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Օրգանիկ

Սույն ձեռնարկը հրատարակվել է Շեն ԲՀԿ գյուղատնտեսական 
խորհրդատվական խմբի կողմից: Հրատարակության նպատակն է 
աջակցել ՀՀ-ում բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակության ծավալների 
ընդլայնմանը, նպաստել` ծնեբեկի արտադրության վերաբերյալ, հայ 
ֆերմերի և սպառողի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը: 



Ծնեբեկի նշանակությունը

Շու շա նազ գի նե րի ըն տա նի քի մի ա շա քի լա վոր նե րի դա սի բազմամյա 
թփե րի կամ լի ա նան ման բույ սե րի ցե ղ։ Ծնե բե կը ա մե նա վաղ, բազմամյա 
բան ջա րե ղե նն է: Բազ մա ցո ղու ն է, խի ստ ճյու ղա վոր վող, լավ զար գա
ցած ար մա տային հա մա կար գով: Ցո ղու նը պատ ված է մսոտ և մա նր 
բող բոջ նե րով և նման է կա նաչ ցո րե նի հաս կի: Լու սա սեր, ջեր մա սեր ու 
խո նա վա սեր բույս է, ա ճու մ է թփու տ նե րու մ, մա ցառ նե րում: Հայաս տա
նու մ հայտ նի է յոթ վայ րի տե սակ, ո րո նք տա րած ված են գրե թե բո լոր 
շր ջան նե րու մ։ 

Շատ երկր նե րու մ ծնե բե կը պաշ տո նա պես ճա նաչ ված է որ պես դե
ղա բույս: Բու ժա կան նպա տակ նե րով հա վա քու մ են կոճ ղար մա տը 
ար մա տի հետ մի ա սին, ա սեղ նա ձև տե րև նե րով ճյու ղե րը, պտու ղը և 
մատ ղաշ ըն ձյու ղ նե րը: Բույ սի վեր գետ նյա մա սը հա վա քու մ են ծա ղկ
ման շր ջա նու մ, փռու մ բա րակ շեր տով ար ևից պա շտ պան ված տե ղում: 
Կոճղար մա տը հա նու մ են աշ նա նը, մաք րու մ հո ղից, ա րագ լվա նու մ 
սառը ջրով, կտ րա տու մ, մի քա նի օր պա հու մ շվա քու մ և չո րաց նու մ ջե
ռո ցու մ 4045°C ջեր մաս տի ճա նու մ: 

Սնն դի մեջ օգ տա գոր ծու մ են դրա կոճ ղար մատ նե րի բող բոջ նե րից 
յու րա քան չյու ր գա րու ն ա ռա ջա ցող հյու թա լի, շատ սնն դա րար ու մատ
ղաշ ցո ղու ն նե րը, ո րո նք հա րու ստ են հան քային ա ղե րով: Սնն դի մեջ 
օգ տա գոր ծու մ են՝ խա շած, տա պա կած, պա հա ծոյաց վա ե րի տա սա րդ 
ըն ձյու ղ նե րը՝ 1318սմ եր կա րու թյա մբ։ Բա րձ րո րակ է հա մար վու մ սպի
տակ գույ նի ծնե բե կը: Սպի տակ նե րը գնա հատ վու մ են ա վե լի բա րձր, 
իսկ կա նաչ ծնե բե կի գի նը մոտ 20% է ժան է: 



Սնն դա րար ար ժե քը և 
քի մի ա կան բա ղադ րու թյու ն
 Դե ղա տու ծնե բե կի ար մատ նե րը և մատ ղաշ ըն ձյու ղ նե րը դե ղա մի

ջոց են. պա րու նա կու մ են աս պա րա գին ալ կա լոի դը, ո րը բա րեն պաստ 
է ներ գոր ծու մ օր գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կու թյան պրո ցես նե րի և 
նյար դային հա մա կար գի վրա։ Պատ րաս տու կ նե րն օգ տա գոր ծու մ են 
որ պես մի զա մու ղ։ 



Քի մի ա կան բա ղադ րու թյու ն

Անվանումը Քանակությունը 100 գ մեջ

Կալորիականություն

 Ճարպեր

Սպտակուցներ

Ածխաջրեր 

Ջուր 

Սննդային մանրաթելեր 

Օրգանական թթուներ  

Մոնո և դի սախարիդներ 

Վիտամիններ

Հանքային աղեր

A, В1, B2, C, Е, PP,  
Բետակարոտին

2.2 գ

0.1 գ

0.1 գ

21 կկալ

1.5 գ

92.7 գ

3.1 գ

1.9 գ

Կալիում (196մգ.),  
Կալցիում (21մգ.),  
Մագնիում (20մգ.),  
Նատրիում (2մգ.),  
Ֆոսֆոր (62մգ.),  
Երկաթ (0,9մգ.).



Կենսաբանական նկարագիր 

Ծ նե բեկ դե ղա տու Asparagus officinalis Կոճ ղար մա տա վոր բույս է։ 
Ցո ղու նի բա րձ րու թյու նը 120150սմ է։ Կա նաչ ըն ձյու ղ նե րը ճյու ղա վոր
ված են, պատ ված ա սե ղան ման տե րև նե րով, բայց նու րբ են և փա փու կ։ 
Ծա ղիկ նե րը գրե թե ան տե սա նե լի, բաց կա նա չա վու ն, եր բե մն՝ դեղ նա
վու ն։ Ծնե բե կը երկ տու ն բույս է, տա լիս է ա րա կան և ի գա կան ա ռա նձ
նյակ ներ: Պտու ղ ներ, սեր մեր տա լիս է ի գա կան բույ սը, ին չի պատ ճա
ռով բեր քատ վու թյու նը (ըն ձյու ղ նե րի թի վը) բա րձր չէ, ո րով հե տև ի գա
կան թու փն իր սնն դային ռե սու րս նե րի մեծ մա սն օգ տա գոր ծու մ է հա
տապտու ղ նե րն ա ճեց նե լու և հա սու նաց նե լու հա մար, ոչ թե ար մատ նե
րին սնու ցե լու: Ա րա կան բույ սը գե րա զան ցու մ է ըն ձյու ղ նե րի քա նա կով, 
բայց ն րա նք բա րակ են, իսկ ի գա կա նի ա ռա վե լու թյու նը՝ ըն ձյու ղ նե րը 
հա ստ են, փա փու կ և շատ նու րբ հա մով: Ծաղ կու մ է կյան քի երկ րո րդ 
տա րու մ, մայի սի վեր ջե րից մի նչև հու լի ս։  

Ծ նե բե կը խա չա ձև փո շոտ վող բույս է, մի ջատ նե րի՝ հիմն ա կա նու մ 
մե ղու նե րի մի ջո ցով: Պտու ղ նե րը մա նր են, գն դա ձև, ե ռա բու ն, նախ 
կա նաչ, հա սու նա նա լու ըն թաց քու մ՝ բրոն զա գույն, հե տո՝ կար միր: Հա
տապ տու ղ նե րի մեջ կազ մա վոր վող սեր մե րի քա նա կը պայ մա նա վոր
ված է, թէ ինչ քա նով է լի ար ժեք ե ղել փո շո տու մը՝ 16, եր բե մն էլ մի նչև 
8 հա տիկ սե րմ:  Սեր մե րը ոչ կա նո նա վոր կլո րա վու ն և սև գույն ու նեն, 
փայ լու ն, ա մու ր կեղ ևով, վա նի լային հո տով: Նպաս տա վոր պայ ման նե
րու մ սեր մե րը ծլու նա կու թյու նը պահ պա նու մ են 46 տա րի: 





