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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Պտղաբուծության նշանակությունը

Պտ ղա բու ծու թյու նը գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րու թյան կար ևոր և 
ե կամ տա բեր ճյու ղե րից մե կն է:

Հայաս տա նո ւմ մշակ վո ւմ են հետ ևյալ պտ ղա հա տա պտ ղային բույ սե
րը՝ ծի րա նե նի, դեղ ձե նի, սա լո րե նի, շլո րե նի, բա լե նի, կե ռա սե նի, խն ձո
րե նի, տան ձե նի, սե րկ ևի լե նի, ըն կու զե նի, պիս տա կե նի, տխի լե նի (պն
դու կե նի), հա ղար ջե նի, ե լա կե նի, մո րե նի, մո շե նի, թզե նի, նռ նե նի, ար ևե
լյան խո ւր մա, ձի թե նի, հո նի, թթե նի, փշա տե նի, ճապոնական զկեռենի:

Պ տո ւղ նե րը և հա տապ տո ւղ նե րը պա րու նա կո ւմ են մար դու օր գա նիզ
մի հա մար ան հրա ժե շտ գրե թե բո լոր սնն դա նյու թե րը, սպի տա կո ւց ներ, 
ած խաջ րեր, ճար պեր, վի տա մին ներ, օր գա նա կան թթու ներ, հան քային 
և ա րո մա տիկ նյու թեր: 
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ՊՏ ՂԱ ՏՈՒՆԵ ՐԻ  
ԽՄ ԲԵ ՐՆ ՈՒ ԴՐԱ ՆՑ  
ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ 
1

Պտ ղա տունե րը, ըստ կեն սա բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու
թյու ն նե րի, պտղի ծագ ման ու կա ռու ց ված քի, բա ժան վում են 
հետ ևյալ խմ բե րի.

•  կո րի զա վոր նե ր՝ ծի րա նե նի, դեղ ձե նի, սա լո րե նի, շլո րե նի, կե
ռա սե նի, բա լե նի, նաև մամ ե նին, մամ ա սա լո րե նին, վայ րի շլո
րե նին, դափ նե կե ռա սե նին.

• հն դա վոր նե ր՝ խն ձո րե նի, տան ձե նի, սե րկ ևի լե նի, նաև զկե ռե
նին, սզ նե նին (ա լո ճե նին), ա րո սե նին, սևա րո սե նին, քա րազ կե
ռե նին. 

• ըն կու զա վոր նե ր՝ ըն կու զե նի, տխ լե նի, նշե նի, պիս տա կե նի, շա
գա նա կե նի.

•  հա տա պտ ղային նե ր՝ ե լա կե նի, գետ նաե լա կե նի, մո րե նի, մո շե
նի, հա ղար ջե նի, կոկ ռո շե նի, չիչ խա նե նի.

•  չոր մեր ձար ևա դար ձային նե ր՝ նռ նե նի, թզե նի, ար ևե լյան խո
ւր մա, ձի թե նի, շող պար, ֆեյ խոա, ճա պո նա կան զկե ռե նի, նաև 
հո նե նին, փշա տե նին, սև և սպի տակ թթե նի նե րը, հա նու պե նին 
(ու նաբ), ճա պո նա կան սե րկ ևի լե նին.

•  խո նավ մեր ձար ևա դար ձային նե ր՝ կիտ րո նե նի, նա րն ջե նի, 
ման դա րի նե նի, հնդ կա լի մո նե նի(գ րեյպֆ րո ւտ), գն դա լի մո նե նի 
(պո մե լո), լայմ, ցիտ րոն, կին կան, կո ւմք վատ. 
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Պտղատեսակը Պատվաստակալը
Արարատյան 
Հարթավայր

 
Նախալեռնային 

գոտի

 Կորիզավորներ

Ծիրանենի Ծիրանենի 8 x 8 , 8 x 9 8 x 6, 8 x 7

Դեղձենի Դեղձենի 5 x 5 , 5 x 4 5 x 4 

Սալորենի Սալորենի 5 x 5 , 5 x 4 5 x 4 

Կեռասենի Մահալեբյան 
բալենի 6 x 5 6 x 4

Բալենի Բալենի 5 x 3 5 x 3 , 4 x 3

  Հնդավորներ

Խնձորենի Անտառային 
խնձորենի 7 x 4 , 6 x 4 6 x 4, 5 x 4

 ,,  Կիսաթզուկ 4 x 3 , 4 x 2.5 4 x 2.5

 ,,  Թզուկ 4 x 2 , 4 x 1.5 4 x 2

Տանձենի Վայրի տանձենի 7 x 4,  6 x 5 6 x 4

Սերկևիլենի
Կտրոններ, 

վայրի տանձենի, 
խնձորենի

4 x 4 , 4 x 3 4 x 3

  Ընկուզավորներ
Ընկուզենի Ընկուզենի 10 x 10 8 x 6

Պտղատու ծառերի տնկման խտությունն  
ըստ գոտիականության, մ

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ  
ՏՆԿՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ2
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ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ  
ՀԻՄՆՈՒՄ3
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    Պտ ղա տու այ գի նե րի հո ղա մա սի ընտրությու նը

Ի տար բե րու թյո ւն մի ա մյա և եր կա մյա գյու ղա տն տե սա կան բույ սե րի, 
բազ մա մյա պտ ղա հա տա պտ ղային բույ սե րը միև նույն տե ղո ւմ ա ճո ւմ են 
եր կար տա րի ներ: Օ րի նակ, ե լա կը ա ճո ւմ է 610, մո րին, հա ղար ջե նին, 
կոկ ռո շե նի ն՝ 1012, դեղ ձե նին, բա լե նի ն՝ 1525, սա լո րե նին, ծի րա նե նի ն՝ 
4050, խն ձո րե նին, տան ձե նի ն՝ 5070, ձի թե նին, ըն կու զե նին մի քա նի 
հա րյո ւր տա րի և այլն:

Այ գի նե րի հիմ նա դր ման հա մար հո ղա մա սը ընտ րե լիս պե տք է լավ 
ի մա նալ տնկ ման հա մար պլա նով նա խա տես ված ծա ռա տե սակ նե րի ու 
սոր տե րի կեն սա բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը, դրա նց պա հա
նջ նե րը ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ, ընտր վող հո ղա
մա սի հո ղակ լի մայա կան կո նկ րետ պայ ման նե րը (բա ցար ձակ նվա զա
գույն ջեր մաս տի ճա նը ձմեռ վա ա մե նա ցո ւրտ ամ սին, աճ ման լա վա գույն 
և ա ռա վե լա գույն ջեր մաս տի ճան նե րը և այլն), հաշ վի առ նե լով վե գե տա
ցի այի շր ջա նի ակ տիվ ջեր մաս տի ճա նների գու մա րը, ծա ղկ ման ըն թաց
քո ւմ ջեր մաս տի ճա նների գու մա րը, քա մի նե րի ուղ ղու թյու նը և ա րա գու
թյու նը, տե ղո ւմ նե րի ընդ հա նո ւր քա նա կը՝ հատ կա պես վե գե տա ցի այի 
շր ջա նում, ար հես տա կան ո ռոգ ման ռե սո ւրս նե րը, հո ղի տե սա կը, վա րե
լա շեր տի հզո րու թյու նը, ստո րե րկ րյա ջրե րի մա կար դա կը և այլն:

Այ գու տե ղը ընտ րե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ հիմ նա
կան պայ ման նե րը.

Կ լի ման. ջեր մու թյու նը, խո նա վու թյու նը, օ դի և լույ սի ռե ժիմ նե րը:

 Տե ղի մա կեր ևույ թը(ռե լի ե ֆը). աշ խար հագ րա կան դիր քը, բա րձ
րու թյու նը ծո վի մա կեր ևույ թից, լան ջե րի թե քու թյան աս տի ճա նը, 
ու ղու թյու նը և դրա նց հետ կապ ված կլի մայա կան գոր ծոն նե րի փո
փո խու թյու նը:

 Հո ղը. 1) որ պես պտ ղա հա տա պտ ղային բույ սե րի սն ման հա մար 
հան քային սնն դա նյու թե րի և խո նա վու թյան աղ բյո ւր, 2) որ պես մի
ջա վայր, ո րի մեջ պահ պան վո ւմ և կու տակ վո ւմ են ջրի և օ դի պա
շար նե րը, 3) որ պես մի ջա վայր՝ ջրի, օ դի և դրա նց հետ հան քային 
լու ծույթ նե րի տե ղա շար ժի հա մար:
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Հո ղի պի տա նի ու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար պե տք է վե րց նել 
հո ղի տար բեր շեր տե րի նմո ւշ նե րը և ա նա լի զի են թար կել հո ղա գի տա
կան լա բո րա տո րի ա նե րո ւմ:

 Սո վո րա բար պտ ղա տու բույ սե րը կա րող են ա ճել բո լոր տի պի հո ղե
րում, բա ցա ռու թյա մբ մա քո ւր ա վազ ու նե ցող հո ղային զա նգ ված նե րի 
կամ այն հո ղա մա սե րի, որ տեղ 4050 սմ խո րու թյու նից սկ սած հոծ ա պա
ռա ժից բաղ կա ցած շեր տեր են:

Ս տո րե րկ րյա ջրե րը պե տք է գտն վեն 2,5 մ և ա վե լի խո րու թյան վրա:

 Այ գու տե ղը ընտ րե լո ւց, քար տե զա վո րե լո ւց և հա տա կագ ծե լո ւց հե տո 
հո ղա մա սը պե տք է մաք րել քա րե րից, թփո ւտ նե րից, մա ցառ նե րից և կա
տա րել հար թե ցո ւմ:

Պտ ղա տու բույ սե րի սն ման մա կե րե սը 

Պտ ղա հա տա պտ ղային բույ սեր պա հան ջո ւմ են տար բեր սն ման մա
կե րեսներ: 

Սն ման մա կե րե սի չա փը կախ ված է.

Տնկ վող տե սա կի կամ սոր տի կեն սա բա նա կան ա ռա նձ նա հատ
կու թյուն նե րից,

Տե ղի աճ ման պայ ման նե րից,
 Պատ վաս տա կալ նե րի ու ժից,
Տեղի բաձրությունից

Հողի կարգից:

Տնկանյութը պետք է լինի 23 տարեկան բույս, հասունացած, լիար
ժեք կենսունակ արմատային համակարգով (առանցքային և կողքային 
արմատներով):
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Շախմատաձև

Տնկիների խրամատավորումը
Խորությունը` 60 սմ, անկյունը 450

Տնկելուց առաջ արմատների 
թարմացում

Բաժակային տնկում

Զուգահեռ

20սմ

60
6

5ս
մ

35
4

0ս
մ

10սմ

70սմ

Տնկանյութի բարձր կպչողականությունը ապահովելու և արմատային 
համակարգի լավ զարգացման համար անհրաժեշտ է բույսերին 
ապահովել լրացուցիչ սննդատարրերով` փտած գոմաղբ, թռչնաղբ, 
կենսահումուս, տորֆ, սևահող, և NPK: 

Տնկման սխեմաները և աշխատանքների նկարագրութ
յունը ըստ հերթականության:
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Գծային տնկում

Սխալ տնկում
Արմատավզիկը բարձր է տնկված 
հողի մակերեսից

Բաժակի պատրաստում Ոռոգումը բաժակային եղանակով

Սնուցման և  
ոռոգման գոտի

60 սմ

Ճիշտ տնկում
Պատվաստի տեղը հողի մակերեսից 34սմ 
բարձր լինի և ուղղված` դեպի հարավարևելք

Տնկու ամրացումը 
հենափայտին ճկվող որևէ 
ժապավենով

Արմատների դասավորում 
տնկման փուլում

Արմատավզիկը պետք է 
հավասար լինի հողի մակերեսին

40
4

5ս
մ

80սմ
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Տնկ ման փո սե րի պատ րաս տու մը

Այ գու տե ղը ընտ րե լու ց և հա տա կագ ծե լու ց հե տո ան հրա ժե շտ է մի նչև 
տն կե լը ծա ռե րի տե ղը փո րել և պատ րաս տել փո սեր: Փո սե րը պե տք է 
պատ րաս տել տն կե լու ց առն վա զն 1,52 ա միս ա ռաջ, որ պես զի փոր ված 
հո ղը, ինչ պես նաև փո սե րի պա տե րը և հա տա կը, են թա րկ վեն ար ևի, 
օ դի, ան ձրև նե րի ազ դե ցու թյա նը և հող մա հար վեն, ակտիվանան դրա նց 
մեջ տե ղի ու նե ցող մանրէակենսաբանական գոր ծըն թաց նե րը:

 

Այ գե տնկ ման ժամ կետ նե րը

 Նո րա տու նկ ծա ռե րի կպ չո ղա կա նու թյան վրա խո շոր չա փով ազ դու մ 
են նաև տնկ ման ժամ կետ նե րը:

Սովորաբար ընդունված է այգին տնկել տնկանյութի հանգստյան 
շրջանում` վաղ գարնանը մինչև վեգետացիայի սկսվելը, և աշնանը` 
տերևաթափից հետո, մինչև սառնամանիքների սկիզբը:

 Ե րի տա սա րդ այ գու խնամ քը

Հիմնելուց մինչև արտադրական բերքատվության մեջ մտնելը, այ գին 
ե րի տա սա րդ է:

Երիտասարդ են համարվում 812 տարեկան հնդավորները (ինտենսիվ 
այգիները 34) 36 կորիզավորները, հատապտուղները 24 և ընկույզա
վորները 1012 տարեկան (ցածրաճ ընկուզենիները 34 տարեկանից):

Ե րի տա սա րդ այ գու խնամ քից է կախ ված ծա ռե րի լրիվ կազ մա վոր ման 
տևո ղու թյու նը, բեր քատ վու թյան մեջ մտ նե լու շր ջա նը ու հե տա գայում 
բա րձր և կայու ն բեր քի ստա ցու մը:

Ե րի տա սա րդ այ գու խնամ քի աշ խա տա նք նե րը բաղ կա ցած են եր կու 
խմ բից: Ա ռա ջին խու մբ աշ խա տա նք նե րը կա տար վու մ են նո րա տու նկ 
ծա ռե րի միջ շար ային և մե րձբ նային տա րա ծու թյու ն նե րում:

Ե րկ րո րդ խու մբ աշ խա տա նք նե րը ծա ռե րի է տն և ձևա վո րումն են:
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Ե րի տա սա րդ այ գու միջ շար ային և մե րձբ նային տա րա ծու թյու ն նե րի 
հո ղի մշակ ման նպա տա կն է.

Ն պաս տել նո րա տու նկ ծա ռե րի կպ չո ղա կա նու թյա նը, փար թամ 
ա ճին ու սա ղար թի լրիվ կազ մա վոր մա նը:

 Հո ղը հա րս տաց նել ինչ պես օր գա նա կան, այն պես էլ հան քային 
սնն դա նյու թե րով, լա վաց նել և պահ պա նել հո ղի կն ձի կային 
կառուցվածքը, բա րե լա վել հո ղի ֆի զի կաքի մի ա կան հատ կու
թյուն նե րը, ակտիվացնել միկ րո կեն սա բա նա կան պրո ցես նե րը և 
այլն: 

Ա րա գաց նել նո րա տու նկ ծա ռե րի բեր քատ վու թյան մեջ մտ նե լու 
գոր ծըն թա ցը և հե տա գայու մ, ստա նալ բա րձր ու կայու ն բե րք:

 Խոր հո ւրդ է տր վո ւմ ե րի տա սա րդ այ գի նե րի միջ շար ային տա րա ծու
թյո ւն նե րո ւմ մշա կել հետ ևյալ մշա կո վի բույ սե րը.

 Մի ա մյա թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սեր (ոսպ, սի սեռ, վի կա, լո բի, 
ո լոռ, շամ բա լա (չաման), պարսկական երեքնուկ (շաբդար)):

 Բան ջա րա բոս տա նային և շա րա հե րկ բույ սեր (ձ մե րո ւկ, վա րո ւնգ, 
կար տո ֆիլ, ճա կն դեղ):

 Բազ մա մյա խո տե ր՝ հա ցազ գի խո տա բույ սե րի խառ նո ւր դով:

Ե րի տա սա րդ այ գու միջ շար քային տա րա ծու թյո ւն նե րո ւմ մշակ վող վե
րո հի շյալ խո ւմբ բույ սե րը բա րձ րաց նո ւմ են հո ղի բեր րի ու թյու նը և կա րող 
են նպաս տել ծա ռե րի նոր մալ ա ճին, ե թե դրա նք մշակ վեն ո րոշ հա ջոր
դա կա նու թյա մբ:

Սև ցել + օր գա նա կան պա րար տա նյո ւթ (գո մա ղբ)՝ 1520 տ/հ:

 Բոս տա նային(ձ մե րո ւկ, վա րո ւնգ, դդ միկ) կամ շա րա հե րկ մշա կո
վի բույ սեր (կար տո ֆի լի ա մա ռային ցա նք, ճա կն դեղ) + օր գա նա
կան պա րար տա նյու թե ր՝ 4050 տ/հ:

 Մի ա մյա թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սեր (լո բի, ոսպ, սի սեռ, մաշ, 
վիկ, շամ բա լա (չաման), պարսկական երեքնուկ (շաբդար)):

 Բան ջա րային բույ սեր + օր գա նա կան պա րար տա նյու թե ր՝ 3040 
տ/հ գոմաղբ, կենսահումուս 10տ/հա, հան քային պա րար տա նյու
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թե ր՝ հեկ տա րին 60120կգ/հա, ազ դող նյու թի հաշ վով:

 Խո տա խառ նո ւրդ(առ վույտ, կո րն գան + բա րձ րաճ ռայգ րաս, ոզ
նա խոտ, շյու ղա խոտ):

 Բազ մա մյա խո տեր + ֆոս ֆո րա կան, կա լի ու մա կան պա րար տա
նյու թեր, հեկ տա րին 7080 կգ ազ դող նյու թի հաշ վով:

 Բազ մա մյա խո տեր + ֆոս ֆո րա կան, կա լի ու մա կան պա րար տա
նյու թեր:

Միջ շար ային տա րա ծու թյո ւն նե րո ւմ մշակ վող վե րո հի շյալ խո ւմբ բույ
սե րը պա հան ջո ւմ են յու րա հա տո ւկ խնա մք, սա կայն դրան ցից յու րա
քան չյու րի մշա կու թյան ագ րո տեխ նի կան (միջ շարային տա րա ծու թյուն
նե րի փխ րե ցո ւմ նե րը, բու ժու մը, պա րար տա ցու մը, ոռոգումը և այլն) պե
տք է կի րա ռել այն պես, որ չխան գա րի պտ ղա տու բույ սե րի նոր մալ ա ճին, 
հար մա րեց նել պտ ղա տու բույ սե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րին և պա
հա նջ նե րին:

 

Ե րի տա սա րդ ծա ռե րի մե րձբ նային տա րա ծու թյո ւն նե րի 
մշակու մը

 Ե րի տա սա րդ այ գո ւմ ծա ռե րի մեծացմանը զու գըն թաց փոք րա նո ւմ է 
միջ շար ային տա րա ծու թյո ւն նե րո ւմ մշակ վող բույ սե րի զբա ղեց րած շեր
տը, քանի որ նո րա տո ւնկ ծա ռե րի ար մա տային հա մա կա րգն աս տի ճա
նա բար այն քան է զար գա նո ւմ և տա րած վո ւմ հո րի զո նա կան ուղ ղությամբ, 
որ դո ւրս է գա լիս սա ղար թի գրա ված տա րա ծու թյան սահ ման ներից:

Տնկ ման ա ռա ջին տա րո ւմ մշակ վող մե րձբ նային տա րա ծու թյան լայ
նու թյու նը (տ րա մա գի ծը) պե տք է լի նի 11,5 մ, հե տա գայո ւմ՝ մի նչև ծա
ռե րի 710 տա րե կան դառ նա լը, յու րա քան չյո ւր տա րի 0,40,5 մ պե տք է 
մե ծաց վի՝ հա սց նե լով մի նչև 46 մի:

 Մե րձբ նային տա րա ծու թյու նը փո րո ւմ կամ փխ րեց նո ւմ են մի քա նի 
ան գամ և մշ տա պես պա հո ւմ են փո ւխր վի ճա կո ւմ:

Մե րձբ նային տա րա ծու թյո ւն նե րը կամ, այս պես կոչ ված, բա ժակները 
պե տք է փո րել այն պի սի խո րու թյա մբ, որ արմատամազիկները չվնասվեն:
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 Հանրապետության տար բեր շր ջան նե րո ւմ կա տա րած ու սո ւմ նա սի րու
թյո ւն նե րը ցույց են տվել, որ բնի մոտ մո տա վո րա պես 0,5 մ շա ռավ ղով 
արմատամազիկները գոյա նո ւմ են հո ղի մա կե րե սից 15 սմ խո րու թյու նից: 
Այդ պատ ճա ռով աշ նա նը ծա ռե րի բնի մոտ 0,5 մ շա ռավ ղող բա ժակ ներ 
են փո րո ւմ՝ 1015 սմ խո րու թյա մբ, և հե տզ հե տե խո րաց նե լով հա սց նո ւմ 
են մի նչև 25 սմի:

Մե րձբ նային տա րա ծու թյո ւն նե րը որ քան շո ւտ վա րեն, այն քան լավ: 
Վաղ աշ նա նային փո րը (կամ վա րը) պայ ման ներ է ստեղ ծո ւմ հո ղո ւմ 
ա վե լի շատ խո նա վու թյո ւն կու տա կե լու, նոր արմատամազիկներ ա ռա
ջաց նե լու, փո րե լու կամ վա րե լու ըն թաց քո ւմ վնաս ված ար մատ նե րի վեր
քե րը վե րա կա նգ նե լու հա մար:

 Վաղ գար նա նը հո ղը մշակելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում 
մե րձբ նային տա րա ծու թյուն նե րը փխ րեց նո ւմ են 1014 սմ խո րու թյա մբ. 
այ նու հե տև ամ բո ղջ վե գե տա ցի այի ըն թաց քո ւմ երբ հո ղը կեղ ևա կա լո ւմ է 
կամ մո լա խո տե րը սկ սո ւմ են ծլել, նո րից են փխ րեց նո ւմ՝ 810 սմ խո րու
թյա մբ:  Բա րձր լեռ նային շր ջան նե րո ւմ փխ րե ցո ւմ նե րը պե տք է ա վար տել 
հու լի սի վեր ջին, օ գոս տո սի սկզ բին, ցած րա դիր և նա խա լեռ նային գո
տու պայ ման նե րո ւմ՝ օ գոս տո սի կե սին. ա վե լի ուշ փխ րե ցո ւմ նե րը ձգձ
գո ւմ են աճ ման պրո ցես նե րը, ո րից միամյա շվերը ուշ են փայ տա նո ւմ և 
հնարավոր է ցր տա հար վեն:

 Մե րձբ նային տա րա ծու թյո ւն նե րի խնամ քի կար ևոր աշ խա տա նք նե
րից մե կն էլ պա րար տա ցո ւմն է:

 ՀՀում խոր հո ւրդ է տր վո ւմ յու րա քան չյո ւր 1 մ2 մե րձբ նային տա րա
ծու թյա նը աշ նա նը տալ գո մա ղբ՝ բա րձր լեռ նային շր ջան նե րո ւմ 56 կգ, 
մնա ցած շր ջան նե րո ւմ՝ 810 կգ և 910 գ (ազ դող նյու թի հաշ վով) ֆոս ֆո
րա կան և կա լի ու մա կան պա րար տա նյու թեր: Ա զո տա կան պա րար տա
նյու թե րը պե տք է տալ վաղ գար նա նը և մայի սի վեր ջին, յու րա քան չյո ւր 
ան գամ 68 գ՝ ազ դող նյու թի հաշ վով: Պա րար տա ցու մից հե տո պե տք է 
ան մի ջա պես ո ռո գել: Ե րի տա սա րդ այ գի նե րն ըստ բույ սե րի պա հան ջի 
պե տք է ջրել 810 ան գամ, օ գոս տո սի կե սից ուշուշ ջրել, իսկ սեպ տեմ
բե րի կե սից դա դա րեց նել:
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 Չոր շր ջան նե րո ւմ խո նա վու թյու նը հո ղի մեջ կու տա կե լու և պահ պա
նե լու հա մար խոր հո ւրդ է տր վո ւմ մե րձբ նային տա րա ծու թյո ւն ները մո ւլ
չա պա տել: Ձմ ռան ըն թաց քո ւմ ծա ռե րի բնե րի մոտ հա վա քել և կուտակել 
ձյու ն:

Պտ ղա բե րող այ գու հո ղի մշակ ման ե ղա նա կի ճի շտ ընտ րու թյու նից և 
կի րա ռու մից է  կախ ված նրա ֆի զի կաքի մի ա կան հատ կու թյո ւն նե րի լա
վա ցու մը, բեր րի ու թյան մշ տա կան բա րձ րա ցու մը, ծա ռե րի եր կա րա կե
ցու թյու նը, փար թամ ա ճը, հետ ևա պես և բա րձր ու ո րա կով բեր քի ստա
ցու մը:

Հո ղի մշակ ման հա մա կար գը փաս տո րեն սև ցե լի, ծած կող մշա կո
վի բույ սե րի, ժա մա նա կա վոր մշա կո վի ճմա կալ ման, պա րար տաց ման, 
ո ռոգ ման, մո ւլ չա պատ ման մի ջո ց նե րի ի րար ճի շտ հա ջոր դո ւմն է տա րա
ծու թյան և ժա մա նա կի մե ջ՝ կախ ված հո ղակ լի մայա կան պայ ման նե րից, 
մշակ վող բույ սե րի տե սա կային ու սոր տային կազ մե րից:

Մ շակ ման ճի շտ հա մա կա րգ ընտ րե լու հա մար ան հրա ժե շտ է կիրառվող 
ագ րո մի ջո ցա ռո ւմ նե րի մա սին ու նե նալ լավ պատ կե րա ցո ւմ:

Սև ցել  Պտ ղա բե րող այ գի նե րի հող ի մշակ ման (պահ պան ման) հիմ
նա կան մի ջո ցա ռո ւմ նե րից մե կը սև ցե լն է, որի դե րը չա փա զա նց մեծ է 
հատ կա պես այն գո տի նե րո ւմ, որ տեղ մթ նո լոր տային տե ղո ւմ նե րի քա
նա կը վե գե տա ցի այի ըն թաց քո ւմ քիչ է, ար հես տա կան ո ռոգ ման հա մար 
պա հա նջ վող ջրի քա նա կը՝ պա կաս, օ դի հա րա բե րա կան խո նա վու թյու
նը՝ շատ ցա ծր:

Սև ցե լի պայ ման նե րո ւմ այ գի նե րի միջ շար ային տա րա ծու թյո ւն նե րի 
հո ղը մի շտ պահ վո ւմ է վար ված, փո ւխր, մո լա խո տե րից ա զատ, մա քո ւր 
վի ճա կո ւմ:

Սև ցե լի դե րը հետ ևյա լն է.

բարելավել հո ղի ջրային ռե ժի մը,

բարելավել հո ղի օ դային և ջեր մային ռե ժիմն ե րը,

ն պաս տել հո ղի մեջ տե ղի ու նե ցող միկ րո կեն սա բա նա կան գոր
ծըն թաց նե րի ին տեն սի վու թյա նը,
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 պայ քա րել մո լա խո տե րի և այն հի վան դու թյու ն նե րի հա րու ցիչ նե
րի և վնա սա տու նե րի դեմ, ո րո նք ձմե ռու մ կամ ձվադ րու մ են հո ղի 
մա կե րե սին ու մո լա խո տե րի վրա,

 կան խել հո ղու մ մթ նո լոր տային տե ղու մն ե րից, հատկապես հո րդ 
ան ձրև նե րից, ջրի մա կե րե սային հոս քը: Ցե լի պայ ման նե րու մ տե
ղու մն ե րը ամ բող ջու թյա մբ նե րծծ վու մ և կու տակ վու մ են հո ղի մեջ, 
մեղ մա նու մ և նվա զա գույ նի է հաս նու մ հո ղի մա կե րե սից ջրի գո
լոր շի ա ցու մը:

Սև ցե լի կա տար ման տեխ նի կան հետ ևյա լն է. վե գե տա ցի այի վեր ջու մ՝ 
աշ նա նը, այ գու հո ղը պա րար տաց նու մ են օ րա գա նա կան, ֆոս ֆո րա կան 
ու կա լի ու մա կան պա րար տա նյու թե րով, ո րից հե տո վա րու մ են 2025 սմ 
խո րու թյա մբ: Գար նա նը հո ղի գո լոր շի աց ման մա կե րե սը փոք րաց նե լու 
հա մար սկա վա ռա կային փոց խով փոց խու մ են 1215 սմ խո րու թյա մբ: 
Նախորոք պարարտացնել ազոտով: Վե գե տա ցի այի ըն թաց քու մ ՝ մի նչև 
հու լի սի վեր ջը և օ գոս տո սի սկիզ բը կա տա րու մ են հո ղի կու լ տի վա ցի ա՝ 
13 ան գամ, 810 սմ խո րու թյա մբ: Մայիս, հու նիս ա միս նե րին և մի նչև 
հու լի սի կե սը 23 ան գամ սնու ցու մ են ա զո տա կան պա րար տա նյու թե րով:

 Սա կայն գործնականում, ե թե այ գու հո ղը եր կար ժա մա նակ է մնու մ 
որ պես սև ցել, այն բա ցա սա բար է ան դրա դառ նու մ ծա ռե րի ա ճի ու բեր
քատ վու թյան վրա: Քա նի որ տա րի նե րի ըն թաց քու մ ա նը նդ հատ փխ րե
ցու մն ե րի հետ ևան քով հո ղը փո շի ա նու մ, քայ քայ վու մ է կառուցվածքը: 
Դրա նից խու սա փե լու հա մար այ գու հո ղը սև ցե լի տակ պե տք է պա հել 
ոչ ա վե լի, քան 23 տա րի: Ա վե լի լավ ար դյու նք է տա լիս, երբ սև ցե լը զու
գա կց վու մ է ծած կող մշա կո վի բույ սե րի (զ բաղ ված ցե լի) հետ:

Կա նաչ պա րար տա ցու մ կամ սի դե րա ցի ա  Այ գու հո ղի պահ պան ման 
այդ ձևը եր բե մն կոչ վու մ է ծած կող բույ սե րի մշակ ման սիս տեմ, եր բե մն 
էլ զբա ղեց րած ցել: Դա փաս տո րեն սև ցե լի և ծած կող բույ սե րի զու գակ
ցու մն է: Մշա կու թյան է ու թյու նը նրանում է, որ վե գե տա ցի այի ժամանակ 
պտ ղա տու բույ սե րի բու ռն ա ճի ըն թաց քու մ այ գու հո ղը գար նա նից (դեռ 
ան ցյալ տար վա աշ նա նից) մի նչև ամ ռան կե սե րը պա հու մ են սև ցել վի
ճա կու մ, ո րից հե տո հու լի սին (կախ ված տե ղի հո ղակ լի մայա կան պայ
ման նե րից), ո րոշ շր ջան նե րու մ հու լի սի սկզ բին կամ կե սին, իսկ բա րձր 
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լեռ նային շր ջան նե րու մ հու լի սի վեր ջին ցա նու մ են մի ա մյա, կա րճ կյան
քի տևո ղու թյու ն (23 ա միս) ու նե ցող թի թեռ նա ծաղ կա վոր բույ սեր: Աշ նա
նը այդ ամ բո ղջ կա նաչ զա նգ վա ծը վա րու մ և շու ռ են տա լիս հո ղի տա կ՝ 
որ պես կա նաչ պա րար տա ցու մ:

Պտ ղա բե րող այ գու հո ղի ցե լասի դե րա ցի ոն մշակ ման ա ռա վե լու թյուն
նե րն են.

Պտ ղա տու բույ սե րի ու ժեղ վե գե տա տիվ ա ճի շր ջա նու մ, երբ դրա նց 
պա հան ջը սնն դա նյու թե րի և ջրի նկատ մա մբ հաս նու մ է ա ռա վե լա
գույ նի, միջ շար քային տա րա ծու թյու ն նե րը պահ վու մ են ցել  վի ճա
կու մ, ին չը նպաս տու մ է հո ղի մեջ ջրի կու տակ մա նը, նվազեցնում 
է գո լոր շի ա ցու մը:

 Լա վաց նու մ է հո ղի օ դային ռե ժի մը, նպաս տու մ է միկ րո կեն սա բա
նա կան պրո ցես նե րի ին տեն սի վու թյա նը: Քայ քայ վու մ են հո ղի մեջ 
ե ղած բա րդ հան քային և օրգանական մի ա ցու թյու ն նե րը՝ վե րած
վու մ բույ սե րի հա մար ա վե լի պա րզ, մատ չե լի սնն դա նյու թե րի, և 
այս պի սով հո ղը հա րս տա նու մ է հան քային սնն դա նյու թե րով: 

Նպաստում է ծա ռե րի ձմեռ նա դի մաց կու նու թյան բա րձ րաց մա նը:

 Հո ղը հա րս տա նու մ է հու մու սով, լա վա նու մ են նրա կառուցվածքը 
և ֆի զի կաքի մի ա կան հատ կու թյու ն նե րը: 

Ու սու մն ա սի րու թյու ն նե րը ցույց են տվել, որ սի դե րա ցի ոն բույ սե րի 
զբա ղեց րած հո ղի յու րա քան չյու ր հեկ տա րը հա րս տա նու մ է 6070 կգ 
ա զո տով, ո րի օգ տա կա րու թյու նը հա վա սա րար ժեք է 15 տ գո մաղ բի:

Այ գու հո ղի մու լ չա պա տու մը:  Հո ղի մեջ ջու ր կու տա կե լու և գո լոր շի
ա ցու մը կան խե լու կամ այն մեղ մաց նե լու նպա տա կով հո ղի մա կե րե սը 
ծած կու մ են զա նա զան նյու թե րով, օ րի նակ, ծղո տով, ա նաս նա կե րի հա
մար ոչ պի տա նի խո տա բույ սե րով, թե փով, դար մա նով, գո մաղ բով(ընդ 
ո րու մ կան սև և սպի տակ մու լ չա թղ թեր): Այդ նյու թե րը կոչ վու մ են մու լ
չա նյու թեր, իսկ հո ղի ե րե սի ծած կու մը մու լ չա նյու թով կոչ վու մ է մու լ չա
պա տու մ:

Այ գու հո ղի մշակ ման ժամ կետ նե րը և տեխ նի կան: Պտ ղա տու բույ
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սե րի ար մատ նե րը ա ճու մ են նաև աշ նա նը: Ար մատ նե րի ա ճի ու կեն
սա գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է հո ղը վա րել և պա հել փու խր 
վի ճա կու մ: Վաղահաս կամ միջահաս սոր տե րով այ գի նե րու մ վա րի ա մե
նա լավ ժամ կե տը սեպ տեմ բե րն է: Աշ նա նային և ձմե ռային սոր տե րով 
այ գի նե րու մ՝ ուշ աշ նա նը:

 Կո րի զա վոր նե րի և հն դա վոր նե րի ա մա ռային սոր տե րով այ գի նե րու մ 
հո ղի վա րի ա մե նա լավ ժամ կե տը հա մար վու մ է սեպ տեմ բե րի 10ից մի
նչև սեպ տեմ բե րի վեր ջը: Հն դա վոր նե րի աշ նա նային և ձմե ռային սոր
տե րով այ գի նե րի հո ղը վա րե լու լա վա գույն ժամ կե տը բեր քա հա վա քից 
հե տո վա րն է, ո րը մեր պայ ման նե րու մ հա մը նկ նու մ է հոկ տեմ բե րի 15ից 
մի նչև նոյեմ բե րի 1015ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծին:

Պտ ղա տու այգու պա րար տա ցու մը 

Ծա ռե րի աճն ու զար գա ցու մն ա պա հո վե լու համար պա րար տա ցու մն 
ու նի կար ևոր նշա նա կու թյու ն: Սնն դա նյու թե րից ա մե նից շատ սպառ վու մ 
է ա զո տը, ա պա՝ կա լի ու մը և ֆոս ֆո րը: Ընդ ո րում ա մե նից շատ ա զոտ և 
կա լի ու մ են սպա ռու մ դեղ ձե նին և ծի րա նենին: 

Օր գա նա կան և հան քային պա րար տա նյու թե րի հա մա տեղ օգ տա գոր
ծու մը և ճի շտ զու գակ ցու մը հո ղի մշակ ման սիս տեմն ե րի հետ զգա լի չա
փով բա րձ րաց նու մ են պտ ղա բե րող այ գի նե րի բեր քատվությունը:

 Պա րար տա նյու թե րն ըստ ի րե նց ծագ ման բա ժան վո ւմ են եր կու խմ բի՝ 
1. Օր գա նա կա ն
2.  Հան քայի ն

Ա ռա ջին խմ բին են պատ կա նո ւմ գո մաղ բը, թռչ նաղ բը, տոր ֆը, զա նա
զան կոմ պո ստ նե րը, կեն սա հու մու սը, խո տա բույ սե րով կա նաչ պա րար
տա ցու մը և այլն:

Օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րից հո ղի վրա բազ մա կող մա նի 
ներ գոր ծու թյո ւն թող նե լու տե սա կե տից ա մե նա լա վն ու ու նի վեր սա լը 
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գոմաղբն է, որը պա րու նա կո ւմ է 0,40,5% ա զոտ, 0,20,3% ֆոս ֆոր (P2 

O5), 0,50,6% կա լի ո ւմ (K2 O): Ամ բո ղջ գո մաղ բի մո տա վո րա պես մեկ քա
ռորդը չոր նյու թեր են:

 Ե թե այ գի նե րի հո ղը ա մեն տա րի պա րար տաց վո ւմ է գո մաղ բո վ՝ 1520 
տ/հա, ա պա հո ղի մեջ մտց նո ւմ ենք 75100 կգ ա զոտ, 4060կգ ֆոս ֆո ր, 
100120 կգ կա լի ո ւմ: Բա ցի դրա նից, հող ենք մտց նո ւմ նաև 45 տ չոր 
նյու թեր և մեծ քա նա կու թյա մբ՝ տաս նյակ մի լի ոն նե րի հաս նող բակ տե
րի ա ներ:

 Գո մաղ բով պա րար տաց նե լիս, հատկապես, բարելավվում են ծա նր 
կա վային հո ղերի ֆի զի կաքի մի ա կան հատ կու թյո ւն նե րը, հո ղը դառ նո ւմ 
է օ դաջ րա թա փա նց, ու ժե ղա նո ւմ է միկ րո կեն սա բա նա կան պրո ցես նե րի 
ին տեն սի վու թյու նը, ի վեր ջո բա րձ րա նո ւմ է բեր րի ու թյու նը: Գո մաղ բով 
պա րար տաց նե լիս մե ծա նո ւմ է ա վա զով հա րո ւստ հո ղե րի մաս նիկ նե րի 
կա պակ ցո ղա կա նու թյու նը, հո ղը հա րս տա նո ւմ է հու մու սով և հան քային 
սնն դային տար րե րով:

 Գո մաղ բա հե ղու կի պատ րաս տու մը:  Երբ ե ղա նակ նե րը տաք են, տա
կառում, մի նչև կե սը լց նել տա վա րի թա րմ գո մա ղբ և ա վե լաց նել ջո ւր, 
մի նչև տա կա ռի լց վե լը: Լու ծույ թը լավ խառ նել, թող նել 23 օր խմոր ման 
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հա մար և պար բե րա բար խառ նել: Օգ տա գոր ծու մից ա ռաջ 24 ան գամ 
ջրով նոս րաց նել, 1 մ2 հո ղի տալ մեկ դույլ հե ղո ւկ: Այն լի ար ժեք դա րձ նե լու 
հա մար մեկ դույ լին ա վե լաց նել 5060 գրամ սու պեր ֆոս ֆատ:

Թռչ նաղ բով պա րար տա նյու թի պատ րաս տու մը: Լց նել տա կա ռի 1/3
րդ մա սը, այ նու հե տև կրկ նել ինչ պես նկա րա գր վո ւմ է վեր ևո ւմ, բայց նոս
րաց նել 58 ան գամ: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել այլ կե րպ, մեկ մաս թռչ նաղ
բին խառ նել 1015 մաս ջո ւր և ան մի ջա պես մտց նել հող: Պի նդ վի ճա կո ւմ 
1 մ2 հո ղին կա րե լի է տալ 11,5 կգ թռչ նա ղբ: Բա դի և սա գի աղ բը՝ 24կգ: 
Ե թե թռչ նաղ բը շատ չոր է, ա պա նոր ման պե տք է ի ջեց նել 34 ան գամ:

Թռչ նաղ բը լա վա գույն օր գա նա կան պա րար տա նյո ւթն է, որի մեջ ե ղած 
ա զո տը գտն վո ւմ է ա վե լի պա րզ և հե շտ քայ քայ վող մի ա ցու թյո ւն նե րի 
ձևով, այդ պատ ճա ռով հո ղից հա ճախ ա զո տի մեծ կո րո ւստ է լի նում: 
Դրա նից խու սա փե լու հա մար թռչ նաղ բը հո ղի ե րե սին փռե լո ւց հե տո 
պետք է ան հա պաղ, ա ռա նց ձգձ գո ւմ նե րի վա րել 2025 սմ խո րու թյամբ 
և շո ւռ տալ հո ղի տակ: Կախ ված թռ չո ւն նե րի տե սա կից, թռչ նաղ բի բա
ղադ րու թյու նը տար բեր է, մի ջին հաշ վով պա րու նա կո ւմ է 1,3% ա զոտ, 
1,7% ֆոս ֆոր և 0,9% կա լի ո ւմ: Այն պե տք է հող մտց նել գար նա նը՝ փո քր 
նոր մա նե րով, կամ էլ վե գե տա ցի այի ըն թաց քո ւմ՝ սնո ւց ման կար գով:

 Կոմ պոս տը պատ րաս տո ւմ են տե ղո ւմ՝ տն տե սու թյու նո ւմ: Դա հո ղի 
վրա թո ղած իր ներ գոր ծու թյա մբ մո տե նո ւմ է գո մաղ բին, բայց եր բեք փո
խա րի նել չի կա րող: Յու րա քան չյո ւր հեկ տա րին կա րե լի է տալ 1520տ, 
ե թե տր վո ւմ է 23 տա րին մեկ ան գամ, ա պա նոր ման կա րե լի է հա սց նել 
4050տ:

 Հան քային են հա մար վո ւմ ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լի ու մա
կան պա րար տա նյու թե րը:

Ա զո տա կան պա րար տա նյու թե րը  շատ են, որոնցից հաճախ կիրա
ռում են 

Ա մո նի ա կային սե լիտ րան, ո րն օգ տա գո րծ վո ւմ է գրե թե բո լոր տի պի 
հո ղե րո ւմ, պա րու նա կո ւմ է 3435% ա զոտ. հիմնականում այն հա տի կա
վոր ված է (գ րա նու լաց ված):
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Այ գի նե րը ա մո նի ա կային սե լիտ րայով պա րար տաց նո ւմ են գար նա նը, 
և սնուցել ամռան առաջին կեսին, որով ապահովում է ծա ռե րի պա հան
ջը ամ բո ղջ վե գե տա ցի այի ըն թաց քո ւմ:

 Մի զա նյո ւթ: Մա նր, բյու րե ղային, սպի տակ գույ նի, խտաց ված պա
րար տա նյո ւթ է, պա րու նա կո ւմ է 4546 % ա զոտ, ո րը հեշ տու թյա մբ լո ւծ
վո ւմ է ջրի մեջ. օգ տա գո րծ վո ւմ է ինչ պես ար մա տային, այն պես էլ ար
տար մա տային սնու ցո ւմ նե րի հա մար: 

Ֆոս ֆո րա կան պա րար տա նյու թե րից: ա մե նա տա րած վա ծը և ար
տադ րու թյան մեջ լայն կի րա ռո ւթյուն ունեցողը կրկ նա կի սու պեր ֆոս
ֆա տը (պա րու նա կո ւմ է 4550% ֆոս ֆոր): 

 Կա լի ու մա կան պա րար տա նյու թեր:  Ա մե նա տա րած վա ծը և մեր հան
րա պե տու թյու նո ւմ լայն չա փով օգ տա գո րծ վո ղը կա լի ու մա կան աղն է, 
ո րը սպի տակ բյու րե ղային փո շի է, պա րու նա կո ւմ է 5256% կա լի ու մի 
օքսիդ:
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Ջ րի մեջ հեշ տու թյա մբ է լո ւծ վո ւմ, դրա նով կա րե լի է պա րար տաց նել 
աշ նա նը և գար նա նը, որ պես հիմ նա կան պա րար տա նյո ւթ կա րե լի է օգ
տա գոր ծել նաև սնո ւց ման հա մար:

 
Ներկայումս արտադրվում են ֆոսֆորական և կալիումական լուծելի 
պարարտանյութեր, որոնք հնարավոր է կիրառել նաև վեգետացիայի 
ընթացքում տերևային սնուցմնան եղանակով:

Պտ ղա տու այ գու պա րար տաց ման նոր մա նե րը
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Պտ ղա տունե րը սո վո րա բար մի տա րի տա լիս են ա ռատ, իսկ հաջորդ 
տա րի ն՝ քիչ կամ մնու մ են բո լո րո վին ան բեր րի: Այս եր ևույ թը պտ ղա բու
ծու թյան մեջ կոչ վու մ է պտ ղա բեր ման պար բե րա կա նությու ն:

Պար բե րա կա նու թյու ն ու նեն գրե թե բո լոր պտ ղա տունե րը, սա կայն 
այն ա վե լի թույլ է ար տա հայտ վու մ կամ հա մա րյա ան նկատ է կո րի զա
վոր նե րի և, հա կա ռա կը, բա վա կա նա չափ ար տա հայտ ված է հն դա վոր
նե րի մոտ: Հն դա վոր նե րի տար բեր սոր տե րը ունեն տար բեր պար բե րա
կա նու թյուն: ՀՀ տար բեր գո տի նե րու մ հն դա վոր նե րի այ գի նե րը վատ 
մշա կե լու դեպ քու մ խն ձո րե նու և տան ձե նու ո րոշ սոր տեր ու նեն ու ժեղ 
ար տա հայտ ված պար բե րա կա նու թյու ն, իսկ այն պի սի սոր տեր ինչ պի սիք 
են՝ խն ձո րե նի նե րի ց՝ Ռե նետ Սի մի րեն կոն, Լյու բիմ ցա Կլա պա և շատ այլ 
սոր տեր պտ ղա բեր ման ոչ հեր թա կան տար վա հա մե մա տու թյա մբ տա
լիս են ա վե լի պա կաս բե րք: Լավ մշա կե լու դեպ քու մ վեր ջին խու մբ սոր
տե րը ա մեն տա րի տա լիս են բա րձր և կայու ն բե րք: 

Պտ ղա բեր ման պար բե րա կա նու թյու նը կա րելի է վե րաց նել կամ 
նվազեցնել պտ ղա տու այ գի նե րը ճիշտ է տե լու, միջ շար ային և մե րձբ
նային տա րա ծու թյու ն նե րի մշակ ման, կա նաչ պա րար տաց ման, օր գա
նա կան և հան քային պա րար տաց ման, ո ռոգ ման, վնա սա տու նե րի և հի
վան դու թյու ն նե րի դեմ ժա մա նա կին պայ քա րի մի ջո ցա ռու մն ե րի կազ մա
կե րպ ման շնոր հիվ:

Բեր քատ վու թյան «ոչ հեր թա կան» տա րու մ, ճի շտ է, պտու ղ նե րը քիչ 
են, բայց լրա ցու ցիչ սնու նդ ստա նա լո վ՝ ա րագ խո շո րա նու մ են և, հա մե
մա տած բեր քատ վու թյան « հեր թա կան» տար վա պտու ղ նե րի հետ, 1,52 
ան գամ խո շոր են, ստաց ված բեր քը ապ րան քային քա շի տե սա կե տից 
հետ չի մնու մ ա ռատ բեր քատ վու թյան « հեր թա կան» տար վանից:

Բա րձր ագ րո տեխ նի կայի, է տի և սնու ց ման ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մով 
հնա րա վոր կլի նի վե րաց նել կամ մեղ մել պտ ղա բեր ման պար բե րա կա
նու թյու նը, ստի պել ծա ռե րի ն՝ ա մեն տա րի տա լ բա րձր, որակով և կայու ն 
բե րք:
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 Ջու րը, ինչ պես բո լոր բույսերի, այն պես էլ պտ ղատուների կյան քի և 
գոր ծու նե ու թյան հա մար ա մե նա կար ևոր է կո լո գի ա կան գոր ծոն նե րից է:

Ջու րը կա տա րու մ է հետ ևյալ հիմն ա կան ֆու նկ ցի անե րը.

 Լու ծու մ է հո ղու մ ե ղած հան քային սնն դա նյու թե րը և փո խադ րու մ 
է ար մատ նե րից սա ղար թի վե րին մա սե րը, ինչ պես ուղ ղա հայաց, 
այն պես էլ հո րի զո նա կան ուղ ղու թյա մբ:

 Մաս նակ ցու մ է ֆո տո սին թե զի ն՝ օր գա նա կան նյու թե րի (ած խաջ
րե րի, դա բա ղա նյու թե րի, ա մի նաթ թու նե րի և այլ պլաս տիկ նյու թե
րի) ստե ղծ մա նը: Ջրի պա կա սու թյու նից կամ բջիջ նե րի ջրա զրկու
մից տե ղի է ու նե նու մ սին թե զին հա կա ռակ եր ևույ թը՝ հիդ րոլիզ:

 Բույ սե րի վե րե րկ րյա մա սե րու մ ստե ղծ ված օր գա նա կան նյու թե րը 
լու ծու մ է իր մեջ և լու ծ ված վի ճա կու մ տե ղա փո խու մ է դե պի ար մա
տային համակարգը՝ հո ղի խոր շեր տե րը և հո րի զո նա կան ուղ ղու
թյա մբ գնա ցող ար մատ նե րը:

 Մտ նե լով բջ ջա հյու թի մեջ, հյու ս վա ծք նե րն ու բջիջ նե րը պա հու մ է 
տու ր գո րի վի ճա կու մ:

 Մաս նակ ցու մ  և ան հրա ժե շտ պայ ման ներ է ստեղ ծու մ բջ ջի մեջ 
տե ղի ու նե ցող կենսաքի մի ա կան պրո ցես նե րի հա ջող կա տար ման 
հա մար:

 Ջու րը ան հրա ժե շտ է տրա նս պի րա ցի այի (տե րև նե րից գո լոր շի ա
նա լու) հա մար:

Պտ ղա տու բույ սե րը ա մե նից շատ ջու ր են պա հան ջու մ գար նա նը՝ ծա
ղկ ման և ամ ռա նը՝ վե գե տա տիվ ա ճի, պտ ղա լի ցի, ծաղ կա բող բոջ նե րի 
հիմն ա դր ման շր ջա նու մ: Ամ ռան վեր ջու մ և աշ նա նը ջրի պա հան ջը աս
տի ճա նա բար պա կա սու մ է և հա նգս տի շր ջա նու մ այն հա մա րյա ան նշան 
է դառ նու մ:

Տար բեր ցե ղե րի, տե սակ նե րի և սոր տե րի պտղատուների պա հան ջը 
ջրի նկատ մա մբ տար բեր է:

Ը ստ ջրի պա հան ջի պտ ղա հա տա պտ ղային բույ սե րը ա մե նա չո րա դի
մաց կու նից (քիչ պա հա նջ կո տից) մի նչև ա մե նա խո նա վա սե րը (շատ պա
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հա նջ կո տը) կա րե լի է դա սա վո րել հետ ևյալ կե րպ՝ պիս տա կե նի, նշե նի, 
նռ նե նի, թզե նի, ձի թե նի, ար ևե լյան խու ր մա, ծի րա նե նի, դեղ ձե նի, փշա
տե նի, կե ռա սե նի, բա լե նի, սա լո րե նի, տան ձե նի, ըն կու զե նի, խն ձո րե նի, 
սե րկ ևի լե նի, տխի լե նի, հա ղար ջե նի, կոկ ռո շե նի, ե լա կե նի, մո րե նի, ֆեյ
խոա, շա գա նա կե նի, ման դա րին, նա րն ջե նի, կիտ րոն, փյու նի կյան ար
մա վե նի (Բաղ դա դի խու ր մա), բա նան և ա նա նաս:

Ա մե նա չո րա դի մաց կու նը պիս տա կե նին, նշե նին, չոր մեր ձար ևա դար
ձային բույ սե րը և ծի րա նե նին են, ա մե նապա հա նջ կո տը՝ մեր ձար ևա
դար ձային բույ սե րը:

Հայաս տա նի հան րա պե տու թյան պայ ման նե րո ւմ պտ ղա տու այ գի
նե րի մշա կու թյու նը ա ռա նց ար հես տա կան ո ռոգ ման ան հնա րին է: Այն 
հա մար վո ւմ է ագ րո տեխ նի կա կան հիմ նա կան մի ջո ցա ռո ւմ նե րից մե կը: 
Ո ռոգ ման ար դյու նա վե տու թյու նը մե ծա նո ւմ է, երբ այն զու գա կց վո ւմ է 
պա րար տաց ման հետ: Ա ռան ձին պայ ման նե րո ւմ ո ռո գու մը, բա ցի հո ղի 
խո նա վու թյան բա րձ րա ցու մից, կի րառ վո ւմ է նաև որ պես պայ քա րի մի
ջոց վաղ գար նա նային ցր տա հա րու թյան դեմ: Այ գո ւմ կի րառ վող ագ րո
տեխ նի կայի կար ևոր միջոցառումներից է ջր ման նոր մա նե րի և ժամ կետ
նե րի ճի շտ ո րո շո ւմը, կախ ված հո ղակ լի մայա կան պայ ման նե րից, պտ
ղա տե սակ նե րի և սոր տե րի կեն սա բա նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե
րից, պատ վաս տա կա լից, տնկ ման խտու թյու նից և ծա ռե րի տարիքից:

Այ գու ո ռո գու մը կա տար վո ւմ է հետ ևյալ հա մա կար գով.

 Մի նչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը՝ ո ռո գու մը հա մա տե ղել պա րար տաց
ման հետ:

 Ծաղ կու մից հե տո, պտ ղա թա փից ա ռաջ, ո ռո գու մը հա մա տե ղել 
սնո ւց ման հետ:

Պտ ղի սա ղմ նա վո րու մից ա ռաջ հա մա տե ղել սնո ւց ման հետ: 

Ա վե լո րդ պտու ղ նե րի թափ վե լու ց հե տո:

Կրկ նել ա մեն 1520 օ րը մե կ ան գամ և դա դա րեց նել պա հու նակ 
սոր տե րի բեր քա հա վա քից 1015 օր ա ռաջ:

 Բեր քա հա վա քից 510 օր հե տո:
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 Խո նա վա լից քային ջու ր՝ տեր ևա թա փից հե տո: Վեր ջի նը ար վու մ է 
կրկ նա կի չա փով, հատ կա պես, երբ ա շու նը չո րային է:

Պտ ղա տու այ գի նե րը ջր վու մ են ա կոս նե րով, ծա ռե րի մե րձբ նային բա
ժակ նե րով, ար հես տա կան ան ձր ևաց մա մբ և կա թի լային ո ռոգ մա մբ:

 Ա կոս նե րով ջրե լը պտ ղա տու այ գի նե րի հա մար հա մար վու մ է ա ռա
վել կա տա րե լա գո րծ ված մա կե րե սային ջր ման ձև: Այ գու ծա ռե րի հա սա
կի հետ ա կոս նե րի թի վը միջ շար քե րու մ փո փոխ վու մ է: Բո լոր գո տի նե
րու մ տնկ ման ա ռա ջին եր կու տա րու մ ծա ռե րը ջրու մ են բա ժակ նե րով, 
շար քե րի կող քին ան ցկաց նե լով մե կա կան ա կոս, այս դեպ քու մ ջու րն 
ան մի ջա պես տր վու մ է գոր ծող ար մատ նե րին և ապահովում է ծա ռե րի 
բարձր կպ չո ղա կա նու թյու նը: Եր րո րդ տար վա նից ա կոս նե րը ան ցկաց
վու մ են շար քե րի եր կու կող մից, 67 տա րե կան հա սա կու մ՝ ամ բո ղջ միջ
շար քային տա րա ծու թյու ն նե րու մ ծա ռի բնից 80սմ, մի մյան ցից 6080սմ 
հե ռա վո րու թյա մբ, ծա նր հո ղե րու մ՝ 5060սմ:

 Մե րձբ նային բա ժակ նե րով ջրե լիս յու րա քան չյու ր ծա ռի շու ր ջը պատ
րա ստ վու մ են թա սի ձևի բա ժակ նե ր՝ 1,54մ և ա վե լի տրա մագ ծո վ՝ կախ
ված ծա ռի մե ծու թյու նից: Բա ժա կի հա տա կը խո րաց վու մ և լավ հար թեց
վու մ է, եզ րե րը ամ րաց վու մ 2025սմ բա րձ րու թյու ն ու նե ցող ար գե լա
թմբե րով:

 Դա րա վա նդ նե րու մ ու թեք լան ջե րու մ ջու րը ա կոս նե րին տր վում է 
փակ բա ժա նա րար ցան ցի ց՝ յու րա քան չյու ր դա րա վան դի վրա ու նե նա
լով ջրթող սար քա վո րու մ ու փա կան:

Պտ ղա տու այ գի նե րի ո ռոգ ման աշ խա տա նք նե րը կա րե լի է մե քե
նայաց նել և ավ տո մա տաց նե լ՝ կի րա ռե լով ար հես տա կան ան ձր ևա ցու մ 
կամ կա թի լային ո ռո գու մ:

Ծա ռե րի միջ շար ային տա րա ծու թյու ն նե րը բան ջար բոս տա նային մշա
կա բույ սե րով զբա ղեց նե լիս ծա ռե րի մի ջբ նային բա ժակ նե րու մ ո չինչ 
չպետք է ցա նել և պե տք է խու սա փել բա ժակ նե րու մ ա վե լո րդ ջու ր 
կուտակե լու ց:



ՊՏ ՂԱ ՏՈՒ ԾԱ ՌԵ ՐԻ Է ՏԸ  
ԵՎ ՍԱ ՂԱՐ ԹԻ ՁԵՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ6
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  Ը ստ բնույ թի և նշա նա կու թյան տար բե րու մ են եր կու ձևի էտ՝ նոս
րա ցու մ և կար ճա ցու մ: Նոս րացնելիս ամ բող ջու թյա մբ հե ռաց նու մ են 
ճյու ղը կամ շի վը, իսկ կար ճաց նելիս ժա մա նակխ հե ռաց վու մ է ճյու ղի 
կամ շվի մի մա սը:

 Կար ճա ցու մ  Այս դեպ քու մ ճյու ղե րն ա վե լի լավ են հաս տա նում, 
դառ նու մ ա մու ր և դի մաց կու ն, բեր քի ծան րու թյան տակ չեն 
ճկվում: Պար բե րա բար կար ճա ցու մը բե րու մ է կոմ պա կտ, խտա
ցած սա ղար թի ձևա վոր մա նը:

 Նոս րա ցու մ  Այդ դեպ քու մ սա ղար թի ծա վա լը պահ պան վու մ է, 
ճյու ղե րն ա վե լի ա զատ են դա սա վոր վու մ, սա ղար թի կե նտ րո նը 
լավ լու սա վոր վու մ: Նոս րա ցու մը դան դա ղեց նու մ է ա ռան ձին ճյու
ղե րի ծե րա ցու մն ու մա հա ցու մը, բա րձ րաց նու մ սա ղար թի ներ
քին մա սե րի պտ ղա բե րու թյու նը: Նոս րաց նե լիս ամ բող ջու թյա մբ 
կտրու մ են չո րա ցած, վնաս ված, այ նու հե տև ա ռո ղջ, ոչ ան հրա
ժե շտ, խտա ցու մ ա ռա ջաց նող ճյու ղե րը: 

Ըն ձյու ղ նե րի ծե րա տու մ   Կի րառ վու մ է ըն ձյու ղ նե րի ա ճը կար
գա վո րե լու հա մար, որն ի րա կա նաց վու մ է ամ ռան ըն թաց քու մ 
(հու լի սի սկզբ նե րին) մի նչև ըն ձյու ղ նե րի փայ տա ցու մը՝ նպաս տե
լով սնն դա նյու թե րի ուղ ղո րդ մա նը բույ սե րի այլ մա սեր: 

Ե թե ծե րա տու մից հե տո ա ռա ջա նու մ է մեկ ու ժեղ ըն ձյու ղ, ա պա 
այն հե ռաց նել ա ռա ջին իս կա կան տեր ևից վե րև: 

 Բող բոջ նե րի հե ռա ցու մ  Կի րառ վու մ է սա ղար թի ոչ ցան կա լի մա
սե րու մ ըն ձյու ղ նե րի ա ճը դա դա րեց նե լու հա մար: 

Ե րի տա սար դաց նող էտ   Կի րառ վու մ է պտ ղա բե րող ծա ռի պտղա
բեր ման ժա մա նա կա շր ջա նը եր կա րաց նե լու հա մար, ին չը նպաս
տու մ է ըն ձյու ղ նե րի ին տեն սիվ ա ճին, պտ ղա բե րու թյան և աճ ման 
պրո ցես նե րի հա վա սա րա կշռ մա նը: Կա տար վու մ են 36 տա րին 
մե կ՝ զու գակ ցե լով սա ղար թի ա մե նա մյա նոս րաց ման հետ: 

Է տի ժամ կետ նե րը Կախ ված ծա ռա տե սա կից և կլի մայա կան պայ
ման նե րից՝ կա րե լի է էտ կա տա րել եր կու ժամ կետ նե րու մ՝ հա նգս տի 
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շր ջա նու մ (աշ նա նից մի նչև վաղ գա րու ն) և վե գե տա ցի այի ըն թաց քու մ 
(ա մա ռային կամ կա նաչ էտ): Սո վո րա բար է տը դա դա րեց նու մ են բող
բոջ նե րի ին տեն սիվ ուռ չե լու շր ջա նու մ:

 Ծա ռե րի ձևա վո րու մ   Ծա ռե րը ձևա վո րե լիս ա ռա ջին հեր թին հիմն ում 
են բու նը: Սա ղա րթ նե րը լի նու մ են՝ բա րձ րա բու ն (բ նի բա րձ րու թյու նը 1.5
2.0մ և ա վե լի), կի սա բա րձր բու ն (0.81.25մ), ցա ծրա բու ն՝ 4070սմ (կո
րի զա վոր նե րը՝ 5060սմ, հն դա վոր նե րը՝ 6070սմ), թփային (թ զու կային) 
3040սմ և ան բու ն՝ 1520սմ (սա ղար թը փռ վու մ է գետ նի ե րե սին):

Ը ստ ձևա վոր ման սա ղա րթ նե րը բա ժան վու մ են եր կու խմ բի՝ ա զատ 
(կան գու ն) կամ բա րե լավ ված բնա կան տի պի և ար հես տա կան (թ զու
կային կամ թփային ձևա վո րու մ):

 Հար կային (հի նգ ճյու ղա նի) ձևա վո րու մ  Ծա ռը ձևա վո րու մ են 
երկ հար կա նի հա մա կար գով: Տն կա րա նու մ կից բող բոջ նե րից 
(ճյու ղե րի մի ջև մեկ միջ հան գույ ցային տա րա ծու թյա մբ) հի մն վու մ 
են ա ռա ջին հի նգ կմախ քային ճյու ղե րը: Երկ րո րդ հար կը ստեղծ
վու մ է այ գու մ նույն սկզ բու ն քով: Ա ռա ջին և երկ րո րդ հար կե րի 
մի ջև ծա ռի թույլ ա ճե ցո ղու թյան դեպ քու մ թող նու մ են 40սմ, իսկ 
ու ժեղ ա ճե ղու թյան դեպ քու մ՝ 70սմ տա րա ծու թյու ն: Ար դյու նա վետ 
և կի րա ռե լի է նաև հի նգ ճյու ղա նի ձևա վո րու մը, ո րը նման է նա
խո րդ հա մա կար գին, սա կայն բա ցա կայու մ են երկ րո րդ հա րկ 
ճյու ղե րը: 

Ան հա րկ կամ փո փոխ ված լի դե րային ձևա վո րու մ  Ստե ղծ վու մ 
է ա ռա նց հար կե րի սա ղա րթ և կմախ քային ճյու ղե րը ձևա վոր
վու մ են կե նտ րո նա կան ու ղեկ ցո ղի ա ռա նց քի շու ր ջը՝ ստո րին 
ե րեք ճյու ղե րը մե կը մյու սից 812սմ, մյու ս նե րը՝ 2030սմ հե ռա վո
րու թյա մբ: Ձևա վոր ման վեր ջու մ ու նե նու մ է 57 ա ռա ջին կար գի 
կմախ քային ճյու ղեր, ո րից հե տո կե նտ րո նա կան ու ղեկ ցո ղի ծայ
րը կամ հե ռաց նու մ են կամ թե քու մ:

 Նոս րա ցած հար կային ձևա վո րու մ  Տն կա րա նու մ ստեղ ծու մ են 
բնի ո րո շա կի բա րձ րու թյու ն (հն դա վոր նե րի հա մար՝ 6070սմ, 
կո րի զա վոր նե րի հա մա ր՝ 4050սմ), ո րից վե րև վե ցե րո րդ աչ քի 
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վեր ևից հե ռաց նու մ շի վը: Այ նու հե տև հե ռաց նու մ են հին գե րո րդ և 
վե ցե րո րդ բող բոջ նե րը և ստեղ ծու մ բու թակ: Բող բոջ նե րից բաց
ված շի վե րը, երբ հաս նու մ են 15սմ եր կա րու թյան, կար ճաց նու մ 
են՝ թող նե լով որ պես հաս տաց ման շի վեր, իսկ չոր րո րդ բող բո ջից 
դու րս ե կած շի վը կա պու մ են բու թա կի ն՝ կե նտ րո նա կան ու ղեկ
ցող դա րձ նե լու հա մար: Այս պի սով, տն կին ու նե նու մ է մեկ հա րկ՝ 
23 կմախ քային ճյու ղե րով և մեկ զար գա ցած կե նտ րո նա կան ու
ղեկ ցող (ըն թաց քու մ ա ռա ջա ցած ճյու ղե րը հե ռաց նու մ են): Ու ղեկ
ցո ղի վրա ստեղ ծու մ են հա ջո րդ հար կե րը: Հար կե րի մի ջև հե ռա
վո րու թյու նը թող նու մ են հն դա վոր նե րի հա մար 5060սմ, կո րի
զա վոր նե րի հա մա ր՝ 3040սմ:

 Բա ժա կա ձև  ձևա վո րու մ  Այս հա մա կար գով ձևա վո րու մ են դեղ
ձե նին և սա լո րե նին: Տն կա րա նու մ բու նը թող նու մ են 3040սմ, 
դրա նից վե րև հաշ վու մ հի նգ բող բոջ և պատ վաս տաշ վի մնա ցած 
մա սը հե ռաց նու մ: Թո ղն ված բող բոջ նե րից ա ռա ջա ցած շի վե րը 
կար ճաց նու մ են որ պես հաս տաց ման շի վեր, իսկ բնից վե րև հի նգ 
բող բոջ նե րի շի վե րից ստեղ ծու մ են 45 ա ռա ջին կար գի կմախ
քային ճյու ղեր ա ռա նց կե նտ րո նա կան ու ղեկ ցո ղի: սա ղար թի կե
նտ րո նը մնու մ է բաց, իսկ հաս տաց ման շի վե րը հե ռաց նու մ են 
օ գոս տո սի կե սին: Հե տա գայու մ այ գու մ ա ռա ջին կար գի ճյու ղա
վո րու թյու ն նե րի վրա ստեղ ծու մ են հա ջո րդ կար գի ճյու ղա վո րու
թյու ն ներ: Ա ռա ջին կար գի ճյու ղա վո րու թյու ն նե րը ա վե լի ա մու ր են 
լի նու մ, երբ ձևա վո րու մը կա տար վու մ է բա րե լավ ված բա ժա կա ձև 
հա մա կար գով, այ սի նքն ա ռա ջին կար գի 35 կմախ քային ճյու ղե
րը ստեղ ծու մ են մե կը մյու սից 810սմ հե ռա վո րու թյա մբ, ո րի հա
մար բնից վե րև թո ղն վու մ են շու րջ 8 բող բոջ, ո րո նք այ նու հե տև 
մե կը նդ մեջ հե ռաց վու մ են: 

Ե րի տա սա րդ ծա ռե րը ձևա վո րե լիս  հիմն ա կան խն դի րը հա մա հա
վաք, ա մու ր կմախ քով, սահ մա նա փակ քա նա կի կմախ քային ճյու ղե րով 
(57 հատ) սա ղար թի ստեղ ծու մն է: Եր բեք չպե տք է մո ռա նալ, որ սա
ղար թի ճի շտ ձևա վո րու մը նպաս տու մ է ծա ռե րի վաղ պտ ղա բեր մա նն ու 
բա րձր բեր քատ վու թյա նը: Մի նչ դեռ, ե րի տա սա րդ ծա ռե րի ու ժեղ է տը, 
մաս նա վո րա պես ճյու ղե րի խո րը կար ճա ցու մը, ձգձ գու մ  է պտ ղա բե րող 
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կազ մա վո րու մն ե րի ա ռա ջա ցու մը, 12 տա րով ու շաց նու մ է ծա ռե րի ժա
մա նա կին բեր քատ վու թյան ան ցու մը: Բեր քատ վու թյան սկզբ նա կան շըր
ջա նու մ, երբ ծա ռե րի աճն ու ժեղ է, հա րկ է 4045 սմից բա րձր աճ ու նե
ցող շվե րը կար ճաց նել 1/41/3ի չա փով, հե ռաց նել սա ղար թը խտաց նող, 
ի րար վրա ստ վերող, թույլ և կախ ըն կած ճյու ղե րը: Երբ ա ճը աս տի ճա
նա բար դան դա ղում է հա սնե լով 3035 սմի, ան հրա ժե շտ է շվե րի կար
ճա ցու մը դա դա րեց նել և կի րա ռել մի այն նոս րա ցու մ: Իսկ երբ ա ճե ցո
ղու թյու նը 1520 սմից չի ան ցնու մ, նո րից ան հրա ժեշ տու թյու ն է զգաց
վու մ շվե րն ու ճյու ղե րը կար ճաց նել նպաս տե լով ա ճի ու ժե ղաց մա նն ու 
նոր ճյու ղե րի ա ռա ջաց մա նը: Կապ ված ծա ռե րի հա սա կի հետ, սա ղար թը 
ձգվու մ է դե պի վեր, մեր կա նու մ են կմախ քային ճյու ղե րը, կր ճատ վու մ 
ա սի մի լյա ցի ոն և պտ ղա բե րող մա կե րես նե րը, պտ ղա բե րու թյու նը հիմ
նա կա նու մ կե նտ րո նա նու մ է սա ղար թի ծայ րա մա սե րու մ: Այս դեպ քու մ 
ար դեն պա հա նջ վու մ է ե րի տա սար դաց նող էտ, ո րը լի նու մ է թույլ, չա
փա վոր և ու ժեղ: Թույլ ե րի տա սար դաց նող է տի ժա մա նակ կմախ քային և 
կի սակ մախ քային ճյու ղե րը պե տք է կար ճաց նել 23 տա րե կան, իսկ չա
փա վոր ե րի տա սար դաց ման ժա մա նակ 46 տա րե կան բնա փայ տի վրա: 
Ներ կայու մս, խոր հու րդ չի տր վու մ պտ ղա տու ծա ռե րի ու ժեղ ե րի տա սար
դա ցու մ, նպա տա կա հար մար է ծե րա ցած ծա ռե րը քան դել և տն կել նո րե
րը: Ծա ռե րի ե րի տա սար դաց ման ժա մա նակ պե տք է մեծ ու շադ րու թյու ն 
դա րձնել այ գու հո ղի մշա կու թյան, պա րար տաց ման և ո ռոգ ման աշ խա
տա նք նե րին, հա կա ռակ պա րա գայու մ ե րի տա սար դաց նող է տը կհան
գեց նի բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի:
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Էտի նշանակությունը

Բազմաթիվ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ էտը աճն ու 
պտղաբերումը կարգավորող ամենահին ագրոտեխնիկական միջոցա
ռումներից մեկն է: 

Ճիշտ և ժամանակին կատարվող էտը հնարավորություն է տալիս`

Ավելի արդյունավետ օգտագործել սննդանյութերը, այն արդյու
նավետ բաշխել ծառի աճող և պտղաբերող օրգանների միջև

Ճիշտ կառուցել ծառի պսակը, կարգավորել շիվերի աճը, 
տերևների քանակը, մեծությունը և լուսավորությունը

Ուժեղացնել երիտասարդ ծառերի աճակալող ճյուղիկների և 
պտղագոյացումների զարգացումը, արագացնել դրանց անցումը 
ապրանքային բերքատվության շրջանը

Ակտիվ  վիճակում պահպանել ծառի աճեցողությունն 
ու պտղաբերությունը, թուլացնել պտղաբերության 
պարբերականությունը

Վերականգնել ծերացող ծառերի աճն ու բերքատվությունը, 
երկարացնել դրանց պտղաբերման ժամանակաշրջանը և 
բարելավել պտուղների որակը

Թույլ չտալ սաղարթի խտացում

Ավելի արդյունավետ դարձնել պայքարի աշխատանքները ու 
բերքահավաքը

Էտի տնտեսական արդյունավետությունը անհամեմատ բարձր է, 
երբ այն կատարվում է ծառերի պարարտացման, ոռոգման և ագրո
տեխնիկական միջոցառումների հետ սերտորեն շաղկապված:
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Էտի միջոցով կարգավորվում են բույսի մեջ տեղի ունեցող կենսա
քիմիական պրոցեսները, այսինքն` տարիքավոր, ծերացած պտղաբերող 
ճյուղերի, ծաղկաբողբոջների մի մասը հեռացնում են և պայմաններ են 
ստեղծում վեգետատիվ մասերի վերընթաց աճի համար:

Կախված ծառերի տարիքային փոփոխություններից, փոխվում է 
նաև էտի բնույթը և խնդիրները: Օրինակ` նորատունկ այգում էտի 
միջոցով է ձևավորվում բունը, ուղեկցողը, ապագա ծառերի սաղարթի 
հիմքը և որոշակի թվով և դասավորվածությամբ կմախքի ճյուղերը: 
Այգետնկումներից անմիջապես հետո ծառերի կմախքային ճյուղերի 
ծայրային մասերը էտում են` վերերկրյա մասի և արմատային համակարգի 
միջև խախտված կապը վերականգնելու համար: Հետագայում պտղա
բերող ծառերը էտվում են ամեն տարի` պահպանելով սաղարթի ձևը, 
խտությունը և այլն:

Էտի գործիքները

Այգու մկրատ

Օդային մկրատ Օդային սղոց

Այգու սղոց Այգու երկարապոչ 
մկրատ

Այգու դանակ
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Էտի տեխնիկան

Պտղատու ծառերը էտելիս ճյուղերի վրա չպետք է ճեղքվածքներ 
առաջացնել, ճյուղերը պետք է կտրել հիմքից: Վերքերը ծածկել 
այգու մածուկով: Փոքր ճյուղերը պետք է կտրել այգու դանակով կամ 
այգու մկրատ, իսկ մեծերը` այգու սղոցով: Մեծ ճյուղերը հեռացնելիս 
ներքևի կողմից մի փոքր սղոցել, ապա վերևից լրիվ կտրել, որպեսզի 
պատռվածքներ չառաջանան, և ներքևի ճյուղերը չջարդվեն:

Ըստ կատարման բնույթի և նշանակության էտը լինում է երկու ձևի` 
նոսրացում և կարճացում:

Նոսրացումը այն գործողությունն է, երբ շիվը կամ ճյուղը հիմքից` 
օղակի վրայից կտրում և ամբողջությամբ հեռացնում են:

Նոսրացնելիս սաղարթից հեռացնում են`

բոլոր այն ճյուղերը, որոնց աճն ուղղված է դեպի սաղարթի ներսը, 
որովհետև դրանք կարող են խտացնել սաղարթը և խանգարել 
լուսավորությանը:

90° անկյան տակ հորիզոնական ուղղությամբ աճող ճյուղերը, 
որոնք կխանգարեն հետագա խնամքի աշխատանքներին

1 3 3

3

4

2

1

2 3 4

1. պտղաընձյուղ
2. նիզակ
3. փնջաճյուղիկ
4. օղանիստ

Պտղագոյացումների տիպերը
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այն ճյուղերը, որոնց աճն ուղղված է դեպի ներքև

այն զույգ ճյուղերից մեկը, որոնք սուր անկյուն են կազմում և իրար 
մրցակիցներ են: Սովորաբար էտում են ստորին թույլ ճյուղերը:

Հեռացվում են նաև բոլոր չորացած, ցրտահարված, հիվանդութ
յուններով և վնասատուներով վարակված ճյուղերը, որոնք այլևս չեն 
կարող վերականգնվել:

Նոսրացնելիս կրճատվում են սաղարթում եղած ճյուղերի թիվը, 
մնացածը յուրաքանչյուր ճյուղին ավելի շատ սննդանյութ է բաժին 
ընկնում: Բացի այդ նոսրացումը նպաստում է սաղարթի ներսում 
լուսավորության ռեժիմի լավացմանը, որից և պտուղները լինում են վառ 
գույնի և բարձրորակ:

Կարճացումը էտի այն ձևն է, երբ հեռացնում են շիվերը կամ ճյուղերի 
երկարության մի մասը: Կարճցնում են սովորաբար դրսի բողբոջի 
վրայից, այնպես, որ կտրվածքի վերևի մասը 23 մմով բարձր լինի 
բողբոջի ծայրային մասից, իսկ շեղ կտրվածքի ստորին մասը համընկնի 
բողբոջի մեջտեղի մասին: Իհարկե կտրվածքը չպետք է վնասի բողբիջի 
անոթաթելային խրձիկներին:

Կարճացումը պահպանում է շիվերի թիվը, իսկ հետագայում նպաստում 
է նոր ճյուղերի առաջացմանը: Գոյություն ունեն կարճացման մի քանի 
աստիճաններ`

ա) Ծերատում, երբ հեռացնում են ընթացիկ տարվա շիվերի աճման 
կոները կամ ծայրային մասերը 11.5 սմ հեռավորությամբ:

բ) Թույլ կարճեցնելիս, հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի մեկ երրորդ 
մասը

գ) Միջակ կարճեցնելիս հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի մեկ երկրորդ 
մասը կամ 50%ը

դ) Ուժեղ կարճեցնելիս հեռացնում են շիվի կամ ճյուղի երկարության 
երկու երրորդը կամ 6070%

Կախված էտվող ծառի վիճակից, տարիքից, էտի նպատակներից, 
սորտից կիրառում են տարբեր աստիճանի կարճեցում: Կարճեցնում են 
ընթացիկ տարվա շիվերը կամ ընձյուղները, հաճախ կարճեցնում են մեկ 
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2,3,4. ճիշտ
Հաստ ճյուղերի կտրում 1. սխալճիշտ սխալ

տարեկան ճյուղերը: Երբ նկատվում է բերքի անկում, աճման պրոցեսների 
դանդաղում ու սաղարթի կենտրոնական մասերի մերկացում, ուժեղ 
կարճեցնում են 345 տարեկան ճյուղերը: Այդպիսի կարճեցումը կոչ
վում է խորը էտ կամ մասնակի երիտասարդացում:

 

ճիշտ սխալ

1. նոսրացում
2. կարճացում

1. թույլ կարճացում
2. միջան կարճացում
3. ուժեղ կարճացում

1 12 2 3

1

2

3

4

Ծառի էտը տնկումից մինչև ձևավորում

40450

80
սմ

50
սմ

40
6

0ս
մ

25
3

0ս
մ

1ին տարի 2րդ տարի 3րդ տարի Ձևավորված ծառ
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Սաղարթի ձևավորման օրինակներ

Երիտասարդ ծառերի էտը Նորատունկ ծառերի էտը նպատակա
հարմարա է կատարել միայն գարնանը: Հարկավոր է հեռացնել բոլոր թույլ 
շիվերը և թողնել միայն այն շվերը, որոնք անհրաժեշտ են ծառի կմախքը 
ձևավորելու համար: Թողած շվերը կարճեցնել կիսով չափ, եթե նրանք 
ունեն 7080 սմ երկարություն, իսկ ավելի կարճ շվերը էտել 1/3 չափով: 
Կենտրոնական ուղեկցողն էտել 1520 սմ ավելի երկար, քան կողային 
հիմնական շիվերը: Տնկման երկրորդ տարվա վեգետացիայի սկզբին 
հարկավոր է նորից ստուգել առաջին հարկում աճած ճյուղերի վիճակը և 
թողնել 34 լավագույն շիվ, իսկ արանքում աճածները հիմքից հեռացնել: 
Երկրորդ հարկում թողնել հակադիր դասավորված 23 կմախքային 
ճյուղ: Առաջին կարգի կմախքային ճյուղերի վրա երկրորդ կարգի 
առաջին կմախքային ճյուղը կարելի է թողնել հիմքից (կենտրոնական 
ուղեկցող) 3040 սմ բարձր: Ավելի մոտ թողնել չի թույլատրվում, 
որովհետև հետագայում ուղեկցողի և կմախքային ճյուղերի հաստանալու 
պատճառով դրանք իրար խանգարում են: Տնկման երկորդչորրորդ 
տարիներին կմախքային ճյուղերը թույլ կարճեցնել:

Երիտասարդ  ծառերի սաղարթի նոսրացումը կիրառվում է 
միմյայն շատ անհրաժեշտ դեպքերում, երբ շիվերը չափազանց խիտ 

կենտրոնական 
ուղեկցող

առաջին կարգի 
կմախքային ճյուղ

1ին տարի 2րդ տարի 3րդ տարի 4րդ տարի
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են դասավորված կամ ճյուղերը դեպի 
պսակի ներսն են ուղղված: Երիտա
սարդ ծառերը ընդհանրապես պետք է 
թուլ էտել, նկատի ունենալով, որ ուժեղ 
էտը ուշացնում է բերքատվությունը, 
որքան մեծ է հեռացվող շվերի 
քանակը, այնքան ծառը ուշ է սկսում 
պտղաբերել և առաջին բերքը քիչ է 
լինում: Երիտասարդ ծառերի պսակը 
ձևավորելուց հետո էտի բնույթը 
փոխվում է:

Բերքատու ծառերի էտը  հնդավոր 
պտղատեսակները պտղաբերում են 
բազմամյա բնափայտի վրա առաջա
ցած հատուկ պտղագոյացումների 
(նիզակ, պտղընձյուղ, օղանիստ, 
բարդ օղանիստ) գագաթի բողբոջից: 
Կանոնավոր էտի միջոցով պետք է 
նպաստել նոր պտղագոյացումների 
առաջացմանը, բարելավել դրանց 
լուսավորության և սնման ռեժիմը, 
ավելացնել երկարակեցությունը և 
ակտիվ պտղաբերությունը: Բերքա
տու ծառերը էտելիս կատարվում 
են նոսրացում և կարճեցում: Կախ
ված ծառի ընդհանուր վիճակից և տարիքից ավելացվում է նոս
րացումը և դադարեցվում, կամ ավելացվում է կարճեցումը: Լրիվ 
պտղաբերման շրջանում ուժեղացվում է նոսրացումը, հատկապես 
պսակի ծայրամասերում, որպեսզի լավացվի պսակի կենտրոնական 
լուսավորությունը: Կարճացվում է միայն առանձին երկար շիվերը և 
ներքև կախված ճյուղերը: 

Ըստ ճյուղավորման, աճեցողության և պտղաբերման առանձնա
հատկությունների խնձորենու սորտերը բաժանվում են չորս հիմնական 

2րդ տարի

3րդ տարի

4րդ տարի

5րդ տարի
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խմբերի, իսկ տանձենու սորտերը երեք, այդ իսկ պատճառով տարբեր 
խմբերի մոտ տարբեր է նոսրացման և կարճաեցման աստիճանը:

Բերքատու ծառերի երիտասարդացումը

1. պսակը խտացնող բազմամյա ճյողերի նոսրացում
2. խնամքի աշխատանքներին խանգարող բազմամյա ճյուղերի հեռացում
3. պտղաբերող մի քանի տարեկան ճյուղերի երիտասարդացում
4. կենտրոնական ուղեկցողի կարճացում
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Խնձորենին նախքան էտելը Խնձորենին էտելուց հետո
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ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ՊԱՅՔԱՐԸ7
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Կորիզավորների հիվանդություններ

Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն
Վարակվում են կորիզավորների վերգետնյա բոլոր օրգանները: 

Տերևների վրա վարակն արտահայտվում է կլոր բծերի տեսքով: Այն 
սկզբում կարմրամանուշակագույն, բաց շագանակագույն, կարմրա
գորշավուն, հետագայում բաց շագանակագույն բծերի ձևով, որոնք 
պարփակված են ավելի մուգ, կարմրաշագանակագույն երիզով: 
Սկզբնական շրջանում բծերը շատ մանր են: Մի քանի օրից դառնում 
են 35մմ մեծության, իսկ 12 շաբաթ անց բծերի փոխարեն առաջանում 
են անցքեր: Վարակված տերևները մասնակի կամ լրիվ չորանում են, 
տերևակոթունը վարակվելիս նաև թափվում (հատկապես ծիրանենու 
և դեղձենու): Շվերի վրա առաջանում են կետանման, ապա 25 մմ 
մեծության կարմրավուն բծեր: Դրանք սկզբում լինում են կլորավուն, 
հետագայում երկարավուն, ավելի ուշ ճաքճքվում, ճեղքվում են: Երբեմն 
առաջացած վերքերից խեժահոսություն է նկատվում: Հատկապես ուժեղ 
են վարակվում ծիրանենու պտուղները, որոնց վրա սկզբում առաջանում 
են կարմարագորշավուն մանր կետանման բծեր, հետագայում բծերը 
մեծանում են մինչև 3մմ տպամագծով, ապա ընդունում են գորտնուկի 
տեսք: Ուժեղ վարակվելիս բծերը միաձուլվում, պտուղները կեղևակալում 
են: Հիվանդ բողբոջները չորանում են: Ավելի ուժեղ վարակվում են 
ներքևի հարկաբաժնի տերևները և պտուղները:
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Պայքարի միջոցառումները: Տերևաթափից առաջ կտրել և այգուց 
դուրս այրել վարակված շվերը ու ճյուղերը: Ամեն կերպ բարձրացնել 
ծառերի դիմացկունությունը, ժամանակին և ճիշտ պարարտացնել: 
Վաղ գարնանը ծառերի բները և կմախքային ճյուղերը սպիտակեցնել 
կրակաթի 20%ոց կախույթիվ:

Պղինձ պարունակող պատրաստուկները (բորդոյան հեղուկ, պղնձար
ջասպ, պղնձի քլորօքսիդ, կուպրօքսատ և այլն) նպատակահարմար է 
օգտագործել աշնանը, որն ավելի արդյունավետ է, իսկ գարնանը` մինչև 
բողբոջների ուռչելը: Վեգետացիայի ընթացքում ցողել Կուրզատ 2.5կգ/
հա (10լ ջրին 25 գր), շատ արդյունավետ է նաև Տասպա 0.3լ/հա (10լ 
ջրին 3մլ), Սարման 2.5 կհ/հա (10լ ջրին 25 գր), նաև Տոպազ 0.4լ/հա (10լ 
ջրին 4մլ) + Սկոր 0.2լ/հա (10լ ջրին 2 մլ):

Ցիտոսոպոզ
Հիվանդության առաջին նշանները դիտվում են մինչև բողբոջների 

բացվելը կամ ծաղկման փուլում: Բողբոջներն ու ծաղիկները գորշանում 
են, չորանում ու մնում ծառի վրա: Տերևաբողբոջները դանդաղ են 
բացվում: Տերևները գունաթափվում են, արագ թառամում և չկորցնելով 
գույնը մնում են ծառի վրա:

Սնկամարմինը զարգանում է բնափայտի անոթներում, խցանում 
դրանք, առաջ բերում խեժահոսություն, չորացնում ճյուղերը և անգամ 
ամբողջ ծառը:
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Պայքարի միջոցառումները: Ծառերը պաշտպանել արևահարումից և 
ցրտահարումից, մոնիլյոզից, վնասվածքներից: Այս կամ այն պատճառով 
առաջացած վերքերը ժամանակին բուժել այգու քսուկով, բոլոր չորացած 
ճյուղերը մինչև աշուն հեռացնել այգուց և այրել: Աշնանը կամ գարնանը 
կատարել ցողում բորդոյան հեղուկի 3%անոց լուծույթով: Ծաղկումից 
հետո սրսկել 1%ոց բորդոյան հեղուկով կամ Կուրզատ 2.5կհ/հա (10լ 
ջրին 25գ) կամ Կուպրօքսատ 5լ/հա (10լ ջրին 50գ) կամ Ֆունգուրան 
3կգ/հա (10լ ջրին 30գ) կամ Կուպրոֆլո 3լ/հա (10լ ջրին 30մլ):

