա՝ 2-ական) և նախատեսված են 4 շաբաթվա 

ընթացքում վնասատուներին վերահսկելու համար: 

Գլանաձև թակարդներ 

Գլանաձև թակարդը դեղին, կապույտ, սպիտակ կամ թափանցիկ 

պոլիէթիլենային թաղանթի շարունակական փաթեթ է, որի երկու կողմերն էլ 

պատված են միջատ որսացող սոսնձով: Այն նախատեսված է մեծ թվով 

միջատներ որսալու համար, հատկապես պաշտպանված գրունտում 

իրականացվող մշակության դեպքում, բայց օգտագործվում է նաև բաց 

գրունտում մշակվող բույսերի համար: Այս թակարդներն ամենախնայողն են, 

քանի որ նրանց կպչուն մակերեսը բավականին մեծ է: 

Միջատ որսացող սոսինձը հիմնականում նախատեսված է թռչող փոքր 

միջատներին որսալու համար: Գլանաձև թակարդի տարբեր գույները գրավիչ 

են միջատների համար, որոնք, նստելով թակարդների վրա, կպնում են 

սոսնձին: Գերազանց արդյունք ստանալու համար թակարդի փաթեթը պետք է 

կախել անմիջապես բույսի վերևում: 

Սև կպչուն թակարդներ 

Նոր սև կպչուն թակարդները համարվում են լրացուցիչ միջոց լոլիկի ականող 

ցեցի դեմ պայքարում: Թակարդի ճիշտ տեղադրումը կարևոր նշանակություն 

ունի հաջողության հասնելու համար: Երիտասարդ մշակաբույսերի դեպքում 

թակարդները տեղադրվում են ուղղահայաց` հողից 15-20սմ բարձրության 

վրա, իսկ առավել բարձր մշակաբույսերի դեպքում՝ 50սմ բարձրության վրա:  

Նախազգուշական նպատակով մեկ թակարդը տեղադրվում է 500 մ2 համար, 

իսկ վնասատուների քանակի մեծ լինելու դեպքում մեկ թակարդը տեղադրում 

են 100մ2 համար: Սև թակարդի առավելությունն այն է, որ այն չի գրավում 

օգտակար միջատներին: 

 



          92 

 

Նկ.68  Ֆերոմոնային թակարդ 

 

Նկ.69  Ֆերոմոնային 

  թակարդ 

Ֆերոմոնային թակարդներ 

Ֆերոմոնային թակարդները թույլ են տալիս վերահսկել վնասակար 

միջատներին` չվնասելով մյուս օրգանիզմերին և շրջակա 

միջավայրին: Ֆերոմոնային թակարդները որսում են թիրախային 

տեսակներին, նույնիսկ եթե նրանց պոպուլյացիաների քանա-

կությունը ցածր է:  

Ֆերոմոնային թակարդները կարող են օգտագործվել 

գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ բանջարային և 

դեկորատիվ մշակաբույսերի, պտղաբուծության (արդյունաբերական 

այգիներ), խաղողագործության (արդյունաբերական խաղողի 

այգիներ), անտառային տնտեսության և այլ դեպքերում: 

Խորհուրդներ օգտագործման համար 

Ֆերոմոնային պատիճները պարունակում են սինթետիկ և կենսաբանական 

պատրակտանտներ, առանձնահատուկ են տարբեր տիպի վնասատուների 

համար: Հասանելի են տնտեսապես վնասակար մոտ 50 տեսակի 

վնասատուների ֆերոմոնային պատիճներ: 

Թակարդները տեղադրվում են արևի ճառագայթներից հեռու և ունեն իրենց 

հիմնական տեղը: Մինչ թիթեռների թռիչքը` թակարդները ստուգվում են ամեն 

օր, իսկ թիթեռ բռնելու պահից՝ շաբաթը մեկ անգամ: Մասսայական թռիչքի 

սահմանը նշում են հետևյալ ձևով՝ սկզբնական մասսայական թռիչքի սկիզբը 

ընդունում են այն օրը, երբ կտրուկ ավելանում է թիթեռների քանակը 

թակարդում, երբ 2-3 հաշվարկների դեպքում եղել է մասսայական թռիչք:  

Թակարդները տարածում են պատահական սկզբունքով՝ հաշվարկելով 5-20 բռնում 1 հա տարածությունում՝ 

մեկը մյուսից 50մ հեռավորության վրա: Ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար պետք է կրկնել ոչ պակաս, քան 

5 անգամ: Խորհուրդ է տրվում ֆերոմոնային պատիճներն օգտագործել արտադրության տարում, սակայն 

անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է պահպանել հերմետիկ տարայում՝ 3-5°С –ի պայմաններում: 

Գոյություն ունեն մի քանի մոդիֆիկացված ֆերոմոնային թակարդներ, որոնցից առավել տարածված են 

ձագարաձև և դելտայաձև տեսակները: 

Անվտանգության կանոններ 

Թակարդների համար օգտագործվող նյութերը պրակտիկորեն ոչ թունավոր են, գրավում են մեկ կամ մի 

քանի տեսակի միջատների և վտանգավոր չեն մյուս կենդանիների և մարդկանց համար: Թակարդների 

հետ աշխատելիս պետք է պահպանել որոշակի նախազգուշական միջոցներ` աշխատանքի ավարտից 

հետո պետք է օճառով լվանալ ձեռքերը: 

3.8.3. Պայքար բնական գիշատիչներով 

Միրիքալ - Գիշատիչ լու (Macrolophus caliginosus) 

Փաթեթավորման միավորը - 100մլ շիշը պարունակում է 500 հասուն առանձնյակներ և նիմֆաներ, որոնք 

խառնված են փայտի տաշեղների հետ: 

Օգտագործման եղանակը - Շշի պարունակությունը բարակ շերտով (առավելագույնը 1սմ հաստությամբ) 

լցնել տերևների վրա՝ 6-10 տարբեր կետերում, յուրաքանչյուրում` նվազագույնը 50 լու: Վնասատուի քիչ 

քանակի կամ բացակայության դեպում սնել գիշատիչին Էնտոֆուդով (ENTOFOOD)՝ յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ 

անգամ: 
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Անհրաժեշտ քանակը - Որպես կանխարգելիչ միջոց օգտագործելու դեպքում 1000մ2-ին հասնում է 400 լու, 

թույլ վարակվածության դեպքում 1մ2-ին՝ 2.0 լու, ուժեղ վարակվածության դեպքում 1 մ2-ին՝ 2.5 լու: 

Թիրախային միջատներ - Խժռում են ջերմատնային և ծխախոտի սպիտակաթևիկներին բոլոր փուլերում, 

գերադասում են ձվերը և թրթուրները: Սնվում են նաև ոստայնատիզերով, մլակների և տրիպսի ձվերով: 

Ավելի քիչ նախընտրում են լվիճների և ականող ճանճերի թրթուրները: 

Ազդելու մեխանիզմը - Գիշատիչ լուի հասուն առանձնյակները և նիմֆաները ակտիվորեն գտնում են իրենց 

զոհին և ծծում նրանց պարունակությունը՝ թողնելով միայն կաշին:  

Մինեքս - Մակաբույծ կրետներ (Diglyphus isaea+Dacnusa sibirica) 

Փաթեթավորման միավորը - 100մլ շիշը պարունակում է Դակնուսայի 225 և Դիգլուֆուսի 25 հասուն 

առանձնյակներ: 

Օգտագործման եղանակը - Առավոտյան կամ երեկոյան մակաբույծ կրետներին բաց թողնել տերևների միջև: 

Անհրաժեշտ քանակը - Թույլ վարակվածության դեպքում 1000մ2-ին՝ 250 մակաբույծ: 

Թիրախային միջատներ - Տերևականող ճանճերը՝ բոլոր թրթուրային փուլերում: Դակնուսայի համար 
գերադասելի է տերևականող ճանճի թրթուրային առաջին և երկրորդ փուլերը, իսկ դիգլուֆուսի համար՝ 

երկրորդ և երրորդ փուլերը: 

Ազդելու մեխանիզմը - Նրանց հասուն էգերը ձու են դնում տերևականողի թրթուրի մեջ: Մակաբույծը 
զարգանում է տերևականողի հարսնյակի մեջ: Ձվից զարգանում են մակաբույծ կրետները ականողի մեջ, 

որոնք սնվում են թրթուրներով: 

Միգլուֆուս - Մակաբույծ կրետներ (Diglyphus isaea) 

Փաթեթավորման միավորը - 100մլ շիշը պարունակում է մակաբույծ կրետների 250 հասուն առանձնյակներ: 

Օգտագործման եղանակը - Առավոտյան կամ երեկոյան մակաբույծ կրետներին բաց թողնել տերևների միջև: 

Անհրաժեշտ քանակը - Թույլ վարակվածության դեպքում 250 առանձնյակ՝ 2500մ2-ին, իսկ ուժեղ 

վարակվածության դեպքում 250 առանձնյակ՝ 1000մ2-ին: 

Թիրախային միջատներ - Տերևականող ճանճերը՝ բոլոր թրթուրային փուլերում: Մուգլուֆուսը պետք է 
օգտագործել, երբ տերևականող վնասատուներով վարակվածությունն ուժեղանում է:  

Ազդելու մեխանիզմը - Մակաբույծը զարգանում է տերևականողի հարսնյակի մեջ: Հասուն էգերը սպանում 
են տերևականողի թրթուրներին և ձու են դնում նրանց մեջ: Տերևականողի մեջ ձվից զարգանում են 

մակաբույծ կրետները, որոնք սնվում են թրթուրներով: 

Էն-Ստրիպ - Մակաբույծ կրետ (Encarsia Formosa) 

Փաթեթավորման միավորը - 10 ստվարաթղթե շերտ, յուրաքանչյուրում՝ 5 քարտ: Քարտը պարունակում է 

մակաբույծ հարսնյակներ, որոնցից դուրս են գալիս մակաբույծ կրետի 3000 առանձնյակներ: 

Օգտագործման չափաքանակները - Որպես կանխարգելիչ միջոց օգտագործելու դեպքում 1000-2000մ2-ին՝ 1 

տուփ, թույլ վարակվածության դեպքում 500-1000մ2-ին՝ 1-2 տուփ, ուժեղ վարակվածության դեպքում 330մ2-

ին՝ 1 տուփ: Ազդելու շրջանը 7 օր է: Օգտագործել 3 անգամ: 

Օգտագործումը - Քարտերն առանձնացնել և կախել ջերմատանը բույսի գագաթից 75սմ հեռավորության 

վրա, արևի անմիջական ճառագայթներից հեռու: Մատներով չդիպչել հարսնյակներին: 

Թիրախային միջատներ - Ջերմատնային և ծխախոտի սպիտակաթևիկների 3-4 տարիքային թրթուրները: 

Ազդման մեխանիզմը – Մակաբույծ կրետի հասուն էգերը սնվում են վնասատուների թրթուրներով: 
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Սպայդեքս - Գիշատիչ տիզ (Phytoseiulus persimilis) 

Փաթեթավորման միավորը - 100մլ շիշը պարունակում է 2000 հասուն առանձնյակ, որոնք խառնված են 

փայտի տաշեղների հետ: 

Օգտագործման եղանակը - Նախքան օգտագործելը` թեթևակի թափահարել: Լցնել տերևների վրա: Ցածրաճ 

բույսերի դեպքում կարելի է տարածել օդամղիչի միջոցով: 

Անհրաժեշտ քանակը - Կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործելու դեպքում 1000մ2–ին՝ 2 հատ, թույլ 

վարակվածության դեպքում 6 առանձնյակ՝ 300մ2-ին, իսկ ուժեղ վարակվածության դեպքում 20-50 

առանձնյակ՝ 40-100մ2-ին: Օգտագործել 2 անգամ, 7օր տարբերությամբ: 