Ծ նե բե կի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը հզոր կոճ ղար մա տն է, որն ի րե
նից ներ կայաց նու մ է ստոր գետ նյա հաս տա ցած ըն ձյու ղ, ո րից ճյու ղա
վոր վու մ են հո րի զո նա կան, փու նջփու նջ սպի տակ, գլա նա ձև, հաստ 
ար մատ ներ: Այդ ար մատ նե րից ա ճու մ են շատ բա րակ, թե լան ման 
ար մա տա մա զիկ ներ, ո րո նք ապ րու մ են 1 տա րի և ո րո նց մի ջո ցով էլ 
բույսը հո ղից ստա նու մ է ջու ր և սնն դա րար նյու թեր: Հա ստ ար մատ նե
րը սո վո րա բար մեռ նու մ են 46 տա րի հե տո: Նրա նց դե րը՝ սնն դա րար 
նյու թե րը կու տա կե լն է, ո րո նք սկ սած վաղ գար նա նից, ծա խս վու մ են 
ըն ձյու ղ նե րի ա ճի հա մար: Հա ստ ար մատ նե րի վրա ա մեն տա րի ձևա
վոր վու մ են 4050 վե գե տա տիվ բող բոջ ներ: Այդ բող բոջ նե րից էլ ապ
րի լի վե րջ մայի սի սկզբ նե րի ն՝ հո ղի տա քա նա լու հետ, ա ճու մ են հա ստ, 
մսա լի ըն ձյու ղ նե րը (1,2սմ տրա մագ ծով), ո րո նց հա մար էլ, հե նց մշա
կու մ են ծնե բե կը: Այդ բող բոջ նե րը (ար մատ նե րի վրայի) ձմ ռա նը դի մա
նու մ են մի նչև 30°C ցր տին: Բայց վա ղա հաս ըն ձյու ղ նե րը և սեր մե րից 
ա ճեց րած սա ծիլ նե րը ցր տին չեն դի մա նու մ: Օ դի չո րու թյա նը հե շտ են 
դի մա նու մ, բայց հո ղի չո րու թյա նը՝ ոչ: Չոր հո ղու մ ա ճած ըն ձյու ղ նե րը 
դառ նու մ են բա րակ և դա ռը, կո րց նու մ ի րե նց նու րբ հա մը: Մատ ղաշ 
ըն ձյու ղ նե րը, քա նի դեռ հո ղի տակ են և լույ սից զրկ ված, սպի տակ են: 
Հո ղի մա կեր ևույ թի վրա դառ նու մ են կա նաչ, ճյու ղա վոր վու մ են, փայ
տա նու մ: Լա վա գույն են հա մար վու մ այն սոր տե րը, ո րո նք ճյու ղա վոր
վու մ են հո ղի մա կար դա կից հնա րա վո րի նս բա րձր: 67 տա րե կան ծնե
բե կի ար մատ նե րը տա րած ված են 50սմ լայ նու թյա մբ, ու նեն մի նչև 100 
հա ստ ար մատ ներ:

Սնն դի մեջ օգ տա գոր ծու մ են (խա շած, տա պա կած, պա հա ծոյաց
ված)  մի այն մատ ղաշ, դե ռևս դու րս չե կած կամ հո ղի մա կեր ևույթ նոր 



դու րս ե կած ըն ձյու ղ նե րը 1318սմ։ Ե թե դրա նց թույլ տր վի ա զատ ա ճել, 
ցո ղու ն նե րը շատ ա րագ կոպ տա նու մ են, հաս նու մ են 150սմ բա րձ
րու թյան, սաս տիկ ճյու ղա վոր վու մ և լի ո վին կո րց նու մ են սկզբ նա կան 
նուրբ հա մը: Ծնե բե կն ա ճու մ է ոչ մի այն սևա հո ղե րու մ, այլև չո րաց
րած, մշակ ված փա փու կ տոր ֆա հո ղե րու մ: Այն բա րձր խո նա վու թյու ն է 
պա հան ջու մ և այդ դեպ քու մ լավ բե րք է տա լի ս՝ յու րա քան չյու ր տա րու մ 
հեկ տա րից մի նչև 1012 տ/ հա և ա վե լի: 



Ծ նե բե կի բույ սի պա հան ջը  
հո ղի, ջրի և լույ սի նկատ մա մբ

Նույն տե ղու մ հնա րա վոր է ա ճեց նել  15-20 տա րի: Ծնե բե կին պե տք 
է հատ կաց նել լավ տա քա ցող, բա րձ րա դիր, ցու րտ քա մի նե րից պա շտ
պան ված փխ րու ն, ա վա զային հո ղեր: Գար նա նը հայաս տա նյան շու կա
նե րու մ մեծ մա սա մբ վա ճառ վու մ են մի այն վայ րի ա ճող ծնե բե կի մատ
ղաշ ցո ղու ն ներ, ո րո նք ո րա կա կան, սնն դային հատ կա նիշ նե րով զի ջու մ 
են մշա կու թյան մեջ հայտ նի, բա րձր բեր քա տու սոր տե րին: 

Այն հո ղու մ, որ տեղ լավ բե րք է տա լիս կար տո ֆի լը՝ ա մե նան պաս տա
վոր հո ղն է ծնե բե կի հա մար: Դրա հա մար մաս նա գետ նե րը խոր հու րդ 
են տա լիս ծնե բե կը տն կել կար տո ֆի լից հե տո, այդ պես կա րե լի է ստու
գել, թե ինչ քա նով տվյալ հո ղա տա րած քը բա րեն պա ստ կլի նի ծնե բե կի 
հա մար: Այս բույ սը սի րու մ է հիմն ային հո ղեր, հո ղի pH մա կար դա կը 
պե տք է լի նի 5,5ից ոչ պա կաս: Բա րձր թթ վայ նու թյու ն ու նե ցող հո ղե
րու մ ծնե բե կը չի ա ճու մ: Ի դե ա լա կան տար բե րա կը ծնե բե կի հա մար դա 
փա փու կ սևա հո ղն է, խա ռն ված տոր ֆի հետ: Հո ղը պե տք է խո նա վեց
նել մի ջինչա փա վոր: Հա րու ստ հո ղու մ ծնե բե կի բույ սը ձևա վո րու մ է 
բնո րոշ հա ստ ար մատ նե րը:

 Հա կա ցու ց ված են կա վա խա ռն, ծա նր հո ղե րը, նրա նց մա կե րե սը 
կոշտ շեր տով է պատ վու մ և ըն ձյու ղ նե րի գլ խիկ նե րին ճն շու մ են բարձ
րա նալ, ին չի հետ ևան քով գլ խիկ նե րը կո րա նու մ են, իսկ դա փչաց
նո մ է ապ րան քային տես քը: Ծնե բե կի ա ճեց ման հա մար պի տա նի չեն 



գրուն տային ջրե րը բա րձր մա կար դակ ու նե ցող հո ղա տա րա ծք նե րը: 
Այդ նույն պատ ճա ռով ցած րա դիր, ճահ ճոտ հո ղե րը և այն տա րա ծք նե
րը, որ տեղ հա վաք վու մ են գար նան ձն հա լի ջրե րը նու ն պես նպա տա
կային չէ օգ տա գոր ծել ծնե բե կի հա մար: Ե թե 1մ խո րու թյան մա կար դա
կու մ գրու ն տային ջրե րը բա րձ րա նան, դրա նից ծնե բե կի ար մատ նե րը 
կսկսեն նե խել, իսկ շատ չոր հո ղը դան դա ղեց նու մ է ա ճի տեմ պե րը և 
զար գաց ման ո րա կը, ըն ձյու ղ նե րը բա րա կու մ են, կոշ տա նու մ, դառ նու մ 
են դառ նա համ: 

