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Երկու խոսք 

 

Ձեռնարկը պատրաստվել է Համաշխարհային բանկի Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի աջակցությամբ և «Ջերմատնային ասոցիացիա» ՀԿ-ի հետ 

գործակցությամբ: Ձեռնարկը նախատեսված է ջերմատնային արտադրությամբ 

հետաքրքրվող մասնագետների և ուսանողների համար, ովքեր ցանկություն ունեն 

կատարելագործելու այս ոլորտում ունեցած գիտելիքները: 

Ձեռնարկը բաղկացածէ 10 մասերից, որոնցից յուրաքանչյուրն ընդհանուր գիտելիքներ է 

հաղորդում ջերմատնային մշակաբույսերի արտադրության և կառավարման վերաբերյալ: 

Այն տեղեկություններ է տրամադրում ջերմատների կառուցվածքի, բույսերի մշակության 

եղանակների, բույսերի պաշտպանության, ջերմատների շահագործման անվտանգության, 

ֆինանսական կառավարման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման գործում կարևոր դեր է կատարում 

ջերմատնային տնտեսությունը: Թեև Հայաստանում այս ոլորտի զարգացման 

նախադրյալները բավականին խոստումնալից են, ջերմատները դեռևս բազմաթիվ 

խնդիրներ ունեն, ընդ որում առավել հրատապ խնդիրներից մեկը բարձրակարգ 

մասնագետների պակասն է: 

«Ջերմատնային մշակաբույսերի արտադրություն և կառավարում» կրթական ծրագրի 

նպատակն է պատրաստել (վերապատրաստել) մասնագետ-ագրոնոմների, ովքեր 

կտիրապետեն բույսերի մշակության ժամանակակից եղանակներին և լավատեղյակ կլինեն 

մարկետինգի և կառավարման լավագույն գործելակերպերին: Ծրագիրը 

նպատակաուղղված է ապագա մասնագետների պատրաստմանը, ովքեր զինված կլինեն 

ժամանակակից ջերմատների կառուցվածքի, այդ ջերմատներում օգտագործվող 

առաջավոր տեխնոլոգիաների, արտադրությունում կիրառվող ռեսուրսների և նյութերի, 

ջերմատների միկրոկլիմայի վերահսկողության համակարգերի, բույսերի ֆիզիոլոգիայի և 

բույսերի պաշտպանության վերաբերյալ գիտելիքներով: Ծրագրի շրջանավարտները ծանոթ 

կլինեն հայաստանյան ջերմատներում տարածված վնասատուներին և 

հիվանդություններին և ի վիճակի կլինեն հայտնաբերել դրանք և ձեռնարկել 

համապատասխան կանխարգելիչ միջոցներ: Դասընթացի ավարտին ապագա 

մասնագետները կկարողանան արդյունավետորեն օգտագործել փոխառու ֆինանսական 

միջոցները և ջերմատնային արտադրության և իրացման հաջող իրականացման համար 

կատարել անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները: Բացի այդ, շրջանավարտները 

կտիրապետեն մարդկային ռեսուրսների կառավարման հմտություններին, ինչպես նաև 

ձեռք կբերեն ջերմատների աշխատակազմին ղեկավարելու համար անհրաժեշտ 

առաջնորդական հմտություններ: 
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Բաժին 1 

ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

 
 

1.1 Պաշտպանված գրունտ, դրա տեսակներն ու 

նշանակությունը: Ջերմոցներ ու ջերմատներ 
 

 

Պաշտպանված գրունտ են կոչվում այն բոլոր շինությունները և կառույցները, որտեղ 

բանջարեղեն արտադրելու համար ստեղծվում են արհեստական պայմաններ՝ բերք ստանալու 

նպատակով, տարվա այն ամիսներին, երբ այն  բաց դաշտում հնարավոր չէ: 

 

Կլոր տարին թարմ բանջարեղենով ապահովելու եղանակներից մեկն է պաշտպանված 

գրունտի կառույցներում դրանց մշակությունը: Պաշտպանված գրունտն ունի երկակի 

նշանակություն.  

1. Բաց և պաշտպանված գրունտի համար սածիլների աճեցում, 

2. Բանջարեղենի ու սածիլների արտադրություն տարվա այն ժամանակահատվածում, երբ 

բաց գրունտում պայմանները նպաստավոր չեն: 

Պաշտպանված գրունտի առանձնահատկություններն են (կապված մշակության սխեմայի 

բարդության աստիճանից).  
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✓ Հատուկ կառույցների և տեխնիկական միջոցների (ապակեպատ կամ 

թաղանթապատ մակերեսների, ջեռուցման, ոռոգման-սնուցման, լուսավորման, 

օդափոխության, ածխաթթու գազի մատակարարման, ստվերարկման և այլ 

համակարգերի ու սարքսարքավորումների, կարգավորիչ միջոցների) առկայություն: 

✓ Բաց գրունտի համեմատ արտադրական ավելի փոքր տարածքների օգտագործում: 

✓ Մակերեսի ինտենսիվ շահագործում (դարակների, տարաների, խցերի, կախոցների 

օգտագործում, միևնույն տեղում մի քանի վեգետացիոն շրջանով բույսերի 

մշակություն): 

✓ Բարձր բերքատվության ապահովում (բաց գրունտի համեմատ 1,5-4 անգամ ավելի): 

✓ Արտադրության առավել մեքենայացում և էլեկտրաֆիկացում, որոշ դեպքերում նաև 

ավտոմատացում (ծրագրավորման և բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման 

հնարավորություն): 

✓ Արտադրանքի բարձր ինքնարժեք` պայմանավորված նյութական և ֆինանսական 

մեծ ներդրումներով, որը ծախսածածկվում է արտադրանքի քանակով և արժեքով: 

✓ Տեխնոլոգիական սարքավորումների առավել բարդ համակարգեր, հետևաբար նաև 

մասնագիտական որոշակի ունակությունների և հմտությունների առկայության 

անհրաժեշտություն և այլն: 

Պաշտպանված գրունտի տեսակներն են. 

1. Ջերմատներ, 

2. Ջերմոցներ, 

3. Տաքացվող գրունտ, 

4. Սինթետիկ թաղանթով ծածկված չտաքացվող գրունտ, 

5. Բաց սածիլանոցներ: 

2. Ջերմոցները՝ համեմատաբար պարզ, գետնատարած կառույցներ են, որոնք 

նախատեսված են բաց դաշտի համար սածիլներ, ինչպես նաև վաղ գարնանը և ուշ աշնանը 

թարմ բանջարեղեն արտադրելու համար: Կարող են լինել տաք, կիսատաք և սառը 

ջերմոցներ` կախված կառուցվածքից և ջերմոցի փոսի խորությունից: 

 

                     

Նկար 1.1  Չտաքացվող ջերմոց                                       
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Այս կառույցներում մարդիկ աշխատում են դրսից` կողքերից: Դրանք կազմված են արկղից, 

որը պարագծով կառուցվում է փոսի բերանին` ամրություն տալու համար և շրջանակից, 

որը 106 x 160սմ չափի (160սմ լայնություն ունեցող շրջանակը յուրաքանչյուր կողմից 5սմ 

նստում է 150սմ լայնություն ունեցող փոսի արկղի վրա) շարժական ծածկոց է (ապակեպատ 

կամ թաղանթապատ): Դրանք հերմետիկ կերպով կողք-կողքի դասավորում են փոսի 

արկղերի վրա: Դրսի շատ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում դրանք բացել չի կարելի՝ բույսերը 

չցրտահարելու համար: 

3. Տաքացվող գրունտ: Այն իրենից ներկայացնում է բաց դաշտ, որտեղ հողի շուրջ 40 սմ 

խորությամբ և մոտ 70 սմ միջշարքերով անցկացված են ջեռուցող խողովակներ: Դաշտը 

ոչնչով ծածկված չէ: Նախատեսված է վաղ գարնան-ամռան-ուշ աշնան 

ժամանակահատվածում թարմ բանջարեղեն արտադրելու համար (բնականաբար ամռանը 

չի ջեռուցվում): Վաղ գարնանային և ուշ աշնանային ցրտահարություններից 

պաշտպանելու շնորհիվ հնարավոր է վեգետացիոն շրջանը երկարացնել շուրջ 1 ամիս և 

ավելի: 

4. Սինթետիկ թաղանթով ծածկված չտաքացվող գրունտ: Դրանք բաց դաշտում 

թաղանթներով ծածկված պարզ կառույցներ են, որոնք նախատեսված են վաղ 

բանջարեղենի արտադրության համար: Այսպիսի կառույցների շնորհիվ հնարավոր է վաղ 

գարնանը, բաց գրունտի հետ համեմատած,  10-15 օր ավելի շուտ բանջարեղեն արտադրել, 

իսկ աշնանը գերթե նույն ժամանակահատվածով երկարացնել արտադրական շրջափուլը: 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1.3  Սինթետիկ թաղանթով ծածկված  չտաքացվող 

գրունտ  

 

 

Նկար 1.2   Բաց սածիլանոց   
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5. Բաց սածիլանոցները սովորական մարգեր են՝ ոչնչով չծածկված, պատրաստվում են 

սովորաբար տվյալ դաշտին կից` վեգետացիոն շրջանի տվյալ փուլում սածիլներ 

արտադրելու համար: 

 

1.2 Ջերմատներ: Խմբավորման սկզբունքները 
 

Սրանք պաշտպանված գրունտի ամենակատարելագործված կապիտալ շինություններն են, 

որոնք նախատեսված են բանջարեղենի արտասեզոնային արտադրությունն ապահովելու 

համար: 

Ջերմատները խմբավորվում են մի շարք տեսանկյուններից. 

1. Ըստ նշանակության` 

• Բուսաբանական կամ կոլեկցիոն, 

• Սելեկցիոն, 

• Բանջարանոցային, 

• Կոմբինացված, 

• Ծաղկային 

2. Ըստ շահագործման ժամկետի` 

• Ձմեռային, 

• Գարնանային 

3. Ըստ մշակության բնույթի` 

• Գրունտային, 

• Հիդրոպոնիկ, որը լինումէ` 

      Ա. սուբստրատային կուլտուրա, 

      Բ. ջրային կուլտուրա, 

      Գ. օդային կուլտուրա` աէրոպոնիկա, 

      Դ. իոնոտոպոնիկա, 

      Ե. խեմոկուլտուրա, 

      Զ. հայպոնիկա, 

      Է. ակվապոնիկա 

4. Ըստ հիմնակմախքի նյութի` 

• Պոլիմերային, 

• Փայտյա 

• Մետաղյա 

5. Ըստ ծածկոցի նյութի` 

• Ապակեպատ, 

• Պոլիմերային` թաղանթ, պոլիակարբոնատ և այլն 

6. Ըստ արտաքին կառուցվածքի կամ ձևի` 
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• Պատին կից կամ միաթեք, 

• Երկթեք և անգարային, 

• Բազմաերկթեք կամ բլոկավոր, 

• Աշտարակավոր 

7. Ըստ տեխնոլոգիական հագեցվածության աստիճանի` 

• Ցածրակարգ տեխնոլոգիայով հագեցված, 

• Տեխնոլոգիական միջին հագեցվածություն ունեցող, 

• Բարձրակարգ տեխնոլոգիայով հագեցված ջերմատներ: 

 

Ջերմատները տեխնոլոգիայի վրա հիմնված ներդրում են: Որքան բարձր է ներդրված  

տեխնոլոգիայի մակարդակը, այնքան մեծ է աճեցման պայմանների նկատմամբ խիստ 

վերահսկողություն սահմանելու ներուժը: Դա բույսի աճի պայմաններին խստորեն 

հետևելու և վերահսկելու հնարավորություն է, որով պայմանավորված է արտադրվող բերքի 

անվտանգությունն ու արդյունավետությունը: Ելնելով ֆերմերների կարիքներից և նրանց 

ունեցած ֆինանսական հնարավորություններից, առավել նպատակահարմար ներդրումներ 

կատարելու համար կարելի է նրանց առաջարկել հետևյալ երեք տեսակի ջերմատներից 

մեկը: 

 

 Ցածրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատներ 

 

Ցածրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատներն ունեն ցածր արտադրողականություն և 

բնապահպանական սահմանափակ հնարավորություններ: Հայաստանում ներկայումս 

մեծամասամբ օգտագործում են ցածրակարգ տեխնոլոգիայով աշխատող կառույցներ: Այս 

ջերմատները ընդհանուր առմամբ ունեն 3 մետրից էլ պակաս  բարձրություն: 

Ամենատարածվածը  թունելային տիպի կամ այսպես կոչված «իգլուս» ջերմատներն են: 

Դրանք չունեն ուղղաձիգ պատեր: Այստեղ օդափոխությունը ևս վատ է: Այս տիպի 

կառույցները համեմատաբար էժան են ու հեշտ են կառուցվում: Դրանցում 

ավտոմատացված համակարգ գրեթե  չի օգտագործվում: 

Թեպետ  այս տեսակի կառույցն առավելություն ունի բաց գրունտի համեմատ, սակայն  դրա 

արտադրական հնարավորությունը դեռևս սահմանափակ է՝ կապված  միկրոկլիմայի և 

տեխնոլոգիական գործընթացների համեմատաբար դժվար կառավարման հետ:  Ցածր 

բարձրության ջերմատները սովորաբար ունենում են  ոչ ստանդարտ, ոչ լիարժեք 

արտադրական միջավայր, որի հետևանքով սահմանափակվում է բերքատվությունը և 

նվազում վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարի հնարավորությունը: 

Վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարը գլխավորապես իրականացվում է 

պեստիցիդների միջոցով` ձեռքով բուժման եղանակով: 

Չնայած էական արտադրական և բնապահպանական սահմանափակումներին, 

ցածրակարգ տեխնոլոգիայով աշխատող ջերմատները ապահովում են համեմատաբար 

շահութաբեր արտադրության հնարավորություն: 
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Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատներ 

 

Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատները կարողանում են հավասարակշռել ծախսն ու 

արդյունավետությունը: 

 

Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատները հիմնականում  ունենում են երկու մետրից ավելի 

և չորս մետրից ոչ պակաս բարձրությամբ ուղղաձիգ պատեր։  Այսպիսի ջերմատների 

ընդհանուր բարձրությունը սովորաբար լինում է 5,5 մետրից պակաս։ Դրանց 

օդափոխությունը սովորաբար իրականացվում է տանիքի և կողային պատերի վրա 

տեղակայված պատուհանների միջոցով: 

Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատների ծածկոցները սովորաբար լինում են մեկ կամ 

երկշերտ  պոլիէթիլենային թաղանթ կամ էլ ապակի, և ունենում ավտոմատացման տարբեր 

աստիճանի վրա գտնվող կառավարման համակարգեր:  

Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատները, հավասարակշռելով ծախսն ու 

արդյունավետությունը, տնտեսական ու բնապահպանական հուսալի հիմք են ապահովում 

արտադրության  համար: Միջին կարգի տեխնոլոգիայով ջերմատներում արտադրությունը 

իրականացվում է ավելի արդյունավետ, քան ցածրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատներում և 

դաշտային պայմաններում: Կաթիլային ոռոգման համակարգերի կիրառումը մեծացնում է 

ջրի օգտագործման արդյունավետությունը: Այստեղ բավականին մեծ է վնասատուների և 

հիվանդությունների դեմ պայքարի կենսաբանական եղանակի կիրառման 

հնարավորությունը, սակայն պաշտպանված գրունտի ողջ ներուժն օգտագործելը 

դժվարհասանելի է։  

 

Բարձրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատներ 

 

Բարձրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատները ապահովում են բերքի առավելագույն 

արտադրություն։ 
Բարձրակարգ տեխնոլոգիայով ջերմատների պատի բարձրությունը կազմում է առնվազն 4 

մետր և ավելի, իսկ տանիքի բարձրակետը գետնի մակարդակից հասնում է մինչև 8 մետրի և 

ավելի: Այսպիսի կառույցներում աճեցվում է բնապահպանական նորմերին համապատաս-

խանող բարձրորակ բերք: Բարձրակարգ ջերմատները ունենում են տանիքային 

օդափոխություն, զուգահեռաբար կարող են օդափոխություն ունենալ կողային պատերը: 

Դրանք կարող են ծածկված լինել որևէ պոլիմերային երկշերտ, պոլիկարբոնատային կամ այլ 

պոլիմերային սալով կամ ապակիով: Այսպիսի կառույցները ապահովում են տնտեսական ու 

բնապահպանական տեսանկյունից հարակայուն արտադրություն կազմակերպելու 

անսահման հնարավորություններ: Այստեղ  վնասատուների և հիվանդությունների դեմ 

պեստիցիդների  կիրառումը կարող է էապես կրճատվել: Բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ 

ունեցող նման ջերմատների արտաքին տեսքը  ևս տպավորիչ է և ագրոբիզնեսի զարգացման 

գործում դրանց ունեցած դերը միջազգային մակարդակում շարունակ  աճում է։  

Չնայած այս ջերմատների գործունեությունը մեծ ծախսերի հետ է կապված, այնուամենայնիվ, 

դրանք ապահովում են բարձր արտադրողականություն, բնապահպանական առումով կայուն 

հնարավորություն՝ բարձրակարգ, թարմ բանջարեղենարտադրելու համար: Ներդրումներ 
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կատարելու վերաբերյալ որոշումներ  ընդունելիս, ամեն դեպքում, հարկավոր է 

նախապատվությունը տալ բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմատների 

կառուցմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ջերմատները պետք է գործարկեն և շահագործեն միայն փորձառու տեխնոլոգներն ու 

մասնագետները, որոնք բավականին մեծ ժամանակ են հատկացնում դրանց համար: Բացի 

ա 

յն, որ ջերմատնային արտադրությունը պահանջում է բավականին մեծ փորձ ու 

գիտելիքներ, այն պահանջում է նաև համակարգվածություն, քանի որ ջերմատներում 

ստեղծվում է հատուկ միկրոկլիմա: Այդ միկրոկլիմայի պահպանության համար անհրաժեշտ 

է ջեռուցում, ոռոգման ավտոմատացված համակարգ, արհեստական օդափոխություն և 

այլն: 

Նկար 1.4 Ժամանակակից ապակեպատ 

ջերմատուն 

Էդեն Փրոջեքթ-աշխարհի ամենամեծ ջերմատունը 
 

 
Այս ջերմատան հավաքածուն ներառում է աշխարհում աճող ավելի քան  

5000 բուսատեսակ: Էդեն Փրոջեքթը գերժամանակակից կառույցների մի 

ամբողջական շարք է՝ ծվարած Անգլիայի Սենտ Օսթել բնակավայրին մոտ, 

լիովին վերափոխված նախկին կավի հանքավայրի տեղում: Այս հսկա 

ձեռնարկությանն անհրաժեշտ ջրի պաշարը ամբողջությամբ վերցվում է 

բացառապես անձրևաջրերից,  որը զտվում, մաքրվում և վերստին 

օգտագործվում է:   
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Ջերմատան բոլոր համակարգերի համաչափ և փոխշաղկապված աշխատանքի համար 

տանիքի վրա տեղակայված է օդկայան, որը անընդհատ հետևում է դրսում առկա 

կլիմայական երևույթներին (ջերմաստիճան, քամու արագություն և ուղղություն, անձրև, 

լույսի ինտենսիվություն, արևածագ-մայրամուտ) և տեղեկություն ուղարկում ջերմատան 

համակարգչային կառավարման համակարգի կենտրոնական համակարգչին: 

 

1.3 Հիդրոպոնիկա 
 

Հիդրոպոնիկան համեմատաբար նոր եզրույթ է և օգտագործվում է անհող բույսեր 

աճեցնելու նպատակով, սակայն այս եղանակը կիրառվել է նաև բավականին վաղ 

անցյալում: Բաբելոնի կախովի պարտեզները, Մեքսիկայի ացտեկների լողացող այգիները, 

նույնանման այգիների գոյությունը Չինաստանում՝ բույսերի  հիդրոպոնիկ եղանակով 

աճեցման օրինակներ են, թեպետ ժամանակին չեն ընդունվել որպես այդպիսին: Նույնիսկ  

Քրիստոսի ծննդից մի քանի հարյուր տարի  առաջ գրված եգիպտական հիերոգլիֆներում 

նկարագրություններ կան ջրում բույսերի աճեցման մասին: Թեոֆրաստուսը (372-287թթ. 

մ.թ.ա.) բույսերի սնուցման ձևերի տարբեր փորձեր է կատարել: Բուսաբանական 

ուսումնասիրություններ է կատարել նաև Դիոսկորիդեսը, որն ապրել է մ.թ. առաջին 

դարում: Բույսերի կազմությունը ուսումնասիրելու վերաբերյալ գիտական ամենավաղ 

գրառումները 1600 թ. կատարել է բելգիացի Ժան վան Հելմոնտը, ով իր կատարած 

դասական փորձով ցույց տվեց, որ բույսերն իրենց անհրաժեշտ նյութերը ստանում են ջրից: 

Նա 5 ֆունտ (1ֆունտը= 453,6 գ) կշռող ուռենու ճյուղը տնկեց մի խողովակի մեջ, որը 

պարունակում էր 200 ֆունտ չորացրած հող, ու խնամքով ծածկեց, որպեսզի դրա վրա փոշի 

չնստի: Հինգ տարի կանոնավոր կերպով անձրևաջրով ոռոգելուց հետո նա հայտնաբերեց, 

որ ուռենու ճյուղի կշիռը ավելացել էր մոտ 160 ֆունտով, մինչդեռ հողը այդ ընթացքում 

կորցրել էր իր քաշը ընդամենը 2 ունցիայի (1 ունցիան=28,3 գրամ) չափով: Նրա 

եզրահանգումը, որ բույսերն իրենց աճի համար նյութեր վերցնում են ջրից, ճիշտ էր: 1699թ. 

անգլիացի Ջոն Վուդվորդը բույսեր աճեցրեց տարբեր հողատեսակներ պարունակող ջրում 

և հայտնաբերեց, որ  ամենաուժեղ աճ տեղի է ունենում այն ջրում, որտեղ հողի 

քանակությունը ամենաշատն է: Դրանից նա եզրակացրեց, որ բույսի աճը պայմանավորված 

է ջրում առկա որոշակի նյութերով, որոնք բույսը վերցնում է ոչ թե ջրից, այլ՝ հողից: Այս 

նյութերի ճանաչման հետագա ընթացքը դանդաղ էր, մինչև որ հետազոտական ավելի 

առաջադեմ մեթոդներ մշակվեցին ու քիմիայի բնագավառում առաջընթաց գրանցվեց: 

 

 

Նկար 1.5 Բույսը սուբստրատով լցված 

տարրաներում 
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1804 թ. դե Սոսյուրը առաջարկեց այն դրույթը, որ բույսերը բաղկացած են քիմիական 

տարրերից, որոնք  վերցնում են ջրից, հողից և օդից: Այս ենթադրությունը ավելի ուշ՝ 1851 

թ., հաստատեց ֆրանսիացի քիմիկոս Բուսինգոլթը, ով բույսերի աճեցման փորձեր էր 

կատարել՝ դրանք աճեցնելով ավազում, կվարցում ու փայտածխի  մեջ, որտեղ ավելացրել էր 

նաև հայտնի քիմիական միացություններից պատրաստված լուծույթ: Նա հանգեց այն 

եզրակացության, որ ջուրը բույսերի աճի համար կարևոր  գործոն է և դրանց ապահովում է 

ջրածնով, իսկ բույսի մեջ առկա չոր նյութը բաղկացած է ջրածնից, ինչպես նաև ածխածնից 

և թթվածնից, որոնք այն կլանում է օդից: Նա հաստատեց նաև, որ բույսերը պարունակում 

են ազոտ և այլ հանքային տարրեր: Հիդրոպոնիկայի արտադրական նպատակներով 

օգտագործումը աշխարհում տարածվեց 1950-ական թվականներին։ Ներդրողներն 

այնպիսի երկրներ էին, ինչպիսիք են Իտալիան, Իսպանիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, 

Գերմանիան, Շվեդիան, ԽՍՀՄ-ը և Իսրայելը: 

 

Պոլիմերային թաղանթների կատարելագործման ու արտադրության  կազմակերպմանը 

զուգընթաց, հիդրոպոնիկան առաջընթաց մեծ քայլ կատարեց: 

Պոլիմերային թաղանթներն ազատեցին արտադրողներին նախկինում օգտագործվող 

բետոնե մարգերով ու տարողություններով  ծախսատար շինություններից: Հարմարավետ 

ջրհան պոմպերի, աշխատողների աշխատաժամանակը գրանցող ժամացույցների, 

պլաստմասսայից պատրաստված սանտեխնիկական իրերի, էլեկտրամեխանիկական 

կարգավորիչ կափույրների և այլ  գործիքների մշակումն ու կիրառությունը 

հնարավորություն է ընձեռում ամբողջ հիդրոպոնիկ համակարգը ավտոմատացնել, 

կրճատելով հիմնական ու գործառնական ծախսերը: Ավտոմատացված ու ռոբոտայնացված 

են սածիլների արտադրությունը, բուժման աշխատանքները, ստվերարկումն ու 

բերքահավաքը և այլն: Հիդրոպոնիկան ջերմատնային արտադրությամբ զբաղվողներին 

հնարավորություն է տվել բերք ստանալ բոլոր բնակլիմայական պայմաններում:  

 

Հիդրոպոնիկա օգտագործող  խոշոր արտադրություններ գոյություն ունեն ամբողջ 

աշխարհում, աճեցնում են ինչպես ծաղիկներ, այնպես էլ բանջարեղեն: Աշխարհի չորային 

տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են Մեքսիկան  ու Մերձավոր արևելքը, աղազրկող 

սարքավորումներով հիդրոպոնիկ համալիրներ են տեղադրվել ծովի ջուրը իբրև 

քաղցրահամ ջրի աղբյուր օգտագործելու նպատակով։ Ոչ այնքան թանկարժեք աղազրկող 

սարքի կիրառմամբ (ինչպես, ասենք, հետադարձ օսմոսն է), ջուրը կարելի է մաքրել ու 

մատակարարել չորային գոտիներին, տնտեսապես ձեռնտու գնով՝ այն ջերմատնային 

տնտեսություններում օգտագործելու համար: Այսպիսի համալիրները տեղադրված են 

օվկիանոսներին մոտիկ և հնարավորություն են տալիս բույսեր աճեցնել ուղղակիորեն 

ավազների մեջ: 

Արհեստական լուսավորություն ապահովող նոր տեխնոլոգիայի ներդրման շնորհիվ, 

բույսերի աճեցումը տնտեսապես շահավետ կդառնա մասնավորապես հյուսիսային 

լայնությունների վրա, որտեղ տարվա ընթացքում արևի լույսը սահմանափակ է հատկապես 

ուշ աշնանից մինչև վաղ գարուն: Այս ժամանակահատվածում, ինչ խոսք, արտադրանքի 

գներն ավելի բարձր են, քան  ամառվա ամիսներին: 
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Հայաստանում արևոտ օրերի թիվը տարվա ընթացքում այնքան շատ է, որ առանց 

արհեստական լուսավորության հնարավոր է արտասեզոնային բանջարեղեն արտադրել: 

Սակայն արհեստական լուսավորության կիրառման դեպքում էապես բարձրանում է  բերքի 

քանակը: Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիայով հիդրոպոնիկ համակարգեր կիրառելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք գործոններ.  

✓ Ջերմատան տեղի մանրակրկիտ ընտրությունը։ 

✓ Աշխատանքային մասնագիտացված անձնակազմի առկայությունը, որն իրականացնելու է 

ջերմատան շահագործումն ու պահպանումը, ներառյալ համակարգերի սպասարկումը։  

✓ Ջերմատան արտադրանքի համար շուկայի առկայությունը:  

Հատկապես խրախուսելի է իրականացնել ծախս-շահույթ վերլուծություն, որպեսզի 

հնարավոր լինի կառավարել ակնկալվող շահույթն ու հասկանալ վարկային միջոցներ ձեռք 

բերելու ռիսկայնությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցվող բույսերը սովորաբար ավելի առողջ են լինում, քան 

հողում աճեցվածները: Դրանք սնվում են անհրաժեշտ քանակությամբ սննդատարրերով և 

հազվադեպ են շփվում հողածին վնասատուների հետ, զերծ են հիվանդություններից: 

Գերարդյունավետ հիդրոպոնիկ համակարգերը պահպանում-պահեստավորում են 

սննդարար լուծույթը՝ կանխելով դրա գոլորշիացումն ու արտահոսքը: Չորային 

գոտիներում, որտեղ առկա է ջրի սակավություն, կարող են բանջարեղեն արտադրել՝ 

օգտագործելով հիդրոպոնիկայի հնարավորությունները: Քանի որ հիդրոպոնիկ 

համակարգերը նորմավորված են մատակարարում ջուրն ու սննդարար նյութերը 

բույսերին, ուստի բույսերը կարելի է աճեցնել միմյանց մոտ, առանց մտահոգվելու, որ դրանք 

կարող են զգալ սննդատարրերի պակաս, և այս պայմաններում աճող բույսերը կապահովեն 

բարձր բերքատվություն: Բույսերն աճեցնելով առողջ միջավայրում և իդեալական 

պայմաններում՝ հիդրոպոնիկան թույլ է տալիս խնայել հողի նախապատրաստման, 

միջատասպան, սնկասպան քիմիկատների համար ներդրվող ծախսերը, ինչպես նաև 

երաշտով ու հողի մակերեսային ողողումներով պայմանավորված կորուստները: Երբ բերքն 

արտադրվում է բաց գրունտում, բույսերը ծախսում են հսկայածավալ էներգիա՝ 

զարգացնելով ընդարձակ արմատային համակարգ, որպեսզի հայթայթեն անհրաժեշտ 

խոնավություն ու սննդատարրեր: Մինչդեռ հիդրոպոնիկ եղանակի դեպքում բույսերի 

արմատները սահմանափակ ծավալի մեջ են, անմիջականորեն ջրվում, լողացվում կամ 

ցողարկվում են սննդարար լուծույթով: Քանի որ բույսերն այլևս կարիք չեն զգում սնունդ 

որոնելու, ուստի դրանց էներգիայի հիմնական մասը վերուղղվում է սաղարթային 

համակարգի  ստեղծմանը, ծաղիկներ, պտուղներ արտադրելուն: Հիդրոպոնիկ եղանակով 

Նկար 1.6 Սննդատարրերով լցված տարրաներ 
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աճեցվող բույսերնավելի առողջ են, քանի որ ստանում են լավ հավասարակշռված 

«սննդակարգ»՚: Դրանք ավելի ուժեղ և արագ են աճում ու զարգանում, որովհետև այս 

դեպքում քիչ էներգիա է ուղղվում ջրի ու սննդանյութերի հայթայթմանը: Դրա շնորհիվ 

արտադրանքը սովորաբար ավելի խոշոր է լինում, ավելի համեղ ու ավելի սննդարար, քան 

հողում աճեցված արտադրանքը: Ֆիզիկական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

այն ամենի փոխարեն, ինչով հողն է սովորաբար ապահովում, հարկավոր է ստեղծել մաքուր, 

մանրէազերծ միջավայր` սուբստրատ։ Այդ նպատակով կարելի է օգտագործել հանքային 

բամբակ, կոկոսի թելիկներ, պեռլիտ, հրաբխային խարամ, ավազ, խիճ, քարեր, 

արհեստական մանրաթել, քարահյուսվածք (կամ դրանցից յուրաքանչյուրի խառնուրդ): 

Աէրոպոնիկայի (հիդրոպոնիկայի ձևերից մեկն է) դեպքում միջավայր գոյություն չունի, 

բույսերը ֆիզիկական աջակցություն են ստանում  զամբյուղներից և նույնիսկ տանիքից 

կախված լարերից: 

 

Արմատային համակարգերը միմյանցից տարբերվում են իրենց չափերով՝ սկսած սածիլից, 

որի երկարությունը  թերևս հասնում է մի քանի մատնաչափից (1 մատնաչափը= 2,54 սմ),  

մինչև 300 մատնաչափի հասնող կենին՝ կարմրածառը, որի արմատները  կարող են աճել և 

հասնել հսկայական չափերի, ավելի շատ,  քան ծառի արտաքին տեսանելի մասն է:  Անկախ 

բույսի ֆիզիկական  մեծությունից, արմատները կոչված են իրականացնելու մի քանի 

կարևոր գործընթաց: Դրանք են  

1. բույսը պահում են ուղղաձիգ վիճակում` ծառայելով որպես հենարան վերգետնյա 

զանգվածի համար, 

2. ջուր ու սննդանյութեր են մատակարարում վերգետնյա զանգվածին,  

3. որոշ չափով պահեստավորում են  վերգետնյա զանգվածի արտադրած նյութերը,   

4. ֆիզիոլոգիական աջակցություն են ցույց տալիս բույսի վերգետնյա զանգվածին: 

Հիդրոպոնիկան պայմաններ է ստեղծում առողջ արմատային համակարգ պահպանելու 

համար: Ջրի և սննդանյութերի կլանումը տեղի է ունենում հենց արմատի ներծծող գոտու 

արմատամազիկների միջոցով: Արմատամազիկները ծայրաստիճան նուրբ օրգաններ են և 

սովորաբար ոչնչանում են ու դրանց փոխարեն արմատի հետագա աճին զուգընթաց 

առաջանում են նորերը: Այն եղանակը, որով արմատները կլանում են ջուրն ու 

սննդանյութերը, կոչվում է դիֆուզիա: Այս գործողության ընթացքում ջուրն ու թթվածինը 

մտնում են արմատային կառուցվածքի մեջ, ներթափանցում թաղանթի միջով դեպի 

բջջապատերը:  Հետաքրքիրն այն է, որ դիֆուզիան իրականում տեղի է ունենում  իոնային 

մակարդակում, որը նշանակում է, որ սննդարար տարրերն անցնում են  լիցքավորված 

մասնիկների  էլեկտրական փոխանցման  միջոցով։ Ճշմարտությունն այն է, որ արմատները 

կարող են վերցնել «ՄԻԱՅՆ ՄԱՔՈՒՐ ՏԱՐՐԵՐԸ»՝ անկախ դրանց սկզբնաղբյուրից։ Այլ 

կերպ ասած, սնման ժամանակ բույսերը օրգանական նյութը չեն կարող կլանել այնքան 

ժամանակ, մինչև այն չտրոհվի մաքուր տարրերի, անկախ այն բանից, թե ինչպիսին է դրանց 

ծագումը։ Քանի որ հիդրոպոնիկ համակարգն ընդհանուր առմամբ ավելի մաքուր է, քան 

oրգանական աճեցման պարարտացված (կոմպոստավորված) միջավայրը, ուստի այն 

ինքնին ապահովում է աճի համար գերազանց միջավայր։ Հիդրոպոնիկ համակարգը միայն 

այնքանով է լավ, որքանով լավ է բույսին մատակարարվող սննդանյութը։ Երբ խորհում ենք 

բույսերի արմատների մասին, ապա թթվածինը հազիվ թե առաջին բանն է, որն անցնում է 

մեր մտքով։ Սակայն թթվածինը չափազանց կարևոր է արմատների առողջության համար։ 
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Արմատները թթվածինը կլանում են աճ ապահովելու համար, այնուհետև դրանք 

ազատվում են ածխածնի երկօքսիդից։ Թթվածնի բացակայությունը արմատային գոտում 

կառաջացնի շնչահեղձություն, որի պատճառով կվնասվի բույսի արմատային համակարգը, 

այնուհետև՝  բույսի վերգետնյա մասը։ Ջրի լճացումը արմատային գոտում նույնպես կարող 

է առաջացնել շնչահեղձություն, ավելին՝ կարող է  առաջ բերել արմատի փտում։ Եթե 

արմատները մահանան կամ ջրազրկվեն, ապա բույսի մահը սովորաբար դառնում է 

անխուսափելի։ Շատ ուսումնասիրողներ ապացուցել են, որ բույսի արմատային գոտու 

թթվածնային սնուցումը աճի ներուժը որոշելու կարևոր գործոն է։ 

Փաստորեն, աէրոպոնիկայի կիրառությունը իբրև բույսերի աճեցման եղանակ, մշակվել է 

առավելագույն աճ ապահովելու համար։ Դա առաջընթաց քայլ է այն բանի համեմատ, որ 

մարդիկ պայմանականորեն հավատում էին, թե հիդրոպոնիկայում մշակություն հնարավոր 

է իրականացնել միայն սուբստրատների միջոցով: Բույսերը, որոնք աճեցվում են 

աէրոպոնիկ եղանակով, իրականում ունեն օդում կախված արմատներ։ Աէրոպոնիկան 

ապացուցում է, որ բույսերը կարող են կենսագործունեություն ծավալել լույսի տակ, բաց 

արմատներով, եթե դրանք մշտապես ապահովված լինեն 100% հարաբերական 

խոնավությամբ։ Սակայն լույսից անպաշտպանվածությունը իր հերթին խթանում է ջրային 

բույսերի, ջրիմուռների աճին։ Ջրիմուռը կանաչ կամ դարչնագույն լորձի տեսքով հայտնվում 

է բույսերի արմատների, ջրմուղ համակարգի ու բույսերի աճեցման համար նախատեսված 

տարաների վրա։ Որոշ հետազոտողներ համարում են, որ բույսերը տուժում են, երբ իրենց 

արմատներին լույս է ընկնում։ Սակայն դա հավանաբար մեծամասամբ կապված է արմատի 

վրա ջրիմուռի աճի հետ։ Ջրիմուռը մյուս բույսերի նման պահանջկոտ է ինչպես ջրի ու 

սննդանյութերի, այնպես էլ թթվածնի նկատմամբ։ Ապահովության համար առաջարկվում է 

օգտագործել ոչ լուսաթափանց տարաներ՝ խուսափելով հիդրոպոնիկ համակարգերում 

թափանցիկ նյութերից պատրաստված խողովակների կիրառությունից։ Մուգ գույները, 

ինչպիսիք են մուգ կանաչը, մուգ կապույտը և սևը, լավագույնս են փակում թափառող 

լույսերի ճանապարհը։ 

 

1.4  Ջերմատան տարածքի ճիշտ ընտրություն և տեղակայում 
 

Երբ առաջին ջերմատներն էին կառուցվում, մարդիկ մտածում էին, որ ներսում 

հաջողությամբ բույսեր աճեցնելու համար ամենակարևոր բաղադրիչը ջերմությունն է և 

նախապատվությունը տալիս էին քարե շինություններով և պատուհաններով 

կառույցներին: Հետագայում նախագծողները  համոզվեցին, որ բույսերի աճի համար լույսը 

նույնքան կարևոր է, որքան ջերմությունը, ուստի սկսեցին ջերմատներ կառուցել ապակուց։ 

Բոլոր բույսերն էլ կարիք ունեն օրվա ընթացքում նվազագույնը 6 ժամ լուսավորության 

(գերադասելի է 12-18 ժամ), այն էլ ամբողջ տարին, ուստի ջերմատան կառուցման համար 

վայր  ընտրելիս հարկավոր է դիտարկել մի շարք գործոններ։ Ջերմատան տարածքը պետք 

է լինի մաքուր, զերծ ծառերի շվաքից, ցանկապատներից ու պարիսպներից, բնակելի ու այլ 

շինություններից հեռու։  

Հիշեք՝ ստվերը, որն ընկնում է նյութական առարկաներից՝ փոփոխում է իր դիրքը ամբողջ 

տարվա ընթացքում։ Գրանցեք արևի դիրքը տարվա տարբեր ժամանակներում։ Վայրը, որ 

արևի ամբողջական լույս է ստանում գարնան ու ամռան ամիսներին, ձմռանը կարող է մնալ 

մոտակա ծառերից ընկած ստվերների տակ՝ արևի լույսի ցածր մակարդակի պատճառով։  
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Արևի առաջացրած ստվերները ձմռանն ավելի երկար են, քան ամռանը։ Ձմռան ընթացքում 

արևի լույսը առանձնապես կարևոր է ջերմատունը տաք պահելու համար։ Եթե դուք ծանոթ 

չեք տարվա ընթացքում ձեր սեփականության վրա արևի լույսի տարածման մոդելին, ապա 

ձեզանից կպահանջվի մի փոքր երկրաչափական հաշվարկներ կատարել՝ իմանալու, թե 

որտեղ կընկնեն ստվերները։  

 Ջերմատները, որոնք կառուցված են հյուսիսային լայնություններում, ավելի քիչ ժամեր են 

ստանում արևի լույս, քան այն շինությունները, որոնք կառուցված են ավելի հարավային 

մասերում։ Անհրաժեշտ է ավելացնել լույսի քանակը ի հաշիվ ներքին` արհեստական 

լուսավորության։  

Արևի դիրքից մեծ չափով օգտվելու համար ջերմատունը պետք է տեղադրել այնպես, որ դրա 

կատարը՝ ուռուցիկ մասը, ձգվի հյուսիսից-հարավ, իսկ երկար կողմերը նայեն արևելքից-

արևմուտք։ Եթե նախագծում եք կից կառույց ունեցող ջերմատուն, ապա այդտեղ միայն 

հնարավոր է ստվերասեր բույսեր աճեցնել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1.7 Բացվող պատուհաններով ջերմատուն 

 

Ջերմատան և օժանդակ կառույցների համար տեղանք ընտրելիս և չափն ու տեղակայումը 

որոշելիս պետք է հաշվի առնել մի շարք գործոններ: Ջերմոցի տեղակայման համար 

պահանջվում է ավելին, քան պարզապես այնպիսի հողակտոր գնելը, որը բավականին մեծ 

կլինի բիզնեսի հետագա ընդլայնման համար: Քննարկման ենթակա գործոնները առանձին-

առանձին դիտարկվում են ներքոհիշյալ բաժիններում: 

 

 

Տեղի կլիման ու աշխարհագրական դիրքը  անշուշտ իրենց ազդեցությունն են թողնում 

ջերմատան  տեղանքի վրա։  Ընտրեք այնպիսի վայր, որը պատսպարված կլինի ուժեղ 

քամիներից։ Սակայն եթե ջերմատան տարածքը քամոտ է, ապա նախատեսեք կառուցել 

նաև արգելապատնեշ կամ ցանկապատ, կամ հողմաբեկ շերտեր, որպեսզի դրանք 

հնարավորինս կոտրեն քամու ուժը։  Խուսափեք ցածրադիր տարածքներից: Ջերմատան 

տարածքը պետք է լինի հարթ, իսկ հողը՝ ամուր, ունենա լավ ջրահեռացում։ Սա կարևոր է 

հատկապես, եթե հորդառատ անձրևները սովորական երևույթ են տվյալ տեղանքի 

կլիմայի համար։ 
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Պոտենցիալ շուկա 

 

Յուրաքանչյուր ֆերմեր, որը նախատեսում է նոր տեղանքում ջերմատուն հիմնել, պետք է որոշ 

հարցադրումներ կատարի այն շուկայի մասին, որին սպասարկելու է. նախ՝ որտե՞ղ վաճառել 

արտադրանքը, ի՞նչ չափի շուկա պետք է սպասարկել. երկրորդ՝ ինչպիսի՞ տրանսպորտային 

միջոցներ են առկա արտադրանքը տվյալ շուկա հասցնելու համար: Մեր օրերում ապրանքը 

տեղափոխելու հիմնական միջոցը բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցներն են: 

Միջպետական ավտոճանապարհին մոտ գտնվելը բիզնեսի հաջողության կամ ձախողման 

կարևոր գործոն կարող է լինել: Այն բիզնեսը, որը հիմնական ավտոմայրուղիներից հեռու է 

տեղակայված, լուրջ խնդիրների առաջ կարող է կանգնեցնել ձմռանը ձնառատ վայրերում 

մատակարարում ստանալու և հաճախորդներին սպասարկելու համար: Օրինակ, ծայրահեղ 

իրավիճակ կարող է առաջանալ, եթե վառելիքի մատակարարում չիրականացվի: Եթե վառելիք 

փոխադրող ավտոմեքենաները տվյալ տեղանք չհասնեն, ապա բեռնատարների ապրանքը շուկա 

հասցնելու գործընթացը նույնպես կդանդաղի. ինչպես նաև պետք է հաշվի առնել կամուրջների, 

ցցաթմբերի և թունելների հանգամանքը: Արմատից կտրած որոշ ծաղկային մշակաբույսեր, ինչպես 

օրինակ՝ վարդը, կարմիր մեխակը և քրիզանթեմը (ոսկեծաղիկ), մի քանի օր շարունակ կարելի է 

պահել սառնարաններում առանց որակը կորցնելու, մինչդեռ այլ մշակաբույսեր պետք է 

անմիջապես վաճառվեն: Շուկայի համար նախատեսված ծաղկամաններում մշակված բույսերը 

պետք է վաճառել՝ եկամտի կորստից խուսափելու նպատակով: 

Եթե ֆերմերը նախատեսում է ապրանքը տեղական շուկայում վաճառել, ապա պետք է հաշվի 

առնել քննարկման ենթակա այն գործոնների մեծ մասը, որոնց հետ առնչվում ենք դրսի շուկաների 

դեպքում: Եթե խոսքը վերաբերում է և´ մեծածախ, և´ մանրածախ բիզնեսի մասին, ապա կարևոր 

է հաճախորդի համար իրացման գոտու հեշտ հասանելիություն ապահովելը: Մեկ այլ կարևոր 

նկատառում է հաճախորդի համար նախատեսված ավտոկայանատեղը: Շատ հաճախ 

ավտոկայանատեղի տարածքի մասին միտքն առաջանում է տեղանքի ընտրությունից հետո 

միայն: Հաճախորդների և աշխատակիցների համար նախատեսված ավտոկայանատեղը պետք է 

առանձնացնել հատուկ նշաններով: 

 

Եղանակային պայմաններ 

 

Վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումը ստիպում է, որ առաջարկվող շինարարական 

տարածքի համար ամբողջովին ուսումնասիրվեն առկա եղանակային պայմաններն ու 

միտումները: Պետք է մանրամասն ուսումնասիրել տարածքի եղանակի նկարագրությունը: 

Գարնանային տորնադոները, ամառային և աշնանային փոթորիկները և ձմեռային ձնաբքերը 

եղանակային պայմաններ են, որոնք կարող են ազդել որևէ շրջանում ջերմատուն կառուցելու 

որոշման վրա: Լեռնագագաթին գտնվող ջերմատունը զերծ է մնում հովտում օդի աղտոտումից: 

Այնուամենայնիվ, ավելի մեծ բարձրության վրա սառը քամու ազդեցությունը չեզոքացնելու համար 

պահանջվող հավելյալ ջերմությունը ավելի մաքուր օդի շնորհիվ կարող է նվազեցնել լույսի աճող 

ինտենսիվության առավելությունը:  
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Հարթավայրում գտնվող ջերմատունը կարող է պաշտպանվել սառը քամուց, սակայն կարող է 

ենթարկվել ուշ գարնանային ցրտահարությունների և սառը օդով ուղեկցվող վաղ աշնանային 

չափավոր սառնամանիքների: Երկրի ցուրտ հատվածներում ջերմատունը ջեռուցելու համար 

պահանջվող վառելիքի արժեքը կարող է բացասաբար ազդել տաք եղանակին աճեցված 

ծաղիկների` երկրի տարբեր հատվածների շուկաներ փոխադրելու արժեքի վրա: 

Նախատեսվող ջերմոցի համար պահանջվող ջերմության քանակը կարելի է որոշել՝ դիտարկելով 

օդերևութաբանական ծառայության տվյալները: Ֆերմերը պետք է ուսումնասիրի առնվազն 

վերջին 50 տարիների ընթացքում տարեկան միջին ջերմաստիճանը: Տեղեկատվություն կարելի է 

ձեռք բերել նաև արևի լույսի, քամու արագության և ուղղության և մթնոլորտային տեղումների 

քանակի տարեկան տոկոսաբաժնի վրա հիմնված տեղական գրառումներից: Մթնոլորտային 

տեղումներով հարուստ տարածքներում արևի լույսը սովորաբար ցածր տոկոս է կազմում: Գետի 

ողողահունի մոտ ջերմոցային հաստատության կառուցումը ռիսկային է և երբեմն էլ 

անթույլատրելի: 

 

Տարածքի տեղագրությունը 

 

Հարթ տարածություններում ջերմատներ կառուցելն առավել արդյունավետ է: Բացի այդ, եթե 

ջերմատան տարածքը հարթ է, առավել ձեռնտու է արտադրության մեխանիկական համակարգեր 

վերամշակելը: Այնուամենայնիվ, երբ էներգիայի արժեքը բարձրանում է, լեռնալանջերին 

հարավային դիրք ունեցող ջերմատներ կառուցելն առավել կիրառելի կարող է դառնալ:  

Եթե ջերմոցի տարածքում հողի ստորին շերտերը հիմնականում ժայռային գրունտերից են 

բաղկացած լինում, ապա տեղանքը հավասարաչափ հարթեցնելը կարող է թանկ արժենալ: 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել շրջակա միջավայրի պահպանության պետական կամ տեղական 

պահանջները, որոնք ուղղված են ոռոգման հետևանքով ցամաքեցման և ջերմոցային բերքը 

պարարտանյութով հարստացնելու հետևանքով առաջացած ստորերկրյա ջրային աղտոտումը 

կանխելուն:  

 

Աշխատուժի առկայություն 

 

Յուրաքանչյուր բիզնեսի համար աշխատուժի լավ աղբյուր է անհրաժեշտ: Ջերմատան 

աշխատողների որակավորման պահանջները մեծ չեն: Այնուամենայնիվ, բիզնեսի հաջողությունը 

կախված է աշխատողների մտավոր կարողությունից, ինչպես նաև նրանց հուսալիությունից և 

սովորելու ցանկությունից: Ծաղկային մշակաբույսերի աճեցման արվեստը մեկ կամ երկու 

շաբաթում սովորելն այնքան էլ հեշտ չէ: Ջերմոցային ամենահաջողակ տնտեսություններն 

ապավինում են գյուղատնտեսական հմտություններ ունեցող աշխատուժի հուսալի աղբյուրի 

առկայությանը տվյալ տարածաշրջանում: Կադրերի հոսունությունը ցանկալի երևույթ չէ այս 

բիզնեսում: 
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Մշակաբույսերի տեսակները 

 

Աճեցման ենթակա մշակաբույսերի տեսակները ջերմոցի տեղակայման որոշիչ գործոն կարող են 

հանդիսանալ: Եթե դիտարկենք ծաղիկների օրինակով, կախված այն բանից, թե ինչ 

տարածություն են փոխադրվելու ծաղիկները, կարելի է որոշել՝ արդյոք ծաղկամաններում 

մշակվո՞ղ, թե՞ հատվող ծաղկային մշակաբույսեր են աճեցվելու: Չնայած որ աճեցման 

ժամանակակից թեթև միջոցների կիրառումը նվազեցնում է ծաղկամաններում մշակվող բույսերի 

կշիռը, այնուամենայնիվ, հատված ծաղկային մշակաբույսերն ավելի հեշտ է տեղափոխելը: 

Բեռնատարները արդյունավետ կերպով կարող են 1500-2500 կմ տարածք տեղափոխել 

ծաղկամաններում մշակված բույսեր և ծաղկային սածիլներ: Հատված ծաղիկներն ավելի հեշտ է 

մեծ տարածություններ տեղափոխելը, քան ծաղկամաններում մշակվածները:  

 

Սեփական ցանկություններ 

 

Որևէ երկրի որոշակի տարածքներին բնորոշ նախապատվությունները կարող են շատ կարևոր 

գործոն հանդիսանալ ջերմոցային բիզնես հիմնելու և սեփական բավարարվածության համար: 

Քանի որ շատ ֆերմերներ ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվելը ապրելակերպ կամ կարիերա են 

համարում, ուշադրություն պետք է դարձնել լեռներին, հարթավայրերին, արևի ճառագայթներով 

հարուստ տարածքներին, գյուղական տարածքներին  կամ մեծ քաղաքային կենտրոնին մոտ 

լինելու ցանկությանը:  

Ծառայությունների հասանելիություն 

 

Ֆերմերը պետք է մանրամասնորեն զննի ջերմատան համար նախատեսվող տեղանքին հասանելի 

ծառայությունները: Արդյոք հնարավո՞ր է էլեկտրաէներգիան մատչելի սակագնով ձեռք բերել: 

Արդյոք էլեկտրաէներգիան մոտակայքում հասանել՞ի է, թե՞ ֆերմերը ստիպված է վճարել սյուների 

տեղադրման ծախսերը՝ էլեկտրաէներգիան տեղանք հասցնելու համար: Ի՞նչ տեսակի վառելիք 

կարող է մատակարարվել: Եթե կա վառելիքի ընտրություն կատարելու հնարավորություն, ապա 

ֆերմերը պետք է հաշվարկի վառելիքի ծախսերը՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տեսակի 

վառելիքից ստացված ջերմային միավորները: Եթե նախատեսվում է բնական գազ օգտագործել, 

արդյոք հնարավո՞ր է, որ մատակարարումը կրճատվի կամ ամբողջովին դադարեցվի, եթե բյուջեի 

պակասուրդ առաջանա:  

Արդյոք կա՞ ջրի բավականաչափ պաշար: Ջրի որակը բավարա՞ր է բույսեր աճեցնելու համար: 

Արդյոք ջրում առկա՞ է աղի մեծ քանակություն: Բույսի համար ջուրը պիտանի դարձնելու 

նպատակով դրա աղահեռացման գործընթացը չափազանց թանկ կարող է արժենալ: Ջուրը կարող 

է պարունակել ավելորդ քանակությամբ հանքային խառնուրդներ, ինչպիսիք են՝ բորը, ֆտորիդը և 

ծծումբը: Երկրի որոշ տարածքներում հնարավոր են կրկնվող կամ երկարատև երաշտներ, որոնց 

դեպքում ջուրը սակավ է դառնում: Այս տարածքներում գործող ջերմատներն ու տնկարանները 

առաջիններն են այն սպառողներից, որոնց կողմից ջրի օգտագործումը պետք է սահմանափակվի: 
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Գործող բիզնեսի ձեռքբերում 

 

Եթե ֆերմերը նախատեսում է գործող բիզնես ձեռք բերել, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել ողջ 

տնտեսության (գույքի) մանրակրկիտ գնահատում: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել ներքոհիշյալ 6 

կետերը ՝ 

1. Շինությունների օգտագործման տարիքն ու վիճակը 

2. Կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի վիճակը, ինչպես նաև դրանց 

գործունեության դադարեցման ժամկետը 

3. Շրջակա այն տարածքի տնտեսական վիճակը, որտեղ գտնվում է բիզնեսը (այսինքն՝ 

շրջակա տարածքն անկու՞մ է ապրում, թե՞ զարգանում է) 

4. Վերափոխման վերաբերյալ հարցեր (այսինքն՝ արդյոք տեղանքը ձե՞ռք է բերում ոչ 

գյուղատնտեսական օգտագործման նշանակություն, եթե սեփականատերը փոխվում 

է) 

5. Ընդլայնմանն առնչվող հարցեր (այսինքն՝ կա՞ ընդլայնման հնարավորություն, եթե 

երբևէ ցանկություն լինի մեծացնել տնտեսության չափը) 

6. Ընդլայնման վերաբերյալ տեղական օրենքները 

Հարկ է, որ ապագա գնորդը պարզի, թե ինչու է ներկայիս սեփականատերը վաճառում ջերմոցը: 

Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ քննության առնել բոլոր պատճառները: Օրինակ, հնարավոր է որ, 

սեփականատերը վաճառում է այն, քանի որ շրջանում կամ մոտակայքում մայրուղի է 

նախատեսվում կառուցել: Պետությունը կարող է ձեռք բերել հողը՝ գերակա հանրային շահ 

ճանաչելով այն: Սակայն գործարքից ստացված վճարը կարող է ավելի քիչ լինել, քան բիզնեսի 

արժեքն է:  

Տվյալ տարածաշրջանում գործող մրցակցությունը կարող է առկա գույքի ձեռքբերման գործոն 

հանդիսանալ: Մրցակցությունը պետք է դիտվի որպես խթան, այլ ոչ թե հակառակը: Գործող 

մրցակիցներից էլ ավելի լավը լինելու ձգտումը մի շարք բիզնեսների հաջողության գրավականն է: 

Թե´ նոր, թե´ գործող տեղանքի վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ գործոնները դիտարկելուց հետո 

կարելի է տեղանքի համապատասխանության մասին որոշում կայացնել: Հարկ է, որ ֆերմերը 

հաշվի առնի կառուցման ենթակա ջերմոցների չափի և տեղադրության վերաբերյալ հարցերը: 
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Բաժին 2 

ՋԵՐՄԱՏԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
 

 

  

   
2.1  Ջերմատների կառուցման կարևոր նախադրյալներ 

 

Չափը 

 

Աճեցվող մշակաբույսերի տեսակները կարևոր գործոն են հանդիսանում կառույցների 

ֆիզիկական   չափը որոշելու համար: Եթե տարբեր տեսակի մշակաբույսեր են աճեցվելու, և 

դրանց առավելագույն աճն ապահովելու համար տարբեր ջերմաստիճաններ են պահանջվում, 

ապա նախապատվությունը տրվում է փոքր ջերմատներին, քանի որ այնտեղ տարբեր 

տարածություններում անհրաժեշտ ջերմաստիճանը վերահսկելն ավելի հեշտ է:  

Միևնույն տեսակի կտրված ծաղիկներով մշակաբույսեր աճեցնողները նախընտրում են մեծ 

ջերմատներ, որտեղ բույսերի աճի համար բավականաչափ տեղ կա: 
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Ընդարձակ ջերմատան առավելություններից մեկն այն է, որ վերջինս նվազեցնում է օդի 

այնպիսի ջերմաստիճանների փոփոխման հավանականությունը, որոնք, օրինակ, հանդիպում 

են գարնանն ու աշնանը: Սակայն մեծ ջերմատներում ցանկալի ջերմաստիճան պահպանելու 

համար ավելի շատ ջեռուցում է պահանջվում, քան փոքր ջերմատներում: Մեծերն ավելի բարձր 

են փոքրերից և ավելի շատ են ենթարկվում գերիշխող քամիների ազդեցությանը՝ հանգեցնելով 

ջերմության կորստի: 

Չափազանց ուժեղ քամիներով ուղեկցվող փոթորիկների կամ ձյան առատ տեղումների 

ժամանակ առավելությունը ցածր ջերմատներին է տրվում: Հողմաբեկ պատնեշներն ավելի շատ 

ապահովում են ցածր, և ոչ թե բարձր ջերմատների պաշտպանությունը: 

 

Ջերմապահպանում 

Ջերմապահպանման համակարգի տեղադրումն ու կիրառումը կարևոր նկատառում է:  

Օրինակ՝ կրկնակի ծածկի, ներքին շարժական ջերմամեկուսիչ ծածկերի և ջերմության 

պահպանման այլ մեթոդների վերաբերյալ ուսումնասիրություն պետք է իրականանել՝ նախքան 

ջերմատան չափն ընտրելը: Միջին չափի թունելային (միաթռիչք կամ անգարային) 

ջերմատներում սև կտորից ջերմամեկուսիչ ծածկ ամրացնելն ավելի դյուրին է՝ ի տարբերություն 

փոքր կամ շատ մեծ ջերմատների: 

 

Բլոկային (բազմաթռիչք, մոդուլային) ջերմատներ 

Նոր ջերմատուն կառուցելիս կարելի է հաշվի առնել բլոկային (բազմաթռիչք, մոդուլային) 

ջերմատներ կառուցելու գաղափարը: Ձմռանը ցածր լուսավորության պայմաններում  

հարավահայաց (բազմաթռիչք, մոդուլային) ջերմատունն ավելի շատ լույս կստանա, քան 

պայմանական թունելային (միաթռիչք կամ անգարային) ջերմոցը (տանիքի 35˚ անկյամբ): Եթե 

տանիքի դեպի հարավ նայող հատվածը հորիզոնական դիրքում 25˚ թեքության վրա է, իսկ 

հյուսիսահայաց տանիքի թեքությունը՝ 55˚, ապա ձեռք բերվող լույսի քանակը 11 %-ով 

ավելանում է: Եթե տանիքի գագաթի անկյունը 90˚ է, իսկ հյուսիսահայաց տանիքի թեքությունը 

65˚ անկյան վրա է, ապա նույնիսկ ավելի շատ լույս է հնարավոր ձեռք բերել: Հյուսիսահայաց 

պատը կարելի է ծածկել արտացոլող ջերմամեկուսիչ նյութով: Որպես արդյունք, մշակաբույսին 

հասնող լույսի քանակը կավելանա: Բացի այդ, կառույցի ջերմության կորուստը նվազում է: 

 

Ջերմատան կմախքի հիմնում 

 

Կմախքի համար օգտագործվող  նյութերը 

Թեպետ փայտն ու ալյումինը  ջերմատների կմախքի համար օգտագործվող 

ամենատարածված նյութերն են, սակայն կան նաև այլ նյութեր, ինչպես պողպատն ու 

պոլիվինիլքլորիդը։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու 

թերությունները, ուստի  ընտրեք այն, որը լավագույնս է համապատասխանում ձեր 

նպատակներին։ Օրինակ, եթե նախատեսել եք կախել զամբյուղներ կամ տեղադրել 
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դարակներ կամ եթե ձեր տարածքը ձյունառատ է, ապա  հավելյալ բեռնվածությանը 

դիմանալու համար ընտրեք ամուր նյութ։ 

 

Փայտ 

 

Առավելությունները։  Հաճախ, ավանդական ջերմատների դեպքում առաջին 

ընտրությունը գրավիչ փայտե կմախքն է, այն ջերմություն  դուրս չի թողնում, ինչպես 

ալյումինը և ունի օդի խտացման ավելի քիչ հատկություն։ Փայտը նաև ամուր է, իսկ եթե 

օգտագործում եք եղևնափայտ կամ կարմիր փայտ, ապա  այն ոչ միայն չի փտում, այլև 

արձակում է հաճելի հոտ։ Կարող եք հեշտությամբ փայտե  կմախքին միացնել դարակներ, 

կեռիկներ և այլ պարագաներ։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել արևմտյան կարմիր 

եղևնափայտ ու կարմիր փայտը, սակայն կարելի է օգտագործել նաև մամլված-մշակված 

փայտանյութ։ 

Թերությունները։ Փայտից պատրաստված կմախքը պահանջում է կանոնավոր խնամք, և 

քանի որ այն ավելի ծավալուն է, քան ալյումինը, ուստի ավելի շատ ստվեր է գցում 

ջերմատան բույսերի վրա։ Այսպիսի ջերմատները  դժվար է ընդարձակել կցակառույցներով։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.1 Փայտից պատրաստված ջերմոցի կմախք 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ալյումին 

 

Առավելությունները։ Ալյումինե կմախքի ամենամեծ առավելությունը խնամքի ցածր 

ծախսատարությունն է։ Այն նաև ամուր է ու քաշով թեթև, դիմանում է ավելի երկար, քան 

փայտը և հեշտությամբ կարող է հարմարեցվել ջերմատնային տարբեր 

ապակեպատումներին ու միացումներին։ Ալյումինից են պատրաստված շատ 

ջերմատնային կցամասեր ու պարագաներ, բացի այդ՝այն կարող է փոշեներկվել կամ 

անոդացմամբ տարբեր գունավորում ստանալ, սովորաբար՝ դարչնագույն, կանաչ կամ 

սպիտակ։ Կցամասերը հեշտ է հավաքել։ Դրանք՝ որպես կանոն, արտադրվում են 

նախապես բացված անցքերով, որը թույլ է տալիս կցամասերը հարմարեցնել ջերմատան 

կառույցին։ Որոշ արտադրողներ առաջարկում են ջերմապաշտպան ալյումինե կմախքներ։ 

Դրանցում՝ իրարից բաժանված ալյումինե երկու դրոշմաշերտերի միջև ջերմության 

արտահոսքի խոչընդոտ է ստեղծված, ինչը նվազեցնում է ջերմային կորուստը։  

 Թերությունները։ Քանի որ ալյումինը փայտի համեմատ ավելի արագ է կորցնում 

ջերմությունը, ուստի նման ջեմատունը ջերմաապահովման առումով ավելի թանկ է։ 

Ավելին, էժանագին կմախքը կարող է լինել չափազանց թույլ և չդիմանալ ուժեղ քամիներին 

կամ առատ ձյանը։ Ալյումինե կմախքը կարող է նաև օդի կոնդենսացման խնդիրներ 

առաջացնել։   
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Նկար 2.2 Ալյումինե կմախքով ջերմատուն  

 

 

 

 

Գալվանացված պողպատ 

 

Առավելությունները։ Գալվանացված պողպատե կմախքը հիմնականում օգտագործվում 

է առևտրային, արտադրական ջերմատների  կառուցման դեպքում, չափազանց պինդ է, 

ուժեղ, ամուր ու դիմացկուն։  

Թերությունները։ Պողպատե ջերմատները անչափ ծանր են ու թանկարժեք ոչ միայն 

կառուցելու, այլև տեղափոխելու առումով։ 

Գալվանապատ պողպատը կարող է ժանգոտվել, եթե այն քերծվի, իսկ հակակորոզիոն 

ներկերը իրականում կարող են քայքայվել, մաշվել ու վերանալ։ 

 

 

ՊՎՔ (Պոլիվինիլ քլորիդ, PVC) 

 

Առավելությունները։  Լրակազմը էժան է ու հեշտությամբ հավաքվող։ ՊՎՔ կմախքը 

կարող է լավ ընտրություն լինել, եթե դուք ուզում եք զբաղվել ջերմոցային տնտեսությամբ։ 

Այն քաշով թեթև է, չի ժանգոտվում և իդեալական է փոքրածավալ ժամանակավոր 

ջերմոցների համար։ 

Թերությունները։ Ուժեղ քամիները կարող են հեշտությամբ վնասել ՊՎՔ կառույցը, 

ուստի դրանք հարմար են փոքրածավալ ջերմոցների կառուցման համար, իսկ ապակե 

ծածկերի կիրառությունը այստեղ սահամանափակ է և նախապատվություն պետք է տալ 

պոլիէթիլենային ծածկերին։  
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2.2 Տարբեր տեսակի ծածկերի առավելություններն ու 

թերությունները 
 

 Ապակի և պոլիէթիլենային ծածկեր   

 

Ջերմատների ծածկապատումը իրականացվում է երկու նյութով՝ ապակիով և սինթետիկ 

ծածկանյութերով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Իդեալական 

ծածկը ապահովում է առավելագույն լուսաթափանցելիություն, կանխում է ջերմային 

կորուստը։ Այն նաև պետք է լինի ամուր ու պահանջի նվազագույն պահպանություն։  

 

Ապակի 

 

Առավելությունները: Ապակին այն նյութն է, որն ավանդաբար  օգտագործվում է 

ջերմատների ծածկման համար և առ այսօր ունի ամենաշատ կիրառությունը։ Այն ունի 

գերազանց լուսաթափանցելիություն, չի քայքայվում ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթների ներգործությունից և բավականին երկարակյաց է։ Ապակին նաև 

հրակայուն է և տեղադրելուց հետո ներսում լավ պահպանում է ջերմությունը։ Արտադրվում 

են կրկնակի և նույնիսկ եռակի հաստությամբ ապակիներ։  

Թերությունները: Չմեկուսացված, միաշերտ ապակին շատ քիչ ջերմություն կարող է 

պահել։ Այն նաև կոտրվող է։ Երեխաների խաղը, ծառերի ճյուղերն ու կարկուտը կարող են 

վնասել ջերմատան ապակին։ Ապահովության համար առաջարկվում է օգտագործել 

թերթավոր ապակի, քանի որ կոտրվելիս այն ավելի շուտ վերածվում է մանր, կլոր 

«գլաքարի», քան սուր ատամիկավոր կտորների։ Ապակին ծանր է և պահանջում է ամուր 

քառակուսի շրջանակ ու հիմք, հակառակ դեպքում կարող է ճաք տալ։ Չնայած ունի 

գերազանց լուսաթափանցելիություն, սակայն վտանգավոր է, քանի որ արևի 

ճառագայթներն ուղահայաց ընկնելու դեպքում  այն չի տարրալուծում դրանք և որպես 

արդյունք կարող է հեշտությամբ այրել բույսերը։ Մեկուսացված ապակին թանկ է։ 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.3 Ապակե ծածկով ջերմատուն 
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Պոլիկարբոնատ 

 