Թիրախային միջատներ - Սնվում են միայն ոստայնատիզով (Tetranychus spp):  

Ազդելու մեխանիզմը - Հասուն գիշատիչ տիզերը ակտիվորեն փնտրում են իրենց զոհին և ամբողջովին ծծում 

պարունակությունը: Զոհ դարձած ոստայնատիզերի կարմիր գույնը փոխվում է՝ դառնալով շագանակագույնից 

մինչև սև, և տեսանելի են դառնում տերևների վրա՝ սև կետերի տեսքով: 

3.8.4. Պայքար վնասատուների դեմ բույսերի օգտագործմամբ 

Նեմատոդների և արմատամերձ վնասատու միջատների դեմ պայքար 

Թավշածաղիկը ոչնչացնում է շրջակայքի բոլոր տեսակի նեմատոդներին, բազմոտանիներին և բույսերի 

արմատներով սնվող այլ միջատների։ Սակայն այն նեմատոդները, որոնք չեն մակաբուծում բույսերի 

արմատների վրա, չեն ենթարկվում թավշածաղկի ազդեցությանը։ Թավշածաղիկը ոչնչացնում է նաև 

նեմատոդների որոշ տեսակների՝ մեկ մետր հեռավորության վրա։  

Լվիճների դեմ պայքար 

Դեղին ջրկոտեմը լավ խայծ է լվիճների դեմ պայքարի համար։ Նույն նպատակով բույսը կարելի է տնկել նաև 

լոլիկի հիմքում։ Բույսը լվիճների հետ միասին անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմատներից մինչ թևավոր նոր 

սերնդի ի հայտ գալը։ Լվիճների դեմ պայքարի գործում օգտագործում են նաև հասկավոր դաղձը, երկտուն 

եղինջ, դեղատու օշինդր և սխտոր։  

3.8.5. Պայքար վնասատուների և հիվանդությունների դեմ՝ առանց թունանյութերի 

Բույսերի պաշտպանության բնագավառում լայնորեն կիրառվում են բույսերից ստացված պատրաստուկներ՝ 

թուրմեր, եփուկներ, ինչպես նաև այնպիսի նյութեր, որոնք վնասատուների դեմ պայքարում ցուցաբերում են 

բարձր արդյունավետություն՝ հատկապես պայքարի սկզբնական շրջանում և նախազգուշական 

միջոցառումներում։ 

 Լվիճների, թրիպսների, ինչպես նաև թիթեռների, բզեզների, սղոցողների երիտասարդ թրթուրների դեմ 

օգտագործել կծու պղպեղի պատրաստուկը։ 100գ շատ կծու պղպեղը պետք է մանր կտրատել, լցնել 

ապակյա տարայի մեջ, ավելացնել 1լ ջուր, բերանը ծածկել կափարիչով և եռացնել մեկ ժամ։ Այդ 

պատրաստուկը փակ վիճակում պետք է թողնել 2 օր, որից հետո ճզմել ու քամել թանզիֆով։ Սրսկման 

համար 10լ ջրի մեջ պետք է լուծել 40գ տնտեսական օճառ և 125գ պղպեղի պատրաստուկ։ Սրսկումը 

պետք է կիրառել երկու անգամ, 7-10 օր ընդմիջումներով։ Այս պատրաստուկը ոչնչացնում է նաև 
վնասակար թիթեռների թրթուրներին, վահանակիրներին ու ոստայնազգիներին։  

 Լավ արդյունք է տալիս սերմի ախտահանումը սխտորի պատրաստուկով։ 500գ լավ ծեծած սխտորը 

պետք է լցնել երեք լիտրանոց ապակյա ամանի մեջ, լիքը լցնել ջրով և բերանը ամուր փակել, դնել մութ 
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տաք տեղ։ Հինգ օրից հետո թուրմը մաքրել։ Սերմերի ախտահանման համար պետք է վերցնել 1լ ջուր, 
մեջը լցնել 30գ պատրաստի թուրմ։ Սերմերն այդ թուրմի մեջ պահել մեկ ժամ, ինչից հետո ցանել:  

 Սղոցողների և լվիճների դեմ կարելի է օգտագործել փայտի մոխրի լուծույթը (3կգ` 10լ ջրում)։ Այդ 
պատրաստուկը պետք է թողնել երկու օր, որից հետո քամել ու սրսկել բույսերը։  

 Լվիճների և տարբեր տեսակի թրթուրների դեմ պայքարելու նպատակով կարելի է օգտագործել լոլիկի 

փրերը։ 2կգ մանրացրած չոր փրերը պետք է եռացնել 3լ ջրում մեկ ժամ տևողությամբ։ Սրսկման 

ժամանակ 1լ եփուկին պետք է ավելացնել 5լ ջուր։ Եփուկը միջատասպան հատկությունը պահպանում է 

մինչև մեկ տարի, ուստի այն կարելի է պահել բերանը փակ շշերի մեջ, սառը պայմաններում, օգտագործել 
ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում։  

 Խատուտիկն օգտագործվում է լվիճների, տերևալվիների, տզերի դեմ։ Թուրմը պատրաստելու համար 
բույսերի տերևները և արմատները մանրացնել, լցնել գոլ ջրի մեջ (0,4կգ` 10լ ջրին) և թողնել 1-2 ժամ, 
ապա քամել և օգտագործել սրսկման եղանակով։  

 Կարտոֆիլի փրերը կարելի է օգտագործել նաև ծծող վնասատուների դեմ։ 60-80գ փրերը կանաչ 

վիճակում անցկացնել մսաղացով, քամել, լցնել 1լ ջրի մեջ ու սրսկել։ Եթե փրերը չոր են, ապա 

օգտագործել 100-120գ զանգված, լցնել մեկ լիտր ջրի մեջ, բերանը խցանել, երեք օր թողնելուց հետո 

քամել ու սրսկել։ Տվյալ հիվանդության կամ վնասատուների դեմ մշտապես պայքարելու դեպքում նույն 

տեսակի թուրմի կամ եփուկի արդյունավետությունը կարող է խիստ նվազել, որովհետև վնասատուների և 

հիվանդությունների հարուցիչները դիմացկունություն են ձեռք բերում, ուստի պատրաստուկները 2-3 
անգամ օգտագործելուց հետո պետք է փոխել։  

 Ժանգ հիվանդության դեմ կարելի է սրսկել չհանգած կիր՝ 300գ 10լ ջրին: Այդ միջոցառումը պետք է կրկնել 
2 անգամ, 7-10 օր ընդմիջումներով:  

 Սնկերի դեմ պայքարելու համար վերցնել 500գ չհանգած կիր, 300գ ալյուր, 200գ շաքարավազ, լավ 
խառնել, ապա կույտերով դնել պաշտպանվող տարածքում. մոտակայքում դնել նաև խմելու ջուր:  

 Առնետների դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել հետևյալ խառնուրդը. 500գ գիպս, 200գ 
ալյուր: Խառնուրդի մոտ դնել ջուր:  

 Նեխած խոտի, գոմաղբի և կենսահումուսի ջրային լուծույթները կարելի է օգտագործել որպես 
ախտահանող, սնկասպան և վանող միջոց բույսերի պաշտպանության գործում:  

 Գոմաղբի ջրային լուծույթն օգտագործում են բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերի 
ախտահանման համար՝ ցանքից առաջ լուծույթի մեջ դրանք պահելով 6 ժամ:  

 Մոխիրն արդյունավետ միջոց է վնասատուների դեմ: Արդյունավետ են փայտի և ծղոտի մոխիրները: 

Մաղած մոխիրը կարելի է օգտագործել կաղամբի, բողկի, ամսաբողկի բույսերը խաչածաղկավորների 

լվիկներից պաշտպանելու համար փոշոտման ժամանակ: Ծախսման նորման՝ 5գ 1մ2 տարածության 

համար: Մոխրի ջրային լուծույթն օգտագործվում է նաև ծծող վնասատուների դեմ: Մոխիրը խառնում են 

եռացած ջրում, թողնում երկու ժամ, քամելուց հետո ավելացնում ջուր` մինչև 10լ, դրանում լուծում 

տնտեսական օճառ և օգտագործում սրսկման եղանակով: Տվյալ հեղուկով ամսվա ընթացքում սրսկել 2-3 
անգամ:  

 Լվիճների դեմ կարելի է պայքարել հոտած ջրով։ Որպեսզի ջուրը արագ հոտի, կարելի է ավելացնել մի քիչ 
մսաջուր։ Ջրի լավ հոտելուց հետո բույսերի վեգետացիայի ընթացքում սրսկել 2-3 անգամ։  

 Թրթունջի թուրմն օգտագործվում է լվիճների և մլուկների դեմ։ Բույսի վերգետնյա օրգանները 

մանրացնում են և լցնում ջրի մեջ (800գր` 10լ ջրին), թողնում 2-3 ժամ, քամում և օգտագործում սրսկման 
եղանակով։  
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 Կռատուկի թուրմն օգտագործվում է լվիճների, տերևակեր թրթուրների դեմ։ Այն պատրաստելու համար 
տերևների և ցողունի մանրունքը (3կգ /10լ) ջրում պահել երեք օր, ապա քամել և օգտագործել սրսկման 
եղանակով։  

 Կովկասյան երիցուկը միջատասպան, տզասպան բույս է։ Դրա թույնի հիման վրա սինթեզվել են բարձր 

արդյունավետությամբ օժտված մի շարք պատրաստուկներ՝ ամբուշ, ռիպկորդ և այլն, որոնք լայնորեն 
կիրառվում են բույսերի պաշտպանության բնագավառում։  

 Տնային պայմաններում նշված բույսերից կարելի է պատրաստել թուրմ, եփուկ, փոշի և օգտագործել 

պտղատու ծառերի բանջարաբոստանային վնասատուների դեմ։ Թուրմը պատրաստելու համար չորացած 

բույսը մանրացնել, խառնել ջրի հետ (200գ/10լ) թողնել 10-12 ժամ, ապա քամել և օգտագործել սրսկման 

եղանակով։ Փոշի պատրաստելու համար երիցուկի մանրափոշին խառնել մոխրի կամ ճանապարհի փոշու 
հետ և օգտագործել փոշոտման եղանակով։  

 Հալվեն կարելի է օգտագործել որպես ախտահանիչ՝ բանջարաբոստանային սերմերը վարակազերծելու 
համար։ Սերմերը վեց ժամ պահում են հալվեի հյութով ջրային լուծույթի մեջ, ապա լվանում մաքուր ջրով, 
չորացնում և օգտագործում ցանքի համար։  

 Թավշածաղկի թուրմն օգտագործվում է լվիճների դեմ։ Այն պատրաստելու համար չորացած բույսը պետք 
է մանրացնել, լցնել 10լ տարողությամբ դույլի մեջ, դույլը լրիվ լցնել ջրով և թողնել երկու օր, որից հետո 

քամել, դրա մեջ լուծել 40գ տնտեսական օճառ և օգտագործել սրսկման եղանակով։ Բույսերը հավաքել 
ծաղկման շրջանում և չորացնել ստվերում։  

 Հողի մեջ գարեջրով լցված տարբեր տարաներ տեղադրելու միջոցով կարելի է պայքարել փորոտանիների 
դեմ։ Դրանք գայթակղվելով հավաքվում են այդ տարաների մեջ և ոչնչանում։  

 Ջրի ուժեղ շիթի միջոցով վնասատուներին կարելի է հեռացնել բույսերի մակերեսից:  

 Սածիլների փտման դեմ պայքարում են սերմերը ցանքից առաջ փայտի մանրացրած ածուխի հետ 
խառնելով։  

 Օգտագործել կաթը ծխախոտի և լոլիկի բույսերը ծխախոտի մոզաիկա վիրուսային հիվանդությունից 

պաշտպանելու համար։ Սրսկումները կատարել սածիլներից հետո։ Կաթը տաս անգամ նոսրացնել ջրով և 
սրսկել տաս օրվա ընդմիջումերով։  