Յու րա քան չյու ր տար վա բեր քա հա վա քից հե տո հո ղը կո րց նու մ է 
սնն դա րար նյու թե րի զգա լի քա նա կու թյու ն: 1 տար վա հաշ վար կով հո
ղից դու րս է գա լիս 120կգ ա զոտ, 104կգ կա լի ու մ, 33կգ ֆոս ֆոր և 76կգ 
կալ ցի ու մ: Բնա կա նա բար ա ռատ բե րք և ապ րան քային տե սք ու նե ցող 
ծնե բեկ կա րե լի է ստա նալ հա րու ստ, պա րար տաց ված հո ղու մ: Հո ղի 
մեջ ա զո տի դե ֆի ցի տի հետ ևան քով, ծնե բե կի ըն ձյու ղ նե րը քա նա կա
պես պա կա սու մ են ու չա փե րո վ՝ փոք րա նու մ: Կա լի ու մի ան բա վա րա
րու թյու նից բույ սի մոտ մի այն նվա զու մ է ըն ձյու ղ նե րի քա նա կը: Հազ
վա դեպ է ծնե բե կին պա կա սու մ ֆոս ֆո րը, քա նի որ պլան տա ցի ա նե րը 
պար բե րա բար պա րար տաց նու մ են գո մաղ բով, այդ դեպ քու մ լրա ցու ցիչ 
ֆոս ֆո րի կա րիք չի լի նու մ: Ժա մա նա կին պա րար տաց նե լը ե րաշ խիք է 
նրան, որ բույ սի ա ճը կա նգ չի առ նի, նրա ի մու նի տե տը կդի մա կայի 
հի վանդու թյու ն նե րին, իսկ բեր քը կլի նի հա մեղ, սնն դա րար, ո րա կով: 
Հատ կա պես ան հրա ժե շտ են օր գա նա կան սնու ցիչ նե ր՝ գո մա ղբ՝ աշ նա
նը, հա մա կց ված օր գա նա կան պա րար տա նյու թ՝  գար նա նը: Ըն ձյու ղ նե
րի ա րագ ա ճե լու և հա րու ստ բեր քի հա մար 3 շա բա թը մեկ ա ռա տո րեն 
լց նել ջրով բա ցած գո մա ղբ 10:1 հա րա բե րակ ցու թյա մբ: 



Ծ նե բե կը բազ մա նու մ է եր կու ե ղա նա կո վ՝ սեր մե րով և կոճ ղար մատ
նե րի բա ժա նու մով:

Սերմերով բազմացում
Ծ նե բե կի սեր մե րն ու նեն շատ կա րծր կե ղև և ծլու մ են շատ դժ վար, 

դրա հա մար ցա նե լու ց ա ռաջ 45 օր թր ջու մ են 3035°C ջրով, թաց 
կտո րի վրա, օ րը 2 ան գամ փո խե լով ջու րը և սպա սե լով մի նչև ար մա
տի կի դու րս գա լը, ո րը 0.51մմ չպի տի գե րա զան ցի: Այդ ըն թաց քու մ 
տա րած քու մ պե տք է ա պա հո վել հաս տա տու ն ջեր մաս տի ճան, որ պի սի 
ջրի ջեր մաս տի ճա նը չն վա զի: Բա րձ րո րակ սա ծիլ ներ ստա նա լու հա
մար ան հրա ժե շտ է, որ տն կա րա նի հո ղը պա րա րտ լի նի, ու նե նա 2 մաս 
հող, և մե կա կան մաս ա վազ, տո րֆ, փտած գո մա ղբ, հա րա բե րակ ցու
թյու նը: Այ նու հե տև կա տա րել ցա նք երբ հո ղը առն վա զն տա քա ցել է 
+18°C: Ար մա տիկ տված սեր մե րը ցա նել 1.52սմ խո րու թյա մբ, 35 սմ 
միջ բու սային և 15սմ միջ շա րային հե ռա վո րու թյա մբ : Սեր մե րը ծլե լու ըն
թաց քու մ շատ զգայու ն են ցր տի նկատ մա մբ, նպաս տա վոր ջեր մաս տի
ճա նը, առն վա զն, պե տք է լի նի +10°C: Ջեր մաս տի ճա նի բա րձ րաց մա նը 
զու գըն թաց, ծլե լու ին տեն սի վու թյու նը մե ծա նու մ է: +10°C ջեր մաս տի
ճա նային պայ ման նե րու մ ծի լե րը դու րս են գա լիս 21րդ օ րը, +14°Cի 
ժա մա նա կ՝ սեր մե րը ծլու մ են 11րդ օ րը, իսկ +24°Cի ժա մա նա կ՝ 5րդ 
օ րը: Մեկ հեկ տար հո ղա տա րած քին ան հրա ժե շտ 33,5կգ սե րմ: 710 
օր ան ց դու րս կգան ա ռա ջին ծի լե րը: 15 օր ան ց հո ղը սնուցել 1մ² հաշ

 Բազ մա ցու մ



Սերմերի նախացանքային թրջում

2 ամսական սածիլների տնկարան



Տնկման խրամատների փորելը և օրգանական պարարտանյութով և  
հողախառնուրդով լցնելը:

 Տնկաման համար պիտանի սածիլներ



վար կով 56կգ հու մու ս և թույլ կոն ցե նտ րա ցի այով հա մա լիր հան քային 
պա րար տա նյու թով: Ե թե ջեր մո ցու մ թա ղան թը պատ վու մ է կոն դեն
սաց ված ջրի կա թիլ նե րով, ա պա սա ծիլ նե րին պե տք է օ դա փո խել: 
Սա ծիլ նե րի խնամ քը՝ ժա մա նա կին ջրե լն է, հո ղի ոչ շատ խո րը փխ րե
ցումն է (որ պես զի ար մա տը չվ աս վի) և մո լա խո տե րի պար բե րա բար 
հե ռացու մը:

 Սա ծիլ նե րի հա մար նա խա տես ված տն կա րա նը, արկղ նե րը կամ ջեր
մո ցը պե տք է լի նի լավ լու սա վոր ված տե ղու մ, իսկ ջեր մաս տի ճա նը տա
րած քու մ՝ 25°C, (հիմն ա կա նու մ թա ղան թա պատ ջեր մոց նե րու մ): Հողն 
ան հրա ժե շտ է ա մեն օր խո նա վեց նել: Լավ խնամ քի դեպ քու մ աշ նա
նը սա ծիլ նե րը ձևա վոր վու մ, դառ նու մ են ա ռո ղջ թու փ, ու ժեղ ար մատ
նե րով և 4060սմ եր կա րու թյա մբ 45 ցո ղու ն նե րով և հա ջո րդ տար վա 
գար նա նը պատ րա ստ են հիմն ա կան տե ղու մ տն կե լու հա մար: Աշ նան 
վեր ջու մ ան հրա ժե շտ է բույ սե րի վեր գետ նյա մա սը կտ րե լ՝ հե ռաց նել և 
ծած կել փտած գո մաղ բի 57սմ շեր տով:  Ծնե բե կի 1 տա րե կան սա ծիլ
նե րը կա րե լի է դա շտ փո խադ րել  վաղ գար նա նը, երբ նրա բող բոջ նե րը 
դեռ չեն արթ նա ցել: Քա նի որ ծնե բե կի ար մա տային հա մա կար գը բա
վա կա նին խո րն է ա ճու մ՝ դեռ վաղ աշ նա նից նրա հա մար հատ կաց ված 
հո ղա տա րած քը պե տք է նա խա պես պատ րա ստ լի նի: Հո ղը պե տք է 
աշ նա նը նա խա պես փխ րեց նել 4050սմ խո րու թյա մբ, մաք րել մո լա խո
տե րի ար մատ նե րից, բո լոր տե սա կի վա սա տու մի ջատ նե րի թր թու ր
նե րից և պա րար տաց նել 1մ²ի    հա մա ր՝(ֆի զի կա կան քա շով)  30գ կա
լի ու մի ֆոս ֆատ, 60գ սու պեր ֆոս ֆատ, օր գա նա կան պա րար տա նյու
թե ր՝ գո մա ղբ 1520կգ, փայ տի մո խիր ՝ 60գ: Տն կե լու հա մար պի տա նի 