Վերտիցիլիոզային թառամում
Հիվանդությունը լայն տարածում ունի: Հատկապես ուժեղ են վարակ

վում ծիրանենու, սալորենու և կեռասենու երիտասարդ տնկիները: 
Վարակված ծառերի տերևները ամռան կեսին` հուլիսի վերջին, օգոս
տոսի սկզբին սկսում են դեղնել, թափվել: Սկզբում դեղնում ու թափվում 
են սաղարթի միջին մասի տերևները: Հետագայում հիվանդությունը 
տարածվում է երիտասարդ վերաճի վրա, ապա ամբողջ սաղարթի: Հարու
ցիչները զարգանում են միայն ջրատար անոթներում: Հիվանդության 
ախտորոշման համար բնորոշ է փայտանյութի նեկրոզը, որը լավ նկա
տելի է լայնակի կտրվածքի դեպքում: Երբեմն նեկրոզն ընդգրկում է 
ոչ միայն փայտանյութի տարեկան օղակները, այլև միջուկը: Նեկրոզը 
անցնում է նաև բնի և արմատի մեջ: Չորացումը ոչ միայն ջրատար 
անոթների խցանման արդյունք է, այլև սնկի կողմից արտադրվող թունա
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վոր նյութերի հետևանք: Ծառերը այս հիվանդությամբ վարակվում են 
բոլոր հասակներում, սակայն առավել վարակընկալ են 25 տարեկան 
տնկիները:

Պայքարի միջոցառումները: Վերտիցիլյոզով վարակված ծառերը. 
բուժումը գործնականում անհնար է: Կարևոր նշանակություն ունեն 
նախազգուշական կանխարգելող միջոցառումները: 

• այգին հիմնել այնպիսի հողերում, որտեղ վերջին 45 տարում չեն 
մշակվել մորմազգի և դդմազգի մշակաբույսեր:

• կտրականապես արգելվում է միջշարային տարածություններում 
բանջարբոստանային կուլտուրաների մշակությունը:

• այգին պարարտացնել ոչ միայն ազոտական, այլև կալիումական և 
ֆոսֆորական պարարտանյութերով:

• կարգավորել ոռոգումը, անթույլատրելի է լճացումը, չափից ավելի 
ջրումը: Լավ կլինի ջրել այնպես, որպեսզի ծառի բունը չթրջվի, 
ջուր չկպչի արմատավզիկին և պատվաստի հանգույցին:

• չափազանց մեծ նշանակություն ունի հիվանդության կանխման 
տեսակետից կաթիլային ոռոգումը:

Մոնիլիոզ կամ պտղային փտում
Հիվանդությամբ վարակվում են շվերը, տերևները, ծաղիկները և 

պտուղները:

Ըստ արտահայտման բնույթի, տարածված են երկու հիմնական ձև` 
մոնիլիալ այրվածք և պտղային փտում:

Մոնիլյալ այրվածք     ծաղկման ժամանակ վարակվում են ծաղկաշվերը: 
Տերևները, ծաղիկները թառամում են, գորշանում և չորանում են, 
նմանվելով այրվածի, սակայն երկար ժամանակ մնում են ծառի վրա: 
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Չորացած ճյուղերի, ծաղկակոթուկների, տերևների, շվերի վրա 
խոնավ եղանակին առաջանում են մոխրագուն սպորակույտեր: Շվերի 
կեղևը ճաքճքում է, սկսում է խեժահոսել: 

Պտղային փտում   Վարակը սկսվում է պտղի վրա փոքր, փտող բծի 
առաջացումով: Այն արագ մեծանալով ընդգրկում է ողջ պտուղը, որի 
մակերեսին առաջնում են բազմաթիվ փոքրիկ մոխրագույն բարձիկներ: 
Պտուղը կնճռոտվում է ու չորանում:

Պայքարի միջոցառումները: Անհրաժեշտ է հավաքել, այգուց հանել 
և ոչնչացնել հիվանդ, մումիֆիկացած պտուղները, ծաղկումից մոտ մեկ 
ամիս անց կտրել, այգուց հեռացնել և այրել վարակված ընձյուղները: 
Աշնանը, տերևաթափի ժամանակ կամ գարնանը, մինչև բողբոջների 
ուռչելը, ցողել բորդոյան հեղուկի 3%ոց լուծույթով կամ հետևյալ պատ
րաստուկներից որևէ մեկով. Ֆունգուրան 3կգ/հա (10լ ջրին 30գ), Կուպ
օքսատ 5լ/հա (10լ ջրին 50գ,) Կուպրոֆլո 3լ/հա (10լ ջրին 30մլ), Բոտրան 
11.5կգ/հա (10լ ջրին 1015գր), Խորուս 0.35 կգ/հա (10լ ջրին 35 գր):

Կորիզավորների խեժահոսություն (գոմոզ)
Խեժահոսությունը հիմնականում կորիզավորների հիվանդություն է: 

Բնորոշ է բներից, շվերից խեժաարտադրույամբ, որը սոսնձանման, առաձ
գական, դեղնակարմրագույն հեղուկ է, սառելով դառնում է թափանցիկ 
կամ մուգ ապակենման, քաղցրահամ: Խրոնիկ խեժահոսությունը ոչ 
միայն թուլացնում է ծառը, նվազեցնում բերքը, այլև կարող է չորաց
նել առանձին ճյուղեր, երբեմն էլ ամբողջ ծառը: Հիվանդութունը 
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և խեժարտադրությունը կարող է առաջանալ ամենատարբեր 
գործոնների ազդեցությամբ` բույսի կյանքի ու զարգացման համար 
անբարենպաստ պայմաններից, վնասատուների և հիվանդությունների 
գործունեությունից, հողի շատ բարձր կամ խիստ ցածր խոնավությունից, 
ոչ հաշվեկշիռ պարարտացումից և այլն:

Պայքարի միջոցառումները: Խեժահոսության դեմ պայքարը հիմնա
կանում նախազգուշական է: Կարևոր է տարբեր տեսակի մեխանիկական 
վնասվածքներից, արևահարությունից, ցրտաճաքերից ծառերի պաշտ
պանութունը: Անհրաժեշտ է ժամանակին ու ճիշտ կատարել էտը ու 
ձևավորումը: Չկատարել միակողմանի ազոտական պարարտացում: 
Այգի հիմնելիս ընտրել թեթև, լավ օդափոխվող հողեր: Անհրաժեշտ է 
ամեն տարի բները սպիտակեցնել կրակաթի 20%անոց կախույթով: 
Եթե խեժահոսությունն արտահայտվել է, վերքերը մաքրել, ընդգրկելով 
նաև առողջ հյուսվածքներից 56մմ, ախտահանել պղնձարջասպի 1%
անոց լուծույթով և պատել այգու մածուկով:

Դեղձենու տերևների գանգրոտություն
Վաղ գարնանը վարակվում են տերևները և միամյա շվերը: Տերևները 

հաստ և մսալի են դառնում, չափերով շատ ավելի խոշոր առողջներից, 
մի տեսակ ալիքավոր, գանգուր, կարմրագորշ գույնի: Հետագայում 
տերևները գորշանում են, թափվում, շվի մերկացումը և տերևների 
թափվելը սկսվում է վարակված շվի հիմքի մասից, որի պատճառով էլ 
շիվը ստանում է վրձնի տեսք: Շիվը ձևափոխվում է, ծռմռվում, դրանց 
մեծ մասը մահանում է, մնացածը` մահանում են առաջին իսկ ցրտերի 



49

ժամանակ: Վաղաժամկետ տերևաթափի պատճառով ծառը խիստ 
թուլանում է, վատ ձմեռում: 23 տարի ժամանակին ու ճիշտ պայքար 
չիրականացնելու դեպքում այգին կարող է ամբողջովին չորանալ:

Պայքարի միջոցառումները: Գարնանը երբ դեղձենին արդեն 
վարակվել է գանգրոտությամբ, արդյունավետ պայքարի իրականացումը 
հիվանդության դեմ գործնականում դառնում է անհնար: Այս առումով 
էլ գանգրոտության դեմ հիմնական պայքարը հարկ է տանել դեղձենու 
հանգստի փուլում: Բավականին արդյունավետ են աշնանային կամ վաղ 
գարնանային ցողումները` մինչև բողբոջների ուռչելը, Բորդոյան հեղուկի 
3%ոց կամ Պղնձի քլորօքսդ 4կգ/հա (10լ ջրին 40գր) լուծույթներով 
սրսկումները, իսկ վեգետացիայի ընթացքում հարկավոր է նույն 
այգին ցողել Դելանի (0.71.0 կգ/հա, 10լ ջրին 710գր), Տասպաի (0.3 լ/
հա, 10լ ջրում 3 մլ) կամ Սկորի (0.4 լ/հա, 10լ ջրին 4մլ) լուծույթներով: 
Պատրաստուկները ցողել հերթափոխով:

Դեղձենու ալրացող
Վարակվում են տերևները, շվերը և պտուղները: Վարակված 

օրգանների վրա առաջնում է սպիտակ, թաղիքանման փառ: Հիվանդ 
շվի աճը հետ է մնում, այն ծռմռվում է, վերին մասը չորանում: Վարակված 
տերևները վաղաժամկետ թափվում են: Առավել մեծ ու զգալի է 
վնասը, երբ վարակվում են պտուղները, դրանք կորցնում են համային 
հատկանիշները, դառնում են վարակընկալ պտղափտման նկատմամբ: 
Երիտասարդ պտուղները ալրացողով ուժեղ վարակվելիս, հատկապես, 
երբ վարակը տեղի է ունենում վաղ փուլում, մեծամասամբ թափվում 
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են: Ալրացողով ուժեղ են վարակվում երիտասարդ, լավ աճող ծառերը: 
Հիվանդության զարգացմանը նպաստում է միակողմանի ազոտական 
պարարտացումը, ոռոգման ուշացումը:

Պայքարի միջոցառումները: Վաղ գարնանը անհրաժեշտ է կտրել, 
հեռացնել այգուց վարակված շվերը և բուսական մնացորդները: 
Քիմիական պայքարը կատարել ըստ անհրաժեշտության` տասպաի 
0.3 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), տոպազի 0.50.8 լ/հա (10լ ջրին 58 գ/մլ), 
ռուբիգանի 0.60.8 լ/հա (10լ ջրին 68 մլ) կամ էլ ստրոբիի 0.2կգ/հա 
(10լ ջրին 2 գր) լուծույթներով: Անհրաժեշտ է օգտագործել վերը նշված 
պատրաստուկները փոխեփոխ և անպայման օրվա հով ժամերին, 
երբ տվյալ տարածքում քամիներ չկան: Պետք է կատարել ճիշտ 
պարարտացում, կարգավորել այգու ոռոգման ռեժիմը:

Սալորենու գրպանիկներ
Հիվանդ պտուղները տձև են, մոխրաշագանակագույն, պարկանման, 

առանց կորիզի: Ամռան ընթացքում, խոնավ եղանակին պտուղների 
մակերեսին առաջանում են պայուսակներ` մոմանման, մոխրագույն 
շերտի ձևով: Պայուսակները նախ ձևափոխվում են կուտիկուլայի տակ, 
հասունանալիս պատռում են այն և դուրս գալիս մակերես:
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Պայքարի միջոցառումները: Վարակված պտուղներով շվերը կտրել, 
հիվանդ պտուղները հավաքել և այրել: Աշնանը, տերևաթափից հետո, 
ցողել բորդոյան հեղուկի 3%անոց կախույթով, իսկ վաղ գարնանը` 
բողբոջների ուռչման փուլում բորդոյան հեղուկի 1%անոց կախույթոծ: 
Վեգետացիայի ընթացքում` խորուսով 0.35 լ/հա (10լ ջրին 34 մլ) սկրորով 
0.2 լ/հա (10լ ջրին 2 մլ):

Սալորենու տերևների կարմիր բծավորություն կամ 
պոլիստիգմոզ
Հարուցիչը սունկ է: Վարակն արտահայտվում է տերևների վրա 

սկզբում դեղնավուն և բաց կարմրավուն, ապա դեղնակարմրավուն 
բծերի ձևով: Տերևները վերևի մակերեսի կողմից մի փոքր փքված, ուռած, 
հակառակ երեսից մի փոքր ներս ընկած բծերի ձևով: Երբեմն տերևները 
այնքան ուժեղ են վարակվում, որ վաղաժամկետ թափվում են, բերքը 
խիստ ընկնում է, ծառերը դառնում են խիստ զգայուն ձմռան ցրտերի 
նկատմամբ: Հիվանդության  զարգացման համար նպաստավոր տա
րիներին, կարող է վարակվել նաև պտուղը, որի վրա առաջացած բծերը 
շատ նման են տերևի բծերին, սակայն իրենց չափերով ավելի մեծ են: 

Պայքարի միջոցառումները: Արդյունավետ են սանիտարահիգենիկ 
միջոցառումները, թափված տերևների, պտուղների լրիվ հավաքելը, 
այգուց հանելն ու ոչնչացնելը: Աշնանը` տերևա
թափից հետո, կամ գարնանը` կանաչ կոնի փու
լում ցողել բորդոյան հեղուկի 3% կախույթով, 
գարնանը ծաղկաթերթերի թափվելուց ան
միջապես հետո և դրանից 1520 օր անց 
կատարել երկրորդ և երրորդ ցողումները 
բորդոյան հեղուկի 1% կամ կուպրոկսատի 0.5% 
կախույթներով: 
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Խնձորենու ալրացող
Տարածված է հանրապետության բոլոր մարզերում: Վարակվում են 

տերևները, շիվերը, ծաղիկները, երբեմն նաև պտուղները: Երիտասարդ, 
նոր դուրս եկած տերևները պատվում են մոխրասպիտակավուն 
ալրանման փառով, հետագայում փառը ստանում է գորշավուն երանգ: 
Վարակված տերևները չեն զարգանում, թեքվում են գլխավոր ջղի 
ուղղությամբ, ստանում նավակի տեսք: Ուժեք վարակվելիս տերևների 
մեծ մասը չորանում են, կարծես այրված լինեն և թափվում են: Վարակված 
շիվերը ևս պատվում են սպիտակավուն կամ կեղտամոխրագույն փառով, 
աճը կանգ է առնում, հաճախ չորանում են: Վարակված ծաղիկները 
չորանում են: Պտուղները հազվադեպ են վարակվում: Հիվանդաության 
հարուցիչ սունկը ձմեռում է վարակված բողբոջներում: Գարնանը, 
տերևային և պտղային վարդակները կարող են վարակվել նաև մինչև 
ծաղկելը: Ալրացողը վարակում է հիմնականում մեծահասակ ծառերը, 
սակայն կարող են վարակվել բոլոր տարիքի ծառերը: Հիվանդության 
զարգացմանը նպաստում է չոր, տաք եղանակը (հատկապես ամռան 
առաջին կեսին), ինչպես նաև ջրի պակասը:

Պայքարի միջոցառումները: Կիրառել ճիշտ ագրոտեխնիկա, կագա
վորել ոռոգումը, կտրել և հեռացնել վարակված շվերը: Քիմիական 
պատրաստուկներից առավել արդյունավետ են տոպազը (0.4լ/հա, 4մլ 
10լ ջրին), տասպան (0.3 լ/հա, 3 մլ 10լ ջրին), իմպակտը (1.0 լ/հա, 10 մլ 
10լ ջրին), ծծմբի հիմքով պատրաստուկներ, թիովիտ ջետ (510կհ/հա) և 
այլն:
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Խնձորենու և տանձենու քոս
Խնձորենու և տանձենու քոսերի վնասակարությունն արտահայտվում 

է ոչ միայն բերքի նվազումով, այլև բերքի որակի զգալի վատացմամբ: 
Տանձենու և խնձորենու քոսերի հարուցիչները նեղ մասնագիտացված 
են: Քոսով վարակվում են տերևները, պտուղները, շիվերը (հատկապես 
տանձենու), տերևակոթունները, պտղակոթունները, բաժակաթերթերը: 
Տերևների վրա վարակն արտահայտվում է բծերի ձևով, որոնք սկզբում 
թույլ են արտահայտվում, թեթև դեղնավուն, մի տեսակ յուղային, ապա 
կանաչադեղնավուն, հետագայում` թավշանման սև բծերի ձևով: Բծերը 
խնձորենու մոտ հիմնականում տերևի վերին մակերեսին են, տանձենու 
մոտ` հակառակ երեսին: Եթե վարակվում են գարնանը կամ ամռան 
առաջին կեսին, բծերը սովորաբար խոշոր են` 810մմ տրամագծով և 
ավելի մեծ, իսկ ուշ վարակվելիս 23մմ: Ուժեղ վարակված տերևները 
կարող են ժամանակից շուտ թափվել: Պտուղների վրա բծերը կլորավուն 
են, համարյա սև, խիստ ընդգծված, հաճախ բաց երիզով: Վաղ վարակի 
դեպքում պտուղները տձևանում, վարակված մասում առաջանում են 
ճաքեր. սա հատուկ է հատկապես տանձի պտուղներին: Տերևակոթերի 
և պտղակոթերի վարակն առաջացնում է վաղաժամ տերևաթափ, 
չորացում:

Պայքարի միջոցառումները: Կիրառվում են համալիր միջոցառումներ: 
Ագրոտեխնիկական միջոցառումներից արդյունավետ է վարակված 
շիվերի, տերևների հեռացումն այգուց, ճիշտ պարարտացումը 
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով, ճիշտ էտն ու 
ձևավորումը: Ուժեղ վարակված այգիներում արդյունավետ են բորդոյան 
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հեղուկով կամ դրա փոխարինիչներով ցողումները: Առաջարկվում է 
հետևյալ սխեման` ուժեղ վարակված այգիներն աշնանը, տերևաթափից 
հետո, ցողել բորդոյան հեղուկի 3%անոց կախույթով, իսկ վաղ գար
նանը` բողբոջների ուռչման փուլում, խորուսով 0.2 լ/հա (10լ ջրին 2մլ): 
Հաջորդ ցողումը կատարվում է վարդագույն կոնի փուլում, սկորով 0.2 
լ/հա (10լ ջրին 2մլ), մյուսը` ծաղկաթերթերի թափվելուց անմիջապես 
հետո սկորով 0.2 լ/հա (10լ ջրին 2մլ), դրանից 1416 օր հետո` հետևյալ 
պատրաստուկներից մեկով` տասպա 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), զատո 0.14 
կգ/հա (10լ ջրիվ 1.4 գր) նատիվո 0.30.35 կգ/հա (10լ ջրին 33.5գր):

Պտղատուների բակտերիալ այրվածք
Արտահայտվում է շիվերի ծաղիկների և պտուղների վրա: Նոր 

բացված ծաղիկնեը և երիտասարդ շվերը հանկարծակի թառամում են 
և գորշանում, տերևնեը նույնպես սևանում են, ոլորվում, սակայն չեն 
թափվում: Վարակված պտուղները մի տեսակ կնճռոտվում են, սևանում 
և մնում ծառի վրա: Հիվանդաության արտահայտման ձևը շատ նման 
է կրակով այրվածի: Վարակված ճյուղերի կեղևը հաճախ ծածկվում է 
բշտիկներով և ճաքճքում: Չորացած հիվանդ կեղևը բարակում է: Հիվանդ 
ու առողջ հյուսվածքների սահմանը լավ նկատելի է: Վաղ գարնանը շիվերի 
վրա բակտերիալ արտազատման (էքսուդատ) առաջացումը բակտերիալ 
այրվածքի բնորոշ նշան է: Սկսվելով վերևի ճյուղերից` հիվանդությունը 

կեղևով և լուբով տարածվում 
է դեպ ներքև (չի թափանցում 
անոթները): Հիվանդությունը կա
րող է ընդգրկել ամբողջ ծառն 
ու առաջացնել դրա չորացում, 
առավել հաճախակի փոխանցվում 
է նոր ճյուղերին և ծառերի վրա 
անձրևի միջոցով: Ընկնելով 
բույսի վրա` բակտերիան բույսի 
մեջ է թափանցում վերքերի, 
վնասվածքների, ճեղքերի և նույ
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նիսկ հերձանցքների միջոցով: Հիվանդության տարածման գործում 
մեծ  է միջատների դերը (լվիճներ, կեղևակերեր, հատկապես` մեղուներ): 
Վարակը կարող է փոխանցվել նաև պատվաստելիս:

Պայքարի միջոցառումները: Խստիվ պահպանել կարանտին 
միջոցառումները: Հիվանդության հայտնաբերման, նույնիսկ կասկածի 
դեպքում հանել և ոչնչացնել ծառերը կամ ճյուղերը:

Կտրոններ, պատվաստացուներ վերցնել միայն առողջ ծառերից: Վաղ 
գարնանը կատարել ծառերի սանիտարական հատումներ:

Առողջ և վարակված ծառերի էտի աշխատանքները պետք է 
կատարեն տարբեր մարդիկ` առանձնացված գործիքներով: Այգին 
պարարտացնել ֆոսֆորական պարարտանյութով: Ծաղկումից 
առաջ և ծաղկաթաթերթերի թափվելուց հետո ծառերը սրսկել պղինձ 
պարունակող որևէ պատրաստուկով (պղնձի քլորօքսիդով` 4կգ/հա (10լ 
ջրին 40 գրամ) կամ բորդոյան հեղուկի 1%անոց լուծույթով (10 լ ջրին 
100գր պղնձարջասպ և 100 գր չհանգած կիր) կամ ֆունգուրանով` 3 կգ/
հա (10լ ջրին 30 գրամ) ծախսի նորմայով:

Սև քաղցկեղ
Խիստ վտանգավոր հիվանդություն է: Վնասում է բույսի վեգետատիվ 

և գեներատիվ օրգանները` ցողունը, ճյուղերը, տերևները, ծաղիկները և 
պտուղները: Ամենից շատ վնասվում են կմախքային ճյուղերը, ցողունի 
վրա սկզբում առաջ են գալիս մուգ մանուշակագույն ցան հիշեցնող 
բշտիկներ, որոնք հետագայում խորանում, ճաքճքում և սևանում 
են: Հիվանդ ծառերի տերևները դեղնում, չորանում և թափվում են: 
Պտուղների վրա հիվանդությունը սկզբնական շրջանում արտահայտվում 
է մուգ կամ սև բծերի տեսքով, հետագայում պտուղնրը կնճռոտվում, 
սևանում և ծածկվում են շատ մանր բշտիկներով: Ավելի ուշ վնասված 
հատվածներում առաջանում են քաղցկեղային խոցեր: Վնասված 
հատվածները կամ ամբողջ ծառը չորանում է:
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Պայքարի միջոցառումները: Այգում կիրառել ճիշտ ագրոտեխնիկա:

Հեռացնել թափված տերևները, պտուղները, ինչպես նաև վարակված 
ճյուղերը և այրել: Կատարել բների սպիտակեցում և կտրված ճյուղերի 
մածիկապատում: Աշնանը կամ վաղ գարնանը կատարել ծառերի 
ցողումներ 3% բորդոյան հեղուկով:

 Վեգետացիայի ընթացքում ցողել կուպրօքսատ 6լ/հա (10լ ջրին 60 
մլ), ֆունգուրան 3 կգ/հա (10լ ջրին 30գր) կամ պղնձի քլորօքսիդ` 4կգ/հա 
(10լ ջրին 40գր) պատրաստուկներից որևէ մեկով:



ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ  
ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ8
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Խնձորենու և տանձենու վնասատունները

Խնձորենու պտղակեր

Վտանգավոր վնասատու է, այն տարածված է ամենուրեք և խնձորենուց 
բացի վնասում է նաև տանձենուն և մի շարք այլ պտղատեսակների: 

Մեկ էգը դնում է առավելագույնը 300 ձու: Թրթուրը կրծելով պտղի 
վրա առաջացնում է փոսիկ, խորանում նրա մեջ, փակում է մուտքի 
անցքը ոստայնով պատված կրծոնների կույտով ու իր արտաթորանքով 
և անցք է բացում մինչև սերմնախորշը, որտեղ շարունակում է սնվել 
սերմերով: Մեկ պտղից թրթուրը հետագայում անցնում է երկրորդ, 
երբեմն էլ երրրորդ պտղի մեջ: Սնվելը ավարտելուց հերո թրթուրը դուրս 
է գալիս պտղից, մտնում է կեղևի տակ, կամ նրա ճեղքերում և բոժոժ 
հյուսում: Այն շրջաններում, որտեղ վնասատուն մեկ սերունդ է տալիս, 
թրթուրները բոժոժի մեջ են մնում մինչև գարուն, իսկ երկու և ավելի 
սերունդ տվող շրջաններում թրթուրների մի մասը հարսնյակավորվում 
է, որից թռչում են թիթեռները, կամ մյուս մասը դիապաուզում է մինչև 
գարուն:

Պայքարի միջոցառումները: 

բուսական մնացորդների հավաք և ոչնչացում
հողի վար  բաժակափոր
Ֆերոմոնային թակարդների կիրառման հիման վրա նշված պատ
րաստուկների օգտագործում, արիվո 0.5 լ/հա (10լ ջրին 5մլ), 
տալստար 0.8լ/հա (10լ ջրին 8մլ), դեցիս 0.6 լ/հա (10լ ջրին 6 մլ), 
դեցիս պրոֆի 0.1 կգ/հա (10լ ջրին 1 գր), դուրսբան 2.0 լ/հա (10լ 
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ջրին 20մլ), ինսեգար 0.6կգ/հա (10լ ջրին 6գր), կարատե զեոն 
0.5լ/հա(10լ ջրին 5 մլ), կալիպսո 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3մլ), սումի 
ալֆա 1.0 լ/հա (10լ ջրին 10մլ):

Արևելյալ պտղակեր

Վնասում է տարբեր մշակաբույսերի` ինչպես կորիզավոր, այնպես էլ 
հնդավոր: Մասնավորապես այս վտանգավոր վնասատուի թրթուրները 
հայտնաբերվել են ծիրանենու, դեղձենու, սալորենու, կեռասենու, 
բալենու, խնձորենու, տանձենու, սերկևիլենու և նշենու շվերում, 
ինչպես նաև դեղձենու (նեկտարենու), սերկեևիլենու, խնձորենու, 
կեռասենու, ընկուզենու և նշենու պտուղներում: Արևելյան պտղակերի 
կողմից հասցրած վնասից առավել ուժեղ տուժում են դեղձենու շվերը, 
իսկ ամռան երկրորդ կեսին վնասատուն անցնում է այլ պտղատու 
ծառատեսակների վրա: Մեկ պտղի մեջ կարող են կերակրվել մեկից 
ավելի, տարբեր հասակի թրթուրներ, ինչը տարբերակում է արևելյան 
պտղակերին խնձորենու և սալորենու պտղակերներից: Այս տեսակի 
պտղաբերությունը տատանվում է 60100 ձվի սահմաններում:

Պայքարի միջոցարումները նույնն են ինչ խնձորենում պտղակերի 
դեմ:
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Խնձորենու կանաչ լվիճ

Տարածված է ամենուրեք որտեղ աճում է խնձորենին: Այս վնասատուն 
ձմեռու է ձվի փուլում հնդավոր մշակաբույսերի (խնձորենի, տանձենի, 
սերկևիլենի) միամյա շիվերի վրա, բողբոջների հիմքում: Ձվերը սև գույնի 
են և լավ նկատելի: Տերևաբողբոջների բացվելու շրջանում ձվերից 
դուրս են գալիս սերնդահիմնադիրները, որոնք բացվող բողբոջների մեջ 
են անցնում, իսկ այստեղից` նոր առաջացած տերևների վրա և տակի 
կողմից ծծում են նրանց բջջահյութը: Սկսած երկրորդ սերնդից, հանդես 
են գալիս թևավոր սերնդահիմնադիրները, որոնք թռչում են նույն կամ 
այլ ծառերի վրա և առաջացնում փոքրիկ գաղութներ, գլխավորապես 
ընձյուղների և նոր կազմակերպված տերևների վրա: Վեգետացիայի 
ընթացքում վնասատուի սնվելու հետևանքով տերևները արագ կուչ են 
գալիս, իսկ ընձյուղները ծռմռվում են և կտրուկ դանդաղում է նրանց աճը: 
Պայքար չկազմակերպելու դեպքում վերջիններս կարող են չորանալ:

Պայքարի միջոցառումները: Համալիր պարարտացում, չափավոր 
ոռոգում: Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը փոխեփոխ սրսկել հետևյալ 
պատրաստուկներոից որվէ մեկով. կոնֆիդոր մաքսի (0.1 կգ/հա, 10լ 
ջրին 1 գր), կալիպսո (0.3լ/հա, 10 լ ջրին 3մլ), վարրանտ (0.3 լ/հա, 10լ 
ջրին 3 մլ), ակտարա (0.5 կհ/հա, 10 լ ջրին 5 գ):
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Պտղատուների գորշ (կարմիր) տիզ

Պտղատուների գորշ տիզը սնվում և զարգանում է տերևների 
վերին երեսի վրա, հանգստի շրջանը վերին և ստորին երեսների վրա 
և ճյուղերի համեմատաբար պաշտպանված մասերում: Վնասատուն 
ծակում է էպիդերմիսը և ծծում բջջահյութը: Վնասված հատվածում 
հյուսվածքները ստանում են գորշ գունավորում, տերևները կարող են 
չորանալ և թափվել: Թուլանում է բույսերի աճը, ինչպես նաև հաջորդ 
տարվա ծաղկաբողբոջների ձևավորումը: Վնասում է խնձորենուն, 
տանձենուն, սալորենուն, շլորենուն, ծիրանենուն, դեղձենուն, բալենուն 
և կեռասենուն:

Պայքարի միջոցառումները: Ծառերը ցողել հետևյալ պատրաս
տուկներից մեկով, անհրաժեշտության դեպքում կրկնել նշված այլ 
տզասպաններից որևէ մեկով. տալստար 0.8լ/հա (10լ ջրին 8մլ), նեորոն 
1.5լ/հա (10լ ջրին 15մլ), կառատե զեոն 1.0լ/հա (10լ ջրին 10մլ), օմայթ 1.5 
լ/հա (10լ ջրին 15մլ, թիովիտ ջետ 5 կգ/հա (10լ ջրին 50գ), նիսսորան 
0.6կգ/հա (10լ ջրին 6գ), վերտիմեկ 1լ/հա (10լ ջրին 10մլ):

Խնձորենու ծաղկակեր

Խնձորենիների և տանձենիների վտանգավոր վնասատու է: Թրթուրը 
զարգանում և սնվում է կոկոնների ներսում, իսկ պսակաթերթերը իրար 
է միացնում կղկղանքով: Վնասված կոկոնները գորշանում և չորանում 



62

են: Բզեզները գարնանը սնվում են բողբոջներով և ընձյուղներով ապա 
կոկոններով: Ամռանը նրանք կմախքեցնում են տերևները և ծակում 
պտուղները:

Պայքարի միջոցառումները: Կարատե զեոն (0.5լ/հա, 10լ ջրին 5մլ), 
ամպլիգո (0.3 լ/հա, 10լ ջրին 3մլ), մովենտո (0.80.15լ/հա, 10լ ջրին 815մլ):

Խնձորենու տերևալվիկ

Այս տեսակը նպաստում է քոս հիվանդության զարգացմանը: Վնասում 
է ինչպես բջջանյութը ծծելով, այնպես էլ մեղրացող արտազատելով: Ուժեղ 
վարակի դեպքում ծաղկաբողբոջները չորանում և թափվում, տերևները 
մնում թերզարգացած և դեղնում են: Խնձորենիների ծաղկելուց մեկ 
շաբաթ առաջ հարսնյակները անցնում են ծաղկաբույլերի, կանաչ շվերի 
և տերևների վրա, որտեղ սնվելով մոտ մեկ ամիս մաշկափոխվում են և 
դառնում հասուն: Օգոստոսին բեղմնավորվում են դարձյալ խնձորենու 
վրա և ձվադրում միամյա ճյուղերի կեղևի ճեղքերում, պտղաշվերի 
ծալքերում և պտղաբողբոջների վրա մինչև սեպտեմբերի վերջը: Դրված 
ձվերը ձմեռում են:

Պայքարի միջոցառումնե
րը նույնն են ինչ որ խնձո
րենու կանաչ լվիճի դեմ:
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Կալիֆորնիական վահանակիր

Կալիֆորնիական վահանակիրը վարակում է ծառի 
բույնը, բոլոր հասակի ճյուղերը, շիվերը, տերևները, 
պտուղները: Ուժեղ վարակի դեպքում ծառերի 
ճյուղերի ու բնի կեղևը պատռվում են, աստիճանաբար 
չորանում և թափվում: Պտուղների վրա սնման 
հետևանքով առաջանում են գոգավորություններ:

Ուժեղ վարակի դեպքում պտուղները մնում 
են մանր ու կորցնում ապրանքայնությունը: Եթե 
կալիֆորնյան վահանակրով ուժեղ վարակված 
ծառերի վրա հետևողական պայքարի միջոցառումներ 
չձեռնարկվեն, ապա դրանք 23 տարվա ընթացքում 
կարող են չորանալ:

Պայքարի միջոցառումները: Այն տնտեսություն
ներից, որոնք ազատ են կալիֆորնիական վահանա
կրից, բայց գտնվում են վարակի տարածման գոտում, 
վնասվող մշակաբույսերի տնկանյութի և արմատակալած բույսերի 
բացթողումը թույլատրվում է տեղում վարակազերծելուց հետո միայն 
վահանակրի տարածման գոտում գտնվող տնտեսություններին:

Կալիֆորնիական վահանակրից չորացող ծառերն անհրաժեշտ է 
արմատախիլ անել և տեղում այրել: Վահանակրի դեմ պտղատու ծառերի 
բարձրաճ սորտեր` որակով և լիարժեք ցողումը ապահովելու համար 
անհրաժեշտ է գարնանը էտի օգնությամբ կատարել սաղարթի իջեցում:

Ամռանը վահանակրի թափառողների հանդես գալուց 67 օր հետո, 
ապա 1012 օր անց խնձորենու, տանձենու, տնկարկները սրսկել հետևյալ 
պատրաստուկներից որևէ մեկով` ադմիրալ 0.50.8լ/հա (10լ ջրին 58մլ), 
բի58 նոր 2լ/հա (10լ ջրին 20մլ), իմիդան 0.75կգ/հա (10լ ջրին 7.5 գր), 
կալիպսո 0.3լ/հա (10լ ջրին 3մլ), կարատե զեոն 0.5լ/հա (10լ ջրին 5մլ) 
պատրաստուկներից որևէ մեկով: Աշխատանքային հեղուկի ծախսը` 
1000լ/հա:
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Խնձորենու ցեց

Հայաստանում հանդիսանում է խնձորենու վտանգավոր վնասատու: 
Վնասատուի թրթուրները ձմեռում են վահանիկի տակ: Գարնանը 
խնձորենիների ծաղկելուց մոտ մեկ շաբաթ առաջ թրթուրները դուրս 
են գալիս վահանիկի տակից և սնվում են երիտասարդ տերևներով: 
Սկզբում սնվելով կմախքացնում հետո դրանք ոստայնով պատելով և 
բներ կառուցելով ապրում են ներսում և ավելի մեծացնում բները: Երբ 
բնի շուրջ բոլոր տերևները կերված են, թրթուրները անցնում են ամբողջ 
ճյուղի վրա և այդտեղ նոր բներ առաջացնում: Մոտ մեկ ամիս ապրելով 
բներում հենց այդտեղ էլ հարսնյակավորվում են առանձին, սպիտակ 
բոժոժներում: Դուրս եկած էգերը բեղմնավորումից մի քանի օր անց 
ձվադրում են, որոնցից դուրս եկած թրթուրները անցնում են ձմեռման:

Պայքարի միջոցառումները: Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը 
ցողել շանս պլյուս 1.5 լ/հա (10լ ջրին 15մլ), պրինեքս սուպեր 0.7լ/հա (10լ 
ջրին 7մլ) և կրծող տիպի միջատների դեմ պատրաստուկներով: 

Բրադապատ լվիճ

Հայաստանում բազմանում է միայն խնձորենիների վրա: Վնասատուն 
ձմեռում է ծառի հիմնականում արմատավզիկի շուրջը և շատ քիչ թվով 
բնի կեղևների ճեղքերում: Ձմեռում են ցածր հասակի թրթուրները: 
Գարնանը նրանք հասունանալով բազմանում են և աստիճանաբար 
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բարձրանում ծառի բնի և ապա սաղարթի վրա, ծծում ճյուղերի հյութը: 
Մասսայական բազմացման տարիներին բնի և ճյուղերի վրա առաջանում 
են խոցեր, բույսի մեջ խանգարվում են նորմալ հյութաշարժը և ծառերը 
կարող են չորանալ: Ավելի փոքր ծառերի  մոտ խոցեր և ուռուցքներ են 
առաջանում արմատավզիկի և հաճախ արմատների վրա:

Պայքարի միջոցառումներ: Վեգետացիայի ընթացքում ծռերը ցողել 
պրինեքս սուպեր 0.7լ/հա (10լ ջրին 7մլ), իմիդան 0.75 կգ/հա (10լ ջրին 
7.5գ):

Տանձենու սղոցող

Ձմեռում է թրթուրի փուլում հողի մեջ պատրաստված բոժոժում 
մինչև 15սմ խորության վրա: Գարնանը թրթուրները սկսում են 
հարսնյակավորվել: Այս փուլը տևում է 1520 օր, որից հետո սեռահասուն 
միջատները թռչում են: Թռիչքից ու բեղմնավորումից մի քանի օր հետո 
էգերը սկսում են ձվադրել արդեն բացվող տանձենու կոկոնները հիմքի 
մասում: Ձվադրման նպատակով սղոցված հատվածը 68 ժամ անց 
գորշանում է և սևանում, որով և նկատելի է դառնում: Ձվից դուրս գալով` 
(ծաղիկների պսակաթերթերի թափվելու շրջան) թրթուրը սնվելով 
շարժվում է դեպի ծաղկի բաժակի հատակը: Այնուհետև խորանում 
կազմակերպվող պտղի մեջ սերմերը ուտելով վնասում է սերմնարանը: 
Մեկ թրթուրը կարող է վնասել մինչև չորս պտղի: Մնասված պտուղները 
թափվում են և թրթուրը դուրս գալով մտնում է հողի մեջ 23 օր անց 
անցնում է ձմեռման` իր պատրաստած բոժոժում:
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Պայքարի միջոցառումները: 
Մեխանիկական միջոցառում
ներից արդյունավետ է 
ծաղկումից առաջ ծառերը 
սավանի վրա թափ տալը և 
վնասատուների ոչնչացնելը: 
Քիմիական պատրաստուկնե

րից ծաղկակոնների բացվելուց առաջ կամ ծաղիկների 70 տոկոսը թափ
վելուց հետո ցողել Բի 58 նոր կամ դանադիմ 1.5 լ/հա (10լ ջրին 15մլ):

Տանձենու քառոտ տիզ

Բավական տարածված վնասատւ է, հանդիպում է տանձենու գրեթե 
բոլոր այգիներում: Հասցրած վնասի հետևանքով տերևների վրա` 
հակառակ երեսին, առաջանում են սկզբում սպիտակաևուն գխտորներ, 
որոնք վնասատուի թվաքանակի ավելացմանն զուգընթաց որոշ 
ժամանակ անց ստանում են գորշագույն երանգավորում: Տանձենու 
քառոտ տզի հասցրած վնասի պատճառով ուժեղ վարակված այգիներում 
նկատվում է տերևների չորացում և տերևաթափ:

Պայքարի միջոցառումները: Վեգետացիայի 
ընթացքում ծառերը փոխեփոխ սրսկել հետևյալ 
տզասպան պատրաստուկներից որևէ մեկով. էնվիդոր 
1.0լ/հա (10լ ջրին 10մլ), օմայթ 1.5 լ/հա (10լ ջրին 
15մլ), կարատե զեոն 0.81.0 լ/հա (10լ ջրին 810մլ), 
նիսսորան 0.6կգ/հա (10լ ջրին 6գ) և վերտիմեկ 1լ/հա 
(10լ ջրում 10մլ):

Տանձենու տերևալվիկ

Տանձենու սովորական տերևալվիկը լայնորեն տարածված վնասատու 
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է: Հանդիսանում է տանձենու առավել վտանգավոր վնասատուներից 
մեկը: Հասցրած վնասի հետևանքով տերևները, շվերը, պտուղները 
դանդաղ են զարգանում, դեֆորմացվում են; Տերևները գունաթափվում 
են, ծածկվում վնասատուի արտաթորանքով, որի հետևանքով 
ասիմիլյացիայի պրոցեսը խախտվում է և տերևները թափվում են:

Պայքարի միջոցառումները: Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը 
փոխեփոխ ցողել հետևյալ պատրաստուկներից որևէ մեկով` Կալիպսո 
(0.3լ/հա, 10լ ջրին 3 մլ), Բի 58 նոր (1.52լ/հա, 10լ ջրին 1520մլ), Ակտարա 
(0.3կգ/հա. 10 լ ջրին 3գ), Ակտելիկ (2լ/հա, 10լ ջրին 20մլ)

Տանձենու ժանեկամլուկ

Փոքրիկ 2.03.0 մմ երկարությամբ միջատներ են, թրթուրները շատ 
դանդաղաշարժ են: Այս տեսակը ունակ է շատ արագ բազմացման: Էգը 
ապրում է մոտ մեկ ամիս և կարող է այդ ընթացքում դնել մինչև 600 ձու: 
Վնասատուն գաղութներով սնվում է տանձենու տերևների հակառակ 
երեսին, որի հետևանքով տերևները գունաթափվում են և ծածկվում 
վնասատուի գորշագույն արտաթորանքով և մասամբ թափվում:
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Պայքարի միջոցառումները: Վեգետացիայի ընթացքում ծառերը 
փոխեփոխ ցողել հետևյալ պատրաստուկներից որևէ մեկով կոնֆիդոր 
մաքսի (0.1 կհ/հա, 10լ ջրին 1գ), Կալիպսո (0.3լ/հա, 10լ ջրին 3մլ), Բի 58 
նոր (1.52լ/հա, 10 լ ջրին 1520մլ), Ակտարա (0.3կգ/հա, 10լ ջրին 3գ), 
Ակտելիկ (2լ/հա, 10լ ջրին 20մլ):

Խնձորենու ստորակետանման վահանակիր

Վնասում է մի շարք մշակաբույսերի: Համարվում է խնձորենու և 
տանձենու վտանգավոր վնասատու: Սնման հետևանքով թուլանում է 
բույսի աճը, տեևները գորշանում են, ուժեղ վարակի դեպքում ամբողջ 
ծառը կամ նրա առանձին մասերը չորանում են: Ձմեռում է ձվի փուլում 
էգի վահանիկի տակ:

Ձմեռած ձվերից թափառողների դուրս գալը սկսվում է, երբ օդի 
ջերմաստիճանը բարձր է 15°Cից: Դուրս եկած թրթուրները տարածվում 
են և մնասում ընդհուպ պտուղները:

Պայքարի միջոցառումները: Կիրառել կալիֆորնիական վահանակրի 
դեմ օգտագործվող պատրաստուկները:
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Կորիզավորների վնասատուներ

Արևելյան պտղակեր

Վնասում է տարբեր մշակաբույսերի` ինչպես 
կորիզավոր, այնպես էլ հնդավոր: Մասնավորապես 
այս վտանգավոր վնասատուի թրթուրները 
հայտնաբերվել են ծիրանենու, դեղձենու, 
սալորենու, կեռասենու, բալենու, խնձորենու, 
սերկևիլենու և նշենու շվերում, ինչպես նաև 
դեղձենու (նեկտարենու), սերկևիլենու, խնձորենո, 
կեռասենու, ընկուզենու և նշենու պտուղներում: 
Արևելյան պտղակերի կողմից հասցրած վնասից 
առըվել ուժեղ տուժում է դեղձենին, որի վրա 
առաջին վնասված շվերը ի հայտ են գալիս հենց 
առաջին սերնդի թրթուրների դուրս գալուց: Ձվից 
դուրս եկած թրթուրը շվի մեջ հիմնականում 
ներթափանցում է աճման կոնից: Շվի վնասված 
գագաթները աստիճանաբար թոշնում և չորանում են: Առաջինը վնասվում 
են ծիրանենու, նշենու, և դեղձենու շվերը, իսկ ամռան երկրորդ կեսին 
վնասատուն անցնում է այլ պտղատու ծառատեսակների վրա: Մեկ պտղի 
մեջ կարող են կերակրվել մեկից ավելի, տարբեր հասակի թրթուրներ, 
ինչը տարբերակում է արևելյան պտղակերին խնձորենու և սալորենու 
պտղակերներից: Այս տեսակի պտղաբերությունը տատանվում է 60100 
ձվի սահմաններում:

Պայքարի միջոցառումները: Բուսական մնացորդների հավաք և 
ոչնչացում: Հողի վար և բաժակափոր: Ֆերոմոնային թակարդների 
կիրառման հիման վրա նշված պատրաստուկների փոխեփոխ 
օգտագործում. Տալստար 0.8լ/հա (10լ ջրին 8մլ), Դեցիս 0.6 լ/հա (10լ 
ջրին 6 մլ), Դեցիս պրոֆի 0.1 կգ/հա (10լ ջրում 1 գր), Դուրսբան 2.0 լ/հա 
(10լ ջրին 20 մլ), Ինսեգար 0.6 կգ/հա (10լ ձրին 6 գր), Կարատե զեոն 0.5 
լ/հա (10լ ջրին 5 մլ), Սումի ալֆա 1.0 լ/հա (10լ ջրին 10մլ):
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Շերտավոր պտղացեց

Վնասում է ծիրանենուն, դեղձենուն, սալորենուն ինչպես նաև մի շարք 
այլ պտղատեսակների (նշենի, խնձորենի, այքարանարնջենի և այլն): 
Թրթուրները վնասում են դալար շիվերը, կրծելով մտնում են նրանց 
մեջ սնվում և երկայնական անցքեր բացում այդտեղ, որի արդյունքում 
վնասված մասից վերև շիվը չորանում է: Մեկ թրթուրը այս կերպ կարող 
է ոչնչացնել 45 շիվ: Թրթուրները սնվում են նաև պտուղներով, կտրուկ 
գցելով դրանց ապրանքային տեսքը և որակը: Վնասված պտուղներից 
խեժ է դուրս գալիս: Ձմեռում են թրթուրները ծառերի կեղևի ճեղքերի 
մեջ: Մեկ վեգետացիայի ընթացքում այս տեսակը զարգանում է 34 
սերնդով: Արևելյան պտղակերից տարբերվում է նրանով, որ շվի մեջ 
ներթափանցում է կողքից:

Պայքարի միջոցառումները: Վնասատուի դեմ պայքարում հերթա
փոխելով օտագործել Պրոտեուս 0.7 լ/հա (10 լ ջրին 7 մլ), Սպինտոր 0.25լ/
հա (10լ ջրին 2.5մլ), Ամպլիգո 0.3 լ/հա (10լ  ջրին 3 մլ), Կարատե զեոն 0.6լ/
հա (10լ ջրին 6մլ) կամ Վոլիամ տարգո 0.7 լ/հա (10 լ ջրին 7մլ) Նուրելլ Դ 
1լ/հա (10լ ջրին 10մլ), նաև նույն պատրաստուկները որոնք առաջարկում 
են արևելյան պտղակերի դեմ: Անհրաժեշտության դեպքում պայքարը 
կրկնել 1520 օր հետո:



71

Սալորենու պտղակեր

Վնասում է շլորենուն, սալորենուն, բալենուն, ծիրանենուն, դեղձենուն: 
Թրթուրները սնվում են պտուղներով, անցք են բացում պտղամասում, 
որը լցնում են իրենց արտաթորանքով: Վնասված պտուղները դադարում 
են աճելուց, մի փոքր գունափոխվում են ու թափվում: Վնասատուի 
թրթուրը սնվում է նաև երիտասարդ պտուղների կորիզով: Զարգացման 
ժամանակ յուրաքանչյուր պտուղ վնասվում է մեկ թրթուրի կողմից:

Պայքարը նույնն է ինչ որ շերտավոր պտղացեցի դեմ:

Սալորենու հաստոտիկ
Թրթուրը վնասում է ծիրանենու, սալորենու, շլորենու և նշենու 

պտուղները, առաջացնելով մասսայական պտղաթափ:

Պտուղների վրա ձվադրի ծակած տեղում մի կաթիլ խեժ է դուրս գալիս, 
որով կարելի է տարբերել առողջ և վնասված պտուղները: Թրթուրը 
զարգանում է սնվելով կորիզի պարունակությամբ: 

Պայքարի միջոցառում
ները: Ցողել Պրինեքս
սուպեր 0.7լ/հա (10լ ջրին 
7մլ): Առաջին ցողումը 
կատարել ծաղկաթերթերի 
70% թափվելուց հետո:



72

Բալենու լորձնոտ սղոցող

Բալենու լորձոտ սղոցողը վնասում է բալենուն, կեռասենուն, 
սալորենուն, շլորենուն, սերկևիլենուն, տանձենուն: Թրթուրները սնվում 
են տերևի վերին կողմի պարենքիմով, անվնաս թողնելով տերևի ներքևի 
կողմի էպիդերմիսը: Ուժեղ վնասված ծառերի աճը հմարյա կանգ է 
առնում, պտղաբողբոջների հիմնադրումը անբավարար է ընթանում, 
որը բացասաբար են անդրադառնում հաջորդ տարվա բերքատվության 
վրա: Բալենու լորձնոտ սղոցողը Հայաստանում բազմանում է 
կուսածնությամբ:

Պայքարի միջոցառում
ները: Վերտիմեկ 1.0 լ/հա (10լ 
ջրին 10մլ), Կարատե զեոն 0.5լ/
հա (10լ ձրին 5մլ), Ամպլիգո 
0.3լ/հա (10լ ջրին 3մլ), Արիվո 
0.3 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), Շերպա 
0.3 լ/հա (10լ ջրին 3մլ), Նուրելլ 
Դ 1լ/հա (10լ ջրին 10մլ):

Բալենու ճանճ

Հայաստանում բալենու ճանճը տարածված է այն բոլոր շրջաններում, 
որտեղ կեռասենի և բալենի են մշակում: Ճանճը հիմնականումում 
վնասում է կեռասենուն, ավելի քիչ բալենուն, ընդ որում առավելապես 
կեռասենու ուշահաս սորտերը, որովհետև վաղահաս սորտերը 
հասունանում են ճանճերի թռիչքից առաջ: Ջվից դուրս գալուց հետո 
թրթուրները անմիջապես ներթապանցում են պտամսի մեջ և սնվում 
նրանով: Կեռասենու ու բալենու վնասված պտուղները հասունանալու 
պահին գորշանում են և նրանց վրա փոս ընկած տեղեր են առաջանում:

Բալենու ճանճը ձմեռում է հարսնյակի փուլում և տարեկան զարգանում 
է մեկ սերնդով:

Պայքարի միջոցառումները:  Զոլոն 2.5 լ/հա (10լ ջրին 2530մլ), Դեցի
բել 0.6 լ/հա (10լ ջրին 6մլ), Կռալ 0.35 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), Կարատե զեոն 



73

0.5 լ/հա (10լ ջրին 5 մլ), Ամպլիգո 
0.3լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), Արիվո 
0.3լ/հա (10լ ջրին 3մլ), Շերպա 
0.3 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ), Դանադիմ 
1.5 լ/հա (10լ ջրին 15մլ):

Թուրանական կեղծ վահանակիր

Թուրանական կեղծ վահանակիրը սնվում է ծիրանենու, դեղձենու, 
սալորենու, նշենու և այլ մշակաբույսերի բարակ ճյուղերի և շվերի վրա: 
Ձմեռում է 2րդ հասակի թրթուր փուլում, երիտասարդ ճյուղերի վրա, 
կեղևի ճեղքվածքներում, բողբոջների հիմքում, ճյուղավորությունների 
հանգույցներում: Գարնանը` ապրիլի վերջին  մայիսի սկզբին հասուն 
դարձած թրթուրնրը սկսում են ձվադրել: Ձվից դուրս եկած թափառողները 
հիմնականում սնվում են տերևաթիթեղի երկու մակերեսների և մատղաշ 
շվերի վրա: Ուժեղ վարակված ծիրանենիների երիտասարդ ճյուղերը և 
շվերը չորանում են, կարող են չորանալ 
և կմախքային ճյուղերը: Վնասատուն 
բազմանում է միայն կուսածնությամբ և 
տարեկան տալիս է մեկ սերունդ:

Պայքարի միջոցառումները: նույնն են, 
ինչ որ գոտկավորկեղծ վահանակրինը:

Գոտկավոր կեղծ վահանակիր 

Գոտկավոր կեղծ վահանակիրը հիմնականում զարգանում է դեղձենու 
վրա երբեմն լուրջ վնաս պատճառելով այս մշակաբույսին: Ուժեղ 
վարակված ծառերի մոտ պակասում է ծաղիկների քանակը, տերևները 
և պտուղները չեն հասնում նորմալ մեծության: Տերևները նախքան 
բերքի հասունանալը դեղնում և թափվում են: Հաճախ պտուղները, դեռ 
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չհասունացած ծառն ամբողջությամբ չորանում 
է, պտուղները ևս չորանում և երկար ժամանակ 
մնում են ծառերի վրա: Համեմատաբար թույլ 
վարակի դեպքում չորանում են դեղձենու 
վարակված ճյուղերը: 

Պայքարի միջոցառումները: Վեգետացիայի 
ընթացքում առաջին հասակի թրթուրների դեմ 
ծառերը սրսկել Նուրելլ Դ (1.5լ/հա, 10լ ջրին 15մլ), 
Կարատե զեոն (0.4լ/հա, 10լ ջրին 4մլ), Պրոտեուս 
0.7 լ/հա (10լ ջրին 7մլ), Անթիո 2լ/հա (10լ ջրին 20 
մլ), Կոնֆիդոր 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3մլ):

Լվիճներ

Լվիճները հանդիսանում են կորիզավոր պտղատեսակների գլխավոր 
և վտանգավոր վնասատուներից մեկը: Պտղատու ծառերին լվիճները 
վնաս են պատճառում նրանց ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում: Ծծելով 
տերևների, ընձյուղների և ճյուղերի հյութը դանդաեցնում կամ բոլորովին 
կասեցնում են պտղատու կուլտուրաների նորմալ աճն ու զարգացումը: 
Դրա հետևանքով վարակված ծառերը չեն կարողանում անհրաժեշտ 
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չափով կազմակերպել պտղաէլեմենտներ, իսկ որոշ դեպքերում էլ 
պտուղմերի մի մասը մինչև հասունանալը թափվում է: Բոլոր լվիճներին 
բնորոշ են քաղցրահամ արտազատումներ: Կորիզավոր պտուղներին 
հատկապես վնասում են բալենու, եղեգի, դեղձենու, դեղձենու ցողունային 
և սալորենու լվիճները:

Պայքարի միջոցնառումները: Վնասատուի հայտնվելուն պես սրսկել 
Ակտելլիկ 1.5 լ/հա (10լ ջրին 15 մլ), Ակտարա 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3մլ), 
Կարատե զեոն 0.5 լ/հա (10լ ջրին 5 մլ), Պրոտեուս 0.7 լ/հա (10լ ջրին 
7մլ), Անթիո 2 լ/հա (10լ ջրին 20մլ), Կոնֆիդոր 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3 մլ):

Սև ոսկեբզեզ

Հանդիսանում է կորիզավոր պտղատեսակների լուրջ վնասատու: 
Վնասում է թե երիտասարդ, թե բերքատու ծառերին: Բզեզների 
մասսայական թռիչքը տեղի է ունենում մայիսի սկզբներին, իսկ 
հոկտեմբերին անցնում են ձմեռման: Բզեզները սնվում են ծառերի 
մատղաշ շվերի կեղևով, տերևակոթուններով, բողբոջների հիմքերով և 
ծաղկակոթուններով: Ձվադրումը սկսվում է հունիսի կեսերից: Ձվադրում 
են մեծ մասամբ հողում, ծառի բնի մոտ և ծառի արմատավզի ճեղքերում: 
Մեկ էգը կարող է դնել մինչև 1800 ձու: Ձվազատումից 1314 օր հետո 
դուրս են գալիս թրթուրները և շարժվում դեպի ծառի արմատը, մտնում 
նրա մեջ: Արմատներում թրթուրները սնվում են երկու տարի, որից 
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հետո հարսնյակավորվում: Գեներացիայի տևողությունը երեք տարի 
է: Հատկապես մեծ վնաս են պատճառում թրթուրները, որոնք սնվելով 
կորիզավոր ծառատեսակների արմատների, արմատավզի բնափայտով 
և կամբիալ շերտով, առաջացոնում են ընդերկայնական անցուղիներ: 
Թրթուրներով վարակված ծառերը և տնկիները համարյա չեն աճում, 
տերևները գունաթափվում են և սկսում են չորանալ:

Պայքարի միջոցառումները: Այգին հիմնել չվարակված տնկիներով: 
Ամառվա ամիսներին ծառերը ջրել 1520 օրը մեկ անգամ: Ծառերի 
վրայից հավաքել և ոչնչացնել բզեզներին: Ձվերից նոր դուրս եկած 
թրթուրների դեմ պայքարելու համար հունիսի կեսերից ծառի բնի շուրջը 
շաղ տալ Ագրոֆոս կամ Դիազինոն (Բազուդին) հողը փխրեցնել:

Այլ վնասատուներ

Կորիզավոր պտղատեսակներին զգալի վնաս են հասցնում նաև մի 
շարք այլ վնասատուներ:

Ռեկուրվարիա: վնասում է բոլոր պտղատու ծառատեսակներին, իսկ 
ավելի շատ վնասում է պատճառում ծիրանենուն: Պայքարի համար, 
գարնանը, թրթուրների թաքստոցներից դուրս գալու շրջանում: 

Պայքարի նպատակով, կիրառել պատրաստուկներ, որոնք առաջարկ
վում են պտղակերների դեմ:

Բալենու երկարակնճիթ: 69մմ երկարությամբ բզեզ է: Վնասում է 
բալենուն, կեռասենուն, սալորենուն և ծիրանենուն: Պայքարի համար 
ցողել Ամպլիգո 0.3 լ/հա (10լ ջրին 3մլ), Մովենտո 0.815լ/հա (10լ ջրին 
815մլ), Կարատե զեոն 0.5լ/հա (10լ ջրին 5մլ):

Պտղացեց (կորիզավորների ցեց): Շատ նման է խնձորենու ցեցին: 
Սակայն բազմակեր է: Սնվում է ծիրանենու, սալորենու, բալենու 
տերևներով: Մեր պայմաններում պտղացեցը տարածվում է բոլոր այն 
շրջաններում, որտեղ մշակվում է ծիրանենի և սալորենի: Պայքարի 
համար ցողել Զոլոն 2.4 լ/հա (10լ ջրին 24մլ), Կարատե զեոն 0.5 լ/հա (10լ 
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ջրին 5մլ), Շանս պլյուս 2.5 լ/հա (10լ ջրին 15մլ):

Սալորենու սղոցող: տարածված է հյուսիսարևելյան շրջանների 
և Երևանի շրջակա այգիներում: Սալորենուց բացի վնասում է նաև 
շլորենուն: Պայքարի համար պսակաթերթերը թափվելուց հետո սրսկել 
Անթիո 2լ/հա (10լ ջրին 20մլ), Չելլենջեր (2լ/հա, 10լ ջրին 20մլ), Բիսուպեր 
1.52լ/հա (10լ ջրին 1520մլ), ԲԻ 58 նոր (2լ/հա, 10լ ջրին 20մլ):

Սալորենու գխտորատիզ: Հասցրած վնասից տերևների վրա 
առաջանում են փոսեր ուռուցքներ, որոնցից հետագայում մի քանիսը 
ձուլվում են և առաջացնում ելուստներ: Ուժեղ վնասված ծառերի 
աճը համարյա կանգ է առնում, իսկ բողբոջների հիմնադրման 
տեղում առաջանում են տզերով լեցուն գխտորներ: Պայքարի համար 
ծաղկաթափից անմիջապես հետո ծառերը ցողել Ագրոր 2լ/հա (10լ ջրին 
20մլ), Անթիո 2լ/հա (10լ ջրին 20մլ), Դանադիմ 1.9 լ/հա (10լ ջրին 20մլ), 
Վերտիմեկ 1լ/հա (10լ ջրին 10մլ), Նիսսորան 1լ/հա (10լ ջրին 10մլ):



ԻՆՏԵՆՍԻՎ 
ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ9



79

Ինտենսիվ ցածրաճ այգի

Տնկման  խորությունը պետք է լինի 
23 սմ պատվաստից վերև

Բունը ձևավորել 5060սմ 
բարձրությամբ

Կմախքային ճյուղերը թողնել 
նշված անկյան չափով

Ցածրաճ ծառերի ձևավորման 3րդ տարբերակ

Ցածրաճ ծառերի ձևավորման 2րդ տարբերակ

Ցածրաճ ծառերի ձևավորման 1րդ տարբերակ
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 Նա խա բան և ընդ հա նու ր տե ղե կու թյու ն նե ր
Ին տեն սիվ գյու ղա տն տե սու թյունը հնարավորություն է ընձեռում ա վե

լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել հո ղային, նյու թա կան և աշ խա տան քային 
ռե սու րս նե րը ապահովելով ավելի բարձր բերք:

Ին տեն սիվ այ գի նե րի խնա մքն այն պես պե տք է կազ մա կեր պել, որ հո
ղային մեկ մի ա վո րից ստաց վի հնա րա վո րի նս շատ բե րք: Այդ տե սա
կե տից պտ ղա տու ծա ռե րի կեն սա բա նա կան հնա րա վո րու թյու ն նե րը չա
փա զա նց մեծ են:

Ին տեն սիվ պտ ղա բու ծու թյու նու մ հո ղը օգ տա գո րծ վու մ է ա վե լի ռա ցի
ո նալ, և այ գի նե րի մշա կու թյան գոր ծու մ նե րդր վու մ են ա ռա ջա վոր տեխ
նո լո գի ա ներ: 

Ին տեն սիվ և ա վան դա կան այ գի նե րի հի մն ման և մշա կու թյան 
տար բե րու թյու ն նե րը

Ին տեն սիվ այ գի նե րի մշա կու թյան դեպ քու մ մե ծա նու մ են սկզբ նա կան 
նե րդ րու մն ե րը, սա կայն ա վե լա նու մ է մի ա վոր տա րած քու մ ծա ռե րի թի
վը, մի ա ժա մա նակ ա վե լա նու մ է բեր քի քա նա կը, բա րձ րա նու մ է ստաց
վող բեր քի ո րա կը՝ հան գեց նե լով բա րձր շա հու թա բե րու թյան:

 

Ա ղյու սակ 1. Ին տեն սիվ և ա վան դա կան այ գի նե րի տար բե րու թյու ն
նե րը

Աշ խա տան քի ան վա նու մը Ին տեն սիվ ե ղա նա կի դեպ քու մ Ա վան դա կան ե ղա նա կի  
դեպ քու մ

Պտ ղա տու այ գու մ ծա ռե րի 
թիվ

Թ զու կայի նի դեպ քու մ՝ 20003000 
հստ, ծի րա նե նու դեպ քու մ 500 
հատ, իսկ կի սաթ զու կային նե րի 
դեպ քու մ՝ 8001200 հատ 

400500 հատ(դե ղձ, սա լոր, 
խըն ձոր, կե ռաս և այլն), ծի րա նե
նու դեպ քու մ՝ 100150 ծառ

Այ գի նե րի խնամ քի աշ խա
տա նք նե րի կա տա րու մ

Մե ծա նու մ է մե քե նայա կան աշ
խա տա նք նե րի ծա վա լը՝ 2040%, 
ձեռ քի աշ խա տան քը հա սց վու մ է 
մի նի մու մի

Վե գե տա ցի այի ըն թաց քու մ մեծ 
տո կոս են կազ մու մ ձեռ քի աշ
խա տա նք նե րը:

Ան հա մե մատ հեշ տա նու մ է ձեռ քի 
աշ խա տան քը սկ սած է տից վեր
ջաց րած բեր քա հա վա քով, շատ 
ցա ծր կամ մի ջին սա ղա րթ ձևա վո
րե լու շնոր հիվ

Բա րձր սա ղար թի հետ ևան քով 
դժ վար է կազ մա կեր պել խնամ քի 
և բեր քա հա վա քի աշ խա տա նք
նե րը
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Այ գու բեր քի ո րակ
Բա րձ րա նու մ է բեր քի ո րա կը(1ին 
տե սա կի պտու ղ նե րը կազ մու մ են 
հա մա խա ռն բեր քի մոտ 90%ը)

1ին տե սա կի պտու ղ նե րը կազ
մու մ են հա մա խա ռն բեր քի մոտ 
4050%ը

Բեր քատ վու թյու ն Կրկ նա կի բա րձ րա նու մ է բեր քատ
վու թյու նը

Նույ նի սկ լա վա գույն ագ րո տեխ
նի կայի դեպ քու մ բեր քա տվու
թյան բա րձ րա ցու մը շատ քիչ է

Պտ ղա բեր ման պար բե րա
կա նու թյու ն

Մեղ մա նու մ կամ լի ո վին վե րա նու մ 
է պտ ղա բեր ման պար բե րա կա նու
թյու նը՝ այս դեպ քու մ բեր քը ա պա
հով ված է գրե թե ա մեն տա րի

Շատ պտ ղա տե սակ նե րի մոտ 
լի նու մ է պտ ղա բեր ման պար բե
րա կա նու թյու ն, ին չի ար դյու ն քու մ 
ա վան դա կան այ գի նե րը բե րք են 
ա պա հո վու մ 2 տա րին մեկ ան
գամ

Այ գու պտ ղա բեր ման  
սկիզ բը

Սկ սու մ են պտ ղա բե րել տն կու մից 
23 տա րի հե տո, է լի տային տն կի
նե րով այ գին ա ռա ջին պտու ղ նե րը 
տա լիս է հե նց ա ռա ջին տա րու մ

Սկ սու մ են պտ ղա բե րել տն կու մից 
34 տա րի հե տո

Պայ քար հի վան դու թյու ն
նե րի և վնա սա տու նե րի 
դեմ

Բա րձր է թու նա քի մի կատ նե րի օգ
տա գո րծ ման ար դյու նա վե տու թյու
նը՝ շնոր հիվ նո սր և օ դա թա փա նց 
ցած րաճ սա ղար թի

Ու նե նա լով մեծ, խիտ, բա րձր 
սա ղա րթ, փոք րա նու մ է օ դա թա
փան ցե լի ու թյու նը և հի վան դու
թյու ն նե րի և վնա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րի ար դյու նա վե տու թյու նը