 Կոմպոստի թուրմը սննդարար նյութերով հարուստ հեղուկ է։ Այն օգտագործվում է բույսերի 

սածիլավորման, ծաղկման և պտղատվության շրջանում և բարելավում է բույսի ընդհանուր առող-

ջությունը։ Կոմպոստի թուրմը կարելի է անմիջապես օգտագործել կամ պահել և հետագայում 

օգտագործել։ Թուրմը, բույսի վրա շաղ տալով, հաջողությամբ կարելի է կանխել այնպիսի 

հիվանդություններ, ինչպիսիք են ֆիտաֆտորան կամ միլդյունը։ Այն ուղղակիորեն ազդում է հիվանդածին 
հարուցիչների վրա։  

Կոմպոստի թուրմը հատկապես օգտակար է վարունգի և լոլիկի համար։ Եթե այն ամեն շաբաթ շաղ տրվի 

բույսերի արմատների վրա, ապա բույսը կամրանա և կպայքարի ֆիտոֆտորոզի դեմ։ Եվրոպայում 

կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ լավ քայքայված կոմպոստից պատրաստված 
թուրմը շատ արդյունավետ միջոց կարող է դառնալ սնկային հիվանդություններին դիմակայելու համար։  

 Գոմաղբը կարելի է օգտագործել ինչպես թարմ, այնպես էլ հնացած վիճակում։ Թուրմը պետք է պահել 
երկու շաբաթ, խառնել ամեն օր` յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ։ Զգուշացում, չօգտագործե՛լ 

մարդու, շան արտաթորանք։ Թռչնաղբի և գոմաղբի լուծույթը շատ օգտակար է, այն խթանում է ինչպես 
տերևների ու ցողունների, այպես էլ` արմատների աճը։  

Կոմպոստի և գոմաղբի թուրմը հեշտությամբ կարելի է պատրաստել։ Այն պատրաստվում է` տարան 

լցնելով ¼ չափով կոմպոստով կամ գոմաղբով, իսկ մնացածը` ջուր։ Պատրաստուկը ծածկել և մի քանի 

անգամ խառնել, որպեսզի թթվածինը ներս թափանցի, այնուհետև պինդ մասերը քամել և լուծույթը 
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կիրառել բույսերի վրա։ Եթե թրջվող նյութը կտորի կույտի մեջ է, կարիք չկա քամել պատրաստուկը։ 

Ավարտելուց հետո պարկի պարունակությունը դատարկել կոմպոստի կույտի վրա։ Լուծույթը թրմվում է, 

մինչև դառնա շագանակագույն։ Եթե մուգ շագանակագույն է կամ սև, ապա վրան մի քիչ մաքուր ջուր 

ավելացրեք։ Թուրմը կարելի է կիրառել այգու բույսերի վրա, քանի որ այն չի այրի դրանք։ Իսկ ջերմոցի 
սածիլների համար թուրմը նոսրացնել, մինչև դառնա բաց շագանակագույն։  

 Եղինջն ուժեղացնում է բույսը և օգնում դիմակայելու փտմանը։ Երկաթով հարուստ այս մոլախոտը 

բարձրացնում է բույսերի յուղայնությունը։ Եղինջի թուրմը նաև ակտիվացնում է հողի միկրո-
օրգանիզմների կյանքը։  

 Երիցուկն օգտագործվում է որպես թուրմ այգու համար, այն դիմակայում է խոնավության հարուցած 
հիվանդություններին։ Այն հատկապես օգտակար է խոնավ փակ պայմաններում։ Երիցուկի պատրաս-

տուկը պարունակում է կալցիում, ծծումբ և կալիում։ Թուրմը կամ չոր ծաղիկները թրմեք եռման ջրում։ 
Թողեք հովանա, այնուհետև քամեք և օգտագործեք։  

3.8.6. Պայքար թունաքիմիկատների միջոցով 

Բանջարային մշակաբույսերի վնասատուների դեմ պայքարի համար թույլատրելի պատրաստուկների ցանկը, 

օգտագործման ձևերը, նպատակները և չափաբաժինները ներկայացված են Հավելված 10-ում և Հավելված 
11-ում, համապատասխանաբար` ջերմատներում և փակ գրունտի պայմաններում կիրառության համար: 

3.9. Մշակաբույսերի աճեցումը և խնամքը` ըստ տեսակների 

Շատ կարևոր է շարունակ պահպանել բույսի գեներատիվ և վեգետատիվ զարգացման ներդաշնակությունը: 

Գեներատիվ աճի բարձր աստիճանի դեպքում պտուղներն օգտագործում են չափազանց շատ էներգիա, ինչը 

կարող է բացասաբար անդրադառնալ հետագա պտղատվության և բերքատվության վրա: Իսկ հավա-

սարակշռությունը վեգետատիվ աճման կողմը շեղվելու դեպքում բույսերը կլինեն շատ հզոր, ինչն էլ իր հերթին 
կբերի բերքատվության նվազման:  

Բույսերը պետք է ակտիվ հավասարակշռված աճեն և անընդհատ օգտագործեն մատչելի սննդարար 

նյութերը: Դա հնարավոր է կարգավորել ջերմաստիճանի, խոնավության, օդափոխանակության, լուսա-

վորվածության, բույսերի վրա պտուղների, տերևների քանակի միջոցով, ինչպես նաև հողում մատչելի 
սննդարար նյութերի քանակով: 

Մշտապես մեծ ուշադրություն դարձրեք լոլիկի բույսերի գագաթներին: Բույսերի գագաթները պետք է 

ունենան համապատասխան հաստություն, ձև և թեթևակի ծիրանագույն գունավորում: Դա ցույց է տալիս, որ 
աճման համար առկա է բավարար էներգիա:  

Օրվա սկզբին բույսերը պետք է լինեն ուժեղ, առողջ, իսկ տերևները՝ ուղիղ կանգնած և ոչ թե կախված: Օրվա 

վերջին տերևները պետք է լինեն ոլորված, ինչը ցույց է տալիս, որ բույսերում ամբողջ օրն ընթացել են 

կենսագործունեության պրոցեսները: Եթե այդ պրոցեսները բույսի մոտ ընթացել են ոչ բավարար 

ակտիվությամբ, ապա առավել տարածված մեթոդներից է ջերմաստիճանի բարձրացումը օրվա երկրորդ 
կեսին, որի նպատակն է բարելավել գոլորշիացումը և խթանել բույսերի աճը:  

Մեծամասամբ մշակության սկզբնական փուլում բույսերը պետք է ունենան գերակշիռ վեգետատիվ աճ: 

Հավասարակշիռ պտղատվության հիմքը դնելու համար սկզբում անհրաժեշտ է ստանալ հզոր բույսեր: 

Զարգացած լոլիկի բույսերը ընդհանուր առմամբ պետք է ունենան 15 տերև և 7-8 պտղաողկույզ 
պտուղներով: Շաբաթական մեկ նոր ողկույզի ձևավորումը համարվում է նորմալ հաճախականություն:  
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Բույսերի նորմալ զարգացման դեպքում ողկույզների միջև պետք է լինի 3 տերև: Բույսը շատ ծանրաբեռնված 

է հատկապես, երբ նրա վրա ծաղկում են 8-11 ողկույզներ: Այս փուլում անհրաժեշտ է խուսափել գեներատիվ 
զարգացումը խթանելուց: 

Եթե բույսը զարգանում է ոչ բալանսավորված կերպով, ապա անհրաժեշտ է կիրառել կարգավորող 

միջոցառումներ: Միշտ կատարեք թեթևակի ուղղումներ և աստիճանական փոփոխություններ: Բույսերի 
ռեակցիան տեսանելի կլինի մի քանի օրից:  

Հատկանիշներ, որոնք վկայում են, որ բույսն ունի գերակշիռ վեգետատիվ զարգացում 

Նկատվում են հետևյալ առաձնահատկությունները. 

1.  Բույսերի վրա քիչ է պտուղների քանակը: 

2.  Պտուղների փոքր զանգված՝ հաշվի առնելով սորտային առանձնահատկությունները: 

3.  Բույսի գագաթը շատ հաստ է:  

4.  Վերին ծաղկաբույլը տեղադրված է շատ ցածր, և ողկույզից վերև կան շատ տերևներ: Սովորաբար վերին 

ողկույզից 15սմ վեր տեղադրված են երեք տերևներ (կախված սորտից), այսինքն` վերին ողկույզը 
գագաթից 15սմ ներքև է գտնվում:  

5.  Ծաղկաողկույզները շատ երկար են և ձևով տարբեր: 

6.  Բույսերի վրա պտուղները չեն ձևավորվում բնականոն ձևով, կարող են լինել շատ խոշոր:  

7.  Պտուղները վատ են կազմակերպվում: 

8.  Ողկույզի գագաթին կարող են ձևավորվել տերևներ կամ կողքային ընձյուղներ: 

9.  Ցողունների թավն ավելի խիտ է: 

 

Միջոցառումներ, որոնք կարգավորում են բույսերի զարգացումը գեներատիվ աճի ուղղությամբ  

Այն բույսերին, որոնք ունեն գերակշիռ վեգետատիվ զարգացում, հավասարակշռությունը դեպի 

գեներատիվ աճը շեղելուն կօգնեն հետևյալ միջոցառումները.  

1. Մեծացրե′ք ցերեկային և գիշերային ջերմաստիճանների միջև տարբերությունը:  

2. Բարձրացրե′ք ջերմաստիճանը հետկեսօրյա ժամերին աճի խթանման համար (մինչև 25°С բավարար 

լուսավորվածության պայմաններում), ապա նախագիշերային շրջանում աստիճանաբար իջեցրեք 

ջերմաստիճանը մինչև 16-18°С: Ջերմաստիճանի նման փոփոխությունը կխթանի գեներատիվ աճը:  

3. Հարաբերական խոնավության իջեցում: Օդափոխանակության ուժեղացում և ջերմաստիճանի բարձ-

րացում, որը կիջեցնի ջերմատան խոնավությունը և կխթանի բույսերի գեներատիվ զարգացումը: Մի� 

իջեցրեք խոնավությունը 65%-ի մակարդակից ցածր, քանի որ դա կարող է նվազեցնել փոշոտման 

արդյունավետությունը:  

4. Բացի բույսի ստորին հատվածներից տերևների սովորական հեռացումից՝ կարելի է հեռացնել բույսերի 

գագաթի ոչ մեծ տերևները, եթե բույսի մոտ դիտվում է ուժեղ վեգետատիվ աճ:  

5. Կրճատե′ք ողկույզներից ծաղիկների հեռացման քանակը: Հնարավորություն տվեք բույսի վրա զար-

գանալու պտուղների ավելի մեծ քանակ և հեռացրեք կազմակերպված պտուղները փոքր փուլում: 

6. Ավելացրե′ք սննդարար նյութերի քանակը հողում և սուբստրատում:  

7. Սննդատարրերի խտության՝ EC-ի բարձրացումը, կխթանի բույսի գեներատիվ աճը: Կալիումի քանակի 

ավելի բարձր մակարդակը նույնպես դրական է ազդում պտուղների որակի վրա: 
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Նշաններ, որոնք վկայում են բույսերի ոչ չափավոր գեներատիվ զարգացման մասին 

Ուժեղ գեներատիվ աճման դեպքում բույսի մոտ նկատվում են հետևյալ առանձնահատկությունները. 