սա ծիլ նե րը պե տք է ու նե նան 35 զար գա ցած բող բոջ ներ և փար թամ 
ար մա տային հա մա կա րգ:

    Սա ծի լը տնկ վու մ է վաղ գար նա նը: Սա ծի լի հա մար ան հրա ժե շտ է 
փո րել 40սմ խո րու թյա մբ և 40սմ լայ նու թյա մբ փո սեր, ո րո նք մի մի ան
ցից պե տք է հե ռու լի նեն 80100սմ: Փո սե րը  պե տք է լց վեն կի սափտած 
գո մաղ բի 20սմ շեր տով, իսկ վրայից լց նու մ են 10սմ բա րձ րու թյա մբ՝ 
հու մու սի, ա վա զի, փխ րու ն հո ղի խառ նու րդ: Սա ծիլ նե րը տն կու մ են 
ի րա րից 3540սմ հե ռա վո րու թյա մբ 1քմ վրա տն կե լով 3 սա ծիլ: Մեկ 
հեկ տար հո ղա տա րած քու մ տն կու մ են 2530 հա զար սա ծիլ: Տն կե լու ց 
հե տո սա ծիլ նե րը ծած կել հո ղով տոր ֆի կամ գո մաղ բի հետ խառ նած 
10սմ շեր տով: Տն կե լու ց հե տո պե տք է ա ռատ ջրել:

 Քաղհան փխրեցում

Հետագա խնամքը` 1. հողի փխրեցում, 2. ջրում, 3. ամռանը սնուցում

Սածիլների տնկում



 Քախհան փխրեցում և 
ամառային սնուցում

Բազմացում կոճղարմատների բաժանումով
Ե թե կա հնա րա վո րու թյու ն ձե ռք բե րել  ո րա կյալ կոճ ղար մատ ներ, 

ա պա այս մե թո դով բազ մաց նե լն ա վե լի նպա տա կա հար մար է, ո րով
հե տև սեր մե րով բազ մաց նե լը բա վա կան բա րդ, աշ խա տա տար, ժա
մա նակ պա հան ջող պրո ցես է, բա ցի այդ, ցան ված ոչ բո լոր սեր մե րը 
կա րող են ա պա հո վել լավ ծլու նա կու թյու ն և տալ կեն սու նակ, բա րձր 
ո րա կի սա ծիլ ներ: Ֆեր մեր նե րի մեծ մա սը գե րա դա սու մ են այս տար
բե րա կը, իսկ սեր մե րով բազ մաց նու մ են հա տու կ պրո ֆե սի ո նալ տնկա
րան նե րու մ: Դրա նք հա տու կ մաս նա գի տաց ված կե նտ րոն ներ են, որ
տեղ կբա ցատ րեն յու րա քան չյու ր սոր տի ճի շտ խնամ քի, ա ռա նձ նա
հատ կու թյու ն նե րի մա սին: Այս բույ սի սա ծիլ նե րը բա վա կան նու րբ են ու 
զգայու ն և նրա նց ան հրա ժե շտ է հնա րա վո րի նս լավ ամ րա նալ: Հատ
կա պես ցու րտ տա րա ծա շր ջան նե րու մ ճի շտ է կի րա ռել այս տար բե րա



կը՝ տն կել պատ րաս տի ար մատ ներ, կո րու ստ ներ չեն լի նի: Ար մատ
նե րով բազ մաց նե լու հա մար պե տք է ար դեն 3 տա րե կան դար ձած, 
թփի ար մատ նե րն ա ռա նձ նաց նել, այն հաշ վար կով, որ յու րա քան չյու ր 
կտր ված մա սը լի նի բա վա կան հա ստ, լավ զար գա ցած հո րի զո նա կան 
տա րած ված ար մատ նե րով և վրան ու նե նա մի քա նի հատ խո շոր բող
բոջ ներ: Տն կա րան նե րից գնե լու դեպ քու մ պե տք է հա մոզ վել, որ ար
մա տի վրա ոչ մի չո րա ցած մա սեր չկան: Ար մատ նե րը գնու մ են մի այն 
այն ժա մա նակ, երբ հիմն ա կան հո ղն ար դեն պատ րա ստ ված է տու ն կի 
հա մար: Ար մատ նե րը պահ վու մ են մու թ, չոր, սա ռը տե ղու մ, որ պես զի 
քնած բող բոջ նե րը չա րթ նա նան, օ րի նա կ՝ տոր ֆա մա մու ռով լց ված տու
փե րի կամ պար կե րի մեջ: Սն կային հի վան դու թյու ն նե րով չվա րակ վե լու  
նպա տա կով տն կե լուց ա ռաջ ար մատ նե րը ան հրա ժե շտ է սու զել ֆու ն
գի ցի դի լու ծույ թի մեջ: 

Ար մատ նե րով բազ մաց նել հնա րա վոր է և՛ գար նա նը, և՛ աշ նան 
վեր ջու մ: Պար տա դիր պայ ման է՝ յու րա քան չյու ր ար մա տը պե տք է 
առնվազն 30գ քաշ ու նե նա, իսկ ի դե ա լա կան է հա մար վու մ, ե թե տընկ
վող ար մա տի քա շը հաս նու մ է 50գի: Տն կու մ են մի ան գա մից հիմն ա
կան տե ղու մ, գե րա դա սե լի է չոր ա վա զա հո ղու մ, 50սմ խո րու թյա մբ փո
սում, որ տեղ նա խա պես պե տք է լց նել հո ղի և հու մու սի խառ նու րդ մոտ  
2530սմ շեր տով (78կգ/ մ² հու մու ս):  Ստաց վու մ է, տնկ վող ար մա տը 
25սմ խո րու թյա մբ է թաղ վու մ: Ար մատ նե րն ի րա րից հե ռու պե տք է լի
նեն 3540սմ, իսկ տա րա ծու թյու նը շար քե րի մի ջև՝ 80 100սմ: Տն կե
լուց ան մի ջա պես հե տո պե տք է ա ռատ ջրել: Երբ ա ռա ջին ցո ղու ն նե րը 
դուրս կգան հո ղի մա կե րես, մար գե րը պե տք է ծած կել հու մու սով 57սմ 
և ա ռատ ջրել: Հիմն ա կան տե ղու մ ար մատ նե րը լի ո վին հար մար վու մ 



են 11,5 ա միս հե տո: Ցո ղու ն նե րի աճն ա րա գաց նե լու հա մար խոր
հուրդ է տր վու մ ա ռա ջին ջրե լու ց հե տո հո ղը սնու ցել ջրով խառ նած 
գո մաղ բով (5 մաս ջու րը 1 մաս գո մաղ բի հետ). Երկ րո րդ ան գամ սնու
ցու մը՝ 3 շա բաթ հե տո՝ թռչ նաղ բի լու ծույ թով (12 մաս ջու ր և 1 մաս թռչ
նաղբ): Իսկ ցր տե րը սկսվե լիս վեր ջին ան գամ սնու ցու մ են հա մա լիր 
հան քային պա րար տա նյու թե րով, բա ցա ռե լով ա զո տա կա նը: Ձմե ռե լու 
հա մար բույ սի վե րին մա սը կտ րու մ են, հո ղով ծած կու մ, վրայից լց նու մ 
հու մու ս և չո րա ցած տե րև ներ : Շար քե րի մեջ տե ղու մ լց նու մ են գո մա ղբ: 
Ար մատ նե րով բազ մաց նե լու դեպ քու մ բույ սի հար մար վո ղա կա նու թյու
նը և կե սու նա կու թյու նը կազ մու մ է հա մա րյա 100%: Ա ռա ջին 2 տա րում 
ծնե բե կի խնամ քը փխ րեց նե լն է, ջրե լը և հո ղի սնու ցու մը հա մա լիր հան
քային պա րար տա նյու թե րով (2030գ/մ²) և մո լա խո տե րի դեմ մշա տա
կան պայ քա րը: Ջրե լը պե տք է լի նի պար բե րա բար, բայց ոչ ա ռատ: 
Ա մեն ան գամ ջրե լու ց հե տո պե տք է պար տա դիր փո րելփխ րեց նել հո
ղը, որ պես զի հո ղի մա կե րե սին չոր կե ղև չձ ևա վոր վի: Ամ ռան կե սե րին, 
ակ տիվ ա ճի ժա մա նակ, ան հրա ժե շտ է լրա ցու ցիչ սնու ցել օր գա նա կան 
պա րար տա նյու թե րով: Սկ սած եր րո րդ տար վա նից, բույսն ամ րա ցած է 
և տա լիս է բազ մա թիվ, հյու թեղ ըն ձյու ղ ներ: 