Առավելությունները: Պոլիկարբոնատային ծածկը թեթև է, ամուր, չջարդվող և ապակու 

համեմատությամբ ներսում ջերմություն ավելի լավ է պահում։ Այն կարելի է ձեռք բերել 

ծալքավոր, կրկնակի, եռակի շերտերով սալերի ձևով։ Ծալքավոր պոլիկարբոնատը 

ապահովում է գերազանց լուսաթափանցելիություն, ինչպես ապակին, սակայն ջերմություն 

լավ չի պահում։ Եռաշերտ պոլիկարբոնատը (16 մմ հաստությամբ) ունի գերազանց 

ջերմամեկուսացում, սակայն զիջում է լուսաթափանցելիությամբ։ Պոլիկարբոնատը 

ազդեցությունների չի ենթարկվում և երկարակյաց է (15 և ավելի տարիներ)։ Ի 

տարբերություն ապակու՝ այն փոխանցում է ցրված լույս, որը վերացնում է բույսերի վրա 

ընկած ստվերներն ու պաշտպանում դրանք այրվելուց։ Երկու կամ երեք շերտանի 

պոլիկարբոնատե տանիքի սալերի օգտագործումը կարող է մեծացնել ջերմության 

պահպանումը՝ միաժամանակ ապահովելով լուսաթափանցելիություն։ 

Թերությունները։ Պոլիկարբոնատը քերծվում է հեշտությամբ, իսկ կրկնակի կամ եռակի 

շերտով սալերը կրճատում են լույսի թափանցումը։ Ինչ վերաբերում է մյուս՝ 

պոլիէթիլենային ծածկերին, ապա պոլիկարբոնատն ունի օդի խտացման հատկություն, 

թեպետ այն կարելի է ներկել  ու դրանով լուծել խնդիրը։ Ապակու նման այն նույնպես կարող 

է թանկ լինել, հատկապես՝ շերտավոր ծածկասալերը։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.4 Պոլիկարբոնատային ծածկով ջերմատուն 

 

 

 

Ակրիլ 

 

Առավելությունները։ Ակրիլը ապակու նման  ապահովում է պարզություն  ու 

լուսաթափանցելիություն, բայց  քաշով թեթև է և ավելի կայուն արտաքին 

ազդեցությունների նկատմամբ։ Ակրիլային սալերը կայուն են ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթների նկատմամբ և կարող են հեշտությամբ ընդունել որևէ ձև։ Այս նյութը 

պոլիկարբոնատի համեմատ միայն մի քիչ է թանկ, և հնարավոր է դրա վրա նոր շերտի 

ավելացում՝ լրացուցիչ ամրություն հաղորդելու և ջերմության կորուստը կանխելու համար։ 

Այն կտրելը հեշտ է, հեշտ է նաև դրան ձև տալը  սովորական ձեռքի գործիքների միջոցով։ 

Ինչպես պոլիկարբոնատը, այն կարելի է ներկել և կրճատել օդի խտացումը։ 

Թերությունները։ Ակրիլը ջերմոցային լայն կիրառություն չունի։ Ակրիլի էժան տեսակները 

օգտագործելիս կարող են դեղնել։ Նույնիսկ ուլտրամանուշակագույն ծածկով ակրիլը կարիք 
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ունի փոխարինման։ Քանի որ այն ներկված է, ուստի տուժում է օդի խտացման հետևանքով 

առաջացած խնդիրներից։   

 

Ապակեթել 

 

Առավելություններ: Ապակեթելի որակը բարելավվել է այն ժամանակից ի վեր, ինչ  

օգտագործվում է իբրև ապակու փոխարինող։ Ներկայումս ապակեթելը ավելի կայուն է 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ և հաջողությամբ հակազդում է 

դեղնելուն։ Դրա լուսաթափացելիությունը գրեթե հավասար է ապակուն, բայց, ի 

տարբերություն ապակու, ապակեթելը տարրալուծում է լույսը։ Այն միաժամանակ 

ապահովում է ավելի լավ ջերմապահպանություն ու ամրություն, քան ապակին։ Լավորակ 

ապակեթելը կարող է օգտագործվել 20 տարի։  

Թերությունները։ Ինչպես մյուս պոլիէթիլենները, ապակեթելը ևս ունի օդը խտացնելու 

խնդիր։ Եթե օգտագործվում է ծալքավոր ապակեթել, ապա կեղտը կարող է կուտակվել 

ծալքերում և նվազեցնել լուսաթափանցելիությունը։ Ոչ թանկ ապակեթելի կյանքը մինչև 

հինգ տարի է։ 

 

2.3 Ջերմատան կառուցում 
 

Հիմնակմախք 

Ջերմատան հիմնակմախքը պահում է տանիքի ծածկը: Ամենավաղ ջերմատներում 

օգտագործվում էր փայտյա հիմնակմախք: Ծավալուն հիմնակմախքի և ապակյա 

պատուհանների այդ համադրությունը հանգեցնում է կառույցների ներսում մթության: 

Նման պայմանները անհամատեղելի են գյուղատնտեսական մթերքների մշակման համար 

և չեն ապահովում պահանջվող լուսավորությունը: 

Փայտանյութը դեռ օգտագործվում է ժամանակակից ջերմատների շինարարության մեջ: 

Սակայն այն օգտագործվում է հիմնականում ըստ նախասիրությունների՝ փոքրածավալ 

ջերմատների և այն ջերմատների կառուցման մեջ, որոնք պետք է պատված լինեն պլաստիկ 

թերթերով, որտեղ պահանջվում են նվազագույն քանակությամբ հենքեր: Ալյումինե կամ 

ալյումինի և պողպատի համադրությամբ հիմնակմախքները օգտագործվում են 

արդյունաբերական մասշտաբի ջերմատներում: 

Հետևյալ բաժիններում նկարագրվում է հիմնակմախքի յուրաքանչյուր մասը, որն 

օգտագործվում է տիպիկ ջերմատանը և բացատրվում են դրա գործառույթները: 

 

Հիմնակմախքի բաղադրիչներ 

 

Հենաձողեր 

Շինություններն ունեն հիմքեր, որոնք կրում են կառույցի ծանրությունը: Սակայն 

ջերմատներում հենաձողերն են կրում ծանրությունն ու տանիքի կողային լարվածությունը: 

Այս հենաձողերը սովորաբար գտնվում են բետոնե կաղապարամածում և բետոնե կամ 
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երկաթբետոնե հիմքի վրա, որը գտնվում է գրունտի սառչման խորությունից ցած: Փայտյա 

հենաձողերի օգտագործման դեպքում փայտը պետք է անցած լինի ճնշումամշակում՝ 

քայքայմանը դիմադրելու համար: 

Պատուհանի կալորդ կամ շրջանակ 

Պատուհանի կալորդը պահում է ապակու կամ ապակեպատման այլ նյութի հիմքը: Այն 

տեղադրվում է կրող պատի վերևի մասում: Ջերմատանը կողային օդափոխման կետերի 

օգտագործման դեպքում այս մասը կոչվում է շրջանակ: Ջերմատան ծայրերում, ինչպես 

նաև կողքերին, կարող են օգտագործվել փայտյա կամ մետաղական շրջանակներ: 

Քիվ 

Քիվը տեղադրվում է հենաձողերի վրա: Այն պահում է տանիքի կառույցը: 

Ճոռ 

Ճոռերն օգտագործվում են հալոցքի ջրերը հավաքելու և այն շինությունից հեռացնելու 

համար: Պիպավոր և ակոսավոր կտուր ունեցող ջերմատներում քիվի փոխարեն 

օգտագործվում են ճոռեր: Պատշաճ ջրահեռացում ապահովելու համար ճոռերը պետք է 

ունենան առնվազն 10 սմ թեքություն՝ յուրաքանչյուր 30մ երկարության համար: Նախքան 

ձմռան բացասական ջերմաստիճանի սկսվելը ճոռերի միջից անհրաժեշտ է հեռացնել 

տերևները և բուսական մնացորդները: Ճոռը պետք է ունենա բանվորի ոտքը տեղավորելու 

համար բավարար լայնություն՝ տեխնիկական սպասարկումը ավելի հեշտ իրականացնելու 

համար: 

Առանձնատների դեպքում սովորաբար չեն օգտագործում ճոռեր, քանի որ դրանք 

խանգարում են ձյունը տանիքից մաքրելու աշխատանքներին: Անձրևաջուրն ու հալված 

ձյունը ազատ թափվում են տանիքի եզրից: 

Կաթիլների ճոռ 

Կաթիլների ճոռը գտնվում է ճոռի ներքին մասում: Ցանկացած տեսակի կոնդենսացում, որը 

ձևավորվում է ապակեպատման ներսում, ուղևորվում է դեպի հողը և հեռացվում է 

բույսերից կաթիլների ճոռի միջոցով: 

Լուսամուտի փեղկի խտրակ 

Լուսամուտի փեղկի խտրակը ջերմոցային կառույցի ամենակարևոր մասն է: Դրա ձևն ու 

մասը պետք է լինի այնպիսին, որ թողնի հնարավորինս քիչ ստվեր: Միևնույն ժամանակ 

այնպետք է լինի բավականաչափ ամուր՝ ապակեպատման նյութի, ձյան ծանրությունը և 

հողմնաբեռնվածքը կրելու համար: Խտրակներն ունեն ներկառուցված առվակներ: Երբ 

ջերմոցի ներսում տեղադրվում են խտրակներ, այդ առվակները ձևավորված կոնդենսատն 

ուղղորդում են դեպի կաթիլների ճոռը: Խտրակները ժամանակին պատրաստվում էին 

նոճուց կամ կարմիր փայտից, սակայն ներկայումս դրանք պատրաստվում են սեղմված 

ալյումինից: Մետաղական խտրակներն ունեն միանման ձև և պատրաստվում են 

ստանդարտ չափսերով: Տարբերությունները նկատվում են ըստ արտադրողների կամ 

ապակեպատման հետ կապված պահանջների: 
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Գլխիկներ /սեղմակներ 

Գլխիկները տեղադրվում են ջերմատան լուսամուտի փեղկի խտրակների վրա, դրսի 

կողմից` ապակեպատման նյութերը տեղում պահելու համար: Արտահոսքը կանխելու 

համար գլխիկները նաև օգտագործվում են որպես խցվածք ապակու կամ ապակեպատման 

այլ նյութի համար: Երբ ապակեպատման նյութը պաշտպանված չէ արևի ազդեցությունից, 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները վատթարացնում են նյութի վիճակը: Գլխիկները 

պաշտպանում են ապակեպատման նյութը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից: 

Յուրաքանչյուր գլխիկ հեշտությամբ ամրացվում է խտրակին երկու և ավելի 

պտուտակներով: Ջերմատանը, որտեղ օգտագործվել են գլխիկները, գրեթե բացակայում է 

տեխսպասարկման անհրաժեշտությունը: 

 

Հենագերան 

Հենագերանները անցնում են ջերմոցի ամբողջ երկայնքով: Դրանք օգտագործվում են 

լուսամուտի փեղկի խտրակները պահելու համար: Հենագերանները պահում են 

հենագերանների հենաձողերը, հենագերանների ճարմանդները, ծպեղները և ծպեղային 

ֆերմայի այլ մասերը: 

 

Ծպեղային ֆերմա Ծպեղային ֆերման պահող մասն է, որն օգտագործվում է կառույցին 

ամրություն հաղորդելու համար: Ազատ բացվածքով ջերմոցները պահանջում են ծպեղի 

ավելի բարդ ձևեր, որոնք պահում են ապակեպատման նյութերի և ձյան և հողմերի 

բեռնվածքի հաշվարկային ծանրությունը: ԱՄՆ-ում առաջարկվող ամենամեծ ազատ 

բացվածքով ջերմատան լայնությունը կազմում է մոտավորապես 15 մ: Անգլիայում ազատ 

բացվածքով ջերմատան լայնությունը կազմում է մինչև 23 մ: Այս ջերմատներն  

օգտագործվում են վաճառքի համար արտադրվող մշակաբույսեր աճեցնելու համար:  
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Նկար 2.5 Ջերմատան 

կմախքի կառուցման 

եղանակները 

 

 

Կտուրի պիպը 

Պիպը ջերմատան գագաթային մասն է: Լուսամուտի փեղկի յուրաքանչյուր մասն 

ամրացվում է պիպին: Պիպի ծայրին տեղադրվում է պիպի գլխիկը: Պիպը նաև պահում է 

պիպի օդափոխիչները: Նախկինում, փայտյա հիմնակմախքով ջերմատներում պիպը 

հաճախ օգտագործվում էր որպես հարթակ ջերմատան գագաթին բարձրանալու և թեթև 

վերանորոգումներ կատարելու համար: Պիպի վրայով քայլելու համար պետք էր լավ 

հավասարակշռություն ունենալ: Ժամանակակից ջերմատներում օգտագործվում են 

պողպատյա պիպեր և ալյումինե պատուհանի խտրակներ, որոնք պատրաստվում են 

սեղմված ալյումինից: Այս կառուցվածքը սովորաբար ավելի նեղ է լինում և հարմար չէ վրան 

բարձրանալու համար: Անվտանգության արդի կանոններով արգելվում է առանց պատշաճ 

ուսուցման և անվտանգության գոտիների առկայության բարձրանալ կտուրի գագաթ՝ 

աշխատանքներ իրականացնելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

Կիսապողպատե խողովակասյուներից կմախքի 

հավաքման երկու եղանակ 

տակառաձև կամար 

մաքուր թռիչք  
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Օդափոխիչ 

Օդափոխիչը շարժական սարք է, որը ամրացվում է պիպի վրա: Այն կարելի է բացել՝ 

ջերմատանն օդափոխություն ապահովելու համար, երբ ներսի ջերմաստիճանը չափից 

ավելի բարձր է: Գագաթային օդափոխիչները կարող են տեղադրվել ջերմատան ամբողջ 

երկայնքով կամ սեկցիաներով: Դրանց լայնությունը տատանվում է 0,61-ից 1,22 մ-ի 

սահմաններում: Գագաթային օդափոխիչները ժամանակին կազմում էին տարածքի 

մակերեսի 10 տոկոսը, մինչդեռ ջերմատան պասիվ հովացման ժամանակակից 

օդափոխիչները կազմում են տարածքի մակերեսի 20 տոկոսը: Կառույցի իդեալական 

տարբերակը ներառում է գագաթի ամեն կողմում տեղադրված առաստաղային օդափոխիչ, 

որը թույլ է տալիս ջերմատան տիրոջը բացել հողմահակառակ կողմի օդափոխիչը: 

Ջերմատներում օգտագործվում են նաև կողային օդափոխիչներ: Այս սարքերը ավելացնում 

են օդի հոսանքը ջերմատան միջով: Նրանք գործում են ջեռոցի ներքևում գտնվող 

հանդարտեցնող սարքի պես: Երբ կողային օդափոխիչները լայն բաց են լինում, ջերմատանը 

ստեղծվում է ծխնելույզի առավելագույն էֆեկտ: Որպես արդյունք, տաք օդը դուրս է 

նետվում գագաթային օդափոխիչների միջոցով: 

Օդափոխիչի գլխիկ 

Օդափոխիչը գտնվում է օդափոխիչի գլխիկի վրա: Գլխիկը իր ներքևի մասում ունի ակոսներ 

(գոգավոր է)՝ որպեսզի հնարավոր լինի կիրառել ապակեպատման խցանող նյութը և 

ամրացնել կտուրի ապակին: 

Հիմնակմախքի նյութերը 

Ջերմատան հիմնակմախքի մշակման երկու հիմնական նպատակներն են՝ 

 1. այն պետք է լինի ամուր և լուսավոր,  

 2. այն պետք է գցի հնարավորինս քիչ ստվեր: Դիտարկման ենթակա մյուս գործոններն են 

նախնական ծախսերը, երկարակեցությունը և սպասարկման ծախսերը: Ցածր նախնական 

ծախսերի գրավչության վրա կարող են ազդել պահպանման բարձր ծախսերը: Նախնական 

ծախսը կարող է թվալ բարձր, բայց այն իրականում կարող է հանգեցնել խնայողության, եթե 

պահպանման տարեկան ծախսերը ցածր են: 

Ժամանակին ջերմատները կառուցվում էին միայն փայտից (Նկ.2.6): Սակայն ջերմատան 

շինության ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կարող են գործածվել միայն փայտը, 

փայտի և երկաթի համադրությունը (կիսաերկաթյա), երկաթը (պողպատ) և ալյումինը ու 

վերջապես՝ ալյումինը: 

Այստեղ նկարագրվում են մետաղական հիմնակմախք ունեցող ջերմատները: Փայտյա 

հիմնակմախքով ջերմատները ներկայացված են «Ջերմատների փայտյա 

հիմնակմախքներ» բաժնում:  
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Նկար 2.6 Փայտից կառուցված 

ջերմատուն 

 

Կիսաերկաթյա խողովակներից պատրաստված հիմնակմախք 

Կիսաերկաթյա խողովակներից պատրաստված հիմնակմախքի պարագայում կառույցը 

պահելու համար կիրառվում է երկաթ կամ պողպատ, իսկ փայտն օգտագործվում է 

լուսամուտի փեղկերի խտրակներում ապակին պահելու համար: Օգտագործվող բոլոր 

երկաթյա մասերը արտադրությունից հետո պետք է եռման եղանակով ցինկապատված 

լինեն, մետաղը ժանգից պահպանելու համար: Եթե անհրաժեշտություն է առաջանում 

կտրել կամ զոդել ցինկապատ մետաղը, ապա այդ մասերը պետք է մաքրել մետաղական 

խոզանակով, պատել նախաներկով և հետո պատել համապատասխան ներկով: Այդ 

մասերի ոչ պատշաճ մշակումը դրանք դարձնում է ավելի զգայուն ժանգի նկատմամբ: 

Ալյումինե հիմնակմախք 

Կային ժամանակներ, երբ ալյումինե հենաձողերից և խտրակներից պատրաստված 

ջերմատները համարվում էին իդեալական: Հիմա ջերմատները կարելի է կառուցել 

ամբողջությամբ ալյումինե մասերից: Ալյումինը փափուկ մետաղ է, ուստի մաքուր 

ալյումինը պիտանի չէ ջերմատուն կառուցելու համար: Ալյումինին ավելացվում են այլ 

նյութեր, որոնք հաղորդում են պահանջվող ամրություն, ճկունություն և դիմացկունություն 

կոռոզիայի նկատմամբ (որն անհրաժեշտ է ջերմատան խոնավ միջավայրի դեպքում): 

Ալյումինի և այլ նյութերի այս համադրությունը կոչվում է ձուլվածք: Ալյումինե 

ձուլվածքները կարելի է սեղմել՝ ցանկացած չափ և ձև ստանալու համար: Դրանք 

ամրությամբ հավասար են պողպատյա մասերին, իսկ կոռոզիայի նկատմամբ իրենց 

դիմացկունությամբ գերազանցում են վերջիններիս: Ամենաշատ օգտագործվող ալյումինե 

սեղմված մասը հայտնի է որպես գլոցումային մշակում՝ ձուլվածքի 6063-T6 կամ 6063-T5 

ջերմային մշակմամբ: 

Ջերմատներ արտադրողները հիմնակմախքի մասերը մատակարարում են արդեն 

պատրաստի տեսքով: Դրանք կարող են հավաքել նույնիսկ ոչ հմուտ բանվորները: 

Հիմնակմախքի մասերը մատակարարվում են մոդուլային հատվածների տեսքով, որոնք 

հայտնի են նաև որպես քայլեր: Յուրաքանչյուր հատվածի երկարությունը կազմում է 

մոտավորապես 3 մ կենտրոնով: Այս բացվածքը թույլ է տալիս տեղադրել ապակեպատման 
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ալյումինե ձողեր, որոնք հարմարեցված են 60 սմ լայնությամբ ապակյա լույսերի (փեղկերի) 

համար: Յուրաքանչյուր քայլը բաղկացած է հինգ ապակյա լույսից: Ջերմատան ցանկալի 

երկարությունը ստանալու համար կարելի է հիմնվել քայլերի քանակի վրա: 

 

 Հիմնակմախքի կառուցման՝ առավելագույն ամրություն ապահովող մեթոդները 

 

Հիմնակմախքի յուրաքանչյուր տեսակ կառույցը պահում է նորմալ և ոչ սովորական 

բեռնվածքների դեպքում: 

Նվազագույն բեռնվածքը և կառույցի նախագծման կանոնները սովորաբար պարտադրվում 

են տեղական շինարարական մարմինների կողմից, գոտիավորման միջոցով: Ջերմատան 

նախագծման ժամանակ հարկավոր է հաշվի առնել հետևյալ երեք տեսակի բեռները: 

1. Մեռյալ բեռը հիմնակմախքի կառույցի և ապակիների քաշն է: 

2. Կենդանի բեռը ներկայացվում է ձյան ծանրությամբ: Ձյան ծանրությունը 

գնահատվում է 73,4 կգ/մ2 հորիզոնական մակերեսի վրա առկա ձյան հաշվարկով: 

3. Հողմնաբեռը փոխանցվում է քամու ճնշման հետևանքով: Այն հաշվարկվում է 98 

կգ/մ2 ուղղահայաց հաշվարկային մակերեսի համար: 

 

Նկարագրված բեռնվածքները գործում են միասին, տարբեր ձևերով: Ջերմատների 

կառույցները նախագծելիս օգտագործվում են բեռնվածության հետևյալ 

համադրությունները: 

Մեռյալ բեռը + կենդանի բեռը  

Մեռյալ բեռը + հողմնաբեռը 

Մեռյալ բեռը + հողմնաբեռը + կենդանի բեռի կեսը 

Մեռյալ բեռը + հողմնաբեռը + կենդանի բեռի կեսը + որևէ բացվածքի կենտրոնին ընկնող 

լրացուցիչ 45,4 կգ բեռ: 

Ջերմատները նախագծվում են բարձր լարումների դիմակայելու համար: Սակայն չափից 

ավելի ուժեղ քամիները կարող են դեֆորմացնել ջերմատունը: Ձյան ծանրությունը խնդիր 

չի ներկայացնում ջեռուցվող ջերմատան համար: Ապակուց ճառագայթող տաքությունը 

հալեցնում է ձյունը և մաքրում է այն ջերմատան վրայից: Եթե ջերմատունը չի ջեռուցվում, 

ապա կառույցը կարող է փլուզվել ձյան ծանրության տակ: Եթե ջերմատունը կիսակառույց 

վիճակում է, բայց ունի ծածկ, սակայն չի ջեռուցվում, ապա ջերմատան ներսում կարելի է 

օգտագործել շարժական ջեռուցման սարքեր, որոնք կհալեցնեն ձյունը և կկանխեն դրա 

կուտակումը: 

Մասնակի կառուցված ջերմատները մասնավորապես հակված են փլուզման՝ ճնշումների և 

բեռների պատճառով: Ըստ հաշվարկների, ճնշումներին դիմադրում է ամբողջությամբ 

ավարտուն կառույցը: Երբ ջերմատունը ավարտուն չէ, ապա բացակայում է այն 

օժանդակությունը, որը ենթադրվում է բացակայող մասի կողմից: Այդպիսով, կառույցը չի 

ունենում ամբողջական հաշվարկային ամրությունը: Խնամքով նախագծված և մշակված 
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ջերմատները իրենցից ներկայացնում են կատարելապես հավասարակշռված կառույցներ, 

որտեղ համադրված են մետաղը, ապակին և պլաստիկ մասերը: 

 

 Հիմքի և կրող պատերի կառուցումը 

 

Հիմքը 

Հիմքը պահում է ջերմատան ամբողջ կառույցը: Ի տարբերություն այլ շինությունների, 

ջերմատան հիմքը շարունակական չէ շինության ամբողջ պարագծով: Որպես 

բացառություն շարունակական հիմք ունենում են սիրողական ջերմատները: 

Ջերմատների սովորական հիմքը բաղկացած է լինում բետոնե հիմնատակերից, որոնք 

գտնվում են սառչման մակարդակից ներքև: Հիմնատակերի միջև հեռավորությունը 

տատանվում է 2,4 մ-ից 3 մ-ի սահմաններում: Հիմնատակերի միջև տարածությունը 

համապատասխանում է հենաձողերի միջև ընկած տարածությանը: Այս հենաձողերը պետք 

է տեղադրված լինեն երկաթբետոնե հենքերի մեջ, որոնք պետք է գտնվեն հիմնատակերի 

վրա: Այս համակարգը ապահովում է ջերմատան հիմնական կառուցվածքային հենարանը: 

Կրող պատը 

Որոշ ջերմատներում կողային պատը, որը հայտնի է նաև որպես կրող պատ, ամրացվում է 

հենքային ցցերին և ձգվում է ջերմատան ամբողջ պարագծով (նկ. 2.7 Ա և նկ .2.7 Բ): Այդ 

պատն որևէ օժանդակությունչի ապահովում ջերմատան համար: Նոր սերնդի 

կառույցներում ջերմատան պատը սովորաբար շարունակվում է մինչև գետին, այդպիսով 

ապահովելով բույսի համար հնարավորինս շատ լուսավորություն: 

Կրող պատերը պատրաստվում են թափծու բետոնից, խարամից և ցեմենտե բլոկերից, 

ակոսավոր ամրապնդված ապակեթելքից և պլաստմասսայից, փայտից կամ այլ ամուր 

շինարարական նյութից: Պլաստիկ մասերով ծածկված շատ ջերմատներում կրող պատը 

բաղկացած է 2,5 սմ - 15 սմ չափսերով տախտակներից, որոնց ամրացվում են պլաստիկ 

մասերը: 

Կրող պատը պետք է ունենա առնվազն 15 սմ խորություն՝ գրունտի մակերեսից ներքև: 

Այդպիսով, փակվում է կրծողների և այլ մանր կենդանիների ճանապարհը դեպի 

ջերմատուն: Պատը պետք է լինի բավարար մեկուսացված՝ մեծ քանակությամբ ջերմության 

կորուստը կանխելու համար: Ջերմության կորուստ կարող է տեղի ունենալ նաև կրող 

պատի ներքևի մասով: Այս կորուստը նվազեցնելու համար կարելի է ուղղահայաց դիրքով 

հողի մեջ տեղադրել 5 սմ հաստությամբ պոլիուրետանից մեկուսիչ նյութ, պատից ներքև 

0,6-ից մինչև 0,9 մետր խորության վրա: 

Կրող պատի բարձրությունը սովորաբար կազմում է 0,6-ից մինչև 0,9 մետր: Այդ հատվածի 

մնացած մասը պետք է կազմված լինի ապակյա կամ պլաստիկ կողային պատից: 
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Նկար 2.7 Ա Բետոնե կրող պատով ջերմատուն 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.7 Բ Բետոնե կրող պատով պլաստիկ մասերով 

ծածկված ջերմատուն 

 

 

Ջերմատան փայտյա հիմնակմախք 

Ամբողջությամբ փայտից կառուցված ջերմատներում բացակայում են մետաղական 

մասերը: Տարածված փայտանյութերն են կարմիր փայտը և նոճին, քանզի դրանք 

չափազանց դիմացկուն են քայքայման հանդեպ: Պլաստիկ նյութերով ծածկված 

ջերմատների հիմնակմախքը պատրաստվում է եղևնու և սոճու տարատեսակներից: 

Անկախ օգտագործված փայտի տեսակից, բնական քայքայման իրական դիմադրություն 

ցուցաբերում է միայն բնափայտի ծուծը: Ցանկացած տեսակի բնափայտի շերտը ցածր 

դիմադրություն ունի քայքայման նկատմամբ: Նույնիսկ եթե բնափայտի շերտը մշակվում է 

կոնսերվանտներով, միևնույն է, այն կարճ կյանք է ունենում ջերմատնային պայմաններում:  

Բնափայտի քայքայման պատճառ են հանդիսանում սնկերը, որոնք սնվում են փայտից: Աճի 

համար սնկերին հարկավոր են օդ, ջերմություն, սնունդ և խոնավություն: Դրանք առավել 

արագ են աճում 21C°-29.5C° ջերմաստիճանի և օդի խոնավության 20 տոկոսից բարձր 

պայմաններում: Սրանք այն պայմաններն են, որոնք սովորաբար պահպանվում են 

ջերմատանը՝ բույսի աճն ապահովելու համար: Ջերմատուն կառուցելիս խորհուրդ չի 

տրվում օգտագործել փայտ, եթե այն մշակված չէ կոնսերվանտներով: 
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Կոնսերվանտներ 

Շուկայում առկա են բնափայտի համար նախատեսված տարբեր տեսակի կոնսերվանտներ, 

սակայն դրանցից քչերն են հարմար ջերմատան շինարարության համար: Փայտանյութի 

անհամապատասխան տեսակի կոնսերվանտներ օգտագործելու հետևանքով շատ 

ջերմատներ կորցրել են հազարավոր դոլարների արժողությամբ բույսեր: 

Բնափայտը մշակելիս հարկավոր է խուսափել կրեոզոտ և պենտաքլորֆենոլ պարունակող 

կոնսերվանտների օգտագործումից այն դեպքերում, երբ այդ փայտը պետք է օգտագործվի 

բույսերի հետ շփվող մասեր պատրաստելու համար: Այս քիմիկատներից արձակված 

գազերը թունավոր են բույսերի համար: 

Ջերմատնային մշակաբույսերի համար անվտանգ բնափայտի կոնսերվանտները նրանք են, 

որոնք պարունակում են պղնձի և ցինկի նաֆտենատ: Փայտյա մասերը պետք է մաքրել և 

առատորեն պատել այդ կոնսերվանտով: Քիմիկատը ամենաշատն է թափանցում 

բնափայտի բջիջների մեջ, երբ այն թաթախվում է նյութի մեջ: Սակայն այս մեթոդի դեպքում 

սպառվում է մեծ քանակությամբ քիմիկատ: 

Գոյություն ունի փայտանյութի մշակման արդյունաբերական մեթոդ, որի դեպքում փայտի 

մեջ բարձր ճնշման տակ ներարկվում են քրոմային պղնձի արսենատի աղեր: Փայտը, այս 

աղերով մշակելուց հետո, ուղարկվում է բարձր ճնշման խցիկ, որտեղ աղերը ավելի խորն են 

ներթափանցում փայտի հյուսվածքների և բջիջների մեջ: Այս մեթոդով մշակված փայտը, ի 

տարբերություն ձեռքով մշակված փայտի, ունենում է չափազանց բարձր 

դիմացկունություն քայքայման նկատմամբ: Բնապահպանական գործակալությունը 

արգելում է քրոմային պղնձի արսենատի աղերի օգտագործումը կենցաղային և առևտրային 

կիրառման շատ ոլորտների համար, սակայն այդ աղերի կիրառումը դեռևս թույլատրվում է 

ամբարների և ցանկապատների կառուցման համար, որոնց թվում սովորաբար ներառում 

են նաև արդյունաբերական ջերմատները: 

 

2.4 Պլաստիկ նյութերով ծածկված ջերմատների հիմնակմախքի 

կառուցում 
 

Պլաստիկ նյութերով ծածկված ջերմատների հիմնակմախքի կառուցումը կախված է 

շինության չափսերից և օգտագործվող տվյալ պլաստիկ նյութի տեսակից: Դրանց թվում 

կարելի է ընտրել ակրիլ, պոլիկարբոնատ, ճկուն պլաստիկ թաղանթներ կամ կոշտ 

ամրացված ապակյա մանրաթելերից (FRP) ստացված պլաստիկ: 

Հիմնակմախքի կառուցման մեթոդները 

Փայտյա հիմնակմախքով և պլաստիկով ծածկված ջերմատների դեպքում կարելի է կիրառել 

տարբեր մեթոդներ: Տարածված մեթոդները ցուցադրված են Նկ.2.8-ում: Այս մեթոդները 

ներառում են եռանկյունաձև հիմնակմախքը, մկրատաձև հենագերանները, ալիքաձև 

մասը, կախովի ծպեղը, շերտավոր հեծանը և ուժեղացնող մակարդակը: 

Փայտյա հիմնակմախքով ջերմատների կառուցվածքային հենաձողերը տեղադրվում են 

հողի մեջ նույն եղանակով, ինչպես մետաղական կառուցվածքի դեպքում: Հենաձողերի 
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միջև տարածությունը պետք է կազմի 1,2 մ կամ 2,4 մ: Մակարդակի՝խորհուրդ տրվող 

առավելագույն հեռավորությունը 1,8 մ է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.8  Հիմնակմախքի կառուցման մեթոդները 

 

 

 

Կոշտ պլաստիկով ծածկված մեծ ջերմատներ 

Կոշտ պլաստիկով ծածկված մեծ ջերմատների հիմնակմախքը նման է ապակիներով 

ծածկված ջերմատներին: Կառուցվածքային մասերը և կտուրի ձողերը պատրաստվում են 

ալյումինե ձուլվածքներից: Կոշտ պլաստիկով ծածկված ջերմատներում օգտագործվող 

կտուրի ձողերը ավելի հասարակ են, համեմատած ապակիներով ծածկված ջերմատների 

հետ: Պլաստիկով ծածկված ջերմատներում օգտագործվում են ավելի քիչ քանակությամբ 

կտուրի ձողեր (խտրակներ), այդպիսով նվազեցնելով ստվերի մակերեսը ջերմատան 

ներսում: 

Ապակեպատ ջերմատների կտուրի ձողերի միջև ընկած տարածությունը կազմում է 73 սմ: 

Կոփված ապակյա կառույցների կտուրի ձողերի միջև ընկած տարածությունը կազմում է 2 

մ: Կոշտ պլաստիկով ծածկված ջերմոցներում օգտագործվող կտուրի ձողերի միջև ընկած 

տարածությունը կազմում է մոտ 3,6 մ: Այսքան լայն տարածությունը հնարավոր է երկու 

պատճառով ալիքավոր կոշտ պլաստիկը, օրինակ ակրիլը, պոլիկարբոնատը և FRP-ն ունեն 
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ամրության ներքին պաշար և ալիքավոր կոշտ պլաստիկի կտորները կարելի է ամրացնել 

անմիջապես միմյանց:  

 

Պլաստիկ թաղանթով ծածկված փոքր կամ միջին չափի ջերմատներ 

Պլաստիկ թաղանթով ծածկված փոքր կամ միջին ջերմատներում գլխավորապես 

օգտագործվում է փայտ: Մինչև շինարարությունը սկսելը փայտյա բոլոր մասերը պետք է 

ենթարկել համապատասխան մշակման: Գրունտի մակերեսից ներքև տեղադրված 

հենացցերը պետք է մշակել կոնսերվանտով: Գրունտի մակարդակից բարձր գտնվող 

հենացցերը պետք է պատել առնվազն մեկ կամ, նախընտրելի է՝ երկու շերտ ջերմատների 

համար նախատեսված ներկով: 

Պլաստիկ թաղանթով ծածկված ջերմատները հաճախ համարվում են ժամանակավոր 

կառույցներ: Որոշ երկրներում հարկային մարմինները նույնպես այս կառույցը դիտարկում 

են որպես ժամանակավոր, որը ձեռնտու է ջերմոցատիրոջը: Ժամանակավոր կառույցների 

հարկերը ավելի ցածր են, համեմատած մշտական շինությունների նկատմամբ կիրառվող 

հարկերի: 

Ապակեպատման նյութեր 

Ջերմատան ծածկը հայտնի է որպես ապակեպատում, ծածկույթ կամ մաշկ: NGMA-ն 

ջերմատների ծածկը բաժանում է երեք կատեգորիաների: Առաջին տեսակը բարակ 

թաղանթով ծածկն է, որը ներառում է պոլիէթիլենը, էթիլեն վինիլ ացետատը (EVA), 

պոլիվինիլ քլորիդը (PVC), պոլիվինիլ ֆլորիդը (PVF) և պոլիէսթերից թաղանթները: 

Երկրորդ տեսակի ապակեպատումը իրականացվում է ճկուն պլաստիկ նյութերից, որոնք 

ներառում են ամրացված ապակյա մանրաթելից պլաստիկը (FRP), ակրիլը, 

պոլիկարբոնատը, պոլիպրոպիլենը, PVC-ն և PETG (գլիկոլով բարելավված պոլիէթիլենի 

տերեֆթալատ): Երկրորդ տեսակը ներառում է ակոսավոր միաշերտ պատերը, ինչպես նաև 

բազմաշերտ կոմպոզիտային նյութերը: Երրորդ տեսակի ծածկը ներառում է ապակին, 

ինչպիսիք են ջերմաողորկված ապակին, թրծված ապակին, քիմիկատներով ամրացված, 

կոփված և լամինացված ապակին, ապակու ամրացման այլ ձևերով ստացված ապակին: 

Ապակու և պլաստմասսայի կարևոր որակներից մեկն է բնական լույսի ներթափանցումը: 

 

Լույսի թողանցում 

Ջերմատան ծածկի կարևորագույն գործառույթը բույսի համար հնարավորինս շատ լույսի 

թողանցումն է: Դրա համար օգտագործվող նյութը ընտրելիս կարևոր գործոն է 

հանդիսանում թողանցվող լույսի տոկոսը: Լույսի թողանցումը սահմանվում է այն լույսի 

քանակով, որը հասնում է մակերեսին և անցնում է դրա միջով: Ոչ մի նյութ ի վիճակի չէ 

թողանցել լույսի 100 տոկոսը, որը հասնում է իր մակերեսին: Ի՞նչ է կատարվում լույսի հետ, 

երբ այն հասնում է մակերեսին: Լույսի մի մասը արտացոլվում է, մյուս մասը կլանվում է 

տվյալ նյութիից, իսկ մնացածն անցնում է նյութի միջով: Արտացոլված, կլանված և 

ներթողնված լույսի քանակությունը կախված է նյութից և լույսի ընկնելու անկյունից (Նկար 

2.9 ևՆկար 2.10): 
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Երբ լույսը ընկնում է, օրինակ, սև պլաստիկի վրա, ապա այդ լույսի միայն քիչ մասն է 

արտացոլվում: Պլաստիկը կլանում է լույսի մեծ մասը: Կամ լույսը չի ներթափանցում կամ 

ներթափանցում է դրա չնչին մասը: Լույսի մեծ մասը ներթափանցում է թափանցիկ անգույն 

ապակու միջոցով: Բացի դրանից, լույսի քիչ քանակը կլանվում է և արտացոլվում: 

Ներթողնված լույսի տոկոսը տարբեր ալիքների առկայության դեպքում՝ կախված է նյութից: 

Ֆոտոսինտեթիկ ակտիվ ճառագայթումը (PAR) գտնվում է լույսի սպեկտրի տեսանելի 

մասում և տատանվում է 400-ից 700 նանոմետրի (նմ) սահմաններում և չափազանց կարևոր 

է բույսերի աճի և զարգացման համար: Լուսաթափանցման արժեքները ներկայացված են 

Աղյուսակ 2.1-ում և վերաբերում են առավել տարածված ծածկի նյութերին: 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Նկար 2.9 Ներթողնված  լույսի քանակությունը կախված է ջերմատան ծածկի նյութից 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Նկար 2.10  Ներթողնված  լույսի 

քանակությունը կախված է 

ջերմատան ծածկի նյութից 

 

Արտացոլվում է 

8-10% 

100% 

լույս 

Ապակի Կլանում 

90-92% 

թափանցում 

Արև 

Մշակաբույս 
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Աղյուսակ  2.1 

 

*1 նանոմետրը հավասար է 1 մետրի մեկ միլիարդերորդ մասին 

**PAR-ֆիտոսինթետիկորեն ակտիվ ճառագայթում 

 

Բարակ թաղանթներ 

Ջերմատներ կառուցելիս առաջինը ապակին օգտագործել են հին հույներն ու 

հռոմեացիները: Դա տևեց մինչև 1945 թվականը, երբ գիտնականները հայտնաբերեցին 

պլաստիկ թաղանթները: Այդ ժամանակից ի վեր պլաստմասսան ամբողջ աշխարհում 

համարվեց ջերմատան ծածկի համար օգտագործվող նյութ: 

Պոլիէթիլեն 

Պոլիէթիլենը հավանաբար մեր օրերում ամենահայտնին է պլաստիկ նյութերի մեջ: 

Պոլիէթիլենի վաճառքը ամբողջ աշխարհում կազմում է պլաստիկի վաճառքի 80 տոկոսը: 

Պոլիէթիլենից նյութերը բազմազան են, սկսած պլաստիկ տոպրակներից մինչև սննդի 

Արևի լույսի թափանցման տոկոսը՝ ընտրված ալիքի երկարությամբ՝ ըստ 

ջերմատներում օգտագործվող տարբեր տեսակի ապակենյութերի։  

 

 Սպեկտրալ փոխանցելիությունը (%) (նանոմետրերով)* 

Ապակենյութը 

Ուլտրամանուշակագույն 

(200-400 նմ) 

 

Տեսանելի 

(ՖԱՌ)** 

(400-700 նմ) 

Ինֆրակարմիր  

(700-2500 նմ) 

Մաքուր 

լուսաթափանց 

ապակի (3 մմ 

հաստությամբ) 

 

- 89,3 - 

Երկշերտ 

պոլիէթիլեն (6մմ) 47,9 77,8 79,6 

Զույգ պատերով 

ակրիլ (8 մմ) 
44,7 84,5 73,9 

Զույգ պատերով 

պոլիկարբոնատ (8 

մմ) 

18,1 79,3 76,3 

Համադրոշմված 

պոլիկարբոնատ 

(ՈւՄ պատվածքով) 

10,0 86,9 85,0 

Ապակեթել, ամուր 

պոլիէթիլեն 
19,6 90,5 86,6 
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փաթեթավորումը: Պլաստիկ նյութերով ծածկված ջերմատների մեծամասնությունն 

օգտագործում է պոլիէթիլեն: 

Հարավային Կառոլինայի Քլեմզոնի համալսարանի այգեպտղաբուծության բաժնում 

կատարված հետազոտության միջոցով պարզվել է, որ ջերմատների թաղանթի գունակները 

կարող են փոփոխել որոշ ալիքաերկարության լույսի արտացոլման և ներթողման 

ազդեցությունը: Սա միտում ունի վերացնելու կամ կրճատելու աճի կարգավորիչների 

կարիքը, արևային ճառագայթների ուժգնության կարիքը, կրճատելու բեղմնիկների 

բողբոջումը հիվանդությունների վերահսկման տեսակետից և ապահովել այլ բույսերի աճը, 

որոնք կարող են լինել սպեկտրի փոփոխության արդյունք: 

Դիպչելիս թվում է, թե պոլիէթիլենը ունի յուղոտ մակերես, այն քիմիական տեսակետից 

իներտ է և պահպանում է ճկունությունը նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանների դեպքում: Այն 

թափանցիկ է որոշ գազերի համար: Այսինքն, թթվածինը և ածխածնի երկօքսիդը կարող են 

տարածվել կամ թափանցել պլաստիկի միջով տարբեր արժեքների դեպքում: Ածխածնի 

երկօքսիդի համար պոլիէթիլենի թափանցիկությունը երեք անգամ ավելին է, քան թթվածնի 

համար, բայց տարածման արագությունը դանդաղ է: 

Այն կարելի է գնել տարբեր լայնություններով, սկսած 30սմ-ից մինչև 15 մ: Հաստությունը 

տատանվում է 0,25 մմ-ից մինչև 2,50 մմ:  

Պոլիէթիլենը միակ պլաստիկն է, որը ստացվել է նավթարդյունաբերության ոլորտում 

կատարված հետազոտությունների միջոցով: 

Արտաքին օգտագործման պոլիէթիլենե թաղանթը պարունակում է հակաօքսիդանտներ և 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կլանիչներ, որոնք դիմակայում են եղանակային 

պայմաններին: Արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները վատթարացնում են 

պլաստիկի վիճակը: Երբ պոլիէթիլենը նոր էր ստացվել, այն կիրառվեց ջերմատներում 

հոկտեմբեր ամսին՝ ամառային ուժգին արևի պայմաններից հետո: Պլաստիկը դիմանում է 

ամբողջ ձմեռ, բայց պատառոտվում է հունիս-հուլիս ամիսներին: 

Ոչ բոլոր պոլիէթիլենային ապրանքներն են, որ պարունակում են ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթների ինհիբիտորներ: Ջերմատանն օգտագործելու համար բուսաբույծները 

պետք է անպայման գնեն միայն այնպիսի պոլիէթիլեն, որը պարունակում է 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինհիբիտորներ: Սակայն ինհիբիտորի 

առկայությունն ինքնին չի երաշխավորում, որ պոլիէթիլենը կծառայի մեկ տարուց ավելի 

ժամանակահատված: Ըստ արտադրողների, ակնկալվող միջին ծառայության ժամկետը 

կազմում է մինչև 4 տարի՝ կախված լույսի ուժգնությունից, քամուց և մթնոլորտային այլ 

պայմաններից: Ակնկալվում է, որ արտադրական շտկումների շնորհիվ պոլիէթիլենի 

ծառայության ժամկետը կավելանա: 

Գյուղատնտեսական կամ շինարարական որակի պոլիէթիլենը պիտանի չէ ջերմատունը 

ծածկելու համար: Տեղափոխման նպատակներից ելնելով, այդ տեսակի պլաստիկը ծալվում 

է: Ծալքերը 50 տոկոսով նվազեցնում են նյութի ամրությունը: Որպես հետևանք, ցուրտ 

ձմռանը պլաստիկը կարող է պատռվել: 

Մեկուսիչ ազդեցությունը տեղի է ունենում, երբ պոլիէթիլենի երկու շերտերի արանքում 

գտնվում է օդ: Այդ օդը պահպանվում է հատուկ սարքերի շնորհիվ՝, կանխելով շերտերի 

միջև գտնվող օդի կոնդենսացումը: Այս երկշերտանի պոլիէթիլենի օգտագործման շնորհիվ 
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կարելի է հասնել ջերմային պահանջների 30-ից 40 տոկոսի նվազեցման: Արտաքին շերտը 

կարող է լինել 1-ից 1,5 մմ հաստ, իսկ ներքինը՝ 0,5-ից 1 մմ: Ավելի ծանր նյութը ավելի երկար 

է ծառայում և ավելի լավ մեկուսիչ ազդեցություն է ունենում: Երկպատանի կառույցները 

ավելի թանկ են և դրանց լուսավորումը ավելի թույլ է: 

Վառելիքի աճող ծախսերը հաշվի առնելով, ջերմության պահպանումը ջերմատան ներսում 

շատ կարևոր է: Բուսաբույծները կարող են ջերմության կորուստը նվազեցնել ջերմատան 

պատերը ներսից թափանցիկ պոլիէթիլենի թաղանթով ծածկելու միջոցով: Սակայն, դրա 

հետևանքով ավելանում է ջերմատան ներսում հարաբերական խոնավությունը, որը բերում 

է հիվանդությունների ավելացմանը: Պոլիէթիլենային երեսպատման հետևանքով 

նկատվում է քրիզանթեմների և պիոնսետտաների ծաղկման թեթևակի ուշացում: 

Որոշ բուսաբույծներ իրենց ջերմատներն ամբողջությամբ ծածկում են պոլիէթիլենով: Այս 

մեթոդը թույլ է տալիս նրանց հասնել 38 տոկոս ջերմախնայողության, նվազեցնելով լույսի 

ուժգնության ընդամենը 4-ից 15 տոկոսը: Սա հատկապես օգտակար է կտուրի վնասման 

դեպքում, որպես ժամանակավոր նորոգում: 

Գործված պոլիէթիլեն 

 

Ջերմատների շինարարության նորագույն հայեցակարգը բացվող կտուրներն են (Նկ. 2.11): 

Ջերմատան ծածկը գործված, ճկուն պոլիէթիլեն է, որը դիմացկուն է 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: Այն ունի նաև հակամառախուղային 

և հակակոնդենսացիոն որակներ: Փակ վիճակում ծածկի լուսաթողանցիկությունը կազմում 

է 80 տոկոս: Ակնկալվող ծառայության ժամկետը կազմում է 5-ից 7 տարի: 

Ելնելով եղանակային պայմաններից, ջերմատան կտուրը բացվում է բաժիններով: Այս 

տեսակի ջերմատները ներառում են հետևյալ օգտակար գործոնները. 

▪ Արտադրության պլանավորումն ու բույսի բարձր որակը ավելի հասանելի են, քանզի 

բույսի աճը ավելի կանխատեսելի է: 

▪ Պահանջվում է ավելի քիչ քանակությամբ ջուր և պարարտանյութ, քանզի ավելի հով 

ցերեկային ջերմաստիճանը նվազեցնում է տրանսպիրացիոն կորուստները: 

▪ Ջրի սպառումը կարելի է ավելի նվազեցնել, անձրևի ժամանակ բացելով տանիքը: 

▪ Քիմիկատների ազդեցությունը ավելացնելու համար տանիքը կարելի է բացել կամ 

փակել: 

▪ Բուսաբույծների ապրանքն ավելի բարձր կգնահատվի մանրածախ առևտրով 

զբաղվողների և այլ հաճախորդների շրջանում, քանզի ծաղկամանային բույսերը 

ավելի երկար են ապրում: 

▪ Բաց տանիքով շինություններում աճող բույսերը բնականից ավելի կոմպակտ են: 
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Նկար 2.11 Բացվող կտուրով ջերմատուն 

 

 

Էթիլեն վինիլ ացետատի (EVA) համապոլիմերները 

Ջերմատան ծածկի համար օգտագործվում են էթիլենի և վինիլ ացետատի 

համապոլիմերներից (EVA) պատրաստված թաղանթները: EVA թաղանթների 

առավելությունները հետևյալներն են. 

▪ Դրանք ամուր են և թափանցիկ: 

▪ EVA թաղանթների միջոցով ավելի քիչ ջերմակորուստ է տեղի ունենում, քան 

պոլիէթիլենային թաղանթների միջոցով: 

▪ Այն ավելի լավ է դիմանում արևին և ունի ծառայության ավելի երկար ժամկետ: 

▪ Այն ավելի քիչ փխրուն է ձմռանը և հեշտությամբ է տեղադրվում: Օրինակ, EVA-ն 

կարելի է տեղադրել -40C°-ի պայմաններում, համեմատած պոլիէթիլենային 

թաղանթի հետ, որը հնարավոր չէ տեղադրել արդեն -25C° ջերմաստիճանի 

պարագայում: 

▪ Ապահովում է լույսի ավելի լավ տարածում: 

Արտադրողները պնդում են, որ EVA թաղանթների ծառայության ժամկետի միջին 

ակնկալիքը  3 տարի է: EVA թաղանթները ավելի թանկ են: Գնի պատճառով այն լայնորեն 

չի օգտագործվում ԱՄՆ-ում: Սակայն այն լայնորեն կիրառվում է Ճապոնիայում և 

սկանդինավյան երկրներում: 

 

Պոլիվինիլքլորիդ (ՊՎՔ, PVC) 

PVC թաղանթները շատ են օգտագործվում պտղաբուսաբուծության մեջ: Ջերմատների 

ծածկերի դեպքում օգտագործելիս հարկ է հիշել, որ այդ նյութի լուսաթափանցելիությունը 

ցածր է, քանզի ստատիկորեն դրա վրա կուտակվում են փոշի և կեղտ: Սակայն, PVC-ն ունի 

մի շարք որակներ, որոնք դրա կիրառումը դարձնում են ցանկալի: PVC-ն քիչ է տուժում 

օքսիդացումից, բայց շոգն ու լույսը քայքայում են PVC-ն 2-3 տարվա ընթացքում: 

PVC-ն նվազեցնում է երկար ալիքներով ինֆրակարմիր ճառագայթների փոխանցումը, 

հարդյունս նվազեցնելով ջերմակորուստը գիշերվա ընթացքում, համեմատած պոլիէթիլենի 

հետ: Ինչպես և ապակին, PVC-ն որսում է հողից եկող ճառագայթումը և այդ կորած 

էներգիայի մի մասը վերադարձնում է ջերմատուն: Ջերմաստիճանը PVC ծածկի տակ 
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կարող է լինել 1,67C° - 2,78C° դրսի ջերմաստիճանից ավելի բարձր և մինչև 44,4° C ավելի 

բարձր, քան պոլիէթիլենով ծածկված ջերմատներում է: PVC-ն փխրուն է դառնում շատ 

ցածր ջերմաստիճանների դեպքում և փափկում է տաք օրերին:  

Որոշ վայրերում, ջերմատան ծածկ ընտրելիս հարկավոր է հաշվի առնել քամու գործոնը: 

Նման պայմաններում PVC-ն կարող է շարքից դուրս գալ հոգնածային քայքայման 

պատճառով: PVC-ն ավելի թանկ է այլ տեսակի պլաստիկների համեմատ, որը 

պայմանավորում է դրա համատարած օգտագործումը: Բացի այդ, PVC թաղանթների 

առավելագույն լայնությունը կազմում է 1,6 մետր: Ավելի մեծ չափերի բացակայությունը 

նվազեցնում է դրա գրավչությունը ԱՄՆ-ում: Ճապոնացի արտադրողները մշակել և 

արտադրել են հատուկ գյուղատնտեսական ոլորտում օգտագործվող PVC-ի մի քանի 

տեսակներ: 

 

Պոլիվինիլֆտորիդ (PVF) 

Ֆտորի օրգանական միացությունների վրա հիմնված պլաստիկը (PVF) ավելի թանկ է, քան 

պոլիէթիլենը: Սակայն, PVF-ն օժտված է մի շարք դրական որակներով, որոնք 

անփոխարինելի են դրսում օգտագործելու համար: Որպես ջերմատան ծածկ, այն 

չափազանց դիմացկուն է հղկամաշման (մաշման) և եղանակային պայմանների նկատմամբ: 

Այն դիմանում է ցածր ջերմաստիճանների, ինչպես նաև մինչև ավելի քան 180C°-ին: Բացի 

դրանից, այն թափանցիկ է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների համար, որը 

երկարացնում է ծառայության ժամկետը: Tedlar 7-ը հռչակավոր PVF թաղանթն է, որն 

արտադրում է E.I. Dupont Corporation ընկերությունը: 

PVF թաղանթների ծառայության հաշվարկային ժամկետը կազմում է 8 տարի: Որպես 

համեմատություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինհիբիտոր հանդիսացող 

պոլիէթիլենին ծառայության ժամկետը կազմում է 2-ից 3 տարի, իսկ թափանցիկ PVC-ինը՝ 

2 տարի: Հնանալու իր հրաշալի ցուցանիշների շնորհիվ PVF թաղանթները կիրառվում են 

պոլիէսթերով ամրացված ապակու (ապակյա մանրաթել) վրա, ավելացնելով դրա օգտակար 

ծառայության ժամկետը: PVF թաղանթները արժեն համարյա նույնքան, որքան 

բուսաբուծությունում օգտագործվող ապակին: Այն ներթողնում է տեսանելի լույսի 92%-ը, 

մինչդեռ բուսաբուծությունում օգտագործվող ապակու ցուցանիշը կազմում է 90%: 

 

2-րդ տիպ՝ ճկուն պոլիէթիլեն     

Կան հինգ տեսակի ճկուն պոլիէթիլենային թաղանթե  սալեր, որոնք օգտագործվում են 

որպես ջերմատնային ծածկեր։ Դրանք են՝ ապակեցանցով   ուժեղացված պոլիէսթեր  

(ապակեպլաստ) (PVF), թափանցիկ ՊՎՔ, պոլիմեթիլ մետակրիլատ (ակրիլ), 

պոլիկարբոնատ (բիսֆենոլի պոլիկարբոնատ A) և PETG գլիկոլային ձևափոխումով 

պոլիէթիլենային տերեֆտալիտ):   Իբրև  ջերմատան համար օգտագործվող ծածկանյութ,  

պոլիէթիլենը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը․ 

1. անցկացնի ֆոտոսինթեզի համար անհրաժեշտ լույսը,  

2.  լինի ճկուն, դյուրաթեք  ու նաև այնքան պինդ, որ պահպանի  կառուցվածքային 

կայունությունը,   
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3. ունենա  ներգործությունների նկատմամբ բարձր դիմացկունություն,  

4. լինի դիմակայուն եղանակային ներգործությունների նկատմամբ։ Ջերմատների 

համար օգտագործվող դյուրաթեք միաշերտ պոլիէթիլենային  սալերը ալիքավոր 

են, որը դրանց հաղորդում է ամրություն։ 

 

Ապակե մանրաթելով  ուժեղացված  պոլիէստեր  (FRP) 

Խեժերը, որոնցից կոշտ պոլիէթիլենային սալեր են արտադրվում, հայտնի են որպես 

ջերմակարգավորիչ նյութեր։ Սա նշանակում է, որ երբ  պոլիէթիլենն արդեն  ձևավորված է, 

այն այլևս չի փափկի նորմալ  ջերմաստիճանային պայմաններ ունեցող տաքացվող 

ջերմատանը։ Եթե պոլիէթիլենը ենթարկվում է բարձր ջարմաստիճանային ներգործության՝ 

կրակի, բոցի  կամ գոլորշի մատակարարող խողովակի հետ շփվելով, ապա այն կհալվի։ FRP 

պոլիէթիլենները բոցի ազդեցությունից բռնկվում են ու արագորեն բոցավառվում։ 

Բացառիկ զգուշավորություն է անհրաժեշտ ցուցաբերել այնպիսի դեպքերում, երբ 

պոլիէթիլենային ջերմատան ներսում կամ մոտակայքում օգտագործվում են բարձր 

ջերմաստիճան ստեղծող այնպիսի միջոցներ, ինչպիսին, օրինակ, եռակցող  սարքն է կամ 

դյուրակիր տաքացուցիչը։ Հայտնի է, թե ինչպես ինը մետր լայնության և երեսուն մետր 

երկարության ապակեմանրաթելային ծածկով ջերմատունը  կրակի բռնկումից հետո 

ամբողջությամբ այրվեց հինգ րոպեում։ Նկար 2.12-ում պատկերված է  տիպիկ Քուոնսեթ 

ոճի ջերմատուն, որն ունի ալիքավոր ապակեթելային ծածկ ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.12 Քուոնսեթ ոճի 

ջերմատուն 

 

Թափանցիկ ՊՎՔ թաղանթը, որ ընդհանրապես օգտագործվում է FRP-ից պատրաստված 

պանելները երեսապատելու նպատակով, արտոնագրված է իբրև Tedlar 7 

արտադրատեսակ: Այս թաղանթը ապահովում է մաքուր լուսաթափանցելիություն։ Բացի 

այդ, այն ունի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներին դիմակայող ծածկ, որը 

պաշտպանում է պանելը, երբ այն ենթարկվում է ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթահարման։ Իսկ պաշտպանիչ շերտածածկ չունեցող պանելները 

ճառագայթներից նախ դեղնում են, հետո աստիճանաբար մգանում և ընդունում թուխ և 
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դարչնագույն երանգ։ Որքան մեծանում է պանելի հողմնահարությունը, այնքան 

կրճատվում է դրա լուսաթափանցելիությունն ու պանելի միջով անցնող լույսի քանակը։ 

Հողմնահարությունից մեծապես վնասված մանրաթելային ապակեծածկը կարելի է 

վերականգնել, այնպես որ դրա լուսաթափանցելիության գործակիցը գրեթե հավասարվի 

երեսապատ նոր Tedlar 7-ին։ 

Ի տարբեերություն մյուս մաքուր պոլիէթիլենային թաղանթների, որոնք օգտագործվում են 

որպես ջերմատնային ծածկեր, FRP-ն կարող է փոխանցել ու դիֆուզիայի ենթարկել կամ 

ցրել, տարածել արևի լույսը։ FRP-ն, շնորհիվ պանելում առկա մեծաքանակ մանրաթելերի, 

ընդունակ է ցրել ջերմատուն թափանցած լույսը։ Այն սովորաբար ջերմատանը ստեղծում է 

միատարր պայծառ լուսավորություն և քիչ ստվերներ։ 

FRP-ի միջով անցած տեսանելի լուսավորությունը ապակու համեմատ կազմում է 80-90%։ 

FRP ծածկով ջերմատներում օգտագործվող տանիքի ձողերը ունեն միմյանցից ավելի լայն 

բացվածք, քան լուսաթափանցման համար օգտագործվող վեր բարձրացող տիպի 

ապակեկալ ձողերի բացվածքն է։ Այսպիսով,  որքան ավելի քիչ քանակի տանիքի ձողեր են 

օգտագործվում ջերմատանը, այնքան ավելի քիչ է դրանց առաջացրած ստվերը։ Այս 

գործոնի շնորհիվ է, որ FRP պանելներով լույսի ներթափանցման կորուստը կազմում է մոտ 

10%։ 

FRP սալերը արտադրվում են ալիքավոր, ուռուցիկ և հարթ արտաքինով։ Ջերմատներում 

ամենալայն կիրառություն գտած ծածկերը ալիքավոր պանելներն են։ Հարթ պանելներն 

ավելի հաճախ օգտագործվում են պոլիէթիլենային ծածկով ջերմատներում ճակատային ու 

կողային հատվածները փակելու համար։ Քանի որ այս տիպի ջերմատները պետք է 

վերականգնել ամեն տարի, ուստի երկարակյաց FRP-ային պանելներով ճակատային ու 

կողային պատերի ծածկումը կրճատում է պահանջվող աշխատանքի ծավալը։ Դա խլում է 

այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի պոլիէթիլենային ծածկով ջերմատան կտուրը 

փոխելու  համար։ 

Քանի որ FRP-ային ջերմատներում օգտագործում են ավելի լայն պանելներ, ուստի այստեղ 

միացման հատվածներում ճեղքեր ավելի քիչ են լինում քան՝ ապակեծածկ ջերմատներում։ 

Սա նշանակում է, որ FRP-ային պանելներով կառուցված ջերմատունն ավելի մեծ քանակի 

ջերմություն է պահում։ Մյուս կողմից այսպիսի ջերմատան արտաքին մակերեսն ավելի մեծ 

է, որովհետև այն ծածկված է ալիքաձև պանելներով։ Ըստ կատարված գնահատումների, 

պահանջվող ջերմությունը այստեղ 30-40 տոկոսով ավելի է, քան հարթ սալիկային ծածկով 

նույն մակերեսով ջերմատան պահանջն է։ Նույն նյութից պատրաստված չջեռուցվող 

ալիքաձև ծածկով ջերմատունն ավելի սառն է, քան համանման, սակայն հարթ սալերով 

ծածկված կառույցը։ 

FRP-ային ջերմատների ծածկը առանց ջարդվելու կարող է դիմանալ ամենախիստ 

եղանակային ներգործություններին։ Այս գործոնը շատ կարևոր է հատկապես այնպիսի 

տարածաշրջաններում, որտեղ հաճախակի հանդիպող կարկտահարությունները խնդիր են 

ստեղծում։ Մի շարք դեպքերում, FRP-ային ծածկով ջերմատները դիմացել են մինչև թենիսի 

գնդակի մեծության կարկտահատիկների հարվածներին, այն դեպքում, երբ շրջակայքում 

գործող ապակեծածկ ջերմատները դրանից հսկայական վնասներ են կրել։ FRP-ային 

պանելներն օժտված են ներգործությանը հակազդելու նույն ունակությամբ, օրինակ՝ 
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դիմանում են -73,3° C ցրտին։ Մինչդեռ մյուս պոլիէթիլենային նյութերը այսպիսի ցածր 

ջերմաստիճանում դառնում են փխրուն։ 

Թեպետ FRP-ային պանելները դասակարգվում են իբրև կոշտ տիպի պոլիէթիլենային 

նյութեր, սակայն դրանք բավականին ճկուն են ու դյուրաթեք, կարող են կորանալ ու 

հարմարվել ինչպես Քուոնսեթ տիպի ջերմատնային շրջանակին այնպես էլ՝ կամարային 

տիպի ջերմատներին։ 

FRP-ային պանելներով ջերմատունը ծածկելու նախնական արժեքը շատ ավելի բարձր է, 

քան պոլիէթիլենային ծածկի արժեքն է և քիչ ավելի ցածր, քան՝ ապակեծածկին։ FRP-ային 

ծածկով ջերմատունը կարելի է պահպանել ապակեծածկից ավելի ցածր արժեքով։ 

Ապակեծածկ ջերմատուն պահելու ամենամեծ ծախսերից մեկը ջարդված լույսերը և 

տեղաշարժված, սահող ապակիները փոխելն է։ FRP-ային սալերը ամենաէժան կարծր 

պոլիէթիլենային նյութերն են, որոնք օգտագործվում են իբրև ջերմատնային ծածկեր։ 

FRP-ը առաջին անգամ որպես ջերմոցային ծածկ օգտագործվել է Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգներում 1947 թ․։ Ցածր լուսաթափանցելիությունն ու եղանակային 

ներգործություն-ներին չդիմանալը եղել են այն խնդիրները, որոնց մարդիկ դիմակայում էին 

տվյալ ժամանակաշրջանում, երբ ապակեթելային ծածկը դեռ չէր ներդրվել։ Բարելավված 

արտադրական մեթոդները ավելացրին ապակեպլաստի կյանքի տևողությունը։ 

Պոլիէթիլենային այլ պինդ նյութերի հատկանիշների լավացմանը զուգընթաց, FRP-ը 

այնքան էլ լայն կիրառություն չունի, ինչպես նախկինում։ Ժամանակի ընթացքում 

ապակեթելը կապող թափանցիկ թաղանթանյութը կամ խեժանյութը քայքայվում է և 

փտում, որի հետևանքով ապակեգործվածքը բացվում է, մերկանում կամ ծաղկում։ 

Բացված մանրաթելերը արտաքին ներգործությունից դեղնում են ու փտում, քայքայվում են, 

իրենց վրա հավաքելով մթնոլորտային մնացորդներ ու այլ աղտոտիչներ, դրանով իսկ 

նվազեցնելով լուսաթափանցելիությունը։ 

 

Կոշտ պոլիվինիլ քլորիդ (PVC) 

Կոշտ պոլիվինիլքլորիդը (PVC) բաղադրությամբ նման է ճկուն PVC թաղանթին։ Կոշտ 

պոլիվինիլքլորիդը արտադրվում է հարթ ալիքավոր սալերի ձևով։  Թե´կոշտ PVC սալերը և 

թե´ FRP-ային սալերը երկուսն էլ կարող են տեղակայվել  նույն տիպի բուսաբուծական 

օբյեկտերում։ Սակայն դրանք չեն կարող կառույցներում փոխարինել միմյանց, քանի որ այդ 

երկու նյութերի տեղակայման մեթոդները տարբեր են։ 

Կոշտ PVC-ին պետք է ավելացնել կայունացնող նյութ, որը թույլ կտա նվազեցնել դրա 

քայքայումը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից։ Առանց 

կայունացուցիչ նյութի արտադրված կոշտ PVC-ն տեղակայումից հետո մի քանի տարում 

կմգանա ու զգալիորեն կկորցնի իր լուսաթափանցելիությունը։ Ցավոք, կայունացուցիչը   

բացասական  ազդեցություն է թողնում PVC-ի ամրության վրա՝ վերջինիս հաղորդելով  

ջարդվելու և փշրվելու հատկություն։ Այս ծածկանյութի օգտագործումը կարող է լուրջ 

խնդիրներ առաջացնել այն տարածաշրջաններում, որտեղ գարնան և ամռան ամիսներին 

հանդիպող փոթորիկներն ու կարկտահարությունը սովորական երևույթներ են ։ 
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Լույսաթափանցելիության աստիճանը՝ ինչպես կոշտ PVC և FRP նյութերից պատրաստված 

ծածկերի, այնպես էլ ապակու միջով գրեթե նույնն է, երբ չափում ու համեմատում ենք նման 

նյութերով ծածկված ջերմատներում աճող բույսերին հասած լույսի  քանակն ու որակը։ 

Սակայն FRP պանելների դեպքում օգտագործվում են ավելի քիչ հենարաններ, քանի որ 

դրանք տեղադրվում են մեկը մյուսից մոտ 122 սմ հեռավորության վրա, որը նշանակում է, 

որ ավելի շատ լույս կթափանցի ջերմատուն։ Մինչդեռ  կոշտ PVC-ների օգտագործման 

դեպքում հենարանները  տեղադրվում են իրար մոտիկ, որի հետևանքով կրճատվում է 

ջերմատուն թափանցող լույսի քանակը։ 

Կոշտ PVC-ները ավելի քիչ լույս են ցրում, քան FRP-ները։ Թափանցիկ PVC-ն անցկացնում 

է իր վրա ընկած տեսանելի լույսի 70-80%-ը։ Մինչդեռ թափանցիկ FRP-ն անցկացնում է իր 

վրա ընկած լույսի հոսքի 80-90%-ը։ Լուսաթափանցելիության  գործակիցները ավելի ցածր 

են գունավոր պանելների դեպքում։ Օրինակ, դեղին պանելի լուսաթափանցելիությունը  

75%  է, կանաչ լույսինը՝ 57%, կապույտինը՝ 54%, իսկ կարմիրը թափանցում է իր վրա ընկած 