1.  Բույսի վրա պտուղների հարաբերականորեն մեծ քանակ:  

2.  Խոշոր պտուղներ՝ ելնելով սորտային առանձնահատկություններից:  

3.  Բույսի շատ փոքր և բարակ գագաթ: Վերին ծաղկաողկույզի դիրքը շատ վերև է:  

4. Ելնելով սորտային առաձնահատկություններից՝ բույսի գագաթը ավելի ցածր է առաջին ծաղկաողկույզից 

ավելի քան 15սմ:  

5.  Պտղակազմակերպումը ընթանում է հեշտ: 

 

Նկ. 70  Լոլիկի ջերմոցային մշակություն 

Միջոցառումներ, որոնք կարգավորում են (նորմավորում են) բույսերի աճը վեգետատիվ 
զարգացման ուղղությամբ 

Բույսի՝ չափից ավելի գեներատիվ զարգացման դեպքում, դեպի վեգետատիվ աճ ուղղորդելուն կօգնեն 

հետևյալ միջոցառումները.  

1.  Կարգավորե′ք ջերմաստիճանային ռեժիմը: Անհրաժեշտ է նվազեցնել ցերեկային և գիշերային ջերմաս-

տիճանների տարբերությունը և իջեցնել օրվա միջին ջերմաստիճանը: Դա կօգնի վեգետատիվ զար-

գացման ուժեղացմանը:  

2.  Մեծացրե′ք հարաբերական խոնավությունն առավելագույնը մինչև 80%: Օդափոխանակության 

նվազեցումը և հողի ջրումը կբերի խոնավության բարձրացման, ինչը կնպաստի վեգետատիվ աճի 

ուժեղացմանը: Պետք է զգույշ լինել, քանի որ խոնավության բարձրացումը կնպաստի նաև սնկային 

հիվանդությունների զարգացմանը: 

3.  Կարևոր միջոցառում է ծաղիկների հեռացումը ողկույզներից: Երբ բույսի վրա չափից ավելի է 

պտուղների քանակը, նրանք չեն կարող լիովին հասունանալ, և բույսերը կբնութագրվեն որպես չափից 

ավելի գեներատիվ զարգացող: Ծաղիկների հեռացումը կատարում են նախքան նրանց բացվելը: 

Վեգետատիվ աճի խթանման համար անհրաժեշտ է հեռացնել ծաղկաբողբոջները: Սովորաբար, 

կախված սորտից, ծաղկաողկույզում թողնում են 5-6 ծաղիկ: Ողկույզում շատ ծաղիկների 
առկայության դեպքում, նրանցից ամենափոքրերը հեռացրեք ձեռքով կամ մկրատով: Մի′ հեռացրեք 
ծաղիկներն առաջին երեք ողկույզներից: Մկրատը պարբերաբար ընկղմեք կաթի մեջ վիրուսային 

հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով: 

4.  Մեծացրե′ք բույսերի խտությունը: Դա կարելի է կարգավորել՝ թողնելով բույսի վրա կողքային 

ընձյուղներ՝ ավելի շատ քանակությամբ գագաթներ ստանալու համար: Այդ միջոցառումը կարող է 

արդյունավետ լինել այն դեպքում, երբ սպասվում է վեգետատիվ աճի խթանում: 

5.  Կարելի է իջեցնել սննդարար նյութերի պարունակությունը հողում կամ սուբստրատում: EC-ի աննշան 

իջեցումը կխթանի արմատային համակարգի զարգացմանը: Համոզվեք, որ առկա է բույսի համար 
մատչելի ազոտի բավարար քանակություն: 
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Լոլիկ 

Լոլիկի մշակության աշխատանքները ջերմատանը ներառում են բույսերի կապում, ձևավորում և բճատում, 

փաթաթում, ողկույզների նորմավորում, բույսերի իջեցում, ծաղիկների փոշոտում, ոռոգում և սնուցում: 

Տնկելուց հետո, յուրաքանչյուր բույսի վերևում հորիզոնական լարերից (шпалера) կախվում են կեռիկներ, 

որոնց վրա փաթաթված է լինում 3-10մ երկարությամբ թել, որի երկարությունը կախված է նախատեսված 

մշակության ժամանակահատվածից: Կեռիկների թելը իջեցնում ենք և կապում բույսերը: Թելը ցողունին 

կապվում է լայն օղակով, որպեսզի չխոչընդոտի ցողունի հետագա հաստացմանը, ասիմիլիացիոն նյութերի 

տեղաշարժին: Վեգետացիայի ընթացքում բույսերն աճում են թելի ուղղությամբ մինչև մետաղալարը: Բույսերը 

անհրաժեշտ է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ շաբաթը մեկ անգամ փաթաթել թելին:  

Երբ բույսերը հասնում են շպալերային, նրանց պետք է իջեցնել (նկ.70): Իջեցնել պետք է միշտ նույն 

ուղղությամբ՝ կեռիկի վրայի թելը բացելով և տեղափոխելով դեպի մյուս բույսը:  

      

Նկ. 71  Բույսերի իջեցում 

Տնկելուց հետո շաբաթը մեկ անգամ՝ նույն օրը, պետք է կատարվի ավելորդ բճաշվերի հեռացում (նկ.71): 
Ինդետերմինանտ բույսերը ձևավորվում են մեկ ցողունով: Դետերմինանտ հիբրիդների բույսերը ձևավորվում 

են 2 ցողունով:  

 

Նկ. 72  Ավելորդ բճաշվեր 

Ծաղիկների փոշոտումն իրականացվում է իշամեղուների, մեխանիկական վիբրատորների կամ հորմոնների 

օգտագործմամբ: Փոշոտման ամենարդյունավետ եղանակն իշամեղուների օգտագործումն է, որոնց ներդրումը 

ազատում է ծաղիկների փոշոտման աշխատանքներից:  
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Իշամեղուները փոշոտում են համաչափ և ապահովում բերքատվության 20% բարձրացում: ՀՀ-ում 

վաճառքում առկա ամենափոքր չափաքանակը նախատեսված է 500մ2 տարածքի համար: Ավելի փոքր 

տարածքներում ներդնել հնարավոր չէ (Հավելված 9):  

Վիբրատորով և հորմոններով փոշոտումը պետք է կատարել ամեն օր՝ ժամը 12-ին, երբ ջերմատան 

խոնավությունը նվազում է: Լոլիկի պտղաողկույզներն անհրաժեշտ է նորմավորել՝ ամեն ողկույզի վրա 

թողնելով 4-5 պտուղ: Երբ կազմավորվում է երրորդ ողկույզը, սկսում են տերևների հեռացման աշխա-

տանքները: Շաբաթը մեկ անգամ բույսերի ներքևի հատվածից հեռացվում է երկու տերև: Բերքահավաքը 

կատարվում է շաբաթական 2 անգամ: 

Աղյուսակ 33.  Միկրոկլիմայի ազդեցությունը բույսերի ձևի վրա 

Շատ սառը Շատ տաք 

Գիշեր-առավոտ 

Կարճացած միջհանգույցներ, երկարացած 

տերևներ, շատ հզոր գագաթներ և ծաղիկներ, 

փոշոտման հետ կապված խնդիրներ, 

գերխոնավ պայմաններ 

Երկար միջհանգույցներ, թույլ գագաթներ և 

ծաղիկներ, ձգված ողկույզներ 

Ցերեկ 

Քլորոզ, կարճ միջհանգույցներ, շատ ուժեղ 

ծաղիկներ, փոշոտման հետ կապված խնդիրներ 

Երկար միջհանգույցներ և ողկույզների 

պտղակոթեր, թույլ ծաղիկներ 

Երեկո-գիշեր 

Շատ հզոր գագաթներ և ծաղիկներ 
Բարակ, թույլ գագաթներ, թույլ ծաղիկներ, 

փոքր պտուղներ, շատ երկար տերևներ 

Աղյուսակ 34.  Լույսի և ջերմաստիճանի ազդեցությունը լոլիկի զարգացման վրա 

Ջերմաստիճան Լույսի մակարդակ Ցողուն Ողկույզ (պտուղ) 

Օրվա միջին շատ 

բարձր ջերմաստիճան 

Ցածր Շատ բարակ Զարգացած չէ 

Բարձր Բարակ 
Զարգանում են մանր 

ողկույզներ 

Օրվա միջին շատ ցածր 

ջերմաստիճան 

Ցածր 

Հաստ ցողուն, կարճ 

միջհանգույցներ, ուժեղ 
մանուշակագույն երանգ 

Լավ զարգացած խոշոր 

ծաղիկներ, ծաղկման 
պրոցեսի դանդաղում 

Բարձր 
Շատ հաստ ցողուն, 

կարճ միջհանգույցներ 

Շատ ուժեղ ողկույզներ, 

պտղի գագաթում 
ճեղքվածքների ցանց 
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Աղյուսակ 35.  Լույսի և ջերմաստիճանի ազդեցությունը լոլիկի զարգացման վրա  

օրվա նորմալ ջերմաստիճանային պայմաններում 

Ջերմաստիճան Լույսի մակարդակ Ցողուն Ողկույզ (պտուղ) 

Ցերեկը շատ ցածր 

Ցածր Կարճ միջհանգույցներ Թույլ են, չեն ծաղկում 

Բարձր 
Շատ ուժեղ 

մանուշակագույն երանգ 

Չկան ծաղիկներ, 

երկակի ողկույզներ, 

տձև շատ մեծ պտուղներ 

Ցերեկը շատ բարձր 

Ցածր 
Շատ երկար 

միջհանգույցներ 

Պտուղների վատ 

կազմակերպում, 

արագ ծաղկում 

Բարձր 
Շատ երկար 

միջհանգույցներ 

Արագ ծաղկում և 

պտղագոյացում 

Գիշերը շատ ցածր 

Ցածր 
Մանուշակագույն երանգ, 

ոլորվող գագաթ 
Դանդաղ ծաղկում 

Բարձր 

Շատ ուժեղ 

մանուշակագույն երանգ, 

շատ ուժեղ ոլորվող 

գագաթ 

Ողկույզի ուժեղ ոլորում, 

տձև խոշոր ճաքերով 

պտուղներ 

Գիշերը շատ բարձր 

Ցածր 
Մի փոքր բարակ, 

կլորավուն 

Կարճ, քիչ պտուղներ, 

սուր անկյան տակ 

Բարձր Մի քիչ բարակած 

Կարճ, քիչ ծաղիկներ, 

սուր անկյունով քիչ 

լիցքավորված պտուղներ 

Վարունգ 

Նախքան ձևավորելը, բույսերը փաթաթում են լարին: Թելի մի ծայրը ամրացնում են շպալերային, մյուսը՝ 

բույսին՝ 20-30սմ բարձրության վրա: Թելը պետք է շատ ամուր ձգված չլինի, որպեսզի բույսերը շարժվելուց 

չվնասեն արմատային համակարգը կամ հողից դուրս չգան: Պետք է թելը կապել լայն օղակով, որպեսզի 

չարգելակվի ասիմիլյացիոն նյութերի շարժը դեպի արմատային համակարգ: Գոյություն ունեն բույսի 

ձևավորման մի շարք եղանակներ: 

Ներկայացնում ենք ամենատարածված ձևերից մեկը: Սածիլը տնկելուց հետո, առաջին շրջանում՝ փաթաթելու 

ժամանակ, հեռացվում են ներքևի հինգ հանգույցների բոլոր բճաշվերը և պտղասաղմերը: Ներքևի 

հանգույցներում՝ մինչև 20-70սմ հատվածում, կողային շիվերի վրա թողնում են մեկ տերև և մեկ պտուղ: 

Միջին հատվածում (70-140սմ) թողնում են 2 տերև և 2 պտուղ, իսկ վերին հատվածում (140-180սմ)՝ 3 տերև, 

3 պտուղ: Երբ բույսերի գագաթները հասնում են մետաղալարին, դրանք ոլորում են լարի վրա՝ 40սմ 

երկարությամբ, և ուղղում ներքև, ապա ծերատում 15-20սմ-ի վրա: Հիմնական ցողունի վերին հանգույցներից 

իջեցվում է 2 ցողուն: Անհրաժեշտ է, որ բոլոր գագաթները մետաղալարին փաթաթվեն մեկ ուղղությամբ, իսկ 