  Գար նա նը ծնե բե կի դաշ տը փոց խու մ կամ կու լ տի վաց նու մ են այն
պես, որ բույ սե րը չվ աս վեն: Այ նու հե տև բույ սե րի բա րձ րա նա լու ց հե
տո ա կոս նե րի փոս մնա ցած մա սն աս տի ճա նա բար լց նու մ են հո ղով, 
հա վա սա րեց նու մ հո ղի մա կե րե սին, ըստ կա րի քի ջրու մ, քաղ հա նու մ, 
փխրեց նու մ, ամ բո ղջ ժա մա նակ դաշ տը պա հու մ մա քու ր ու փխ րու ն վի
ճա կու մ: Ամ ռա նը ծնե բե կի բույ սե րն ա ռա ջաց նու մ են վեր գետ նյա կա նաչ 
զա նգ ված և փար թամ կոճ ղար մա տային հա մա կա րգ: Աշ նա նը բույ սե րի 
վեր գետ նյա մա սե րը հե ռաց նե լու ց հե տո տն կած շար քե րու մ կա տա րու մ 
են թե թև բու կ լից և հո ղը ցան քա ծած կու մ 5սմ փտած գո մաղ բա շեր տով: 
Ձմե ռային սառ նա մա նիք նե րից պա շտ պա նե լու հա մար, պե տք է ձևա
վո րել ոչ մեծ մար գերթու մ բիկ ներ, ցան քա ծած կել հու մու սով, խառ նած 
փայ տի թե փի հետ: Հա ջո րդ տար վա գար նա նը միջ շար քե րու մ լց նու մ 
են 2030տ փտած գո մա ղբ, կա տա րու մ խոր կու լ տի վա ցի ա և խնա մում 
սո վո րա կան ձևով` քաղ հա նու մ, ջրու մ, փխ րեց նու մ, աշ նա նը նո րից կա
տա րու մ բու կ լից` 1520 սմ խո րու թյա մբ, վրայից ծած կու մ 10սմ բու սա
հո ղով (հու մու սով): 

Եր րո րդ տար վա վաղ գար նա նը ծնե բե կի շար քե րը ծած կող հո ղա
շեր տը փխ րեց նու մ են ե ղան նե րով կամ բա հե րով: Այդ աշ խա տան քը 
պե տք է կա տա րել շատ մեծ խնամ քով ու զգու շու թյա մբ, որ պես զի մատ
ղաշ ըն ձյու ղ նե րը չվ աս վեն: Փխ րեց ված հո ղա շեր տով կա տա րու մ են 
բու կ լից` հո ղա շեր տի հաս տու թյու նը կոճ ղար մատ նե րի վրա հա սց նե լով 

Մ շա կու թյու ն և ըն թա ցիկ խնա մք



2025սմի: Ծնե բե կի ա ռա ջին բեր քը հա վա քու մ են սա ծի լի տնկ ման 
եր րո րդ տար վա գար նա նը: Վա ղա հաս սոր տե րի ըն ձյու ղ նե րը սկ սու մ 
են ա ճել հո ղու մ 8°C պայ ման նե րու մ, իսկ ու շա հաս սոր տե րի նը` 1215°C 
պայ ման նե րու մ: 



 Կախ ված է նրա նից, թե որ տե սա կի ծնե բեկ եք ու զու մ ստա նալ՝  
սպի տակ, թե կա նաչ, ան հրա ժե շտ է ձևա վո րել բա րձր կամ ցա ծր թմ բե
րով մշա կու թյու ն: Տար բե րու թյու նը կայա նու մ է նրա նու մ, որ որ տեղ են 
ձևա վոր վու մ ծնե բե կի ըն ձյու ղ նե րը: Հո ղի տա կ՝ սպի տակ են, իսկ հո ղից 
բա րձր՝ կա նաչ: Ե թե ցան կա նու մ եք ստա նալ սպի տակ ծնե բեկ, պետք 
է տն կե լու ց ան մի ջա պես հե տո 68սմ բա րձ րու թյա մբ թմ բեր ձևա վո
րել, իսկ հա ջո րդ տար վա վաղ գար նա նը թու մ բը բա րձ րաց նել մի նչև 
60սմ: Կա նաչ ծնե բե կն ա ճեց նու մ են ա վե լի ցա ծր թմ բե րի վրա: Սպի
տակ ծնե բեկ ա ճեց նե լիս, երբ ըն ձյու ղ նե րը ա ճե լով հաս նու մ են բու կ լից 
ա րած հո ղի մա կե րե սին, ա ռա ջա նու մ են ճա քեր, և եր ևու մ է պատ րաս
տի ըն ձյու ղ նե րի տե ղը: Ձեռ քով հո ղի այդ մա սը զգու շու թյա մբ մի կո ղմ 
են տա լիս, և հա տու կ դա նա կով կտ րու մ հո ղի տակ ա ճած սպի տակ 
ըն ձյուղն ար մա տավ զի կից 34սմ բա րձ րու թյան վրա և ա ռա ջա ցած փո
սի կը նո րից լց նու մ հո ղով: 

Ծ նե բե կը բա րձր բե րք է տա լիս տնկ ման 3րդ, 4րդ տա րի նե րին և 
շա րու նա կու մ է մի նչև 10րդ տա րին, ա պա աս տի ճա նա բար նվա զու մ: 
Ա րա րա տյան դաշ տա վայ րու մ ծնե բե կի բեր քա հա վա քը սկս վու մ է մար
տի 2րդ կե սից և շա րու նակ վու մ մի նչև հու նի սի կե սը: Ծնե բե կը պե տք 
է հա վա քել ա մեն օր, իսկ շատ ու ժեղ ա ճի դեպ քու մ` օ րա կան 2 ան գամ, 
որ պես զի ըն ձյու ղ նե րը հո ղի տա կից դու րս չգան, չկա նա չեն ու ո րա կա
զե րծ չլի նեն: Բեր քը հա վա քե լիս պե տք է կտ րել այդ օ րը հա սու նա ցած 
բո լոր ըն ձյու ղ նե րը և չթող նել վաղ վան: 

Դ րա նից հե տո թող նու մ են, որ ծնե բե կը փար թամ վեր գետ նյա կա նաչ 
զա նգ ված կազ մա վո րի և մի նչև ա շու ն հզոր կոճ ղար մատ ներ ա ռա ջաց