լույսի ամբողջ  քանակի ընդամենը 52%-ը։ 

Ճապոնիան համարվում է ճկուն և կոշտ ձևերի PVC արտադրող և օգտագործող 

ամենախոշոր երկու երկրներից մեկը։  ԱՄՆ-ում PVC օգտագործողները հայտնաբերել են, 

որ այս արտադրանքը ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում կարող է դառնալ փխրուն։ Իսկ 

փխրուն PVC-ն  կարող է  հեշտությամբ վնասվել, ծակծկվել կարկտահարությունից։ 

Կոշտ PVC պանելները ջերմաստիճանային փոփոխությունների ժամանակ ավելի շատ են 

լայնանում կամ սեղմվում, քան՝ FRP պանելները։ Տեղակայման հատուկ մեթոդներ պետք է 

կիրառվեն  PVC պանելները ջերմատան կառուցվածքներին միացնելու, ամրացնելու 

համար, որպեսզի ջերմաստիճանային խիստ փոփոխությունների դեպքում խնդիրներ 

չառաջանան։ Երկար ժամանակ օգտագործվելով բարձր ջերմաստիճանային 

պայմաններում կոշտ PVC-ն կարող է փոխվել, կորցնել իր թափանցիկ տեսքը և ստանալ 

գորշ ծխի գույն։ Այսպիսի փոփոխությունը հանգեցնում է բույսերի աճի համար անհրաժեշտ 

թափանցող լույսի քանակի մեծ չափով կրճատման։ 

 

Պոլիմեթիլ մետակրիլատ (PMMA) կամ ակրիլ     

Կոշտ թափանցիկ պոլիէթիլենային այս նյութը՝ PMMA-ը ընդհանրապես հայտնի է ակրիլ 

անվամբ։ (Ակրիլ եզրույթը պարբերաբար կիրառվում է մեծ թվով պոլիմերների, այդ թվում՝ 

PMMA-ի դեպքում)։ Ակրիլը տարիներ շարունակ օգտագործվել է որպես ջեմատները 

ծածկելու համար ամենահարմար, կոշտ ու թափանցիկ  պոլիէթիլենային նյութը։ Այն ավելի  

թեթև է ու պինդ,  քան ապակին և ունի դրսի եղանակային ազդեցություններին 

դիմակայելու գերազանց հատկություններ։ Արտադրական առաջընթացը ընդլայնել է 

ակրիլային պոլիէթիլենի  կյանքի տևողությունը, կանխել դրա դեղնումը։ Անշուշտ 

կբարելավվեն նաև բացասական ներգործություններին դիմակայելու ակրիլի 

հատկությունները, քանի որ արտադրական զարգացումները ավելացրել են արտաքին 

ազդեցությունների նկատմամբ այս նյութի դիմադրողականությունը։    
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Ակրիլն ունի ավելի լավ լուսաթափանցելիության ցուցանիշ, քան PVC-ն։ Մաքուր ակրիլը 

կարող է ապահովել իր վրա ընկած լույսի մոտավորապես 92% լուսաթափանցելիություն։ 

Բացի այդ, ակրիլը ավելի մեծ ինֆրակարմիր ճառագայթում է անցկացնում, քան՝ PVC-ն։ 

Ինչ վերաբերում է արևի ջերմության թափանցմանը, ապա ակրիլը ունի քիչ ավելի բարձր 

գործակից քան՝ PVC-ն։  Այսպիսով, ակրիլային սալերը  իրար միացնելիս, ամրացման 

կետերը պետք է ունենան նվազագույն բացակ, որպեսզի ջերմաստիճանային 

տատանումների  ժամանակ հնարավորություն տան նյութին ընդարձակվելու կամ 

սեղմվելու։   

Ակրիլն ամենաէժանն է բոլուր այն թափանցիկ կոշտ պոլիէթիլենային նյութերից, որոնք 

սալերի ձևով օգտագործվում են որպես ջերմատնային ծածկեր։ Ակրիլը FRP-ի նման 

հրդեհավտանգ է։ 

Պոլիկարբոնատ 

Մամլված պոլիկարբոնատային սալերը զանգվածաբար և երկարատև  ժամկետով 

օգտագործվող այլընտրանքային տարբերակներ են իբրև ջերմատնային ծածկեր։ Շատ 

սալեր իրենց արտաքին կողմից ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից 

պաշտպանված մակերես և օդի խտացումը կանխող վերահսկողություն, որն օգնում է  

կանխել բույսերի հիվանդացումը օդի խտացման հետևանքով ներսում առաջացող 

կաթոցներից։ Պոլիկարբոնատը  լուսաթափանցելիությամբ փոքր-ինչ զիջում է ակրիլին, 

բայց վերջինիցս  անհամեմատ ամուր է, արտաքին ազդեցությունից պաշտպանված ու նաև՝ 

ավելի դյուրաթեք։ Սակայն այն հրդեհավտանգ է, երբ գտնվում է կրակի հետ ակտիվ շփման 

մեջ։ Պոլիկարբոնատը ջերմատանը տեղադրում, ամրացնում են այն նույն եղանակով, 

ինչպես դա արվում է ակրիլի դեպքում։ 

Պոլիէթիլեն տերեֆտալիտ գլիկոլ (PTFG) (Գլիկոլային  միացությամբ պոլիէթիլեն 

տերեֆտալիտ) 

PTFG-ն մամլված պոլիէթիլեն է՝ իր բնութագրերով նման ակրիլին ու պոլիկարբոնատին։ Այն 

ունի մթնոլորտային ազդեցություններից ավելի բարձր պաշտպավածություն, քան ակրիլը, 

սակայն այն պետք է շրջանակների մեջ տեղադրել։ Այն ակրիլի և պոլիկարբոնատի նման 

ունի արտաքին ազդեցությունից լայնանալու որոշակի գործակից։ PTFG-ն իր 

լուսաթափանցելիության բնութագրերով հար և նման է ակրիլին ու պոլիկարբոնատին։ 

Շատ ձեռնարկություններ ջերմատների համար նախատեսված արտադրանքների վրա 

ուլտրամանուշակագույն պաշտպանիչ շերտ են մամլելով ամրացնում։ 

Ակրիլի և պոլիկարբոնատի համեմատական բնութագիրը  

Ակրիլային և պոլիկարբոնատային սալերը արտադրվում են հետևյալ գույներով՝ անգույն, 

արևային բրոնզագույն և երկձև՝ սպիտակ կիսաթափանցիկ (դրսից  թափանցիկ, ներսից ոչ 

տեսանելի): Միայն անգույն տեսակն է պիտանի ջերմատնային ծածկի համար։ Ակրիլը 

կարող է ապահովել  իր վրա ընկած լույսի մոտ 83% լուսաթափանցիկություն։ 

Ակրիլը կարող է հեշտությամբ այրվել։ Եթե այրման ժամանակ չկա օդի բավարար 

քանակություն, ապա կառաջանա թունավոր ածխածնի մոնօքսիդ։   
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Սկզբնական շրջանում պոլիկարբոնատը նախատեսվել է արտադրել առևտրային շենքերի 

օգտագործման, այլ ոչ՝ ջերմատների համար։ Այս նյութը ընդունակ է անցկացնել իր վրա 

ընկած լույսի 73%-ը։ Այն այնքան ամուր չէ, որքան՝ ակրիլը, եթե խոսքը օգտակար 

բեռնվածության մասին է, սակայն ավելի կայուն է արտաքին ներգործությունների 

նկատմամբ։ Այս նյութը այրվում է, երբ այն վառում են, բայց սովորաբար մարում է 

ինքնիրեն, երբ կրակի աղբյուրը հեռացնում են։ Այրումից առաջացած նյութերը օդի 

առկայության կամ բացակայության ժամանակ նույնն են, ինչ՝ ակրիլի դեպքում։  

 

Բազմաշերտ ճկուն պոլիէթիլեններ  

Շատ պոլիէթիլենային նյութեր, որոնք օգտագործվում են ջերմատների ծածկի համար, 

միաշերտ են։ Միակ բացառությունը ջերմատների համար նախատեսված պոլիէթիլենային 

երկշերտ, օդով փքված թաղանթանյութն է։ Այս տիպի ջերմատները օգտագործում են 

պոլիէթիլենային երկշերտ թաղանթ՝ օդային ճնշմամբ իրարից տարանջատված։ 

Թակարդված օդը այստեղ ծառայում է նաև որպես մեկուսիչ և օգնում է կրճատելու 

ջերմության կորուստը։ 

Բույսերի աճեցման  տարբեր կառուցվածքներ 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.13 Կրկնակի երեսապատվածքով, 16 մմ 

հաստության թաղանթ, որը կայուն է արտաքին 

ազդեցության նկատմամբ 

 

 

 

 

 

Նկար 2.14․Ջերմատների տանիքների համար 

նախատեսված DEGLAS 16 մմ հաստության կրկնակի 

երեսապատվածքով, արտաքին ազդեցության 

նկատմամբ կայուն ակրիլային ծածկ: 
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Նկար 2.15 DEGLAS 16 մմ հաստության կրկնակի 

երեսապատվածքով արտաքին ազդեցության 

նկատմամբ կայուն ակրիլային ծածկ։ Մեծ պանելները 

կրճատում են վեր բարձրացող հենաձողերի թիվը,  

փոքրացնում ստվերի մակերեսը, ավելացնում լույսը։ 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 2.16 DEGLAS 8 մմ հաստության կրկնակի 

երեսապատվածքով, արտաքին ազդեցության 

նկատմամբ խիստ կայուն ակրիլային ծածկ։ Ակրիլային 

այս նոր արտադրանքները բավականին ճկուն են, 

դյուրաթեք և կարող են հաջողությամբ ընդունել 

Քուոնսեթ տիպի կառույցների  ձևը։ 

 

Կոշտ, երկշերտ և եռաշերտ ակրիլային և պոլիկարբոնատային նյութերը   օգտագործվում 

են իբրև  ջերմատների ծածկեր։ Դրանք արտադրողները պնդում են, որ  այս նյութերը ունեն 

չափազանց մեծ  ջերմամեկուսիչ հատկություններ, բարձր կարծրություն, լարումը 

չեզոքացնող գերազանց դիմադրողականություն և բացառիկ կայունություն եղանակային 

ներգործության նկատմամբ։ Երկշերտ արտադրանքները հաճախ օգտագործվում են իբրև 

ջերմատների տանիքների ծածկ, իսկ եռաշերտ արտադրանքները, որպես կանոն, ծառայում 

են որպես կողային և դիմային պատեր։ 2.18, 2.19 և 2.20 նկարներում ցույց են տրված 

դրանցով ծածկված բազմաձևպատերի արտադրական զանազան կիրառություններ։ 

Ակրիլն ու պոլիկարբոնատը կարելի է գնել սալիկի (թերթի) ձևով՝ 1,2 մ լայնության և 2,4 մ 

կամ 3մ  և կամ 3,6 մ երկարության չափերով: Պոլիէթիլենային 2 սալերը (թերթերը) իրարից 

առանձնանում են ներքին կողերով, որոնք միմյանցից հեռու են գրեթե 15 մմ-ով: Երկշերտ 

սալը կշռում է 4,9 կգ/1մ2 ։ Տանիքի վրա օգտակար բեռնվածությունը այս նյութի հաշվով 

կախված է տանիքի վեր բարձրացող պատուհանի ապակեկալ  ձողերի միջև ընկած 

տարածքից։ Օրինակի համար, տանիքի վեր բարձրացող տիպի պատուհանի 

ապակեկալները միմյանցից բաժանող 60 սմ տարածքը կարող է դիմանալ 294 կգ 
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ծանրության (կամ բեռնվածությունը կազմում է 294 կգ/մ2): Երբ տանիքի վեր բարձրացող 

հենաձողերը տեղավորված են միմյանցից 1,5 մ հեռավորությամբ, ապա տանիքի օգտակար 

բեռնվածությունը այս դեպքում իջնում է  մինչև 49 կգ/մ2։ 

 Երրորդ կարգի ապակի  

 

Բաղադրակազմը 

Պատուհանի ապակու բաղադրիչները ներկայացված  են աղյուսակ 2.2-ում։ Ապակու 

բաղադրությունում առկա երկաթի պարունակությունը բացասական ներգործություն է 

ունենում ապակու միջով  անցնող  լույսի քանակի վրա։  Որքան մեծ է ապակու մեջ երկաթի 

տոկոսը, այնքան փոքր է դրա լուսաթափանցիկությունը կամ՝այնքան քիչ լույս է 

թափանցում դրա միջով։ Ապակին, որ նախատեսված է օգտագործել բուսաբուծական 

կարիքների համար, իր միջով չի անցկացնում լույսի էներգիան սպեկտորի 

ուլտրամանուշակագույն հատվածում։ Անցնում է մինչև 2,7 միկրոնի հասնող 

ինֆրակարմիր ճառագայթը։ Իսկ 4.7 միկրոնի դեպքում ինֆրակարմիր ճառագայթում 

ընդհանրապես չի թափանցում ապակու միջով։ 

Աղյուսակ 2.2 

Ապակու բաղադրությունը 

Կազմը Քիմիական նշանը Տոկոսը 

Կրեմնիումի 

երկօքսիդ 

SiO2 70-73 

Նատրիումի օքսիդ Na2O 12-15 

Կալցիումի օքսիդ CaO 9-14 

Մագնեզիումի 

օքսիդ 

MgO 0-3 

Ալիումինի 

եռօքսիդ 

Al203 0-1.5 

Երկաթի եռօքսիդ Fe203 0-1.15 

 

Կարգեր ու կշիռներ  

Ապակին արտադրվում է ըստ տարբեր կարգերի  ու կշռի։ Ընդհանուր տիպերի ապակե 

հալվածքները ներառում են միաշերտ՝  մի ամրության, կրկնակի ամրության, ծանր 

ապակեթերթ, փայլեցրած սալ (այն միաժամանակ հայտնի է որպես «բյուրեղ» բյուրեղասալ)  

և ծանր սալ: 

Ջերմատնային ապակին ունի կրկնակի ամրություն և  թողարկվում է  հետևյալ կարգերով․   

AA՝ ամենաբարձր, A՝ բարձր կամ B՝ լավ  որակի ապակիներ։ AA և A կարգերի ապակիները 
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ավելի լավ  որակ ունեն, քան B կարգի ապակին։ Սակայն դրանք ջերմատնային ծածկի 

օգտագործման համար չափազանց թանկ են։ B կարգի ապակին ունի բավարար 

լուսաթափանցելիություն և  արժեքով շատ թանկ  չէ։ 

Արևմտյան կիսագնդում ամենամամեծ չափի ջերմատնային ապակին, որն օգտագործվում 

է ջերմատները ծածկելու համար,  ունի  2 մ լայնություն և 3,65մ երկարություն։ Սա հատուկ 

մշակում անցած  ապակի է, որն ունի նաև թեթևակի կորանալու հատկություն։ Մեծ չափի 

ապակիների օգտագործումը կրճատում է տանիքի վրա օգտագործվող ձողերի թիվը։ Իսկ 

սա նշանակում է, որ ավելի շատ լույս կարող է թափանցել ջերմատուն։ Այս հատկությունը 

առանձնապես  կարևոր է ձմռանը, երբ ամպամած եղանակը իջեցնում է  լույսի 

ինտենսիվությունը։ 

Մեծ Բրիտանիայի ջերմատների համար ապակի արտադրողները թողարկում են 

լուսաթափանցիկ 0,7մ լայնության և 1,6 մ երկարության  ապակիներ։ Հոլանդական Վենլո 

ոճի ջերմատները ծածկվում են 71 սմ լայնություն և 152 սմ երկարություն ունեցող 

ապակիներով։  ԱՄՆ-ում հոլանդական տիպի շատ ջերմատներ են շահագործվում, որտեղ 

գերազանց բերք է աճեցվում, քանի որ դրանցում բույսերի վրա ստվեր գցող տանիքի ձողերի 

թիվը  քիչ է։  

Առանձին ձեռնարկատերեր հակված չեն արտադրելու մեծ մակերես զբաղեցնող 

ապակիներ, որովհետև դրանք կարող են ավելի հեշտ կոտրվել կարկտահարությունից, ձյան 

ծանրությունից և ուժեղ քամիներից։  Սովորաբար Հոլանդիայում և Մեծ Բրիտանիայում 

այդքան մեծ ձնածածկույթ չի լինում, ինչպես նույն աշխարհագրական լայնություններում 

ընկած ԱՄՆ տարածքներում։ Սակայն բուքուբորանով ուղեկցվող քամիները, որոնք 

հաճախակի են փչում Հյուսիսային ծովի կողմից,  երկար են տևում։ Լայն չափերի 

ապակիներ ունեցող ջերմատները, որոնք շահագործվում են այս վայրերում, հաջողությամբ 

են դիմակայում նման քամիներին։ Հնարավոր է, որ ավելի լայն չափի ապակու 

օգտագործումը ԱՄՆ-ի ջերմատներում պայմանավորված է հենց դրանց՝ առավել մեծ 

լուսավորություն ապահովելու հանգամանքով։ 

Ավելի մեծ չափի ապակիների օգտագործումն ունի մի շարք առավելություններ։ Մեծ 

ծավալի լուսաթափանցում ունենալու համար անհրաժեշտ է ապահովել քիչ 

անցքամեկուսացում կցամասային հատվածներում և ծածկային բաղադրատարրի քիչ 

օգտագործում։ Մեծ մակերեսով ապակիների օգտագործումը կրճատում է այն 

հատվածների թիվը, որտեղ կարող են պատահել ջերմային կորուստներ, այն է՝ եզրերը, 

որտեղ ապակեշարժ է տեղի ունենում։ 

Միաժամանակ, մեծ ապակեթերթի օգտագործումը կրճատում է այն աշխատանքի ծավալն  

ու ժամանակամիջոցը, որ պահանջվում է ջերմատունը  ծածկելու համար ։ 

 

Սարան տիպի պոլիէթիլենային ցանցագործվածք 

Այն տարածաշրջաններում, որտեղ արևի ինտենսիվությունը բարձր է, պետք է ձեռնարկել 

բույսերը պաշտպանելու որոշակի քայլեր։ Պոլիէթիլենային թաղանթից պատրաստված 

ցանցագործվածքը (հայտնի է նաև Սարան կամ ստվերաստեղծ զգեստ անվանումներով) 

սովորաբար  օգտագործվում է բույսերի վրա ստվեր գցելու համար։ Սարանը ունի 
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պոլիվինիլքլորիդին (PVC) նման հատկություններ։ Սարան պոլիէթիլենը արտադրվում է  

տարբեր աստիճանի լուսաթափանցելիություն ապահովելու կամ ստվեր գցելու 

տարբերակներով։  Հյուսվածքի հյուսերի մոտիկությունից, դրանց խտությունից  ու նաև 

պոլիէթիլենի յուրաքանչյուր թելի գույնից  կախված՝ որոշվում է ջերմատան վրա ընկած 

ստվերի քանակությունը։ Ի տարբերություն ուրիշ պոլիէթիլենների, որոնք պետք է ներսում 

կոտրեն ու կայունացնեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունը 

Սարանը դա լավ իրականացնում է դրսի պայմաններում։ Նման հատկանիշներով օժտված 

մյուս հասանելի արտադրանքները ալյումինի պարունակությամբ ստվերաստեղծ 

գործվածքներն են։ 

Սարանային ծածկով ջերմատներ օգտագործվում են ԱՄՆ հյուսիսարևելյան 

տարածաշրջաններում, ամառվա ամիսներին, դրսի պայմաններում որոշակի մշակաբույսեր 

աճեցնելու համար։ Քրիզանթեմն ու աստղածաղիկը այն երկու հիմնական 

բուսատեսակներն են, որոնք աճեցվում են սարանային ստվերաստեղծ ծածկով 

ջերմատներում։ Ֆլորիդայում, Տեխասում ու Հավայան կղզիներում արևադարձային 

սաղարթներով բուսատեսակները հաջողությամբ աճեցվում են սարանային 

պոլիէթիլենային ծածկերի տակ։ 

Սարանային ստվերածածկ ջերմատները ունեն պարզ կառուցվածք։ Կողքի հենասյուները 

տեղադրում են 90 սմ խորությամբ։ Ներսի կրող հենասյուները տեղակայված են 

կենտրոնում, 6 մ հեռավորությամբ: Ջերմատան տանիքը խաչաձևող լարերը Սարանի 

պոլիէթիլենային ծածկի համար ծառայում են որպես հենարան։  

 

Ջերմատնային պատվանդաններ (սեղաններ)  

Պատվանդանի տեղադրությունն ու դիրքը կախված են աճեցվող մշակաբույսի տեսակից 

(Տե´ս նկար 2.17): Հատման ենթակա ծաղկային մշակաբույսերի համար նախատեսված 

պատվանդանները ձգվում են ամբողջ կառույցի երկարությամբ: Ծաղկամաններում 

մշակվող բույսերն ու տնկիները կարելի է աճեցնել բետոնե հատակին (Տե´ս նկար 2.17) կամ 

շարժական պատվանդաններին: Ծաղկամաններում մշակաբույսերի և տնկիների 

աճեցմամբ զբաղվող բազմաթիվ ֆերմերներ օգտագործում են շարժական 

պատվանդաններ: Տարվա որոշակի ժամանակահատվածում դրանք կարելի է տեղափոխել 

ջերմոցի ամբողջ տարածքով մեկ կամ տարածքից դուրս (Տե´ս նկար 2.18 Ա և նկար 2.18 Բ): 

Գարնանային տնկին աճեցվում է ինչպես հատակին, այնպես էլ շարժական 

պատվանդանների վրա: 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

Նկար 2.17  Խորդենիներ, որոնք աճեցվում են 

բետոնե հատակին 
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Նկար 2.18 Ա  Ծաղիկների պատվանդաններ 

ջերմատներում   

 

 

 

 

Վաղ գարնանը՝ առավոտյան, պատվանդանները տեղափոխում են դուրս՝ թողնելով լույսի 

լիարժեք ինտենսիվության և պաղ ջերմաստիճանի ներքո: Մշակման այս եղանակը 

բույսերին ընտելացնում է արտաքին միջավայրին: Եթե ցրտահարություն չի սպասվում, 

բույսերը գիշերը մնում են դրսում (Տե´ս նկար 2.19 Ա և 2.19 Բ): Եթե ցրտահարություն 

սպասվում է, ապա բույսերը պահպանելու համար դրանք կարելի է շտապ տեղափոխել 

ջերմատուն: Տվյալ ֆերմերը կրկնապատկել է արտադրության տարածքը՝ առանց նոր 

ջերմատներ կառուցելու: Ֆերմերը կարող է լավագույնս օգտվել մշակվող տարածքից՝ 

օգտագործելով շարժական պատվանդաններ, որոնք հիմնականում օգտագործվում են 

բեռնարկղերում եղած մշակաբույսերի համար, քանի որ դրանք այնքան էլ հարմար չեն 

հատման ենթակա ծաղիկներով մշակաբույսերին: Շարժական պատվանդաններն ավելի 

թանկ արժեն, քան դրանց անշարժ տեսակը: Շարժական պատվանդաններն ապահովում 

են բույսերի մատչելիությունը (Տե´ս նկար 2.20 և 2.21):  

 

  

 

 

Նկար 2.19 Ա Այս տիպի ջերմատանը շարժական 

պատվանդանների միջոցով հնարավոր է մշակել 1 և 

ավելի մշակաբույս  

 

Նկար 2.18 Բ Ծաղիկների պատվանդաններ 

ջերմատներում, որտեղ հնարավոր է աճեցնել և' 

սածիլներ, և' ծաղիկներ 
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Նկար 2.19 Բ Այս շարժական պատվանդանները 

հնարավոր է տեղափոխել ջերմատուն ձմռան ցուրտ 

օրերին 

 

 

 

  

 

Բրգաձև պատվանդանները պատկերված են նկար 2.22-ում: Այս տեսակի կառույցը տվյալ 

վայրում ապահովում է ավելի մեծ արտադրական տարածք, քան հարթ պատվանդանները: 

  

 

 

 

 

Նկար 2.22 Բրգաձև պատվանդաններ 

 

 

Մետաղյա ցանցավոր շարժական  

պատվանդաններ: Շարժական պատվանդանների 

օգտագործումը մեծացնում է այս հետազոտական 

ջերմատան ազատ ջերմատնային տարածության 

օգտագործումը: 

Շարժական պատվանդանները  ջերմատանը կիրառվում 

են մշակելի տարածքն առավելագույնս օգտագործելու 

համար: Պատվանդանների ներքին հատվածում գտնվող 

խողովակները ջրատաքացման եղանակով տաքություն են 

հասցնում արմատներին: 

 

 

Նկար 2.21 

Նկար 2.20                                              
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Ներկայումս ջերմատներում պատվանդանների կառուցման համար որպես նյութ ընտրում 

են մետաղական ցանցավոր թիթեղները: Ավելի հին ջերմատներում, հատկապես այնտեղ, 

որտեղ հատման ենթակա ծաղկային մշակաբույսեր, օրինակ՝ վարդեր են աճեցվում, դեռևս 

կարելի է բետոն գտնել (Նկար 2.25): Հեղեղման եղանակով ոռոգման պատվանդանները 

սովորաբար պատրաստվում են պլաստմասե ձուլածոյից (Տե´ս նկար 2.26 Ա, 2.26 Բ և 2.26 

Գ): Ծաղկամաններում բույսերի մշակմամբ զբաղվող որոշ ֆերմերներ սկսել են իրենց 

մշակաբույսերն աճեցնել ծաղկաթաղարներում: Սրանք արդյունավետ են այնքանով, որ 

թույլ են տալիս, որ օդն անցնի բույսերի միջով, որը նվազեցնում է սաղարթի 

հիվանդությունների հավանականությունը: Մշակաբույսերը ոռոգելուց հետո 

ծաղկաթաղարները ոռոգման ջուրը նաև ետ են ուղարկում կենտրոնական ջրամբար: Սա 

օգնում է կանխել ջրի հատակային աղտոտումը:  

 

 
 

 

                                                                      

 

 

Նկար 2.25 Սովորական բետոնե պատվանդան, որը 

նախատեսված է հատման ենթակա ծաղիկների համար,   

սակայն այժմ սածիլների համար է օգտագործվում: 

 

 

Նկար 2.26 Ա  Տեղատվության և հեղեղման 

ցամաքեցված պատվանդաններ                                                    

Նկար 2.26 Բ Տեղատվության և հեղեղման 

պատվանդաններ, ջուրը լցնող խողովակ                                                             
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Ծաղկաթաղարները սովորաբար պատրաստված են լինում պլաստմասե ձուլածոյից: 

Ալյումինը և այլ մետաղներ չափազանց արագ քայքայվում են կիրառվող 

պարարտանյութերի աղերից: Մի ժամանակ բետոնը պատվանդանների համար լավագույն 

նյութն էր համարվում, սակայն այն նույնպես քիչ է կիրառվում, քանի որ դրա արժեքը 

անհամեմատ բարձր է: Մետաղյա ցանցավոր պատվանդանները լայնորեն օգտագործվում 

են պարունակներում աճեցված բույսերի համար (նկար 2.27): Մետաղյա ցանցավոր 

պատվանդանները թույլ են տալիս բույսերի շրջանում օդի առավելագույն շրջանառություն: 

Որքան մեծ է շրջանառությունը, այնքան քիչ է սաղարթի հիվանդությունների զարգացման 

ու տարածման հավանականությունը: Ցինկապատ մետաղյա ցանցը ենթակա է 

ժանգոտման, սակայն որպես պատվանդանի նյութ դեռ երկար կծառայի:  

Որոշ ֆերմերներ մինչ այժմ կարմրափայտ (կենի) են օգտագործում: Այս փայտատեսակը 

դիմանում է քայքայմանը և պահպանական միջոցներով փայտի մշակում չի պահանջում: 

Սակայն այն թանկարժեք փայտատեսակ է: Մի շարք ֆերմերներ պատվանդանների համար 

փայտի այլ տեսակներ են օգտագործում, ինչպես, օրինակ, եղևնի: Չափազանց փափուկ 

լինելու պատճառով սոճի չեն օգտագործում: Պատվանդանի վերին մասը կառուցելիս շատ 

ֆերմերներ որպես հենաձող կարող են օգտագործել բետոնե խարամաբլոկներ՝ ծախսը 

պակասեցնելու և քայքայումը նվազեցնելու համար (նկար 2.28): 

Օգտագործվող բոլոր փայտատեսակները պետք է մշակել պահպանական միջոցներով 

(բացառությամբ կարմրափայտի): Այն պահպանական միջոցները, որոնք հարմար չեն 

ջերմատնային օգտագործման համար, պարունակում են կրեոզոտ, պենտաքլոր-ֆենոլ և այլ 

միացություններ, որոնցում առկա է քսիլոլ (դիմեթիլբենզոլ): Այս նյութերի սուր հոտերը 

թունավոր են բույսերի համար: 

Ջերմատնային պատվանդանները հազվադեպ են ներկում: Որոշ ֆերմերներ վարդերի 

համար նախատեսված ջերմատնային կառույցներում սպիտակ ներկ են լցնում հողային 

մարգերի երկու կողմերում: Սպիտակ ներկն օգտագործվում է ոչ թե փայտը պահպանելու, 

այլ լույսն անդրադարձնելու համար: 

Նկար 2.26 Գ Տեղատվության և հեղեղային 

ոռոգման ջրով լի պատվանդաններ 
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2.5 Բերքի աճեցման այլ կառուցվածքներ 
 

Սառը շրջանակներով և տաքացվող մարգերով ջերմոցներ  

Սառը շրջանակներն ու տաք մարգերը ջերմատնային տնտեսության օգտակար  և օժանդակ 

հավելումներ են։ Դրանք կարելի է օգտագործել միայն գարնան և ամռան ամիսներին, 

հնարավոր է նաև՝ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մարգերով աճեցվող բույսերը կարող են 

կոփվել սառը շրջանակների տակ նախքան վաճառքի կհանվեն բնակչությանը։ 

Սոխուկավոր բուսատեսակները ձմռան ընթացքում կարելի է պահել սառը շրջանակների 

տակ։   

Սառը պայմաններում և տաք մարգերով աճեցման համար շրջանակներ կարելի է 

պատրաստել փայտից, բետոնային լիցքից կամ հենց բետոնի, ինչու չէ՝ նաև մոխիրի 

բլոկներից։ Կարելի է օգտագործել որևէ տիպի շինանյութ, եթե այն ունի շինարարական լավ 

ամրություն և որոշակի մեկուսիչ հատկություն։ Շրջանակաձև կառուցվածքը ծածկվում է 

վեր բարձրացող փեղկով, որը սովորաբար ունենում է 0,9 մ լայնություն և 1,8 մ 

երկարություն։ Վեր բարձրացող փեղկը կարելի է պատրաստել  ջերմատնային որակյալ  

(մշակված) փայտից կամ ալյումինից։ Այն ծածկվում է ապակիով, պոլիէթիլենային 

թաղանթով կամ էլ կոշտ ապակեպլաստով։ Եթե պոլիէթիլենային թաղանթ է 

օգտագործվում, ապա վեր բարձրացող փեղկը պետք է ամռանը  զերծ պահել արևի 

Նկար 2.27 Մետաղյա ցանցավոր պատվանդանի 

վերնամաս՝ տեղադրված խողովակավոր շրջանակի վրա:  

Նկար 2.28 Բետոնե բլոկների վրա բարձրացված 

փայտե պատվանդանների գագաթային ծածկեր։ 

Բետոնե բլոկների բաց կողմերը դասավորված են 

այնպես, որ ջուր և ավելորդ մնացորդներ չկուտակվեն։ 
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ուղղահայաց ճառագայթումից։ Արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները կքայքայեն 

պոլիէթիլենը, եթե այն պատշաճ պաշտպանված չէ։ 

Տաք մարգերը իրականում սառը շրջանակներ են, որոնք  ջեռուցվում են դրսից։ Գոլորշի կամ 

տաք ջուր մատակարարող խողովակները կարելի է ամրացնել մարգի ամբողջ երկայնքով: 

Էլեկտրական ջեռուցում օգտագործելիս մալուխները, իբրև ջերմամատակարար, կարող են 

թաղվել հողի տակ։ Հնարավոր է նաև այս փոքր ջերմոցին տաք օդ մատակարարել  մեծ 

ջերմատնից։ Անշուշտ այս մեթոդը հաջողությամբ չի գործի մեծ մակերես զբաղեցնող 

տարածքների դեպքում, քանի որ այստեղ սովորաբար օդի բաշխումը վատ է կատարվում։ 

Սառը շրջանակավոր և տաքացվող մարգերով այս փոքրիկ ջերմատները քիչ ծախսատար 

են, երբ դրանք գործում են իբրև ջերմատանը կից օժանդակ կառույցներ։ Սակայն դրանք 

շահագործելու համար ներդրված աշխատանքի արժեքը բարձր է:   

Գարնանային և աշնանային տաք ցերեկների և սառը գիշերների ժամանակահատվածում 

օդափոխության նպատակով շրջանակի ապակեկալը ամեն առավոտ պետք է բարձրացնել: 

Իսկ գիշերվա ժամերին այն պետք է փակել, որպեսզի բույսերը չցրտահարվեն: Ջերմատների 

որոշ տերեր մշակել ու կիրառում են սառը շրջանակների օդափոխման կիսաավտոմատ 

մեթոդներ։ Ապակեկալների փոխարեն նրանք օգտագործում են խողովակների կամ այլ 

սարքերի վրա փաթաթվող մշտական օգտագործման ծածկեր։ Այս մեթոդները կարող է ինչ-

որ չափով նվազեցնել աշխատանքային ծախսերը: 

 

Նկուղային պահպանություն սոխուկավորների համար   

Սոխուկավորները կարելի է աճեցնել գարնանային վաճառքի համար։ Հին մեթոդները, երբ 

սոխուկավորները թաղում էին ամանների մեջ՝ ծածկելով սղոցաթեփի, հողի կամ աղով 

մշակված խոտի շերտով, իրենց տեղը զիջել են սոխուկավորների համար նախատեսված 

նկուղներին։ Սոխուկավորների նկուղում ամանները պարբերաբար ստուգվում են՝ 

խոնավության վիճակն ու աճի մակարդակը ճշտելու համար։ Երբ գալիս է աճեցման 

ժամանակը, արդեն հեշտ է  սոխուկները նկուղներից տեղափոխել ջերմատուն։ 

Սոխուկավոր բույսերի նկուղները սովորաբար կառուցվում են գետնի տակ՝ գիշերային 

բնական մեկուսացման  ընձեռած  առավելությունից օգտվելու նպատակով։ Աշնանային 

տաք օրերի ընթացքում օդափոխիչները  և նկուղի դռները փակ են պահվում, որպեսզի  տաք 

օդը մուտք չգործի ներս: Ձմռանը օդի ջերմաստիճանը նկուղում տատանվում է 2°- 5° С-ի 

սահմաններում, որը սոխուկավորների հաջող պահպանման համար պահանջվող 

սառնությունն է։  

Շատ արտադրողներ սոխուկավորների աճեցման համար այժմ օգտագործում են 

վերգետնյա պահեստային տարածքներ։ Այսպիսի սառեցնող կառուցվածքները ունենում են 

ջերմամեկուսացում: Սառեցումը ապահովվում է մեխանիկական սառնարանային 

սարքավորումների միջոցով։ Այս դեպքում գուշակության կարիք չի զգացվի, որ որոշվի, թե 

արդյոք սոխուկները ապահովում են պահանջվող հավասարաչափ աճը։ 
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Սպասարկող կառույցներ 

 

Սպասարկող կառույցը, որը նաև հայտնի է որպես գլխավոր կառույց, գտնվում է ջերմատան 

հյուսիսային կողմում: Ջերմատան տարածքում այն կարող է տեղակայված լինել 

կառույցների կենտրոնում այնպես, որ բոլոր կառույցները դրան հավասարահեռ լինեն: 

Գլխավոր կառույցը բույսերը պահպանելու համար միացված է ջերմատանը 

(ջերմատներին), քանի որ աշխատողները բույսերը մի կառույցից մյուսն են տեղափոխում: 

Գլխավոր կառույցի չափն ու կառուցվածքը լավագույնս որոշվում է ըստ դրա նպատակային 

օգտագործման: Վարչական գրասենյակները պետք է կառույցի մի ծայրում լինեն՝ հեռու 

փոշուց և հողի պահեստային տարածքից, ծաղկամաններից, ինչպես նաև այն տարածքից, 

որտեղ մշակաբույսերը նախապատրաստում են տեղափոխման և վաճառքի: 

Աշխատասենյակը անհրաժեշտ է լավ լուսավորել և ջեռուցել: Աշխատողներին հարկավոր է 

ապահովել զուգարաններով, կողպվող պահարաններով և ճաշելու հարմարություններով: 

Պահեստային տարածք է անհրաժեշտ ծաղկամանների, արկղերի, հողախառնուրդների, 

տորֆային մամուռների և պարարտանյութերի համար: Միջատների, հիվանդությունների 

և մոլախոտերի դեմ պայքարող քիմիկատները գլխավոր կառույցում չեն պահվում: Այս 

նյութերը հարկավոր է պահեստավորել առանձին, հրակայուն կառույցում, որը կարելի է 

ապահով կերպով կողպել: 

Գլխավոր կառույցը նաև պետք է ընդարձակ կամ պահուստային սառնարաններ ունենա՝ 

կտրված ծաղիկները պահելու համար: Տեսակավորման սեղանները և փաթեթավորման 

տարածքները պետք է նախագծված լինեն այնպես, որ բավականին ընդարձակ տարածք 

ապահովեն անգամ այնպիսի մեծ քանակությամբ տեղափոխումների համար, որոնք 

իրականացվում են տոնական օրերին: Փոխակրիչներն ու ձեռնասայլակները հեշտացնում 

են ապրանքների տեղափոխումը: Ապրանքի ընդունման տարածքի դռները պետք է մեծ 

լինեն և պաշտպանված այնպես, որ բույսերը բարձվեն բեռնատարների մեջ և 

բեռնաթափվեն` առանց սառեցման վտանգի:  
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Բաժին 3 

ՋԵՐՄԱՏԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

3.1 Վտանգի հայտնաբերում և ռիսկերի կառավարում 

 

Ջերմատան աշխատակիցներին հանդիպող հիմնական վտանգները հետևյալներն են՝ 

 

• Ջերմատանը գործող օպերացիոն սարքավորումներ, ավտո 

• Ջերմատանը գործող էլեկրական սարքավորումներ, ինչպես օրինակ այգեգործական 

մկրատները 

• Ծանր սարքավորումները հրելը կամ բարձրացնելը, ինչպես օրինակ ծանր 

ձեռնասայլակները կամ մեծ պարունակները 

• Սուր գործիքների օգտագործումը, ինչպես օրինակ էտման գործիքներ կամ  

• այգեգործական մկրատներ 

• Թունաքիմիկատների հետ աշխատանք 

 

Աշխատանքի ընթացքում առաջացող վտանգները կամ հիվանդությունները կարելի է 

կանխել, եթե այդ վտանգները ժամանակին հայտնաբերվեն և քայլեր ձեռնարկվեն դրանք 
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վերահսկելու համար: Ռիսկերի կառավարումը ներառում է վտանգի ամբողջական 

վերացումը կամ եթե դա հնարավոր չէ, ռիսկերի հնարավորինս նվազեցումը: 

 Ռիսկերի նվազեցման համար նախատեսված գործողություններն են՝ 

 

• Ուշադրություն դարձրեք անվտանգության համապատասխան կանոններին 

սարքավորումները գնելիս կամ փոխարինելիս 

• Փոփոխեք աշխատանքային գործընթացները կամ սարքավորումները 

• Մշակեք և իրականացրեք անվտանգ աշխատանքային ընթացակարգեր 

վտանգավոր աշխատանքների համար 

• Համոզվեք, որ աշխատակիցները օգտագործում են անձնական պաշտպանիչ 

սարքավորումներ և հետևում են անվտանգ աշխատանքային ընթացակարգերին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատանքի անվտանգության ընթացակարգեր 

 

Որոշ աշխատանքեր պահանջում են աշխատանքի անվտանգության հատուկ 

ընթացակարգեր՝ ռիսկը վերացնելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

 

Ե՞րբ է անհրաժեշտ ունենալ աշխատանքի անվտանգության կանոնները տպված և 

տեսանելի վայրերում փակցված: 

 

• Էլեկտրական սարքավորումների գործարկման համար 

• Քիմիական նյութերի հետ աշխատելիս (օր.՝ թունաքիմիկատներ) 

• Աշխատանքը միայնակ կատարելիս 

• Կանխիկ գումարի հետ աշխատելիս 

• Արտակարգ իրավիճակներում 

 

Ոչ բոլոր աշխատանքների համար է անհրաժեշտ ունենալ տպված աշխատանքի 

անվտանգության ընթացակարգերը: Հետևյալ գործոնները պետք է հաշվի առնել՝ որոշելու 

համար, թե արդյոք ջերմատանը պետք է ունենալ տպված տեղեկատվություն աշխատանքի 

անվտանգության ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

 

Ակնարկ 

Համեմատաբար վտանգավոր աշխատանքներ 

կատարող աշխատակիցները սովորաբար գիտեն 

և հասկանում են իրենց աշխատանքի հետ  

կապված վտանգները, որի շնորհիվ իրենք կարող են 

ուղղորդել մյուս աշխատակիցներին՝ 

կոնկրետ վտանգներ ներկայացնող աշխատանքների հետ 

գործ ունենալիս: 
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• Ի՞նչ ծանրության հետևանքներ կունենա պատահարը 

• Ի՞նչ հաճախականությամբ է տվյալ աշխատանքը կատարվում 

• Աշխատանքի բարդության աստիճանը 

 

 

Ո՞ր աշխատանքներն են պահանջում աշխատանքի անվտանգության 

ընթացակարգեր 

 

• Վտանգավոր աշխատանքները 

• Խրթին աշխատանքները, որոնց համար անհրաժեշտ է ունենալ քայլերի հստակ 

հերթականություն 

• Հաճախակի արվող աշխատանքներ 

• Ավելի հազվադեպ կատարվող աշխատանքներ, որոնց համար անհրաժեշտ են 

հիշեցումներ վտանգների և աշխատանքը անվտանգ ձևով կատարելու համար 

 

Կան որոշակի աշխատանքներ, որոնց համար տպված ընթացակարգեր անհրաժեշտ չեն: 

Որոշ դեպքերում անվտանգության հետ կապված հարցերը կարելի է քննարկել 

աշխատողների հետ վերապատրաստումների ժամանակ կամ ներկայացնել «Օրվա 

աշխատանքը» գործնական հանդիպման ժամանակ: 

Վերահսկողները և մենեջերները իրենք էլ մեծ ցանկություն ունեն աշխատակիցներին 

վերապատրաստելու, թե ինչպես անեն իրենց աշխատանքը անվտանգության կանոնների 

համաձայն, որից հետո աշխատակիցները պատասխանատվություն են կրում այս 

գործընթացներին հետևելու համար: 

 

Ինչպե՞ս մշակել աշխատանքի անվտանգության ընթացակարգեր 

 

Տպված աշխատանքի անվտանգության ընթացակարգերի մշակումը ներառում է հետևյալ 

5 քայլերը՝ 

 

1. Մշակեք աշխատանքի ընդհանուր նկարագրությունը, որի համար անվտանգ 

աշխատանքային գործընթացը անհրաժեշտ է: 

2. Բաժանեք այս առաջադրանքը մի քանի հիմնական առաջադրանքների 

3. Սահմանեք յուրաքանչյուր առաջադրանքի հետ կապված վտանգները 

4. Սահմանեք այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են աշխատակիցներին 

ներկայացվող ռիսկերը նվազեցնելու համար: 

5. Պատրաստեք այն գործողությունների ցանկը, որ աշխատակիցները պետք է 

հետևեն առաջադրանքը կատարելիս: 

Որպես օրինակ, եկեք մշակենք անվտանգ աշխատանքային ընթացակարգեր բույսերի 

տերևների կտրտման համար: 

 

Ուսուցում, վերապատրաստում և վերահսկողություն 

Ձեր աշխատանքային անվտանգության ծրագիրը պետք է ներկայացնի, թե ինչ ուսուցում և 

վերապատրաստում եք տրամադրելու ձեր աշխատակիցներին և երբ եք տրամադրելու: 
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Օրինակ, աշխատակիցները պետք է ստանան անվտանգ աշխատանքային 

ընթացակարգերի վերաբերյալ հրահանգներ, որոնց նրանք պետք է հետևեն, երբ 

վտանգավոր աշխատանքներ իրականացնելիս: 

Աշխատողները պետք է նաև վերապատրաստվեն արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող 

սարքավորումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

 

Կողմնորոշիչ դաս և այլ դասընթացներ 

Կողմնորոշիչ դասը աշխատողների կրթության կարևոր նախապայմաններից է, քանի որ 

այն հնարավորություն է տալիս ղեկավար անձնակազմին աշխատակիցների համար 

սահմանել աշխատանքային անվտանգության կանոններ՝ նախքան աշխատակցի 

աշխատանքի անցնելը: Սա մեծապես կնպաստի աշխատանքի ընթացքում տեղի ունեցող 

պատահարներից խուսափելու համար: Անվտանգության վերաբերյալ ուսուցումը պետք է 

լինի նաև շարունակական գործընթաց, օրինակ՝ աշխատակիցներին տեղյակ պահելը 

ապագայում սպասվող փոփոխությունների վերաբերյալ, ինչպես օրինակ՝ նոր 

աշխատանքային գործընթաց կամ նոր սարքավորման կիրառում: 

 

Ի՞նչ ներառել կողմնորոշիչ դասընթացի մեջ 

Հետևյալ թեմաները պետք է ներառել կողմնորոշիչ դասընթացներում՝ 

• Իրավունքներ և պարտավորություններ 

• Աշխատանքային վտանգներ 

• Անվտանգ աշխատանքային գործելակերպեր 

• Այլ թեմաներ, որոնք կարելի է ներառել՝ 

• Բարձրությունից ընկնելը, օրինակ՝ սանդուղքից օգտվելու անվտանգություն 

• Սարքավորման անսարքություն 

• Տարբեր ապրանքներ բարձրացնելը կամ տեղաշարժելը 

• Վերահսկողություն (սարքավորումների) 

• Ավտոմատացված համակարգեր 

• Սահմանափակում ունեցող տարածքներ 

• Անձնական անվտանգության սարքավորումներ 

• Աշխատավայրի վտանգավոր նյութերի տեղեկատվական համակարգ 

• Առաջին օգնություն և արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգեր 

• Բռնություն 

• Միայնակ աշխատելը 

  Վերապատրաստում 

 

Ջերմատան բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է գործնական վերապատրաստման 

դասընթաց՝ անվտանգ աշխատանքային ընթացակարգերի վերաբերյալ, նախքան կսկսեն 

իրենց աշխատանքը: 
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Հետևյալ 3 կետերը բնութագրում են այն հիմնական գործընթացը, որին ղեկավարող 

անձնակազմը կարող է հետևել ջերմատան աշխատակազմին վերապատրաստելուց առաջ: 

1. Նոր աշխատակիցների պատրաստում 

• Աշխատակցին բացատրեք աշխատանքը բոլոր մանրամասներով, ներառյալ 

անվտանգության կանոններ կամ պահանջվող անձնական անվտանգության 

սարքավորումներ: 

• Խրախուսեք աշխատակիցներին հարցեր տալ և ժամանակ տրամադրեք 

հարցերին ամբողջական և սպառիչ պատասխաններ տալու համար: 

2. Նոր աշխատակիցների վերապատրաստում 

 

• Աշխատակիցներին ծանոթացրեք և նկարագրեք հիմնական ընթացակարգերը, 

ներառյալ անվտանգության բոլոր նախազգուշական միջոցառումները: 

• Դանդաղորեն ծանոթացրեք անվտանգության ընթացակարգերին, որ 

աշխատակիցները հարցեր տան: 

• Թող աշխատակիցը ձեզանից հետո կրկնի քայլերը այնքան. մինչև սովորի 

ինքնուրույն անել: 

• Կրկնեք այն կետերը, որոնց աշխատակիցները դժվարանում են պատասխանել: 

• Պահպանեք վերապատրաստման դասընթացի ձայնագրությունը կամ գրավոր 

տարբերակը: 

 

3. Ստուգեք աշխատակցի առաջընթացը 

 

• Ուշադրությամբ հետևեք աշխատակցին աշխատանքի ընթացքում, հասկանալու 

համար, թե արդյոք նա հետևում է անվտանգության կանոններին: 

• Իրականացրեք նախօրոք չպլանավորված այցելություններ: 

• Շտկեքեք ոչ անվտանգ աշխատանքային գործընթացները: 

• Աշխատանքային առօրյայում կիրառեք և աշխատակիցների շրջանում 

շարունակաբար տարածեք աշխատանքը պատշաճ կատարելու 

սովորությունները: 

4. Վերահսկողություն 

 

Ջերմատան կառավարիչները պատասխանատու են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող 

յուրաքանչյուր աշխատակցի առողջության և անվտանգության համար: Ջերմատների որոշ 

աշխատակիցներ երբեմն վերահսկում են իրենց հետ աշխատողների աշխատանքը, եթե 

նույնիսկ իրենք չունեն վերահսկողի պաշտոնը: Հաճախ նրանք չեն գիտակցում վերահսկիչի 

աշխատանքի ամբողջ ծավալն ու պատասխանատվությունը, հատկապես երբ խոսքը 

վերաբերում է առողջությանը և անվտանգությանը: 

Վերահսկողությունը ներառում է հետևյալը՝ 
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• Բացատրեք աշխատանքի հնարավոր վտանգները: 

• Նոր աշխատակիցներին պատրաստեք անվտանգ աշխատանքային 

ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

• Համոզվեք, որ աշխատակիցները ստացել են համապատասխան 

վերապատրաստում իրենց առաջադրանքները իրականացնելու համար. 

ներառյալ անվտանգության նախազգուշական միջոցառումներ և անվտանգ 

աշխատանքային ընթացակարգեր: 

• Համոզվեք, որ անվտանգության համար նախատեսված սարքավորումները և 

անձնական անվտանգության սարքավորումները պահպանվում են լավ 

աշխատանքային պայմաններում: 

• Համոզվեք, որ բոլոր նյութերը պահպանվում են և օգտագործվում 

անվտանգության կանոններին համապատասխան: 

• Կիրառեք առողջությանը և անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները: 

• Շտկեքեք վտանգավոր գործողությունները կամ պայմանները, որ դուք կամ 

աշխատակիցները նկատում եք: 

• Շարունակաբար հետևեք աշխատակիցների աշխատանքին և բարեկեցությանը: 

Ինքներդ ծառայեք որպես լավ օրինակ աշխատակիցների համար՝ հետևելով անվտանգ 

աշխատանքային ընթացակարգերին և օգտագործելով անձնական անվտանգության 

սարքավորումներ: 

 

           

 

 

 

 

 

Նկար 3.1 Աշխատանքի բացատրում ջերմատան 

պայմաններում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 3.2 Աշխատակիցների վերապատրաստում  
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Ե՞րբ ստուգել 

Դուք Ձեր աշխատավայրը պետք է ստուգեք բավականին հաճախ, որպեսզի կանխեք 

վտանգավոր աշխատանքային պայմանների հետագա զարգացումը: Դաշտերում և 

ջերմատներում այս գործընթացը պետք է իրականացնել առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Դուք 

նաև պետք է ստուգեք Ձեր աշխատավայրը այն դեպքերում, երբ այնտեղ ավելացրել եք որևէ 

նոր գործընթաց կամ երբ միջադեպ (պատահար) է տեղի ունենում: Աշխատավայրի 

ստուգումը շարունակական գործընթաց է, քանի որ աշխատավայրը ևս բավականին 

հաճախ փոփոխվում է:  

 

Ո՞վ պետք է ստուգի 

Ստուգումները պետք է իրականացնեն վերահսկիչը կամ աշխատակիցը: Հնարավորության 

դեպքում առողջության և անվտանգության ներկայացուցիչը ևս պետք է ներգրավված լինի 

այս գործընթացում: 

 

Ինչպե՞ս ստուգել 

Ստուգումների ընթացքում բացահայտեք աշխատանքային վտանգավոր պայմանները և 

գործողությունները, որոնք կարող են պատճառ դառնալ որևէ վնասվածքի և ձեռնարկեք 

կանխարգելիչ միջոցառումներ: Հետևեք հետևյալ կանոններին՝ 

✓ Օգտագործեք ստուգաթերթիկ՝ ապահովելու համար ստոգումների մանրազնին 

լինելը և համապատասխանությունը նախկինում կատարված ստուգումների հետ:  

✓ Հարցրեք ինքներդ ձեզ՝ ինչ վտանգներ են կապված այն աշխատանքի հետ, որը դուք 

ստուգում եք կամ որը պետք է իրականացնել այդ աշխատանքային միջավայրում: 

✓ Ուշադրությամբ հետևեք, թե ինչպես են աշխատողները կատարում իրենց 

առաջադրանքները: Արդյոք նրանք հետևու՞մ են անվտանգ աշխատանքային 

ընթացակարգերին: 

✓ Խոսեք աշխատակիցների հետ իրենց ընթացիկ աշխատանքների մասին: Հարցրեք, 

թե աշխատանքի հետ կապված ինչ նկատառումներ ունեն նրանք: 

✓ Գրանցեք ցանկացած ոչ անվտանգ գործողություն, որը դուք կնկատեք: 

Չնայած, որ ձեր առաջին ստուգումները կթվան դանդաղ և դժվար, ժամանակի ընթացքում 

դրանք ավելի հեշտ հնարավոր կլինի իրականացնել և հետևաբար ձեր անվտանգության 

ծրագիրը կդառնա ավելի արդյունավետ: 

 

Ի՞նչը ստուգել 

Անվտանգության հետ կապված ստուգումները իրականացնելու տարբեր ձևեր կան, դրանք 

կախված են ձեր կազմակերպության անվտանգության ծրագրի նպատակներից: Օրինակ, 

դուք կարող եք կենտրոնանալ այն հիմնական առաջադրանքների վրա, որը կատարում են 

ձեր աշխատակիցները կամ որևէ կոնկրետ  խնդրի վրա, օրինակ էրգոնոմիկա: Համոզվեք, 

որ ձեր տեղանքի բոլոր մասերը պարբերաբար ստուգվում են:  

Ստորև ներկայացված են որոշ գործողություններ և իրավիճակներ, որոնք պահանջում են 

պարտադիր ստուգումներ: 
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Նկար 3.3 Ջերմատանը իրականացվող 

պարբերական ստուգման աշխատանքներ 

 

 

 

Հազվադեպ իրականացվող, ոչ մշտական և ամենօրյա աշխատանքային 

պարտականություններից դուրս աշխատանք, որը ենթադրում է բարձր ռիսկայնություն, 

քանի որ աշխատակիցները հնարավոր է ծանոթ չլինեն այդ գործընթացների հետ: 

✓ Ոչ արտադրական գործընթացները, ինչպես օրինակ սարքավորումների 

գործարկումը, պահպանությունը: 

✓ Էներգիայի բարձր աղբյուրները, ինչպիսիք են, օրինակ, էլեկրականությունը և 

դյուրավառ հեղուկները: 

✓ Իրավիճակներ, ինչպես օրինակ՝ սայթաքելը, ընկնելը կամ որևէ առարկայի ընկնելը: 

✓ Բեռնաբարձման իրավիճակներ, որոնց ժամանակ կա ողնաշարի և մկանային 

վնասվածքներ ստանալու ռիսկ: 

✓ Թունաքիմիկատների և այլ թունավոր նյութերի հետ աշխատանք: 

✓ Անպայման ստուգեք, արդյոք անվտանգ աշխատանքային կանոններին 

աշխատակիցները հետևում են, թե ոչ: Օրինակ, ի նկատի ունեցեք այս հարցերը. 

✓ Արդյոք աշխատակիցները անջատու՞մ են էլեկտրական սարքերը, երբ դրանցով 

աշխատանքը ավարտվել է: 

✓ Արդյոք աշխատակիցները օգտագործու՞մ են ձեռնոցներ բուսական մնացորդների, 

աղբի հետ գործ ունենալիս: 

✓ Արդյոք աշխատակիցները կարո՞ղ են իրենց վստահված աշխատանքը միայնակ 

կատարել: 

 

Ստուգումից հետո 

Հետևեք հետևյալ կանոններին՝ 

✓ Անմիջապես շտկեք լուրջ վտանգները կամ վտանգավոր աշխատանքային 

գործելակերպերը: Օրինակ, եթե ջերմատան տարածքում օգտագործում եք սանդուղք, որը 

վնասված է, ապա անմիջապես վերանորոգեք այն կամ փոխարինեք նորով: 

✓ Վտանգավոր գործելակերպերը դասակարգեք ըստ առաջնահերթության և վտանգի 

աստիճանի և նշանակեք համապատասխան անձանց՝ այդ վտանգները ըստ 

առաջնահերթության շտկելու համար: 

✓ Ուշադրություն դարձրեք, թե որ գործողությունը որքան ժամանակ կպահանջի 

(օրինակ նոր սարքավորման ձեռքբերումը): 

✓ Ձեր արդյունքների և հետագա քայլերի մասին տեղեկացրեք աշխատակիցներին: 
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Անվտանգության հետ կապված կանոնավոր հանդիպումներ 

Ջերմատան միջավայրի անվտանգության կանոնների պահպանման և փոփոխությունների 

վերաբերյալ իրազեկման համար շատ կարևոր են աշխատակիցների և վերահսկիչների միջև 

շարունակական հաղորդակցության պահպանումը և անվտանգության վերաբերյալ 

հանդիպումների կազմակերպումը: Հետևյալ կանոններին հետևելը կօգնի կազմակերպելու 

անվտանգության հետ կապված հաջող հանդիպումներ: 

✓ Յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպեք հանդիպումներ աշխատակիցների հետ, 

որպեսզի քննարկեք անվտանգության հետ կապված հարցերը: 

✓ Ձեր հանդիպումների ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձրեք վտանգավոր 

իրավիճակները կամ առաջադրանքները բացահայտելու եւ շտկելու վրա և 

անվտանգության հետ կապված հարցերը ձեր աշխատավայրում դարձրեք 

առաջնային: 

✓ Հանդիպումից առաջ աշխատակիցներին բաժանեք օրակարգը, որպեսզի 

աշխատակիցները նախօրոք մտածեն քննարկվելիք թեմայի մասին: 

✓ Յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո պահեք տվյալ հանդիպման ժամանակ 

քննարկված թեման, հնչած հարցերը և կարծիքները: 

✓ Հանդիպման համար բերեք հետևյալը՝ 

✓ ձեր վերջին ստուգման հաշվետվությունը, 

✓ վերջին ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ զեկույց, 

✓ առաջին օգնության և միջադեպերի հետաքննությունների հաշվետվություններ, 

✓ Որևէ նոր, անվտանգ աշխատանքային ընթացակարգեր: 

 

Ձեռքի և էլեկտրական գործիքներ 

Ձեռքի գործիքները, ինչպիսիք են դանակները, ծառամկրատը կամ էտի մկրատը և 

էլեկտրական գործիքները, ինչպիսիք են կենդանի ցանկապատները խուզելու մկրատները, 

հաճախակի ավելորդ կտրվածքների ու վնասվածքների պատճառ են դառնում: 

 

 

Տարածված վտանգները 

 

✓ Դանակի կամ մկրատի շեղբի կտրվածքներ 

✓ Կսմիթի կետում մատների, հագուստի կամ զարդեղենի բռնում 

✓ Կրկնական օգտագործում, որը հանգեցնում է գերօգտագործման հետ կապված 

վնասվածքների 

 

Միջադեպերի օրինակներ 

 

✓ Երիտասարդ աշխատողը, էտելու նպատակով ծառի ճյուղը բռնած ժամանակ 

անզգուշաբար կտրել էր մատը: Անհրաժեշտ եղավ հինգ կար դնել: 
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✓ Տնկարանի աշխատակցուհին մի քանի շաբաթ շարունակ ձեռքի էտում կատարելով՝ 

վնասել է դաստակը: 

 

Անվտանգության խորհուրդներ 

 

✓ Ընտրեք գործիքներ, որոնք հարմար են ձեր ձեռքերին և աշխատաոճին և որոնք 

օգտագործելը հարմարավետ է ձեզ համար: 

✓ Հավաստիացեք, որ գործիքները անհրաժեշտ չափով սրված են: 

✓ Ըստ անհրաժեշտության օգտագործեք անձնական պաշտպանության հետևյալ 

միջոցները (ԱՊՄ). 

✓ Տվյալ աշխատանքի համար հարմար ձեռնոցներ 

✓ Աչքերի պաշտպանություն 

✓ Լսողության պաշտպանություն 

 

Պեստիցիդների հետ աշխատանքը 

 

✓ Օգտագործեք ԱՊՄ, ինչպիսին է հակագազը և պաշտպանիչ արտահագուստը, 

ինչպես խորհուրդ են տալիս պեստիցիդների արտադրողները: 

✓ Հավաստիացեք, որ կողքներդ մարդիկ չկան, ովքեր կարող են ենթարկվել 

պեստիցիդի անմիջական ազդեցությանը: 

✓ Պահպանեք աշխատանքի անվտանգության ընթացակարգերը: 

✓ Սրսկում մի կատարեք ուժեղ քամու ժամանակ: 

 

Աշխատանքի ավարտական փուլը 

 

Եթե օգտագործել եք ձեռնոցներ, ապա նախքան հանելը դրանք լվացեք հոսող ջրի տակ, 

որից հետո հանեք և լվացեք ձեր ձեռքերը: Եթե օգտագործել եք այլ պաշտպանիչ 

արտահագուստներ, ապա հանելուց անմիջապես հետո լվացեք: 

 

✓ Պեստիցիդները վերադարձրեք իրենց պահեստավորման ճիշտ տեղը և 

հավաստիացեք, որ պիտակները տեսանելի ու ընթեռնելի լինեն: 

✓ Պեստիցիդները պահեստավորեք օդափոխվող, կողպված տարածքում և տեղադրեք 

նախազգուշացնող նշաններ: 

 

Պարտականությունների ցանկ 

 

Գործատուներ 

 

✓ Ապահովել ծխահարման միջոցների մասին պահանջվող նախազգուշացնող 

նշանների տեղադրումը: 

✓ Կատարել պեստիցիդներով բուժման սարքավորումների խնամքը և 

վերանորոգումը: 
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✓ Նախքան օգտագործումը, ապահովել պեստիցիդների անվտանգ շահագործման 

գծով աշխատողների վերապատրաստումը և հավաստագրումը: 

✓ Աշխատողներին հիշեցնել, թե իրենք անձնական պաշտպանության ինչ միջոցներ են 

պարտավոր կրել: 

✓ Ապահովել համարժեք ղեկավարություն բոլոր փուլերում (վերապատրաստումից 

առաջ, դրա ընթացքում և դրանից հետո): 

✓ Բուժման ենթարկված տարածքում նորից մտնելու համար ապահովել 

համապատասխան ստորագրություն: 

✓ Ապահովել պեստիցիդների պատշաճ պահպանությունը և գույքագրումը: 

✓ Վարել պեստիցիդների կիրառման գրանցամատյան: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մաքրումը  

 

Մաքրումը ներառում է մոլախոտերի, աղբի և հողի հեռացումը, որը ջերմատան և 

սարքավորումների վարակազերծմանը նախորդող առաջին քայլն է: Բետոնե և ծածկույթով 

հատակներից աղբը հավաքելու համար որոշ բուսաբույծներ օգտագործում են փոշեկուլ: 

Հողը և բույսերի ու աճման միջավայրի օրգանական մնացորդները նվազեցնում են 

ախտահանիչ միջոցների արդյունավետությունը: Կան նաև կոնկրետ ջերմատանն 

օգտագործելու համար նախատեսված ախտահանիչներ, օրինակ՝ Strip-It-ը, որը 

ծծմբաթթվի և խոնավեցուցիչ միջոցի համակցություն է, որը հեռացնում է ջրիմուռները, 

կեղտը և ջրի կոշտ նստվածքները: Մեկ այլ տարբերակ է օճառով և բարձր ճնշման ջրով 

լվանալը: Օճառը հատկապես օգտակար է հաստ շերտով նստվածքների հեռացման համար. 

սակայն անհրաժեշտ է մանրակրկիտ կերպով ողողել, որովհետև օճառի մնացորդները 

կարող են ակտիվությունից զրկել որոշ ախտահանիչ նյութեր, ինչպիսին են, օրինակ, Q-

աղերը. 