ուղղահայաց կողմի բույսերի բոլոր գագաթները՝ հակառակ ուղղությամբ: Պետք է պարբերաբար հեռացվեն 

ներքևի և միջնամասերի ծերացած ու դեղնած տերևները լույսի թափանցման, օդափոխանակության 

բարելավման համար: Բերքահավաքը կատարվում է յուրաքանչուր 3-4-օրը մեկ:  
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Նկ. 73  Վարունգի, տաքդեղի և բադրիջանի բույսերի ձևավորում 

Տաքդեղ և բադրիջան 

Ջերմատան մշակության աշխատանքները ներառում են բույսերի կապումը, ձևավորումը, փաթաթումը, 

պտուղների նորմավորումը, ոռոգումը և սնուցումը: Տաքդեղի և բադրիջանի թուփը ձևավորվում է 2-3 

ցողունով, որոնք առանձին-առանձին փաթաթվում են ուղղահայաց լարերին: Ամեն շաբաթ հեռացվում են 

բոլոր ոչ բերքատու երկրորդային ցողունները: Երկրորդային ցողունը ծերատում են, երբ նրա վրա 

կազմավորվում է մեկ պտուղ (նկ. 72): Հեռացվում են բոլոր տձև պտուղները: Արհեստական փոշոտման 

անհրաժեշտություն չկա, սակայն իշամեղուների առկայությունը դրական է ազդում բերքատվության 

բարձրացման վրա: Բերքը հավաքվում է շաբաթը 2 անգամ: 

Լոբի 

Լոբու մշակության տեխնոլոգիան շատ նման է վարունգի մշակության տեխնոլոգիային: Ջերմատանը 

մշակվում են հիմնականում մագլցող սորտեր: Լոբու ձևավորման աշխատանքները սկսվում են, երբ բույսի 

բարձրությունը հասնում է մետաղալարին (շպալերային): Այդ ժամանակ ծերատում ենք գլխավոր ցողունը՝ 

հնարավորություն տալով, որ երկրորդային կողային շիվերը արագ զարգանան: 

Հետագայում հեռացվում են ծերացած և դեղնած տերևները, ինչպես նաև ընտրողաբար հեռացվում են 

տերևներ՝ տարածք բացելով լույսի թափանցման և օդափոխանակության համար: 

 

Նկ. 74  Լոբու և վարունգի ջերմոցային մշակություն 

Բրոկոլի 

Բրոկոլիի մշակությունն իր մեջ ներառում է փխրեցում, քաղհան, բուկլից, ոռոգում 40սմ խորությամբ: 

Բերքահավաքը պետք է իրականացնել նախքան ծաղիկների բացվելը, երբ գլուխների մեծությունը հասել է 

սորտին հատուկ չափերի: Գլխավոր գլուխը հավաքելուց 2-3 շաբաթ հետո կազմավորվում են ավելի փոքր 

կողային գլուխներ: 
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Ամսաբողկ 

Ամսաբողկը մեր հանրապետության ամենատարածված արմատապտուղներից է: Մշակվում է ինչպես բաց 

դաշտում, այնպես էլ` ջերմատներում՝ սինթետիկ թաղանթների տակ: Ամսաբողկը պարունակում է հանքային 

աղեր, քիմիական արժեքավոր միացություններ, որոնք նպաստում են մարսողությանը և բարելավում 

օրգանիզմի նյութափոխանակությունը: Ըստ ձևի՝ ամսաբողկի արմատապտուղները լինում են կլոր, կլորա-

տափակավուն, կոնաձև և գլանաձև, ըստ գույնի՝ սպիտակ, կարմիր, վարդագույն, մանուշակագույն, սև և 

դեղին: Կշիռը 10-60գ է: 

Ամսաբողկի ծլումից մինչև արմատապտղի տեխնիկական հասունացումը տևում է 30-45 օր: Ջերմատնային 

պայմաններում նշված ժամկետները (հիմնականում ձմռան ամիսներին), ցածր լուսավորության և օրվա 

տևողության կարճ լինելու հետևանքով, երկարում են՝ հասնելով մինչև 55-60 օր: Այդ ամիսներին ստացվում է 

համեմատաբար քիչ քանակի բերք: Ամսաբողկը ցրտադիմացկուն բույս է, սերմերը ծլում են 3-40C 

պայմաններում և դիմանում -30C –ից -40C-ի ցրտերին:  

Ջերմատներում մշակելու համար նպատակահարմար է վերցնել ամսաբողկի կլորարմատ սորտերը: Ձմեռային 

ջերմատներում ամսաբողկը աճեցվում է ձմեռ-գարուն և աշնանային ժամանակահատվածում: Վաղա-

հասության շնորհիվ 2-3 անգամ բերք են հավաքում:  

Ցանվում է հարթ մարգերով, որոնց լայնությունը կարող է լինել 150-200սմ, միջշարային հեռավորությունը՝ 5-

6սմ, ձմռանը՝ 8-10սմ: Ամսաբողկը կարելի է ցանել շարքացանով կամ գծային մարկյորով և բներով՝ 

ատամնավոր մարկյորով: Յուրաքանչյուր փոսիկում ցանում են 1-2 սերմ: Ցանքի նորման 4-5գ է 1մ2 

տարածքի վրա (450-500 ծլունակ սերմ 1մ2–ի վրա):  

Սերմերի ծլման օպտիմալ ջերմաստիճանը 20-220C է, ծլելուց անմիջապես հետո 3-4 օրվա ընթացքում պետք 

է ջերմաստիճանը նվազեցնել մինչև 5-6°С: Մինչև իսկական տերևների ի հայտ գալը պետք է ջերմաստիճանը 

բարձրացնել մինչև 8-10°С, որից հետո՝ 12-14°С ամպամած օրերին և 16-18°С արևոտ օրերին: Հողի 

ջերմաստիճանը պետք է լինի 10-12°С, հարաբերական խոնավությունը՝ 65-70%: Մինչև արմատապտղի 

կազմակերպման սկիզբը հողը պետք է պահել խոնավ: Ամսաբողկին երկու անգամ տրվում է հանքանյութերով 

սնուցում, առաջինը՝ ծիլերը երկարելուց 10-15 օր հետո՝ վերցնելով 10գ ամոնյակային սելիտրա, 15 գրամ 

սուպերսուլֆատ, 10գ կալիումական աղ, երկրորդը՝ համապատասխանաբար 40, 20, 15գ՝ 10լ ջրում: Կարելի է 

օգտագործել վարունգի սննդարար լուծույթը: 

Ամսաբողկի վաղ ժամկետների ցանքը պատրաստ է լինում բերքահավաքից 40-45 օր հետո: Հավաքում են 

ընտրողաբար, 2-3 անգամից, երբ արմատապտուղն ունենում է 1.5սմ տրամագիծ: Խրձերը կապում են 10-

ական բույսով և դասավորում արկղերում: 1մ2 տարածքից հավաքվում է 20-25 խուրձ կամ 2.5-3.0կգ:  

Կանաչ սոխ 

Կանաչ սոխն օգտագործվում է թարմ վիճակում որպես աղցանային բանջար: Հայաստանի Հանրապետության 

հյուսիսային և կենտրոնական շրջանների ջերմատնային տնտեսություններում մշակվող ամենատարածված 

կուլտուրան է: 

Կանաչ սոխի սննդարար հատկությունները բնորոշվում են նրա մեջ պարունակվող չոր նյութերով (9-12%), 

շաքարներով (1,5-2%), սպիտակուցներով (1-2 %), հանքային աղերով (0,6-1,12%), և վիտամիններով: C 

վիտամինը կանաչ սոխի մեջ, կախված մշակության պայմաններից և վայրից, կազմում է 16-60մգ: Նրա հյութի 

մեջ գտնվող եթերային նյութերը՝ ֆիտոնցիդները, որոնք կազմում են 0,025-0,065%, ունեն բակտերիաներ 

ոչնչացնելու հատկություն: 

Ի դեպ, պետք է նշել, որ կանաչ սոխի քիմիական բաղադրությունը կայուն չէ, այն հիմնականում կախված է 

սորտից, մշակման վայրից, կիրառվող ագրոտեխնիկայից և սոխուկի հասունության աստիճանից: 

Սոխի գլուխը բաղկացած է արտաքին չոր և հյութալի թեփուկներից ձևավորված ցողունից, որի ներքևի 

մասից առաջանում են փնջաձև արմատներ: Սոխի կանաչ տերևները կլոր և սնամեջ են, նրանք, սոխուկի 
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Նկ.75  Սոխուկներ 

վերին մասում իրենց տերևապատյաններով միմյանց մեջ հագնելով, կազմում են սոխուկի կեղծ ցողունը, որը 

հասունացման շրջանում չորանում է, իսկ տերևները պառկում են: 

Սոխը բավական ցրտադիմացկուն է, կանաչ վիճակում կարող է ձմեռել դաշտում: Մատղաշ ծիլերը դիմանում 

են մինչև -2-3°С ցրտերին, իսկ կանաչ սոխը՝ մինչև -7-10°С սառնամանիքներին: Սոխի գլուխը՝ սոխուկը, 

ցրտադիմացկուն չէ, -2-3°С–ում ցրտահարվում է: Կանաչ սոխի աճի և զարգացման լավագույն ջերմասիտճանը 

20-22°С-ն է: 

Հողի խոնավության նկատմամբ կանաչ սոխը բավական պահանջկոտ է, որովհետև նրա փնջաձև արմատները 

խորը չեն թափանցում հողի մեջ, տարածվում են գլխավորապես հողի վերին ՝ 20-25սմ շերտում, որը 

համեմատաբար ավելի շուտ է չորանում: Այդ է պատճառը, որ ջերմատներում կանաչ սոխը ջրում են 

հաճախակի և առատ անձրևացման եղանակով: 

Սննդանյութերի նկատմամբ սոխը չափազանց պահանջկոտ է: Այն լավ բերք է տալիս օրգանական նյութերով 

հարուստ, թեթև ստրուկտուրային հողերում: Կանաչ սոխ ստանալու նպատակով ջերմատներում տնկում են 

առաջին և երկրորդ տարվա 2-4սմ տրամագծով ընտրված սոխուկները: Բարձր բերք ստանալու համար 

նպատակահարմար է վերցնել բազմաբողբոջավոր սորտերը, որոոնք առաջացնում են շատ ցողուններ և 

տերևներ: 

Սոխուկի ծլումը արագացնելու նպատակով մինչև տնկումը 

հարկավոր է կատարել սոխուկի նախատնկման մշակում: Ընտրված 

սոխուկները ընկղմվում են ջրում և 12-15 ժամ պահելուց հետո 

տնկում են մեկ օրվա ընթացքում: Լավ արդյունք է ստացվում, երբ 

սոխուկները թրջում են 0,01-0,1 տոկոսանոց պղնձարջասպի կամ 

կալիումի պերմանգանատի լուծույթով: Այս դեպքում բերքա-

տվությունը բարձրանում է 20-25%-ով, և միաժամանակ ավելանում 

է C վիտամինի պարունակությունը: 

Ջերմատներում սոխուկները տնկում են խիտ՝ սոխուկը սոխուկին 

կպած: Տնկումից առաջ հողի վերին շերտը 3-4սմ հաստությամբ 

վերցնում են, և սոխուկները շարվում մեկը մյուսի հետևից: Տնկումն 

ավարտելուց հետո ծածկվում է վերցված հողով և անմիջապես 

ջրվում 10 լիտրը 1մ2  նորմայով: Կախված սոխուկի մեծությունից, 

1մ2 տարաության համար ծախսվում է 6-7կգ տնկանյութ: 

Հանրապետության մի շարք տնտեսություններում սոխուկների տնկումը կատարվում է մեքենայացված ձևով՝ 

առանց հողաշերտերով ծածկելու: Փորձը ցույց է տվել, որ նման դեպքերում սոխի ընդհանուր բերքը չի 