Այ գու մ ո ռոգ ման, հա կա
կա րկ տային պա շտ պա նու
թյան, ցր տա հա րու թյու ն
նե րի դեմ պայ քա րի հա մա
կար գե րի նե րդ րու մ

Ցած րաճ (թ զու կային) ին տեն
սիվ այ գի նե րու մ ա ռա վել հե շտ է 
նե րդ նե լ՝ 1) ո ռոգ ման նո րա գույն 
տեխ նո լո գի ա ներ, 2) հա կա սա ռեց
ման հա մա կա րգ, 3) կա րկ տա պա
շտ պան ցան ցեր, ո րը վե րաց նու մ 
է ո ռոգ ման ջրի պա կա սի, ցր տա
հա րու թյան և կար կտա հա րու թյան 
վնաս նե րը՝ այն հա սց նե լով 0ի

Ա վան դա կան այ գի նե րու մ ո ռո
գու մը կա տար վու մ է սո վո րա
կան ա կո սային ե ղա նա կով, ին չը 
մե ծաց նու մ է ջրի ծախ սը: Կա
րկ տա պա շտ պան ցա նցե րի, հա
կա սա ռեց ման հա մա կար գե րի 
ան ցկա ցու մը հնա րա վոր չէ, ին չի 
ար դյու ն քու մ ու նե նու մ ենք բեր քի 
զգա լի, մի նչև 80%, կո րու ստ ներ:

Բեր քա հա վաք

Հեշ տա նու մ են բեր քա հա վա քի 
աշ խա տա նք նե րը, կր ճատ վու մ են 
բեր քա հա վա քի վրա կա տար ված 
ծախ սե րը 50%ով

Բեր քա հա վա քի կազ մա կե րպ
ման հա մար ան հրա ժե շտ է լի
նու մ բա վա կա նին բան վո րա կան 
ուժ, մե ծա նու մ են բեր քա հա վա քի 
վրա կա տար ված ծախ սե րը, 50
60%ով

Շա հու թա բե րու թյու ն

Ս տա նու մ ենք շատ բա րձր և ո րա
կյալ բե րք՝ ա պա հո վե լով ար դյու
նա վետ մշա կու թյու ն և բա րձր շա
հու թա բե րու թյու ն՝ ա վան դա կա նի 
հա մե մատ 23 ան գամ մե ծաց նե լով 
ստաց ված հա սույ թը, և նվա զա
գույ նի հա սց նու մ ա մե նա մյա ա նի
մա ստ նե րդ րու մն ե րը

Ս տաց ված բեր քի ո րոշ մա սը չի 
ու նե նու մ ապ րան քային ո րա կյալ 
տե սք, շա հու թա բե րու թյու նը և 
ստաց ված հա սույ թը չի կա րող 
հա մե մատ վել ին տեն սի վի հետ, 
այս դեպ քու մ մեծ են լի նու մ նաև 
ա մե նա մյա ծախ սե րը
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Հի մն ման հա մար նե րդ
րումն եր

Այ գու հի մն ման հա մար բա վա կա
նին մեծ նե րդ րու մն ե րի ան հրա ժեշ
տու թյու ն կա, այս դեպ քու մ փոք
րա նու մ է հետ  գն ման ժա մա նա կա
հատ վա ծը

Այս դեպ քու մ նե րդ րու մն ե րը հա
մե մա տա բար ցա ծր են, բայց մեծ 
է հետ գն ման ժա մա նա կա հատ
վա ծը

Բան վո րա կան ուժ Անհ րա ժե շտ են ո րո շա կի վե րա
պատ րա ստ ված աշ խա տող ներ

Հա ճախ աշ խա տա նք նե րը կա
տար վու մ են ոչ մաս նա գետ նե րը

 Թ զու կային ծա ռե րի դեպ քու մ հեշ տա նու մ են սա ղար թի է տի և ձևա
վոր ման աշ խա տա նք նե րը: Ին չը նպաս տու մ է լու սա վո րու թյան հա վա
սա րա չափ տա րած մա նը սա ղար թի ներ սու մ, ո րը կար ևոր է հատ կա պես 
պտու ղ նե րի հա սու նաց ման ըն թաց քու մ, լա վա նու մ է օ դա փո խա նա կու
թյու նը և նվա զու մ սն կային հի վան դու թյու ն նե րով վա րակ վե լու վտան գը:



83

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՎԱԾ ՊՏՂԱՏՈՒ 
ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ10



84 

 Հան րա պե տու թյան տա րած քու մ հա ճա խա կի դիտ վող կա րկ տա հա
րու թյու ն նե րը մեծ վնաս են հա սց նու մ պտ ղա տու այ գի նե րին: Կա րկ տա
հա րու թյան պատ ճա ռով ստե ղծ ված բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը հնա
րա վոր է վե րաց նել կամ մեղմել, ե թե ժա մա նա կին կի րառ վեն հա մա պա
տաս խան ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռու մն ե րը, ո րո նք պայ մա նա վոր
ված են պտ ղա տու մա սե րին պատ ճա ռած վնաս վա ծու թյան բնույ թով ու 
աս տի ճա նով, ո րը լի նու մ է՝ թույլ, մի ջակ, ու ժեղ և շատ ու ժեղ:

 Կա րկ տա հա րու թյու նից ան մի ջա պես հե տո ան հրա ժե շտ է ծա ռե րը 
ցողել 1%ա նոց բոր դոյան հե ղու կով կամ նրա փո խա րի նող նե րո վ՝ Ֆո
ւն գու րան 3,03,5 կգ/ հա, Կու պ րոկ սա տ՝ 5,0 լ/ հա, Այ րո ն՝ 3,04,0 կգ/ հա 
(վեր քե րը ախ տա հա նե լու և վե րա կա նգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցին նպաս
տե լու հա մար): Ցողումից ան մի ջա պես հե տո ան հրա ժե շտ է ծա ռե րը պա
րար տաց նել օր գա նա կան և հան քային պա րար տա նյու թե րով: Ընդ ո րու մ 
գո մաղ բը պե տք է լի նի քայ քայ ված կամ կի սա քայ քայ ված վի ճա կու մ, մի
ա ժա մա նակ պե տք է տալ ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լի ու մա կան 
պա րար տա նյու թեր: Ե րի տա սա րդ այ գի նե րու մ 1մ2 տա րա ծու թյա նը պե տք 
է տալ 56կգ գո մա ղբ, 2030գ կա լի ու մա կան աղ, 4060գ սու պեր ֆոս
ֆատ: Պտ ղա բե րող այ գի նե րի ն՝ 810կգ գո մա ղբ, 80100գ սու պեր ֆոս
ֆատ, 4050գ կա լի ու մա կան աղ: Պա րար տա ցու մը պե տք է զու գակ ցել 
լի ար ժեք ջրու մով ու ավելացնել կենսահումուս:

 Կար ևոր մի ջո ցա ռու մ է կա րկ տա հար ված ծա ռե րի է տը, ո րի կա տա
րու մը պայ մա նա վոր ված է ծա ռե րի հա սա կով, ինչ պես նաև կա րկ տա
հա րու թյան ժա մա նա կով և վնաս վա ծու թյան աս տի ճա նով: Քա նի որ 
վնաս վա ծու թյան աս տի ճա նը մի ա տե սակ չի լի նու մ, ուս տի պա հա նջ վու մ 
է տար բեր մո տե ցու մ 13 տա րե կան այ գի նե րու մ: Ե թե ու ժեղ վնաս ված են 
տե րև նե րը, շվե րը, ճյու ղե րը ան հրա ժե շտ է կի րա ռել խո րը էտ: Այս մի ջո
ցա ռու մը դրա կան ար դյու նք է տա լիս հատ կա պես դեղ ձե նու այգիներում, 
ո րին բնո րոշ է վե րա կա նգն ման , ինչ պես նաև աճ ման ու զար գաց ման 
բա րձր ու նա կու թյու ն:

Մե ծա հա սակ ծա ռե րի մոտ, ե թե կա րկ տա հա րու թյան վնա սը ա ռա նձ
նա պես ու ժեղ չէ, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րու մ պե տք է պահ պա նել 
ա սի մի լի ա ցի ոն մա կե րե սը, ո րը կն պաս տի վնաս ված մա կե րե սի վե րա
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կա նգն մա նը, այ նու հե տև ան հրա ժե շտ է հիմ քից հե ռաց նել ջա րդ ված, 
կախ ըն կած ճյու ղե րը: Խոր հու րդ է տր վու մ բնի և հա ստ ճյու ղե րի կեղ
ևի վաս ված մա սե րը ծած կել կրա կա թով կամ գո մաղ բի և կա վի խառ նո
ւր դով: Ե թե վեր քե րը շատ են, ար դյու նա վետ կլի նի վնաս ված ճյու ղե րը 
ծած կել ամ բո ղջ եր կա րու թյա մբ: Մի նչև 3 տա րե կան ե րի տա սա րդ ծա ռե
րը պե տք չէ պա տել նշ ված պատ րաս տու կով:

 Կա րկ տա հար ված այ գի նե րի ե րի տա սար դաց նող է տի կի րառ ման աս
տի ճա նը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես վնաս վա ծու թյան չա փով, այն պես 
էլ պտ ղա տե սա կով: Կո րի զա վոր պտ ղա տե սակ նե րի ե րի տա սար դա ցու մը 
պե տք է կա տա րել ա վե լի թույլ, իսկ հն դա վոր նե րի նը՝ հա մե մա տա բար 
ա վե լի ու ժեղ: Պե տք է հի շել, որ պտ ղա տու ծա ռե րի ե րի տա սար դա ցու
մը բա րդ և ծա նր աշ խա տա նք է, ո րին ան պայ ման պե տք է զու գակ ցել 
այ գի նե րի մշա կու թյան բա րձր ագ րո տեխ նի կան , հատ կա պես պա րար
տա ցու մը: Ո ռոգ ման աշ խա տա նք նե րը կա տա րել բա րձր մա կար դա կով, 
հա կա ռակ դեպ քու մ կա րկ տա հար ված ծա ռե րի ե րի տա սար դա ցու մը կու
նե նա ոչ թե դրա կան, այլ խի ստ բա ցա սա կան հետ ևա նք: 

Պտ ղա տու ծա ռե րի հի վան դու թյու ն նե րի և վնա սա տու նե րի դեմ պայ
քա րի աշ խա տա նք նե րը ան հրա ժե շտ է կազ մա կեր պել ա ռա նձ նա հա տու կ 
խնամ քով, որ պես զի ողջ  վե գե տա ցի այի ըն թաց քու մ ծա ռե րի ճյու ղե րը, 
մի ա մյա շվե րը  տեր ևային մա կե րե սը և պտու ղ նե րը պահ վեն ան վնաս ու 
ա ռո ղջ:
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 Ծա ռա տե սակ նե րի պտ ղա բեր ման բնույ թը: Հայտ նի է, որ ծա ռա տե
սակ նե րը և դրա նց սոր տե րը մի մյան ցից տար բեր վու մ են ինչ պես ցր տա
դի մաց կու նու թյա մբ և ձմե ռա դի մաց կու նու թյա մբ, այն պես էլ՝ պտ ղա բեր
ման բնույ թով: Հն դա վոր տե սակ նե րը (խն ձո րե նի, տան ձե նի, սե րկ ևի
լե նի) պտ ղա բե րու մ են հիմն ա կա նու մ բազ մա մյա՝ 37 տա րե կան կա րճ 
ճյու ղե րի վրա, բա ցա ռիկ դեպ քե րու մ, խն ձո րե նու ո րոշ սոր տե րի մոտ մի
ա մյա շի վե րի գա գաթ նային բող բո ջը վե րած վու մ է ծաղ կա բող բո ջի և հա
ջո րդ տա րու մ կազ մա կեր պու մ է տվյալ սոր տին ոչ բնո րոշ մա նր պտու ղ: 
Կո րի զա վոր տե սակ նե րի մոտ (ծի րա նե նի, դեղ ձե նի, կե ռա սե նի, բա լե նի, 
սա լո րե նի, շլո րե նի) ծաղ կա բող բոջ նե րը կազ մա վոր վու մ են ինչ պես բազ
մա մյա, այն պես էլ՝ մի ա մյա շի վե րի վրա:

 Օ դի եր կա րա տև, ցա ծր ջեր մաս տի ճա նը, ա ռա ջին հեր թին, բա ցա
սա բար է ազ դու մ պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի ծաղ կա բող բոջ նե րի, ա պա՝ 
տեր ևա բող բոջ նե րի, ինչ պես նա և՝ մի ա մյա ճյու ղե րի կեղ ևի և բնա փայ տի 
հյու ս վա ծք նե րի վրա: Այ սօր գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյու ն նե րի առջև 
ծա ռա ցել է եր կու խնդի ր՝ 

ան կո րու ստ և ա ռո ղջ պահ պա նել սպաս վե լիք բեր քը,

 կի րա ռել հա մա պա տաս խան ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռու մն ե ր՝ 
ծա ռե րի սա ղար թի ա րագ վե րա կա նգն ման և հա ջո րդ տար վա բերքի 
ա պա հով ման հա մար:

  Ել նե լով վե րը նշ վա ծից, պտ ղա բույծ ֆեր մեր նե րին խոր հու րդ է տրվում.

 Վաղ գար նա նը կազ մա կեր պել այ գու միջ շար քային և միջ բույ սային 
տա րա ծու թյու ն նե րի հո ղի մշա կու թյան աշ խա տա նք նե րը(վար, 
փխ րե ցու մ, պա րար տա ցու մ, ջրու մ): Ե թե այ գու տա րած քը աշ նա
նը չի վար վել, ա պա գար նա նը միջ շա րային տա րա ծու թյու ն նե րը 
վա րել հն դա վոր նե րի մոտ  2022սմ, իսկ կո րի զա վոր նե րի նը՝ 16
18սմ խո րու թյա մբ, ընդ ո րու մ բնե րի մոտ  1012սմ խո րու թյա մբ: 
Մե րձբ նային տա րա ծու թյու ն նե րը փխ րեց նել 810սմ խո րու թյա մբ: 
Վե գե տա ցի այի ըն թաց քու մ այ գու հո ղը պար բե րա բար փխ րեց
նել: Պա րար տաց նել և սնու ցել ա զո տա կան պա րար տա նյու թո վ՝ 
160180կգ/ հա ազ դող նյու թի հաշ վով, ո րի 70 %ը հող մտց նել վաղ 
գար նա նը, մի նչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը, իսկ 30 %ը վե գե տա ցի այի 
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ըն թաց քու մ սնու ցել 23 ան գամ (հու նիսհու լիս ա միս նե րին): Վաղ 
գար նա նը այ գին պա րար տաց նել ֆոս ֆո րա կան պա րար տա նյու
թո վ՝ 100120 կգ, կա լի ու մա կա նո վ՝ 8090 կգ(ազ դող նյու թի հաշ
վով), կի սափ տած գո մաղ բո վ՝ 1520 կամ թռչ նաղ բո վ՝ 45 տոն նա՝ 
1 հեկ տա րի հաշ վով: Պա րար տա ցու մից և սնու ցու մն ե րից հե տո 
այ գին ա ռատ ո ռո գել: Ջրու մն ե րի քա նա կը սահ մա նել ել նե լով բույ
սի պա հան ջից, վե գե տա ցի այի ա ռա ջին կե սին ջրե լով սո վո րա կա
նից ա վե լի հա ճախ և ա ռատ:

 Մի ջին և բա րձր տա րի քի այ գի նե րո ւմ կա տա րել ջա րդ ված, չո րա
ցած և հի վա նդ ճյու ղե րի հե ռա ցո ւմ, ձե ռն պահ մնա լով է տի աշ խա
տա նք նե րից:

 Ժա մա նա կին և ճի շտ կազ մա կեր պել ծա ռե րի հի վան դու թյո ւն նե
րի ու վնա սա տու նե րի դեմ տար վող պայ քա րի աշ խա տա նք նե րը: 
Ու ժեղ ցր տե րը և ջեր մաս տի ճա նի մեծ տա տա նո ւմ նե րը, օր վա ըն
թաց քո ւմ, ծա ռե րի բնի և կմախ քային ճյու ղե րի մոտ ա ռա ջաց նո ւմ 
են ճե ղք վա ծք ներ, որ տե ղից ներ թա փան ցո ւմ են վնա սա տու նե րը և 
հի վան դու թյո ւն նե րը՝ զգա լի վնաս պատ ճա ռե լով ծա ռե րին: Այ դի սկ 
պատ ճա ռով վաղ գար նա նը, ծա ռե րի բու նը և կմախ քային ճյու ղե
րի հիմ քի մա սե րը եր կա թե լա րի խո զա նա կով զգու շու թյա մբ պե
տք է մաք րել չոր և վնաս ված կեղ ևի մնա ցո րդ նե րից, ա պա սպի
տա կեց նել կրա կա թով: Կրա կա թը պատ րաս տե լու հա մար վե րց նել 
100լ ջո ւր, ա վե լաց նել 1520կգ հան գած կիր և 1015կգ կա վա հող 
կամ թա րմ գո մա ղբ:

 Ժա մա նա կին և ո րա կով կա տա րել հի վան դու թյու ն նե րի և վնա սա
տու նե րի դեմ պայ քա րի բո լոր մի ջո ցա ռու մն ե րը, որ պես զի վե գե
տա ցի այի ըն թաց քո ւմ ան վնաս և ա ռո ղջ վի ճա կո ւմ պահ պան վի 
ծա ռե րի տեր ևային մա կե րե սը և պտո ւղ նե րը:

 Նո րա տո ւնկ և ե րի տա սա րդ այ գի նե րո ւմ սա ղար թի ձևա վոր ման և 
է տի աշ խա տա նք ներ կա տա րել ծաղ կա բող բոջ նե րի ու տեր ևա բող
բոջ նե րի բացվելուց հետո:

Տար բե րակ ված մո տե ցո ւմ ցու ցա բե րել ե րի տա սա րդ ծա ռե րի է տի և 
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ձևա վոր ման աշ խա տա նք նե րը կազ մա կեր պե լի ս՝ ել նե լով ցր տա հա րու
թյան աս տի ճա նից և տե սա կի պտ ղա բե րող օր գան նե րի ա ռա նձ նա հատ
կու թյո ւն նե րից: Ցր տա հար ված ծա ռե րը պա հան ջո ւմ են մաս նա գի տա
կան էտ, հաշ վի առ նե լով ցր տա հար ման աս տի ճա նը, ո րը կա րե լի է ճշ տել 
գար նա նը, հյու թա շար ժու թյու նը սկս վե լո ւց հե տո, երբ ան վնաս մնա ցած 
և քնած բող բոջ նե րը կսկ սեն զար գա նալ: Այդ իսկ պատ ճա ռով վաղ գար
նա նը չպե տք է վե րջ նա կա նա պես է տել ցր տա հար ված ծա ռե րը, քա նի որ 
հնա րա վոր չի լի նո ւմ ճի շտ ո րո շել վնաս ված մա սե րը և հա ճախ կա տար
վո ւմ են ա վե լո րդ հա տո ւմ նե ր՝ դժ վա րաց նե լով ծա ռե րի վե րա կա նգ նու մը: 
Վաղ գար նա նը կա րե լի է է տել մի այն այն ծա ռե րը, ո րո նց վրա պա րզ 
եր ևու մ են ցր տա հար ված, գոր շա ցած ճյու ղե րը, ո րո նք վե րա կա նգն վե լու 
են թա կա չեն:

Ա մառ վա ա ռա ջին կե սին սա ղար թի վնաս ված մա սե րը հա մալ րե լու և 
պտ ղա շի վեր ստա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է ծա ռե րը մաք րել ցր տա
հար ված ճյու ղե րից և կա տա րել ու ժեղ ա ճող շի վե րի ու հո ռա շի վե րի ծե
րա տո ւմ: Նո րա տո ւնկ ծա ռե րի  ու ժեղ վնաս վա ծու թյան դեպ քո ւմ, երբ գո
րծ նա կա նու մ հնա րա վոր չէ ստա նալ լի ար ժեք այ գի, նպա տա կա հար մար 
է ար մա տա խիլ ա նել և կա տա րել նոր տն կո ւմ: Թույլ ցր տա հար ված ծա
ռե րի ճյու ղե րը պե տք է կար ճաց նել մի նչև ա ռո ղջ մա սը, և սա ղար թը հա
մալ րե լու հա մար ա ռա ջա ցած ու ժեղ շի վե րից ձևա վո րել նոր կմախքային 
ճյու ղեր: Մնա ցած շի վե րը է տե լո վ՝ դրա նք վե րա ծել ա ճա կա լող ճյու ղե
րի և պտ ղա գոյա ցո ւմ նե րի՝ պտ ղա բե րող մա կե րես ստեղ ծե լու, ծա ռե րի 
բեր քատ վու թյու նը ա րագ վե րա կա նգ նե լու հա մար: Պտ ղա բե րող ծա ռե
րը, հաշ վի առ նե լով դրա նց ցր տա հար ման աս տի ճա նը, վե րջ նա կա նո րեն 
է տել վե գե տա ցի ան սկս վե լո ւց հե տո՝ գար նան վեր ջին կամ ամ ռան սկզ
բին, հե ռաց նե լով 23ից մի նչև 45 տա րե կան ա ճե րը: Ա ռա ջին հեր թին, 
պե տք է հե ռաց նել այն ճյու ղե րը, ո րո նք մի նչև այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
շի վեր չեն ա ռա ջաց րել և չո րա նո ւմ են: Մ նա ցածնե րը կար ճաց նել կեն դա
նի կո ղային ճյու ղի կամ քնած բող բո ջից ա ռա ջա ցած հո ռա շի վի մո տից: 
Հո ռա շի վե րի մի մա սը կա րե լի է ամ ռա նը ծե րա տե լ՝ ա ռա ջաց նե լով լրա
ցու ցիչ կո ղային ճյու ղա վո րո ւմ ներ զար գա ցած շի վե րով և պտ ղա գոյա
ցում նե րով:



90 

Սույն ձեռնարկը հրատարակվել է Շեն ԲՀԿ գյուղատնտեսական խորհրդատվական 
խմբի կողմից: Հրատարակության նպատակն է աջակցել ՀՀ-ում գյուղատնտեսական 
արդիական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ֆերմերների իրազեկվածության բարձ-
րացմանը: Նպաստել պտղատու այգիների խնամքի վերաբերյալ ֆերմերների գիտե-
լիքների ավելացմանը:
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