Սկսեք վերևից և շարունակեք դեպի ներքև: Վերևից ներքև ավլեք պատերը և ներքին 

կառուցվածքները, իսկ հատակը մաքրեք հողից, օրգանական նյութերից և մոլախոտերից: 

Հիվանդություններ հարուցող օրգանիզմները կարող են բույն դնել ծպեղներում, 

պատուհանագոգերի ելուստներում, օդային խողովակների վերևի մասերում և պոլիէթիլենի 

Աշխատողներ 

 

✓ Անհրաժեշտության դեպքում անցնել 

հավաստագրում 

✓ Զննել պեստիցիդների կիրառման 

սարքավորումը և զեկուցել 

թերությունների կամ վերանորոգումների 

անհրաժեշտության մասին: Հետևել 

աշխատանքի անվտանգության 

ընթացակարգերին: 

✓ Կրել պատշաճ ԱՊՄ: 
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թաղանթի ծալքերում: Նշված տարածքները, ինչպես նաև այնպիսի հյուսվածքակազմով 

մակերեսները մաքրելու համար, ինչպիսիք են բետոնը և փայտը, լրացուցիչ խնամք է 

անհրաժեշտ, քանի որ դրանք կարող են թաքցնել օրգանիզմների բազմաթիվ տեսակներ: 

Եթե հատակը մերկ հող է կամ մանրախիճ, ապա տեղադրեք մոլախոտերի դեմ պայքարի 

համար նախատեսված նոր փսիաթներ և վերանորոգեք եղածները: Փսիաթները կանխում 

են մոլախոտերի աճը և հեշտացնում ջրիմուռների դեմ պայքարը: Խուսափեք փսիաթի վրա 

քարեր տեղադրելուց, որոնք կարող են հողից խոնավություն կլանել՝ իդեալական միջավայր 

ստեղծելով մոլախոտերի, հիվանդությունների, միջատների և ջրիմուռների համար: 

Սեզոնի վերջում անհրաժեշտ է նաև մաքրել ոռոգման համակարգերը՝ կուտակված կեղտը 

և վնասակար օրգանիզմները (այլ խոսքով՝ կենսաբանական փառը) այնտեղից հեռացնելու 

համար: Այս նպատակով բուսաբույծները հաճախ օգտագործում են արտադրատեսակներ, 

որոնք պիտակավորված են որպես ոռոգման համակարգի մաքրման միջոց, ինչպիսիք են 

օրինակ՝ ծծմբաթթվի և խոնավեցուցիչ լուծույթի խառնուրդը (Strip-It), ջրածնի պերօքսիդ 

կամ պերիքսիքացախային թթու պարունակող ախտահանիչ նյութերը (SaniDate)՝ լորձերն 

ու աղբի մնացորդները լվանալու համար: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Նկար 3.4 Ջերմատան մաքրման 

աշխատանքներ 

 

 

3.2 Ջերմատունն ախտահանելու անհրաժեշտությունը 

 

Հիվանդածին շատ հարուցիչների դեմ կարելի է որոշակի հաջողությամբ պայքարել ախտահանիչ 

նյութերի օգնությամբ: Օրինակ, բույսերի աճման միջավայրից կամ անոթներից ընկած փոշու 

մասնիկները կարող են պարունակել բակտերիաներ կամ սնկեր, ինչպիսիք են Rhizoctonia-

ն կամ Pythium-ը: Ախտահանիչները կօգնեն պայքարել այս հիվանդածին վնասատուների դեմ: Բացի 

հիվանդածին հարուցիչներից, որոշ ախտահանիչ միջոցներ պայքարում են նաև ջրիմուռների դեմ, 

որոնք սնկի մոծակների և առափնյա ճանչերի բազմացման լավագույն միջավայր են: 

 

Պարունակների մաքրումը 

Բույսերի հիվանդահարուցիչները, ինչպիսիք են Pythium-ը, Rhizoctonia-ն և Thielaviopsis-ը, կարող 

են գոյատևել արմատների վրա եղած կեղտի կամ ջերմատան հողի մասնիկների մեջ: Եթե բույսը 

հիվանդություն է ունեցել, ապա խոսափեք պարունակները նորից օգտագործելուց: Ճիշտ կլինի նաև 
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խուսափել նախկինում օգտագործված պարունակներում այնպիսի մշակաբույսեր ցանելուց, որոնք 

հակում ունեն Thielaviopsis-ի հանդեպ, օրինակ՝ զառմանուշակ: Ուսումնասիրությունները ցույց են 

տվել, որ Thielaviopsis-ի սպորները ունակ են գոյատևել  բազմակի օգտագործման խցիկային 

սկուտեղների վրա և վարակել նոր բույսեր: 

Նախքան ախտահանիչով մշակելը, բազմակի օգտագործման ենթակա պարունակները պետք է 

մանրակրկիտ կերպով լվանալ՝ հողի մասնիկներն ու բույսերի մնացորդները, նույնիսկ եթե բույսը 

հիվանդության նշաններ ցույց չի տալիս: Մնացորդներն ու օրգանական նյութերը կարող են 

հիվանդահարուցիչներին պաշտպանել ախտահանիչ լուծույթի հետ  շփումից: 

 

Հիվանդություններով վարակվելու գործընթացի կանխարգելման քայլեր 

 

✓ Ախտահանել բույսերը տեղադրելու համար նախատեսված սեղանները, որոնք 

նախընտրելի է, և լինեն մետաղալարից: Ամանները, տապակները և սկուտեղները 

պետք է լինեն նոր կամ ախտահանված: Փայտե նստարանները կարող են 

հանդիսանալ արմատային փտման և միջատներով վարակման աղբյուր: Փայտե 

մակերեսներին աճող ջրիմուռները իդեալական միջավայր են ստեղծում սնկի 

մոծակների և առափնյա ճանչերի համար: Բուսահիվանդահարուցիչները, ինչպիսին 

է ֆիտիումը (Pythium), կարող են  աճել փայտի մեջ, և փայտի մեջ արմատներ գցող 

բույսերը կարող են վարակվել: 

✓ Ախտահանել սեղանները, որոնք, նախընտրելի է, որ ունենան ոչ ծակոտկեն 

մակերես, օրինակ՝ լամինատից: 

✓ Յուրաքանչյուր ջերմատան, հատկապես բույսերի բազմացման նպատակով 

օգտագործվող ջերմատան մուտքի մոտ պատրաստել լվացարան՝ ձեռքերը լվանալու 

և ոտքերի ախտահանիչ լոգանքի համար: 

✓ Ձեռքերն ու եղունգները մաքուր պահելով կկրճատվի հիվանդությունների 

հնարավոր տարածումը: Լատեքսային կամ պաշտպանիչ այլ ձեռնոցներ կրելու 

պարագայում դրանք մաքրել և պարբերաբար փոխել: Ոտքերի լոգանքի 

ախտահանիչ լուծույթը փոխեք ամեն օր, իսկ հատակի փսիաթներն՝ ամեն շաբաթ: 

✓ Տնային կենդանիներին հեռու պահել սեղաններից և սածիլման տարածքներից: 

✓ Ջերմատան ամբողջ տարածքում հենարաններ տեղադրել՝ խողովակների 

գլխիկները կախելու համար: Առհասարակ բոլոր պարունակներն ու խողովակները 

հատակից բարձր պահել՝ հիվանդահարուցիչներով վարակը կանխելու նպատակով: 

✓ Բույսերի աճման միջավայրը պետք է լինի մաքուր և ծածկված տարածքում: 

✓ Խուսափել բուսանյութի տեղափոխություններից: 

✓ Հողախառնուրդը խառնելու տարածքում խուսափել կեղտոտ ամանների, հին 

հողախառնուրդի կամ բույսերի մնացորդների կուտակումներից: 

✓ Համոզվել, որ ջերմատանը տեղադրված աղբամանները ծածկված են, որպեսզի 

հիվանդությունների սպորները չտարածվեն դեպի բույսեր: 

✓ Ջերմատան շրջագծի երկայնքով, դրսի կողմում եղած բուսականությունը և 

մոլախոտերը օծել այգեգործական լուծույթով՝ վնասատուների ձմեռումը կանխելու 

համար: 
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Մաքրում և սանիտարական աշխատանքներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անձնական հիգիենա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առաջարկություններ գյուղատնտեսական լավագույն գործելակերպի 

տեսակետից 

✓ Արտադրանքը պահել խմելու ջրի տակ կամ ախտահանեք 100–200 միլիոներորդ 

մաս ազատ (առկա) քլորով՝ վերաշրջանառվող ջրի 6,8–7,2 pH-ի պայմաններում, 

ընդ որում այս գործողությունը կարելի է անել ընկղմելու, թրջելու կամ ցողելու 

միջոցով: 

✓ Քլորը պետք է լինի նատրիումի քլորիդի, կալցիումի քլորիդի կամ հեղուկ քլորի 

տեսքով. կոնկրետ պայմաններում կարելի է նաև օգտագործել քլորային գազ, քլորի 

երկօքսիդ և օզոն, բայց վերջիններս կարող են թունավոր լինել մարդկանց համար, 

ուստի պետք է մեծ զգուշությամբ կիրառել: 

✓ pH-ը պահպանեք 6,8–7,2 միջակայքում. pH > 8,0-ն ավելի պակաս արդյունավետ է, 

իսկ pH < 6,5-ի դեպքում մեքենասարքավորումները և արտադրանքը կարող են 

ենթարկվել կորոզիայի: 

✓ Ջրում ազատ քլորի կոնցենտրացիաները և pH-ը կանոնավորապես և ճշգրտորեն 

չափելու համար օգտագործել համապատասխան մեթոդներ (ավտոմատ կամ 

ձեռքի):  

✓ Քլորացված լուծույթի ջրի ջերմաստիճանը պահել մթերքի պտղամսի 

ջերմաստիճանից ~5 C°-ով բարձր: 

✓ Վերաշրջանառվող ջուրը փոխել ամեն օր, բայց ապահովեք այդ ջրի հեռացման 

բնապահպանական կանոնները:  

✓ Մակերեսի ավելցուկային խոնավությունը հեռացնել թափահարման կամ օդի 

հոսքի միջոցով: 

Առաջարկություններ գյուղատնտեսական լավագույն գործելակերպի 

տեսակետից 

✓ Ֆերմերային տնտեսության աշխատողներին տրամադրել անձնական հիգիենայի 

գործելակերպերի վերաբերյալ հրահանգներ, նախընտրելի է՝ գրավոր ձևով: 

✓ Աշխատողներին վերապատրաստել անձնական հիգիենայի գործելակերպերի 

թեմայով և հնարավորության դեպքում վարել վերապատրաստման 

գրանցամատյան: 

✓ Զուգարանները և ձեռքերը լվանալու հարմարությունները մատչելի դարձնել 

աշխատողների համար: 

✓ Առանձին վայրեր ունենալ սնվելու և ընդմիջում անելու համար: 

✓ Աշխատողներին տեղյակ պահել, որ որոշակի հիվանդություններ (փորլուծություն, 

վարակիչ վերքեր) կարող են վարակել սննդամթերքը, եթե հիվանդը անմիջական 

շփում ունենա վերջնական թարմ մթերքի հետ. ուստի, հիվանդացած 

աշխատողներին, առանց որևիցե նախապաշարմունքի, հրահանգեք այլ 

աշխատանքներ կատարել: 

✓ Պատահական այցելուներին թույլ չտալ մուտք գործել տարածք, սահմանափակել 

երեխաների  մուտքը (էնդեմիկ բույսերով զբաղեցված տարածքներում կա 

Հեպատիտ Ա-ի վտանգ): 
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Բաժին 4 

ՋԵՐՄԱՏԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

 

 
 

 

4.1 Ջերմատան ջեռուցում 
 

Տաք ջրով և գոլորշիով ջեռուցվող ջերմատների խողովակաշարը 

Գոլորշին ու տաք ջուրը շարժվում են խողովակներով, որոնք գործում են ջերմատանը 

որպես ջերմափոխանակիչ սարքեր կամ մարտկոցներ: Այսպիսով, հարկավոր է հաշվել 

խողովակների անհրաժեշտ երկարությունը, որը պահանջվում է ժամում կկալ ջերմություն 

ապահովելու համար: Տաք ջրով ջեռուցման համակարգերում ջրի ջերմաստիճանը 

սովորաբար կազմում է 82,1C°: Գոլորշու ջերմաստիճանը նույնանուն համակարգերում 

կազմում է 101,6C°: Սա հագեցած գոլորշու ջերմաստիճանն է մթնոլորտային ճնշման 

արժեքից մի փոքր ավելիի պայմաններում: Մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ջուրը 

դառնում է գոլորշի 100C°-ի դեպքում: 

 

Խողովակների տեսակներ 

Օգտագործվում են երկու տեսակի խողովակներ՝ սովորական և կողավոր: Կողավոր 

խողովակները պատրաստվում են իրար մոտ գտնվող սկավառակների կամ թիթեղների 

ամրացման միջոցով: Այդ կողերը ավելացնում են տաքացնող խողովակի մակերեսը: Որքան 

մեծ է մակերեսը, այնքան ավելի ջերմություն է հաղորդվում: Հարդյունս, պահանջվում են 
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ավելի քիչ քանակությամբ խողովակներ: 5 սմ տրամագծով մեկ գծամետր կողավոր 

խողովակը հաղորդում է նույնքան ջերմություն, որքան՝ 5 սմ տրամագծով 5 գծամետր  

սովորական խողովակը: Կողավոր խողովակների ջերմափոխանցման ցուցանիշները 

տարբերվում են: Խողովակ ընտրելիս միշտ հարկավոր է հաշվի առնել արտադրողի 

բնութագրիչները՝ խողովակի կոնկրետ ցուցանիշները պարզելու համար: 5 սմ տրամագծով 

մեկ գծամետր սովորական խողովակը, որով անցնում է 82,1C° ջերմությամբ ջուր, 

փոխանցում է մոտավորապես ժամում 40 կկալ ջերմություն: Այդպիսով, 5 սմ տրամագծով 

կողավոր խողովակում 82,1C° ջերմաստիճանի տակ անցնող ջուրը հաղորդում է ժամում 40 

x 5 կամ 200 կկալ ջերմություն: 

Գոլորշիով ջեռուցվող ջերմատանը կարելի է օգտագործել 3,2 սմ կամ 3,75 սմ տրամագծով 

խողովակներ: Եթե գոլորշու ջերմաստիճանը կազմում է 101,6C°, իսկ շրջապատող 

ջերմաստիճանը հավասար է 15,5C°-ի, 3,75 սմ տրամագծով մեկ գծամետր խողովակը 

արձակում է գրեթե նույնքան ջերմություն, ինչ 5 սմտրամագծով տաք ջուր պարունակող 

խողովակը կամ ժամում  400 կկալ ջերմություն: 3,75 սմ տրամագծով երկաթյա խողովակը, 

որի միջով անցնում է 101,6C° գոլորշի, արձակում է մոտավորապես ժամում 470 կկալ, եթե 

շրջապատող ջերմաստիճանը կազմում է 15,5C°: 3,2 սմ-անոց մեկ գծամետր կողավոր 

խողովակը համարժեք է 3,2 սմ տրամագծով 6 գծամետր և 5 սմ տրամագծով 4,2 գծամետր 

սովորական խողովակներին: 

 

Պահանջվող խողովակների քանակի հաշվարկում 

Ապակիով ծածկված ջերմատներում, որոնք նկարագրված են նախորդ օրինակում, 

պահանջվում է 860.000 կկալ ջերմություն մեկ ժամում: Կարելի է պարզել պահանջվող 

խողովակների քանակը տաք ջրի և գոլորշու դեպքում, ինչպես նաև սովորականև կողավոր 

խողովակների դեպքում: Տաք ջրով աշխատող 5 սմ-անոց սովորական խողովակները, 

արտահայտված գծամետրով, հավասար են ջերմային ընդհանուր պահանջները 

(860.000կկալ) բաժանած մեկ ոտնաչափ խողովակի փոխանցված ջերմությանը (360 կկալ), 

հետևյալ կերպ. 

381708 + 160 = 2385,68 ֆ (727,2 մ) 
 

Տաք ջրով աշխատող 5 սմ-անոց կողավոր խողովակները, արտահայտված գծամետրով, 

հավասար են. 

381708 + 800 = 477,13 ֆ (145,4 մ) 

Նույն արժեքը կարելի է ստանալ՝հասարակ խողովակների երկարությունը բաժանելով 5-ի: 

Այդ թիվը սովորական խողովակների փոխարկման գործոնն է՝ կողավոր խողովակների 

համարժեք թիվը գտնելու համար: 

2385,68 + 5 = 477,13 ֆ (145,4 մ) 

Գոլորշիով աշխատող սովորական 3.2 սմ տրամագծով խողովակներն ունեն կկալ-երի նույն 

արտադրողականությունը, ինչ 5 սմ տրամագծով տաք ջրով աշխատող խողովակները: Դա 

նշանակում է, որ պահանջվող խողովակների երկարությունը նույնն է կամ հավասար 727,2 
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գծամետրի: Եթե օգտագործվում է 3,2 սմ-անոց կողավոր խողովակ, ապա պահանջվող 

քանակը կազմում է սովորական խողովակի մեկ վեցերորդը կամ. 

2385,68 : 6 = 397,61 գծային ֆուտ (727,2 մ : 6 = 121,2 մ) 

Եթե ջերմատան ջերմաստիճանը պետք է լինի 15,5C°-ից ցածր, ապա խողովակների 

երկարությունը կտարբերվի այն արժեքներից, որոնք ստացվել են նախորդ օրինակում: Այս 

փոփոխությունը տեղի է ունենում պահանջվող ավելի ցածր և տաք ջրի կամ գոլորշու 

ջերմաստիճանների միջև տարբերությունների պատճառով: 15,5C°-ից ցածր 

ջերմաստճանների դեպքում, տրված տրամաչափի խողովակը կարձակի ավելի շատ 

ջերմություն՝ ջրի կամ գոլորշու միևնույն ջերմաստիճանի պարագայում: 

Ջերմամատակարարման ճարտարագետը ջերմատան ջերմային պահանջները կարող է 

հաշվարկել տարբեր ջերմաստիճանների պայմաններում: 

 

Խողովակաշարի տեղակայումը 

Հնարավորինս հավասար ջերմաբաշխում ստանալու համար ջեռուցման խողովակները 

պետք է ճիշտ տեղադրել ջերմատանը: Խողովակների տեղակայման վայրը կախված է 

մշակվող մշակաբույսերի տեսակից, դրանց ջերմային պահանջներից, խողովակների 

գծամետրից և խողովակների տեղադրման մեթոդից: 

Արժեքավոր տարածքը խնայելու նպատակով ջեռուցման խողովակները տեղադրվում են 

մեկը մյուսի վրա, կողային պատերի և վերջնապատերի երկայնքով: Ջեռուցման 

առավելագույն արդյունավետությունը հասանելի է լինում խողովակների շուրջ ազատ օդի 

շրջանառության դեպքում: Այդպիսով, խողովակների իրար վրա կուտակումը նվազեցնում 

է ջեռուցման արդյունավետությունը: Կուտակումը կրճատում է օդի շրջանառությունը 

վերևի խողովակների շուրջ: Բացի այդ, օդը տաքացվում է ստորին խողովակների կողմից՝ 

դրանով նվազեցնելով վերին մասում գտնվող խողովակների ջեռուցման 

արդյունավետությունը: Այդ կորուստը լրացնելու համար հարկավոր է տեղադրել լրացուցիչ 

խողովակներ: 

Շատ բուսաբույծներ օգտագործում են ջերմատների բարձր ոտներով իշոտնուկների 

տակից տրվող ջեռուցումը: Ջեռուցման խողովակների տեղադրումը իշոտնուկների տակ 

նույնպես նվազեցնում է օդի շրջանառությունը խողովակների շուրջ: Այս դեպքում նույնպես 

կրճատվում է ջեռուցման արդյունավետությունը: Չնայած ջեռուցման 

արդյունավետության նվազմանը, այս մեթոդը դրական է ազդում՝ ջերմություն 

ապահովելով բույսի արմատներին,: 

Եթե ջերմատունը ջեռուցելու համար համակարգերը աշխատում են տաք ջրով կամ 

գոլորշիով, ապա օգտագործվում է տրոմբոնային կամ խողովակների շարունակական 

միացումը: 

Խողովակների այս տեսակի համակարգը ապահովում է ջերմության հավասարաչափ 

բաշխում: Ջերմատան բոլոր կողմերում բավարար ջերմություն ապահովելու համար 

խողովակների ջեռուցող մասի առնվազն 25 տոկոսը պետք է տեղադրված լինի կողային կամ 

ծայրամասային պատերի մոտ: 
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Ներկայումս, շատ ջերմատներում կառուցվում են ջեռուցվող հատակներ: Դրանք 

պատրաստվում են մինչև բետոնի լիցքը կատարելը հատակի տակ խողովակների 

տեղադրման միջոցով: Այս ջեռուցման համակարգերը չափազանց արդյունավետ են, 

հատկապես այն մշակաբույսերի դեպքում, որոնք աճում են հատակին կամ հետհոսքի և 

հեղեղվող հատակների ոռոգման համակարգերի կիրառման դեպքում: Ներհատակային 

տաքությունը արագ չորացնում է հատակը: Հատակի ջեռուցման համակարգերը 

սովորաբար նախատեսված չեն լինում ջերմատան ընդհանուր ջերմային 

արդյունավետության ապահովման համար և կարող է պահանջվել պատերի մոտ կամ 

վերևում տեղադրված որոշակի ջեռուցման համակարգի տեղադրում: Ներհատակային 

ջեռուցման համակարգերի տեղադրումը շատ թանկ է, սակայն դրանց շահագործումը ավելի 

արդյունավետ է, քանզի հատակի լայն ծավալները երկար ժամանակով պահպանում են 

տաքությունը: 

 

Ջեռուցման կաթսաները 

Ներկայումս ջեռուցման կայանքները կարելի է ձեռք բերել որպես ամբողջական փաթեթ, 

որոնց տեղադրումը ջերմատանը դյուրին է: Գոյություն ունեն կաթսաների երկու հիմնական 

տեսակներ՝ հրախողովակավոր և ջրախողովակավոր  կաթսաներ: Հրախողովակավոր 

կաթսան պարունակում է մի շարք խողովակներ, որոնց միջով անցնում է տաք օդը: Այդ 

խողովակները շրջապատված են ջրով: Տաք օդը սառը ջրի մեջ գտնվող խողովակներով 

անցնելուն զուգընթաց ջուրը տաքանում է: 

Ջրախողովակավոր կաթսայում ջուրը անցնում է խողովակներով: Տաքությունն ու այրման 

գազերը անցնում են խողովակների կողքով և տաքացնում են ջուրը: Այս կաթսաների 

յուրաքանչյուր տեսակն ունի իր առավելություններն ու վառելիքային պահանջները՝ 

կախված դրանց օգտագործման առանձնահատուկ ոլորտներից: Նախքան ջերմատան 

պահանջները բավարարող կաթսան ընտրելը, ջերմոցատերերը պետք է խորհրդակցեն 

ջեռուցման մասնագետի հետ, ծանոթանան կաթսայի տեսակին: 

 

Կաթսայի ցուցանիշները 

Կաթսաների ցուցանիշները հաշվարկվում են ձիաուժերով: Կաթսայի մեկ ձիաուժը 

հավասար է  8440կկալ ժամում: Ջերմատան ջեռուցման պահանջները սահմանում են 

կաթսայի չափսերը: (Հիշեք, որ ջեռուցման պահանջը կախված է ջեռուցվող տարածքի 

չափսերից, օգտագործված ապակեպատման նյութերից, ցանկալի ներսի ջերմաստիճանից 

և դրսի հաշվարկային ջերմաստիճանից): Ընդհանուր առմամբ, 4,645 մ2 տարածքը կարելի 

է ջեռուցել 200 ձիաուժ կաթսայով, որը ծածկված է ապակիով՝ ներսի հաշվարկային 

ջերմաստիճանը 15,5C°-22,5C°-ի հասցնելու դեպքում: Շատ ջերմոցատերեր գերադասում 

են օգտագործել փոքր ծավալի կաթսաներ: 

Եթե որևէ պատճառով մեկ կաթսան շարքից դուրս է գալիս, ջերմատունը սառչելուց փրկում 

է երկրորդ կաթսան: 
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Վթարային ջեռուցման սարքավորումները 

Ջեռուցման համակարգերը հիմնականում ի վիճակի չեն աշխատելու ուժեղ ձյան 

տեղումների կամ սառցե փոթորիկի պատճառով սնուցման գծերի շարքից դուրս գալու 

պայմաններում: Հարկավոր է նախատեսել սնուցման վթարային աղբյուր, օրինակ, 

բենզինով կամ դիզելային վառելիքով աշխատող գեներատոր, որը օգտագործվում է 

ընդհանուր էլեկտրասնուցման լարերի վերանորոգման ընթացքում: Վթարային 

գեներատորի հզորությունը պետք է բավարարի կաթսայի առնվազն կես հզորությամբ 

աշխատանքը: Այս հարցում ջերմոցատիրոջը պետք է օգնի որակավորված էլեկտրիկը: 

 

Պլաստիկ ծածկով ջերմատների ջեռուցման համակարգերը 

Պլաստիկ ծածկով ջերմատները ժամանակավոր կառույցներ են կամ օգտագործվում են 

միայն տարվա կեսի ընթացքում: Դա նշանակում է, որ կենտրոնացված տաք ջրով կամ 

գոլորշիով ջեռուցման համակարգերը հաճախ տնտեսապես արդյունավետ չեն այս տեսակի 

կառույցներում տեղադրելու համար: Փոխարենը պլաստիկ ծածկով ջերմատներում կարելի 

է օգտագործել օդատաքացուցիչ ջեռոցներ: 

 

Օդատաքացուցիչ ջեռոցներ 

Փոքր ջերմատների կենտրոնում տեղադրվում է մեկ օդատաքացուցիչ օդային 

դեֆլեկտորներով, որը պահպանում է ջերմատանը պահանջվող ջերմաստիճանը: Ավելի մեծ 

ջերմատներում պահանջվում են մեկից ավելի նմանօրինակ սարքեր: Բացի այդ, մեծ 

ջերմատներում խնդիր է ջերմության հավասար բաշխման հարցը, երբ օգտագործվում են 

կենցաղային օդատաքացուցիչները: 

Ջերմաբաշխումը կարելի է բարելավել օդափոխիչ ներառող օդատաքացուցիչների վրա 

կիրառելով անցքավոր պոլիէթիլենե խողովակ: Օդի շարունակական շրջանառության 

համար օդափոխիչը կարող է միշտ մնալ միացված: Ջեռուցումը միանում է այն ժամանակ, 

երբ դա պահանջում է թերմոստատը: 

 

Ինֆրակարմիր ջեռուցման համակարգեր 

Ջերմատները կարող են ջեռուցվել ինֆրակարմիր ջեռուցման համակարգերով, որոնք 

մատակարարում են ճառագայթային էներգիա: Ինֆրակարմիր ջեռուցումը ջերմային 

էներգիան փոխանցում է էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով: Այդպիսի միակ 

ջեռուցման համակարգը, որը հաստատված է ջերմատներում օգտագործելու համար, CO-

RAY-VAC® համակարգն է: Գազայրիչներով տաքացվող օդը բաշխվում է վերևից կախված 

խողովակային համակարգի միջով, որը ծառայում է որպես ճառագայթման խողովակ: 

Ինֆրակարմիր ճառագայթային էներգիան արտացոլվում է ներքև՝ դեպի աճող 

մշակաբույսերը: Այս էներգիան նույնն է, ինչ այն էներգիան, որը ստացվում է արևից: Այն 

ջերմացնում է նույն կերպ: Ինֆրակարմիր ջեռուցման համակարգը բավարարում է 

հավասարապես ցածրաճ բույսերի դեպքում, օրինակ, մարգային կամ ծաղկամանային 
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մշակաբույսերը: Սակայն այն բավարար չէ բարձրից կտրվող ծաղիկների դեպքում: Սաստիկ 

ցրտերին ջերմատան կողային մասերում գտնվող բույսերը չեն ստանում բավարար 

քանակությամբ ջերմություն և ցրտից վնասվում են: Այս համակարգը օգտագործվում է 

միայն մարգային կամ ծաղկամանային մշակաբույսեր աճեցնելիս: Ինֆրակարմիր 

ջեռուցման համակարգով ջերմատներում հաճախ ցուրտ է լինում, քանի որ տաքացվում է 

բույսը, այլ ոչ թե շրջապատող օդը: 

 

Ջեռուցիչների օդափոխություն 

Բաց կրակ օգտագործող որևէ տեսակի ջեռուցման սարք այրում է վառելիքը, ուստի այն 

պետք է ունենա դուրս հանված ծխնելույզ: Ապակիով ծածկված ջերմատների համեմատ, 

որոնցում առկա են օդի արտահոսքի բազում անցքեր, պլաստիկ ծածկով ջերմատները 

համարյա ամբողջությամբ հերմետիկ են: Բոլոր տեսակի վառելիքների պատշաճ այրման 

համար անհրաժեշտ է թթվածնի նորմալ մատակարարում: Օդի վատ մատակարարման 

դեպքում վառելիքը չի այրվում ամբողջությամբ: Որպես արդյունք, ջերմատան ներսում 

կարող են կուտակվել թունավոր գազեր: Այդ գազերը կարող են վտանգավոր լինել 

մարդկանց համար և ուժեղ վնաս հասցնել բույսերին: 

Վառելիքի ամբողջական այրումն ապահովելու համար դրսից բերվում է օդի ներհոսք: Այդ 

նպատակով կարելի է օգտագործել ծխնելույզային խողովակ, որը բերվում է այրման 

հատված: Նախապես համոզվեք, որ այդ խողովակը անհասանելի է մկների կամ այլ մանր 

կենդանիների համար: Խողովակի տրամաչափը կարելի է որոշել մոտավորապես: Ջեռոցի 

յուրաքանչյուր 100000 Btu (մոտ 25215 կկալ) ժամում հզորության համար ընդունված է 50 

քառակուսի մատնաչափ (322,6 սմ2) բացվածք: Եթե ջեռոցի հզորությունը կազմում է 

250,000 Btu ժամում, ապա օդի ներհոսքի բացվածքը պետք է կազմի 50 x 2,5 = 125 

մատնաչափ2 (322,6 x 2,5 = 806,45 սմ2): Այդպիսով, 10-ը 12,5 մատնաչափի (25-ը 31,25 սմ-ի) 

վրա չափով բացվածքը կապահովի բավարար քանակությամբ օդորակված օդ վառելիքի՝ 

ամբողջությամբ այրվելու համար: 

Ֆոտոսինթեզի կատարման համար բույսերն օրվա ընթացքում օգտագործում են 

ածխաթթու գազեր: Որոշ ջերմոցատերեր կարծում են, որ վառելիքի այրման միջոցով 

առաջացած ածխաթթու գազերը օգնում են բույսերի աճին: Դրա համար նրանք չեն 

օդափոխում ջերմատնից դուրս գտնվող ջեռուցման սարքավորումները և ջերմատանը 

կուտակվում է ածխաթթու գազը: Սակայն վառելիքի այրման հետևանքով առաջանում են 

նաև այլ գազեր, օրինակ, ածխածնի օքսիդը և էթիլենը: Այդ գազերի կուտակումը կարող է 

վնասակար լինել մարդկանց և բույսերի համար: Մարդկանց և բույսերին պաշտպանելու 

համար անհրաժեշտ է օդափոխել ջեռուցիչները: 

Սովորաբար, տեղական քաղաքաշինական կանոններով պահանջվում է շինությունների 

օդափոխություն կատարել, սակայն կան ջեռուցման այնպիսի համակարգեր, ընդ որում 

դրանց քանակը գնալով աճում է, որոնք չեն պահանջում օդափոխություն և նախատեսված 

են ջերմատների համար: Ջեռուցման չօդափոխվող համակարգերը պահպանում են 

ջերմային էներգիան, որը այլ կերպ կորում է ջերմատնից դուրս: Որևէ տեսակի գազով 

աշխատող ջեռուցման համակարգ տեղադրելուց առաջ նախ անհրաժեշտ է ծանոթանալ 

տեղական շինարարական կանոններին: 
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Ջերմության կոնսերվացիայի մեթոդները 

 

Քանի որ ջերմատան ջեռուցման ծախսերը գնալով աճում են, անհրաժեշտ է ավելի շատ 

ուշադրություն դարձնել ջերմատան ներսում ջերմությունը պահանջվող մակարդակի վրա 

պահպանելուն: Գոյություն ունեն ջերմության պահպանման մի քանի տարածված 

մեթոդներ, ինչպես նաև փորձնական մեթոդներ, որոնք ներկայումս գտնվում են 

փորձարկման փուլում: 

 

Երկշերտ պլաստիկ 

Երկշերտ պլաստիկի կիրառումը կարող է 30-ից 40 տոկոսով կրճատել ջերմային 

պահանջները: Այս մեթոդի համաձայն, ջերմատանը ամրացվում են պլաստիկի երկու 

շերտեր: Պլաստիկի շերտերը պետք է առանձնացվեն միմյանցից 7,62 - 15,24 սմ-անոց փոքր 

օդափոխիչի միջոցով, որը ցածր ճնշումով օդ է փչում դրանց արանքում: 

ԱՄՆ-ում լայն տարածում են գտել բազմապատ կոշտ պլաստիկ պանելները, որոնք 

պատրաստված են ակրիլից, պոլիկարբոնատից, պոլիվինիլքլորիդից (PVC) և ամրացված 

պլաստիկ մանրաթելից (FRP): Երկպատ պանելները օգտագործվում են կտուրի համար, իսկ 

եռապատ պանելները՝ կողային և ծայրամասային պատերի համար: Այս նյութերի արժեքը 

զգալիորեն բարձր է ճկուն պլաստիկի հետ համեմատած: Նյութը պետք է օգտագործել 

աճեցման բնական պայմաններում՝ պարզելու համար, թե արդյոք դրանք կպահպանեն 

այնքան ջերմություն, որքան ներկայացնում է արտադրողը: 

Ջերմատան գլխանիստային պատերը կարելի է ծածկել պլաստիկի երկրորդ շերտով, 

ապահովելով շերտերի արանքում օդային պարկ, որը կունենա մեկուսիչ ազդեցություն: 

Ջերմատան ծայրամասային կամ հյուսիսային պատերը մեկուսացնելու համար որոշ 

ջերմոցատերեր օգտագործում են ստանդարտ մեկուսիչ նյութեր՝ արտացոլող ներսի մասով: 

Մեկուսիչը պահպանում է ջերմությունը, իսկ արտացոլող մասը արտացոլում է լույսը 

ջերմատնից ներս՝ ապահովելով բույսերի հավասարաչափ աճը: 

Օդով փչված պոլիէթիլենե կտուրներով մեծ ջերմատների կողային և ծայրամասային 

պատերի համար օգտագործվում են նաև ակրիլե, պոլիկարբոնատե, PVC և FRP նյութեր: 

Հյուսիսահայաց ջերմատների կողային պատերը կարող են նույնպես ծածկվել նույն 

տեսակի մեկուսիչներով: Մեկուսացման հետևանքով կորած լույսի քանակը ավելին է, քան 

դրա շնորհիվ խնայած ջերմության քանակը: 

 

Ներքին առաստաղ 

Ջերմոցատերերի շրջանում լայն տարածում է գտել ներքին առաստաղի մեթոդը: Այս 

մեթոդը առաջին անգամ օգտագործել են մեխակներ աճեցնողները՝ գոլորշացման և 

հովացման համակարգի կիրառման միջոցով: Տաք օդը ջերմատան վերին մասում պահելու 

համար ներքին առաստաղը տեղադրվում է անմիջապես բույսի վերևում: Այդպիսով, 

հովացված օդը մնում է բույսերի շուրջը: Ներկայումս ներքին առաստաղը օգտագործվում է 
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տաքությունը բույսի շուրջը պահպանելու համար՝ թույլ չտալով դրա կորուստը ջերմատան 

կտուրից: Հնարավոր է տեղադրել ժամանակավոր և մշտական տեսակի ներքին առաստաղ: 

 

Մշտական ներքին առաստաղ 

Մշտական առաստաղը կարելի է տեղադրել բույսերի վերևում՝ կախելով 4 միլ 

հաստությամբ պոլիէթիլենը: Այս տեսակի առաստաղը արդյունավետ է ազատ բացվածքով 

ջերմատներում: Ցցերով ջերմատներում դրա տեղադրումը ավելի է դժվարանում: Կրկնակի 

ներքին առաստաղը նույնպես դժվարացնում է ջերմատան օդափոխությունը ներսի 

ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ: Այսպիսի պայմաններում օդափոխության 

լավագույն լուծումը ավտոմատ արտանետման օդափոխիչներն են: Հաշվարկվել է, որ 

ներքին առաստաղը կարող է ջերմատան ջերմային պահանջները կրճատել 30%-ով: Եթե 

առաստաղը պատրաստված է թափանցիկ պլաստիկից, ապա այն կարող է մնալ ջեռուցման 

սեզոնի ամբողջ ընթացքում: 

 

Ժամանակավոր ներքին առաստաղ 

Ժամանակավոր ներքին առաստաղը, որը հայտնի է նաև որպես բացվող վարագույր կամ 

բացվող ստվեր անուններով, տեղադրվում է ջերմության պահպանման համար: Այս 

տեսակի առաստաղը փակվում է ամեն երեկո և բացվում է առավոտյան: Այն նման է այն 

մեթոդներին, որոնք ջերմոցատերերն օգտագործում են արհեստական կարճ օրեր 

ապահովելու, որպեսզի քրիզանթեմները ծաղկեն սեզոնից դուրս: Լարերի վրա տեղադրվում 

է սև սատին, որն անցկացվում է բույսերի վրայով՝ ապահովելով բույսերի համար ծածկոց: 

Երբ գործվածքը փռված է քիվից քիվ և իջնում է կողային պատերով, ապա ջերմային 

պահանջները կարելի է նվազեցնել մինչև 50 տոկոսով կամ ավելի: Խնդիրը հեշտացվում է 

ստվեր ապահովող կիսաավտոմատ մեքենաներով: Համակարգը կարելի է դարձնել 

ամբողջովին ավտոմատ՝ կիրառելով ժամացույց կամ ջերմոցի համակարգչային 

կլիմայական վերահսկման համակարգ: 

 

Փորձնական մեթոդներ 

Ներկայումս ուսումնասիրվում են ջերմության պահպանման փորձնական մի շարք 

համակարգեր: Օրինակ, կա համակարգ, որը օգտագործում է փչովի ներքին առաստաղ, որն 

ապահովում է մեկուսիչ ազդեցություն: Մեկ այլ համակարգում օգտագործված է երկշերտ 

պլաստիկ կտուր, որը լցված է փրփուրով՝ ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար: 

Ցերեկվա ժամերին այդ փրփուրը նորից վերածվում է հեղուկի, որը հեշտացնում է այս 

համակարգի պահումը և կրկնօգտագործումը: Առաջարկվել է ամբողջ ջերմատունը ծածկել 

5 սմհաստությամբ ստիրոփրփուրով կամ այլ տեսակի կոշտ ջերմամեկուսիչով: Սակայն այս 

մեթոդը դեռ հաջողությամբ չի կիրառվել արդյունաբերական ջերմատներում: 

Քանի որ էներգիայի պակասը գնալով ավելի զգալի է դառնում, ժամանակի ընթացքում 

կուսումնասիրվեն և կընդունվեն նաև այլ մեթոդներ, որոնք հարմար կլինեն ջերմատներում 

կիրառելու համար: 
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Արևային ջեռուցում 

 

Մինչ գիտնականները փորձում էին արևային էներգիան պահեստավորելու և այն 

օգտագործելու արդյունավետ եղանակներ գտնել, ջերմատները վաղուց օգտագործվում էին 

որպես արևային էներգիայի ընդունիչներ: Որպես արևային ընդունիչ, ջերմատները որսում 

և պահեստավորում են արևային էներգիան: Ցավոք, ջերմատան ներսում կուտակված 

ջերմությունը բավարար չէ ձմռան երկար գիշերների ընթացքում ցանկալի ջերմաստիճանը 

պահելու համար: Այնուամենայնիվ, միանգամայն հնարավոր է պահեստավորել ցերեկվա 

ընթացքում կուտակված ջերմությունը՝ գիշերային պահանջները մասնակիորեն 

բավարարելու համար: Առավել օգտագործվող պահեստանյութերից են ջուրը և 

մանրախիճը: Ջրի օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է կառուցել բաք, որը կծառայի 

որպես ջերմային ռեզերվուար: Օգտագործվում են ջերմափոխանակիչ ապարատով բարդ 

խողովակային համակարգեր: Սրանք արևի էներգիան փոխանցում են պահեստային 

տարածք, որից հետո էլ՝ օգտագործելի վիճակով ետ է տրվում ջերմատանը: 

Եթե մանրախիճը պետք է օգտագործվի արևի ջերմությունը պահեստավորելու համար, 

ապա տվյալ դեպքում անհրաժեշտ են համանման, սակայն պակաս բարդության 

ջերմափոխանակիչ ապարատներ: Արևային ընդունիչների և մանրախճային պահեստի 

մեխանիզմներն աշխատել են փոքր մասշտաբով, սակայն այսպիսի համակարգերը դեռ 

պատրաստ չեն առավել լայնամասշտաբ ջերմատներում կիրառելու համար: Արևային 

էներգաօգտագործման խնդիրների մի մասը պայմանավորված է տաքացման 

համակարգում վերահսկողության պակասով: Մինչ հնարավոր կլինի արևային 

էներգետիկայի համակարգերը հարմարեցնել ջերմատան արդյունավետ տաքացմանը, 

անհրաժեշտ է մեծածավալ հետազոտություններ անցկացնել:  

4.2 Օդափոխություն և հովացում 
 

Ջերմատունն օդափոխելու համար առկա է երեք պատճառ.  

1. նվազեցնել օդի ջերմաստիճանը, երբ այն չափազանց բարձր է,  

2. ֆոտոսինթեզի համար ածխաթթու գազի  մատակարարումը թարմացնելու համար 

օդափոխանակում անցկացնել և  

3. որպես հիվանդությունները վերահսկելու միջոց, ջերմատներում իջեցնել 

հարաբերական խոնավությունը: 

Օդափոխություն օդի ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար 

Բույսերը չեն կարող գոյատևել այն պայմաններում, երբ ջերմաստիճանը բարձր է որոշակի 

մակարդակներից: Ջերմատներում աճեցվող դեկորատիվ մշակաբույսերի մեծ մասի համար 

առավելագույն ջերմաստիճանը, որի դեպքում դրանք դեռևս գործառական կլինեն, 35C°-ն 

է: Այս մակարդակից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, մշակաբույսի ներքին 

կառուցվածքը ենթարկվում է անբնական լարման և հանգեցնում դրա անկմանը: Որպես 

արդյունք, ջերմոցներն օդափոխվում են՝ բույսերի աճեցման պատշաճ մակարդակի 

սահմաններում ջերմաստիճանը պահելու համար:  
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Օդափոխություն ածխաթթու գազի մատակարարման համար 

Նորմալ մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ածծխաթթու գազի պարունակությունը 

(CO2) կազմում է մոտավորապես 0,033 տոկոս կամ 330 պրոմիլե (‰): Քանի որ բույսերն 

ածխաթթու գազն օգտագործում են ֆոտոսինթեզի համար, անհրաժեշտ է մշտապես 

ապահովել թարմ CO2: Եթե ջերմատունը երկար ժամանակով փակ է մնում, ապա դա կարող 

է հանգեցնել CO2-ի պակասի, որը կսահմանափակի մշակաբույսերի աճը: 

 

Օդափոխություն հարաբերական խոնավությունն իջեցնելու համար 

Բազմաթիվ սնկային սպորներ գոյանում են միմիայն այն ժամանակ, երբ հարաբերական 

խոնավությունը խիստ բարձր է կամ բույսերի տերևների վրա եղած ջրի փառի մեջ: 

Ջերմատան բարձր խոնավության պայմաններում ջուրը գոլորշանում է օդի մեջ և 

թանձրանում մշակաբույսերի տերևների վրա: Այսպիսով, իդեալական պայմաններ են 

ստեղծվում հինվանդությունների առաջացման և տարածման համար: Օդափոխությամբ 

վերահսկվում է հարաբերական խոնավությունը, ինչպես նաև այն նպաստում է բույսերի 

հիվանդությունների նվազեցմանը: Սա հատկապես արդյունավետ է դառնում ուշ 

երեկոների և վաղ առավոտների ընթացքում կատարվող օդի բացթողումներով, որն 

իրականացվում է տաքացման համակարգի գործարկման հետ համատեղ՝ 

արդյունավետորեն չորացնելով ջերմատունը:  

 

Օդափոխության համակարգերի տեսակներ 

 

  Օդի բնական շարժում 

Տաքանալուն պես, օդի խտությունը պակասում է և այն բարձրանում է վեր: Պտղաբույծն 

այս «ծխնելույզի էֆեկտը» օգտագործում է ջերմատան հովացման համար: Երբ միացված 

են ջերմատան տանիքային օդափոխիչները վերնամաս բարձրացած տաք օդը կափույրի 

միջոցով դուրս է բերվում ջերմատնից: Եթե օգտագործվում են նաև կողային 

օդափոխիչները, օդի հոսքը տանիքի կափույրների միջով ավելանում է: 

Քամու առկայության դեպքում, այն տանիքային օդափոխիչը, որը պետք է ամենալայն 

բացված վիճակում լինի, պետք է նաև տեղակայված լինի քամու հակառակ ուղղությամբ: 

Օդի հոսքն այդ կափույրի միջով մասնակիորեն կլանում է առաջացնում, ինչն օգնում է 

ջերմատնից որոշակի օդ դուրս քաշել (Նկար 4.1): Օդափոխիչը քամու դիմաց բացելը 

ռիսկային է: Չափազանց ուժեղ քամիների դեպքում օդափոխիչը կարող է ընկնել 

ջերմատան վրայից: Այսպիսով, եթե եղանակի տեսությամբ, ամպրոպների և մրրիկների 

պատճառով կանխատեսվում են ուժգին քամիներ, ապա տանիքային օդափոխիչները պետք 

է ամբողջապես փակված լինեն: 
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Նկար 4.1 Մասնակի վակուում տեղի է ունենում  օդափոխիչի առաջացրած   քամու հոսանքների  միջոցով։ 

Ցածր ճնշումը դուրս է քաշում ջերմատան օդը։ 

 

Էլեկտրաէներգիայի աճող ծախսերով պայմանավորված, առավել բարձր 

ժողովրդականություն են վայելում օդափոխման բնական միջոցները: Չնայած հովհարային 

և քամհարային հովացմամբ առավել դրական հսկողություն է սահմանվում ջերմատան 

օդափոխման նկատմամբ, սակայն էլեկտրաէներգիայի ծախսերը պտղաբույծերին  

հարկադրում են դիտարկել բնական եղանակով օդափոխություն իրականացնելու 

հնարավորությունը: 

7,2 մ-ից ցածր լայնությամբ փոքր ջերմատներում, միայն տանիքային օդափոխիչները 

բավարար են ջերմատան ջերմաստիճանը պահանջվող մակարդակի վրա պահելու համար: 

Առանձին մեծ ջերմատները պետք է կահավորված լինեն կողային օդափոխիչներով: 

Պիպավոր և ակոսավոր տանիքներով ջերմատների պատշաճ օդափոխանակում 

ապահովելու համար կարող են պահանջվել տանիքային օդափոխիչների կրկնակի շարքեր: 

17 մ և ավելի լայնություն ունեցող խոշոր ջերմատների համար պահանջվում են 

առավելագույն երկարության օդափոխիչներ: Առավելագույն օդափոխության հասնելու 

համար, խոշոր ջերմատները պետք է ունենան 1,4 մ-ոց տանիքային օդափոխիչների և 

կողային օդափոխիչների կրկնակի շարքեր: Սրածայր տիպի ջերմատներում նաև 

ապահովվում է պիպավոր և ակոսավոր տիպի ջերմատների առավելագույն 

օդափոխությունը: 

Ցածր ճնշման տարածքը 

ստեղծում է մասնակի 

վակուում։                                                                                     

Օդը  բարձրանում է  կոնվեկցիայի 

և օդափոխիչի մոտ մասնակի 

վակուումի առաջացրած «Ձգման» 

միջոցով։ 

 

  Քամու 

ուղղությու

ն 
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Եվրոպայում տարածված են 1,4 մ լայնությամբ օդափոխիչները: Սակայն Միացյալ 

Նահանգներում ջերմատնային պարագաներ արտադրող ձեռնարկությունները նման լայն 

օդափոխիչները հազվադեպ են օգտագործում՝ փոխարենը տրամադրելով 46 կամ 61 սմ-ոց 

օդափոխիչներ: Երբեմն կարող են նաև օգտագործվել 122 սմ-ոց օդափոխիչներ:  

 

Բացվող ապակեպատ շրջանակի օգտագործում 

 

Ոչ ավտոմատ համակարգ 

Օդափոխիչները բացելու և փակելու համար օգտագործվում են ձեռքի ծռաբութակներ, 

շղթաներ կամ լծակներ: Dutch Venlo տիպի ջերմատներում բացվող ապակեպատ 

շրջանակների շարքերը շահագործվում են օդանցքների վրա գտնվող սեղմել-ձգելու 

ձողերին  միացված լծակների միջոցով: 

Օգտագործվում են նաև ատամնավոր հաղորդակով օդափոխիչներ: Հաղորդակի մասն 

օդանցքին է կցվում արմնկակալի կամ ձողափոխանցիչի միջոցով: Ձողափոխանցիչն ավելի 

հզոր է քան արմնկակալը: Բացի այդ, ցանկության դեպքում առավել հեշտ է անցում 

կատարել ավտոմատացված շահագործմանը: Բազմաթիվ ջերմատներում օգտագործվում 

են նաև գլանվակային թաղանթներ: 

 

Էներգամատակարարման համակարգ 

Փոքր ջերմոցային տնտեսություններում գործնական է համարվում բացվող ապակեպատ 

շրջանակի շահագործումը: Սակայն մեծ ջերմոցային տնտեսություններում առավել 

արդյունավետ է մեխանիկական շահագործումը, որը նաև աշխատուժ է խնայում: 

Մեխանիկական շահագործման ժամանակ էլեկտրական շարժիչների միջոցով ավտոմատ 

կերպով բարձրացվում կամ իջեցվում է ջերմատան բացվող ապակեպատ շրջանակը: 

Ապակեպատ շրջանակի համակարգին կարելի է թերմոստատ կցել, այնպես որ այն 

ամբողջովին ավտոմատացված դառնա, սակայն համակարգերի մեծ մասում գործարկվում 

են ավտոմատացված ապակեկալներ` կլիմայի կարգավորման համակարգչավորված 

համակարգերով: Այսպիսով, բուսաբույծը կարող է կենտրոնանալ այլ 

պարտականությունների վրա՝ առանց օդանցքների մասին անհանգստանալու: Սա 

հատկապես կարևոր է գարնանային և աշնանային  ամիսներին, երբ ջերմաստիճանը մեծ 

տատանումներ է ունենում՝ կապված արևային օրերի թվաքանակից: 

Թերմոստատի կամ կլիմայի կարգավորման համակարգերը բերվում են ցանկալի 

ջերմաստիճանի վրա: Ջերմատան տաքանալուն պես, օդանցքը բացվում է, որպեսզի 

տաքացած օդը դուրս գա: Կարգավորման որոշ համակարգեր ունեն փուլային կամ 

մոդուլացված հատկանիշ, որի դեպքում, երբ առաջին անգամ հովացման 

անհրաժեշտություն է առաջանում, օդանցքը բացվում է միայն մոտ 5 սմ-ով: Եթե 

ջերմաստիճանը այս կարգաբերմամբ բավականաչափ չի նվազում, ապա ապակեկալն 

ավելի լայն է բացվում: Այս ընթացակարգն այնքան է շարունակվում, մինչև օդանցքն 

ամբողջապես բացվի: Եթե ապակեկալն ամբողջապես փակ վիճակից անցնում է 
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ամբողջապես բաց վիճակի, ապա ջերմատանը կառաջանան ջերմաստիճանային խոշոր 

տատանումներ: Մոդուլացված վերահսկողությամբ կանխվում են այսպիսի 

փոփոխություն-ները: Ջերմատների օդանցքների վերահսկողության համակարգերի մեծ 

մասում գոյություն ունի բացման և փակման սահմանի կարգավորում: Այսպիսի 

կարգավորումները քամոտ կամ անձրևային օրերին կարող են սահմանափակել 

ապակեկալի բացվելը: Դրանք նաև կարող են ապակեկալը կիսաբաց թողնել, որպեսզի 

խիստ խոնավ օդը գիշերվա ընթացքում դուրս գա ջերմատնից: 

Եթե բացվող ապակեպատ շրջանակն աշխատում է էլեկտրականությամբ, ապա 

անհրաժեշտ է ունենալ որևէ միջոց, որը թույլ կտա էլեկտրականության խափանման 

դեպքում ձեռքով բացել օդանցնքերը: Էլեկտրականության խափանումները հիմնականում 

տեղի են ունենում ձմռանը, երբ, որպես կանոն, օդափոխիչները փակված են: Սակայն 

էլեկտրականության խափանումներ տեղի են ունենում նաև այլ 

ժամանակահատվածներում: Օրինակ, ուժեղ փոթորկի պատճառով հոսանքի գծերը կարող 

են վնասվել: Եթե այդ իրադրությունում օդափոխիչները բաց են, ապա անհրաժեշտէ դրանք 

անմիջապես փակել: Մինչև փոթորկի տեղ հասնելը, օդափոխիչները պետք է արդեն 

փակված լինեն: Երբ քամին գերազանցում է այսպես կոչված փոթորկային ուժի 

սահմանաչափը, կլիմայի կարգավորման համակարգչային բազմաթիվ համակարգեր 

կարելի է ծրագրավորել օդափոխիչներն ավտոմատ փակելու համար: 

 

Հովհարային օդափոխություն 

Ջերմատների օդափոխման համար հաճախ միայն հովհարներ են օգտագործվում: 

Հովհարների պատճառով արտամղված տաք օդը փոխարինելու համար անհրաժեշտ է 

ապահովել լրացումային օդի ներթափանցումը ջերմատան ներս: Այս պատճառով, 

ջերմատան պատերի կողքին կամ վերջնամասում՝ հովհարի դիմաց պետք է տեղադրված 

լինեն մեկ կամ մի քանի բացվածքներ: Ուշ գարնանը, ամռանը կամ վաղ աշնանը դրսի 

առավել հով օդը ներս բերելու հետ կապված որևէ խնդիր չկա: Ուշ աշնանը, ձմռանը կամ 

վաղ գարնանը սաստիկ ցուրտ օդը ներս բերելու դեպքում բույսերը կարող են ծանր 

վնասվածքներ ստանալ: Ձմեռային օդափոխումների ժամանակ դրսի սառը օդը ներս պետք 

է մտցնել ծակոտկեն պոլիէթիլենային խողովակի միջոցով: Խողովակից դուրս եկող սառը 

օդը հիմնավորապես խառնվում է ջերմատան ներսի տաք օդի հետ, որը կատարվում է տվյալ 

խողովակի լայնակի կտրվածքի տրամագծի 20-ից 30-ապատիկին հավասար 

հեռավորության սահմաններում: Սառը և տաք օդերի այս խառնումը հովացնում է օդը և 

մշակաբույսերին զերծ պահում հանկարծակի սառչելուց: 

Խողովակի դրսի մասի բացվածքում սովորաբար տեղադրվում է գրավիտացիոն 

շերտափեղկ: Շերտափեղկը թույլ չի տալիս, որ անձրևը կամ ձյունը մուտք գործեն 

խողովակի մեջ: Գրավիտացիոն կամ մեխանիկորեն աշխատող շերտափեղկը տեղադրվում 

է դրսի մասում կամ արտածծող հովհարի մատակարարման կետում, որն օդամուղի 

անջատված ժամանակ կանխում է սառը օդի ներթափանցումը ջերմատան ներս:    
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Հովհարի չափսերը 

Ժամանակակից ջերմատներում, արտածծող օդամուղը (հովհար) հանդիսանում է 

օդափոխման համակարգի սիրտը: Կարևոր է ճիշտ ընտրել հովհարի կամ հովհարների 

չափսը: Ջերմոցաշինական ընկերությունները խորհուրդ են տալիս ամառային 

օդափոխումների ժամանակ ամեն րոպե առնվազն մեկ անգամ հիմնովին փոխել ջերմատան 

ներսի օդը: 

Հովհարները գնահատվում են ըստ օդը շարժելու իրենց հզորության: Այս գնահատումն 

իրականացվում է խորանարդ մետր/ րոպե (խմ/ր) չափման միավորով (մոտ 0,0005 մ3/ր): 

խմ/ր-ով գնահատմամբ սովորաբար որոշվում է 3,2 մմ ստատիկ ճնշման պայմաններում: 

Ստատիկ ճնշումը ցույց է տալիս այն ուժաչափը, որն անհրաժեշտ է օդը տեղաշարժելու 

համար: Հովհարներ արտադրող բազմաթիվ ձեռնարկություններ հովհարների հետ 

տրամադրում են նաև թեք կորպուսներ: Թեք կորպուսով հովհարներն առավել լավ են 

պաշտպանում շարժիչը եղանակային տատանումներից և օդի շարժի առումով ունեն 

առավել բարձր թողունակություն: Թեք կորպուսը տեղակայված է նույն անկյունի վրա, ինչ 

փականակը, որն օդն ուղղորդում է դեպի հովհարը: Թեք կորպուսով հովհարներն 

օգտագործում են 1,27 մմ ստատիկ ճնշում՝ 3,18 մմ-ի փոխարեն: Յուրաքանչյուր ձիաուժով 

արտահայտված անվանական հզորության հաշվարկով, հովհարները պետք է կարողանան 

մատակարարել մոտ 7-ից 8,5 լ/վ օդ: Պահանջվող հովհարների չափսերը և թվաքանակը 

որոշվում է շարժվելիք օդի ծավալը հաշվարկելով: 

Օդի ծավալը նախևառաջ հաշվարկվում է ջերմատան ծավալի որոշմամբ: Ծավալը որոշվում 

է ջերմատան երկարության, լայնության և մինչև քիվը եղած բարձրության արտադրյալով: 

Եթե ջերմատան լայնությունը 9,1 մ է, երկարությունը՝ 30,5 մ, իսկ մինչև քիվը եղած 

բարձրությունը՝ 1,8 մ, ապա ծավալը կկազմի 9,1x30,5x1,8 = 499,59 մ³: 

Հաջորդ քայլը քիվից վերև ընկած ծավալի հաշվարկումն է: Այս հաշվարկը ներառում է 

եռանկյունիներ և փոքր-ինչ ավելի բարդ է: Եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա հիմքի և 

բարձրության արտադրյալի կեսին (1/2b x h): Տանիքային հատվածի ծավալը հավասար է 

եռանկյան մակերեսի և կառույցի երկարության արտադրյալին: 

Դիտարկվող ջերմատանը, տանիքային եռանկյան հիմքը կազմում է 9,1 մ: Քիվից մինչև 

գագաթն ընկած բարձրության երկարությունը կազմում է 2,7 մ: Քիվի վերևում գտնվող 

եռանկյունային տարածքի մակերեսը հավասար է 9,1 մ x 2,7 մ = 12,3 մ²: Տվյալ մակերեսը 

տանիքի երկարությամբ բազմապատկելով, ծավալը կազմում է 12,3մ x 30,5 մ = 375,15 մ³: 

Եվ այսպես, ջերմատան ընդհանուր ծավալը կազմում է՝ 499,59 մ³ + 375,15 մ³ = 875 մ³: 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր րոպե օդը փոխելու համար պահանջվում են 14 866 լ/վ 

հզորությամբ հովհարներ: Այսպիսի չափումներով ջերմոցային տնտեսություններում խիստ 

մեծ մեկ հովհարի տեղադրումը գործնականորեն կիրառելի չէ: Մեկ խոշոր չափի 

տաքացուցիչը չի կարող  հավասարաչափ տաքացնել ջերմատունը, և հենց այս 

պատճառներով էլ պայմանավորված, խոշոր չափի մեկ հովհարը չի կարողանա 

հավասարաչափորեն հովացնել այն: Առավել արդյունավետ հովացում կարելի է ունենալ այն 

ժամանակ, երբ ջերմատան պատի երկայնքով, հավասար միջտարածությամբ տեղակայված 

են մի քանի փոքր հովհարներ: Հովհարային այսպիսի դասավորության դեպքում հովացման 

էֆեկտն առավել հավասարաչափորեն է մատակարարվում: Միջհովհարային 
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տարածությունները չպետք է գերազանցեն 25 ոտնաչափը (7,6 մ): Սույն ջերմատան համար 

անհրաժեշտ են չորս հովհարներ՝ յուրաքանչյուրը 3776 լ/վ հզորությամբ: 

Հովհարները պետք է տեղադրված լինեն կառույցի կողային հատվածում՝ գերակշռող 

քամիներից հեռու: Եթե հովհարներն այնպես են տեղադրված, որ  փչում են քամու 

հակառակ ուղղությամբ, ապա նման իրավիճակներում դրանց արդյունավետությունը 

նվազում է: 

Պոլիէթիլենային ծածկով ջերմատներում անհրաժեշտ հովհարի չափսը որոշելու համար 

օտագործվում է ընդհանուր կանոնը: Առաջարկությունների մեծ մասում յուրաքանչյուր 

քառակուսի 0,01 մ2 մակերեսի հաշվարկով խորհուրդ է տրվում ապահովել 7-ից 10 3,3-ից 4,7 

լ/վ հզորություն: Օգտագործելով 3,3 խմ/ր-ի արժեքը, 9,1-ից 30,5 մետր բարձրության 

կառույցի համար օդի պահանջվող տեղաշարժը կկազմի 582 855 լ/վ: Սույն օդածավալը 

կազմում է հաշվարկված նախորդ ծավալի երկու երրորդը: Օգտագործելով 4,7 լ/վ արժեքը, 

տեղաշարժվելիք ընդհանուր օդածավալը հավասար է 14 130 լ/վ-ի: Այս արժեքը մոտ է 

նախորդ հաշվարկին: Ըստ մի շարք փորձագետների, ջերմատան տանիքային մասի 

ներսում առկա օդը ոչնչի հետ չի առնչվում, ուստիև չի ներառվում հաշվարկների մեջ: Սա 

ճշմարիտ պնդում է, եթե տանիքն առանձնացված է առաստաղով: Սակայն առաստաղի 

բացակայության դեպքում տվյալ մասում առկա է որոշակի տուրբուլենտ հոսանք: Այս 

տուրբուլենտությունը տաք օդին հասնում է ջերմատան գագաթնային մասում: Որպես 

արդյունք, տաք օդը խառնվում է ջերմատուն մտած առավել սառը օդի հետ: Օդի այս 

խառնումը  արտածծող հովհարների համար առավել ծանր բեռ է դառնում: Այս պատճառով 

խիստ օգտակար է առավել բարձր թողունակությամբ հովհարներ ունենալը:  

Երբ հովհարների ամբողջական թողունակության անհրաժեշտություն չկա, դրանցից մեկը 

կամ երկուսը պետք է կարողանան երկակի արագությամբ աշխատել: Այդ կարգավորումը 

թույլ է տալիս օդափոխությունն իրականացնել տարբեր մակարդակների վրա: 

 

Հովհարների թերմոստատի կառավարումը 

Հովհարների գործարկումը կարելի է վերահսկել թերմոստատի միջոցով կամ, ցանկալի է՝ 

կլիմայի կարգավորման համակարգչավորված համակարգով: Թերմոստատի 

կարգավորման սահմանը պետք է կազմի 7-ից 32 C°: Խորհուրդ չի տրվում ավելի փոքր 

կարգավորման սահման ունենալ, քանզի այդ դեպքում հովհարները պահանջվածից շատ 

կմիանան ու կանջատվեն: Այս հաճախակի միացում-անջատումները նվազեցնում են 

շարժիչների օգտակարության ժամկետը: Եթե թերմոստատը բավականաչափ զգայուն է, 

ապա հովհարները կսկսեն գործարկվել այն ժամանակ, երբ ջերմաստիճանը ցանկալի 

սանդղակը գերազանցում է ոչ ավելի, քան 1,1 C°-ով, և նույն կերպ կանջատվեն այն 

ժամանակ, երբ այն զիջում է թերմոստատի կարգավորումը՝ ոչ ավելի, քան 1,1C°-ով: 

Օդի տեղաշարժի երկարությունը մուտքամասից մինչև արտածծող հովհար չպետք է 

գերազանցի 30,5 մ-ը: Մեծածավալ սրածայր և կամարավոր ջերմատներում, այս պահանջը 

կարող է նշանակել այն, որ օդի մուտքամասերը տեղակայված են կառույցի կենտրոնական 

հատվածում, իսկ հովհարները՝ բոլոր պարագծային պատերի վրա:   
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4.3 Հովացման համակարգեր 
 

Հովհարների հովացման էֆեկտը բարձրացնելու համար ջերմատան օդափոխման 

համակարգում կարելի է ավելացնել խոնավացնող գլանիկներ: Երբ հովհարներն 

արտածծում են օդը, ջերմատանը մասնակի վակում է առաջանում: Լրացումային օդը ներս 

է մղվում ջերմատուն՝ մշտապես խոնավացվող գլանիկների միջոցով, որոնք հովացնում են 

օդը: Ջերմատան մշակաբույսերի տարածքով տեղաշարժվելիս, հովացված օդն իր մեջ 

ջերմություն է վերցնում: Այնուհետև, արտածծող հովհարները տաքացած օդը դուրս են 

մղում: 

Քամհարային հովացման համակարգերն ամենալավն են աշխատում այն տարածքներում, 

որտեղ հարաբերական խոնավությունը հարաբերականորեն ցածր է: Հովացման էֆեկտն 

առաջանում է գլանիկի միջով անցնող օդի և հենց գլանիկի հարաբերական 

խոնավությունների միջև եղած տարբերությամբ (կամ 100 տոկոսի): Որքան մեծ է 

հարաբերական խոնավությունների տարբերությունը, այնքան մեծ է հովացման էֆեկտը: 

Քամհարային հովացման համակարգերը բավականին լավ են աշխատում Դենվերի (ԱՄՆ 

Կոլորադո նահանգ) բարձրադիր և չորային գոտիներում: Դրանք այնքան էլ արդյունավետ 

չեն Ֆլորիդայի խոնավ շրջաններում: Ճշգրտորեն նախագծված քամհարային հովացման 

համակարգը պետք է ի վիճակի լինի նվազեցնելու ներս մտնող օդը՝ ջերմաչափի թաց ու չոր 

ջերմաստիճանների տարբերության 80%-ի չափով: 

Գլանիկները պետք է տեղադրել կառույցի այն հատվածում, որը գտնվում է քամու 

ուղղության վրա: Հովացման այս համակարգն առավել արդյունավետ է այն դեպքերում, երբ 

բնական քամիները չեն փչում հովհարի վրա: Հնարավորության դեպքում, կառույցի ողջ 

երկայնքով, օդը պետք է գլանիկների միջով անցնի հովհարի կամ հովհարների մեջ: Այս 

կարգավորումն ավելի արդյունավետ է, քան օդի տեղաշարժը նեղ կառույցի երկայնքով: Օդի 

տեղաշարժի հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 77 մ-ը: Համակարգն 

ամենաարդյունավետ մակարդակի վրա է 51 մ-ի դեպքում: Որքան հեռավորությունը 

բարձրանում է այս արժեքից, այնքան հովացման արդյունավետությունը նվազում է:  

 

Գլանիկի չափսերը 

Ցանկալի հովացումը ստանալու համար պահանջվող գլանիկների քանակը կազմում է 

մոտավորապես 1 քառ. ոտնաչափ՝ ամեն րոպե տեղաշարժված օդի յուրաքանչյուր 150 

խորանարդ ոտնաչափի (4,2 սմ³) հաշվարկով: Այսպիսով, 30000 խ. ոտնաչափ (850 սմ) օդի 

տեղաշարժի համար պահանջվում է 200 քառակուսի ոտնաչափ (18,6 մ2) գլանիկային 

մակերես:  

Անհրաժեշտ է նաև կիրառել ուղղման գործակիցներ, քանի որ 30,5 մ-ից սկսած, հովհարի և 

գլանիկի միջև ընկած հեռավորությունը սկսում է նվազել, ինչպես նաև՝ հաշվի առնելով ծովի 

մակարդակից ունեցած տարբեր բարձրությունները: Վերջինիս ուղղումն անհրաժեշտ է այն 

պատճառով, որ առավել բարձր բարձրություններում օդը թեթևանում է, ուստի հովացման 

միևնույն էֆեկտն ապահովելու համար անհրաժեշտ է լինում ջերմատանը ավելի շատ օդ 

տեղաշարժել: Ուղղման այս գործակիցները բերված են Աղյուսակ 6-2-ում և 6-3-ում: 
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Նախորդ օրինակներում օգտագործված ջերմատան չափումներն էին 9,1 x 30,5 մետր: Տվյալ 

կառույցի համար հաշվարկված օդի տեղաշարժը կազմում է 850 սմ/ր): Կիրառելով 

Աղյուսակ 6-2-ից վերցված ուղղման 1,56 գործակիցը, հովհարի ստացվող պահանջը 

կազմում է 1325 սմ/ր: Եթե ջերմոցը գտնվում է ծովի մակարդակից 1064 մ բարձրության վրա, 

ապա հովհարի պահանջը նույնն է մնում, քանի որ հեռավորության համար օգտագործվող 

ուղղման 1,56 գործակիցն ավելի մեծ է, քան ծովի մակարդակից բարձրության համար 

օգտագործվող  ուղղման 1,12 գործակիցը: Եթե հովհարի և գլանիկի միջև ընկած 

հեռավորությունը 30,5 մետր և ավելի է, ապա օգտագործվում է ծովի մակարդակից 

բարձրության ուղղման 1,12 գործակիցը: Որպես արդյունք, հովհարային պահանջը 

կազմում է 952 սմ/ր):  

Աղյուսակ 4.1 

30,5 մ-ից կարճ հովհար-գլանիկ հեռավորության դեպքում կիրառվելիք ուղղման գործակիցները 

Մետր 6-9 9-14 14-18 18-26 26-30,5 30,5-ից 

բարձր 

Գործոն 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00 

 

Աղյուսակ 4.2 

Ծովի մակարդակից բարձրության համար կիրառվելիք ուղղման գործակիցները 

Բարձրություն 303 մ 

ծովի 

մակարդակից 

բարձր  

303 մ606 

մ 

ծմբ 

606 մ909 

մ 

ծմբ 

909 

մ1212 մ 

ծմբ 

12121515 

մ 

Ծմբ 

1515 

մ1818 մ 

ծմբ 

1818 

մ2121 մ 

Գործոն 1,0 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 

 

Եթե ջերմատանը պահանջվում է 1325 սմ/ր օդի տեղաշարժ, ապա դրա համար 

պահանջվում է 313 29,3 մ2 գլանիկային մակերես: Առավելագույն արդյունավետության 

համար ջերմոցի գլանիկը պետք է տեղադրել որպես շարունակական միավոր: Եթե այն 

տեղադրված է հատվածամասերով՝ գլանիկային հատվածների միջև ունենալով 

միջտարածություններ, ապա տվյալ մասերում կարող են զարգանալ տաք կամ շոգ 

հատվածներ: Երբ պահանջվող գլանիկային մակերեսն ավելի մեծ է, քան հասանելի պատի 

մակերեսը, գլանիկները կարող են դրվել զիգզագաձև եղանակով: Ստացվող գլանիկային 

մակերեսը միևնույն գծային հեռավորության վրա առավել լայն մակերես է ապահովում:   

 

Գլանիկի նյութերը 

Ժամանակին գոլորշիացմամբ աշխատող հովացման համակարգերում լայնորեն 

օգտագործվում էին Aspen Fiber ֆիրմայի գլանիկները: Սրանք սովորաբար երկար կյանք 

չէին ունենում՝ գլանիկների վրա առաջացող ջրիմուռների կամ նույնիսկ գլանիկների 

աշխատանքի խաթարման պատճառով: Ոչ պակաս հայտնի է նաև Kool-cel® 

ապրանքանիշը: Առավել հաճախ օգտագործվող գլանիկները վաճառվում են 10 սմ 

հաստությամբ հատվածներով: Առանձին դեպքերի համար հասանելի են նաև այլ 

հաստություններ: Կախված նախագծային մակերեսից, գլանիկների  բարձրությունն ու 
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լայնությունը կարող են տարբեր լինել: Դրանց տեղադրումը հեշտ է և պատշաճ 

շահագործման դեպքում ունենում են առնվազն 10 տարվա կյանք: Ջրիմուռների 

տարածումն այնուամենայնիվ կարող է դեռ խնդիր լինել, սակայն դա հնարավոր է 

վերահսկել՝ ջրի պարզարանում ներմուծված քիմիական նյութերի շնորհիվ:  