պակասում: Տնկումից հետո սկզբնական շրջանում ջերմատան ջերմաստիճանն անհրաժեշտ է պահել 18-220C: 

Ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում (10-12°C) կանաչ սոխի աճը դանդաղում է, բայց որակը լավանում է, 

տերևները դառնում են ամուր և ինտենսիվ կանաչ: Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում (23-28°C) տերևների աճը 

արագանում է, հաճախ պառկում են և դառնում բաց կանաչ: 

Վեգետացիայի ընթացքում կանաչ սոխը հարկավոր է սնուցել երկու անգամ՝ երբ բույսի բարձրությունը 

հասնում է 2-3սմ և դրանից 10-15 օր հետո: Պարարտանյութերի քանակը 10լ ջրի համար պետք է վերցնել 

40գ ամոնիակային սելիտրա, 20գ սուպերֆոսֆատ և 20գ կալիումական աղ: 1մ2 տարածության վրա 

ծախսվում է 5 լիտր պատրաստի լուծույթ: 

Ջերմատնային պայմաններում կանաչ սոխի մշակությունը կարելի է տանել սեպտեմբերի երկրորդ 

տասնօրյակից մինչև մայիսի առաջին տասնօրյակը: Այդ ընթացքում նույն տարածությունից կարելի է 

կատարել կանաչ սոխի բերքահավաք 5-6 անգամ: Կանաչ սոխի տնկումից մինչև բերքահավաքը, կախված 

մշակության ժամանակից, տևում է 25-50 օր: Այսպես, օրինակ՝ 18-22°C ջերմության դեպքում սեպտեմբեր և 

հոկտեմբեր ամիսներին կանաչ սոխի վեգետացիան տևում է 25-30 օր: Դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար 

ամիսներին՝ 40-50 օր, մարտ և ապրիլ ամիսներին՝ 30-35 օր: 
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Կանաչ սոխը կարելի է հավաքել, երբ նրա բույսերի բարձրությունը հասնում է 30-35սմ: Բերքահավաքի օրը 

բույսերը չպետք է ջրել՝ տերևները և արմատները մաքուր հանելու համար: Այլապես բավական աշխատանք է 

անհրաժեշտ տանել բույսերի արմատները ցեխից մաքրելու համար: 

Ագրոտեխնիկական բոլոր միջոցառումները ժամանակին և որակով կատարելու դեպքում կանաչ սոխի 

մշակությունը տնտեսապես իրեն արդարացնում է: Մեկ բերքահավաքի ժամանակ 1մ2 տարածությունից 

հնարավոր է ստանալ 8-10կգ կանաչ սոխ, իսկ ամբողջ սեզոնի ընթացքում՝ 30-40կգ: Կանաչ սոխի 

բերքահավաքը կատարվում է ձեռքով: Կանաչ սոխը կարելի է մշակել նաև հիմնական կուլտուրաների (լոլիկ, 

վարունգ) միջշարային տարածություններում: 

 

Նկ. 76  Կանաչ սոխի, կոտեմի ջերմոցային մշակություն 

Կոտեմ 

Կոտեմը մեր հանրապետության ամենատարածված և հնագույն տերևաբանջարեղեններից է: Կոտեմը 

հարուստ է վիտամիններով, հանքային աղերով և եթերային յուղերով, որոնք նրան տալիս են յուրահատուկ 

համ և կծվություն: Մշակվում է ինչպես բաց գրունտում, այնպես էլ ջերմոցներում և ջերմատներում: Կոտեմը 

ցրտադիմացկուն բույս է, արտաքին միջավայրի նկատմամբ քիչ պահանջկոտ: Սերմերը ծլում են ցանելու 2-րդ 

օրը: Ծլումից մինչև բերքահավաքը, կախված մշակության ժամանակից, տևում է 30-35 օր: 

Ջերմատնային պայմաններում կոտեմը մշակում են հարթ մարգերով: Մարգերի լայնությունը պետք է վերցնել 

150-200սմ: Ցանքը կատարվում է շաղացան: Մեկ քառակուսի մետրին պահանջվում է 0.5-1.0գ սերմ: Խիտ 

ցանքը լավ արդյունք չի տալիս: Մինչև ծիլերի ի հայտ գալը ջերմաստիճանը պահպանում են 22-25°C, այդ 

պայմաններում սերմերը ծլում են 2-րդ օրը, որից հետո ջերմաստիճանն անհրաժեշտ է նվազեցնել մինչև 14-

18°C: Ավելի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում բույսերը նրբանում են և շուտ թառամում: Ցածր 

ջերմաստիճանային պայմաններում աճում են դանդաղ, բայց ավելի լավ շուկայական տեսք են ունենում:  

Ցանքից անմիջապես հետո, մարգերը փոցխվում են և ջրվում: Խնամքի աշխատանքները շատ պարզ են՝ մեկ 

անգամ քաղհան և հաճախակի ջրումներ: Քաղհանը կատարվում է սերմերի ծլումից 10-20 օր հետո:  Ջրել 

միայն կոտեմների արմատները՝ չթրջելով վերգետնյա մասը: Ջրումները պետք է կատարել չափավոր, 

չստեղծելով խոնավության ավելցուկ: Սնուցումները տրվում են երկու անգամ, 10լ ջրի համար վերցնելով 40գ 

ամոնիակային սելիտրա, 20գ սուպերֆոսֆատ և 20գ կալիումական աղ: Փետրվարին ցանելու դեպքում 

բույսերը հասունանում են մինչև 45 օրում, իսկ մյուս ամիսներին՝ 30 օրում: Բերքատվությունը կազմում է 0.8-

1.0կգ/մ2: Լավ պահունակության համար պետք է հավաքել առավոտյան: 

Համեմ 

Մեզ մոտ ամենատարածված ու գործնական կանաչեղենն է: Օգտագործվում է տարբեր կերակուրների մեջ 

որպես համեմունք, թարմ վիճակում աղցանային կանաչի է: Համեմը հարուստ է վիտամիններով, հանքային 

աղերով, եթերային յուղերով, որոնք նրան տալիս են յուրահատուկ հոտ և բուրմունք: 

Համեմը ցրտադիմացկուն բույս է, նրա մշակությամբ զբաղվում են մեր հանրապետության բոլոր գոտիներում: 

Համեմը նույնպես պահանջում է օրգանական նյութերով հարուստ, բերրի և ստրուկտուրային հողեր: Բացի 
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աշնանային և գարնանային մշակությունից՝ համեմը կարելի է մշակել նաև ձմռան ամիսներին՝ ջերմատներում, 

տաքացվող ջերմոցներում և թաղանթապատ ջերմատներում: 

Ջերմատներում համեմը ցանում են հարթ մարգերում շաղացան՝ 1,6-2,0գ/մ2 նորմայով: Մարգերի լայնությունը 

վերցվում է 150-200սմ: Ցանքից անմիջապես հետո մարգերը ջրում են և մինչև ծլելը պահում խոնավ 

վիճակում: Ծլելուց հետո մեկ անգամ քաղհանվում է, երկու անգամ սնուցվում հանքային պարարտանյութերով 

և ըստ պահանջի՝ հաճախակի ջրվում: Ջրումները և սնուցումները կատարվում են անձրևացման եղանակով: 

Սնուցման համար 1000լ ջրին վերցվում են 2կգ ազոտական, 3-4կգ ֆոսֆորական և 2,5կգ կալիումական 

պարարտանյութեր: Այս աշխատանքը կատարվում է յուրաքանչյուր հունձից հետո: 

Ջերմատնային պայմաններում համեմը կարելի է հնձել 5-6 անգամ: Ի դեպ, երեք հունձից հետո հարկավոր է 

նորից ցանք կատարել և հնձել 2-3 անգամ: Յուրաքանչյուր հունձից հնարավոր է 1մ2 տարածքից ստանալ 1-

1,5կգ համեմ, իսկ ամբողջ մշակության ընթացքում՝ սեպտեմբերից մինչև հաջորդ տարվա մայիս ամիսը, 6-

6,5կգ բերք: 

 

Նկ. 77   Մաղադանոսի, համեմի, ռեհանի ջերմոցային մշակություն 

Մաղադանոս 

Գոյություն ունի մաղադանոսի երկու ենթատեսակ՝ արմատապտղային և տերևային: Ջերմատնային և 

ջերմոցային պայմաններում հիմնականում մշակում են մաղադանոսի տերևային տեսակը: Մաղադանոսն 

օգտագործվում է թարմ վիճակում, կերակուրների և թթուների մեջ: Հարուստ է եթերային յուղերով, 

վիտամիններով, հանքային աղերով, որոնք համ և հոտ են տալիս կերակուրներին, նպաստում են 

մարսողությանը և սննդանյութերի յուրացմանը: 

Մաղադանոսը բավական ցրտադիմացկուն բույս է: Սերմերը սկսում են ծլել 3-4°C ջերմության պայմաններում: 

Կանաչեղենի մյուս տեսակների  համեմատությամբ ծլում է շատ դանդաղ (8-12 օր), ինչի համար պետք է մինչև 

ծլելը հողի երեսը միշտ խոնավ պահել: Ինչպես կանաչեղենի մյուս տեսակները, մաղադանոսը ևս պահանջում 

է թեթև, սննդանյութերով հարուստ հողեր: 

Մշակությունը տարվում է հարթ մարգերով, լայնությունը՝ 150-200սմ, ցանքը կատարվում է շարացան՝ 8-10սմ 

միջշարային հեռավորությամբ: 1մ2 տարածության վրա ցանվում է 2-3գ սերմ, ցանքի խորությունը ՝ 0,5-1սմ: 

Ծլելուց հետո հարկավոր է 1-2 անգամ կատարել փխրեցում և քաղհան: Շատ կարևոր է ժամանակին 

նոսրացնելը, որը սկսում են 2-3 իսկական տերև կազմավորվելուց հետո: Նոսրացման ժամանակ հարկավոր է 

միջբուսային տարածությունում թողնել 4-5սմ: Պարարտացման համակարգը նույնն է, ինչպես մյուսներինը: 

Մաղադանոսի մշակության ժամանակ շատ կարևոր է խոնավության կանոնավոր ռեժիմի պահպանումը: Մեր 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ջերմատնային պայմաններում հնարավոր է մաղադանոսը հնձել 5-

6 անգամ, յուրաքանչյուր հունձից 1մ2 տարածքից ստացվում է 1-1,5կգ բերք, իսկ ընդհանուր բերքը կազմում է 

7-9կգ: Հնձում են ձեռքի փոքր մանգաղներով: Յուրաքանչյուր հունձից հետո մարգերը փոցխում են ձեռքի 

փոցխերով և ջրում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 
Ջերմոցների կառուցման և նախագծման 

 մասնագիտացված ընկերություններ 

Ընկերության 
անվանում 

Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

«ՋԵՐՄԱՏԵՐ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, Շենգավիթ, 
 Արտաշիսյան 41/45 

Հեռ.  (+374 98) 42-23-83   
         (+374 91) 19-31-23 
Էլ- փոստ.  jermaterltd@gmail.com   
Վեբ.կայք.  www.jermater.com  

«ԱԳՐՈՊՈԼՅՈՒՍ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Դավիթ Բեկի փող., 5/7 շենք 

Հեռ.  (+374 91) 40-07-28 
Էլ- փոստ.  info@agropolyus.am 
Վեբ.կայք.  www.agropolyus.am  

«ԼԱՆԴՇԱՖՏ 
ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Չարենցի 9 

Հեռ.  (+374 91) 55-50-48 
         (+374 10) 55-50-48 
Էլ- փոստ.  info@landshaft.am 
Վեբ.կայք.  www.landshaft.am  

«ԻՐՐԻՍԱԼ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության պող.,  
24/19 շենք, 4-րդ հարկ, սեն.9 