նի: Աշ նա նը վե գե տա տիվ զա նգ վա ծը հն ձու մ են և շար քե րը ծած կում 
գո մաղ բով` հեկ տա րին 4060տ հաշ վով: Իսկ գար նա նն այդ գո մաղ
բը ետ են տա լիս միջ շար քե րի մեջ և կու լ տի վա տոր նե րով խառ նու մ հո
ղին: Այս պի սով, յու րա քան չյու ր տա րի բեր քա հա վա քի ա վար տից հե տո, 
դաշ տը պա րար տաց նու մ են 4060տ գո մաղ բով և հան քային պա րար
տա նյու թե րով: Չի կա րե լի կտ րած ճյու ղե րը թող նել մար գե րի վրա, դա 
կդառ նա մի ջատ նե րի բազ մա նա լու հա մար նպաս տա վոր վայր: Պետք 
է հե ռաց նել և վա ռել:

Թե քա նի ցո ղու ն կա րե լի է հա վա քել, ա ռա նց վա սե լու բույ սի հե
տա գա բեր քատ վու թյա նը, ո րո շու մ են` ել նե լով հետ ևյա լից` բույ սը 
չպետք է այն քան թու լաց նել, որ փշա տեր ևային փու լու մ սնն դա նյու թե
րը կու տա կե լու ժա մա նակ չու նե նա: Բեր քա հա վա քի ա ռա ջին տա րու մ 
(կյան քի 34 տա րի), ցո ղու ն նե րի հա վա քը կա րող է տևել 34, երկ րորդ 
տա րում`5 6 և հե տա գա տա րի նե րին 68 շա բաթ: Որ քան եր կար է 
փշա տեր ևային փու լը, այն քան բա րձր է ծնե բե կի բեր քատ վու թյու նը: 
Փշա տեր ևային փու լի 6570 օր տևո ղու թյան դեպ քու մ մի ջին հաշ վով 
մեկ բույ սից ստաց վու մ է 810 ցո ղու ն /450500գ/: Բեր քատ վու թյան գա
գաթ նա կե տին հա սած բույ սը սե զո նի ըն թաց քու մ տա լիս է մոտ 812 
ցո ղու ն: Հե նց այս հա մե ստ քա նա կու թյու նը, պահ պան ման կա րճ ժամ
կե տը և ձեռ քով բե րք հա վա քե լն է բա ցատ րու մ ծնե բե կի բա րձր գի նը: 



Չ նայած այն հան գա ման քին, որ ծնե բե կը 
բա վա կան դի մաց կու ն է հի վա դու թյու ն նե րի 
հան դեպ, նրան կա րող է սպառ նալ վտան գա
վոր 

Helicobasidium purpureum սու ն կը, որն 
ըն դու նակ է բա ռա ցի ո րեն 23 օ րու մ բույ սին 
ոչն չաց նել: Բույ սի ախ տա հար վե լու ա ռա ջին 
նշան նե րն են թափ վող ճյու ղե րը, պատ ճա
ռն ար մա տի վզի կային մա սի մե ռու կա նա լն 
է: Այս վտան գա վոր հի վան դու թյու նը վե րաց
նու մ են սն կաս պան  պատ րաս տու կ նե րով: 
Ֆու ն դա զոլ 10գ10լ ջրին, Կվադ րիս 0.8մլ10լ 
ջրին, Տո պազ 0.4մլ10լ ջրին:

 Մյու ս սն կային հի վան դու թյու նը ծնե բե
կի ժա նգն է, ո րը բույ սի վրա զար գա նու մ է 
4 է տա պով: Ար դյու ն քու մ վա րակ ված թփե
րի զար գա ցու մը դան դա ղու մ է, հա մա րյա 
ըն ձյուղ ներ չեն տա լիս, իսկ ամ ռան վեր ջին, 
վա ղա ժամ դեղ նու մ են դա դա րեց նու մ են վե
գե տա ցի ան մի նչև ար մա տային հա մա կար գի 
ձևա վոր վե լը, բող բոջ ներ ա ռա ջաց նե լը:  

Ծ նե բե կի հի վան դու թյու ն նե րը և 
վնա սա տու նե րը



Դա ան պայ ման կա նդ րա դառ նա հա ջո րդ տար վա բեր քի վրա, 
կտրուկ կպա կա սի: Սո վո րա բար այս հի վան դու թյու նը հան դի պու մ է 
այն հո ղե րու մ, որ տեղ գրու ն տային ջրե րը շատ են բա րձ րա նու մ, հո ղի 
ջրան ցա նե լի ու թյու նը ցա ծր է կամ հա ճա խա կի տե ղու մ են ան ձև ներ: 
Այս վտան գա վոր հի վան դու թյու նը վե րաց նու մ են սն կաս պան պատ
րաս տու կ նե րով: Ֆու ն դա զոլ 10գ10լ ջրին, Կվադ րիս 0.8մլ10լ ջրին, 
Տո պազ 0.4մլ10լ ջրին:

 Չա փա զա նց խո նավ հո ղի մեջ կա րող է նաև զար գա նալ Ֆու զա րի
ոզ, ին չի ժա մա նակ բույ սի ար մատ նե րը նե խու մ են:

 Վնա սա տու նե րից շատ վտան գա վոր թշ նա մի հա մար վու մ է ծնե բե
կի տեր ևա կե րը: 



 Դ րա նք փո քր, մոտ 0,5սմ եր կա րու թյա մբ, կար միր, մեջ քի վրա սև 
բծե րով բզեզ ներ են, ո րո նց թր թու ր նե րն ու տու մ են բույ սի բո լոր մա սե
րը նաև պտու ղ նե րը: Դրա հետ ևան քով բույ սը շատ ա րագ մեռ նու մ է: 
Հայտն վու մ է գար նան սկզ բու մ, հատ կա պես ակ տիվ է ամ ռան երկ րո րդ 
կե սին և շատ ա րագ է բազ մա նու մ, 1014 օ րը մեկ նոր սե րու նդ է տա լիս: 
Ծնե բե կի տեր ևա կեր նե րի դեմ է ֆեկ տիվ պայ քա րի հա մար, օգ տա գոր
ծու մ են մի ջա տաս պան պատ րաս տու կ ներ, Ֆի տո վե րմ 20 մլ 10լ ջրու մ,  
Ֆու ֆա նոն 10մլ10լ ջրու մ, Կա րա տե Զե ոն 5մլ10լ ջրու մ: 

Գար նա նը ծնե բե կը կա րող է հար ձակ ման են թա րկ վել ծնե բե կի ճան
ճի կող մից, դրա նք փո քր, գո րշ մի ջատ ներ են դեղ նա վու ն վեր ջույթ նե
րով: Դրա նց թր թու ր նե րը կր ծու մ են ծնե բե կի ըն ձյու ղ նե րը, ա ռա ջաց
նու մ են ան ցքեր: Դրա հետ ևան քով ըն ձյու ղ նե րի ա ճը դա դա րու մ է, և 
սնն դի մեջ նրա նք էլ պի տա նի չեն: Ծնե բե կի ճան ճի դեմ օգ նու մ է պայ
քա րել, Ֆի տո վե րմ 20 մլ 10լ ջրին, Ֆու ֆա նոն 10մլ10լ ջրին, Կա րա տե 
Զե ոն 5մլ10լ և այլ նման ազ դե ցու թյու ն ու նե ցող մի ջա տաս պան պա
րաս տու կ նե րը:

Վ նա սա տու նե րից խու սա փե լու հա մար ա մե նաար դյու նա վե տը՝ դա 
կան խար գե լող աշ խա տա նք նե րն են: Գար նա նը և աշ նա նը հար կա վոր 
է պրո ֆի լակ տիկ սրս կել բոր դոյան հե ղու կի և ծծմ բի թրջ վող փո շու հա
մա կց ված բան վո րա կան հե ղու կով (200գ պղն ձար ջա սպ և 100գ ծծմ բի 
թփ – 10լ ջրին): Նաև հար կա վոր է պար բե րա բար ստու գել թփե րը և մի
ջատ նե րի ձվեր հայտ նա բե րե լու ն պես պե տք է այդ ճյու ղե րը հե ռաց նել 
և վա ռել: Չի կա րե լի նաև թույլ տալ, որ բույ սի չո րա ցած ճյու ղե րը մնան 
տե ղու մ և հո ղա մա սու մ մո լա խո տեր հայտն վեն, դրա նց վրա էլ են հա