Գլանիկային համակարգը կարող է տեղադրվել ինչպես ջերմատան ներսում, այնպես էլ՝  

դրսում: Եթե հյուսիսային կլիմայական պայմաններում գլանիկները տեղադրված են 

ջերմատան դրսում, ապա հովացման սեզոնից հետո դուրս դրանք պետք է հարմարեցնել 

ձմեռային պայմաններին: 

 

Գլանիկների ջրամատակարարումը  

Գլանիկներում օգտագործվող ջուրը ենթարկվում է վերաշրջանառման, ուստի այս կերպ 

այն չի վատնվում: Գլանիկներով անցնող ջրածավալը չպետք է գերազանցի գլանիկի 

յուրաքանչյուր գծային ոտնաչափի (30,5 սմ) հաշվով րոպեում 1,26 լ-ը: Հոսքի այս 

արագությունն ապահովում է գլանիկի ամենաարդյունավետ աշխատանքը: 

Ջուրը գլանիկներին մատակարարվում է վերգետնյա խողովակների միջոցով: Խողովակի 

երկայնքով հավասար միջատարածություններով տեղադրվում են անցքեր: Խողովակների 

լվացման համար տրամադրվում են վերջնամասային փականներ: Եթե գլանիկի 

երկարությունն ավելին է, քան 23 մ-ը, ապա ջրամատակարարման խողովակը պետք է 

միացված լինի բաշխիչ խողովակի հատման կետի մոտ: Պոմպի մոտ տեղակայվում է ֆիլտր: 

Ֆիլտրի միջոցով հեռացվում են այն կտորները, որոնք հակառակ դեպքում կարգելափակեն 

բաշխիչ խողովակի անցքերը: 

Ինչպես արդեն նշվել է, գլանիկի յուրաքանչյուր գծային ոտնաչափի (30,5 սմ) հաշվով 

համակարգի համար պահանջվում է րոպեում 1,26 լ ջուր: Սակայն պարզարանը գլանիկի 

յուրաքանչյուր գծային ոտնաչափի (30,5 սմ) հաշվով պետք է ունենա 8,5 լ 

տարողունակություն: Եթե գլանիկային համակարգի երկարությունը 23 մ-ից ավելին է, 

պարզարանը տեղակայվում է գլանիկի միջնամասին մոտ: 

Այսպիսի համակարգը գոլորշացման հետևանքով ջուր է կորցնում: Ժամանակ առ 

ժամանակ պարզարանում տեղադրված ավտոմատ գնդիկավոր փականի միջոցով 

լրացուցիչ ջուր է ավելացվում: 

 

Միջատների դեմ պայքար 

Որպես կանոն, թռչող մեծ միջատները չեն կարող ներթափանցել գլանիկների մեջ: Փոքր 

միջատների դեմ, ինչպիսիք բշտիկոտներն են (տրիպսներ), ժամանակին կիրառվում էին 

չցնդող միջատասպան թունաքիմիկատներ (ինսեկտիցիդներ), որոնք ավելացվում էին ջրի 

մեջ: Սա այլևս ընդունելի գործելակերպ չէ: Երեխաներին և տնային կենդանիներին չի 

թույլատրվում գտնվել ինսեկտիցիդներով կամ այլ քիմիական նյութերով հարուստ ջրի մոտ: 

 

 



96 

 

 

Բարձր ճնշումային մառախուղային հովացում 

 

Քամհարային հիմնված է գոլորշացող ջրի՝ օդից ջերմություն կլանելու սկզբունքի վրա: 

Նույն սկզբունքը կիրառվում է բարձր ճնշումային հակամառախուղային հովացման 

ժամանակ: Այս համակարգում, 500-600 պսի ճնշման ներքո, ջուրը դուրս է մղվում մանր 

ծայրափողակների միջոցով: Ծայրափողակները հավասարաչափորեն տեղակայված են ողջ 

ջերմատան ներսում՝ մշակաբույսերից 10 ոտնաչափ (3 մ) վերև: Ծայրափողակներից դուրս 

ցայտող ջրափոշին բավականին ծանծաղ մառախուղային զանգված է ստեղծում, որն էլ  

հովացնում է ջերմատան օդը: 

Համակարգին անհրաժեշտ է ջուր, որը պետք է զերծ լինի տիղմից, ավազներից կամ այլ 

նյութերից, մեկ կամ մի քանի պոմպեր, որոնք կարող են ջուր հասցնել 500-600 պսի ճնշման  

ներքո, պոմպի ակտիվացման համար անհրաժեշտ վերահսկման համակարգ, սովորաբար՝ 

խոնավաչափ, և ծայրափողակներ, որոնք կկարողանան 2,25 լիտր վայրկյանում բարձր 

ճնշմամբ ջուր մատակարարել:  

Մագնեզիումի և կալցիումի կարբոնատներով հարուստ ջուրն ի վերջո կխցանի 

ծայրափողակների մանր անցքերը: Մինչև համակարգ մտնելը, ջուրը պետք է մաքրվի 

հատուկ զտիչ ապարատով: Եթե բարձր կոշտության ջուրը չմաքրվի, այն կարող է 

մշակաբույսերի վրա ոչ ցանկալի ժապավենի նստեցման պատճառ դառնալ: Միևնույն 

ժամանակ, ցածր կոշտության ջուրը խաթարում է մշակաբույսերի աճը, ուստի չպետք է 

օգտագործվի բույսերը ջրելու համար: 

Այս համակարգի հսկողության բլոկը նախատեսված է 30 վայրկյան միացված և 30 վայրկյան 

անջատված շրջափուլում մշուշային միջավայր ապահովելու համար:  

Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բոցամուղ ծայրափողակները տեղադրվում են 

այսպես կոչված պողպատաճոպանների վրա, որոնք կարող են հարմարեցվել ցանկացած 

ուղղության վրա: Այս պողպատաճոպանները ֆիքսված են պղնձախողովակների տակ: 

Ծայրափողակները տեղադրվում են1,5 մ միջտարածություններում: Մեկ մայր գիծը կարող 

է սպասարկել մինչև 6,1 մ լայնությամբ ջերմատուն: 7,6-ից 13,6 մ լայնությամբ ջերմատների 

համար անհրաժեշտ է երկու գիծ, 13,6-ից 18,2 մ լայնության համար՝ երեք գիծ, իսկ18,2 մ և 

ավելի լայնություն ունեցող ջերմատների համար անհրաժեշտ է չորս գիծ: Գծերն այնպես 

պետք է տեղադրել, որ ծայրափողակները պարբերաբար հնարավոր լինի մաքրել: 

Հնարավորության դեպքում, թե´ տանիքային, և թե´ կողային օդափոխիչները պետք է բաց 

լինեն մշուշագոյացման ժամանակ: Եթե առկա են օդի շրջանառման հովհարներ, ապա 

դրանք նույնպես պետք է միացված լինեն: 

Եթե գոլորշացման պայմաններն այնպիսին են, որ օդին ավելացվող խոնավությունը 

հեշտությամբ գոլորշանում է, տեղի է ունենում հովացում, որի հետևանքով մշակաբույսերի 

տերևների վրա գրեթե խոնավություն չի մնում: Իսկ եթե չափազանց շատ խոնավություն է 

ավելացվում, այն նստում է տերևների վրա և կարող է հանգեցնել բույսի հիվանդության: 

Շոգ եղանակներին, մշուշային համակարգի աշխատանքը խաթարվելու դեպքում, 

ջերմատանը պետք է առկա լինի վթարային հովացման մեթոդ: Բարձր ճնշումային 

մառախուղային հովացմամբ աճող մշակաբույսերը զգայուն են ցածր հարաբերական 
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խոնավության ու ներծծման ուժի նկատմամբ: Շոգ օրերին, նույնիսկ մի քանի ժամ ջուրն 

անջատելու դեպքում, դրանք հեշտությամբ վնասվում են:  

Բարձր ճնշումային մառախուղային հովացման համակարգն օգտագործվում է վարդերի և 

խոլորձների աճեցման համար: Այն նաև օգտագործվում է տերևաբանջարների աճեցման 

համար, սակայն ոչ այնքան՝ այլ տեսակի մշակաբույսերի համար: 

 

Ստվերարկումը որպես հովացման միջոց 

Ջերմատան ջերմաստիճանը կարելի է նվազեցնել՝ ապակու վրա օգտագործելով 

ստվերարկող նյութեր: Մշակաբույսերի վրա ստվեր գցելու համար կարելի է օգտագործել 

կրային լուծույթ, վաճառքում առկա ստվերարկման խառնուրդներ և նույնիսկ ցեխ: Երբ 

բույսերին հասնող լույսի ինտենսիվությունը նվազում է, ջերմատան ներսում 

ջերմաստիճանը նույնպես նվազում է: Եթե ստվերարկումը չափից ավելի շատ է կիրառվում, 

ջերմաստիճանը կարող է նվազել մինչև աշխատողների համար հարմարավետության 

մակարդակ, սակայն լույսի ինտենսիվությունն այնքան ցածր է լինում, որ ազդում է 

մշակաբույսերի որակի վրա: Այսինքն՝ բույսերը չափազանց բարձր են աճում, ունենում են 

թույլ ցողուններ և կյանքի կարճ տևողությամբ որակ:   

 

Հոսող ջրով ստվերարկումը 

Գոյություն ունի ստվերարկման մեկ այլ մեթոդ, որն այնքան էլ տարածված չէ Միացյալ 

Նահանգներում, բացառությամբ բանջարեղենի արտադրությամբ զբաղվող որոշ 

ջերմատների: Եվրոպացի որոշ այգեգործներ որպես ստվերարկման միջոց օգտագործում 

են ջերմատան տանիքի վրայով հոսող ջուրը: Ջուրը մղվում է դեպի ջերմատան վերևի 

հատված, որտեղ այն բաշխվում է ծակոտկեն խողովակի միջով: Այն բարակ շերտով հոսում 

է ներքև՝ ջերմատան ապակու արտաքին մասով: Ջուրը կանաչ է ներկվում, քանի որ այս 

գույնը կլանում է ինֆրակարմիր ճառագայթման ջերմությունը և կանխում է դրա մուտքը 

ջերմատուն: Ջուրը հոսում է ջրատարով, որտեղից այն ուղղվում է դեպի ջրհավաք՝ 

վերամշակման համար:  Եթե ջուրը, ջերմատան տանիքի վրայով հոսելով, չափից ավելի շատ 

է տաքանում, այն կարելի է մեխանիկորեն հովացնել ջրհավաքում: Ջրի որոշակի հովացում 

տեղի է ունենում նույնիսկ տանիքից ջերմությունը կլանելիս: Ստվերարկման համակարգը 

կարող է օգտագործվել միայն, եթե ջերմատան ապակին ամուր կերպով զմռսված է: 

Ապակու միջով նույնիսկ չնչին ծորանքհոսքը նշանակում է համակարգից ջրի կորուստ: 

Համակարգը չի փորձարկվել պլաստիկով ծածկված ջերմոցներում: 

 

Մեխանիկական օդորակումը 

 

Ջերմատան հովացման համար կարևոր է օգտագործել մեխանիկական օդորակիչներ: 

Ջերմատանը ստեղծված ջերմային բեռը չափազանց մեծ է մեխանիկական սարքի համար: 

Միջին չափի ջերմատունը հովացնելու համար կպահանջվի 50-100 տոննա հզորությամբ 

օդորակման սարք: Այդպիսի սարքի չափերը կարելի է պատկերացնել՝ նշելով, որ տան 
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պայմաններում օգտագործվող օդորակիչը կարող է գնահատվել 0,25 կամ 0,5 տոննա 

հզորությամբ: 

Փոքրիկ, սիրողական տիպի ջերմատներն օգտագործում են փաթեթային քուլերներ, որոնք 

կոչվում են անապատային քուլերներ: Այս սարքերը միևնույն սկզբունքով են աշխատում, 

ինչ օդափոխիչը և բարձիկային հովացման համակարգը: Իրականում, դրանք 

փաթեթային տեսակի քամհարային հովացման սարքեր են: Դրանք պրակտիկ չեն մեծ, 

կոմերցիոն ջերմատների համար: Սակայն բարձր արդյունավետությամբ դրական ճնշմամբ 

հովացման համակարգեր կան այն ջերմատների համար, որտեղ վիրուսային վարակների 

կամ պոտենցիալ ախտոտման նկատմամբ զգայուն մշակաբույսերը երաշխավորում են 

հավելյալ ծախսեր:  

 

 

Ջերմատան միջավայրի վերահսկումը 

Ջերմատան միջավայրի վերահսկումը՝ առավելապես օդի ջերմաստիճանը, բավականին 

երկար ճանապարհ է անցել այն ժամանակվանից ի վեր, երբ այգեգործը սկսեց վերահսկել 

ջերմությունը՝ ձեռքով բացելով կամ փակելով մի շարք փականներ: Ջերմաստիճանի ցուցիչը 

ջերմաչափն էր՝ կախված աչքի մակարդակի վրա, ջերմատան մեջտեղում: Գարնանը, 

ամռանը և աշնանը ջերմատան ջերմաստիճանը նվազեցնելու մեթոդը գլխավերևի և (կամ) 

կողային օդափոխիչների ձեռքով բացումը կամ փակումն էր: Երբ ամռանը շատ շոգ էր 

լինում, ինչպես արդեն նշվել է, կրային լուծույթով  ստվերարկում էր իրականացվում՝ 

ջերմոցի ներսի ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար: Երբ թերմոստատը տարածում գտավ 

որպես ջերմաստիճանի փոփոխությունն զգալու միջոց, դա մի մեծ քայլ էր՝ ավելի ճշգրիտ 

կերպով վերահսկելու ջերմոցի միջավայրը: Առաջին սարքերն աշխատում էին միացում-

անջատում սկզբունքով: Երբ սարքը միացման դիրքում էր, ջերմության վերահսկման 

փականը կամ վերնափեղկն ամբողջովին բացվում էր:  Անջատման դիրքում լինելու 

դեպքում վերահսկվող միավորն ամբողջովին փակվում էր: Հետագա առաջընթացը բերեց 

փուլային կարգավորիչի զարգացմանը: Փուլային կարգավորումը հնարավոր դարձրեց 

ջերմաստիճանը վերահսկող սարքի փուլային գործարկումը: Շատ քիչ ջերմության 

պահանջի դեպքում՝ գոլորշու կամ ջրի հոսքը վերահսկող փականը բացվում էր միայն 

մասամբ: Եթե ջերմության պահանջն ավելանում էր, փականն ավելի շատ էր բացվում՝ 

մինչև ամբողջովին բացվելը: Նույն գործողությունները կատարվում էին շարժիչով 

վերահսկվող վերնափեղկերի հետ: Երբ ավելի շատ օդի շարժ էր հարկավոր, փուլային 

կարգավորիչն ավելի շատ էր բացում վերնափեղկը՝ մինչև դրա ամբողջովին բացվելը:  

Այսօրինակ վերահսկումը հիանալի էր ուշ գարնանը, ամռանը և վաղ աշնանը, երբ դրսի 

ջերմաստիճանը շատ ցուրտ չէր: Սակայն վաղ գարնանը և ուշ աշնանը և նույնիսկ վաղ 

ձմռանը վերնափեղկն ամբողջությամբ բաց թողնելը կարող էր հանգեցնել ջերմաստիճանի 

կտրուկ փոփոխության, սառը օդային հոսանքների՝ բույսերին վնաս հասցնելու 

հավանականությամբ: Սա հաղթահարելու համար, ջերմոցային արտադրողները սկսեցին 

վերահսկող սահմանափակումներ կիրառել իրենց վերնափեղկերի վերահսկման 

համակարգի վրա: Սահմանափակումները թույլ տվեցին այգեգործին՝ ջերմաստիճանը 

վերահսկելու նպատակով միջամտել ավելի շատ օդափոխության համար թերմոստատից 

արձակված «ամբողջովին բաց» հրահանգի արձագանքմանը: Վերնափեղկը կարող էր ըստ 

անհրաժեշտության դրվել մեկ-քառորդ, մեկ-երկրորդ, երեք-քառորդ կամ ամբողջովին բաց 
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դիրքերում: Այն վայրերում, որտեղ հաճախակի անձրևներ էին տեղում, այգեգործները 

խնդրում էին վերահսկման այլ սարք, որը կկարողանար փակել վերնափեղկերն անսպասելի 

տեղացող հորդ անձրևների ժամանակ: Ջերմատների վերնափեղկերն ամբողջովին բաց 

վիճակում V-աձև տեսք էին ունենում, որոնք ծառայում էին որպես ձագար, և դրա 

հետևանքով ջրի հսկայական քանակություն ներթափանցում էր ջերմատուն: 

Ջերմատան միջավայրը վերահսկելու հաջորդ առաջընթացն ասպիրացիոն թերմոստատի 

ներդրումն էր: Ինչպես պարզվել էր, թերմոստատի կարգավորիչով օդի հոսք փչելն ավելի 

ճշգրիտ էր չափում ջերմատան օդի ջերմաստիճանը, քան ոչ ասպիրացիոն սարքի միջոցով: 

Հարդյունս, կարգավորված դիրքից բարձր և ցածր ջերմաստիճանների միջև 

տարբերությունը կրճատվում էր: Օրինակ՝ եթե առանց ասպիրացիոն սարքի ջերմատանը 

թերմոստատի կարգավորումը դրված էր 15,5oC, ջերմաստիճանը այդ կարգավորումից 

կարող էր դրականորեն կամ բացասականորեն շեղվել4 կամ 5°-ով: Ասպիրացիոն 

կարգավորիչի օգտագործմամբ ջերմաստիճանը ցանկալի կարգավորումից կարող էր 

դրականորեն կամ բացասականորեն շեղվել ընդամենը 2 կամ 3°-ով: Ջերմատան օդի 

ջերմաստիճանի առավել ճշգրիտ վերահսկումը թույլ է տալիս ավելի լավ վերահսկել և 

հաշվարկել աճող բույսերը: 

Թերմոստատներից ավելի արդիական թերմիստորը դարձավ ջերմոցների ջերմաստիճանը 

վերահսկող ամենահաճախ օգտագործվող սենսորային բլոկը: Դրանք դասվում են պինդ 

մարմնային էլեկտրոնիկայի շարքին: Ջերմաստիճանի փոփոխությանն ի պատասխան՝ 

էլեկտրական ազդանշան է ուղարկվում վերահսկող սարքին, որը ստիպում է դրան գործել:  

Թերմիստորների մշակումը և օգտագործումը ջերմատանը հնարավոր դարձրեցին նոր, 

ավելի բարդ սարքավորման ներդրումը: Միջավայրը վերահսկելու  համար փուլային 

կարգավորիչները և կլիմայի վերահսկման համակարգչային համակարգներն այժմ 

սովորական են դարձել: Կլիմայի վերահսկման համակարգչային համակարգերն 

արտադրողին ակնհայտ առավելություն են տալիս՝ ճշգրտորեն վերահսկելու ոչ միայն 

ջերմատան ջերմաստիճանը, այլ նաև լույսի ինտենսիվությունը և ածխածնի երկօքսիդի 

(CO2) խտությունը: Հարաբերական խոնավությունը (ՀԽ), որը սերտորեն կապված է շոգու 

ճնշման դեֆիցիտի (ՇՃԴ) հետ, նույնպես կարող է դիտանցվել և վերահսկվել: ՀԽ և ՇՃԴ 

միջև եղած կապի և ջերմատան լույսի ինտենսիվության մասին գիտելիքներն ուղղորդում 

են այգեգործին որոշել, թե երբ է անհրաժեշտ ջրել և պարարտացնել մշակաբույսերը: Դրսի 

եղանակի մոնիտորինգի համակարգերը նույնպես ներառված են կլիմայի վերահսկման 

համակարգի մեջ: 

Ֆոտոէլեմենտը, որը չափում է լույսի ինտենսիվությունը, փոխանցում է ազդանշանը այն 

համակարգչին, որն անհրաժեշտության դեպքում միացնում է լրացուցիչ բարձր 

ինտենսիվությամբ լուսարձակող (HID) լուսարձակները: Եթե լույսի ինտենսիվությունը 

չափազանց բարձր է դառնում բույսերի համար, համակարգիչն ակտիվացնում է 

ստվերարկման գործվածքի մեխանիզմը՝ նվազեցնելու լույսի մակարդակը: Ջերմոցի 

միջավայրի վերահսկման այս ասպեկտը շատ կարևոր է հատկապես գարնանը: Հենց այս 

ժամանակ է, որ մռայլ, ամպամած ժամանակահատվածները հաճախ ընդհատվում են 

բարձր ինտենսիվությամբ լույսի ժամանակահատվածներով, երբ արևն ամպերի հետ 

«պահմտոցի է խաղում»: Լույսի ինտենսիվության նման մակարդակները կարող են վնասել 

նուրբ սաղարթը, որը զարգացել է ամպամած ժամանակահատվածում: 

Ողջ ջերմատան երկայնքով բույսի բարձրությամբ տեղադրվող բազմաթիվ սենսորների 

օգտագործմամբ հնարավոր է ունենալ ջերմաստիճանի և այլ գործոնների նկատմամբ ավելի 
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ճշգրիտ վերահսկում: Ջերմատան ջերմության բաշխման վրա ազդող գործոններն են՝ /1/ 

տաքացման համակարգի տեսակը, արդյոք այն հաղորդվում է գոլորշուց, թե տաք ջրի 

խողովակներից, որոնք գտնվում են կողքերում և/կամ գլխավերևում, ինֆրակարմիր 

տաքացուցիչներից, թե օդի հարկադրյալ շրջանառությամբ տաք օդի սարքերից, /2/ 

օդափոխության համակարգի տեսակը, /3/ ջերմատան ապակեպատման նյութի տեսակը և 

/4/ վերահսկվող տարածքի չափը: Ապակեպատ ջերմատներում, սառը օդը, որը 

ներթափանցում է ապակու նեղ անցքերից, քամու ազդեցության տակ կարող է 2,8-5.6 C° 

ջերմաստիճանի տարբերություն առաջացնել ջերմոցում: Մեծ ջերմատան քամոտ կողմը 

կարող է 5.6 C°-ով ավելի ցուրտ լինել, քան քամուց հեռու գտնվող կողմը: Սա մեծ խնդիր չէ 

ավելի փոքր ապակեպատ ջերմատների համար կամ այն ջերմատների համար, որոնք 

ծածկված են ճկվող կամ ամուր պլաստիկով:  

Մեծ ջերմատներում, ջերմաստիճանների տարբերությունները հաղթահարելու համար 

օգտագործվում են գոտիական տաքացման համակարգեր: Գոտիական համակարգով 

առանձին ջերմաստիճանի սենսոր է տեղադրվում յուրաքանչյուր գոտիում (ինչպես ավելի 

վաղ ներկայացվել, այնպես, որ մի տարածքը կարող է լինել ավելի տաք կամ զով, քան մյուս 

տարածքները: Սա թույլ է տալիս միևնույն ջերմատանը աճեցնել մշակաբույսեր, որոնք 

ունեն տարբեր ջերմային պահանջներ: Գոտիական ջերմություն ունենալը նաև թույլ է 

տալիս այգեգործին ջերմաստիճանը կարգավորել համակարգչի միջոցով:  

Բացի ջերմատան և բույսերի աճեցման միջավայրի առավել ճշգրիտ վերահսկումն 

ապահովելուց, համակարգիչները կարող են օգնել մշակաբույսերի արտադրման 

որոշումներ կայացնելիս: Միչիգանի նահանգային համալսարանի հետազոտող 

գիտնականները մշակել են բույսերի մոդելավորման ծրագրակազմ, որը նրանք անվանել են 

CARE: CARE համակարգը համակարգչային որոշման աջակցության համակարգ է, որը 

հետագայում կատարելագործվել է Կալիֆորնիայի Դեվիսի համալսարանի և Նյու 

Հեմփշայրի գիտնականների հետ գործակցության միջոցով: Համակարգն օգնում է 

այգեգործին ծրագրավորել բույսի աճը՝ շուկայի պահանջներին համապատասխանելու, 

բույսի վերջնական երկարության և ծաղկման ամսաթվի նկատառումով: 

Համակարգը նախատեսված է անձնական համակարգիչների համար՝ բույսի աճի 

գրաֆիկական հետագծումը ապահովելու նպատակով: CARE ծրագրակազմն առաջարկում 

է ջերմաստիճանի որոշակի դիրքեր և բույսերի համար աճի դանդաղեցման 

կիրառություններ: CARE մոդուլն առկա է քրիզանթեմների, Զատիկի լիլիաների և 

պուանսետիայի համար: Այս գործիքով ավելի շատ փորձ ձեռք բերելուց հետո հասանելի 

կլինեն նաև այլ բույսերի մոդուլներ:  

Ջերմատան միջավայրի և արտադրության համակարգերի համակարգչային վերահսկումն 

այլևս արտասովոր բան չէ և ջերմատան կլիմայի վերահսկման հիմնական համակարգն է: 

Ռոբոտատեխնիկայի օգտագործումը ջերմատանը սերմեր ցանելու, սածիլելու, 

ծաղկամաններում տեղադրելու և բույսերը կամ բույսերն աճեցնելու համար օգտագործվող 

ծաղկամաններն աճման վայր տեղափոխելու և այնուհետև փաթեթավորման և վաճառքի 

համար նախատեսված պահեստային տարածք վերադարձնելու համար՝ ավելի լայն 

տարածում է գտնում: Համակարգիչները կշարունակեն կարևոր դեր խաղալ ոլորտում: 
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4.4 Լույս 
 

Ֆոտոսինթեզ 

Ֆոտոսինթեզն իրենից ներկայացնում է ընթացք, որի միջոցով, կանաչ բույսերի 

կողմից, արևից ստացված լուսային էներգիան փոխակերպվում է քիմիական էներգիայի: 

Մեր մոլորակի վրա կյանքի առկա բոլոր ձևերը կախված են կանաչ բույսերի իրականացրած 

ֆոտոսինթեզից: 

 

Ֆոտոսինթեզի քիմիական ռեակցիան 

Արևի լուսային էներգիան գործում է տերևի բջիջներում պարունակվող պիգմենտի՝ 

քլորոֆիլի վրա: Քիմիական գործընթացների ամբողջ համալիրը ներառում է լուսային 

էներգիան և ածխածնի երկօքսիդը, ինչպես նաև ջուրը, որը պարունակվում է 

քլորոպլաստներում, որի միջոցով առաջանում են մոնոսախարիդներ: Ընդհանուր առմամբ, 

հետևյալ հասարակ քիմիական հավասարության միջոցով արտահայտվում է լույսով 

պայմանավորված ֆոտոսինթեզի բարդ ռեակցիան: 

6CO2 + 12H2O + լույս քլորոֆիլ =  6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

Այս արտահայտության մեջ ներկայացվում է, որ ածխածնի երկօքսիդը (CO2) և ջուրը (H2O) 

միանում են լույսի ներգործությամբ քլորոֆիլի ազդեցության ներքո: Այս ռեակցիայի 

վերջնական արդյունքն է թթվածինը (O2) և մոնոսախարիդը (C6H12O6), որոնք առաջանում 

են ածխաջրից և ջրից (H2O): Գազանման թթվածնի և ջրի գոլորշին դուրս է գալիս բույսի 

տերևի էպիդերմիսի ստորին կամ վերին շերտի վրա գտնվող անցքի միջոցով: Այս 

գործընթացի ընթացքում առաջացած մոնոսախարիդները հետագայում բույսն 

օգտագործում է մի շարք շղթայական ռեակցիաների ընթացքում (այսինքն ռեակցիան 

դարձելի է): Ռեակցիաների ընթացքում առաջացած էներգիան օգտագործվում է բույսի աճի 

և զարգացման համար: 

 

Ռեակցիայի բաղադրիչները 

 

Ածխածնի երկօքսիդ 

Ածխածնի երկօքսիդ գազը տերևի մեջ մուտք է գործում անցքի միջոցով: Հետագայում այն 

լուծվում է բջիջներում պարունակվող ջրում: Ածխածնի երկօքսիդի պարունակությունը 

օդում կազմում է մոտավորապես 0,033 տոկոս կամ 330 միլիոներորդ մաս (ppm): Ածխածնի 

երկօքսիդի խտությունն արդյունաբերական տարածքների շրջակայքում կարող է 

բավականին գերազանցել այս ցուցանիշը, հաճախ կարճ ժամանակում հասնելով 400 կամ 

նույնիսկ 500 ppm-ի: 
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Ջուր 

Ֆոտոսինթեզի ռեակցիայում օգտագործվող ջուրը մատակարարվում է արմատներից: Այն 

տեղափոխվում է դեպի տերևներ անոթային համակարգի միջոցով: Ջուրը մատակարարում 

է ջրածնի իոններ (H+), որոնք միանում են ածխածնի երկօքսիդի հետ (CO2), առաջացնելով 

ածխաջրածին (CH2O) բարդ նյութը: 

 

Լույս 

Լույսը ամենակարևոր բնական գործոնն է, որն ազդում է բույսի աճի վրա: Լույսը հասնում 

է միայն բույսի վերգետնյա մասերին և ազդում է անմիջապես էպիդերմիսի տակ գտնվող 

հյուսվածքների վրա: Սակայն այն ազդում է բույսի յուրաքանչյուր բջիջի, հյուսվածքի, 

օրգանի և բնախոսական ընթացքի վրա: Լույսը, այս առումով, յուրահատուկ է, 

համեմատած ջրի, ջերմաստիճանի և սնուցող նյութերի հետ, որոնք անմիջականորեն են 

ազդում են բույսի վրա: 

 

Լույսի բնութագրությունը 

Լույսը տարբերակվում է իր ինտենսիվությամբ (պայծառություն), տևողությամբ (ցերեկվա 

երկարությունը) և որակով (գույնը): Բույսերն այս գործոններին արձագանքում են տարբեր 

ձևով: Լույսը, ընդհանուր առմամբ, կոչվում է արևի լույս: Սակայն, ավելի ճիշտ կլիներ այն 

անվանել արեգակնային էներգիա կամ ջերմային ճառագայթում: 

Արևից արձակված արեգակնային կամ ջերմային էներգիան ալիքաձև է: Այս ալիքներն ունեն 

նույն ձևը, ինչ օվկիանոսի ալիքները: Լուսային էներգիայի որոշ ալիքներ կարճ են, իսկ 

մյուսները երկար: Այս ալիքների չափման միավորն է նանոմետրը (նմ): (Մեկ նանոմետրը 

հավասար է մեկ մետրի մեկ միլիարդականին:) Կարճ ալիքները կատարից կատար կազմում 

են 100 նմ-ից մի փոքր ավելի: Երկար ալիքները կատարից կատար կարող են կազմել 60000 

նմ: Տեսանելի լույսի ալիքների երկարությունը կազմում է 390-ից մինչև 700 նմ: Այս 

միջակայքը ավելի քիչ է, քան ընդհանուր էներգետիկ սպեկտրի մեկ տոկոսը: Միասին 

դիտվող բոլոր ալիքների երկարությունները տեսանելի են դառնում որպես սպիտակ լույս: 

Լույսի շողը ջրի միջով անցնելով տարանջատում է ալիքների տարբեր երկարություններ, 

որի շնորհիվ առաջանում են մանուշակագույնի, կապույտի, կանաչի, դեղինի, 

նարնջագույնի և կարմիրի սպեկտրներ: Տեսանելի գույների սպեկտրն է ծիածանը 

ամառային ամպրոպից հետո: Տեսանելի լույսի սպեկտրալ բաժանումը ներկայացված է 

նկար 4.2-ում: 
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Նկար 4.2 Արևի էներգիայի սպեկտրը 

 

Գոյություն ունեն էլեկտրոմագնիսական ճառագայթման երկու տարածք, որոնք գտնվում են 

տեսանելի լույսի միջակայքի անմիջապես ետևում: Ալիքի այս երկարությունները մեծ 

ազդեցություն ունեն բույսի աճի վրա: Ուլտրամանուշակագույն տարածքի ալիքների 

երկարությունը պակաս է 390 նմ-ից: Երկրորդ տարածքը ներառում է հեռավոր կարմիր կամ 

անտեսանելի ինֆրակարմիր ճառագայթները: Հեռավոր կարմիր լույսը մոտ է տեսանելի 

միջակայքի վերին մասին և դրա ալիքների երկարությունը կազմում է 730 նմ: 

Ինֆրակարմիր էներգիայի ալիքների երկարությունը գերազանցում է 750 նմ-ն: 

Կարճ ուլտրամանուշակագույն ալիքների երկարությունները բերում են քիմիական 

ռեակցիաների և մեկնարկ են հաղորդում կամ արագացնում են բույսի արձագանքումը, 

հաճախ՝ անցանկալի հետևանքներով: Կարմիր և հեռավոր կարմիր լույսերը հայտնի են 

որպես ֆոտոմորֆոգենիկ լույսեր: Երկար ալիքներով ինֆրակարմիր ճառագայթումը 

ազդում է բույսերի ջերմային ռեակցիայի վրա: 

 

Լույսի ուժգնությունը 

Երկրի մակերեսին հասնող լույսի ուժգնությունը կամ պայծառությունը լինում է տարբեր: 

Պայծառության տարբերության պատճառները կապված են ամպերի խտության և երկրի 

կոնկրետ աշխարհագրական դիրքի հետ, ինչպես հասարակածում կամ բևեռներում: Լույսի 

ուժգնության վրա ազդում են նաև օդում պարունակվող փոշու և աղբի քանակությունը, 

տարվա եղանակը և օրվա ժամը: Սովորական պայմաններում երկրի ջերմային 

տարածքներում լույսի ուժգնությունը տատանվում է 0 ֆուտկանդելայից՝ օրվա գիշերային 

ժամին, մինչև 10000 ֆուտկանդելա (107700 լյուքս) կամ ավելին՝ ամառային պարզ օրվա 

Ալիքի երկարությունը նանոմետրերով  

750 

 

650 

 

600 

 

560 

 

500 

 

470 

 

   430 

 

390 

 

Կոսմիկ 

ճառագայթներ 

 

Գամմա 

ճառագայթներ 

 

Ռադիո 

ճառագայթներ 

 

Ուլտրամանուշակա

գույն ճառագայթներ 

 

Ինֆրակարմիր 

ճառագայթներ 

 

Միկրո 

ալիքներ 

 

Ռադիո 

ալիքներ 

 

Արևի 

ճառագայթները 
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կեսօրին: Ֆուտկանդելան (ֆք) լույսի ուժգնության կամ պայծառության չափման միավորն 

է: Մեկ ֆուտկանդելան կազմում է ստանդարտ մոմից արձակված լույսի քանակության 

ազդեցությունը մակերեսի մեկ ֆուտ տարածությունից: Լույսի չափման այլ միավորներն են 

լյումենը, լյուքսը, գրամ կալորիան և միկրոէյնշտեյն սանտիմետր քառակուսին վայրկյանում 

(μE•սմ-2•վրկ-1): 

Լուսային չափիչները, որոնք չափում են ուժգնությունը ֆուտկանդելայով, կարելի է 

օգտագործել առկա տեսանելի լույսը հայտնաբերելու նպատակով (նկար 4.3): Լուսային 

չափիչները, որոնց չափումները իրականացվում են միկրոէյնշտեյն սանտիմետր 

քառակուսիով վարկյանում, կոչվում են քվանտային տվիչներ և չափում են ֆոտոսինթեզի 

ակտիվ ճառագայթումը: Այն լուսային չափիչները, որոնցով չափվում են գրամ 

կալորիաները, կոչվում են ճառագայթաչափեր և չափում են ընդհանուր լուսային էներգիան: 

Այս բոլոր տվիչները չափում են ալիքի տարբեր երկարություններով լույսի ուժգնությունը և 

միատեսակ փոխարկելի չեն: 

 

 

 

 

 

Նկար 4.3 Լույսի չափման սարք ֆուտկանդելա միավորներով 

 

 

Համապատասխան լույսի ուժգնության ապահովումը արհեստական միջոցներով 

Ամպամած օրերին, հատկապես ձմռանը, լույսի ուժգնության մակարդակը լինում է շատ 

ցածր: Լուսավորության մակարդակը բավականին ցածր լինելու դեպքում ֆոտոսինթեզ 

տեղի չի ունենում:  

Այս պարագայում ասվում է, որ լույսը հանդիսանում է աճը սահմանափակող գործոն: Ցածր 

բնական լույսի պայմաններում, ինչպես դա տեղի է ունենում ձմռան ամիսներին, բույսերի 

աճին նպաստում են պարպումային բարձր ուժգնության լամպերը (ՊԲՈւԼ): Իրենց 

բույսերը ճառագայթելու համար բուսաբույծներից շատերը հիմնականում օգտագործում են 

ՊԲՈւԼ լուսավորությունը (նկար 4.4): Այս լամպերը ապահովում են 1000-ից մինչև 1200 

ֆուտկանդելա (10750-ից մինչև 12910 լյուքս) լուսավորություն՝ մատչելի ծախսի դիմաց:  
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Նկար 4.4 Պարպումային բարձր ուժգնության 

լամպերը (ՊԲՈւԼ) օգտագործվում են մռայլ 

ձմեռային ամիսներին ցերեկային լույսի ավելացման 

նպատակով: Դրանք կարելի է նաև օգտագործել 

ցերեկային լույսի տևողության երկարացման համար, 

որը կբարելավի բույսերի ֆոտոսինթեզը 

 

 

Ավելի ցածր ուժգնությամբ լուսավորություն է պահանջվում այնպիսի բույսերի համար, 

ինչպիսիք են արևադարձային սաղարթավոր բույսերը, աֆրիկյան մանուշակը և համանման 

բույսերը: Համապատասխան լուսավորության պայմաններին կարելի է հասնել 

արհեստականորեն, հով ֆլուորեսցենտ լամպերի միջոցով: Տաք սպիտակ, բնական 

սպիտակ և ցերեկային լույսի այս լամպերը բավարար են առանց արևի լույսի բույսեր 

աճեցնելու համար: Շատ ընկերություններ առաջարկում են լամպեր, որոնք հատուկ 

նախատեսված են բույսեր աճեցնելու համար: Այդ լամպերը թանկ են, սակայն բույսի աճին 

նպաստելու իրենց հնարավորությամբ չեն գերազանցում ստանդարտ ֆլուորեսցենտ 

լամպերը: 

Երբ ֆլուորեսցենտ լամպերը նոր են և բույսերը տեղակայված են դրանց մոտ 

հեռավորության վրա, ապա լույսի ուժգնությունը կարող է հասնել մինչև 1000 

ֆուտկանդելա (10750 լյուքս): Ֆլուորեսցենտ լամպերն աշխատելիս մնում են հով և դրանք 

կարելի է տեղակայել բույսերին մոտ՝ առանց վտանգելու վերջիններիս առողջությունը: 

Լամպերի շիկացման պարագայում, լամպի օգտագործած էներգիայի միայն 10-12 տոկոսն է 

հաղորդվում լույսի տեսքով: Մնացած էներգիան փոխանցվում է որպես ջերմություն: 

Շիկացման լամպերին մոտ տեղակայված բույսերը կարող են ստանալ լուրջ այրվածքներ: 

Ցածր լուսավորություն պահանջող բույսերը շատ լավ են աճում, երբ տեղակայված են 

ֆլուորեսցենտ լույսի աղբյուրից 15-30 սմ հեռավորության վրա, օրական 14-ից 18 ժամ 

տևողությամբ: Գերադասելի են երկու լամպ պարունակող լուսավորման սարքերը (նկար 

4.5): Մեկ լամպ պարունակող լուսավորման սարքերը համարվում են բավարար մեկից 

ավելի սարքի կիրառման դեպքում, ընդ որում դրանց կենտրոնների միջև տարածությունը 

պետք է կազմի 7-8սմ: Մեկ լամպ պարունակող սարքերի երկարությունն ընդհանրապես 

կազմում է 2,4 մ: Լուսավորման այս տեսակի սարքերը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել 

կենցաղային պայմաններում: 

 

Բույսերի պահանջը լուսավորության նկատմամբ 

Բույսերն ունեն լույսի ուժգնության տարբեր պահանջներ: Որոշ բույսեր պահանջում են 

բարձր լուսային ուժգնություն կամ դրանք կարող են դիմանալ շատ բարձր լուսային 

ուժգնությանը: Մյուսները լավ են աճում միջին կամ ցածր լուսավորության պայմաններում: 
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Լույսի փոխհատուցման կետ 

Ֆոտոսինթեզը սննդարար նյութերի ստեղծման գործընթացն է: Արտադրված սնունդը 

էներգիա է հաղորդում ռեսպիրացիայի իրականացման համար: Գոյություն ունի կետ, որում 

ֆոտոսինթեզի միջոցով արտադրված սնուցումը հավասար է ռեսպիրացիայի ընթացքում 

օգտագործված սնուցման քանակությանը: Այս կետը կոչվում է լույսի փոխհատուցման 

կետ: Այս կետում զուտ ֆոտոսինթեզը հավասար է զրոյի: 

Լույսի փոխհատուցման կետը տարբերվում է ըստ բույսերի տեսակների և դրանց բնույթի: 

Այս կետը ցածր է այն բույսերի դեպքում, որոնք սովորաբար աճում են ստվերում և բարձր է 

այն բույսերի դեպքում, որոնց համար սովորաբար անհրաժեշտ է արևի լիարժեք լույս: 

 

 

 

 

 

Նկար 4.5. Երկու լամպ պարունակող 1,2մ 

երկարությամբ լուսավորման սարք, որը 

տեղադրված է աֆրիկյան մանուշակների վերևում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ֆոտոկանդելա 

Լյուքս         270        540             1080    10,800            108,000 
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Նկար 4.6. Լուսային հագեցվածության կորը երեք տեսակի լուսային ուժգնությունների պայմաններում աճած 

բույսերի համար 

 

Լույսի հագեցման կետ 

Օրվա ընթացքում լույսի ուժգնության պայծառանալու հետ առաջանում է երկրորդ կետը, 

որում բույսի աճը սահմանափակվում է: Լույսի հագեցման կետն այն ուժգնությունն է, 

որում տեղի չի ունենում ֆոտոսինթեզի հետագա ավելացում՝ կախված լույսի ուժգնության 

ավելացումից (նկար 4.6): Ընդ որում լույսի ուժգնության շարունակական ավելացումը վնաս 

է հասցնում այնպիսի բույսերի, ինչպիսիք են աֆրիկյան մանուշակը, գլոքսինիան և 

շեֆլերան: Այս բույսերի տերևներում պարունակվող քլորոֆիլը ոչնչացվում է: Լույսի բարձր 

ուժգնության պայմաններում պահվող բույսերի տերևները ձեռք են բերում բաց դեղնա-

կանաչավուն գույն: Եթե բույսերը չեն տեղափոխվում ստվերոտ վայր կամ սակավալույս 

տեղ, ապա դրանք կարող են մահանալ: 

Ամռան ընթացքում քրիզանթեմները, հորտենզիաները և խորդենիները կարող են այրվել 

նույնիսկ շատ փոքր պայծառ լույսից: Ենթադրվում է, որ այրվածքը տեղի է ունենում 

ծաղկաթերթերում առաջացող բացարձակ բարձր ջերմաստիճանի պատճառով: 

Ջերմաստիճանն ավելացնում է ծաղկաթերթերի ջրի կորստի քանակը այնքան, որ 

անհնարին է դառնում այդքան ջրի մատակարարումը արմատներից: Որպես արդյունք՝ 

հյուսվածքը մահանում է: Բարձր ջերմաստիճանը նույնպես գունազրկում է ծաղիկը, 

հատկապես՝ կարմիր, ծիրանագույն և բրոնզագույն ծաղիկները: 

Շատ ծաղկային մշակաբույսերի, այդ թվում՝ վարդերի, մեխակների, քրիզանթեմների, 

պուանզեցիաների, լիլիաների և ֆուքսիաների համար պահանջվում են լույսի բարձր 

մակարդակներ: Սակայն ամռան առավել շոգ ամիսներին, նույնիսկ այս բույսերի համար 

հարկավոր է ստվեր՝ լույսի ուժգնությունը նվազեցնելու համար: Ջերմատները մթնեցվում 

են, մասնավորապես՝ ներսի ջերմաստիճանը նվազեցնելու նպատակով: Սակայն չափից 

ավելի ստվերի ապահովումը ազդում է տվյալ մշակաբույսի որակի վրա: 

Երիտասարդ ու նուրբ սերմերը չեն կարող գոյատևել բարձր լուսային ուժգնության 

պայմաններում: Դրանք հարկավոր է պաշտպանել ստվերով: Բույսերն աճման ընթացքում 

աստիճանաբար ենթարկվում են լույսի ավելի մեծ ազդեցությանն այնքան ժամանակ, մինչև 

հարմարվում են պահանջվող լույսի լիարժեք մակարդակին: 

Արևադարձային սաղարթավոր բույսերը, ինչպիսիք են շեֆլերան (Brassaia actinophylla), 

աճում են իրենց բնական շրջապատում Ավստրալիայում, 10000-ից մինչև 12000 

ֆուտկենդալ (107700-ից մինչև 129200 լյուքս) լուսային ուժգնության պայմաններում: 

Սակայն, եթե բույսը հարմարվում է ցածր լուսային ուժգնությանը, որը հիմնականում առկա 

է գրասենյակներում և առևտրի կենտրոններում, ապա բույսը չի կարելի կրկին ենթարկել 

բարձր լուսային ուժգնության, քանզի այն կստանա լուրջ վնասվածքներ (նկար 4.7): 

Արևադարձային այլ բույսերը նույն կերպ են արձագանքում լուսային ուժգնությանը, որը 

կոչվում է կլիմայավարժեցում: Արևադարձային այլ բույսերը, որոնք աճել են պայծառ արևի 

լույսի պայմաններում և չեն կլիմայավարժեցվել սենյակային ցածր լուսավորության 

պայմաններին, մեծ հավանականությամբ կտերևաթափվեն: 
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Ցածր լուսավորության պայմանների ազդեցությունը 

Ցածր լուսավորության պայմաններում ցածր են նաև ֆոտոսինթեզի, ինչպես նաև աճի ու 

զարգացման հնարավորությունները: Սա նշանակում է, որ ստացված մշակաբույսերի 

որակը ցածր է: Մռայլ ձմեռային օրերին լույսի ուժգնությունը կարող է լինել այնքան ցածր, 

որ նույնիսկ ֆոտոսինթեզ տեղի չի ունենա: Ինչպես արդեն նշել ենք, ձմռանը աճի համար 

պահանջվող լուսավորություն կարելի է ապահովել պարպումային բարձր ուժգնության 

լամպերի միջոցով: 

Լույսի շատ ցածր ուժգնության դեպքում բույսերը զարգացնում են երկար ցողուններ: 

Երկարում է հանգույցների և տերևների միջև ընկած տարածությունը: Ցողունները 

թուլանում են և անկարող են դառնում ծաղկի գլխիկը պահել պահանջվող դիրքում: Սա 

հատկապես վերաբերում է մեխակներին: Ցածր լուսային ուժգնության պայմաններում 

սաղարթավոր բույսերի զարգացման դեպքում, դրանցից յուրաքանչյուրը դառնում է ավելի 

ու ավելի նվազ: Ծաղկումը հետ է ընկնում կամ իսպառ բացակայում է: Օրինակ, 

գլոքսինիաներն ու աֆրիկյան մանուշակները չեն ծաղկում, երբ լույսի ուժգնությունը 

պակաս է լինում որևէ կոնկրետ պահանջվող մակարդակից: 

Բույսերը նաև ենթարկվում են լույսի միակողմանի ազդեցությանը: Ձմռանը լույսի 

ուժգնությունը ցածր է երկնքում արևի գտնվելու ցածր անկյունի պատճառով: Տնային 

բույսերը, որոնք աճում են պատուհանի մոտ, գործում են նույն կերպ: Այս ազդեցությունը 

հայտնի է որպես ֆոտոտրոպիզմ (photo=լույս և tropism=վերածում): Ֆոտոտրոպիզմը տեղի 

է ունենում ցողունի լույսից հեռու գտնվող կողմում գագաթային մերիսթեմից, աճի 

հորմոնների (օքսինի) կիտման պատճառով: Լրացուցիչ հորմոնները հանգեցնում են այն 

բանին, որ ստվերոտ կողմը աճում է ավելի արագ, քան լուսավորված կողմը: Կեռված 

ցողունը անհավասար աճի արդյունք է: Բույսի ծիլերը դառնում են դեպի լույսի աղբյուրը. և 

այդ գործողությունը հայտնի է որպես դրական ֆոտոտրոպիզմ: Արմատները ցուցաբերում 

են բացասական ֆոտոտրոպիզմ և հեռու են քաշվում լույսից: 

Նկար 4.7. Ficus lyratta բույսի տերևին 

լուսային բարձր ուժգնությամբ հասցված 

վնասվածքը 
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Լուսային ընթացք 

Լուսային ընթացք տերմինը նշանակում է ժամանակի այն տևողությունը, որի ընթացքում 

բույսը գտնվում է լույսի ներքո: Ցերեկվա տևողությունը փոխվում է տարվա եղանակների 

և գտնվելու վայրի լայնությունների հետ: Տարվա մեջ կա չորս օր, որոնց ցերեկվա 

տևողությունն առավել քան կարևոր է:  

1) Հյուսիսային կիսագնդում մարտի 21-ին կամ դրան մոտ օրերը տեղի է ունենում 

գարնանային գիշերահավասարը, երբ արևը գտնվում է անմիջապես հասարակածի վրա: 

Հասարակածից հյուսիս և հարավ գտնվող երկրներում ցերեկները և գիշերները տևում են 

12-ական ժամ:  

2) Սեպտեմբերի 21-ին կամ դրան մոտ օրերին տեղի է ունենում աշնանային 

գիշերահավասարը և կրկին՝ ցերեկվա ու գիշերվա տևողությունը հավասար է լինում:  

3) Հունիսի 21-ին կամ դրան մոտ օրերին լինում է ամառային արևադարձի օրը: Արևը 

հասնում է հասարակածի վերևում իր ամենահյուսիսային կետին, որը հանգեցնում է այն 

բանին, որ հյուսիսային կիսագնդում լինում է ամենաերկար ցերեկը և ամենակարճ գիշերը, 

իսկ հասարակածից հարավ գտնվող երկրներում լինում է ամենակարճ ցերեկը և 

ամենաերկար գիշերը:  

4) Դեկտեմբերի 21-ին կամ դրան մոտ օրերին լինում է ձմեռային արևադարձը, հարդյունս 

որի հյուսիսային կիսագնդում լինում է տարվա ամենակարճ ցերեկը և ամենաերկար գիշերը, 

իսկ հարավային կիսագնդում  ամառ է, և դեկտեմբերի 21-ին լինում է տարվա ամենաերկար 

ցերեկը և ամենակարճ գիշերը: Նկար 4.8-ում ցուցադրված են արևի դիրքերը նշված չորս 

օրերի ընթացքում` հյուսիսային կիսագնդի համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 4.8. Արևի դիրքը երկրի նկատմամբ չորս եղանակների ժամանակ, հյուսիսային կիսագնդում 

 

 

 

Գարնանային 

գիշերահավասար 

Մարտի 21 

 

Աշնանային 

գիշերահավասար 

Դեկտեմբերի 21 

 

Ձմեռային արևադարձ 

Դեկտեմբերի 21 

 

Հարավային բևեռ 

Հյուսիսային բևեռ 
Ամառային արևադարձ 

Հունիսի 21 

 

Հասարակած 
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Ցերեկվա երկարության ազդեցությունը 

Բույսերի աճի վրա միանշանակորեն ազդում է օրվա լուսավոր և մութ 

ժամանակահատվածների տևողությունը: Այն մեծապես ազդում է ֆոտոսինթեզի և 

ռեսպիրացիայի վրա: Որքան ավելի երկար է լուսավոր հատվածի տևողությունը, այնքան 

ավելի շատ ժամանակ է մնում ֆոտոսինթեզի կատարման համար: Այդպես է տեղի ունենում 

աճը: Բույսերն ամենաշատն են աճում երկար ցերեկվա և կարճ գիշերվա ընթացքում, քանզի 

ավելի քիչ էներգիա է օգտագործվում մութ ժամանակահատվածում ռեսպիրացիա 

իրականացնելու համար և ավելի շատ էներգիա է մնում աճի ապահովման համար: 

Շատ բույսերում, ծաղիկների բողբոջելու մեկնարկը կախված է ցերեկվա տևողությունից, 

որի պայմաններում բույսերն աճում են: Այս ազդեցությունը առաջինը ցուցադրել են երկու 

բուսաբույծներ` Գարները և Ալարդը, ովքեր աշխատում էին ԱՄՆ գյուղատնտեսության 

դեպարտամենտում: 1920-ականների սկզբին նրանք աշխատում էին Մերիլենդյան 

Մամոնտ կոչվող ծաղկի վրա, որն այն ժամանակ համարվում էր ծխախոտի և սոյայի նոր 

տարատեսակ: Ամռանը, ոչ սենյակային պայմաններում ծխախոտը չծաղկեց: Ձմռանը 

ջերմոցում աճեցնելիս այն ուժգին ծաղկում և պտուղներ էր տալիս: Սոյայի տնկիները 

տնկվել են տարբեր ժամանակներում՝ գարնան և ամռան ընթացքում: Սակայն դրանք 

ծաղկել են ամռան վերջում, նույն օրը, ընդ որում վերջինը ցանված սերմերը հասել են 

նվազագույն բարձրության: 

Հետազոտողները փորձել են վերահսկել ծաղկումը տարբեր գործոնների փոփոխման 

միջոցով, այդ թվում` ջերմաստիճանի, հողի խոնավության և պարարտանյութերի: Այդ 

փոփոխություններից և ոչ մեկը չի ունեցել որևէ ազդեցություն: Գարներն ու Ալարդը հետո 

սկսել են վերահսկել ցերեկվա տևողությունը, բույսերը տեղավորելով մութ խցերում` 

արհեստականորեն օրը կարճացնելու նպատակով: Նրանք պարզեցին, որ կարճ օրը 

հանգեցնում է բույսերի ծաղկմանը: Այդ հայտնագործությունը այնքան տպավորիչ էր, որ 

նրանք որոշեցին հետազոտել օրվա տևողության ազդեցությունը այլ բույսերի վրա: 

Ամառային ամիսներին նրանք արհեստականորեն կարճացրել էին օրվա բնականոն 

տևողությունը, բույսերը տեղավորելով անթափանցիկ և անլուսանցիկ միջավայրում: 

Ձմռանը նրանք ավելացրել էին օրվա տևողությունը արհեստական լուսավորության 

միջոցով: 

Բույսերի այս արձագանքն օրվա տևողությանը կոչվում է ֆոտոպերիոդիզմ: Գարների և 

Ալարդի անցկացրած հետազոտությունը թույլ տվեց նրանց հայտնաբերել երեք դասի 

բույսեր. 

1. Կարճ օրվա բույսեր (ԿՕԲ), որոնք ծաղկում են այն ժամանակ, երբ ցերեկվա 

տևողությունը ավելի կարճ է, քան անհրաժեշտ ժամերի քանակը: Քրիզանտեմներն 

ու պոինսետաները կարճ օրվա բույսեր են: 

2. Երկար օրվա բույսեր (ԵՕԲ), որոնք ծաղկում են այն ժամանակ, երբ ցերեկվա 

տևողությունը ավելի երկար է, քան անհրաժեշտ ժամերի քանակը: Երկար օրվա 

բույսեր են՝ կոճղեզային արմատավոր բեգոնիաները, մեղվամուշկը և սպանախը: 

3. Չեզոք բույսերն այն բույսերն են, որոնց ծաղկման վրա ցերեկվա տևողությունը 

չունի որևիցե ազդեցություն: Այս բույսերի համար ցերեկվա տևողությունը պետք է 
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բավարար լինի` անհրաժեշտ ֆոտոսինթեզի կատարման համար, որը նպաստում է 

աճին: Չեզոք բույսերի օրինակներ են աֆրիկյան մանուշակը և վարդերը: 

Գոյություն ուներ ցերեկվա տևողությունից կախված բույսերի նաև չորրորդ տեսակը, որի 

մասին հայտնի չէր Գարներին և Ալարդին: Այս խմբի բույսերը հայտնի են որպես 

քանակական ֆոտոպերիոդիկ արձագանքող օրգանիզմներ: Այս բույսերը լավ են ծաղկում՝ 

անկախ օրվա տևողությունից, բայց դրանք ծաղկում են նույնիսկ օրվա անբարենպաստ 

տևողության պայմաններում:  

Քանակական երկար օրվա (ՔԵՕ) բույսերը սկսում են բողբոջել ցերեկվա տևողության 

ցանկացած պայմաններում, բայց ծաղկում են հնարավորինս կարճ ժամանակում, երբ 

ցերեկը երկար է: Հակառակը վերաբերում է քանակական կարճ օրվա (ՔԿՕ) բույսերին: Այլ 

կերպ ասած, նրանք սկսում են բողբոջել օրվա ցանկացած տևողության դեպքում, բայց 

ծաղկում են ամենակարճ ժամանակում, կարճ տևողությամբ: Մեխակը (Dianthus 

caryophyllus) ՔԵՕ բույս է: Փայլուն եղեսպակը (Salvia Splendens) ՔԿՕ բույս է: 

Բույսերի հինգերորդ խումբը հայտնի է որպես ֆոտոպերիոդին անխուսափելիորեն 

արձագանքող օրգանիզմներ: Այս բույսերը ծաղկում են կոնկրետ լուսային 

ժամանակահատվածում: Ծաղկումը տեղի չի ունենա, եթե օրվա տևողությունը ժամերի 

առավելագույն քանակից ավելի երկար է կամ կարճ: 

Ցերեկվա տևողության արձագանքման տարբեր տարբերակներ գոյություն ունեն: Նույն 

տեսակի տարատեսակ բուսատեսակների ծաղկելու համար կարող են պահանջվել ցերեկվա 

տարբեր տևողություններ: Օրինակ, քրիզանթեմների բուսատեսակների, որոնք ծաղկում են 

ուշ աշնանը, բողբոջելու համար պահանջվում է ավելի կարճ տևողությամբ ցերեկ, 

համեմատած այն բուսատեսակների հետ, որոնք ծաղկում են աշնան սկզբին: 

 

Ցերեկվա տևողության վերահսկում 

Ֆոտոսինթեզի համար պահանջվում է լույսի բարձր ինտենսիվություն: Հակառակ դրան, 

ֆոտոպերիոդիզմը վերահսկվում է կարմիր կամ հեռավոր կարմիր լույսով` շատ ցածր 

ինտենսիվությամբ և լուսավորման կարճ ժամանակահատվածներով: Քրիզանթեմները 

մնում են իրենց վեգետատիվ (ոչ ծաղկող) վիճակում, եթե ենթարկվում են 2 ֆուտկանդելա 

(22 լյուքս) կազմող ցածր լուսավորությանը (նկարներ 4.9 և 4.10): Պոինսետաների որոշ 

բուսատեսակներ մնում են վեգետատիվ վիճակում, եթե ենթարկվում են 1 ֆուտկանդելայից 

(22 լյուքս) ցածր լուսավորության: Բուսաբույծներին խորհուրդ է տրվում զգույշ լինել այդ 

բույսերի լուսավորման տարբերակներն ապահովելիս: 
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Ցերեկվա տևողության ընդլայնում 

Տևողությունը կարելի է ընդլայնել շիկացման լամպերի միջոցով: Լույսը հարկավոր է 

կիրառել կեսգիշերին: Քրիզանթեմների ծաղիկները սկսում են բողբոջել, երբ ցերեկվա 

տևողությունը կազմում է 14,5 ժամ, իսկ օրվա մութ հատվածը կազմում է 9,5 ժամ: Ծաղկի 

բողբոջի ձևավորումը տեղի է ունենում, երբ լուսավոր ժամանակահատվածը կազմում է 13,5 

ժամ, իսկ մութը՝ 10,5 ժամ: Ցերեկվա տևողության նման կարճացումը բնորոշ է հյուսիսային 

կիսագնդին, որտեղ աշնանը օրերը բնականոն եղանակով կարճանում են: Հարավային 

կիսագնդում սա տեղի է ունենում աշնանը, երբ հյուսիսային կիսագնդում արդեն գարուն է: 

Քրիզանթեմների և ԿՕԲ այլ տեսակների ծաղկի ձևավորման մեկնարկի գործընթացը 

կարելի է կանգնեցնել լույսի օգտագործմամբ, կարճացնելով մութ ժամանակահատվածը: 

Սովորաբար լույսերը միացվում են երեկոյան ժամի 10-ից մինչև գիշերվա 2-ը: 

Նկար 4.9. HID լուսավորման այլ 

տեսակ: Այս սարքերը նույնպես 

օգտագործվում են ծաղկման 

ֆոտոպերիոդի վերահսկման 

համար: 

Նկար 4.10. Հարավային 

Ֆլորիդայում քրիզանթեմների 

աճեցման համար օգտագործվող 

շիկացման լամպերը երկար օրվա 

պայմաններ ստեղծելու համար: Այս 

բույսերը պահպանվում են 

վեգետատիվ վիճակում որպես 

պահուստ: 
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Շիկացման լամպերի արձակած լույսը ամենաարդյունավետն է, քանզի այն բարձր է կարմիր 

ալիքների երկարություններում: Այս էներգիան բաշխում է ծաղկման ազդակը, որը 

կուտակվել է մութ ժամանակահատվածում: Այս հարցը ավելի մանրամասնորեն է 

քննարկվում «Լույսի որակ» գլխում: 

Հով սպիտակ ֆլուորեսցենտ լամպերի լույսի մեջ բավարար քանակությամբ կարմիր 

ալիքներ չկան, որոնք կանխում են ծաղկումը: Օրվա տևողության վերահսկողության մեջ 

պետք չէ օգտագործել այդ տեսակի լամպեր: Շիկացման լամպերի օգտագործման օգտին 

խոսում է նաև այն փաստը, որ ֆլուորեսցենտ լամպերի տեղադրումը ավելի բարդ է` 

համեմատած շիկացման լամպերի տեղադրման հետ, ընդ որում ֆլուորեսցենտ լամպերի 

արտացոլող սարքը և բալաստը առաջացնում են անցանկալի ստվերներ: 

 

Ցերեկվա տևողության կրճատում 

Ցերեկվա տևողությունը պետք է կրճատել կամ կարճացնել ամեն անգամ, երբ բուսաբույծը 

ցանկանում է, որ կարճ օրվա բույսերը ծաղկեն իրենց բնական սեզոնին: Քրիզանթեմների 

դեպքում, 42o N լայնությունում, ապրիլի 20-25-ից մինչև օգոստոսի 20-25-ն ընկած բնական 

օրերն ավելի երկար են, քան օրվա պահանջվող տևողությունն է քրիզանթեմների ծաղկման 

համար: Ծաղկման ընթացքը սկսելու համար անհրաժեշտ է կարճացնել օրերի 

տևողությունը: 

Ցերեկվա տևողության կարճացման ամենադյուրին միջոցներից է անլուսանցիկ 

ծածկոցների փռումը բույսերի վրա: Եվրոպայում հիմնականում օգտագործվում է սև 

պոլիմերային թաղանթը: Սակայն ԱՄՆ-ում միջին ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, քան 

Եվրոպայում, և սև պոլիմերի տակ աճած բույսերն ունենում են բազում հիվանդություններ` 

ծածկող նյութի տակ առաջացող բարձր խոնավության պատճառով: ԱՄՆ-ում 

օգտագործվում է սև սատինե գործվածք (նկարներ 4.11 և 4.12): Բույսերն ամեն օր գտնվում 

են այս նյութի տակ երեկոյան ժամը 5-ից մինչև առավոտյան ժամը 8-ը: Բույսերը ծածկվում 

են այս ժամերին, քանի որ դրանք համընկնում են աշխատանքային ժամերի հետ: 

 
 

Նկար 4.11 Սև գործվածքի մեթոդը, որը 

կիրառվում է քրիզանթեմների` 

ծաղկամաններով աճեցման համար: 
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Կիսաավտոմատ սև գործվածքի համակարգերը կարող են հաշված րոպեների ընթացքում 

ծածկել բոլոր մշակաբույսերը (նկար 4.13): Նման համակարգերը չափազանց լավ են 

աշխատում ազատ բացվածքով ջերմատներում, սակայն այն դժվար է հարմարեցնել 

սյունային տեսակի ջերմատներում: 

 

 

Կիսաավտոմատ համակարգը կարելի է միացնել ժամացույցին: Այս դեպքում ծածկոցը 

ավտոմատ կերպով կփռվի և կհեռացվի բույսերի վրայից: Սակայն հաճախ մեխանիկական 

սարքերը շարքից դուրս են գալիս: Ուստի պետք է լինի մեկը, որ պարբերաբար ստուգի 

համակարգի պատշաճ աշխատանքը: Սև գործվածքի համակարգերը օգտագործվում են 

նաև ձմռանը ջերմատան ջերմության պահպանման համար: Պետք է ուշադիր լինել և 

ծածկոցը առավոտյան հեռացնել աստիճանաբար: Այս քայլը կանխում է բույսերի 

անսպասելի սառեցումը գիշերվա ընթացքում ծածկոցից վերև կուտակված սառը օդից: 

Երբ սև սատինե գործվածքը դեռ նոր է, այն շատ լավ է դրսևորում իրեն լույսի կանգնեցման 

գործում: Սակայն, մի քանի տարի օգտագործելուց հետո այն բարակում է և 

գունաթափվում, հատկապես, եթե գործվածքը տեղադրված է լինում բացօթյա 

պայմաններում, որտեղ այն ենթարկվում է անձրևի և պայծառ արևի ազդեցություններին: 

Գործվածքը հնանալու հետ սկսում է ներս թողնել ավելի շատ լույս, քան ցանկալի է: Ամռանը 

Նկար 4.13. Սև գործվածքի կիսաավտոմատ 

համակարգ, որն օգտագործվում է 

քրիզանթեմների ամբողջ ջերմատունը 

մթնեցնելու համար: 

 

Նկար 4.12 Կարելի է անմիջապես մթնեցնել 

ամբողջ ջերմատունը ծաղկման 

ֆոտոպերիոդի վերահսկողության համար 
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ամենալուսաշատ հատվածներում քրիզանթեմների ծաղկման անցանկալի ուշացումը 

պայմանավորված է հին գործվածքով ներթափանցող չափազանց շատ արևի լույսով: 

Ամռան լուսաշատ ժամանակահատվածներին քրիզանթեմները լույսից պաշտպանելու 

համար անհրաժեշտ է օգտագործել միայն նոր գործվածք: 

Կարճ օրվա մոտեցումը հարկավոր է շարունակել այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում 

է: Երբ օրերը բնական եղանակով դառնում են օրվա տևողության պահանջվող ցուցանիշից 

ավելի երկար, ապա պետք է  սև գործվածքի մեթոդը կիրառել այնքան ժամանակ, մինչև 

ծաղկի բողբոջները լավ զարգանան և ունենան լավ գույն: Եթե մինչ այդ տվյալ մոտեցման 

կիրառումը դադարեցվում է, ապա ծաղկումը կարող է հետաձգվել: Զարգացման պատշաճ 

մակարդակի հասնելուց հետո հարկավոր է դադարեցնել այդ մեթոդի կիրառումը բույսի 

ռեսուրսները խնայելու և ծաղիկների վնասումը կանխելու համար:  

Տարվա բնականոն երկար օրերին սև գործվածքը պահանջվում է միայն այն դեպքերում, 

երբ լույսը հասնում է բույսերին այլ աղբյուրներից և հետաձգում է ծաղկումը: Օրինակ, նույն 

ջերմոցում կարող են աճել լրացուցիչ լուսավորություն պահանջող երկար օրվա բույսերը: 

Որոշ բուսաբույծներ սև գործվածքը չեն օգտագործում հանգստյան օրերին: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում մեկ օրով բույսերը 

չծածկելու դեպքում, ծաղկման օրը հետաձգվում է մեկ օրով: Եթե շաբաթվա ընթացքում 

բույսերը չծածկվեն մեկից ավելի օրով, ապա դա կհանգեցնի ծաղկման լուրջ ուշացումների: 

 

Ցերեկվա տևողության հետ կապված այլ ազդեցություններ 

Ցերեկվա տևողությունը, բացի ծաղկման ընթացքից, ազդում է նաև բույսի աճի ու 

զարգացման վրա: Օրինակ, կանեփի բույսը ձևավորում է ավելի շատ արու (առէջ) 