Հեռ.  (+374 99) 00-05-59 
Էլ- փոստ.  irrisal@yahoo.com  

«ԳՐԻՆ ԼԱԴ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Աճառյան փող., 6/1 շենք 

Հեռ.  (+374 93) 79-23-23  
         (+374 11) 79-23-23 
Էլ- փոստ. www.facebook.com/greenlad13 
Վեբ.կայք. www.greenlad.am  

«ՀԲԱԿ» ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան, 
Ազատության 27 

Հեռ.  (+374 10) 20-60-20  
         (+374 10) 20-62-20 
Էլ- փոստ. info@ahpc.am  
Վեբ.կայք. www.armenianharvest.am  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
Ներկերի խանութներ և ընկերություններ 

Ընկերության 
անվանում 

Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

«ՍԱՐԴ» 
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ 

ՑԱՆՑ 

ՀՀ, ք.Երևան,  
Վարդանանց փող., 73 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 55-22-73 
         (+374 10) 57-22-99                          
Էլ- փոստ.  info@sard.net.am 
Վեբ.կայք.  www.sard.net.am  

«ԵՐԱՆԳ» 
 ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Սարյան փող., 30 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 58-68-06 

«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» 
ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Շիրակի փող., 2/3 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 42-02-00  
         (+374 10) 46-01-01 
Էլ- փոստ.  info@shenholding.com 
Վեբ.կայք.  www.shendecor.am  

«ԲԵՆՋԱՄԻՆ ՄՈՒՌ» 
ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ 
ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԽԱՆՈՒԹ-ՍՐԱՀ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող., 63 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 55-11-45  
         (+374 10) 55-77-25 
Վեբ.կայք.  www.benjaminmoore.am 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 

Ջերմոցների ջեռուցման համակարգեր առաջարկող ընկերություններ 

Ընկերության 
անվանում 

Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

«ԻՆՏԵԳՐԱԼ 
ԴԻԶԱՅՆ ԵՎ 
ԻՆԺԻՆԻՐԻՆԳ» 

ՀՀ, ք.Երևան, Թումանյան փող.,  
8 շենք, 4-րդ հարկ, սեն. 425, 426 

Հեռ.  (+374 10) 52-01-88 

Էլ- փոստ.  info@integral.am 
Վեբ.կայք.  www.integral.am    

«ԼԱՆԴՇԱՖՏ 
ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Չարենցի 9 

Հեռ.  (+374 91) 55-50-48  
         (+374 10) 55-50-48 

Էլ- փոստ.  info@landshaft.am 
Վեբ.կայք.  www.landshaft.am  

«ԻՆՖՐԱՌԵԴ» ՍՊԸ 
ՀՀ, Մասիսի շրջան, 
գ. Մարմարաշեն 

Հեռ.  (+374 91) 33-55-41 

Էլ- փոստ.  info@infrared.am 
Վեբ.կայք.  www.infrared.am    

«ՀԲԱԿ» ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան, 
Ազատության 27 

Հեռ.  (+374 10) 20-60-20  
         (+374 10) 20-62-20 

Էլ- փոստ. info@ahpc.am  
Վեբ.կայք. www.armenianharvest.am  

«Քարդ ագրոսերվիս» 
ՓԲԸ 

“CARD AgroService” 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Ազատության 1/21-40 

Հեռ. (+374 60) 44-05-50 

Էլ- փոստ.  card@card.am 
Վեբ.կայք.  www.card.am  

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4  

Հենակապային համակարգեր 

Ընկերության 
անվանում 

Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ» 
ՍՊԸ 

 ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ  
Բաղրամյան պող., 1 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 52-24-90  

Էլ- փոստ.  info@semur.am 
Վեբ.կայք.  www.semur.am 

«ԳԵՊՈ ՏԱՆԻՔ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Արցախի պող., 28/15 շենք 

Հեռ.  (+374 10) 43-00-12  

Էլ- փոստ.  info@gepotaniq.am 
Վեբ.կայք.  www.gepotaniq.am 

«ՆԱՐՍԱՆ» ՍՊԸ 
ՀՀ, ք.Երևան, Շահամիրյանների փող.,

7 շենք, №7/7, 7/8 

Հեռ.  (+374 10) 44-45-11 

Էլ- փոստ.  narsan1@mail.ru 
Վեբ.կայք.  www.narsan.am  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5   

Ջերմոցների ոռոգման համակարգեր առաջարկող ընկերություններ 

Ընկերության 
անվանում 

Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

«ՋԵՐՄԱՏԵՐ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, Շենգավիթ, 
Արտաշիսյան 41/45 

Հեռ.  (+374 98) 42-23-83   
         (+374 91) 19-31-23 
         (+374 91) 66-48-66  
Էլ- փոստ.  jermaterltd@gmail.com   
Վեբ.կայք.  www.jermater.com  

«ԱԳՐՈՊՈԼՅՈՒՍ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Դավիթ Բեկի փող., 5/7 շենք 

Հեռ.  (+374 91) 40-07-28 
Էլ- փոստ.  info@agropolyus.am 
Վեբ.կայք.  www.agropolyus.am  

«ԼԱՆԴՇԱՖՏ 
ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Չարենցի 9 

Հեռ.  (+374 91) 55-50-48 
         (+374 10) 55-50-48 
Էլ- փոստ.  info@landshaft.am 
Վեբ.կայք.  www.landshaft.am  

«ԻՐՐԻՍԱԼ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության պող., 
24/19 շենք, 4-րդ հարկ, սեն.9 

Հեռ.  (+374 99) 00-05-59 
Էլ- փոստ.  irrisal@yahoo.com  

«ԳՐԻՆ ԼԱԴ» 
 ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Աճառյան փող., 6/1 շենք 

Հեռ.  (+374 93) 79-23-23  
         (+374 11) 79-23-23 
Էլ- փոստ. www.facebook.com/greenlad13 
Վեբ.կայք. www.greenlad.am  

«ԱՌՈՂՋ ԲՈՒՅՍԵՐ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ, Արարատի մարզ, Գեղանիստ գյուղ 
(Մասիսի տարածաշրջան) 

Հեռ.  (+374 93) 77-10-15 
         (+374 93) 40-24-62 
Էլ- փոստ.  info@greenhouse.am 
Վեբ.կայք.  www.greenhouse.am   

«ԱԳՐՈԻՆՏԵՔՍ» 
ՍՊԸ 

 

ՀՀ, ք.Երևան, Պուշկինի փող., 
40 շենք, տարածք 101 

Հեռ.  (+374 10) 53-58-88  
         (+374 94) 25-40-90 
Էլ- փոստ.  info@agrointex.am 
Վեբ.կայք.  www.agrointex.am 

«ԱՐՏԱԳՐՈ» ՍՊԸ 
ՀՀ, Արարատի մարզ, Արտաշատ, 
Օգոստոսի 23-ի փող., 70ա շենք 

Հեռ.  (+374 77) 43-64-54  
         (+374 91) 42-27-28 
Էլ- փոստ.  artagro@bk.ru 
Վեբ.կայք.  www.artagro.am  

«ՏՈՒՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ» 
ՍՊԸ 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Դավիթ Բեկի փող., 99 շենք 

Հեռ.  (+374 11) 66-84-84  
         (+374 11) 66-84-44 
Վեբ.կայք.  www.toon.am 

«ՀԲԱԿ» ՓԲԸ 
ՀՀ, ք.Երևան, 
Ազատության 27 

Հեռ.  (+374 10) 20-60-20  
         (+374 10) 20-62-20 
Էլ- փոստ. info@ahpc.am  
Վեբ.կայք. www.armenianharvest.am  

«Քարդ ագրոսերվիս» 
ՓԲԸ 

“CARD AgroService” 

ՀՀ, ք.Երևան, 
Ազատության 1/21-40 

Հեռ. (+374 60) 44-05-50 
Էլ- փոստ.  card@card.am 
Վեբ.կայք.  www.card.am  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6  

Հողի անալիզ իրականացնող լաբորատորիաներ 

Լաբորատորիա Հասցե Կոնտակտային տվյալներ 

Հ .Պետրոսյանի 
անվան 

Հողագիտության և 
ագրոքիմիայի և 
մելորացիայի 

գիտական կենտրոն 

ՀՀ, ք.Երևան, 0004,  
Ծովակալ Իսակովի պող., 24 

Տնօրեն Հ.Ղազարյան  

Հեռ.  (+374 10) 77-88-90  

Էլ- փոստ.  ghazaryan_soil@yahoo.com 

Ագրոքիմիական 
ծառայություններ 

ՀՀ, ք.Երևան,  
Ծովակալ Իսակովի պող., 22ա 

Տնօրեն  Վաչագան Դավթյան  

Հեռ.  (+37410) 7-29-06  

Էլ.փոստ.  vdavtyan@minagro.am 

Բանջարա-
բոստանային և  
տեխնիկական 
մշակաբույսերի 

գիտական կենտրոն 

ՀՀ, Արարատի մարզ,  
գ.Դարակերտ 

Տնօրեն  Գ.Սարգսյան  

Հեռ.  (+374236) 6 12 93  

Էլ.փոստ.   scvic49@mail.ru 
Վեբ կայք.  www.rcvc.agro.am  

Հայաստանի 
ազգային ագրարային 
համալսարանի 
Ագրոքիմիայի 
լաբորատորիա 

 ՀՀ, ք.Երևան, 
Տերյան 74 

Ս.Երիցյան 

Հեռ.  (+374 10) 58-38-71 

         (+374 93) 21-05-76 

Գյուղ սպասարկման 
կենտրոն 

ՀՀ, Արարատի մարզ,  
համայնք Դարակերտ, 

Կենտրոնական փողոց,154 

Վ.Խուդեդանյան 

Հեռ.  (+374 94) 40-07-66 
         (+374 94) 40 07 97 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 

Սերմեր/Բանջարեղենի հիբրիդներ  

Ընկերությունը Հղումը 

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական 
մշակաբույսերի գիտական կենտրոն 

 www.rcvc.agro.am 

«Էնզա Զադեն» www.enzazaden.com 

«Սեմինիս» www.semena.org/news/Katalog‐2013‐14.pdf 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8 

Պարարտանյութեր ներկրող ընկերությունները  

Պարարտանյութի 
ապրանքանիշը 

Ներկրող Կոնտակտային տվյալներ 

«Հայֆա» 
ընկերության 

պարարտանյութեր 
«Առողջ բույսեր» ՍՊԸ 

Հեռ.  (+374 93) 77-10-15,  
         (+374 93) 40-24-62 

Էլ- փոստ.  info@greenhouse.am 
Վեբ.կայք.  www.greenhouse.am   

Իտալական 
«Պուչիոնի» 
ընկերության 

պարարտանյութեր 

«Քարդ ագրոսերվիս» ՓԲԸ 

“CARD AgroService” 

Հեռ. (+374 60) 44-05-50 

Էլ- փոստ.  card@card.am 
Վեբ.կայք.  www.card.am  

Բելգիական 
Գրոգրին NPK 

պարարտանյութեր 
«Ագրոլայն» ՍՊԸ Հեռ.  (+374 93) 88-00-10 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9 

Փոշոտման համար իշամեղուների ներկրողները 

Ներկրող  Ներկրման երկիրը Կոնտակտային տվյալներ 

Իսրայել «Ագրոլայն» ՍՊԸ Հեռ.  (+374 93) 88-00-10 

Հոլանդիա 
«Քարդ ագրոսերվիս» ՓԲԸ 

“CARD AgroService” 

Հեռ.  (+374 60) 44-05-50 

Էլ- փոստ.  card@card.am 
Վեբ.կայք.  www.card.am  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10 

Բանջարային մշակաբույսերի վնասատուների դեմ պայքարի համար 
թույլատրելի պատրաստուկները ջերմոցներում 

 