վաք վու մ մի ջատ ներ: Ե թե աշ նան վեր ջու մ, ծնե բե կի մար գե րը ցան քա
ծած կե լու ց ա ռաջ, մո լա խո տեր մնան մար գե րին, դրա նք ծնե բե կի բզե զի 
հա մար կդառ նան իս կա կան բնա կա վայր ձմե ռը բա րե հա ջող ան ցկաց
նե լու հա մար: Ծնե բե կի պլան տա ցի ա նե րին օ գու տ են տա լիս ըն տա նի 
և վայ րի թռ չու ն նե րը, նրա նք ու տու մ են բզեզ նե րին և մյու ս մի ջատ նե
րին: Ի շա մե ղու նե րը և զա տի կն նե րն էլ սն վու մ են դրանց թրթուր նե րով: 
Հո ղա գո րծ նե րը ծնե բե կի պլան տա ցի ա նե րի ան մի ջա կան հարևա նու
թյա մբ ա ճեց նու մ են մա ղա դա նոս, ռե հան, հա մեմ, սա միթ, լո լիկ, ո րոնք 
ար տա զա տու մ  են վնա սա տու նե րի հա մար խըրտ նեց նող մի ա ցու թյուն
ներ: 



 Բեր քա հա վա քը սկ սու մ են եր րո րդ տա րու ց, որ պես կա նոն ապ րի
լից մայիս ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծու մ: Ծնե բե կի մեկ հեկ տա րից, 
բեր քա հա վա քի ա ռա ջին տա րու մ, ստաց վու մ է 22.5տ բե րք, հե տա գա 
տա րի նե րին կա րող է հաս նել մի նչև 1012տ: 

Վաղ գար նա նը կա տա րու մ են բա րձր բու կ լից և ա մեն օր ու շա դիր 
հետ ևու մ հո ղի մա կե րե սի վի ճա կը: Հե նց որ ցո ղու ն նե րը հաս նեն հո ղի 
մա կե րե սին (բա րձ րաց նեն հո ղը և կեղ ևա շեր տին ճա քեր նկատ վեն), 

 Բեր քա հա վաք և պահ պա նու թյու ն



նրա նց պե տք է հա վա քել, շատ կար ևոր է այդ պա հը բաց չթող նել: Հա
վա քել ա մեն օր: Իսկ սպի տակ ըն ձյու ղ ներ ստա նա լու հա մար գար նա
նը պե տք է ծնե բե կը ծած կել 3035սմ հո ղի շեր տով, որն էլ լրա ցու ցիչ 
ծած կու մ են սև պո լի է թի լե նով: Երբ ե ղա նա կն ար ևային է, բե րքն ան
հրա ժեշտ է հա վա քել ա ռա վո տյան կամ ե րե կոյան, քա նի որ կտր ված 
ցո ղուն նե րը, ար ևի ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցու թյան տակ, կո րց նու մ են 
ի րե նց հյու թա լի հա մը: Ցո ղու ն նե րը կտ րե լու ց ա ռաջ ան հրա ժե շտ է 
ձեռ քե րով հե ռաց նել հո ղա շեր տը, որ պես զի չվ աս վեն ցո ղու նի գա գա
թային մա սե րը և ար մա տավ զի կից 34սմ բա րձր կտ րել, ո րից հե տո 
փա կել հո ղա շեր տով: 

Եվ րո պա կան ստան դա րտ նե րի պա հան ջով, շու կա ար տա հան ված 
ծնե բե կը պե տք է պար տա դիր ու նե նա 2022սմ եր կա րու թյու ն, 1,52 սմ 
հաս տու թյու ն, գլ խիկ նե րը պե տք է փակ լի նեն: Այս պա րա մետ րե րից 
շեղ վե լն ապ րան քին ո րա կու մ է որ պես պա հան ջա րկ չու նե ցու ղ: Հա վա
քած ըն ձյու ղ նե րը, ո րո նց եր կա րու թյու նն առն վա զն 23սմ է, ըստ հաս
տու թյան տե սա կա վո րու մ են 3 խմ բի` ա ռա ջի նը 2 սմ և ա վե լի, երկ րոր
դը` 1,52սմ և ե րո րր դը` 1,5սմ տրա մագ ծով: Տե սա կա վո րե լիս եր կա րու
թյու նը պե տք է դա րձ նել ճշգ րիտ 22սմ: Այ նու հե տև տե սա կա վոր ված ըն
ձյու ղ նե րը կա պու մ են խր ձե րով` 0,250,5կգ կշ ռով, և մի նչև վա ճառ քի 
ու ղար կե լը պա հու մ մու թ ու ցու րտ պայ ման նե րու մ:

 Հիմն ա կա նու մ բեր քա հա վա քը տևու մ է 2 ա միս: Հու նի սի վեր ջում 
դա դա րեց նու մ են, և թող նու մ, որ բույսն ա զատ ա ճի մի նչև ա շու ն: 
Ձմռան նա խա շե մին, երբ ցո ղու ն նե րը դեղ նու մ են, նրա նց կտ րու մ են 
հո ղի մա կե րե սին մոտ և փա կու մ հո ղի գո մաղ բի խառ նու ր դով (7սմ 



բա րձ րու թյա մբ շեր տով), որ պես պա րար տա նյու թ թույ լա տր վու մ է օգ
տագոր ծել փայ տի մո խիր: Ձմ ռան ցր տե րից պա շտ պա նե լու հա մար հո
ղի խո նա վու թյան և օ դա փո խու թյան օպ տի մալ բա լան սը պահ պա նե լու 
նպա տա կով, պե տք է հո ղի մա կե րե սը ցան քա ծած կել հա տու կ պա շտ
պա նիչ հա ստ շեր տո վ՝ բնա կան նյու թե րից: Դրա հա մար օգ տա գոր ծու մ 
են թափ ված տե րև ներ կամ փայ տի թեփ, կամ ծա ռե րի ման րաց րած կե
ղև: Խոր հու րդ չի տր վու մ բեր քա հա վա քի ա ռա ջին տա րու մ մեկ բույ սից 
կտ րել 5ից ա վե լի ըն ձյու ղ, դա կթու լաց նի, ու ժաս պառ կա նի ծնե բե կի 
թփին: Հա ջոր դող տա րի նե րին, ինչ քան թու փը մե ծա նա և ամ րա նա, 
կա րե լի է ա վե լի շատ հա վա քել, հա սց նե լով 1քմի հաշ վար կով, մի նչև 30 
ըն ձյու ղ 1 տար վա ըն թաց քու մ: Բեր քա հա վա քի ա ռա ջին տա րու մ բեր քի 
քա նա կը կլի նի մի նի մա լ՝ մոտ 0.5կգ, բայց հե տա գա տա րի նե րին, ճիշտ 
խնամ քի, պա րար տաց նե լու, ջրե լու դեպ քու մ 1/մ²ից կա րե լի է կա րե լի է 
հա վա քել մի նչև 1.5կգ ո րա կյալ բե րք: Սառ նա րա նու մ ծնե բե կը պա հում 
են խո նավ կտո րի մեջ փա թա թած, 01°С ջեր մաս տի ճա նային պայ ման
նե րու մ. սպի տակ ծնե բե կը 4 օ րից ոչ ա վե լի, կա նա չը՝ մի նչև 15 օր՝ ուղ
ղա հայաց դիր քով: Նման պայ ման նե րու մ ծնե բե կը պահ պա նու մ է և՛ իր 
թա րմ տես քը, և՛ նու րբ հա մային հատ կա նիշ նե րը: Հո րի զո նա կան դիր
քով պա հե լիս ծնե բե կի ըն ձյու ղ նե րը ծռմռ վու մ են: 