ծաղիկներ կարճ լուսային ժամանակահատվածների ժամանակ, քան` երկարների: Օրվա 

տևողությունը ազդում է հացահատիկի առէջավոր և վարսանդավոր (էգ) ծաղիկների 

ձևավորման վրա: Ելակների շատ տարբերակներում, կարճ օրերը առաջացնում են 

ծաղկաբողբոջի մեկնարկ, սակայն արգելակում են ծլի ձևավորումը: Ելակի ծիլերը 

առաջանում են ամառային երկար օրերին, երբ դանդաղեցված է ծաղկաբողբոջի մեկնարկը: 

Բույսերը սովորաբար բարձրանում են երկար օրվա պայմաններում: Բույսի սածիլների 

արագացված աճը կարելի է ապահովել դրանք օրական 18 կամ նույնիսկ 24 ժամով 

արհեստական լուսավորության ենթարկելով: 

Սոխի գլխիկների ձևավորումն այն արձագանքն է, որը բույսը ցուցաբերում է երկար օրվա 

տևողությանը: Սակայն գեորգինաները կարճ օրվա պայմաններում ձևավորում են 

պահուստային հաստ արմատներ: Երկար օրվա պայմաններում պարալային բեգոնիաները 

ձևավորում են նրբահյուս ճյուղավորում կամ հյուսվածքային արմատներ: Կարճ օրվա 

պայմաններում ձևավորվում են հաստ, մսոտ արմատներ, որոնք նման են պալարների: Այդ 

իսկ պատճառով նրանք կոչվում են «պալարային արմատներով բեգոնիաներ»: 

Ցերեկվա տևողության պայմանների հայտնաբերում 

Բույսի ոչ բոլոր մասերն են նույն կերպ արձագանքում ֆոտոպերիոդին: Վեգետատիվից 

դեպի ծաղկող վիճակի անցումը տեղի է ունենում ցողունի կամ գագաթային մերիսթեմի աճի 
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կետում: Սակայն, այս փոփոխության ազդակը չի զգացվում այդ կետում: Հայտաբերվել է, 

որ քրիզանթեմի տերևները արձագանքում են ցերեկվա այն տևողությանը, որին դրանք 

ենթարկվում են: Քրիզանթեմի գագաթային ծիլերը չեն արձագանքում ցերեկվա 

տևողության պայմաններին: Ցերեկվա տևողությունը զգում են միայն վերջին 

ժամանակահատվածում հասունացած տերևները և ազդակ են ուղարկում են աճող 

ծիլերին: Այդ արձագանքն ավելի մանրամասնորեն նկարագրված է հաջորդ բաժնում: 

 

Լույսի որակը 

Լույսի որակ կամ գույն է կոչվում գործողության սպեկտրը: Տեսանելի լույսը բաղկացած է 

տարբեր գույներից, որոնց ալիքների երկարությունները տատանվում են շատ կարճ 

ուլտրամանուշակագույնից մինչև շատ երկար ինֆրակարմիր ալիքները: Կենսաբանական 

գործողության սպեկտրում յուրաքանչյուր գույն ունի իրեն հատուկ ալիքի երկարություն 

կամ միջակայք: Լույսի ամեն ալիք բույսերում հանգեցնում է քիմիական և ջերմային 

(ջերմություն) արձագանքների, որոնք ազդում են աճի տարբեր փուլերի վրա: 

Սպիտակ լույսը մանուշակագույնի, ինդիգոյի, կապույտի, կանաչի, դեղինի, նարնջագույնի 

և կարմիրի խառնուրդ է: Այս գույների ալիքների երկարությունը տատանվում է 400-ից 

մինչև 700 նմ: Լույսի չափման միավորը կոչվում է նանոմետր: Մեկ նանոմետրը հավասար է 

մեկ մետրի մեկ միլիարդերորդին (10-9): 

Ֆոտոսինթետիկ լույսը այն լույսն է, որը կլանվում է քլորոֆիլից: Գոյություն ունեն քլորոֆիլի 

երկու տեսակ՝ քլորոֆիլ ա և քլորոֆիլ բ: Քլորոֆիլ ա-ն կլանում է իրեն հասնող լուսային 

էներգիայի մեծ մասը 430 և 662 նմ հեռավորության վրա: Քլորոֆիլ բ-ն կլանում է իրեն 

հասնող լուսային էներգիայի մեծ մասը 453 և 642 նմ հեռավորության վրա: Ամենաքիչ 

կլանվող ալիքներն ունեն կանաչ գույն, այդպիսով, կանաչ լույսը արտացոլվում է` բույսերին 

հաղորդելով իրենց բնորոշ կանաչ գույնը: 

Ուլտրամանուշակագույն լույսը անտեսանելի է: Դրա ալիքների երկարությունը կազմում է 

200-ից 400 նմ: Ինֆրակարմիր ճառագայթները նույնպես անտեսանելի են, որոնց ալիքների 

երկարությունը գերազանցում են 750 նմ-ն: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներն 

ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում բույսի ներսում տեղի ունեցող քիմիական 

ռեակցիաների և կենսաբանական գործընթացների չափերի վրա, քան` ինֆրակարմիր 

ճառագայթները: 

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները բաժանվում են երեք ենթակարգերի՝ UV-A, UV-

B և UV-C: UV-A ճառագայթը (315-ից մինչև 400 նմ) ստեղծում է մառախուղի և ծխի 

խառնուրդ և խունացնում է գործվածքները: UV-B (290-ից մինչև 315 նմ) այն ճառագայթն 

է, որն ազդում է բույսերի և կենդանիների վրա: Այն կենդանիների դեպքում խթանում է 

մելանինի արտադրությունը և հայտնի է այն բանով, որ վնաս է հասցնում ԴՆԹ-ին և ՌՆԹ-

ին, որը հաճախ հանգեցնում է քաղցկեղի: UV-C (220-ից մինչև 290 նմ) կլանվում է 

մթնոլորտի օզոնային շերտից և չի հասնում երկրին: UV-C ճառագայթումը հայտնի է իր 

մահացու ազդեցությամբ` որևէ տեսակի կյանքի համար: Օրինակ, լույսի արտադրության 

համար կարելի է օգտագործել բարձր ուժգնությամբ սնդիկային լամպեր: Այդ լամպերի 

արտաքին ապակյա շերտի կոտրվելու դեպքում, ճառագայթները անմիջապես կհասնեն 
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բույսին և հյուսվածքին կհասցնեն մահացու վնասվածք: Այդ վնասվածքը կոչվում է 

արևային այրվածք: Բարձրադիր գոտիներում աճող բույսերը, որոնք ենթարկվում են 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, թերաճ են:  

Ինֆրակարմիր ճառագայթը ավելի մեծ ազդեցություն է թողնում բույսերի վրա, քան` կարճ 

ալիքավոր ճառագայթները: Շիկացման լամպերի ներքո աճեցված բույսերը հիմնականում 

ստանում են կարմիր, ինֆրակարմիր և հեռավոր կարմիր էներգիա: Գործողության 

սպեկտրի հենց այս տիրույթում է, որ հնարավոր է լինում վերահսկել ծաղկումը 

ֆոտոպերիոդի միջոցով: 

Այս հայտնագործությունը կատարել են ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի գիտնականները, 

ովքեր աշխատել են Biloxi կոչվող սոյայի հատիկների վրա: Նրանք պարզել են, որ 660 նմ 

ալիքների երկարությամբ կարմիր լույսն ամենաշատն է ազդում ծաղկման արձագանքի 

կանխման վրա: Հետագայում նրանք պարզել են, որ 660 նմ երկարությամբ կարմիր լույսի 

դանդաղեցնող ազդեցությունը կարելի է շրջել, եթե բույսերը ենթարկվում են հեռավոր 

կարմիր էներգիային 735 նմ-ով: Այս ռեակցիաների շրջելիությունը նշանակում է, որ 

բույսերին կարելի է ստիպել ծաղկել, եթե  ապահովվի դրանց կարմիր էներգիան (660 նմ), 

որին հետևում է հեռավոր կարմիր էներգիան (735 նմ): Սակայն բույսերը չեն ծաղկում, եթե 

դրանց տրամադրվում է հեռավոր կարմիր էներգիա, որին հետևում է կարմիր էներգիան: 

Բույսերն արձագանքում են ստացված էներգիայի վերջին ձևին, անկախ այն բանից, թե 

քանի անգամ է փոփոխվել էներգիայի ալիքների երկարությունը մեկից մյուսը (նկար 4.14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 4.14. Կարճ օրվա բույսերի արձագանքը գիշերվա ընթացքում տարբեր տեսակի 

լուսավորություններին: 

Գիտնականները պարզել են, որ բույսի մեջ գտնվող լուսազգայուն նյութը լուծվող 

սպիտակուց է, որը նրանք անվանել են ֆիտոքրոմ: Այս սպիտակուցը հանդիսանում է էնզիմ: 

Այն կենսաբանական կատալիզատոր է, որը վերահսկում է բույսի տարատեսակ 

արձագանքները բույսի տարբեր հյուսվածքներում: Օրինակ, ենթադրվում է, որ ֆիտոքրոմը 

Ծաղկում 

Վեգետացիա 

Ծաղկում 

Ծաղկում 

Վեգետացիա 

Վեգետացիա 

Գիշեր 

24 18 12 6 0 

Օրվա  անհրաժեշտ  երկարությունը 

Գիշեր 

Հեռավոր 

կարմիր 
Կարմիր 

Հեռավոր 

կարմիր Կարմիր 

Գիշեր Կարմիր 
Հեռավոր 

կարմիր 
Կարմիր 

Գիշեր 

Հեռավոր 

կարմիր 

Հեռավոր կարմիր գիշերային էներգիա 

Կարմիր 

Կարմիր կամ  սպիտակ գիշերային լույս 
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վերահսկում է ցողունի երկարումը և տերևի աճը: Հասած խնձորը լույսի տակ ստանում է 

կարմիր գույն, ունենալով ալիքի 660 նմ երկարություն: Լույսը բերում է կարմիր գունակի՝ 

անտոցիանինի արտադրությանը: Նույն կարմիր լույսը, որը խթանում է որոշ սերմերի 

բողբոջումը, վերահսկում է անտոցիանինի արտադրությունը մի շարք բույսերի 

սածիլներում: Սերմերի բողբոջումը դանդաղում է, երբ դրանք ենթարկվում են 730 նմ ալիքի 

երկարությամբ հեռավոր կարմիր լույսի ազդեցությանը: 

Բողբոջման արձագանքը նույնպես վերահսկվում է վերջինը տրված ճառագայթներով: Եթե 

սերմերին վերջինը տրվել է կարմիր էներգիա, ապա տեղի է ունենում բողբոջում: Եթե 

էներգան հեռավոր կարմիր է, ապա բողբոջում տեղի չի ունենա, անկախ կարմիր և հեռավոր 

կարմիր էներգիաների շրջափուլերից: 

Վերջին տարիներին տեղի են ունեցել շատ հայտնագործություններ` կապված ծաղկման 

ընթացքի վերահսկման և լույսին բույսերի արձագանքման հետ: Սակայն շատ բաներ դեռևս 

պետք է բացահայտել: 

 

4.5 Թթվածին 
 

Մթնոլորտային թթվածին 

Թթվածինը կենսական նշանակություն ունի մարդկանց, կենդանիների և բույսերի 

գոյատևման համար: Կան շատ քիչ քանակությամբ օրգանիզմներ, որոնք կարող են ապրել 

առանց թթվածնի: Նման օրգանիզմներն ընդունված է կոչել անաերոբներ, այսինքն 

օրգանիզմներ, որոնց կենսագործունեության համար թթվածին չի պահանջվում: 

Բնականոն պայմաններում մթնոլորտում առկա են շատ գազեր: Թթվածինի (O2) 

պարունակությունը մթնոլորտում կազմում է 20,9 տոկոս, ազոտի (N) պարունակությունը 

հասնում է մոտավորապես 78 տոկոսի, իսկ ածխաթթու գազի (CO2) պարունակությունը 

0,033 տոկոս է: Մնացած աննշան տոկոսը բաժին է ընկնում ջրածնին, նեոնին, հելիումին, 

արգոնին և այլ հազվադեպ հանդիպող գազերին: Ածխաջրածինը (C6H12O6) բույսերի 

հյուսվածքների հիմնարար մասն է կազմում: Բույսերում առկա ածխաջրածնային 

միացությունները (ածխաջրածինները) գոյանում են օդում առկա ածխածնից և թթվածնից, 

իսկ ջրածինը միանում է դրանց բույսի արմատների կլանած ջրի միջոցով: 

Կանաչ բույսերը մթնոլորտից կլանում են թթվածին իրենց շնչառության համար: Այնուհետև 

ծախսված թթվածինը վերականգնվում է կանաչ բույսերում կատարվող 

լուսասինթեզի միջոցով։ Բույսերի բոլոր բջիջների համար թթվածնի առկայությունը 

կենսական նշանակություն ունի: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ լուսասինթեզի միջոցով անջատվում է թթվածին,  վերջինս 

անհրաժեշտ է նաև հենց լուսասինթեզի ընթացքի համար: Իրականում, կանաչ տարածքում 

(ջերմատան մթնոլորտում) կա բավարար քանակությամբ թթվածին լուսասինթեզի 

բնականոն ընթացքի համար: Սակայն ձմռանը կարող է լինել թթվածնի պակաս պլաստիկ 

նյութով ծածկված ջերմատանը, որտեղ բաց օդային այրիչը, որը գործում է առանց 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D5%A6
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օդափոխության, գործում է աշխատող վառարանին զուգահեռ: Այս պարագայում 

մթնոլորտային թթվածինը շատ արագ սպառվում է այրվող վառելիքի հետ: Բույսերը կարող 

են վնասվել, բայց դա ավելի շատ կարող է լինել այրման պատճառով արտազատված 

թունավոր նյութերի հետևանքով, քան` թթվածնի պակասի:   

Թթվածինը հողում և օդափոխությունը 

Ավելի հավանական է, որ հողում ոչ բավարար քանակությամբ թթվածին կա: Թթվածնի 

քանակը հողում շատ ավելի քիչ է, քան կանաչ տարածքում:  

Հողում թթվածնի քանակը պայմանավորված է բույսի համար անհրաժեշտ հողային 

խառնուրդի տեսակից: Վերջինս պետք է պարունակի համապատասխան քանակով 

օրգանական նյութեր և անօրգանական տարրեր և ազատ տարածք: Ազատ տարածք է 

կոչվում այն տարածքը, որն ընկած է հողում առկա նյութերի միջև: Այս տարածքը 

հիմնականում պարունակում է ջուր, թթվածին և այլ գազեր: Երբ ազատ տարածքը քիչ է, 

շատ մեծ քանակությամբ ջրի առկայության դեպքում առաջանում է թթվածնի 

անբավարարություն: Երբ բույսի արմատները չեն կարողանում շնչել, ջրի կլանումը և աճի 

համար անհրաժեշտ մյուս գործառույթները դադարում են: 

Թթվածինը մասամբ լուծվում է ջրում, բայց լուծվողականության տոկոսը շատ թույլ է, որ 

բավարարի բույսի աճի պահանջները` հողում շատ ջրի առկայության պարագայում: 

Հողի պնդացումը կարող է հանգեցնել վատ օդափոխության: Հողը կարող է պնդանալ 

ողողման խողովակներից եկող ջրի ուժեղ հոսքի հետևանքով: Ժամանակի ընթացքում հողի 

մակերեսային շերտերը կուտակվում են միմյանց վրա: Հողի պնդացումը կարող է 

առաջանալ նաև տարաների մեջ տնկած բույսերի կուտակումից, որի հետևանքով 

սահմանափակվում է հողում ջրի և թթվածնի շարժը: 

Հողում ազատ տարածքը նվազում է նաև բույսերի տնկելու և հողից հանելու գործընթացի 

ժամանակ: Սակայն հողում տորֆի առկայությունը տնկովի բույսերի համար 

առավելություն է, քանի որ այն ապահովում է տարածք արմատների աճի համար: 

Այն տարածքներում, որտեղ բերքն աճում է կավով հարուստ հողում, խնդրահարույց է հողի 

կավայնացումը (հունցումը), մանավանդ՝ երբ հողում ջրի մակարդակը բարձր է: Այս ամենի 

հետևանքով հողում թթվածնի քանակը նվազում է: (պատկեր 10-1) 

Կավայնացումը հիմնականում խնդիրներ չի առաջացնում  այն ջերմատներում, որտեղ 

բույսերի աճի համար կան մեծ քանակությամբ տորֆի, մամուռի, պեռլիտի, վերմիկուլիտի 

և այլ նյութերի պաշարներ: Սակայն սա կարող է խնդիր առաջացնել այն ջերմատներում, 

որտեղ բույսերը աճում են վերգետնյա տարաների մեջ: Հողում վատ օդափոխությունը 

կարող է նվազեցնել շանբերանի վերարտադրողականությունը, եթե սերմնաբույսերը 24 

ժամ շարունակ ջրածածկ են եղել: Ե´վ արմատակալումը, և´ սերմնակալումը կարող են 

դանդաղել կամ առհասարակ տեղի չունենալ հողում վատ օդափոխության պատճառով: 
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Հողի մեջ արհեստական ճանապարհով թթվածնի քանակի ավելացման մեկանգամյա 

հետազոտություն է իրականացվել աճատերևի համար, սակայն այն կոմերցիոն 

տեսանկյունից չի կիրառվում այլ բույսերի համար: 

Հատիկավորում 

Որոշ բույսեր,  օրինակ ոսկեծաղիկը, տարեկան տնկվում են 3 կամ 4 անգամ: Ամեն տնկելուց 

առաջ հողը վարում են կամ իրականացնում գոլորշու պաստերացում: Ահա թե ինչու շատ 

հազվադեպ ենք նման դեպքերում հանդիպում հողի պնդացմանը և վատ օդափոխությանը: 

Եթե գոլորշու պաստերացումը որպես հիվանդությունները կանխող մեթոդ օգտագործվում 

է մինչև տնկելը, ապա թե´ հողի դրենաժը, թե´ օդափոխությունը բարելավվում են: 

Գոլորշացման հետևանքով հողում առկա մասնիկները միաձուլվում են և կազմում 

հատիկավոր տեսք ունեցող  փոքր կոճղեր: Նման հատիկավորման միջոցով հողում 

ավելանում են ազատ տարածքները: 

Կալցիումի պարարտանյութի կիրառումը նույնպես նպաստում է հողի հատիկավորման 

բարելավմանը: Կալցիումի առաջացրած քիմիական ռեակցիայի շնորհիվ հողի փոքր 

մասնիկները միանում են իրար և կազմում փոքր հատիկներ: Սակայն, մյուս կողմից, 

նատրիումի պարարտանյութերի, ինչպես օրինակ սոդայի նիտրատի կիրառումը 

մանրացնում է հողային հատիկները: Այդ ամենն էլ իր հերթին բացասաբար է 

անդրադառնում ջրահեռացման և օդափոխության վրա: Հողային դիսպերսիայի 

հետևանքով առաջացած խնդիրներից հնարավոր է խուսափել բույսերի համար տարբեր 

տեսակի պարարտանյութեր օգտագործելով: 

 

4.6 Ածխաթթու գազ 

 

Ածխաթթու գազի պարունակությունը մթնոլորտում 

Ածխաթթու գազը օդում առկա գազերի մեջ երրորդ տեղն է զբաղեցնում իր քանակությամբ: 

Տարիներ շարունակ 0,003 տոկոսանոց խտությունը համարվում էր ածխաթթու գազի միջին 

քանակը: Քանի որ երկրները գնալով ավելի արդյունաբերական են դառնում, հանածո 

վառելիքների այրման  և մեքենաների, բեռնատարների, օդանավերի, ինչպես նաև 

գնացքների  արտանետած գազերի հետևանքով ածխաթթու գազի միջին քանակությունը 

հասել է 330 կամ 340 մասնիկի մեկ միլիոնի մեջ և նույնիսկ ավելին: Որոշ արդյունաբերական 

տարածքներում օդում ածխաթթու գազի քանակը հասել է մինչև 0,05 տոկոսի: Շատ 

պետություններ մտահոգված են, որ ածխաթթու գազի քանակի շարունակական աճը 

կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ կյանքի բոլոր ձևերի համար: 

Ածխաթթու գազը առաջանում է թե բույսերի, թե կենդանիների արտաշնչման ժամանակ 

օրգանական նյութերի քայքայման հետևանքով: Բույսերն ածխաթթու գազն օգտագործում 

են լուսասինթեզի ժամանակ: Մի շարք քիմիական ռեակցիաների հետևանքով ածխաթթու 
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գազը, ջուրը և թթվածինը  վերածվում են ածխաջրերի և այլ օրգանական միացությունների: 

Այս միացությունները կազմում են բույսերի հիմնական մասը:  

Ածխաթթու գազի մատակարարումը ջերմատներում 

Նախկինում կոմերցիոն նպատակներով ծաղիկ մշակողները բույսերի լուսասինթեզի 

համար անհրաժեշտ ածխաթթու գազը ստանում էին ջերմատան մթնոլորտից: Ածխաթթու 

գազի մատակարարումը հիմնականում բավարար էր, եթե ջերմատունն օդափոխվում էր 

մաքուր օդի միջոցով: Սակայն ձմռանը օդափոխիչները փակվում են օրեր կամ շաբաթներ 

շարունակ: Արևային օրերին բույսերը արագ սպառում էին ջերմատանն առկա  ածխաթթու 

գազը՝ իրենց լուսասինթեզի համար: Ածխաթթու գազի պակասը հանգեցնում էր աճի 

նվազմանը: Այդ ժամանակ ծաղկաբույծները չէին գիտակցում, որ բնականոն աճի համար 

չկա բավարար քանակությամբ ածխաթթու գազ: Նրանք միայն գիտակցում էին, որ իրենց 

բույսերը ինչպես հարկն է չեն աճում: 

Երբ ծաղկաբույծները որպես օդափոխության միջոց սկսեցին կիրառել հովհարները, նրանք 

հասկացան, որ պարզկա, ցուրտ  ձմեռային օրերին հովհարի միջոցով առաջացած օդը 

կարող են օգտագործել որպես օդափոխություն: Հովհարներն աշխատում էին շատ դանդաղ 

և ապահովում շատ դանդաղ օդափոխություն ջերմատանը: Մաքուր օդը ներթափանցում 

էր ապակու անցքերի միջոցով: Երբ հովհարները միացվում էին օրվա ընթացքում թեկուզ 

շատ կարճ ժամանակով, բույսերն ավելի արագ էին աճում: Հիմա պարզ է դարձել, որ 

ջերմատան ածխաթթու գազի թարմացումը նպաստում է աճին:  

Ջերմատան ածխաթթու գազի քանակի ավելացման արհեստական մեթոդները 

Երբ ծաղկաբույծները նկատեցին օդափոխության դրական ազդեցությունը բույսերի աճի 

վրա, գիտնականները սկսեցին փորձեր կատարել արհեստական մեթոդներով ջերմատան 

մթնոլորտում ածխաթթու գազի քանակը ավելացնելու ուղղությամբ: Նրանց 

փորձարկումների արդյունքները շատ արագ սկսեցին կիրառել արդյունաբերական 

ծավալներով վարդ աճեցնողները:  

Չոր սառույց (ամուր ածխածնի երկօքսիդ) 

Ածխաթթու գազի մատակարարման առաջին մեթոդներից մեկը մեծ ցիստերններում լցված 

չոր սառույցն էր: (Չոր սառույցը ածխաթթու գազն է, որը սառեցվել է շատ ցածր 

ջերմաստիճանում և խտացվել:) Երբ չոր սառույցը պինդ վիճակից անցնում էր գազային 

վիճակի, ածխաթթու գազը խողովակների  միջոցով տարվում էր ջերմոց և խառնվում 

հովհարների առաջացրած օդային հոսանքի հետ: Նոյեմբերի վերջից մինչև ապրիլի սկիզբ, 

ցերեկային ժամերին ածխաթթու գազի խտությունը պահպանվում էր 1000-ից մինչև 1200 

մասնիկ մեկ միլիոնի մեջ: Տարվա մնացած ամիսներին ածխաթթու գազի քանակը չի 

ավելացվել, քանի որ շոգը նվազեցնելու նպատակով օդափոխիչները բացվել են, իսկ 

ածխաթթու գազը այդ ընթացքում ճողոպրում էր դուրս: 

Վարդ և  մեխակ աճեցնողները առաջիններից էին այդ ոլորտում, որ ավելացրեցին 

ածխաթթու գազի քանակը բույսերի համար: Այդ ամենի շնորհիվ բույսերն ունենում էին 
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ավելի ամուր և երկար ցողուններ, ավելի մեծ տերևներ և ավելի մեծ 

արտադրողականություն:  

Պրոպան գազ  

Չոր սառույցի մեթոդը ծախսատար էր և խնդրահարույց:  Ահա թե ինչու շարունակվեցին 

փորձարկումները ջերմատանը ածխաթթու գազի ավելացմանն ուղղված նոր մեթոդների 

բացահայտման ուղղությամբ:  Շուտով հայտնաբերվեց, որ պրոպան գազը 

ամբողջությամբ այրվում էր թթվածնի առկայության դեպքում, որն էլ իր հերթին 

արտադրում էր ածխաթթու գազ, ջուր և հանգեցնում ջերմաստիճանի ավելացմանը:  

Այրված պրոպան գազի ամեն մի ֆունտից առաջանում էր 3 ֆունտ ածխաթթու գազ և 1,6 

ֆունտ ջուր: 

Այրիչների մի քանի տեսակներ են կիրառվում: Որոշ այրիչներ տեղադրված են ջերմատնից 

դուրս, և այրված գազը ջերմատուն է բերվում ծխնելույզի միջոցով: Նմանօրինակ 

այրիչներից մեկը  Hy-Lo-ն (Պատկեր 10-2) կարելի է տեղադրել ջերմատան ամբողջ 

երկայնքով մեկ: Այրիչի աշխատանքն այնպես է համակարգված, որ հնարավոր է հաշվարկել 

այրիչների քանակը, որն անհրաժեշտ է 1000-ից մինչև 1200 մասնիկ մեկ միլիոնի մեջ 

ածխաթթու գազի քանակի ապահովման համար: 

Ածխաթթու գազի ավելացումը ջերմատան մթնոլորտում այժմ լայն կիրառություն չունի: 

Դրա կիրառության նվազեցման պատճառները անհայտ են: Վարդ աճեցնողների մի ստվար 

զանգված մինչև այժմ ձմռանը ջերմատներում ավելացնում է ածխաթթու գազ: Այն 

ջերմատներում, որտեղ բանջարեղեն  է աճեցվում, ածխաթթու գազն ավելացվում է ավելի 

որակյալ բերք ստանալու համար: Մշակողներն օգտագործում են կամ հեղուկ վիճակում 

գտնվող ածխաթթու գազ կամ էլ ածխաթթու գազի կլանման համակարգ, որը տեղադրվում 

է օդանցքի վրա:  

Ածխաթթու գազի պարունակությունը հողում 

Հողում ավելի մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ է պարունակվում, քան ջերմատանը: 

Միջինում խտությունը հասնում է 0,20-ից մինչև 0,25 տոկոս: Սակայն ավելի բարձր տոկոսի 

առկայությունը պայմանավորված է որոշակի հանգամանքներով: Հողը ածխաթթու գազով 

հարստանում է երկու եղանակով: Ածխաթթու գազի մատակարարման հիմնական 

աղբյուրը օրգանական նյութերի քայքայումն է: Բույսի արմատների շնչառության 

հետևանքով առաջացած քանակությունը բավականին քիչ տոկոս է կազմում: 

Ածխաթթու գազը տեղաշարժվում է հողի մակերևույթի վրայով՝ դիֆուզիա կոչվող երևույթի 

շնորհիվ:  Հողի մակերեսին տեղի է ունենում գազերի փոխանակում: Ածխաթթու գազը 

հողից արտանետվում է մթնոլորտ, իսկ թթվածինն էլ իր հերթին օդից մտնում է հողի մեջ: 

Օդ արտանետված ածխաթթու գազը օգտագործվում է բույսերի կողմից լուսասինթեզի 

ժամանակ:  

Հողում առկա ածխաթթու գազը կարող է միանալ հողում առկա ջրածնի իոններին և կազմել 

ածխային թթու (H2CO3). Այդ ամենին զուգահեռ առաջանում են նաև  կալցիումի, 

մագնեզիումի, կալիումի և այլ հանքային նյութերի կարբոնատներ և երկածխաթթուներ: 
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Ածխային թթվի դերը բույսերի կողմից սննդային տարրերի կլանման գործընթացի 

ժամանակ նկարագրված է այս ձեռնարկի այլ հատվածում:  

Եթե  ածխաթթու գազի մակարդակը չափից շատ բարձր է լինում, բույսի աճը դանդաղում 

է: Հողում առկա ածխաթթու գազի քանակի գերազանցումը սովորաբար հանգեցնում է 

հողում թթվածնի քանակի նվազեցմանը: Վատ ջրահեռացումը և ջրի բարձր 

քանակությունը հանգեցնում են ոչ բավարար օդափոխությանը, վերջինս էլ իր հերթին 

հանգեցնում է հողում թթվածնի քանակի նվազեցմանը և ածխաթթու գազի քանակի 

ավելացմանը: 

Վնասակար գազեր 

Ջերմոցում առկա բույսերը կարող են վնասվել վտանգավոր և թունավոր գազերի 

պատճառով: 

Բնական գազ 

Բնական գազը հիմնականում օգտագործվում է ջեռուցման նպատակներով: Բույսը կարող 

է վնասվել, եթե գազը մտնում է ջերմատան մթնոլորտ վառելիքի ոչ ճիշտ այրման կամ 

ջեռուցման համակարգում առկա արտահոսքի հետևանքով: Քիչ քանակությամբ այրումը 

մեծ խնդիր է պլաստիկ ծածկույթ ունեցող ջերմատների համար: Քանի որ օդափողությունը 

շատ քիչ է, շատ քիչ քանակությամբ օդ է հասնում այրիչի կրակին: Ջեռուցման 

համակարգում առկա արտահոսքի հետևանքով բույսերը վնասվում են հիմնականում 

ձմռանը կամ վաղ գարնանը: Այս ժամանակահատվածում գետինը սառած է լինում, և 

ջերմոցը չի օդափոխվում: Գազը կարող է հողի սառած շերտի տակով անցնել և հասնել 

ջերմատան չսառած հողային շերտին: Որոշ դեպքերում բնական գազը  կարող է 

հարյուրավոր մետր ճանապարհ անցնել այս եղանակով: 

Ազդեցությունը բույսերի վրա 

Բույսերի վնասման համար շատ քիչ քանակությամբ բնական գազ է անհրաժեշտ: Օդում 

առկա 100000 մասնիկներին բաժին ընկնող մեկ մասնիկ գազը կարող է բավարար լինել որոշ 

բույսերի ոչնչացման համար: Բավականին դժվար է հայտնաբերել գազի նման քիչ 

քանակությունը: Սակայն այս հարցում կենսաբանական դետեկտորը լավագույն 

մեթոդներից մեկն է: Թե լոլիկը, թե վաղենակը  շատ զգայուն են օդում բնական գազի նման 

(վերևում նկարագրված) քիչ առկայության նկատմամբ: Բույսերում բնական գազի 

հետևանքով առաջացած վնասը կոչվում է էպինաստիա (ընձյուղի աճի դեֆորմացիա): Սա 

հանգեցնում է տերևների գանգրոտմանը, որն առաջանում է կոթունի վերևի հատվածում 

գտնվող հյուսվածքների ավելի արագ աճի հետևանքով: Լոբազգիները վնասվում են գազի 

2500 միլիոներորդ մասնիկ խտության պարագայում:  Բնական գազի պատճառով մեխակը 

քնում է, ծաղկի թերթիկները ծայրերին հակառակ կողմով են շրջվում: Վարդի կոկոնները 

ժամանակից շուտ են բացվում: Գազի մեծ խտության դեպքում  մեծ քանակությամբ վարդի 

տերևներ են թափվում:  
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Էթիլեն 

Ծաղիկները, մրգերը, կանաչ բույսերը և բանջարեղենները  արտադրում են քիչ 

քանակությամբ էթիլենային գազ: Մրգերի աճի և հասունացման համար անհրաժեշտ է 

էթիլենային գազ: Որոշ մրգեր, ինչպես օրինակ բանանը, որոնք խակ վիճակում են քաղվում, 

որպեսզի տեղափոխվեն երկար տարածություններ առանց վնասի, էթիլենային գազի 

միջոցով արհեստականորեն հասունացվում են:  

Շանբերանը և հովտաշուշանները արտադրում են էթիլենային գազ: Գազի նկատմամբ 

շանբերանի պատասխան հակազդեցությունը կոչվում է պսակաթերթի (ծաղկաթերթի) 

վնասում: Տեղափոխման ընթացքում հովտաշուշանները չի կարելի փաթեթավորել այլ 

ծաղիկների հետ միասին: Քանի որ հովտաշուշաններն արտազատում են մեծ 

քանակությամբ էթիլենային գազ, տեղափոխման ընթացքում գազի խտությունը կարող է 

ավելանալ և վնասել նույն արկղում փաթեթավորված ծաղիկները: 

Էթիլենային գազի հետևանքով մեխակները կարող են քնել: Հայտնի է, որ 

օդանավակայանում էթիլենի մեծ քանակությունը կարող է վնասել տեղափոխվող 

մեխակները: Այս խնդիրը լուծելու համար տեղափոխման արկղերում տեղադրվել են 

էթիլենը կլանող սարքեր: Սակայն այս հնարը միայն մասամբ է օգտակար:   

Ավելի արդյունավետ է էթիլենի աղդեցությունը դանդաղեցնող  EthylBloc անվան տակ 

վաճառվող մեթիլցիկլոպրոպենը (methylcyclopropene, 1-MPC): EthylBloc-ը արդյունավետ 

կերպով դադարեցնում է  էթիլենի բացասական ազդեցությունը, ինչպես օրինակ՝ վաղաժամ 

թառամումը, տերևների դեղնումը, վաղաժամ ծաղկումը, պսակաթերթի վնասումը և 

վաղաժամ մահը: Այն կիրառվում է որպես գազ բեռնատարերի և պահեստների համար:  

Քանի որ մրգերը արտազատում են մեծ քանակությամբ էթիլեն, վերջիններս չի կարելի 

տեղափոխել ծաղիկների հետ միասին կամ պահեստավորել նույն սառնարանում:  

Որոշ կանաչ բույսեր նույնպես արտազատում են մեծ քանակությամբ էթիլեն: Օրինակ՝  

արևելյան նոճին, որն օգտագործվում է ծաղկային ձևավորումների մեջ, պետք է 

տեղափոխել 4,5 C°-ից ցածր  ջերմաստիճանում: Այս բույսերը կարելի է նաև պահել 

առանձին սառնարանում: 4,5 C°-ից ցածր  ջերմաստիճանում բույսի հյուսվածքները 

արտազատում են շատ քիչ քանակությամբ էթիլեն կամ առհասարակ չեն արտազատում: 

Վերահսկվող քանակությամբ էթիլենի կիրառումը արագացնում է որոշակի բույսերի 

ծաղկումը և հասունացումը: Այս եղանակը կիրառվում է արքայախնձորի աճեցման 

ժամանակ, որն ապահովում է հասունացման համաչափությունը և հնարավորություն է 

տալիս իրականացնել բերքահավաք միևնույն ժամանակ: Էթիլեն գազի փոքր քանակության 

ազդեցությամբ Բրոմելիաները  ծաղկում են:  

Florel-ն օգտագործվում է արդյունաբերական մասշտաբով բույսերում էթիլենի քանակն 

ավելացնելու նպատակով: Այս արտադրատեսակը կիրառվում է բույսերի և ծաղիկների  

աճի խթանման համար: Այն  նաև նպաստում է ճյուղավորմանը: Խորդենու մեծ 

քանակությամբ արտադրության ժամանակ, Florel-ը կիրառվում է  ծաղկի աճը 

կանգնեցնելու նպատակով՝ ավելի ուժեղ վեգետատիվ աճ ապահովելու նպատակով: 
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Ամոնիակ 

Տարիներ առաջ ամոնիակ գազի հետևանքով բույսերի վնասվածքի տոկոսայնությունն 

ավելի մեծ էր, քան հիմա: Այդ ժամանակ վարդ աճեցնողները որպես ցանքածածկ 

օգտագործում էին  գոմաղբը: Քանի որ գոմաղբի քայքայման հետևանքով մեծ 

քանակությամբ ամոնիակ էր արտազատվում, վարդերը շատ հաճախ վնասվում էին այդ 

գազի պատճառով: Ժամանակակից ջերմատներում ամոնիակը արտազատվում է, երբ մեծ 

քանակությամբ օրգանական նյութեր պարունակող հողը բարձր ջերմաստիճանի 

ազդեցության տակ ենթարկվում է գոլորշացման:  

Սնդիկ 

Սնդիկը ծանր մետաղ է, որը  ժամանակին շատ միացություններում օգտագործվում էր 

որպես հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոց: Այն առկա էր նաև ներկերի 

բաղադրության մեջ: Սակայն սնդիկն ունի նաև բույսի հյուսվածքների համար վնասակար 

ազդեցություն: Այդ ամենի պատճառով, Շրջակա միջավայրի պահպանության 

գործակալությունը  արգելել է սնդիկ պարունակող ապրանքների կիրառումը: 

Ժամանակակից ջերմատներում սնդիկը հիմնականում հանդիպում է սարքերում և 

ջերմաչափերում: Ավտոմատ ռեժիմով աշխատող օդափոխիչ սարքերի անջատիչները 

պարունակում են սնդիկ: Եթե սնդիկ պարունակող ցիստերնը վնասվում է, ապա սնդիկը 

կեղտոտում է ջերմատան մթնոլորտը: Բարձր ինտենսիվությամբ աշխատող զորացրման 

լամպերը  ևս պարունակում են սնդիկ, որը կարող է վնասել ջերմատան մթնոլորտը: 

Վարդերը խիստ վնասվում են սնդիկի պատճառով, երբ կիսով չափ բացված ծաղիկներն էլ 

չեն բացվում, ծաղկի գույնը խամրում է, տերևները խանձվում են, իսկ երիտասարդ բողբոջի 

ցողունները դեղնում են, այնուհետև սևանում: Նման պարագայում պետք է ինչքան 

հնարավոր է մեծ քանակությամբ սնդիկ դուրս հանել ջերմատնից: Տարածքն այնուհետև 

ծածկվում է երկաթի խարտուքներով: Երկաթը կլանում է սնդիկը և կանխում հետագա 

վնասը: Հավաքված սնդիկը այնուհետև պատշաճ ձևով պետք է դուրս հանել 

համապատասխան տարաների  միջոցով:  
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Բաժին 5 

ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ 

ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Տարրեր 
 

Չնայած մարդկությանը ընդամենը 92 բնական  տարր է հայտնի, հետազոտողները դրանցից  

միայն  60 տարրն են հայտնաբերել տարբեր բուսատեսակներում։ Ու թեպետ այս տարրերից 

շատերն էականորեն  չեն ազդում բույսերի աճի վրա, բույսերի արմատները  որևէ տարր ինչ-

որ քանակությամբ  կլանում են հողից՝ ջրալույծ վիճակում։ Համենայնդեպս, բույսերը որոշ 

չափով ընդունակ են ընտրելու այն չափաբաժինը, որ նրանք կլանում են զանազան իոնների 

ձևով այնպես, որ կլանումը տեղի չի ունենում առկա սննդարար նյութերի ուղղակի 
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համամասնությամբ։ Բացի այդ, տարբեր բուսատեսակներ միմյանցից տարբերվում են 

որոշակի իոններ ընտրելու իրենց ընդունակությամբ։ 

 

Որևէ տարր պետք է բավարարի բույսի աճի համար կարևոր հետևյալ 3 չափանիշների 

պահանջները.  

1) Բույսը չի կարող  ապրել տվյալ տարրի բացակայության պայմաններում   

2) Տարրի գործողությունը պետք է լինի առանձնահատուկ և ուրիշ ոչ մի տարր չի կարող 

լիովին փոխարինել դրան, 

3) Տվյալ տարրը պետք է ուղղակիորեն մասնակից դառնա բույսի սննդառության 

գործընթացին, այսինքն՝ մաս կազմի նյութափոխանակության, դառնա 

նյութափոխանակիչ, կամ նվազագույնը պահանջված լինի կարևոր որևէ ֆերմենտի 

իրականացրած գործառույթի համար և ոչ թե պարզապես մեկ ուրիշ տարրի դրդի, որ այն 

պատրաստ լինի այդ գործառույթը կատարել: Ընդհանուր առմամբ բարձրակարգ բույսերի 

աճի ապահովման համար կարևոր է համարվում ընդամենը 16 տարր։ Դրանք 

պայմանականորեն բաժանվում են մակրոսնուցիչների (մակրոտարրեր), որոնք սովորաբար 

պահանջվում են հարաբերականորեն մեծ քանակությամբ և  միկրոսնուցիչների 

(օժանադակ կամ փոքր տարրեր կամ միկրոտարրեր), որոնք պահանջվում են հիմնականում 

ոչ այդքան մեծ քանակությամբ։ Մակրոտարրերն են՝ ածխածինը (C), ջրածինը (H), 

թթվածինը (O), ազոտը (N), ֆոսֆորը (P), կալիումը (K), կալցիումը (Ca), ծծումբը (S) և 

մագնեզիումը (Mg)։ Միկրոտարրերը ներառում են երկաթ (Fe), քլոր (Cl),  մանգան (Mn), բոր 

(B), ցինկ (Zn), պղինձ (Cu)  և մոլիբդեն (Mo)։ Բույսերը սովորաբար իրենց ջրի և հանքային 

նյութերի պահանջները բավարարում են՝ դրանք վերցնելով հողից։ Անհող միջավայրում 

նույնպես բույսերը պետք է ապահովվեն ջրով ու սննդարար նյութերով։ 

 

5.2 Հող 
 

Հողը սովորաբար բավարարում է բույսի հետևյալ 4 պահանջները.  

1) ջրի մատակարարում,  

2) հիմնական սննդանյութերի մատակարարում,  

3) թթվածնի մատակարարում  

4) հանդիսանում է նեցուկ բույսի արմատի միջոցով վերգետնյա զանգվածին։ 

Հողը բաղկացած է չորս գլխավոր բաղադրիչներից՝ հանքային տարրեր, օրգանական 

նյութեր, ջուր և օդ։ Օրինակ, բնական չորացած որոշակի ծավալի տղմահողը, որի 

բաղադրությունը ամենաբարենպաստ պայմաններն է ապահովում   բույսի աճի համար, 

կարող է  պարունակել  25% ջուր, 25%  օդ, 45%  հանքանյութ և 5% օրգանական նյութ։ 

Հանքային (անօրգանական) նյութը կազմված է քարի փոքր փշրանքներից, ավազից ու 

զանազան հանքանյութերից։ Օրգանական նյութը որոշ չափով փտած բույսերի ու 

կենդանական մնացորդների գոյացություն է։ Հողի օրգանական նյութը բաղկացած է երկու 

ընդհանուր խմբից՝ բնական հյուսվածքից ու դրա մասնակի  քայքայված զանգվածից և  

հումուսից։ Բնական հյուսվածքը ներառում է չքայքայված բուսական ու կենդանական 

նյութ, որը ենթակա է ինչպես բուսական, այնպես էլ կենդանական ծագման հողային 

օրգանիզմների կողմից յուրացման։ Հումուսը քայքայման նկատմամբ ավելի դիմացկուն է, 
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ինչպես միկրոօրգանիզմների կողմից սինթեզման, այնպես էլ իր բնական բուսական 

հյուսվածքների ձևափոխման առումով։  

Հողում եղած ջուրը պահվում է հողի ծակոտիներում և չտարրալուծված աղերի հետ 

համատեղ ստեղծում է հողային լուծույթ՝ դառնալով աճող բույսերին սննդանյութեր 

մատակարարող կարևոր միջավայր։ Հողում առկա օդը, որը տեղավորված է հողի 

ծակոտիներում, ունի  ածխաթթու գազի ավելի բարձր և թթվածնի ավելի ցածր 

պարունակություն, քան այն, ինչ գոյություն ունի մթնոլորտում։ Հողում գտնվող օդը 

կարևոր է հողային բոլոր օրգանիզմներին ու բույսի արմատներին թթվածին ու ածխաթթու 

գազ մատակարարելու առումով։  

Բույսերին համարժեք սննդանյութեր մատակարարելու հողի կարողությունը կախված է 

չորս գործոններից. 

 

1. Հողում գոյություն ունեցող զանազան կարևոր տարրերի քանակներից,  

2. Դրանց համակցված ձևերից, 

3. Այն գործընթացներից, որոնց միջոցով այս տարրերը դառնում են հասանելի,  

4. Հողային լուծույթից ու դրա pH -ից։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հողում եղած զանազան տարրերի քանակը պայմանավորված է հողի տեսակով ու դրանում 

առկա օրգանական նյութերի քանակությամբ, որոնք բույսերի համար մի շարք սննդարար 

տարրերի աղբյուր են հանդիսանում։  

Հողային սննդանյութերը գոյություն ունեն ինչպես բարդ, անլուծելի միացություններով, 

այնպես էլ պարզ ձևերով։ Դրանք սովորաբար լուծված են լինում հողում առկա ջրում ու 

պատրաստ են սնելու բույսերը։ 

Հողի լուծույթի ռեակցիան՝ (pH)-ը որոշում է, թե ինչքանով են զանազան տարրերը 

հասանելի բույսերին։ pH-ի արժեքը հողի թթվայնության կամ ալկալայնության չափն է։ Հողը 

թթվային է, եթե pH-ը ցածր է 7-ից, չեզոք է, եթե այն 7-է և հիմնային է, եթե pH- ը  բարձր է 7-

ից։ Քանի որ pH-ը լոգարիթմական ֆունկցիա է, ուստի մեկ միավորի փոփոխությունը pH-

ում հավասար է H+-ի խտության տասնապատիկ փոփոխության։ Այսպիսով, pH-ում 

կամայական միավորի փոփոխությունը կարող է մեծ ազդեցություն թողնել բույսերի՝ 

իոնների հասանելության վրա։ Շատ բույսեր գերադասում են, որ pH-ի մակարդակը լինի 

6,0-7,0-ի սահմաններում, որը ամենաօպտիմալն  է սննդանյութերը յուրացնելու համար։     

Երկաթը, մագնեզիումը և ցինկը ավելի քիչ հասանելի են դառնում, երբ  pH -ի մակարդակը 

6,5 -7,5 կամ 8,0 է։ Մինչդեռ մոլիբդենն ու ֆոսֆորը, ընդհակառակը, հասանելի են, երբ pH-

Նկար 5.1 Հողով լցված խորանարդիկներում 

սերմեր դնելու գործընթացը 
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ի մակարդակը ավելի բարձր է։ Ցանկացած դեպքում, երբ pH- ի մակարդակը շատ բարձր է, 

հնարավոր է բիկարբոնատի իոնի (HCO3−) առկայություն։ pH-ը շատ բարձր կարող է լինել, 

եթե առկա է բիկարբոնատի իոնի (HCO3−)  բավարար քանակություն, որը խոչընդոտելու է 

մյուս իոնների նորմալ գործունեությանը՝  դրանով իսկ վնասելով բույսի օպտիմալ աճին։ 

Երբ անօրգանական աղերը տեղավորում ենք ջրով բացված լուծույթում, դրանք դիսոցվում 

են և վերածվում լիցքավորված էլեկտրական մասնիկների։ Այդ մասնիկները կոչվում են 

իոններ։  Բույսը դրանք կլանում է հողի մակերևույթի կոլլոիդներից ու հողում լուծված 

աղերից։ Դրական լիցք ունեցող իոնները (կատիոնները), ինչպես օրինակ կալիումն (K+) ու 

կալցիումն են (Ca2+), մեծամասամբ կլանվում են հողի կոլլոիդների կողմից, մինչդեռ 

բացասական լիցքավորված իոնները  (անիոնները), ինչպիսիք են քլորիդն (Cl−) ու սուլֆատը 

(SO4 2−), գտնվում են հողի լուծույթում։ 

 

Հողի և հիդրոպոնիկայի համեմատություն 

 

Հիդրոպոնիկ եղանակով կամ հողում աճեցված բույսերի միջև ֆիզիոլոգիական 

տարբերություն գոյություն չունի։ Հողում օրգանական ու անօրգանական 

միացությունները, մինչ բույսի կողմից կլանվելը, պետք է քայքայվեն ու վերածվեն 

անօրգանական տարրերի, ինչպիսիք են կալցիումը, մագնեզիումը, ազոտը, կալիումը, 

ֆոսֆորը, երկաթը և այլն։ Այս տարրերը կառչում են հողի մասնիկներին ու թափանցում 

հողային լուծույթ, այնուհետև կլանվում են բույսերի կողմից։ Հիդրոպոնիկայի դեպքում 

բույսերի արմատները թրջվում են այս տարրերը պարունակող սննդանյութերի լուծույթում։ 

Հիդրոպոնիկան զարգացել է բույսերի բաղադրատարրերի ուսումնասիրման 

ճանապարհով, որը հանգեցրել է բույսերի կարևոր տարրերի հայտնաբերմանը։ Ուստի  

հիդրոպոնիկայի հիմքը բույսի սննդագիտությունն է։ Նա, ով մտադիր է զբաղվել 

հիդրոպոնիկայով, պետք է գիտելիքներ ունենա բույսերի սննդագիտությունից։ 

Հիդրոպոնիկան մեզ  հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչպես հաստատել բույսի 

համար սնուցման օպտիմալ պայմաններ,  սակայն կա  նաև սխալվերու  վտանգ, որը կարող 

է հանգեցնել բույսերի արագ սովահարման կամ այլ հակադարձ ներգործությունների։ 

Բույսի աճը սահմանափակող սննդային լարվածությունից խուսափելու համար չափազանց 

կարևոր է ունենալ  ախտորոշման ծրագիր՝ բույսի սնման մակարդակը ցանկացած պահի 

որոշելու համար։ Բույսերի սնման կարգավիճակը որոշելու կատարյալ եղանակը 

տերևներից պարբերաբար  վերցված հյուսվածքի վերլուծություն իրականացնելն է։ Հիշյալ 

ստուգումներին զուգահեռ հարկ է կատարել նաև բույսերին տրվող սննդային լուծույթի 

վերլուծություն։ Բույսի հյուսվածքում գոյություն ունեցող յուրաքանչյուր կարևոր տարրի 

մակարդակը և սննդային լուծույթի բաղադրությունը պետք է որոշել ու հարաբերակցել 

այնպես, որ հարկ եղած դեպքում հնարավոր լինի կարգավորել սննդալուծույթի 

բաղադրությունը, դրանով իսկ խուսափելով բույսերին տրվող սննդանյութերի հետ 

կապված հնարավոր խնդիրներից։ Այսպիսի ծրագիրը անշուշտ թանկ է ժամանակի ու 

աշխատատարության առումով և ոչ միշտ է տնտեսապես ձեռնտու։ Այս վերլուծությունները 

հնարավոր է կատարել արդյունաբերական լաբորատորիաներում, բայց երբեմն 

գործընթացը ընթանում է դանդաղ, և մինչ կստացվեն վերլուծությունների արդյունքներն ու 

համապատասխան հանձնարարականները, կարող է տեղի ունենալ բերքի կորուստ։ Նման 

լաբորատոր վերլուծությանը այլընտրանք է՝ աչքով տեսանելի ախտանիշների 

գնահատումը։ Համենայնդեպս, պետք է նշել, երբ բույսի մոտ առկա են ախտանիշներ, դա 
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նշանակում է, որ այն արդեն տարել է մեծ սննդային լարվածություն և որոշակի ժամանակ 

կպահանջվի, որպեսզի բուժման ձեռնարկված քայլերից հետո բույսի առողջական վիճակը 

վերականգնվի։ Ուստի  կարևոր է հնարավորինս ճիշտ և արագ բացահայտել խնդիրը, 

որպեսզի թույլ չտանք, որ բույսը կորցնի իր էներգիան։ 

 

 

Սննդառության խանգարումներ 

 

 

Սննդառության խանգարումները առաջանում են բույսի ֆիզիոլոգիական վիճակի 

խախտման դեպքում, որի պատճառը կամ հանքային տարրերի պակասն է, կամ ավելցուկը։ 

Այս խանգարումը արտահայտվում է բույսի արտաքին կամ ներքին ախտանիշներով։ 

Սննդառության խանգարումների ախտորոշումը ներառում է խանգարումների ճիշտ 

նկարագրությունն ու ճանաչումը։ Յուրաքանչյուր կարևոր տարրի պակասը կամ ավելցուկը 

առաջացնում է հստակ ախտանիշներ, որոնց օգնությամբ կարելի է գնահատել 

խանգարումը։ 

Տարրերը հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ շարժվող և անշարժ։ Վերջիններս ևս 

կարող են ցուցաբերել որոշակի շարժունակություն։ Շարժվող տարրերն այն տարրերն են, 

որոնք կարող են վերատեղափոխվել։ Դրանք շարժվելու են իրենց մշտական 

տեղադրավայրից (ավելի հին տերևներ) դեպի բույսի ակտիվ աճող գոտի (ավելի 

երիտասարդ տերևներ), երբ որևէ պակասություն է զգացվում։  

Որպես արդյունք, առաջին ախտանիշները  ի հայտ կգան ծեր տերևների վրա՝ բույսի 

ստորին հատվածում։ Շարժվող տարրերն են մագնեզիումը, ֆոսֆորը, կալիումը, ցինկը և 

ազոտը։ Երբ անշարժ տարրերի պակաս է զգացվում, ապա դրանք  ոչ թե տեղափոխվում են 

բույսի աճի գոտի, այլ մնում են ավելի ծեր տերևներում, այսինքն՝ այնտեղ, որտեղ  եղել են 

հենց սկզբից։ Դա է պատճառը, որ առաջինը հայտնվում են  բույսի վերևի երիտասարդ 

տերևների վրա։ Անշարժ տարրերն են՝  կալցիումը, երկաթը, ծծումբը, բորը, պղինձը և 

մանգանը։  

Կարևոր է սննդի հետ կապված խանգարումները նկատել վաղ, քանի որ, երբ  այդ 

խանգարումների աճը հասնում է մեծ չափերի, ախտանիշները արագորեն տարածվում են 

բույսի ողջ մակերեսով՝ հանգեցնելով շատ հյուսվածքների մահվան։ Օրինակ, բույսի 

հյուսվածքի քլորոզի (դեղնում) և նեկրոզի (դարչնագույն մահացած հատվածներ) դեպքում, 

ախտանիշները ունենում են  շատ ընդհանուր բնութագրեր։ Ավելին, մեկ տարրի հետ 

կապված խանգարումները հաճախ հնարավորություն չեն տալիս բույսին կուտակել ուրիշ 

տարրեր, և կարճ ժամանակ անց բույսի մեջ երկու կամ ավելի տարրերի միաժամանակյա 

պակաս կամ ավելցուկ է նկատվում։ Երևույթը մասնավորապես հանդիպում է 

սննդանյութերի պակասի ժամանակ։ Երբ երկու կամ ավելի տարրերի պակաս տեղի է 

ունենում միաժամանակ, ապա այս համախտանիշը  նմանության պատճառով կարող է 

հանգեցնել տվյալ պակասի վերաբերյալ ոչ ճիշտ ախտորոշման։ Այսպիսի պայմաններում, 

ընդհանրապես, անհնարին է միայն արտաքին նշաններից որոշել, թե որ տարրերն են տվյալ 

ախտանիշների համար պատճառ հանդիսացել։ Հաճախ մի տարրի  պակասը կարող է 

ներգործություն ունենալ մեկ ուրիշ տարրի պակասի վրա։ Օրինակ, բորի պակասը կարող է 

նաև պատճառ դառնալ կալցիումի պակասի։ Կալցիումի պակասը հնարավոր է հանգեցնի 

կալիումի պակասի և հակառակը։ Ախտանիշի արտահայտվածության ճիշտ ու արագ  
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ճանաչումը չի կարելի խիստ ընդգծել։ Երբեմն, ավելի շահավետ է  հիմնական բերքին 

զուգահեռ աճեցնել  մի բույս-ինդիկատոր։ Տարբեր բուսատեսակների զգայունակությունը 

զանազան սննդային խանգարումների նկատմամբ շատ տարբեր է։ Օրինակ, լոլիկի բերք 

աճեցնելիս կարելի է այնտեղ տնկել մի քանի վարունգ, հազար կամ նույնիսկ մոլախոտ, եթե 

հայտնի է, որ սրանք շատ զգայուն են սննդային խանգարումների նկատմամբ։ 

Վարունգները շատ զգայուն են և արագ արձագանքում են բորի ու կալցիումի  պակասին։ 

Եթե դրանց պակասը նկատվի, ապա վարունգի մոտ այդ ախտանիշները կերևան մի քանի 

օրից մինչև մեկ շաբաթվա ընթացքում, նախքան դրանք  կհայտնվեն լոլիկի վրա։ Վաղ 

զգուշացումը հնարավորություն է տալիս աճեցնողին կարգավորել սննդային լուծույթի 

բաղադրությունը,  կանխել լոլիկի բերքի պակասը։ Ավելին, նույն բուսատեսակի թույլ 

բույսերը իրենց ախտանիշները ի ցույց կդնեն ուժեղների առջև։ Ամեն միջոց  պետք է 

կիրառել, որ հնարավոր լինի խուսափել  հիմնական բերքի սննդային խանգարումներից, 

որովհետև եթե բույսերն ունեն արտահայտված ախտանիշներ, ապա բերքատվության 

պակասը անխուսափելի է։ Երբ արդեն սննդակարգի խանգարումները բացահայտվել են, 

պետք է ձեռնարկել բուժման քայլեր։ 

Հիդրոպոնիկ համակարգում առաջին քայլը պետք է լինի սննդային լուծույթը փոխելը։ Սա 

պետք է կատարել սննդային խանգարումներ կասկածելիս, նույնիսկ մինչ բացահայտումը։ 

Եթե խանգարումը ախտորոշվել է իբրև պակաս, որպես կանխարգելման արագ արձագանք, 

պետք է կատարել սաղարթային սրսկում։ Համենայնդեպս, պետք է հոգ տանել, որ 

օգտագործվող լուծույթի խտությունը չլինի այնքան  բարձր, որ բույսերը այրվեն։ Այս 

դեպքում իբրև լավագույն քայլ պետք է կատարել մի քանի բույսերի սաղարթային սրսկում, 

այնուհետև զննել  արդյունքները մի քանի օր շարունակ՝ նախքան ամբողջական բուժում 

իրականացնելը։ Կապված սննդային խանգարումների չափերի, եղանակային պայմանների 

ու հենց բուն տարրերի հետ՝ բուժումը կարող է տևել 7–10 օր՝ մինչ պատասխանն ու արդեն 

հաստատված խանգարման նկատմամբ պայքարի միջոցառման ձեռնարկումը։ 

Եթե թունավորում է տեղի ունեցել, ապա անհող (հիդրոպոնիկ) միջավայրը պետք է լվանալ 

միայն ջրով՝ մնացորդային, նստվածքային մակարդակը տվյալ միջավայրում կրճատելու և 

նվազագույնի հասցնելու  համար։ Ջրաշիթով լվացում հնարավոր է կատարել  մոտ մեկ 

շաբաթվա ընթացքում։ Սակայն հիդրոպոնիկ համակարգում սննդային նյութերի պակասը 

ավելի ընդհանրական երևույթ է, քան թունավորումը: 

 

Կարևոր տարրերի պակասի ու թունավորման ախտանիշները 

 

1. Ազոտ 

Պակասի ախտանիշները։ Աճը սահմանափակ է և բույսերը ընդհանուր առմամբ դեղին 

(քլորոտիկ) գունավորում ունեն քլորոֆիլի բացակայության պատճառով: Դա հատկապես 

նկատելի է ավելի ծեր տերևների վրա։ Երիտասարդ տերևները  ավելի երկար են մնում 

կանաչ։ Ցողունները, տերևակոթունները և ստորին հատվածի տերևները մասնավորապես 

եգիպտացորենի ու լոլիկի դեպքում կարող են փոխվել ծիրանագույնի։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Բույսերը ընդհանրապես ունենում են մուգ կանաչ գույն, 

փարթամ տերևածածկ, բայց որպես կանոն՝ սահմանափակ արմատային համակարգ։ 

Կարտոֆիլը ձևավորում է միայն փոքր պալարներ, իսկ ծաղկումն ու սերմերի 

արտադրությունը կարող է դանդաղել։ 
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2.  Ֆոսֆոր 

Պակասի ախտանիշներ։ Բույսերը դադարում են աճել, հաճախ ստանում են մուգ կապույտ 

գույն։ Անտոցիանինի պիգմենտներ կարող են կուտակվել։ Պակասի ախտանիշները 

սկզբում հանդիպում են ավելի հասուն տերևներում։ Հաճախ ուշանում է բույսի 

հասունացումը։  

Թունավորման ախտանիշները։ Նախապես նշմարվող ախտանիշներ չկան։ Երբեմն ֆոսֆորի 

ավելցուկի դեպքում առաջանում է պղնձի ու ցինկի պակաս։  

3.  Կալիում 

Պակասի ախտանիշները։ Ախտանիշները սկզբում տեսանելի են հին տերևների վրա։ 

Երկշաքիլավորների դեպքում այս տերևները սկզբնական շրջանում քլորոտիկ են, բայց 

շուտով դրանց վրա մուգ նեկրոտիկ վնասվածքներ (մեռած տարածքներ) են գոյանում ու 

տարածվում։ Շատ միաշաքիլավորների մոտ սկզբում տերևների ծայրերն ու եզրերն են 

մեռնում։ Կալիումի պակաս ունեցող եգիպտացորենի ցողունը թույլ է լինում և հեշտությամբ 

պառկում է։  

Թունավորման ախտանիշները։ Սովորաբար բույսերի կողմից սննդանյութերի կլանումը  

պասիվ է ընթանում։ Նարինջները զարգացնում են կոշտ պտուղներ՝ կալիումի բարձր 

պարունակությամբ։ Կալիումի ավելցուկը կարող է հանգեցնել մագնեզիումի պակասի, 

հնարավոր է նաև՝ մանգանի, ցինկի կամ երկաթի պակասի։ 

4. Ծծումբ 

Պակասի ախտանիշները։ Ոչ հաճախ է հանդիպում։ Ընդհանուր առմամբ դեղնում են 

տերևները։ Ամենից առաջ դեղնումը երևում է երիտասարդ տերևների վրա։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Կրճատվում են բույսի աճն ու տերևների չափը։ Տերևի վրա 

ախտանիշները հաճախ բացակայում են կամ թույլ են արտահայտվում։ Երբեմն 

ներանոթային դեղնում կամ տերևի այրվածք է նկատվում։ 

5. Մագնեզիում 

Պակասի ախտանիշները։ Ներանոթային քլորոզ, որը սկզբում զարգանում է հին տերևների 

վրա։ Քլորոզը կարող է սկսվել տերևի եզրային շրջանում կամ ծայրերին ու զարգանալով 

տարածվել ներանոթային համակարգով։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Չնչին տեղեկատվություն է հայտնի թունավորման 

տեսանելի ախտանիշների վերաբերյալ։ 

6.  Կալցիում 

Պակասի ախտանիշները։ Դադարում է բողբոջների զարգացումը, հաճախ մեռնում են 

արմատների ծայրերը։ Երիտասարդ տերևները վարակվում են ավելի շուտ։ Դրանք 

դառնում են ձևախեղված ու փոքր, ունենում են անկանոն եզրեր և կետաբծերով մեռած 

տարածքներ։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Առանձնակի տեսանելի ախտանիշներ չկան։ Սովորաբար սա 

կապում են կարբոնատի ավելցուկի հետ։ 

7. Երկաթ 

Պակասի ախտանիշները։ Արտահայտված ներանոթային քլորոզ, ինչպես դա տեղի է 

ունենում մագնեզիումի պակասի դեպքում, սակայն այս դեպքում ախտահարվում են 

երիտասարդ տերևները։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Բնական պայմաններում հաճախակի չի հանդիպում։  

Առանձին դեպքերում նկատվել է սրսկումներից հետո, նեկրոտիկ կետերի տեսքով։  
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8. Քլոր 

Պակասի ախտանիշները։ Թառամած տերևներ, որոնք դառնում են քլորոտիկ և նեկրոտիկ, 

վերջում՝ բրոնզագույն։ Արմատները դադարում են աճել և հաստանում են ծայրամերձ 

հատվածում։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Այրվածքներ տերևի ծայրին կամ եզրերին։ Բրոնզագույն և 

դեղին գունավորում, տերևների կտրտվածություն՝ երբեմն քլորոզի դրսևորմամբ։ 

Տերևները մանրանում են, ընկնում է աճի տեմպը։   

9. Մանգան 

Պակասի ախտանիշները։ Նախնական ախտանիշները արտահայտվում են ներանոթային 

քլորոզով երիտասարդ կամ հին տերևների վրա, որն էլ պայմանավորված է բուսատեսակով։ 

Հետագայում կարող են տեղի ունենալ նեկրոտիկ վնասվածքներ և տերևաթափ։ Նկատվում 

է թաղանթանյութի հյուսվածքների քայքայում և կազմալուծում։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Երբեմն նկատվում է քլորոզ, քլորոֆիլի անհավասարաչափ 

բաշխում և երկաթի պակաս (արքայախնձոր)։ Կրճատվում է աճը։ 

10. Բոր 

Պակասի ախտանիշները։ Ախտանիշները լինում են տարբեր՝ պայմանավորված 

բուսատեսակով։ Ցողունի և արմատի գագաթնային մերիստիմային հյուսվածքները հաճախ 

մեռնում են։ Արմատի ծայրերը հաճախ ուռչում են ու գունազրկվում։ Ներքին 

հյուսվածքները երբեմն քայքայվում են (կամ գունազրկվում  են) (օրինակ, ճակնդեղի 

միջուկի «նեխումը»)։ Տերևները ցուցաբերում են զանազան ախտանիշներ, այդ թվում՝ 

հաստացում, փխրունություն, գանգրոտություն, թառամում ու քլորային 

կետաբծավորություն։  

Թունավորման ախտանիշները։ Տերևի ծայրի դեղնում, որին հետևում է պրոգրեսիվ նեկրոզ, 

որը սկսվում է տերևի ծայրից կամ եզրերից և ընթանում դեպի  կենտրոնական 

մազանոթները։ 

11. Ցինկ 

Պակասի ախտանիշները։ Կրճատվում է միջհանգուցային երկարությունն ու տերևի չափը։ 

Տերևի եզրերը հաճախ ձևափոխվում են, կնճռոտվում։ Հաճախ տեղի է ունենում 

մազանոթային քլորոզ։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Ցինկի ավելցուկը բույսերում ընդհանրապես առաջացնում է 

երկաթի քլորոզ։ 

 

12. Պղինձ 

Պակասի ախտանիշները։ Բնական պակաս հազվադեպ է պատահում։ Երիտասարդ 

տերևները հաճախ դառնում են մուգ կանաչ, ոլորվում, ծռմռվում են կամ ընդունում իրենց  

ոչ հատուկ ձև, որը հաճախ ուղեկցվում է նեկրոտիկ բծավորությամբ։ 

Թունավորման ախտանիշները։ Աճի նվազում, որին հետևում են երկաթի քլորոզի 

ախտանիշները՝ աճի դադարը, ճյուղավորման կրճատումը, հաստացումը և արմատիկների 

անսովոր մգացումը։ 

13. Մոլիբդեն 

Պակասի ախտանիշները։ Հաճախ նկատվում է միջանոթային քլորոզ, որը զարգանում է 

սկզբում հին տերևների վրա, այնուհետև անցնում ամենաերիտասարդներին։ Երբեմն 

լինում է տերևների եզրերի այրվածք կամ տերևային բաժակաձևության դրսևորում։ 
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Թունավորման ախտանիշները։ Հազվադեպ է նկատվում։ Լոլիկի տերևները դառնում են 

ոսկեդեղին։ 

 

Հողի պարարտացում 

 

Ջերմատնային տնտեսության մեջ լայն կիրառություն ունեն պարարտանյութերը և հողի 

բարելավիչները: Պարարտանյութերը հիմնականում գործածվում  են արմատամերձ 

միջավայրի ֆիզիկաքիմիական վիճակի օպտիմալացման նպատակով և կիրառվում են 

օգտագործվող հողում` տեղային, ինչպես նաև սուբստրատային եղանակով աճի խթանման 

համար: Հողի բարելավիչները նյութեր են, որոնք ավելացվում են միայն օգտագործվող 

հողային շերտում՝ հիմնականում դրա ֆիզիկական հատկությունները պահպանելու կամ 

լավացնելու նպատակով, սակայն դրանք կարող են բարելավել նաև հողի քիմիական և 

կենսաբանական հատկությունները: Այդ իսկ պատճառով, պարարտանյութերի և հողի 

բարելավիչների տարբերությունն ինչ որ առումով այդքան էլ հստակ չէ: 