Պատրաստուկի 
անվանումը 

Ծախսի նորման 

Վնասատուն Մշակաբույսը 
Մշակման ժամանակը և 

բանվորական հեղուկի ծախս 
լ/հա 

Սպասման 
ժամկետ, օր / 
մշակումների 
քանակ 

Գինը 

ՀՀ դրամ կգ/հա 
մգ կամ գ /
10լ ջրին 

Ագրոֆոս ԽԷ 

 

20,0-25,0 
1կգ թեփին 

- 50մգ 

Հողաբնակ 
վնասատուներ, 

սովորական արջուկ, 
բվիկներ, մայիսյան բզեզ

Բանջարա-
բոստանային 
մշակաբույսեր 

Ցրում մինչև ցանքը կամ 
սածիլում 

600-1000 լ/հա -  / 1 4500 

10,0 
Ցրում ցանքի կամ սածիլման 

ժամանակ 

Ադմիրալ ԽԷ 0,2-0,3 5-7մգ 
Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ 

Բանջարային 
մշակաբույսեր 
ծածկած 
գրունտում 

Սրսկում վեգետացիայի 
ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 2 2400 

Ակտարա ՋԴՀ 0,1 2-5գ Լվիճներ Վարունգ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 2 40000 

Ակտելլիկ ԽԷ 
3,0 

25մգ 

Ջերմատնային  
սպիտակաթևիկ, 

ականող ճանճ, լվիճներ, 
թրիպսներ, տզեր 

Վարունգ, 
պղպեղ, լոլիկ 

Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 2 8700 

0,64-0,8 Լվիճներ, թրիպսներ 

Արրիվո ԽԷ 
1,4 

10մգ 

Ջերմատնային  
սպիտակաթևիկ Վարունգ, 

պղպեղ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 2 5000 

0,7 Լվիճներ, թրիփսներ 
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Պատրաստուկի 
անվանումը 

Ծախսի նորման 

Վնասատուն Մշակաբույսը 
Մշակման ժամանակը և 

բանվորական հեղուկի ծախս 
լ/հա 

Սպասման 
ժամկետ, օր / 
մշակումների 
քանակ 

Գինը 

ՀՀ դրամ կգ/հա 
մգ կամ գ /
10լ ջրին 

Կոնֆիդոր ՋԼԽ 1.25-1.5 8-10մգ 

Լվիճներ, 
ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ, 

ծխախոտի թրիպսներ 

Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

 600-1000 լ/հա 
3 / 1 6700 

Մոսետամ  ԹՓ 

 
0.15-0.2 15գ 

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ 

Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
1 / 1 8000 

Մոսպոլանի ԹՓ 0.15-0.2 15գ 
Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ 

Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
1 / 1 8000 

Պեգաս ԽԿ 2,4 8-10մգ 
Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ, 
լվիճներ, տզեր 

Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
7 / 2 8000 

Վերտին ԽԷ 1,0-1,2 15մգ 
Ոստայնատիզ, 
թրիպսներ 

Վարունգ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 2 8000 

Տալստար ԽԷ 2 20-25մգ 
Ջերմատնային 
սպիտակաթևի 

Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 1 8000 

Ֆուֆանոն ԽԷ 

2,4 15մգ 

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ, 
թրիփսներ,տզեր, 
լվիճներ, 

Վարունգ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 

5 / 1 

4500 

2,4 15մգ 
Ջերմատնային 

սպիտակաթևիկ, տզեր, 
լվիճներ, ականող ճանճ 

Լոլիկ 5 / 3 

Վիդատ 50,0 - Գալային նեմատոդներ Վարունգ, լոլիկ 

Մինչև սածիլումը կամ ցանքը, 
մեքենայի օգնությամբ ցրում են 

հողի մակերեսին, 
 այնուհետև 5սմ խորությամբ 

մտցնում հողի մեջ 

20 / 2 12000 



 

         
115 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11 

 Բանջարային մշակաբույսերի հիվանդությունների պայքարի համար 
թույլատրելի պատրաստուկները ջերմոցներում 

Պատրաստուկի 
անվանումը 

Ծախսի նորման 
Վնասատուն և 
հիվանդությունը 

Մշակաբույսը 
Մշակման ժամանակը, 

բանվորական հեղուկի ծախս 
լ/հա 

Սպասման 
ժամկետ, օր / 
մշակումների 
քանակ 

1լ-ի կամ  
կգ-ի 
արժեքը,  
ՀՀ դրամ 

կգ/հա 
մգ կամ գ /
10լ ջրին 

Բրավո 500 ԽԿ 3,0-6,0 15-30մգ 

Ալտերնարիոզ, 
անտրակնոզ, 
կեղծ ալրացող, 
իսկական ալրացող 

Վարունգ 

Վեգետացիայի ընթացքում 
7-10 օր ընդմիջումներով, 
սկսած առաջին իսկական 

տերևի փուլից 

600-1000 լ/հա 

20 / 3 11,000 

Թիովիտ Ջեթ 80 
ՋԴՀ 

2,0-3,0 40գ Ալրացող Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

1000-1500 լ/հա 
1 / 1-5 2500 

Կվադրիս  250 
ԽԿ 

0,8-1,0 10մգ 
Ֆիտոֆտորոզ, 
ալտերնարիոզ 

Լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 
7-10 օր ընդմիջումներով 

800-1000 լ/հա 3 / 2 

35,000 
0,4-0,6 5-6մգ 

Պերոնոսպորիոզ, 
ալրացող 

Վարունգ 14-16 օր ընդմիջումներով 

0,8-1,0 24-40մգ 
Պերոնոսպորիոզ, 
ալրացող 

Սոխ 
10-14 օր ընդմիջումներով 

200-400 լ/հա 
15 / 3 

Կվադրիս Մաքս 
593,5 ԽԿ 

2,0-2,5 30մգ 
Ֆիտոֆտորոզ, 
ալտերնարիոզ, 
ալրացող 

Լոլիկ Վեգետացիայի ընթացքում 
7-14 օր ընդմիջումներով 

600-800 լ/հա 

20-30 / 3 

18,000 

1,5-2,0 25մգ 
Իսկական և կեղծ 
ալրացող 

Վարունգ 20-30 / 2 
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Պատրաստուկի 
անվանումը 

Ծախսի նորման 
Վնասատուն և 
հիվանդությունը 

Մշակաբույսը 
Մշակման ժամանակը, 

բանվորական հեղուկի ծախս 
լ/հա 

Սպասման 
ժամկետ, օր / 
մշակումների 
քանակ 

1լ-ի կամ  
կգ-ի 
արժեքը, 
 ՀՀ դրամ 

կգ/հա 
մգ կամ գ /
10լ ջրին 

Ռևուս տոպ 
500ԽԿ 

0,5-0,6 15-20մգ 

Պերոնոսպորիոզ, 
կեղծ ալրացող, 
ֆիտոֆտորոզ, 
ալտերնարիոզ, 
մակրոսպորիոզ 

Բանջարա-
նոցային 

մշակաբույսեր 

Վեգետացիայի ընթացքում 
7-14 օր ընդմիջումներով 

200-400 լ/հա 
5 / 3-4 46,000 

Ռիդոմիլ Գոլդ 
Պլուս 42.5 ԹՓ 

 
4-5 50գ 

Ֆիտոֆտորոզ, 
ալտերնարիոզ 

Լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

300-500 լ/հա 

10 / 3-4 

12,000 
Պերոնոսպորիոզ,      
կեղծ ալրացող 

Վարունգ 

 
5 / 3-4 

Սոխ 200-300 լ/հա 15 / 3-4 

Տոպազ 100 ԽԷ 0,25-0,375 2,5մգ Ալրացող Վարունգ, լոլիկ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

1000-1500 լ/հա 
1 / 3 25,000 

Բայլետոն 
0,6 

3,0 
10մգ Ալրացող 

Վարունգ, լոլիկ, 
կանաչեղեն, 
կաղամբ-
ազգիներ 

Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 

5 / 2 

10 / 2 
5000 

Ագաթ ԽԷ 0.25-0.375 10մգ Ալրացող Վարունգ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
3 / 3 10,000 

Բոտրան 1,0-1,5 7,5-15գ 
Մոխրագույն փտում, 
սպիտակ փտում 

Հազար, ռեհան 
Վեգետացիայի ընթացքում 

300-500 լ/հա 
10-14 / 4 9000 
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Պատրաստուկի 
անվանումը 

Ծախսի նորման 
Վնասատուն և 
հիվանդությունը 

Մշակաբույսը 
Մշակման ժամանակը, 

բանվորական հեղուկի ծախս 
լ/հա 

Սպասման 
ժամկետ, օր / 
մշակումների 
քանակ 

1լ-ի կամ  
կգ-ի 
արժեքը, 
 ՀՀ դրամ 

կգ/հա 
մգ կամ գ /
10լ ջրին 

Գաբբար ԹՓ 

0,6 10մգ Ալրացող Վարունգ Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 

5 / 2 

5000 1,0-4,0 15մգ Ալրացող Լոլիկ 10 / 2 

50,0 10մգ Սև տոտիկ Լոլիկ, վարունգ 
Մտցնել հողը ցանքից կամ 
սածիլումից 3 օր առաջ 

-  / 1 

Ծծումբ 
աղացած 

3,0 20գ Ալրացող Վարունգ 
Վեգետացիայի ընթացքում 

600-1000 լ/հա 
1 / 4 800-1000 

Պրևիկուր 
էներջի 840 

0.06% 20մգ Արմատային փտումներ 
Լոլիկ, 

վարունգ 
Ցանքի ժամանակ 1մ2 հողը ջրել 
5լ աշխատանքային լուծույթով 

-  / 1 

13,000 

2 15մգ 
Կեղծ ալրացող, 
ալրացող 

Վարունգ 
Սրսկում վեգետացիայի 

ընթացքում 

400-600 լ/հա 
14 / 2 

Ստրոբի 0,2-0,3 3մգ 
Ալրացող,  

ֆիտոֆտորոզ 
Վարունգ, լոլիկ 

Օգտագործվում է այլ 
սնկասպանների հետ 

5 / 2 75,000 

Օքսիխում 

2,0 

30մգ 

Կեղծ ալրացող Վարունգ 
Սրսկվում է վեգետացիայի 
ընթացքում  0,4% կախույթով 

3 / 3 

5000 

2,0 

Ֆիտոֆտորոզ, 
մակրոսպորոզ, 
բակտերիալ սև 
բծավորություն 

Լոլիկ 
Սրսկվում է վեգետացիայի 
ընթացքում  0,5% կախույթով 

4 / 3 
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ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 կառուցման, շահագործման և 
մշակության հիմունքներ 

 

Ձեռնարկը պատրաստվել և տպագրվել է «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ-ի կողմից  

ԱՄՆ ՄԶԳ միջոցներով ֆինանսավորվող և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող 

 «Գործընկերություն` հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման» ծրագրի շրջանակներում 
 

 

«Բի Էս Սի» Աշխատանքային խումբ 

 
Ծրագրի ղեկավար և համակարգող 

Սամվել Գևորգյան 
Աշխեն Խուդավերդյան 

 
Փորձագետներ 

Գևորգ Միչիկյան – Բաժին 1 և Բաժին 2 
Գայանե Մարտիրոսյան – Բաժին 3 

 
Խմբագիր  

Թեհմինա Արզումանյան 
 

Ձևավորում  

Մովսես Ալեքսանյան 
 

Մարքեթինգ 

Գոհար Սարգսյան 

 

 
Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն 

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան 0010, Մհեր Մկրտչյան 5ա 

Հեռ.` +374 10 54 16 48,  Ֆաքս` +374 10 54 16 42 

Էլ.փոստ` info@smednc.am 
Կայք` www.smednc.am 

 
 

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ 

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան 0002, Եկմալյան 6 

Հեռ՝ +374 10 57 47 78,  +374 11 57 47 78 

Էլ.փոստ՝ bsc@bsc.am, marketing@bsc.am 
Կայք՝ www.bsc.am 

 

 

Տպագրվել է                    հրատարկչության տպարանում 
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