այն մշա կել ստա ցել են 19րդ դա
րու մ, Ֆրան սի այու մ, Ար ժեն տել 
շր ջա նու մ: Տա լիս է բաց գույ նի, 
սպի տա կա վար դա գույն գլ խիկ
նե րով խո շոր, ա մու ր ցո ղու ն ներ: 
Ցո ղու նի մի ջու կը սպի տակ է, 
նուրբ, գե րա զա նց հա մով: Ցու րտ 
երկրնե րու մ ակ տիվ ա ճը սկ սում 
է ապ րի լի 2րդ տաս նօ րյա կից, 

Ծնեբեկի հայտնի սորտեր են՝

Ձ նե գլ խիկ
տա լիս է ոչ խո շոր ցո ղու ն ներ, բաց 
կա նաչ գույ նի, փա փու կ գլխի
կով: Հա մը հի շեց նու մ է կանաչ 
ո լոռ, շատ նու րբ է, ցու րտ տա րա
ծա շրջան նե րու մ բեր քա հավաքը 
սկսու մ են մայի սի ա ռա ջին տաս
նօ րյա կից: 

Ար ժեն տե լյան  
վա ղա հաս



մայի սին կա րե լի է սկ սել հա վա քել: Մեկ բույ սի բեր քատ վու թյու նը հաս
նու մ է 250գ, 1մ²ից հա վաք վու մ է մի նչև 2կգ: Այս տե սա կը կա րե լի է 
և՛ պա հա ծոյաց նել, և՛ պատ րաս տել թա րմ վի ճա կու մ: Ցու րտ տա րա ծա
շրջան նե րու մ բեր քա հա վա քը սկ սու մ են մայի սի ա ռա ջին կե սին: Կա նաչ 
ըն ձյուղ նե րը քա ղե լու ց հե տո շատ ա րագ կո րց նու մ են ի րե նց խո նա վու
թյու նը, ար դյու ն քու մ կոպ տա նու մ են: Դրա հա մար ան մի ջա պես քա ղե
լու ց հե տո, պե տք է պո լի է թի լե նային տոպ րա կի մեջ դնել: Ար ժեն տե լյան 
ծնե բե կը ա րագ է հա սու նա նու մ, դա հա մար վու մ է ա ռա վե լու թյու ն և ու
նի բա րձր պա հան ջա րկ, գի նը բա րձր է: Պտու ղ նե րը հա սու նա նու մ են 
օ գոս տո սի վեր ջին, նա րն ջա գույն ե րան գի են և ե ռա կո ղմ տե սք ու նեն: 
Ա մեն կող մու մ գտն վու մ է 1 սե րմ: 

Ար ժեն տե լյան ու շա հաս
ար ժեն տե լյան ծնե բե կի ու շա հաս 
սոր տի բեր քա հա վա քի ժամ կե տը 
ձգ վու մ է մի նչև օ գոս տո սի կե սե
րը: Ու տու մ են և՛ թա րմ վի ճա կու մ, 
և՛ պա հա ծոյաց րած: 

Բ րաու նշ վեյ գի փառ քը
այս սոր տը մշա կու մ են հիմն ա կա
նու մ պա հա ծոյաց նե լու նպա տա



կով: Յու րա քան չյու ր թու փ տա լիս 
է մեծ քա նա կու թյա մբ ցո ղու ն նե ր՝ 
գե րա զա նց հա մային հատ կա նիշ
նե րով: Ցո ղու ն նե րը բաց գույ նի 
են, թե թև վար դա գույն ե րան գով, 
գլ խիկ նե րը՝ ճեր մակ: Կայու ն են 
կա նա չե լու նկատ մա մբ:

 

Դե ղին վա ղա հաս
ս տեղ ծել են ռու ս սե լեկ ցի ո ներ նե
րը, ա րագ հա սու նա ցող տե սակ 
է, եր կար, նու րբ, կա նա չա դեղ
նա վուն ըն ձյու ղ նե րով: Գլ խի կը 
դե ղին գույ նի է, ա մու ր փակ ված, 
մի ջու կը սպի տակ է, 

Բեր քա ռատ 6
ըն ձյու ղ նե րը հա ստ են, գլ խի կը՝ 
վար դա գույն, ո րը լույ սի ազ դե ցու
թյու նից դառ նու մ է կա նա չա մա
նու շա կա գույն: Ցո ղու նի մի ջու կը 
թույլ դեղ նա վու ն է: 



Մե րի Վա շի նգ տոն
մի ջա հաս է: Ստեղ ծել են ա մե րի կա ցի սե լեկ ցի ո ներ նե րը, ըն ձյու ղ նե րը 
խո շոր են, մսա լի, կա րմ րա մա նու շա կա գույն: Ցո ղու նի մի ջու կը գե րա
զա նց համ ու նի ան կախ նրա նից խա շու մ են, թե տա պա կու մ: Ու ժեղ 
լույ սից գլ խիկ նե րը կա րող են ստա նալ կա նաչ ե րա նգ: Դի մաց կու ն է 
սառ նա մա նիք նե րի, հի վան դու թյու ն նե րի, վա սա տու նե րի նկատ մա մբ: 
Չո րային ե ղա նա կին նույն պես լավ է դի մա նու մ: Հա րու ստ է շատ օգ տա
կար վի տա մին նե րո վ՝ ռի բոֆ լա վին, բե տա կա րո տին, խո լին, թի ա մին, 
նի ա ցին, ֆո լի աթ թու, աս կոր բի նաթ թու: Օր գա նիզ մի հա մար ան հրա
ժե շտ հան քային է լե մե նտ նե րից պա րու նա կու մ է նատ րի ու մ, կա լի ու մ, 
եր կաթ, կալ ցի ու մ, սե լեն, պղի նձ, ման գան: 

 
 Գայն լիմ
վա ղա հաս օ տա րե րկ րյա սո րտ է, 
տա լիս է մեծ քա նա կու թյա մբ գե
րա զա նց ո րա կի եր կար ըն ձյու ղ
ներ: 

Ցա րա կան
հա մար վու մ է բեր քա ռատ տե սակ, 
ցո ղու նի մի ջու կը սպի տակ գույն է 
11,5սմ տրա մագ ծով: Ցր տա դի
մաց կու ն, չո րա դի մաց կու ն սո րտ 



է ա սե ղան ման կա նաչ ըն ձյու ղ նե
րով: Խոր հու րդ են տա լիս ա ճեց
նել լավ լու սա վոր վող, քա մի նե րից 
պա շտ պան ված հո ղե րու մ: Կայու ն 
է հի վան դու թյու ն նե րի և վա սա
տու նե րի հան դեպ: 1քմից հա վա
քու մ են մի նչև 3կգ: Ցա րա կան 
ծնե բե կի մատ ղաշ ցո ղու ն նե րը 
մսոտ են, նու րբ հա մով: Այս տե
սա կը հի ա նա լի համ ու նի ինչ պես 
խա շած, այն պես էլ տա պա կած 
վի ճա կու մ: 

Ար խան գե լյան սպի տակ
գեր մա նի այու մ ա մե նա սիր ված դե լի կա տե սն է, բա վա կան թա նկ է, դրա 
հա մար շա տե րը գե րա դա սու մ են ա ճեց նել սե փա կան հո ղա մա սե րու մ: 
Որ պես կա նոն ընտ րու մ են Ար խան գե լյան սոր տը, ո րի 1 թու փը սե զո նի 
ըն թաց քու մ տա լիս է մի նչև 12 ըն ձյու ղ: Տն կու մ են ա ռա նձ նաց րած, հան
գի ստ, ստ վե րոտ տե ղու մ: 