 

Պարարտանյութերի ավելացման միջոցով ֆիզիկաքիմիական վիճակի օպտիմալացումն 

ուղղված է սննդատարրերի առկայության բարելավմանը և արմատամերձ միջավայրի 

ջրածնային (pH) և օսմոսային պոտենցիալի կարգավորմանը: Քանի որ մշակաբույսերի աճի 

տեմպը որպես արդյունք, բերքատվության աստիճանը ջերմատներում խիստ բարձր է, 

հետևաբար սննդատարրերի հեռացումը զգալիորեն նկատելի է լինում: Ըստ այդմ, 

պարարտանյութերի մեծ մասի կիրառումը գլխավորապես անհրաժեշտ է արմատամերձ 

միջավայրի սննդային ֆոնի վերականգնման համար: Ջրածնային (pH) մակարդակը 

կարգավորվում է կոնկրետ պարարտանյութի ավելացմամբ, սակայն դրա վրա ազդում է 

նաև սնուցիչ միջավայրի բարելավման նպատակով տրված պարարտանյութը: Ջրածնային 

(pH) մակարդակի կարգավորման համար օգտագործվող պարարտանյութերը 

պարունակում են սննդատարրեր՝ սովորաբար կալցիում (Ca) և մագնեզիում (Mg): 

Օսմոսային պոտենցիալի կարգավորումն իրականացվում է հավելյալ պարարտանյութերի 

տրման միջոցով՝ հողի լուծույթում այս ցուցանիշը նվազեցնելու նպատակով: Օսմոսային 

պոտենցիալի իջեցումը (EC ցուցանիշի ավելացումը) երբեմն անհրաժեշտ է թույլ 

լուսավորության պայմաններում մշակաբույսի փարթամ աճը մեղմելու կամ ստացված 

բերքի որակը լավացնելու նպատակով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 5.2 Բույսերի պարարտացում 
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Ազոտական պարարտանյութեր  

 

Ջերմատնային պայմաններում մշակության համար օգտագործվող ազոտային 

պարարտանյութերը պարունակում են ազոտ, որը առկա է ազոտի օքսիդի (NO3), ամոնիակի 

(NH4) կամ կարբամիդի ձևով: Հողում աճեցման համար օգտագործվում են բոլոր ձևերը, իսկ 

սուբստրատում հիմնականում կիրառվում է ազոտի օքսիդը (NO3) և փոքր քանակներով 

նաև ամոնիակը (NH4): Կարբամիդը չի օգտագործվում սուբստրատում աճեցման համար, 

քանի որ սուբստրատային լուծույթներում կարբամիդը շատ երկար է պահպանվում և 

կարող է թունավոր ազդեցություն ունենալ բույսերի համար: Երբեմն կարբամիդն 

օգտագործվում է տարայի մեջ աճեցվող բույսերի կաթիլային ոռոգման համար գործածվող 

ջրի ջրածնային (pH) մակարդակի կայունացման համար: Սուբստրատում ամոնիակը (NH4) 

հատկապես ավելացվում է սնուցիչ լուծույթներին՝ ջրածնային (pH) մակարդակը 

կարգավորելու նպատակով: Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփ ներկայացված են 

ջերմատնային տնտեսության մեջ ազոտական պարարտանյութերի կիրառությունները: 

 

 

Աղյուսակ 5.1 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող ազոտական 

պարարտանյութերը  

 

 

Պարարտանյութ Քիմիական բանաձևը Ազոտի %-ը  

Ամոնիումի նիտրատ NH₄NO₃ 35 

Կրա-ամոնիումային սելիտրա NH₄NO₃ + CaCO₃ 21-27 

Ամոնիումի նիտրատի լուծույթ NH₄NO₃ 35 

Ամոնիումի սուլֆատ (NH₄)₂SO₄ 21 

Կալցիումի նիտրատ 5[Ca(NO₃)₂.2H₂O].NH₄NO₃ 15.5 

Կալցիումի նիտրատի լուծույթ Ca(NO₃)₂ 17 

Կարբամիդ (սինթետիկ 

միզանյութ) 

CO(NH₂)₂ 46 

Ազոտական թթվի լուծույթ HNO₃ 22 

 

 

Ֆոսֆորական պարարտանյութեր 

 

Ջերմատներում օգտագործվող ֆոսֆորական պարարտանյութերը հիմնականում 

բաղկացած են օրթո-ֆոսֆատներից: Ամենաէժան և լայնորեն տարածված կիրառություն 

ունեցող տարրերը կալցիումական (Ca) աղերն են, որոնցից միայն միատարրն ունի բարձր 

լուծելիություն: Այս տարրի ցածր կոնցետրացիա ունեցող պարարտանյութերը 
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պարունակում են գիպս և ըստ այդմ, հազվադեպ են օգտագործվում ջերմատներում: 

Կալցիումի ֆոսֆատը երբեք չի օգտագործվում ոռոգման միջոցով հող մտցնելու և 

սուբստրատային մշակության համար, քանի որ այն հիմնականում չափազանց շատ 

չլուծվող տարրեր է պարունակում: Ջերմատնային տնտեսության համար 

նպատակահարմար ֆոսֆորական պարարտանյութերը թվարկված են ստորև բերված 

աղյուսակում: 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 5.2 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող ֆոսֆորական 

պարարտանյութերը  

 

 

Պարարտանյութ Քիմիական 

բանաձևը 

Ֆոսֆորի 

օքսիդի 

(P2O5)%-ը 

Ֆոսֆորի 

(P)%-ը 

Սուպերֆոսֆատ Ca(H₂PO₄)₂ 46 20 

Միատեղակալված (մոնո) 

կալիումի ֆոսֆատ 

(MKP) 

KH₂PO₄ 51 22 

Միատեղակալված 

ամոնիումի ֆոսֆատ  

NH₄H₂PO₄ 60 26 

Ֆոսֆորական թթու H₃PO₄ 721 32 

Դիկալցիումի ֆոսֆատ CaHPO₄ 46 20 

Բազմա - ֆոսֆատ Super FK2 16 6.7 

 Vitaphoska2 31 13 

 

Ֆոսֆորական պարարտանյութերի մեծ մասը պարունակում է ֆտոր (F), որը թունավոր 

(տոքսիկ) է որոշ միաշաքիլ բույսերի, հատկապես, սոխուկավոր և պալարապտղավոր 

մշակաբույսերի համար, որոնցից ամենահայտնի ջերմատնային մշակաբույսը ֆրեզիան է 

(Roorda van Eysinga, 1974): Ֆտորի տոքսիկ հատկության նկատմամբ զգայուն 

մշակաբույսերի համար վաճառվում են ֆտորի ցածր պարունակությամբ ֆոսֆորական 

պարարտանյութեր, որոնց փաթեթավորման վրա նշվում է ֆտորի ցածր պարունակության 

մասին: 

Հիդրոպոնիկ մշակության պարագայում, բացի H3PO4-ից, գործածվում են նաև 

ամբողջությամբ լուծելի այնպիսի աղեր, ինչպիսիք են NH4H2PO4-ը և KH2PO4-ը: Վերջին 
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ժամանակներում որոշ ընկերություններ սկսել են արտադրել բազմաֆոսֆատներ: 

Բազմաֆոսֆատների կիրառության հիմնական նպատակը ոռոգման ջրում կալցիումի (Ca) 

և մագնեզիումի (Mg) քանակության չեզոքացումն է և, այսկերպ, ոռոգման համակարգի 

խցանումների պակասեցումը: 

 

 

Կալիումական պարարտանյութեր 

 

Կալիումական պարարտանյութերը թվարկված են Աղյուսակ 2.3-ում: Հիմնային 

բարելավումներ կատարելու համար հիմնականում օգտագործվում է SO4 աղը: Կալիումի 

քլորիդը (KCl) երբեք չի օգտագործվում ջերմատներում հողի մեջ աճեցվող մշակաբույսերի 

համար: Այն շատ հազվադեպ է օգտագործվում նաև սուբստրատային մշակաբույսերի 

համար, այն էլ հատուկ կիրառության նպատակներով՝ որպես NO3-ի փոխարինող, երբ 

սնուցիչ լուծույթին անհրաժեշտ է քլորիդ (Cl) և երբ ոռոգման ջրում Cl-ի խտությունը շատ 

փոքր է: Այս նպատակով նախընտրելի է մաքուր տարրը, քանի որ նատրիումի (Na) 

պարունակությունը պետք է շատ փոքր լինի (Cl-ը նույնպես):  

 

Աղյուսակ 5.3 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող կալիումական 

պարարտանյութերը 

 

Պարարտանյութ Քիմիական բանաձևը Կալիումի 

օքսիդի (K₂O) 

%-ը  

Կալիումի (K) %-

ը 

Կալիումի սուլֆատ K₂SO₄ 54 45 

Կալիմագնեզիում 

(Կալիմագ) 

K₂SO₄.MgSO₄ 29 24 

Կալիումի նիտրատ KNO₃ 46 38 

Կալիումի քլորիդ KCI 62 52 

Կալիումի հիդրօքսիդ KOH 842 70 

Կալիումի բիկարբոնատ KHCO₃ 47 39 

Կալիումի կարբոնատ K₂CO₃ 68 56 

 

 

Մագնեզիումական պարարտանյութեր 

 

Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող մագնեզիումական պարարտանյութերը 

թվարկված են Աղյուսակ 2.4-ում: Կիզերիտը մագնեզիումի սուլֆատի ամենաէժան 

տարբերակն է, սակայն այն դանդաղ է լուծվում սառը ջրում: Այդ իսկ պատճառով այս 
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պարարտանյութն օգտագործվում է միայն շաղ տալու եղանակով: Էպսոլիտն 

օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է արագ տարրալուծում, օրինակ, ոռոգելի սև սնուցիչ 

լուծույթներ պատրաստելիս: Երբ անհրաժեշտ է սուբստրատային մշակաբույսերի 

սնուցման լուծույթներում ապահովել SO4-ի ցածր մակարդակ, օգտագործվում է 

նիտրատային ձևը: Բոլոր դեպքերում, Mg(NO3)2.6H2O-ն խիստ հիգրոսկոպիկ է և, ըստ այդմ, 

հիմնականում տրվում է որպես խտալուծույթ: 

 

Աղյուսակ 5.4 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող մագնեզիումական 

պարարտանյութերը 

 

 

Պարարտանյութ Քիմիական 

բանաձևը 

Մագնեզիումի 

օքսիդի (MgO) 

%-ը 

Մագնեզիումի 

(Mg) %-ը 

Կիզերիտ MgSO₄.H₂O 27 16 

Էպսոլիտ MgSO₄.7H₂O 16 10 

Մագնեզիումի նիտրատ Mg(NO₃)₂.6H₂O 15  9 

Մագնեզիումի 

նիտրատի լուծույթ 

Mg(NO₃)₂ 271 16 

 

Կալցիումական պարարտանյութեր 

 

Կալցիումական պարարտանյութերից շատերը կրկնակի գործառույթ ունեն գրունտային 

ջերմատների համար, քանի որ այս պարարտանյութերն օգտագործվում են որպես հողում 

ջրածնային (pH) մակարդակի կարգավորիչներ: Սա վերաբերում է CaCO3-ին և Ca(OH)2-ին: 

Դրանք օգտագործվում են նաև լցանյութերում՝ սուբստրատի թթվային բաղադրիչների, 

ինչպես օրինակ, տորֆի և կեղևի ջրածնային (pH) մակարդակը բարձրացնելու նպատակով: 

Ca(OH)2-ն ավելի լավ է լուծվում, քան CaCO3-ը և, այդ իսկ պատճառով, երբեմն 

օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է արագ բարձրացնել ջրածնային (pH) 

մակարդակը: CaCO3-ը ջրածնային (pH) մակարդակի կարգավորման տարածված ձև է:  

Շատ կարբոնատներ CaCO3-ից բացի պարունակում են նաև MgCO3: Այս բաղադրիչների 

հարաբերակցությունը տարբեր է և կախված է նաև գրունտի՝ մագնեզիումի պահանջից, 

ըստ որի էլ, կարելի է ընտրել համապատասխան ձևը: Ստորև բերված աղյուսակում 

ներկայացված են տարբեր կալցիումական պարարտանյութեր: 
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Աղյուսակ 5.5 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող կալցիումական 

պարարտանյութերը 

 

Պարարտանյութ Քիմիական 

բանաձևը 

Կալցիումի 

օքսիդի (CaO) 

%-ը  

Կալցիումի 

(Ca) %-ը 

Հանգած կիր Ca(OH)₂ 75 54 

Կրաքար CaCO₃+MgCO₃ 55 39 

Կալցիումի քլորիդ CaCl₂.2H₂O 38 27 

 

Սնուցիչ միկրոտարրեր 

 

Սուբստրատային մշակության մեջ գործնականում տարածված է սնուցիչ միկրոտարրերի 

կիրառությունը, քանի որ լցանյութերի մեծ մասն ունի սննդատարրերի ցածր 

պարունակություն: Ավելին, դրանց քանակն այնքան փոքր է, որ շատ արագ սպառվում է 

մշակաբույսի կողմից: Գրունտում աճեցվող մշակաբույսերի պարագայում դրանց 

կիրառությունը հիմնականում անհրաժեշտ չէ, քանի որ գրունտը մեծամասամբ 

պարունակում է այդ տարրերի անհրաժեշտ քանակությունը՝ մշակաբույսերին ապահովելու 

համար: Դրանց մի մասն առկա է բնական ծագմամբ, իսկ որոշները տրվում են օրգանական 

և հանքային պարարտանյութերի ձևով:  Սննդատարրերի յուրացման վրա մեծ 

ներգործություն ունի գրունտի ջրածնային (pH) մակարդակը: Թթվայնության ցածր (pH) 

մակարդակը հանգեցնում է բոլոր միկրոտարրերի կլանման, բացի մոլիբդենից (Mo), որի 

կլանումը խթանվում է ջրածնային (pH) մակարդակի բարձրացմամբ (Lucas և Davies, 1961): 

Ջերմատնային մշակաբույսերի մշակության համար օգտագործվող 

միկրոպարարտանյութերը թվարկված են Աղյուսակ 2.6-ում: Այս աղյուսակում բերված շատ 

տարրերի համար նշված է միացության սուլֆատային (SO4) ձևը, որն առկա է շուկայում:  

Բոլոր դեպքերում այս սնուցիչների քլորային (Cl) և նիտրատային (NO3) ձևերը ևս առկա են: 

 

 

Աղյուսակ 5.6 Ջերմատնային տնտեսության մեջ օգտագործվող միկրոպարարտանյութերը  

 

Պարարտանյութ Քիմիական բանաձև-ը Անհրաժեշտ 

տարրի %-ը  

Մանգանի սուլֆատ MnSO₄.H₂O 32 Mn 

Ցինկի սուլֆատ ZnSO₄.7H₂O 23 Zn 

Ցինկի սուլֆատ ZnSO₄.6H₂O 24 Zn 

Բոր Na₂B₄O₇.10H₂O 11B 
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Բորաթթու H₃BO₃ 17 B 

Պղնձի սուլֆատ CuSO₄.5H₂O 25 Cu 

Նատրիումի մոլիբդատ Na₂MoO₄.2H₂O 40 Mo 

Խելատացված երկաթ Fe-EDTA 13 Fe 

Խելատացված երկաթ Fe-DTPA 3-11 Fe 

Խելատացված երկաթ Fe-EDDHA 5-6 Fe 

 

*Վերջին երեք տեսակների սնուցիչների ընտրությունը կախված է գրունտում pH-ի 

ցուցանիշից:  

 

Համակցված պարարտանյութեր 

 

Գրունտային մշակության համար արտադրվում են տարբեր տեսակի համակցված 

պարարտանյութեր, որոնց տարայի վրա նշված է ազոտի (N), ֆոսֆորի (P) և կալիումի (K) 

պարունակությունը, և որոնք գրունտային ջերմատներում ամենատարածված 

կիրառությունն ունեն: Դրանք կարելի է առանձնացնել երկու խմբի՝ նախատեսված 

ուղղակիորեն հող մտցնելու համար և ոռոգման հետ միաժամանակ տրվող: Վերջին 

խումբը, ի լրացում նշված տարրերի, պարունակում է նաև մագնեզիում (Mg) և սնուցիչ 

միկրոտարրեր: Համակցված պարարտանյութերը հիմնականում պարունակում են 

մնացորդային աղերի (SO4) զգալի քանակություն: Համակցված պարարտանյութերը 

բնութագրող թվերն են՝ N:P2O5:K2O:MgO: Կան տարբեր համակցված պարարտանյութեր, 

որոնք հարմարեցված են առանձին մշակաբույսերին և կիրառման մեթոդներին: Հաճախ 

թերի կողմը ֆոսֆորի (P) պարունակության բարձր մակարդակն է, քանի որ այս տարրի 

ավելացումը, որպես կանոն, պարտադիր չէ հողում աճեցվող մշակաբույսերի համար: 

Ջերմատան հողում ֆոսֆորի (P) պարունակությունն ավելի քան բավարար է՝ 

պայմանավորված տրվող պարարտանյութերի և գոմաղբի մեծ քանակներով (Roorda van 

Eijsinga, 1971): Մինչև պարարտանյութը հող մտցնելը հարկ է նախապես պարզել հողում 

կոնկրետ տարրերի առկայությունը և մշակաբույսին անհրաժեշտ սննդատարրերի չափը: 

Մյուս կողմից, համակցված տեսակների կիրառումը պարզ է և հեշտ է իրականացնել, քանի 

որ դրանք լավ են լուծվում ջրում և տրվում են ջրման հետ մեկտեղ: Ներկայումս 

մշակաբույսերի բազային պարարտացման համար շրջանառության մեջ են դրվում որոշ 

հատուկ համակցված պարարտանյութեր: Այս պարարտանյութերը պարունակում են 

անհրաժեշտ բոլոր սննդատարրերը, այդ թվում՝ միկրոտարրեր, իսկ որոշները՝ այդ թվում 

նաև կալցիում (Ca): Կիրառության թերի կողմերից մեկը տարրերի ֆիքսված 

հարաբերակցությունն է, որը դժվարեցնում է սուբստրատների մշակության հարմարեցումը 

կոնկրետ պահանջներին: 

 

 Աղյուսակ 5.7-ում թվարկված են համակցված պարարտանյութերը, որոնք արտադրված են 

բնական եղանակով օրգանական սուբստրատների համար:  
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Աղյուսակ 5.7  

Առանձին համակցված պարարտանյութերի բաղադրությունը՝ սուբստրատների 

պարարտացման համար: Տարրերն արտացոլված են զանգվածի տոկոսային մասով, 

փակագծերում նշված է P2O5-ի, K2O-ի և MgO-ի տոկոսային մասը: 

 

Համակցված պարարտանյութեր 

Տարրեր 14+16+18 15+10+20 12+14+24 

Ազոտ (N) 14 15 12 

NO₃/NH₄ 5.2/8.8 8.5/6.5 7.0/5.0 

Ֆոսֆոր (P) 7.0(16) 4.4(10) 6.1(14) 

Կալիում (K) 14.9(18) 16.6(20) 19.9(24) 

Մագնեզիում (Mg) 0.5(0.8) 1.8(3) 1.2(2) 

Ծծումբ (S) 7.6(19) 3.2(8) 5.6(14) 

Երկաթ (Fe) 0.09 0.09 0.09 

Մանգան (Mn) 0.16 0.16 0.16 

Ցինկ (Zn) 0.04 0.04 0.04 

Բոր (B) 0.03 0.03 0.03 

Պղինձ (Cu) 0.12 0.15 0.15 

Մոլիբդեն (Mo) 0.20 0.20 0.20 

 

 

5.3 Ջերմատան միկրոկլիմայի կառավարման ավտոմատ 

ծրագիրը, դրա հնարավորություններն ու առավելությունները 
 

 

Priva համակարգ 

Priva համակարգը ապահովում է էներգիայի և ջրի առավել արդյունավետ կառավարման 

կայուն լուծումներ փակ միջավայրում, որը նպատակաուղղված է պահպանելու սակավ 

ռեսուրսները և նվազեցնելու բացասական ազդեցությունը մեր մոլորակի վրա: 

Priva համակարգերը անհատական-օպերացիոն համակարգեր և ծրագրեր չեն: Priva-ն 

կիրառվում է ամբողջական լուծումներ ստանալու համար, մասնավորապես այն 
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հնարավորություն է տալիս կապել ջերմատան բոլոր համակարգերն ու գործընթացները 

միմյանց և կառավարել դրանք միաժամանակ, որը նպաստում է բույսի կատարյալ աճին և 

զարգացմանը: 

 

 

  

Առանձնահատկությունները 

✓ Էներգախնայողություն 

✓ Էներգիայի և CO2-ի կառավարում 

✓ Ջեռուցման, օդափոխության և խոնավության կառավարում 

Վարագույրների, ածխաթթու գազի և աճի համար անհրաժեշտ լուսավորության 

կառավարում 

✓ Խոնավության և օդի շրջանառության կառավարում 

✓ Ջերմաստիճանի կառավարում 

✓ Ջերմատան ջերմաստիճանի համատեղումը ոռոգման պահանջների հետ 

✓ Ջերմատան բոլոր համակարգերի ներդաշնակ կառավարում տանիքի վրա 

տեղակայված օդկայանի տված ցուցմունքների (արևածագ, մայրամուտ, լույսի 

ինտենսիվություն, քամու արագություն և ուղղություն, անձրև, սառնամանիք և 

այլն) հիման վրա: 

✓ Priva Office ծրագրի ամբողջական նկարագրություն 

✓ Scada համակարգի ձեր անհատականացված դասավորվածությունը 

Գործընթացի ինտեգրացված կառավարում 

Ջերմատնային տնտեսության հուսալի և արդյունավետ կառավարման ավտոմատացում, 

որը համապատասխանոմ է ապագայի պահանջներին: 

 

 

Նկար 5.3 Priva համակարգի կառավարման 

վահանակ ջերմատանը 
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Ծրագրի ավտոմատացում 

Priva համակարգը կենտրոնական դեր է խաղում այս գործընթացում: Կախված 

մասշտաբներից, բույսերի մշակման եղանակներից, ջերմատան գտնվելու վայրից և, 

իհարկե, բյուջեից, կարելի է ընտրել մի շարք ստանդարտ տարբերակներ, որոնք 

հետագայում հնարավոր է ընդլայնել: Դրանք հնարավորություն են տալիս վերահսկելու 

շատ պարզ համակարգերից մինչև առավել բարդ համակարգերը: Սա ներառում է և´ 

կլիմայի կառավարումը, և´ էներգիայի կառավարումը, և´ ոռոգման կառավարումը:  

Ցանկության դեպքում, Priva համակարգը կարող է ընդգրկել նաև եղանակի յոթ օրվա 

կանխատեսում՝ օգտագործելով GPS հավելվածը:  

Հավելյալ ծախսերի կրճատում 

Ջերմատան տարբեր գործընթացների արդյունավետ կառավարման շնորհիվ հնարավոր չէ 

ինչ-որ բան թողնել պատահականության վրա: Priva համակարգի միջոցով մշակաբույսերի 

ոռոգումը կարելի է կարգավորել ըստ ջերմաստիճանի փոփոխությունների: Ձեռքով 

մուտքագրումը և գրանցումը մնում են անցյալում: Այն տալիս է ամբողջական 

տեղեկատվություն բույսերի մշակության և միջավայրի կառավարման վերաբերյալ բոլոր 

մանրամասներով: Կարելի է նույնիսկ համեմատել տարբեր ժամանակահատվածներ և 

տարբեր տեղանքներ: Բայց եթե ցանկություն կա ձեռքով կատարել փոփոխություններ, 

Priva համակարգը դա նույնպես թույլ է տալիս կատարել: Priva-ն նախապես 

նպատակաուղղված է եղել կանխելու էներգիայի, սննդատարրերի և ջրի վատնումը՝ 

հնարավորություն ընձեռելով օգտագործողներին կատարել խնայողություններ և 

անհրաժեշտության դեպքում ճշտումներ մտցնել միջավայրի կառավարման 

գործընթացում:  

Կլիմայի կառավարում 

Որպեսզի մշակաբույսերն աճեն ինչպես հարկն է և օպտիմալ արդյունավետությամբ, 

անհրաժեշտ է ունենալ ջերմատան կլիմայի ճշգրիտ վերահսկողություն: Լույսը, 

ջերմաստիճանը, օդի խոնավությունը և ածխաթթու գազի կենտրոնացումը պետք է 

արդյունավետ կերպով համապատասխանեցնել և նախընտրելի է՝ որքան հնարավոր է 

ճշգրիտ: Ինչպես նաև ցանկալի է վերահսկել քամու, արևի, անձրևի ազդեցությունը 

ջերմատան ներքին միջավայրի վրա: 

Միջավայրի ստեղծում 

Որքան ավելի ճշգրիտ վերահսկվի ջերմատան միկրոկլիման, այնքան ավելի արդյունավետ 

կդառնա մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը: Սա դրական ազդեցություն է թողնում 

մշակաբույսերի աճի վրա, ինչպես նաև կանխարգելում է ջերմատնային 

հիվանդությունների ու վնասատուների տարածումը: Priva-ն ունի մի շարք համակարգեր և 

սարքեր ջերմատան կլիմայի դիտազննման և վերահսկման համար՝ սկսած ավանդական 

չափող գործիքներից, վերջացրած բարձր զգայունությամբ սենսորներով: Այս բոլոր 

համակարգերն ու գործիքները օգնում են ստեղծել և պահպանել ջերմատան իդեալական 

կլիման:  
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Լիովին ստուգված 

Priva վերահսկող սարքերի միջոցով՝ ջերմատան պահանջներին համապատասխան, կարելի 

է սահմանել անհրաժեշտ ջերմաստիճանի ստացման, օգտագործման և պահման 

մակարդակները: Ավտոմատացված համակարգը թույլ է տալիս իրականացնել ոռոգման ջրի 

ախտահանում ու կառավարում և´ ջերմատանը, և´ ջրի բաքերում: Ջերմատան կլիմայի 

կառավարման համակարգը հնարավոր է ընդլայնել ներառելով այլ ավտոմատացված 

համակարգեր, ինչպիսիք են ոռոգման կառավարում, գործընթացի կառավարում, 

մշակության և բերքահավաքի գրանցում և վերլուծություն, աշխատուժի գրանցում և 

վերլուծություն և ջերմատան կառավարման հետ կապված տեղեկատվություն: 

Ոռոգման կառավարում 

Priva-ն առաջարկում է ավտոմատացված ոռոգման համակարգեր, որոնք հնարավորություն 

են տալիս արդյունավետ օգտագործելու բարձր որակի ջուրը և, եթե նպատակահարմար է, 

անվտանգ ձևով վերաշրջանառելու այն: 

 

 

 

 

 

 

Ջրի նախնական մշակում: Լավ որակ և անվտանգություն 

Ոռոգման արդյունավետ կառավարումը սկսվում է ջրի նախնական ճիշտ մշակումից: Ջրի 

ախտահանման HD-UV ձևը շատ վստահելի մեթոդ է: Այն քիչ էներգիա է սպառում  և 

անվտանգ է շրջակա միջավայրի համար: Բացի այդ, այն կանխում է հիվանդահարուցիչների 

տարածումը: Եթե PH-ը չափազանց բարձր է կամ չափազանց ցածր, բույսը չի կարող 

վերցնել ջրից անհրաժեշտ պարարտանյութերը: Priva ոռոգման համակարգը 

հնարավորություն է տալիս կառավարելու կարբոնատների  պարունակությունը  կայուն PH 

ստանալու համար: 

Սննդալուծույթի պատրաստում՝  առաջարկն ու պահանջարկը 

Մշակաբույսերի նորմալ աճը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կառավարել 

սննդատարրերի ճիշտ քանակությունը և փոխհարաբերությունը: Մշակաբույսին 

անհրաժեշտ սննդալուծույթով ապահովելը պետք է լինի ճկուն և նախապես լավ մշակված 

գործընթաց՝ հաշվի առնելով ջրի և անհրաժեշտ քանակությամբ պարարտանյութերի ճիշտ 
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օգտագործումը: Priva-ն վերահսկում է սա իր համակարգի EC 

(էլեկտրահաղորդականության) և Ph տվիչների միջոցով: Ph-ի ճիշտ մակարդակի դեպքում 

բույսերը կլանում են տարրերը անհրաժեշտ փոխհարաբերությամբ և արդյունավետ, իսկ 

կայուն EC-ն ապահովում է ջերմատանը բույսերի ավելի արագ աճ ու բարձր բերք: Priva 

կատարելագործված ոռոգման համակարգերով նույնիսկ մշակաբույսն ինքը կարող է որոշել 

այն ժամանակը (տեղակայված հատուկ տվիչների միջոցով), երբ ոռոգումը անհրաժեշտ է: 

Որպես արդյունք, ստացվում է առողջ արմատային համակարգ՝ բարձր բերքատվությամբ: 

Ըստ էության, ոռոգումը կախված է հետևյալ հանգամանքներից՝ բույսի տեսակից և 

օգտագործվող սուբստրատից, ցերեկվա ջերմաստիճանից և լույսի ինտենսիվությունից: 

Ջրի վերաշրջանառություն 

Ոռոգման ջրի քանակության խնդիր ունենալու, պարարտանյութ խնայելու համար երբեմն 

հիդրոպոնիկ ջերմատներում կիրառում են ոռոգման փակ շրջան` դրենաժային ջրի 

վերաշրջանառություն: 

Priva համակարգի օգնությամբ կարելի է դրենաժային ջուրն ախտահանել, կատարել 

սննդատարրերի վերահարստացում` ըստ նախապես կատարված անալիզի միջոցով 

ստացված պարարտացման բաղադրատոմսի: Ախտահանումը կատարվում է՝ 

օգտագործելով HD-UV ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ և օքսիդացման 

սարքավորում:  

Բույսի և բերքահավաքի գրանցում 

Ջերմատնային տնտեսության հաջողությունը մեծապես կախված է մշակաբույսերի ու 

դրանց բերքահավաքի ճշգրիտ գրանցումից և տվյալների վերլուծությունից: Տվյալները, որը 

համակարգը թույլ է տալիս մուտքագրել, շատ կարևոր նշանակություն ունեն հասկանալու 

համար աճեցվող բույսը և դրա պոտենցիալ հնարավորությունները՝ կապված 

բերքատվության և դիմացկունության հետ: Այս տվյալները հիմք են ծառայում 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում իրականացնելու համար: 

Ձեռքով մուտքագրումը մնացել է անցյալում 

Նախկինում գրանցումը կատարվում էր ձեռքով: Մասնագետը վերլուծում էր առկա 

տեղեկատվությունը իր փորձառության հիման վրա, և այս երևույթը շարունակվում է մինչ 

այսօր: Այսօր այս մեթոդը այլևս չի բավարարում արտադրողներին: Մրցակցությունը աճել 

է և անհրաժեշտ է ունենալ բույսի աճի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն բոլոր 

բլոկներում և ամեն ժամ:  

Ընդհանուր լուծում 

«Priva ընդհանուր լուծումը» նշանակում է, որ առկա է աճեցվող մշակաբույսերի վերաբերյալ 

ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերում: Սա հնարավորություն է տալիս 

հեշտությամբ համեմատելու ընթացիկ տվյալները ավելի վաղ ձեռք բերված տվյալների հետ 

և նույնիսկ մի քանի բլոկների համար: Ե´վ մշակաբույսերի գրանցումը, և´ բերքի գրանցումը 

ավտոմատ կերպով փոխանցվում են կենտրոնական համակարգիչ: Հաշվետվությունները և 
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վերլուծությունները, որոնք ստեղծվում են այս տվյալների հիման վրա, ուժեղ հիմք են 

հանդիսանում բերքահավաքի վերաբերյալ հստակ կանխատեսումներ կատարելու համար: 

Իհարկե հնարավոր է նաև ստանալ տեղեկատվություն բերքահավաքում ներգրավված 

աշխատակիցների և նրանց կատարած աշխատանքի վերաբերյալ: Այս համակարգի 

միջոցով ստացվում է ամբողջական տեղեկատվություն մշակաբույսերի, բերքահավաքի և 

աշխատուժի վերաբերյալ: 

Կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Բոլոր տվյալները փոխարկվում են օգտակար տեղեկատվության: 

Անհրաժեշտ է իմանալ թե ինչպես պետք է ճիշտ մեկնաբանել և օգտագործել հսկայական 

քանակությամբ տեղեկատվությունը, որն առկա է կազմակերպությունում: Հարկ է առկա 

տեղեկատվությունը դարձնել հնարավորինս պարզ, որպեսզի հնարավոր լինի ճիշտ 

ժամանակին ճիշտ որոշում կայացնել: Priva համակարգի ավտոմատացումը ջերմատնային 

տնտեսության կառավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը դարձնում է 

հասանելի բոլոր մանրամասներով: 

Տվյալներից դեպի տեղեկատվություն 

Ջերմատնային տնտեսության բազում գործընթացներ, ավտոմատացման համակարգի 

շնորհիվ, փոխկապակցված են միմյանց հետ: Խիստ անհրաժեշտություն է առաջանում 

հնարավորինս արդյունավետ կերպով հետևել աշխատակիցների աշխատանքին: 

Աշխատակիցների ճիշտ գրանցումը հնարավորություն է տալիս հետևելու նրանց 

աշխատանքին: Priva «Աշխատանքային ուղու գրանցում» հավելվածը հնարավորություն է 

տալիս հետևելու բույսերի և´ աճին և´ բերքահավաքին, և´ յուրաքանչյուր աշխատակցի 

անհատական աշխատանքին: Priva գրանցման համակարգով հնարավոր է ավտոմատ 

կերպով հաշվել և գրանցել մշակաբույսերը, հիվանդությունները և վարակները: «Պրիվայի 

ընդհանուր լուծում» հավելվածով տարբեր գործընթացներից ստացված տվյալները 

փոխակերպվում են անհրաժեշտ տեղեկատվության: Ահռելի քանակությամբ տվյալները 

վերլուծվում են և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը պարզ է դառնում առաջին իսկ 

հայացքից: Ջերմատան կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ունենալով ձեռքի 

տակ, հնարավոր է լինում կատարել բերքի վերաբերյալ կանխատեսումներ և 

անհրաժեշտության դեպքում  փոփոխել ծրագրված հետագա գործողությունները:  

«Բանջարաբուծության ավտոմատացումը» ընդգրկում է շատ ավելին, քան 

աշխատակիցների, մշակաբույսերի և բերքահավաքի գրանցումն է: Այն հնարավորություն 

է տալիս ստեղծելու անհրաժեշտ կլիմայական պայմաններ և կառավարելու էներգիան և 

ոռոգման ջրի սպառումը: Այս համակարգի միջոցով ստացվում է տեղեկատվության մեծ 

պաշար, որի հիման վրա կարելի է մշակել հետագա գործողությունների պլան՝ պատրաստ 

լինելով ապագայում կայանալիք որևէ իրադարձության:  

Աշխատուժի գրանցում և վերլուծություն 

Հաջողակ ջերմատնային տնտեսությունը չի կարող գործել առանց տվյալների ճշգրիտ 

գրանցման և վերլուծության համակարգի: Սա վերաբերում  է և´ աշխատուժի 

պլանավորման և´ արտադրությանը վերաբերող հարցերին: 
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Առանձին աշխատակիցների աշխատանքի դիտազննումը հանգեցնում է ավելի լավ 

թիմային աշխատանքի 

Կազմակերպության ընդհանուր ծախսերում աշխատուժի ծախսերը ահռելի մաս են 

կազմում: Սա նկատի ունենալով, շատ կարևոր է, որ ճշգրիտ կերպով գրանցվեն և 

վերլուծվեն կազմակերպության աշխատակիցների վերաբերյալ տարբեր տվյալներ: 

Շատ կարևոր է, ունենալ հետևյալ տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր աշխատակցի 

վերաբերյալ՝ 

• Բերքահավաք կատարելու արագություն 

• Հավաքված բերքի քանակություն 

• Հավաքված բերքի որակ 

Priva աշխատավայրի ավտոմատացված ծրագիրը հնարավորություն է տալիս կատարելու 

խնայողություն և բարելավելու աշխատակիցների արտադրողականությունը: Այս 

տվյալները գրանցվում են ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով, որոնք կարելի է ստանալ օրվա 

որևէ ժամի թե´ տանը և թե´ գրասենյակում: Որոշ տվյալներ աշխատակիցներին հասանելի 

դարձնելը նպաստում է նրանց աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը: Այս 

կերպ աշխատակիցների նույն կամ ավելի փոքր խմբից հնարավոր է ունենալ ավելի լավ 

արդյունք: 

 Priva-ի մի քանի ծրագրեր հնարավորություն են տալիս գրանցելու և վերլուծելու 

աշխատակիցների աշխատանքը այնպես, ինչպես կազմակերպության պահանջներն են 

թելադրում: Այս ծրագրերը ինտեգրելով Priva Fusion ծրագրում, հնարավոր է 

աշխատակիցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կապել այլ տեղեկությունների հետ, 

օրինակ՝ մշակաբույսի գրանցում կամ էներգիայի ճիշտ կառավարում: Սա 

հնարավորություն կտա վերահսկելու և´ գործընթացները և´ աշխատակիցներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priva համակարգի վերաբերյալ արձագանք 

Դոն Բոդը, որն ունի ելակի ջերմատուն Ավստրալիայում, իր կարծիքն է 

հայտնել Priva NutriJet և Priva 530-ի վերաբերյալ: 

✓ Լավագույն որակի մշակաբույսերի արտադրություն արդյունավետ 

ծախսերով: 

✓ Աշխատակիցները, որոնք օգտագործում են այս համակարգը, շատ 

կարճ ժամանակահատվածում սովորեցին և վստահությամբ սկսեցին 

օգտագործել համակարգը: 

✓ Priva համակարգի միջոցով ամեն պահի հնարավոր է վերահսկել 

ոռոգումը և մշակաբույսերին հասնող սննդանյութերը: 

✓ Հնարավորություն է տալիս հեռահար կարգով կառավարել 

համակարգը: 

✓ Համակարգը շատ վստահելի է և լավ նախագծված, որը 

հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ պահպանել այն: 
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Բաժին 6  

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ 

ՋԵՐՄԱՏԱՆ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Տարրեր 
 

Հիդրոպոնիկայում անհրաժեշտ բոլոր սննդատարրերը բույսին հասցվում են՝ 

պարարտացնող աղերը ջրում լուծելու միջոցով: Աղերի ընտրությունը կատարվում է մի 

շարք գործոններից ելնելով: Համակցված պարարտանյութի իոնների հարաբերական մասը 

պետք է համեմատել սննդատարրի կազմում պահանջվող մասի հետ: Օրինակ, կալիումի 

նիտրատի (KNO3) մեկ մոլեկուլից ստացվում է կալիումի (K+) մեկ իոն և նիտրատի ((NO3−) 

մեկ իոն, իսկ կալցիումի նիտրատի` Ca(NO3)2 մեկ մոլեկուլից՝ մեկ իոն կալցիում (Ca2+) և 
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երկու իոն նիտրատ 2(NO3−): Ըստ այդմ, եթե բավարար քանակով նիտրատների (անիոններ) 

ապահովման պայմաններում պահանջվում է կատիոնների նվազագույն քանակ, ապա 

պետք է օգտագործել կալցիումի նիտրատ, այսինքն՝ նիտրատային անիոնների կարիքը 

բավարարելու համար կպահանջվի կալիումի նիտրատի քանակի կեսի չափով կալցիումի 

նիտրատ: 

Սնուցիչ լուծույթներում օգտագործվող տարբեր պարարտացնող աղերն ունեն 

լուծելիության տարբեր աստիճան: Լուծելիությունը չափման միջոց է, որը ցույց է տալիս 

ջրում կազմալուծելիս լուծույթում մնացող աղի կոնցետրացիան: Եթե աղի լուծելիությունը 

ցածր է, ապա դրա միայն փոքր քանակությունն է ջրում կազմալուծվում: Հիդրոպոնիկայում  

պետք է օգտագործվեն բարձր լուծելիություն ունեցող պարարտացնող աղեր: Օրինակ, 

կալցիումը կարելի է տալ կա′մ կալցիումի նիտրատի, կա′մ կալցիումի սուլֆատի միջոցով: 

Կալցիումի սուլֆատն ավելի էժան է, սակայն լուծելիությունը շատ ցածր է: Այդ իսկ 

պատճառով, կալցիումի ողջ պահանջը բավարարելու համար պետք է օգտագործել 

կալցիումի նիտրատ:  

Որևէ պարարտանյութ օգտագործելու որոշումը կայացնելիս հարկ է հաշվի առնել դրա 

արժեքը: Ընդհանուր առմամբ, պետք է օգտագործել հիդրոպոնիկայի համար 

նախատեսված  պարարտանյութեր (քանի որ բաց գրունտի համար նախատեսված 

պարարտանյութերն այլ են): Սովորաբար արժեքը մի փոքր ավելի բարձր է լինում, քան 

ստանդարտ տեսակինը (բաց գրունտի համար օգտագործվող), սակայն մաքրության և 

լուծելիության աստիճանն ավելի բարձր է: Ավելի ցածր որակի պարարտանյութերը 

պարունակում են մեծ քանակությամբ իներտ կրիչներ (կավի, տիղմի մասնիկներ), որոնք 

կարող են խցանել կաթոցիկները:  

Սովորական` չփաթեթավորված որակի կալցիումի նիտրատը նավաբեռներով առաքման 

համար այն պատվում է թանձր պլաստիֆիկատորով, որը թույլ չի տալիս, որ ջուր կլանի 

(քաշում է ջուր): Ցավոք, սնուցիչ լուծույթներում օգտագործելու առումով, այս թանձր 

ծածկույթը թավ շերտ է ստեղծում, որը լողում է լուծույթի մակերեսին, խցանում է ոռոգման 

կաթոցիկները և ուղիները ու դժվարացնում է բաքերի և սարքավորումների մաքրումը: Այս 

խնդրից խուսափելու համար պետք է օգտագործել հատուկ ջերմատների համար 

նախատեսված պարարտանյութեր, որոնք կոչվում են «Ջերմատնային տեսակ» (Greenhouse 

Grade): Այն փաթեթավորվում է կանաչ և սպիտակ պարկերով, այլ ոչ՝ կապույտ և կարմիր 

կամ կարմիր պարկերով, որը կիրառվում է սովորական տեսակների պարագայում 

(«VikingShip» ապրանքանիշ): Այժմ այն կոչվում է «YaraLiva” CALCINIT™ Greenhouse 

Grade, 15.5-0-0»: Ապրանքանիշն այժմ «Yara»-ն է, որի վերին մասում տեղադրված է 

«Vikingship»-ի լոգոն:  

Ինչպես վեգետատիվ, այնպես էլ վերարտադրողական աճի խթանման առումով բույսերի 

համար կարևոր է նիտրատի առկայությունը՝ ամոնիումային միացությունների մեջ: 

Բույսերը կարողանում են կլանել ինչպես ամոնիումի կատիոնը(NH4+), այնպես էլ 

նիտրատային անիոնը (NO3−): Ամոնիումը, կլանվելուն պես, անմիջապես նպաստում է 

ամինաթթուների և ազոտի ցածր պարունակությամբ այլ միացությունների սինթեզին: Այդ 

իսկ պատճառով, ամոնիումի կլանումը, հատկապես վատ լուսավորության պայմաններում, 

կարող է հանգեցնել չափազանցված վեգետատիվ աճի: Ամոնիումային աղերը կարելի է 

օգտագործել արևոտ ամառային օրերին, երբ ֆոտոսինթեզի տեմպերը բարձր են կամ եթե 

առաջացել է ազոտի պակաս և անհրաժեշտ է արագ ազոտ ստանալու աղբյուր: Մյուս բոլոր 

դեպքերում պետք է օգտագործել նիտրատային աղեր:  
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Կալիումի քլորիդը և կալցիումի քլորիդը պետք է օգտագործել միայն, 

համապատասխանաբար, կալիումի և կալցիումի պակասը լրացնելու համար (որպես 

կանոն դրանք հիդրոպանիկայում հազվադեպ են կիրառվում): Դրանք, բոլոր դեպքերում, 

կարելի է օգտագործել միայն եթե սնուցիչ լուծույթում առկա է նատրիումի քլորիդի աննշան 

քանակություն (<50–100 մ/մոլ): Եթե նատրիումի առկայության պայմաններում քլորիդներ 

են ավելացվում, ապա արդյունքը կարող է լինել բույսի թունավորումը: Խորհուրդ է տրվում 

օգտագործել խելատներ (երկաթի, մանգանի և ցինկի), քանի որ դրանք մնում են լուծույթում 

և միանգամից հասնում են բույսերին նույնիսկ ջրածնային (pH) մակարդակի 

փոփոխության պայմաններում: Խելատային է այն աղը, որը պարունակում է լուծելի 

օրգանական բաղադրիչ, որին հանքային տարրը կարող է կառչել մինչև բույսի արմատի 

կողմից կլանվելը: Օրգանական բաղադրիչը էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի 

դինատրիումական աղն է (ԷԴՏԱ): ԷԴՏԱ-ն ունի կալցիումի իոններ կապակցելու բարձր 

աստիճան և, ըստ այդմ, վատ խելատացնող ագենտ է կրային սուբստրատների (կրաքար, 

կորալային ավազ) համար: Այս դեպքում այն պետք է փոխարինել 

էթիլենդիամինհիդրոքսիֆենիլքացախաթթվի դինատրիումական աղով (ԷԴԴՀԱ): Երկաթ 

կարելի է ստանալ երկաթի սոդիումի դիէթիլենտրամինպենտաացետատի երկաթային աղից 

(DTPA): Այս աղի հապավումն է՝«Fe-DP» և կարող է պարունակել 3%, 6% կամ 12% երկաթ, 

ընդ որում արտադրվում է հեղուկ կամ փոշի վիճակներով: 

Պետք է օգտագործել կալցիումի նիտրատ, որն ապահովում է ինչպես կալցիում, այնպես էլ 

նիտրատային ազոտ: Պահանջվող լրացուցիչ ազոտը պետք է տալ կալիումի նիտրատի 

միջոցով, որն ապահովում է նաև կալիում: Ամբողջ ֆոսֆորը կարելի է ստանալ կալիումի 

մոնոֆոսֆատից, որը նաև ապահովում է որոշ չափով կալիում: Կալիումի մնացած 

պահանջը կարելի է բավարարել կալիումի սուլֆատով, որն ապահովում է նաև որոշ չափով 

ծծումբ: Լրացուցիչ ծծումբ է ստացվում այլ սուլֆատներից, օրինակ՝ մագնեզիումի 

սուլֆատից, որը լրացնում է մագնեզիումի պահանջը:  

Սնուցիչ միկրոտարրերը կարելի է կիրառել առևտրային նշանակության խառնուրդների 

ձևով: Թեև դրանք համեմատաբար թանկ արժեն, սակայն դրանք աշխատանքի զգալի 

խնայողություն են ապահովում՝ ազատելով առանձին սննդատարրերը կշռելու 

անհրաժեշտությունից:  

Այդպիսի խառնուրդների հետ աշխատելով պարզ է դարձել, որ դրանք հանգեցնում են 

առանձին տարրերի պակասի կամ ավելցուկի, մասնավորապես մագնեզիումի պակասի, 

գրեթե միշտ՝ երկաթի պակասի և հաճախ՝ մանգանի ավելցուկի և այլն: Ի լրացում, 

խառնուրդները չեն ապահովում սնուցիչի կազմում փոփոխություններ կատարելու այն 

ճկունությունը, որն անհրաժեշտ է բույսի աճի տարբեր փուլերում և արևային 

լուսավորության ու օրվա տևողության փոփոխության պայմաններում: Սնուցիչ լուծույթի 

կազմում փոփոխություն կատարելու այս հնարավորությունը կարևոր է բերքատվության 

օպտիմալացման առումով: Առկա ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի քանակությունները նշվում 

են պարարտանյութի պարկերի վրա՝ արտահայտված ազոտի (N), ֆոսֆորական 

անհիդրիդի (P2O5) և կալիումի օքսիդի (K2O) տոկոսային հարաբերությամբ: Ավանդաբար 

նշագրումն այդպես է կատարվել, այլ ոչ՝ միայն ազոտի (N), ֆոսֆորի (P) կամ կալիումի (K) 

տոկոսներով: Օրինակ, կալիումի նիտրատը տրված է որպես 13-0-44, նշելով ազոտի՝ 13%, 

ֆոսֆորական անհիդրիդի՝ 0% և կալիումի օքսիդի՝ 44% պարունակություն: 

Հիդրոպոնիկայում սնուցիչի կազմում ազոտի պարունակությունը նշվում է  N-ով, NH4
+-ով 

կամ NO3−-ով, այլ ոչ՝ P2O5-ով, իսկ կալիումինը՝  K+-ով, այլ ոչ՝ K2O-ով: Ըստ այդմ, 
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անհրաժեշտ է N-ը փոխարկել NO3−-ի, P2O5-ը՝  P-ի կամ PO4
3−-ի, իսկ K2O-ը՝ K+-ի կամ 

հակառակը՝ յուրաքանչյուր դեպքում: Այս բնույթի փոխարկումները կարելի է կատարել 

համապատասխան առաջնային միացության յուրաքանչյուր տարրի կոտորակային մասի 

հաշվարկմամբ: Թվարկված են փոխարկման կոտորակային մասերը՝ միացության կազմում 

որևէ տարրի (և հակառակը) կոտորակային մասը պարզելու համար: Այն ստացվում է 

ատոմային և մոլեկուլային կշիռների կիրառմամբ՝ հետևյալ կերպ. NO3−-ում N-ի 

կոտորակային մասը ազոտի ատոմական կշիռն է (14)` բաժանած նիտրատի մոլեկուլային 

կշռի (62) վրա. Ըստ այդմ՝ 14/62 = 0.226:  

 

Պաշարային սնուցիչ լուծույթներ 

 

Ներարկիչ և բաժնավորիչ (դոզատոր) համակարգ 

 

Պարարտանյութերի ներարկիչ համակարգերն ավելի տարածված են բանջարեղենների 

արդյունաբերական մասշտաբի արտադրություններում, քանի որ դրանք ժամանակ են 

խնայում՝ կրճատելով սնուցիչ լուծույթների պատրաստման տևողությունը: Դրանք շատ 

հարմար են նաև սնուցիչ լուծույթների ավտոմատ կարգավորման գործընթացում՝ 

համակարգչային վերահսկողության կիրառման միջոցով: Այդ կերպ կարելի է ապահովել 

ավելի ճշգրիտ քանակով և բաղադրությամբ լուծույթի բաշխումը բույսերին: Ներարկիչ 

համակարգերն օգտագործվում են ինչպես բաց, այնպես էլ վերաշրջանառման հիդրոպոնիկ 

սխեմաներում: Կատարելով դրենաժային լուծույթի կամ բույսի հյուսվածքների 

վերլուծություններ՝ հնարավոր է համապատասխան փոփոխություններ կատարել 

պարարտանյութի մայր լուծույթում: Պարարտանյութերի ներարկիչ կամ բաժնավորիչ 

(դոզատոր) սարքերով՝ խտացված պաշարային լուծույթների (մայր լուծույթ) 

նախասահմանված քանակությունները նոսրացվում են անհրաժեշտ խտության և 

թթվայնության ու որպես սնուցիչ լուծույթ մղվում են ոռոգման ուղիներ: «Բաց» 

հիդրոպոնիկ համակարգում (որտեղ դրենաժային լուծույթը չի վերամշակվում և նորից 

օգտագործվում) ոռոգման յուրաքանչյուր ցիկլում ավտոմատ կերպով պատրաստվում է նոր 

սնուցիչ լուծույթ: Սնուցիչ լուծույթի փոփոխությունը բացառված է: Լրացուցիչ պաշարային 

լուծույթները պարզապես պատրաստվում են ամեն շաբաթ կամ վերոնշյալ կերպ: A և B 

պաշարային լուծույթների ավելացման նախկին սխեմաներում՝ ոռոգման համակարգում 

կիրառվել է եռամուտք փական՝ ոռոգման ցիկլում A պաշարային լուծույթի և B պաշարային 

լուծույթի հոսքը փոխելու նպատակով: Ըստ անհրաժեշտության, ջրածնային (pH) 

մակարդակը կարգավորելու նպատակով ավելացվել է թթու: Ազոտային թթվի կիրառման 

պարագայում այն հնարավոր է բաշխել երկու պաշարային լուծույթների միջև, իսկ 

ֆոսֆորական թթվի պարագայում այն պետք է մնա B պաշարային լուծույթում: Կարևոր է, 

որ օգտագործվեն պլաստիկից պատրաստված բաքեր, խողովակներ և մասեր՝ պաշարային 

լուծույթների կողմից քայքայումը և սնուցիչ լուծույթներում այնպիսի սննդատարրերի 

մուտքը կանխելու համար, ինչպիսիք են պղինձը և ցինկը, որոնք կարող են  հանգեցնել 

բույսերի թունավորման: Ներկայումս գրեթե բոլոր  համակարգերում կիրառվում  է 

բլենդավորման կամ խառնման խուցը, որտեղ ոռոգման ջուրը և պարարտանյութերը 

համասեռ խառնվում են: Բլենդավորման խուցը, որը կարող է լինել մեծ տրամագծով 

ջրամատակարարման «հանգուցային» խողովակ (10սմ և ավելի տրամագծով) դրան են 
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առանձին-առանձին միանում տարբեր պաշարային լուծույթների և թթվի (կամ հիմքի) 

խողովակները, որպեսզի ոռոգման ջրի մեջ ներհոսելիս դրանք անմիջապես շփման մեջ 

չմտնեն միմյանց հետ՝ այդպիսով կանխելով պարարտանյութերի նստվածքակալումը 

հիմնական ջրատարում: Ջրածնային (pH) մակարդակը կարգավորվում է խառնման խցում՝ 

թթվով կամ հիմքով, ըստ անհրաժեշտության:  

 

Էլեկտրահաղորդականությունը (EC) և ջրածնային մակարդակը (pH)  դիտազննվում և 

կարգավորվում են համակարգչով՝ խառնման խցում, իսկ հիմնական ջրատարի հոսանքով 

դեպի ներքև տեղադրվում են լրացուցիչ EC և pH տվիչներ, որոնց միջոցով դիտազննվում է 

լուծույթը և ազդանշան է տրվում այն դեպքում, երբ նախասահմանված մակարդակները 

գերազանցված են կամ չեն ապահովվել: Եթե ազդանշանային համակարգն աշխատում է 

խառնման խցում սնուցիչների գերազանցման պայմանով, մշակաբույսի թունավորումը 

կանխելու համար ներարկման համակարգն ավտոմատ կերպով կանգ կառնի, քանի դեռ դա 

չի շտկվել:  

Սնուցիչ լուծույթի վերլուծությունը պետք է կատարվի լաբորատորիայում՝ բոլոր 

անհրաժեշտ սննդատարրերի մակարդակները պարզելու նպատակով: 

 EC և pH չափիչները համակարգչի համար հանդես են գալիս որպես սենսորներ՝ մուտքային 

և ելքային լուծույթների ընթացիկ վիճակի վերահսկման գործընթացում: Այնուհետև 

համակարգիչը կարող է ակտիվացնել ներարկիչը՝ սնուցիչ լուծույթի խտությունը և 

թթվայնությունը համակարգչային ծրագրով նախասահմանված մակարդակներին 

համապատասխանեցնելու համար: Ազոտային պաշարի լուծույթների կազմը և ներարկիչ 

գլխիկների ցուցանիշները թույլ են տալիս օպերատորին փոփոխություններ կատարել 

ելքային սնուցիչ լուծույթում՝ յուրաքանչյուր տարրի օպտիմալ սնուցիչ մակարդակն 

ապահովելու համար: Առևտրային նպատակով բանջարեղեն արտադրողներն այժմ 

ներարկման համակարգն այլ մակարդակի են հասցրել՝ անհատական պաշարային բաքեր 

օգտագործելով մակրոտարրերի, միկրոտարրեր ապահովող յուրաքանչյուր 

պարարտանյութի և ջրածնային (pH) մակարդակի կարգավորման համար: Դրանք 

այնուհետև առանձին լցվում են խառնման խուց: Այն մեծ առավելություն ունի փակ 

հիդրոպոնիկ համակարգերի համար այն առումով, որ մասնագետին թույլ է տալիս 

ընտրողաբար ավելացնել յուրաքանչյուր պարարտանյութի տրված չափաբաժինը և, ըստ 

այդմ, ավելի ճշգրիտ համապատասխանեցումներ կատարել՝ գրեթե յուրաքանչյուր տարրի 

համար առանձին: 

 

Պաշարային լուծույթներ 
 

Պաշարային (մայրական) լուծույթները խտացված են սնուցիչ բաքերում: Կախված 

ներարկիչի հզորությունից՝ պաշարային լուծույթները կարելի է նոսրացնել 50, 100 կամ 200 

անգամ և ավելի:  

Ամենավատ լուծելիություն ունեցող պարարտանյութը սահմանափակող գործոն է ողջ 

պաշարային լուծույթի համար: Առանձին բաքերում պետք է պատրաստել երկու առանձին 

պաշարային լուծույթներ, որոնց գումարվում է թթվային լուծույթ: Դրանք, որպես կանոն, 

կոչվում են «Պաշար A» և «Պաշար B», և «թթու» (հիմք): 
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Նկար 6.1 Պարզ ներարկման 

համակարգի սխեմա 

 

 

 

 

Առանձին լուծույթներ ունենալու պատճառն այն է, որ որոշ միացությունների սուլֆատների 

և նիտրատների բարձր կոնցենտրացիաները միմյանց խառնելու պարագայում 

նստվածքներ են առաջանում: Օրինակ, կալիումի կամ մագնեզիումի սուլֆատները 

նստվածքներ կառաջացնեն՝ միանալով կալցիումի հետ: «A» բաքը կարող է բավարարել 

կալիումի նիտրատի ամբողջ պահանջարկի կեսը և կալցիումի նիտրատի,  ամոնիումի 

նիտրատի, ազոտական թթվի (պաշարային լուծույթի pH մակարդակը 5,0-ից ներքև 

իջեցնելու համար) և երկաթի խելատի պահանջարկն՝ ամբողջությամբ: «B» բաքը 

բաղկացած է կալիումի նիտրատի մյուս կեսից, և կալիումի սուլֆատից, 

մոնոկալիֆոսֆատից, թթվից (եթե անհրաժեշտ է), մագնեզիումի սուլֆատից՝ 

ամբողջությամբ, և մնացած միկրոտարրերից (Mn, Zn, B, Cu, Mo), բացի երկաթից: Թթվի 

պաշարային լուծույթը 15–20%-ով նոսրացվում է մատակարարների կողմից առաջարկվող 

հեղուկի խտությունից: Միշտ հարկ է ուշադիր լինել այսպիսի ուժեղ թթուների հետ գործ 

ունենալիս, քանի որ դրանք լուրջ վնասվածքներ կարող են պատճառել մարդկանց: Միշտ 

թթուն ավելացրեք ջրին, և ոչ մի դեպքում՝ ջուրը թթվին: Կիրառական թթուների 

ցենազոտական թթուն (HNO3) (38%, 42%, 54%) (առաջացնում է վնասակար գոլորշի և 

այրում է մաշկը), ծծմբային թթուն (H2SO4) (66%) (այրում է մաշկը և անցքեր է առաջացնում 

հագուստի վրա), ֆոսֆորական թթուն (H3PO4) (75%, 85%): Այս ուժեղ թթուների հետ գործ 

ունենալիս անհրաժեշտ է կրել պաշտպանիչ պլաստիկ կամ ռետինե ձեռնոցներ, գոգնոց, 

ակնոցներ և համապատասխան շնչադիմակ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել 

ազոտական թթվին, քանի որ այն թունավոր գոլորշի է արձակում օդի հետ շփվելիս: 

 

Լողանային, լաստակային կամ լողացող համակարգ 

Համակարգը բաղկացած է համեմատաբար խորը (15–20 սմ) շարաթմբերից, որոնք պահում 

են մեծ ծավալով սնուցիչ լուծույթ: Շարաթմբում լուծույթը համեմատաբար ստատիկ է, 

Թթու 

կամ 

հիմք 

Պաշար    

A 

(Բաք A) 

Պաշար B 

(Բաք B) 

Ներարկիչ 

Խառն

ման 

բաք Հիմնական 
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շրջանառությունը՝ 2-3լ/րոպե: Շարաթմբի չափերն են՝ 60 սմ լայնություն, 20 սմ խորություն 

և 30մ երկարություն: Այսպիսի շարաթումբն ունի 3.6 մ3 ծավալ, որը համարժեք է 3600 լիտրի: 

Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր շարաթմբով՝ 2–3 լ/րոպե արագությամբ հոսքն ապահովում է 1 

փոխանակման արագություն՝ 24 ժամում: Փոքր ջերմատներում, որոնց տարածքն 

առավելագույնը 0,45 հա է, ամենաընդունված լաստային համակարգը շարքուղիներով 

շարված մարգերն են, որոնք տեղակայվում են ջերմատան ողջ մակերեսով, ինչպես, օրինակ, 

կիրառվել է «Hoppmann Hydroponics» համակարգում: Մարգերն ունեն մոտ 61 սմ 

լայնություն և ձգվում են ջերմատան ամբողջ երկայնքով: Օրինակ, 36,5 մ երկարությամբ 

ջերմատան պարագայում կգործածվի մոտ 33 մ: Մարգերում տեղադրված են 2,5 սմ, 15 սմ, 

61 սմ երկարությամբ «լողաններ» կամ «լաստեր»:  

 

Փրփրապլաստե թաղանթներ 

Մեծ քանակներով գնման պարագայում կարելի է արտադրողին պատվիրել կոնկրետ 

չափերով փրփրապլաստ: Նրանք թիթեղները կկտրեն անհրաժեշտ չափերով և կապահովեն 

բույսերի տեղադրման համար անհրաժեշտ անցքերը: Ամենահարմարը բնակարանային 

շինարարության մեջ կիրառվող՝ բարձր խտության «roofmate» տեսակի (կապույտ գույնի) 

նյութի օգտագործումն է: Մշակաբույսերի աճեցման միջակայքերում թիթեղները պետք է 

մաքրել և ախտահանել 10%-անոց ախտահանիչ լուծույթով, որից հետո մաքուր ջրով 

լվանալ: Նույնկերպ, գլխադիրները պետք է ցամաքեցնել և մաքրել յուրաքանչյուր 

բերքահավաքից հետո: Մաքրելուց հետո գլխադրում պատրաստվում է նոր սնուցիչ 

լուծույթ, որը պատրաստ է լինում նույն օրը` բույսը տեղափոխելու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնկումը, տեղափոխումը և բերքահավաքը պետք է համակարգել՝ շուրջօրյա շրջափուլ 

ապահովելու համար: Բոստոնյան հազարի պարագայում գլաններում աճեցման 

տևողությունը կարող է տարբեր լինել՝ 28-ից մինչև 35 օր՝ կախված արևի լույսից և 

ջերմաստիճանային պայմաններից: Մերձարևադարձային, արևադարձային և 

անապատային գոտիներում, որտեղ արևի լույսն առատ է, իսկ ցերեկվա տևողությունը՝ 14-

16 ժամ, հնարավոր է տարեկան 10-12 անգամ բերք ստանալ, մինչդեռ այն կլիմայական 

գոտիներում, որտեղ արևի լույսն ավելի քիչ է, իսկ ցերեկվա տևողությունը ձմեռային 

ամիսներին՝ առավելագույնը 8 ժամ, հնարավոր է ապահովել տարեկան ընդամենը 7-8 բերք: 

Բարեխառն կլիմա ունեցող գոտում ցրտակայուն մշակաբույսերի աճեցումը տևում է 13 

շաբաթ (այդ թվում՝ սերմի տնկումից մինչև տեղափոխումն ընկած 40 օրը), իսկ ամառային 

Նկար 6.2 Ձևավորված սածիլները տարրաներում 
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մշակաբույսերինը՝ 5 շաբաթ (այդ թվում՝ տնկումից մինչև տեղափոխում ընկած 12 օրը): 

Լրացուցիչ արհեստական լույսերի միջոցով տնկումից մինչև տեղափոխում ընկած 

ժամանակահատվածը կարելի է ձմռան ընթացքում կրճատել գրեթե երկու անգամ: 

Մշակաբույսի երկու հաջորդական բերքից հետո հազարի ավազանը մաքրվում է 10%-անոց 

ախտահանող լուծույթով: Այդ ժամանակ հազարի՝ երիտասարդ բույսեր պարունակող 

թիթեղները հեռացվում են և արմատներով դասավորվում են թիթեղից-թիթեղ: Այս 

եղանակով՝ ավազանը մաքրելիս խոնավությունը պահվում է արմատներում: Բացի այդ, 

դրանք կարելի է յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ ցողել ջրով՝ չորացումը կանխելու համար: 

Ավազանը մաքրվում է ախտահանող լուծույթը ցողելու միջոցով: Համակարգը լցվում է 

լուծույթով՝ շրջանառության խողովակների միջոցով (պոմպով մղման միջոցով): Մաքրելն 

ու սնուցիչ լուծույթը փոխելը տևում է 1-2 ժամ:  

 

6.2 Աէրոպոնիկա 
 

Աէրոպոնիկան բույսերի աճեցումն է հատուկ ծավալում  կամ օժանդակ տարայում, որտեղ 

բույսերի արմատները կախված կամ ընկղմված են սնուցիչ փոշու մեջ, այլ ոչ՝ սնուցիչ 

լուծույթում: Այս մեթոդը լայնորեն կիրառվում է բույսերի ֆիզիոլոգիական 

ուսումնասիրությունների ընթացքում, սակայն արտադրական մասշտաբով այնքան էլ 

տարածված չէ, որքան մյուս մեթոդները: Որոշ իտալական ընկերություններ, 

այնուամենայնիվ, կիրառում են աէրոպոնիկան՝ մի շարք բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի, են  օրինակ՝ հազարի, վարունգի, սեխի, լոլիկի աճեցման համար: Բացի 

այդ, մի շարք առևտրային ձեռնարկություններ կիրառում են աէրոպոնիկան դեղաբույսերի 

աճեցման համար, հատկապես, երբ պահանջվող վերջնական արտադրանքը բույսի 

արմատն է: Բրազիլիայում աէրոպոնիկ համակարգով աճեցվում է կարտոֆիլի տնկանյութը: 

Ցուցադրված են աէրոպոնիկ համակարգերի մի քանի տեսակներ՝ 

Ա-աձև համակարգը և շարժական կախովի համակարգը: Ա-աձև համակարգը կառուցվում է 

պոլիէթիլենային թաղանթով, որի կողմերում սնուցիչ ջրամբարից վերև տեղադրված է 

շրջանակը: Բույսերը տեղադրվում են պոլիէթիլենային անցքերում, որոնց արմատները 

կախված են ներսում: Բարձր ճնշման ցողիչներով լուծույթը ցողացրվում է արմատների վրա 

ներքևից, իսկ ավելացած լուծույթը վերադառնում է բաք: Բույսի արմատները լավ թթվածին 

են ստանում լուծույթի ցողացրումից ու խցիկում առկա օդի ծավալից: Այս տիպի 

համակարգը լավագույնս կիրառելի է հազարի, խոտաբույսերի և բուժիչ բույսերի 

պարագայում, որոնց արմատները հավաքվում են՝ վիտամինների կամ դեղորայքի 

արտադրության համար բաղադրատարրեր ստանալու նպատակով:  

Աէրոպոնիկ եղանակով մշակության կախովի համակարգը իրենից ներկայացնում է 

շարժական ռելսային համակարգով միացած՝ խոտաբույսեր և դեկորատիվ բույսեր կրող 

սյուներ, որոնք տարածվում են ողջ աշխատանքային հրապարակով: Դրանք 

փոշեխառնվում են սնուցիչ լուծույթով՝ սյունի վերևի մասից դեպի ներքև: Մեկ այլ 

համակարգ է պապայայի աճեցման համակարգը, որն աճում է կախովի շարժական 

սկզբունքով: Դրանք անցնում են իրենց համար ֆիքսված ճանապարհով, դրանց կախված 

արմատները մեկ հատվածում անցնում են փոշեխառնման խցիկով, որը սնուցում է դրանք 

յուրաքանչյուր շրջափուլում: Երբ դրանք դուրս են գալիս սնուցման խցիկից, ավելացած 



156 

 

 

լուծույթը ցամաքուրդացվում է դեպի ներքևում գտնվող ապարներ, որտեղ այն հեռացվում 

է տարածքից:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ոռոգման շրջափուլի ազդեցությունը բույսի աճի վրա  

 

Պոմպամղման թվաքանակը կրճատելով նվազեցվում է սնուցիչ լուծույթի 

մատակարարումը, որն ազդում է մանրախճային լցանյութում խոնավության 

պարունակության նվազմանը: Դրա հետևանքով մեծանում է մանրախճային մասնիկների 

վրայի ջրային շերտում առկա սնուցիչ իոնների խտությունը: Սնուցիչ լուծույթի օսմոսային 

խտությունը բարձրացնելիս նվազում է բույսի ջրակլանման ինտենսիվությունը, և այսկերպ 

նվազում է սնուցիչ իոնի կլանման աստիճանը, որպես արդյունք, բույսի աճի տեմպը 

դանդաղում է և բույսը դառնում է ավելի կոշտ ու ամուր: Ջերմատներում, ձմռան մութ, 

ամպամած, կարճ օրերի ընթացքում ոռոգման շրջափուլերի օրական քանակի կրճատումը 

կօգնի բույսերը պահել բավարար աստիճանի կոշտ և առողջ վիճակում: 

 

Ոռոգման լուծույթի մակարդակը 

Սնուցիչ լուծույթի մակարդակը պետք է հասնի ագրեգատի մակերեսից ներքև մինչև 2,5 սմ 

բարձրության: Սա ագրեգատի մակերեսը պահում է չոր վիճակում՝ կանխելով մոլախոտերի 

աճը, և նվազեցնում է ջրի կորուստն ու բարձր խոնավության ձևավորումը բույսերի 

արմատային շրջանում: Այն նաև կանխում է արմատների աճը ագրեգատի մակերեսի վերին 

հատվածում, որը, ինտենսիվ լուսավորության պայմաններում արմատի համար կարող է 

խիստ բարձր ջերմաստիճան ձևավորել: Սնուցիչների մակարդակը մարգերում կարելի է 

կարգավորել՝ այդ տարածությունում ջրթափ խողովակներ տեղադրելու միջոցով: 

 

Սնուցիչ լուծույթի ջերմաստիճանը 
 

Ջերմատանը սնուցիչ լուծույթի ջերմաստիճանը չպետք է լինի գիշերային ժամերին 

շինության օդի ջերմաստիճանից ցածր: Լուծույթի ջերմաստիճանը կարելի է բարձրացնել 

ջրասույզ տաքացուցիչով կամ էլեկտրատաքացուցիչ մալուխներով: Պետք է զգույշ լինել և 

չօգտագործել կապարով կամ ցինկով պատված տաքացուցիչներ, քանի որ այդ տարրերը 

թունավոր են բույսերի համար: Լավագույն տարբերակը չժանգոտվող կամ պլաստմասե 

Նկար 6.3 Աէրոպոնիկ եղանակով մշակության 

կախովի համակարգ 
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ծածկույթով մալուխներն են: Հաջողությամբ կիրառվում են նաև էլեկտրական ջեռուցման 

լամպերը: Շատ վայրերում ոռոգման ջրավազան լցնելու համար օգտագործվող ջրի 

ջերմաստիճանը կարող է լինել մինչև 7-10C°: Եթե պետք է ջուր լցնել մեծ ավազան, ապա դա 

պետք է անել օրվա ընթացքում ավելի ուշ ժամի՝ ոռոգման վերջին շրջափուլն ավարտելուց 

հետո: Այն հնարավորություն կտա մինչև առավոտյան ոռոգման շրջափուլը սկսելը 

լուծույթի ջերմաստիճանը բերել ավելի օպտիմալ մակարդակի: 

 

Բույսերի անհող մշակման միջոցները  

Բույսերի անհող մշակման միջոցները, ինչպես օրինակ՝ ջուրը, ծաղկային սպունգը, 

մանրախիճը, հանքային բամբակը, ավազը, թեփը, տորֆը, կոկոսի մանրաթելը, պեռլիտը 

(թթվային հրաբխային ապակի), պեմզան, գետնանուշի կեղևը, պոլիէսթերային խեժը կամ 

վերմիկուլիտը պետք է լավագույն պայմաններ ապահովեն բույսի արմատների համար 

թթվածնի, ջրի և սննդատարրերի կլանման գործում: Սննդարար լուծույթը ներառում է ջուր, 

սննդատարրեր և թթվածին: Բույսերի անհող մշակման վերը նշված միջոցներից 

յուրաքանչյուրի մասին, թե ինչպես են դրանք բավարարում բույսի պահանջները, 

մանրամասնորեն քննարկվում է ստորև ներկայացված բաժիններում:  

 

Լցանյութի (սուբստրատի) բնութագիրը  

Որևէ լցանյութի շնորհիվ խոնավության պահպանումը կախված է լցանյութի չափից, ձևից 

և ծակոտկենությունից: Ջուրը մնում է լցանյութի ծակոտիների մեջ: Որքան փոքր է 

լցանյութի չափաբաժինը, այնքան ջուրն ավելի համապարփակ է, որքան լայն է մակերեսը և 

ծակոտկեն տարածությունը, այնքան շատ ջուր է պահպանվում դրանում: Անկանոն ձև 

ունեցող լցանյութերն ավելի մեծ մակերես են ունենում, հետևաբար և ջրի մեծ 

պահունակություն, քան հարթ, կլոր մակերեսով լցանյութերը: Ծակոտկեն նյութերը հենց 

իրենք կարող են ջուրը անցքերի մեջ կուտակել. այդ իսկ պատճառով դրանց ջուր պահելու 

հատկությունը բարձր է:  

Լցանյութն ոչ միայն պետք է կարողանա ջուրը լավ պահպանել, այլև պետք է լավ չորացում 

ապահովի: Ուստի անհրաժեշտ է խուսափել չափից ավելի բարձրորակ նյութերից՝ ջրի 

ավելորդ պահպանումը և նյութի ներսում թթվածնի տեղաշարժի պակասը կանխելու 

համար: Լցանյութի ընտրությունը կախված կլինի հասանելիությունից, արժեքից, որակից 

և հիդրոպոնիկ մեթոդից: Մանրախճային ստորգետնյա ոռոգման դեպքում կարելի է 

օգտագործել կոպիտ լցանյութ, մինչդեռ մանրախճով կաթիլային ոռոգման համակարգի 

դեպքում ավելի փափուկ լցանյութեր պետք է օգտագործել: Լցանյութը չպետք է թունավոր 

նյութեր պարունակի: Օրինակ՝ թեփը հաճախ նատրիումի քլորիդի մեծ քանակություն է 

պարունակում, քանի որ գերանները երկար ժամանակ աղի ջրի մեջ են մնացած լինում: 

Պետք է որոշել աղի պարունակությունը, և նատրիումի քլորիդի ցանկացած քանակի 

առկայության դեպքում անհրաժեշտություն կլինի թարմ ջրով աղազերծում կատարել: 

Նույնը կոկոսի կեղևի մանրաթելի դեպքում է, որը, սնուցվելով կոկոսի ծառերից, մեծ 

խտությամբ նատրիումի քլորիդ է պարունակում, որի աղբյուր է հանդիսանում ծառերին 

մոտ գտնվող օվկիանոսը: Հիդրոպոնիկայում վաճառվող կոկոսի կեղևի մանրաթելի մեծ 

մասը ևս աղահեռացման է ենթարկվում, իսկ եթե ոչ, ապա հարկավոր է այն լավ թրջել 
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մաքուր ջրի մեջ՝ նատրիումի քլորիդը լուծազատելու համար: Դա սովորաբար կարելի է անել՝ 

մանրաթելը բարձրորակ ջրի մեջ մի քանի ժամ թողնելով, այնուհետև պետք է մաքուր ջրով 

մի քանի անգամ լվանալ: 

Նատրիումի քլորիդը ջրում թրջելուց և լուծազատելուց հետո՝ կոկոսի կեղևի մանրաթելը  

պետք է ջրքամել:  Կրաքարային ծագման մանրախճից  և ավազից պետք է խուսափել: Նման 

նյութերը մեծ քանակությամբ կալցիումի կարբոնատ են պարունակում (CaCO3), որը 

լցանյութից սննդալուծույթին է փոխանցվում՝ հանգեցնելով հիմնայնության 

բարձրացմանը: Հիմնայնության նման աճը խլում է երկաթը, որի հետևանքով բույսերում 

երկաթի պակաս է առաջանում: Այդպիսի լցանյութերի հիմնայնությունը նախապես, մինչև 

մշակության մեջ կիրառելը, կարելի է նվազեցնել, թթուների միջոցով կամ ֆոսֆորաթթվի 

լուծույթի մեջ թրջելով, որը կնվազեցնի ածխաթթվային աղերի իոնների արձակումը: 

Սակայն այս գործընթացը միայն կարճաժամկետ լուծում է և կառաջացնի սննդառության 

խնդիրներ: Սա դժվարացնում է մանրախճով  և ավազով մշակումը որոշ տարածքներում, 

ինչպես օրինակ՝ Կարիբյան կղզիներում, որտեղ բոլոր նյութերը կրային ծագման են: 

Ամենալավ մանրախիճը կամ ավազը հրաբխային ծագմանն է: Նյութերը պետք է 

բավականին կարծր լինեն, որպեսզի երկարադիմացկուն լինեն: Անհրաժեշտ է խուսափել 

փափուկ ագրեգատներից, որոնք հեշտությամբ են կազմալուծվում: Կորցնելով 

կառուցվածքը՝ դրանց լցանյութային չափը փոքրանում է, որը պատճառ է դառնում 

խտացման՝ հանգեցնելով արմատի վատ օդափոխության: Գրանիտե ծագմամբ 

ագրեգատները լավագույնն են, հատկապես նրանք, որոնցում մեծ է որձաքարի, կալցիտի 

(կրաքարային սպաթ) և դաշտային սպաթի պարունակությունը:  Եթե հիդրոպոնիկ 

համակարգը դրսում է հիմնվում, ապա պետք է խուսափել սրածայր լցանյութերից, քանի որ 

քամին կարող է մաշեցնել ու վնասել բույսի ցողունն ու կոթը, հարմարավետ պայմաններ 

ստեղծելով մակաբույծների համար: Եթե համեմատաբար սուր լցանյութ պետք է 

օգտագործել, ապա վերևի 5 սմ երկարությամբ հատվածը պետք է հարթեզր նյութից 

բաղկացած լինի, որպեսզի բույսերի ամենաշատ շարժվող հատվածը զերծ մնա մաշվելուց:  

Հրաբխային մանրախիճն ու ավազը քիչ ազդեցություն ունեն սննդալուծույթի ջրածնային 

ներուժի վրա, մինչդեռ կրային նյութը սննդալուծույթի ջրածնային ներուժի (PH) արժեքը 

կարող է 7,5-ի հասցնել: Ֆոսֆորաթթվի լուծույթներ կիրառելու դեպքում ջրածնային 

ներուժի արժեքը կարող է իջնել մինչև 6,8:  

 

Ջրի որակի բնութագիր 

Ջրի որակը հիդրոպոնիկ աճեցման հարցում առաջնահերթ նշանակություն ունի: Որքան 

ավելանում է նատրիումի քլորիդի քանակը, այնքան բույսի աճը սահմանափակվում է. 

բարձր մակարդակը հանգեցնում է բույսի մահվան: Կան բուսատեսակներ, որոնք ավելի 

պակաս զգայուն են աղի քանակի նկատմամբ, քան մյուսները: Օրինակ, խոտաբույսերից 

ջրկոտեմը և անանուխն ավելի դիմացկուն են նատրիումի և քլորիդի բարձր քանակության 

նկատմամբ, քան լոլիկն ու վարունգը: Թարմ ջրում եղած, սննդալուծույթի աղբյուր 

հանդիսացող նատրիումի քլորիդի և այլ օտար իոնների մակարդակը փակ 

(վերաշրջանառվող) համակարգերում անգամ ավելի վճռական է դառնում: Խտությունը 

կարբոնատի իոնի (HCO3
−) պարունակության չափման միավորն է:  Ինչպես արդեն նշվել է, 

երբ խտությունն ավելանում է (ջրածնի ներուժը` PH-ը մեծանում է), որոշ իոններ, օրինակ 
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երկաթը, անհասանելի են դառնում բույսի համար: Հատկապես ստորգետնյա ջրերը, որոնք 

կրային և դոլոմիտային (կալցիումի ու մագնեզիումի պարունակությամբ մոխրագույն 

սպիտակ հանք) կրաքարի շերտերում են գտնվում, կարող են կալցիումի և մագնեզիումի 

կարբոնատի բարձր մակարդակներ պարունակել, որոնք հնարավոր է ավելի բարձր կամ 

հավասար լինեն սննդալուծույթում օգտագործվող կալցիումի և մագնեզիումի կարբոնատի 

սովորական մակարդակներին:  

Կոշտ ջուրը կալցիումի և մագնեզիումի աղեր է պարունակում: Սովորաբար այս տեսակի 

ջուրը բույսերի համար նույնքան նպատակահարմար է, որքան՝ փափուկ ջուրը: Ե´վ 

կալցիումը, և´ մագնեզիումը կարևոր սնուցող տարրեր են, և սովորաբար կոշտ ջրերում 

դրանց քանակությունն ավելի քիչ է լինում, քան սննդալուծույթներում: Կոշտ ջրերի մեծ 

մասը կարբոնատներից և սուլֆատներից կալցիում և մագնեզիում են պարունակում: 

Մինչդեռ սուլֆատի իոնը կարևոր սնուցիչ է, իսկ կարբոնատը՝ ոչ: Ցածր խտությունների 

դեպքում կարբոնատը բույսերի համար վտանգավոր չէ: Ջրերի մեծամասնությունում 

հայտաբերված կարբոնատն ու բիոկարբոնատը բարձրացնում կամ բարձր են պահում 

ջրածնի ներուժը: Իոնների առկայությունը կանխում է ջրածնի անկումը: Այս կայունացնող 

ազդեցությունը կոչվում է բուֆերային (նվազեցնող) հզորություն: Սմիթը (1987) խորհուրդ 

է տալիս այս բուֆերային ազդեցությունը կիրառել ջրածնային ներուժի դեպքում՝ 

կարբոնատի/ բիկարբոնատի մակարդակը պահպանելով 30-50 ppm (ppm` մաս 

յուրաքանչյուր միլիոնում), որը բավարար է ջրածնի ներուժի հանկարծակի տատանումները 

կանխելու համար: Չափազանց մաքուր, կարբոնատ կամ բիկարբոնատ չպարունակող ջրին 

Սմիթն առաջարկում է մի քիչ կալիումի կարբոնատ կամ բիկարբոնատ ավելացնել՝ այդ 

մակարդակին հասնելու և բուֆերային հզորությունը բարելավելու համար: Նախքան որևէ 

տեսակի ջուր օգտագործելը՝ կալցիումի, մագնեզիումի, երկաթի, բորի, մոլիբդենի, 

կարբոնատի, սուլֆատի և քլորիդի վերաբերյալ ուսումնասիրություն պետք է անցկացվի: 

Եթե պլանավորվում է առևտրային հիդրոպոնիկ համալիր ստեղծել, ապա անհրաժեշտ է 

ջրում խոշոր և մանր տարրերի վերլուծություն կատարել: Մեկ անգամ յուրաքանչյուր իոնի 

մակարդակը որոշելուց հետո սննդալուծույթ պատրաստելու համար պետք է 

համապատասխանաբար ավելի քիչ այդպիսի տարրեր ավելացնել: Օրինակ, որոշ 

բարձրորակ ջրերում մագնեզիումի կոնցենտրացիան այնքան բարձր է, որ կարիք չկա այն 

սննդալուծույթին ավելացնել: Որոշ դեպքերում բորը կարող է չափազանց մեծ 

քանակությամբ՝ պահանջվածից 2-3 կամ ավելի անգամ շատ լինել (սովորաբար 

պահանջվում է 0,30 մգ/լ). այդ դեպքում բորը պետք է հեռացնել հակադարձ օսմոսային 

սարքավորման միջոցով: Բնական լուծված աղերը կուտակվում են՝ միանալով ջրի պակասը 

լրացնող ջրային պաշարում առկա հավելումներին: Ժամանակի ընթացքում այս 

կուտակումը կգերազանցի բույսի աճման օպտիմալ մակարդակը, ուստի սննդանյութը 

պետք է փոխել՝ բույսի արմատները վնասվելուց պաշտպանելու համար: Սննդալուծույթում 

աղերի խտացումը կարելի է որոշել միլիոներորդ մաս (ppm), միլիմոլ (mM) և միլիգրամ/լիտր 

(Մգ-էկվ-լ) չափման միավորներով: Միլիոներորդ մաս չափման միավորը, ինչպես նշված է 

Բաժին 3-ում, կախված է լուծույթի յուրաքանչյուր միլիոներորդ մասում աղի զանգվածի 

որոշակի քանակից: Կոնցենտրացիայի միլիմոլային միավորն ներառում է նյութի 

մոլեկուլային զանգվածը: 1 մոլ նյութի քիմիական քանակը չափելու համար անհրաժեշտ է 

վերցնել այդ նյութի այնքան գրամ, որքան դրա հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է: 

1 մոլ կոնցենտրացիայի լուծույթը համարժեք է 1 լիտր լուծույթում լուծված նյութի 1 մոլին: 
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Ե´վ կալիումի նիտրատի (KNO3) և կալիումի քլորիդի (KCl) լուծույթները կալիումի իոնների 

հավասար քանակություն են պարունակում, իսկ մեկ լուծույթում քլորիդի իոնների քանակը 

նույնն է այնպես, ինչպես մյուս լուծույթում նիտրատի իոնների քանակը: Տարրերը կլանելիս 

կարևոր նշանակություն ունի ոչ թե տարրի կամ իոնի զանգվածը, այլ իոնների 

կոնցենտրացիան: Եթե բաղադրության մեջ առկա են երկվալենտ իոններ, ավելի լավ է 

միլիգրամ/լիտր (Մգ-էկվ-լ) չափման միավորը կիրառել: Այն նման է միլիմոլային (մմոլ) 

միավորին, սակայն մոլի կամ գրամ-մոլեկուլային զանգվածի փոխարեն ներառում է 

գրամային համարժեքներ: Գրամի համարժեքը վալենտականության միջոցով բաժանված 

գրամի մոլեկուլային զանգվածն է (իոնում լիցքերի քանակը): Աղի գրամ-համարժեքը, 

ինչպես օրինակ, կալիումի քլորիդը, որը բաղկացած է միավալենտ իոններից (K+, Cl−), թվով 

նույնն է, ինչ մոլը, սակայն այն աղերում, որտեղ կան երկվալենտ իոններ  (SO42−), ինչպես 

կալիումի սուլֆատն է (K2SO4), գրամ-համարժեքը մոլերի քանակի կեսն է կազմում: 

Այսպիսով, երկու լուծույթները՝ կալիումի սուլֆատը (K2SO4) և կալիումի քլորիդը (KCl), 

ունենալով միլիգրամ/լիտրում (Մգ-էկվ-լ) միևնույն կոնցենտրացիան, լուծույթում 

կունենային կալիումի իոնների նույն կոնցենտրացիան, սակայն սուլֆատի իոնները (SO42−) 

քլորիդի իոնների (Cl−) կեսը կկազմեն: Միլիգրամ/լիտր (Մգ-էկվ-լ) չափման միավորը ջրի 

հիմնական բաղադրիչներն արտահայտելու ամենակարևոր մեթոդն է: Այն իոնի քիմիական 

համարժեքության չափման միավոր է: Սննդալուծույթի կամ ջրի աղբյուրի ընդհանուր 

կոնցենտրացիան երբեմն որոշվում է դրանց պոտենցիալ օսմոսային ճնշման միջոցով: Այն 

ջրի առկայության և գործունեության ցուցիչն է: Բջիջների միջև օսմոսային ճնշման 

տարբերությունը սովորաբար որոշում է ջրի տարածման ուղղությունը (դիֆուզիա): 

Օսմոսային ճնշումը համապատասխանում է լուծույթային մասնիկների քանակին և 

կախված է անօրգանական նյութերի համար միավոր ծավալում իոնների քանակից: Աղի 

ջրերը նատրիումի քլորիդ պարունակող ջրերն են: Աղի մեծ պարունակությամբ ջուրը 

կարող է հիդրոպոնիկայում օգտագործվել՝ ելնելով մի շարք նկատառումներից: Աճի 

ենթակա բույսերը լինում են աղադիմացկուն և չափավոր աղադիմացկուն տեսակների, 

որոնցից են՝ մեխակը, լոլիկը, վարունգն ու հազարը: Անգամ աղադիմացկուն տեսակի 

բույսերը մեկը մյուսից աղադիմացկուն կարող են լինել: Մշակողը իր սեփական 

տարատեսակ փորձերը պետք է իրականացնի՝ ամենաաղադիմացկուն տեսակները 

որոշելու համար: Այսօր, սակայն, ավելի լավ է դյուրամատչելի հակադարձ օսմոսային 

սարքավորումներով ջրից հեռացնել աղերը՝ օգտագործելով օսմոսային ճնշման մեթոդը, 

հատկապես՝ առևտրային մասշտաբի ջերմատուն հիմնելու դեպքում: 

Աղադիմացկունությունը կախված է բույսի աճման փուլից: Վարունգի ոչ մի հասուն բույս 

դեռևս ժամանակի ընթացքում աղային պայմաններին չի հարմարվել. սակայն Շվարցը 

(1968) նշում է, որ ոչ աղակալած պայմաններում աճող բույսը կարելի է ոռոգել 

աստիճանաբար աճող աղայնությամբ լուծույթով՝ մինչև ցանկալի արդյունքի հասնելը: 

Որքան երիտասարդ է բույսը, այնքան ավելի հեշտ է այն հարմարվում աղային 

պայմաններին: Ըստ Շվարցի, աղի առկայության դեպքում լոլիկը և վարունգը 20 %-ով 

ավելի դանդաղ են աճում, քան ոչ աղային պայմաններում: Բույսի տեսակներից, 

բազմազանությունից և սննդալուծույթի աղայնությունից կախված՝ աղային 

պայմաններում բերքատվությունը կարող է 10-25%-ով նվազել: Շվարցն (1968) ասում է, որ 

ջրում 3000 մաս մեկ միլիոնից (ppm) աղի պարունակությունը լոլիկի և հազարի 10–15% և 

վարունգի 20–25% բերքատվության նվազման է հանգեցնում: Լուծույթի ընդհանուր 

կոնցենտրացիան (բարձր օսմոսային ճնշումը), նվազեցնելով ջրի կլանումը, բույսի աճման 
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գործում աղային լուծույթների ճնշողական ազդեցության պատճառ է դառնում: Շվարցը 

(1968) հայտնաբերել է, որ կարճ ժամանակահատվածում չափազանց բարձր օսմոսային 

ճնշումները (մոտավորապես 10 մթն) ավելի քիչ վնասակար են, քան երկարատև, չափավոր 

բարձր ճնշումները (4-5 մթն): Աղային թունավորման ախտանիշներ են՝ աճի ընդհանուր 

դադարի պատճառով ի հայտ եկած ավելի մանր և մուգ կանաչ տերևները, տերևների 

եզրային այրվածքը, ինչպես նաև բույսի հյուսվածքների գունաթափումն ու կապտումը: 

Աղայնությունը կարող է խոչընդոտել որոշակի իոնների յուրացումը: Սուլֆատի բարձր 

կոնցենտրացիաները խթանում են նատրիումի յուրացումը (հանգեցնելով նատրիումային 

թունավորման), նվազեցնում են կալցիումի յուրացումը (հանգեցնելով կացիումի պակասի, 

հատկապես՝ հազարի մեջ) և միջամտում են կալիումի յուրացմանը: Սննդալուծույթներում 

կալցիումի բարձր կոնցենտրացիաները ազդում են նաև կալիումի յուրացման վրա: 

Համարվում է, որ ընդհանուր աղի պարունակության բարձր մակարդակն ազդում է 

կալցիումի յուրացման վրա՝ առաջացնելով լոլիկի գագաթնային փտման ախտանիշներ: 

Աղային վիճակները այնքան են նվազեցնում են որոշ միկրոտարրերի, հատկապես՝ երկաթի 

առկայությունը, որ հավելյալ երկաթ ավելացնելու կարիք է զգացվում: Քլորիդի և 

նատրիումի թունավորման հետ մեկտեղ բորի թունավորումը ևս համեմատաբար 

տարածված է որոշ աղակալված ջրերում: Շվարցը (1968) փաստում է, որ աղի ջրերը 

որոշակի բարենպաստ ազդեցություն են ունենում վարունգի և լոլիկի վրա՝ տալով դրանց 

քաղցր համ, որը չի կարելի ասել քաղցրահամ ջրերում աճողների դեպքում: Ընդհանուր 

առմամբ, հազարի գլուխներն ավելի ամուր են, իսկ մեխակներն՝ ավելի երկարադիմացկուն: 

Ըստ երևույթին՝ աղային լուծույթներում աճող բույսերն ավելի դիմացկուն են ցինկի ու 

պղնձի նկատմամբ, այնպես որ ցինկի և պղնձի՝ նախկինում թունավոր համարվող 

մակարդակները կարող են առկա լինել՝ առանց վնաս պատճառելու: 

Ոռոգում 

Ոռոգման հաճախականությունը կախված է բույսի հատկություններից՝ աճման փուլից, 

եղանակային պայմաններից (ջերմատներ), հատկապես լույսի ինտենսիվությունից, օրվա 

տևողությունից և ջերմաստիճանից, ինչպես նաև սուբստրատի տեսակից: Հաճախակի 

ոռոգում է անհրաժեշտ այն բույսերին, որոնք տերևների առատությունից ավելի հյութալի 

են, քանի որ տերևների ջրագոլորշիացման հետևանքով դրանք շուտ են ջրազրկվում: 

Որքան շատ է բույսի տերևային մասը, այնքան շատ ջուր է այն սպառում: Երբ բույսերը 

հասունանում են, դրանց ջրի պահանջն էլ ավելի է աճում, քանի որ տերևածածկն ավելի է 

մեծանում, և պտուղներ են աճում: Ջերմատնային պայմաններում լույսի բարձր 

ինտենսիվության դեպքում, որն ուղեկցվում է ամռան ամիսներին բարձր ջերմաստիճանով՝ 

բույսերի ջրագոլորշիացման տոկոսը կտրուկ բարձրանում է, և, որպես արդյունք,  մեծապես 

բարձրանում է ջրի կլանման չափը: Ինչպես նշված է 3.8.5 բաժնում, հետազոտողները 

հայտնաբերել են, որ վարունգի հասունացած բույսը կեսօրին ժամում 230 մլ ջուր կարող է 

կլանել: Սուբստրատի կողմից ջրի պահպանողունակությունը ոռոգման 

հաճախականությունն ու ընթացքը սահմանող գործոն է: Առավել փափուկ միջոցներ են՝ 

կոկոսի կեղևի մանրաթելը, տորֆը, ծաղկային սպունգը կամ հանքային բամբակը,  որոնք 

ավելի շատ խոնավություն են պահպանում, քան ավելի կոպիտ միջոցները՝ թեփը,  պեռլիտը 

(թթվային հրաբխային ապակի), վերմիկուլիտը, ավազը կամ մանրախիճը: Ջրային 

աճեցման համակարգում, սնուցիչ ժապավենային մեթոդի դեպքում, պետք է ջրի 

անընդհատ հոսք լինի՝ ջրի հավասար քանակություն ապահովելու համար: Այս մեթոդը 
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կիրառելիս, եթե բույսի արմատափունջը որոշակի մնացորդային խոնավություն է 

պարունակում, ջրի հոսքը կարելի է դադարեցնել: Կոպիտ ագրեգատների դեպքում օրվա 

ընթացքում ժամը մեկ ոռոգման կարիք կարող է զգացվել, մինչդեռ փափուկ միջոցների 

դեպքում, ինչպես օրինակ՝ կոկոսի կեղևի մանրաթելը և տորֆը, նույն պայմաններում 1-2 

անգամ ոռոգման կարիք կարող է լինել: Կարևոր են ոռոգման պարբերաշրջանի և´ 

հաճախականությունը, և´ ծավալը: Պարբերաշրջանների հաճախականությունը պետք է 

բավարար լինի ջրի պակասը կանխելու համար, սակայն պարբերաշրջանը պետք է 

բավականին ուշ կրկնվի՝ սուբստրատի հավասարաչափ չորացման համար, որպեսզի բույսի 

արմատների համապատասխան թթվածնացում տեղի ունենա: Բույսերի թոշնումը ջրի 

հնարավոր պակասի մասին է վկայում: Սակայն թոշնման պատճառ կարող են հանդիսանալ 

հիվանդություններից, վնասատուներից կամ թթվածնի պակասից փտած արմատները: 

Այնպես որ  թոշնման ընթացքում հարկավոր է ուսումնասիրել արմատները: Առողջ 

արմատները սպիտակ, ամուր և թելքավոր տեսք են ունենում: Արմատները չպետք է 

շագանակագույն հատվածներ կամ ծայրեր ունենան: Ոռոգման յուրաքանչյուր 

պարբերաշրջանի տևողությունը պետք  է բավարար լինի՝ միջոցի համապատասխան 

լվացազերծման համար: Որոշ փափուկ լցանյութերի դեպքում, ինպիսիք են ծաղկային 

սպունգը կամ հանքային բամբակը, 20-30% ցամաքեցում է անհրաժեշտ, որպեսզի 

սննդանյութերի ավելորդ քանակությունը դուրս գա: Դա չանելու դեպքում աղի 

մակարդակները կբարձրանան և բույսը կսկսի դանդաղ աճել կամ թունավորվել:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարգերի ապահովումը սննդալուծույթով 

Ինչպես արդեն նշվել է, սննդալուծույթը բույսերին պետք է մատակարարի ջուր, 

սննդատարրեր և թթվածին: Ոռոգման հաճախականությունը պայմանավորված է 

լցանյութի (սուբստրատի) տեսակով, բերքի չափով և եղանակային պայմաններով: 

Ոռոգման յուրաքանչյուր պարբերաշրջանում բույսին այս ամենով առավելագույնս 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ լուծույթը համաչափ կերպով խոնավացնի մարգը և 

արագորեն ու ամբողջությամբ ցամաքեցում կատարի, որպեսզի թթվածինը բույսի 

արմատներին հասնի: 

Ջուրը չպետք է լցանյութի մեջ մնա:  Ամբողջ արմատով մեկ թթվածնի կենտրոնացումը 

բարձր մակարդակներում պահելու համար դատարկ անցքերը (օդանցքերը) պետք է լցված 

Նկար 6.4 Օդի խոնավության 

կարգավորման (որոշ չափով նաև 

հովացման) ավտոմատ համակարգ 
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լինեն խոնավ օդով, այլ ոչ թե ջրով: Համակարգերի մեծ մասում ոռոգումը պետք է կատարել 

հիմնականում ցերեկային ժամերին, իսկ գիշերը քիչ կամ ընդհանրապես չպետք է կատարել 

(լցանյութի տեսակից կախված):   

Նախընտրելի է լցանյութում խոնավության մակարդակները  օպտիմալ կերպով պահպանել 

հետադարձ համակարգի միջոցով: Այդ համակարգը խոնավազգաց սարքերից է բաղկացած, 

օրինակ՝ լցանյութում տեղադրվող տենզիոմետրն ու էլեկտրոդը: Այս սարքավորումները 

միացված են էլեկտր0ականությամբ, որն ակտիվացնում է փականը կամ ջրհանը, որը ջրում 

է բույսերը այն ժամանակ, երբ խոնավությունը նախատեսված մակարդակից ցածր է: Այս 

կերպ տատանումների նեղ միջակայքում պահպանվում են խոնավության օպտիմալ 

պայմանները: Արեգակնային ճառագայթման և ոռոգման փոխհարաբերությունը լավ է 

ներկայացրել Բրոադը (2008 a, b): Նա պարզաբանում է, որ արեգակնային ճառագայթումը 

բույսերի գոլորշունակության գլխավոր խթանն է: Նա պնդում է, որ բույսի ստացած արևի 

լույսի 70%-ը ներթափանցում է ջերմատան ծածկույթից, իսկ վերջինս 

վերաճառագայթավորում է դրա 30%-ը, ուրեմն բույսը կլանում է արևի ընդհանուր լույսի 

50%-ը միայն (70%×70%), որն օգտագործվում է գոլորշացման ընթացքում:  

Հետևաբար, խաղողի խոշոր բերքի դեպքում ջերմատան օդը տաքացնելու համար 

արեգակնային էներգիայի 20%-ն  է (30%×70%) մնում: Ջերմատնային մշակման մեջ 

սննդալուծույթի ջերմաստիճանը արմատի հետ շփվելիս պետք է պահպանվի 15,5–18C° 

սահմանում: Ընկղմվող ջեռուցիչները կարելի է տեղադրել սակավ գործառնություններ 

կատարող ջրահավաքի մեջ՝ սննդալուծույթը տաքացնելու համար: Վերջերս կատարված 

փորձարկումները ցույց են տվել, որ, ջեռուցումը խնայելու նպատակով, սննդալուծույթը 

տաքացնելիս, օդի ջերմաստիճանը կարելի է նվազեցնել: Ձմռան ընթացքում որոշ 

մշակաբույսեր ավելի լավ են աճում, եթե արմատի լցանյութի ջերմաստիճանը գիշերվա օդի 

միջին ջերմաստիճանից մի քանի աստիճան ավելի բարձր է լինում. այդպիսի օրինակ կարող 

է լինել լոլիկը: Ոչ մի դեպքում ջեռուցման գծերն ու էլեկտրականության մալուխները չպետք 

է տեղադրել մարգերի մեջ: Նման տեղաբաշխումը ջեռուցվող տարրերի շուրջ բարձր 

ջերմաստիճանի տեղայնացման պատճառ է դառնում, որը վնասում է բույսի արմատները: 

 

 

Նկար 6.5 Սննդալուծույթը բույսերին 

հասցնող խողովակներ  ջերմատանը                                               
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Լցանյութերի մանրէազերծում 

Աղյուսակ 6.1 Բույսերի հողային և անհող աճեցման տարբերությունները 

Մշակության 

եղանակը 

Հողային մշակություն Անհող մշակություն 

Սուբստրատի (լցանյութ) 

ստերիլացում 

Գոլորշի, քիմիական ֆումիգանտներ, 

աշխատատար է, պահանջվող 

ժամանակը երկար է՝ նվազագույնը 2-

3 շաբաթ: 

Գոլորշի, քիմիական 

ֆումիգանտներ՝ որոշակի 

համակարգերում, որոշներում 

կարելի է կիրառել  ախտահանող 

նյութ կամ աղաթթու  (HCl), 

ստերիլացման համար պահանջվող 

ժամանակը կարճ է: 

Բույսի սնուցում Բարձր փոփոխականություն, 

տեղային թերություններ,  հաճախ չի 

հասնում բույսերին հողի վատ 

կառուցվածքի կամ ջրածնային (pH) 

մակարդակի պատճառով. անկայուն 

պայմաններ, նմուշառությունը, 

թեստավորումը և հարմարեցումը 

դժվար է: 

Կարգավորվում է, համեմատաբար 

կայուն է, միատարր է բոլոր 

բույսերի համար, միշտ առկա է 

բավարար քանակներով, 

ջրածնային (pH) մակարդակի լավ 

կարգավորվածություն, 

թեստավորումը, նմուշառությունը 

և հարմարեցումը հեշտ է: 

Բույսերի տնկում որոշակի 

հեռավորության վրա 

Սահմանափակված է հողի 

սնուցմամբ և առկա 

լուսավորությամբ: 

 

Սահմանափակված է միայն առկա 

լուսավորությամբ, կազմով, 

հնարավոր է տեղադրում ավելի մոտ 

հեռավորության վրա, միավոր 

տարածքի վրա ավելի մեծ թվով 

սածիլների տեղադրում, արդյունքը՝ 

տարածքի ավելի արդյունավետ 

օգտագործումն է և միավոր 

Նկար 6.6 Սննդալուծույթը բույսերին հասցնող 

խողովակներ ջերմատանը 



165 

 

 

տարածքի բերքատվության 

բարձրացումը: 

Պայքար մոլախոտերի դեմ, 

հողի փխրեցում 

Առկա են մոլախոտեր, կանոնավոր 

փխրեցում: 

Մոլախոտեր չկան, փխրեցում չի 

կատարվում: 

Հիվանդություններ և 

հողում ապրող 

մակաբույծներ 

Հողից առաջացող բազմաթիվ 

հիվանդություններ, կլոր որդեր, 

միջատներ և կենդանիներ, որոնք 

կարող են պատել մշակաբույսը, 

մշակաբույսերի հաճախակի 

հերթափոխություն՝ մակաբույծներով 

վարակումը հաղթահարելու համար: 

Հիվանդություններ, միջատների և 

կենդանիների առկայություն 

սուբստրատում, մշակաբույսերի 

հերթափոխության 

անհրաժեշտություն չկա: 

Ջուր Բույսերը հաճախ ենթարկվում են 

ջրային սթրեսի (քաղցրահամ ջրի 

պակաս)՝ պայմանավորված հող-ջուր 

վատ կապերով, գրունտի 

կառուցվածքով և ջուրը պահելու 

թույլ կարողությամբ: Աղի ջուր չի 

կարելի օգտագործել: Ջրի 

անբավարար օգտագործում, շատը 

կորչում է, քանի որ այն խորը 

ներծծանցվում է բույսի արմատային 

գոտուց անդին, ինչպես նաև 

գոլորշանում է հողի մակերեսից: 

 

Ջրային սթրես (քաղցրահամ ջրի 

պակաս) չկա: Լրիվ 

ավտոմատացում՝ խոնավազգայուն 

սարքերի և հետադարձ կապի 

մեխանիզմի կիրառմամբ: 

Կրճատում է աշխատուժի ծախսը, 

կարելի է օգտագործել 

համեմատաբար բարձր 

աղայնության ջուր, ջրի 

արդյունավետ օգտագործում, ջրի 

կորուստ չկա՝ պայմանավորված 

բույսի արմատային գոտուց ներքև 

ներծծման կամ մակերեսից  

գոլորշացման  հետ, ճիշտ 

կազմակերպման պարագայում ջրի 

կորուստը պետք է հավասար լինի 

տրանսպիրացիոն կորստին: 

Պտուղների որակ Հաճախ մրգերն ավելի փափուկ կամ 

մեծ են լինում կալիումի և կալցիումի 

պակասի պատճառով: Դրա 

հետևանքով պիտանելիության 

ժակետը փոքր է լինում: 

Մրգերը լինում են պինդ և ունենում 

են պիտանելիության երկար 

ժամկետ: Դա այգեգործներին թույլ 

է տալիս քաղել մրգերը հասած 

վիճակում, և փոխադրել հեռավոր 

վայրեր: Բացի դրանից, 

սուպերմարկետներում փչանալու 

ցուցանիշը շատ փոքր է, կամ 

ընդհանրապես չի փչանում: Որոշ 

փորձարկումներ ցույց են տվել, որ 

հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցված 

լոլիկների A վիտամինի 

պարունակությունն ավելի բարձր է 

հողում աճեցվածի համեմատ: 

 

Պարարտանյութեր 

 

Հողի վրա օգտագործվում է  մեծ 

քանակություն, բույսերի ոչ միօրինակ 

բաշխվածություն, մեծ քանակով 

աղազատում է անցնում բույսի 

 

Օգտագործվում է փոքր 

քանակություն, միօրինակ 

բաշխվածություն բոլոր բույսերի 

միջև, աղազատումը չի անցնում 
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արմատային գոտուց  (50%-80%), 

անարդյունավետ օգտագործում: 

արմատային գոտուց, 

արդյունավետ օգտագործում: 

Սանիտարական 

պայմաններ 

Ուտելի բույսերի մեծ մասի 

պարագայում օրգանական 

թափոնների՝ որպես պարարտանյութ 

օգտագործումը մարդու 

օրգանիզմում  բազմաթիվ 

հիվանդությունների ի հայտ գալու 

պատճառ է հանդիսանում:: 

Սննդատարրերին կենսաբանական 

հարուցիչներ չեն ավելացվում, 

բույսերի վրա չկան մարդու 

հիվանդություն կրող օրգանիզմներ: 

 

Բույսի տեղափոխում  Կա հողը նախապատրաստելու և 

բույսն արմատախիլ անելու 

անհրաժեշտություն, որը հանգեցնում 

է տեղափոխման շոկի: Դժվար է 

վերահսկել հողի ջերմաստիճանը և 

հիվանդություն կրող օրգանիզները, 

որը կարող է դանդաղեցնել 

տեղափոխված բույսի աճը կամ 

«սպանել» այն: 

Նախքան բույսը տեղափոխելը 

սուբստրատի նախապատրաստում 

չի պահանջվում, տեղափոխման 

շոկը հասցված է մինիմումի, ավելի 

արագ է «կպնում» և այնուհետ՝ 

աճում: Սուբստրատի 

ջերմաստիճանը կարելի է պահել 

օպտիմալ մակարդակի վրա: 

Հիվանդություններ չկան: 

Բերքի հասունանալը Հաճախ դանդաղում է ոչ օպտիմալ 

պայմանների պատճառով: 

Բավարար լուսային պայմանների 

պարագայում բերքը կարող է ավելի 

արագ հասունանալ անհող 

համակարգում, քան հողում:  

Մնայունություն Ջերմատան հողը պարտադիր 

կերպով փոխվում է՝ 

կանոնավորապես, մի քանի տարին 

մեկ, քանի որ բերրիությունը և 

կառուցվածքը վնասվում են: 

 

Կարիք չկա փոխել սուբստրատը 

մանրախճային, ավազային կամ 

ջրային պայմաններում մշակության 

պարագայում, չկա հարոսի 

անհրաժեշտություն:  Թեփը, 

տորֆը, կոկոսի մանրաթելը, 

վերմիկուլիտը, պեռլիտը, 

վեգետացիոն բլոկերը կարող են 

ծառայել մի քանի տարի՝ 

ստերիլացման միջոցով 

ախտահանելու շնորհիվ: 

Բերքատվություն Ջերմատնային լոլիկ՝ 7-

9կգ/տարի/բույս 

Ջերմատնային լոլիկ՝ 22-

32կգ/տարի/բույս  
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Հող 

Օրգանական Անօրգանական 

Հումուս 

Կազմալուծված 

հանքանյութեր 

Կազմալուծված 

հանքանյութեր 

 

Հողի լուծույթ 

Կրող բույսի 

արմատ 

Հանքանյութի 

և ջրի կլանում 

Սնուցիչ 

լուծույթ 

Օրգանապես 

չկապակցված 

աղեր 

Ավազ, կավ, տիղմ, 

մանրախիճ 

Կազմալուծում 

աղի ջրում 

Կազմալուծում 

ջրում 
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Բաժին 7  

ԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

 

 

 
 

 

 

7.1 Արմատի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

գործառույթները 

 

Արմատի գործառույթները 

Արմատը հիմնական վեգետատիվ օրգան է: Կատարում է հողային սննդառություն, ունի 

ճառագայթային համաչափություն, առանցքային օրգան է: Շնորհիվ գագաթային 
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մերիսթեմի ունի անսահմանափակ աճ: Ընձյուղից ձևաբանորեն տարբերվում է այն բանով, 

որ արմատի վրա տերևներ երբեք չեն առաջանում, իսկ գագաթային մերիսթեմը միշտ 

ծածկված է ծայրապատյանով: Բացի գլխավորից, կատարում է նաև հետևյալ 

գործառույթները.  

1. Բույսն ամրացնում, խարսխում է հողում, հնարավորություն է տալիս ուղղահայաց աճի 

և ընձյուղն ողղում է դեպի վեր: 

2. Արմատում սինթեզվում են տարբեր նյութեր` ամինաթթուներ, հորմոններ, ալկալոիդներ, 

որոնք փոխադրվում են մյուս օրգանները: 

3. Պահեստում է սննդանյութեր: 

4. Փոխազդեցության մեջ է մտնում այլ օրգանիզմների` սնկերի, բակտերիաների հետ:  

Շատ բույսերում կատարում է նաև հատուկ գործառույթներ: 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.1 Բույսի արմատային համակարգ 

 

Արմատային համակարգ 

Բույսերը սովորաբար ունեն լավ զարգացած և բազմաթիվ արմատներ, որոնք էլ ձևավորում 

են բույսի արմատային համակարգը, որի մեջ մտնում են գլխավոր, երկրորդական և 

հավելյալ արմատները: 

 1. Գլխավոր արմատը զարգանում է սաղմնային արմատիկից: Կողային արմատներն 

առաջանում են գլխավոր, կողքային, հավելյալ արմատների վրա: Կողային արմատներն 

առաջանում են ապեքսից որոշ հեռավորության վրա` հիմնականում ներծծման գոտում կամ 

մի փոքր ավելի վերև:  

2. Կողային արմատի զարգացումը սկսվում է պերիցիկլի բջիջների բաժանմամբ և ստելի 

մակերեսին մերիսթեմային թմբիկի առաջացումով, որը ճանապարհ է բացում առաջնային 

կեղևի միջով և դուրս գալիս: Այս արմատների էնդոգեն ձևավորումը հարմարվողական մեծ 

նշանակություն ունի, քանի որ, եթե ճյուղավորումը կատարվեր ապեքսում, դա 

կդժվարացներ արմատի մուտքը հողի մեջ: Դիխոտոմիկ ճյուղավորում ունի միայն 

գետնամուշկայինների արմատը, քանի որ աճում է փուխր հողերում: 

3. Հավելյալ արմատներն առաջանում են ցողունների, տերևների, արմատների վրա: 

Հավելյալ արմատներ կարող են առաջանալ արմատի ավելի ծեր հատվածների վրա: 
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Հավելյալ արմատներն ունեն էնդոգեն ծագում և կարող են առաջանալ մերիսթեմատիկ 

ակտիվություն ունեցող հյուսվածքներում` պերիցիկլում, կամբիումում, նույնիսկ` 

վնասվածքներից հետո` կտրոնների արմատակալումը: 

 

7.2 Ցողունի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

գործառույթները 
 

Ցողունն ընձյուղի առանցքն է, որը կազմված է հանգույցներից և միջհանգույցներից: Աճում, 

երկարում է շնորհիվ գագաթային և հանգուցային աճի: Կարող է լինել կարճ` կազմված 

միայն հանգույցներից և երկար: Քիչ թե շատ գլանաձև է, ճառագայթային սիմետրիայով, 

երբեմն եռակող, քառակող: Հիմնական գործառույթներն են՝ հենարանային-կրող և 

փոխադրող: Իրականացնում է կապն արմատի և տերևների միջև, կուտակում է 

սննդանյութեր, երիտասարդ ցողունները ֆոտոսինթեզում են: Բնափայտային և խոտային 

բույսերի ցողունները տարբերվում են կյանքի տևողությամբ: Սեզոնային կլիմայում 

խոտաբույսերի ցողուններն ապրում են 1-2-3 տարի, բնափայտային բույսերի ցողունը` 

երկար տարիներ` մամոնտի ծառ` 5000 տարի (սեքվոյադենդրոն): Գլխավոր ցողունը 

կոչվում է բուն, թփերինը` բնիկներ: Տարբեր են նաև բարձրությամբ` էվկալիպտը, սեքվոյան 

մինչև 110 և  ավելի մետր:   

 

 

 

 

Նկար 7.2 Բույսի ցողունային համակարգ 

 

 

Կառուցվածքը համապատասխանում է գործառույթներին: Ունի զարգացած փոխադրող 

հյուսվածք, հաճախ շատ բարդ, որը կապում է բոլոր օրգանները: Մեխանիկական 

հյուսվածքի շնորհիվ կատարում է հենարանային գործառույթ: Աճի բաց համակարգ է, 

երկար ժամանակ աճում է: Ունի մերիսթեմ, որն ապահովում է աճը երկարությամբ և 

հաստությամբ: Արմատից տարբերվում է այն բանով, որ ապիկալ մերիսթեմից 

հյուսվածքների ձևավորումը չունի ստույգ ակրոպետալ (ներքևից վերև)  

հաջորդականություն, ինչպես արմատում էր: Ակրոպետալ հաջորդականությունը 

խախտվում է այն պատճառով, որ ապեքսում ճշգրիտ հերթականությամբ հիմնադրվում են 

պրիմորդիաները, որը բերում է հանգույցների ձևավորման, իսկ միջհանգույցների 

զարգացումը կատարվում է հետագայում: Հաճախ միջհանգույցների աճը շարունակվում է 

ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ցողունին բնորոշ է մերիսթեմների բարդ համակարգ` 

գագաթային, կողմնային, հանգուցային: Ապեքսում առաջանում են հիստոգենները` 
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պրոտոդերման և պրոկամբիումը: Պրոտոդերմից ձևավորվում է էպիդերմիսը, 

պրոկամբիումից`փոխադրող հյուսվածքները: Պրոտոդերմի և պրոկամբիումի միջև 

գտնվող հիմնական մերիսթեմից ձևավորվում է ցողունի առաջնային կեղևը, իսկ 

պրոկամբիումի ներսի հիմնական մերիսթեմը սկիզբ է տալիս միջուկին: Ապիկալ 

մերիսթեմում առաջին տերևաթմբիկի մակարդակի վրա առանձնանում է պերիֆերիկ 

մերիսթեմը (ինեցիալների օղակ), իսկ դրա մեջ ծագում է պրոկամբիում` առանձին խրձերի 

կամ փակ օղակի տեսքով: Առաջնային մերիսթեմից զարգանում է ցողունի առաջնային 

կառուցվածքը: Եթե պրոկամբիումի ներսում առաջանում է կամբիում և գործում է, ապա 

ցողունը ձեռք է բերում երկրորդային կառուցվածք: Տարբեր բույսերի ցողունը տարբեր 

կառուցվածք է ունենում՝ կապված միջավայրի պայմաններից, ընձյուղների ձևաբանական 

յուրահատկությունից, բույսի կարգաբանական խմբից: Աճման ամենամեծ կոնը 

սագոենունն է` 3,5 մետր:  

Ցողունի  առաջնային  կառուցվածքը 

Ըստ Շմիդտի տունիկա-կորպուս տեսության (1920) գագաթային մերիսթեմը կազմված է 

երկու շերտերից, որոնցից յուրաքանչյուրը սկիզբ է տալիս որոշակի մասի: Տունիկայի 

բջիջները բաժանվում են ցողունի մակերեսին ուղղահայաց, իսկ կորպուսը` բոլոր 

ուղղություններով:  Տունիկայից առաջանում է էպիդերմիսը և ողջ առաջնային կեղևը, 

կորպուսից` կեղևի մյուս շերտերը և կենտրոնական գլանը: Ցողունի առաջնային 

կառուցվածքում տարբերում ենք հետևյալ մասերը. 1. ծածկող հյուսվածք` էպիդերմիս, 2. 

առաջնային կեղև, 3. առաջնային կենտրոնական գլան` ստել: Ցողունն արտաքուստ 

ծածկված է էպիդերմիսով, որն ունի հերձանցքներ: Էպիդերմիսի տակ գտնվում է 

առաջնային կեղևը, որը կազմված է քլորոֆիլակիր պարենքիմային բջիջների բարակ 

շերտից, ասիմիլացնող հյուսվածք է, ավելի խոր շերտերում քլորոֆիլ չկա: Շատ բույսերում 

էպիդերմիսի տակ գտնվում է կոլլենքիմ, որը կարող է լինել օղակի ձևով կամ առանձին 

հատվածներով, որը բույսին ամրություն է տալիս: Առաջնային կեղևում հաճախ կոլլենքիմի 

փոխարեն զարգանում է սկլերենքիմ, որը լինում  է էպիդերմիսի տակ կամ ավելի խորը 

շերտերում և անմիջապես հարում է էնդոդերմին և կոչվում է օսլայակիր պատյան, 

պարունակում է օսլայի հատիկներ, որոնք բույսը չի ծախսում: Կեղևային պարենքիմում 

ցրված են խեժային ուղիները: Օսլայակիր պատյանի տակ գտնվում է կենտրոնական գլանը, 

որի արտաքին շերտը պերիցիկլն է: Պերիցիկլի բջիջները կարող են վերածվել լուբային 

թելիկների, որոնք կոչվում են առաջնային, ի տարբերություն կամբիումից առաջացած 

լուբային թելիկների, որոնք երկրորդային են: Պերիցիկլից ներս գտնվում է հիմնական 

պարենքիմը, որի մեջ օրինաչափ շրջագծերով տեղավորված են պրոկամբիալ ձգաթելերից 

առաջացած կողմնակի խրձերը: Պրոկամբիումի բոլոր բջիջները լրիվ վերածվում են 

փոխադրող հյուսվածքի: Ծագում են փակ փոխադրող խրձեր՝ զուրկ կամբիումից: Սակայն 

առաջնային ֆլոեմի և առաջնային քսիլեմի միջև մնացած պրոկամբիումի բջիջներից կարող 

է ծագել կամբիում, որն սկսում է առաջացնել երկրորդային կառուցվածքային 

բաղադրամասեր: Փոխադրող խրձերից դեպի ներս գտնվում է  միջուկը, որն զբաղեցնում է 

կենտրոնական գլանի կենտրոնական մասը և կազմված է չմասնագիտացած պարենքիմից: 

Հաճախ միջուկում գոյանում է օդային խոռոչ կամ միջուկը շատ վաղ մահանում է, և 

առաջանում է սնամեջ ցողուն: Այսպիսով առաջնային կեղևի մեջ մտնում են. 1. 

մեխանիկական հյուսվածքը, 2. առաջնային կեղևի պարենքիմը` քլորոֆիլակիր հյուսվածքը, 

3. օսլայակիր պատյանը` էնդոդերմը: Կենտրոնական գլանի կազմության մեջ մտնում են. 1. 
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պերիցիկլը, 2. քսիլեմը, 3. ֆլոեմը, 4. միջուկի պարենքիմը: Ցողունի ապեքսը ծածկված է 

պրիմորդիալ տերևներով և թեփուկներով: Ցողունի ստելը տերևահետքերով կապվում է 

տերևների հետ: Տերևի փոխադրող հյուսվածքը շարունակվում է ցողունում, տերևի հիմքը 

պարունակում է մեկ կամ մի քանի փակ խրձեր: Հանգույցում այդ խրձերն անցնում են 

ցողուն՝ կազմելով տերևահետք, որը կարող է լինել 1-2-3 կամ բազմախուրձ, ընդ որում, եթե 

կա տերևակից, ապա դրանից նույնպես խուրձ է անցնում ցողունին: Տերևահետքի խուրձն, 

անցնելով առաջնային կեղևի միջով, շարունակվում է դեպի ներքև, մոտենում ցողունի 

փոխադրող հյուսվածքին, ապա աստիճանաբար ձուլվում վերջինիս հետ: Ցողունի և տերևի 

խրձերի ձուլման միջոցով առաջանում է բարդ կամ սինթետիկ խուրձ: Առաջացող 

յուրաքանչյուր տերևի խրձերը ձուլվում են նախորդ սինթետիկ խրձի հետ:  

 

Ցողունի  երկրորդային  կառուցվածքը 

Սերմնավոր բույսերում, առաջնային ֆլոեմի և քսիլեմի միջև ծագում է երկրորդային 

մերիսթեմային շերտ՝ կամբիում, որը գործելով կենտրոնախույս, ձևավորում է երկրորդային 

կեղևը՝ երկրորդային ֆլոեմը, որի համար տիպիկ հյուսվածքային միավոր են մաղանման 

խողովակները, ուղեկից բջիջները, լուբային թելիկները, միջուկային ճառագայթների 

պարենքիմը: Դեպի ներս կամբիումն առաջացնում է երկրորդային քսիլեման, որի 

հյուսվածքային տարրերն են անոթները, տրախեիդները, բնափայտային թելիկները կամ 

լիբրիֆորմը, բնափայտային պարենքիմը, միջուկային ճառագայթները: Կամբիումն 

առաջանում է պրոկամբիումի մնացորդներից և դրա զարգացումը կարող է ընթանալ 

տարբեր ձևերով. 1. Հենց սկզբից կամբիումը սկզբնավորվում է անընդհատ, փակ օղակի 

տեսքով և սկիզբ է տալիս երկրորդային փոխադրող հյուսվածքի համատարած շերտի: 2. 

Պրոկամբիալ խրձերում սկզբում ծագում է խրձային կամբիում, ապա դրանց մեկուսացած 

շերտերի միջև հիմնադրվում են միջխրձային կամբիումի շերտեր, առաջանում է կամբիումի 

փակ շերտ, որը սկիզբ է տալիս երկրորդային հյուսվածքի հոծ շերտի: 3. Մեկուսացված 

պրոկամբիալ խրձերում նույն ձևով ծագում է խրձային, այնուհետև միջխրձային կամբիում, 

սակայն փոխադրող խրձերի միջև կամբիումն առաջացնում է. ա) միայն պարենքիմ, որը չի 

տարբերվում կեղևի և միջուկի պարենքիմից, բ) մեխանիկական տարրեր՝ սկլերենքիմ: 4. 

Միջխրձային կամբիում չի առաջանում և փոխադրող խրձերը մնում են պարենքիմի մեջ: 

 

7.3 Տերևի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և 

գործառույթներ 

 

Բույսի առաջին տերևային օրգանները` շաքիլները, ձևավորվում են նախածիլի 

մերիսթեմատիկ մարմնի դիֆերենցացիայի հետևանքով, նախքան ապեքսի և գագաթային 

բողբոջի առաջանալը: Հաջորդ բոլոր տերևներն առաջանում են ապեքսից` էկզոգեն 

ճանապարհով: Տափակ են, դորզիվենտրալ, սերմնավոր բույսերում`սահմանափակ աճով: 

Տերևն այլ օրգաններ չի առաջացնում, հազվադեպ կարող է առաջացնել հավելյալ բողբոջներ 

և հավելյալ արմատներ` բրիոֆիլիում, բեգոնիա: Տերևից երբեք տերև չի առաջանում: 

Տերևը միշտ նստած է ցողունի վրա: Տերևի հիմնական գործառույթներն են ֆոտոսինթեզն 
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ու տրանսպիրացիան: Կառուցվածքը համապատասխանում է կատարած 

գործառույթներին: Տերևն ունի վերին` (ներսի կամ փորային) ադակսալ և ստորին` 

(արտաքին կամ մեջքային) աբակսալ մակերեսներ: Որոշ բույսերի տերևներն էկվիֆացիալ 

են` երկու մակերեսներն իրար նման` քսերոֆիտներ, ունիֆացիալ` միաերես` սոխ: 

Ունիֆացիալ տերևներն ուղղահայաց են, լուսավորվում են բոլոր կողմերից: Տերևի աճը 

սահմանափակ է, քանի որ շատ շուտ կորցնում է գագաթային աճը, և չունի սեփական 

մերիսթեմային ապեքս (սերմնավոր բույսերից բացառություն է վելվիչիան): Տերևի 

հիմնական մասը տերևաթիթեղն է, որի առանցքին ուղղված մասը կոչվում է հիմք: Հիմքի և 

ցողունի միջև կարող է լինել կարճ կամ երկար կոթուն` կոթունավոր տերև, նստադիր տերև: 

Կոթունը կատարում է հենարանային և փոխադրող գործառույթներ, նաև կարգավորում է 

տերևի դիրքը տարածության մեջ, քանի որ երկար ժամանակ պահպանում է հանգուցային 

աճը: Երբեմն տերևահիմքը խողովակաձև ոլորվում է և գրկում հանգույցը, առաջացնելով 

տերևածոց` հացազգիներ, հովանոցածաղկավորներ: Շնորհիվ այդպիսի ծոցում եղած 

մթության և խոնավության, երկար ժամանակ պահպանվում է ցողունի ինտերկալյար 

մերիսթեմը: Ծոցը պաշտպանում է հանգույցը և բողբոջը, իսկ մեխանիկական հյուսվածքը 

հենարան է ցողունի համար, եթե հեռացնում ենք` ցողունը կախվում է: Տերևահիմքը 

հաճախ առաջացնում է զույգ, կողային ելուստներ` տերևակիցներ, որոնք ազատ են կամ 

սերտաճած կոթի հետ կամ կարող են լինել տերևի ստորին մակերեսին` ծոցային 

տերևակիցներ: 

 

 

Տերևակիցները պաշտպանում են բողբոջները, երբեմն կատարում ֆոտոսինթեզ, եթե 

տերևաթիթեղը ռեդուկցվում է, ամբողջ ֆոտոսինթեզը կատարում է տերևակիցը` 

տափալոռ: Եթե կոթունի վրա մեկ թիթեղ է` պարզ տերև, եթե մի քանիսն են` բարդ: 

Կոթունավոր բարդ տերևի կոթունը կոչվում է ռախիս (հուն.` ողնաշար): Լինում են 

փետրաձև, մատնաձև, եռաբիլթ բարդ տերևներ: Տերևաթիթեղը կարող է լինել 

ամբողջաեզր և մասնատված բլթերի` բլթակավոր: Բլթերը կարող են դասավորված լինել 

փետրաձև կամ մատնաձև: Տերևները բնութագրվում են նաև ըստ ջղավորության` 

ցանցաջիղ, մատնաջիղ, աղեղնաջիղ, զուգահեռաջիղ: Տերևների ձևը ժառանգական 

հատկանիշ է, արտահայտում է նաև միջավայրի պայմանների հետ ունեցած կապը:  

Տերևակիցները պաշտպանում են բողբոջները, երբեմն կատարում ֆոտոսինթեզ, եթե 

տերևաթիթեղը ռեդուկցվում է, ամբողջ ֆոտոսինթեզը կատարում է տերևակիցը` 

Նկար 7.3 Ջերմատնային վարունգի 

տերևներ 
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տափալոռ: Եթե կոթունի վրա մեկ թիթեղ է` պարզ տերև, եթե մի քանիսն են` բարդ: 

Կոթունավոր բարդ տերևի կոթունը կոչվում է ռախիս (հուն.` ողնաշար): Լինում են 

փետրաձև, մատնաձև, եռաբիլթ բարդ տերևներ: Տերևաթիթեղը կարող է լինել 

ամբողջաեզր և մասնատված բլթերի` բլթակավոր: Բլթերը կարող են դասավորված լինել 

փետրաձև կամ մատնաձև: Տերևները բնութագրվում են նաև ըստ ջղավորության` 

ցանցաջիղ, մատնաջիղ, աղեղնաջիղ, զուգահեռաջիղ: Տերևների ձևը ժառանգական 

հատկանիշ է, արտահայտում է նաև միջավայրի պայմանների հետ ունեցած կապը:  

Խոնավ, տաք տեղերում, միջին լուսավորվածության պայմաններում խոնավ 

արևադարձային անտառի ստորին հարկում, տերևաթիթեղները շատ մեծ են` ծառանման 

պտերներ, արմավենիներ, բանանի, սեխի, կակաոի ծառեր, լոտոս, վիկտորիա ռեգիա` 2 մ 

շրջագծով: Արևի ուղիղ և ուժեղ լույսի տակ աճող բույսերի տերևները փոքր են, նեղ: 

Բարեխառն գոտում` ամբողջաեզր և քիչ կտրատված եզրերով տերևաթիթեղներ են: 

Կառուցվածքային առանձնահատկությունները կապված են ֆոտոսինթեզի հետ: 

Կարևորագույն հյուսվածքը մեզոֆիլն է, մյուս հյուսվածքներն ապահովում են մեզոֆիլի 

նորմալ գործունեությունը: Էպիդերմիսը ծածկում է, կարգավորում 

գազափոխանակությունն ու տրանսպիրացիան: Փոխադրող խրձերը տերևն ապահովում 

են ջրով և փոխադրում ֆոտոսինթեզի արդյունքները: Հենարանային հյուսվածքները, 

մեզոֆիլի կենդանի բջիջների և էպիդերմիսի հետ, առաջացնում են մեխանիկական 

կոնստրուկցիան: Տերևն ամենաշատն է ենթարկվում միջավայրի պայմանների 

ազդեցությանը և դրա հետ կապված՝ ձևաբանորեն և անատոմիապես ավելի բազմազան է: 

 

7.4 Ծաղիկ 
 

Էվոլյուցիայի զարգացման գլխավոր գագաթնակետն է ծաղիկը և դրա ածանցյալները` 

սերմը, պտուղը: Ծաղիկը (FLOS) ձևափոխված կարճացած ընձյուղ է, որն ունակ է միկրո և 

մակրոսպորոգենեզի, խաչաձև փոշոտման: Փոշոտման և հետագայում բեղմնավորման 

շնորհիվ զարգանում է սերմը: Ծաղկի հատկանիշներն են` վարսանդը, առէջը, 

ծաղկապատյանը: Դրանից ելնելով, ծածկասերմերը ունեն միայն ծաղիկները: Ծաղիկը 

որոշակի պլանով կառուցված կարևոր օրգան է: Այն կարևոր նշանակություն ունի բույսերի 

դասակարգման գործում: Ծաղկի ցողունային մասը ներկայացված է ծաղկակոթունով և 

ծաղկակալով: Ծաղկակալը կարող է լինել գլանաձև (գորտնուկ), տափակ, բաժականման 

(մասրենի): Ծաղկակալի վրա շրջանաձև (երբեմն պարուրաձև) տեղադրված են տերևները` 

ծաղկաթերթիկները (բաժակաթերթիկները, թերթիկները), առէջները, վարսանդները: 

Դրանք հաճախ դասավորվում են շրջաններով` փնջերով: Այդպիսի ծաղիկը կոչվում է 

ցիկլային: Սովորաբար լինում են 5 կամ 4 շրջաններ, նաև 6: Մեկ շրջանը 

բաժակաթերթիկների, մյուսը` պսակաթերթիկների, երկուսը կամ մեկը` առէջների, մեկը` 

վարսանդների: Ծաղկաթերթիկների պարուրաձև դասավորության դեպքում ծաղիկը 

կոչվում է ոչ ցիկլային: Միջանկյալ դրություն են գրավում հեմիցիկլային ծաղիկները, որոնց 

որոշ ծաղկաթերթիկների շրջանային դասավորությունը զուգակցվում է մյուսների 

պարուրաձև դասավորության հետ: 
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Նկար 7.4 Վարունգի ծաղիկը 

 

Ծաղկապատյան: Կատարում է պաշտպանական և փոշոտիչներին հրապուրող 

գործառույթ: Այն ծաղկապատյանը, որը տարբերակված է զանազան գույնի բաժակի և 

պսակի, կոչվում է կրկնակի, իսկ մեկ գույնով ներկված ծաղկապատյանը կոչվում է պարզ: 

Պարզ բաժականման ծաղկապատյանը սովորաբար ունենում է կանաչ գույն, պարզ 

պսականմանը՝ ավելի վառ գույն ունի: Այն ծաղիկները, որոնք չունեն ծաղկապատյան, 

կոչվում են մերկ:  

Բաժակ: Սովորաբար կազմված է լինում ոչ մեծ թերթիկներից` բաժակաթերթիկներից: 

Երբեմն բաժակաթերթիկները վառ են գունավորված, այդ ժամանակ դրանք կատարում 

կամ ուժեղացնում են փոշոտող միջատներին գրավող պսակաթերթիկների դերը: Հաճախ 

բաժակաթերթիկները կազմում են մեկ շրջան: Իսկ երբեմն բաժակի տակ դասավորված է 

լինում տերևանման գոյացությունների մի շրջան, որը կոչվում է ենթաբաժակ: 

Ենթաբաժակը գոյանում է ծաղկակիցներից կամ տերևակիցներից: Բաժակաթերթիկները 

լինում են ազատ (բաժանաթերթ), կամ ավելի կամ պակաս սերտաճած հիմքով (ձուլաթերթ): 

Պսակ: Սովորաբար կազմված է ավելի խոշոր թերթիկներից, քան բաժակաթերթիկները, 

վառ գույնի պսակաթերթիկներից: Պսակաթերթիկները կարող են սերտաճել կամ մնալ 

ազատ: Դրա հետ կապված տարբերում են պսակի երկու տիպ` ազատ պսակաթերթանի 

(բաժանապսակաթերթ) և սերտաճած պսակաթերթանի (ձուլապսակաթերթ): Եթե 

բաժանապսակաթերթ պսակում պսակաթերթիկը դեպի հիմքակներ և նեղացած է, ապա դա 

եղունգիկավոր պսակաթերթիկ է: Եթե հիմքը լայն է, պսակաթերթը կոչվում է նստած: 

Հաճախ հանդիպում են պսակաթերթիկների միջանկյալ ձևեր: 

Անդրոցեում: Դա մեկ ծաղկի առէջների ամբողջությունն է: Անդրոցեում առէջների քանակը 

տատանվում է 1-ից մինչև մի քանի հարյուր: Առէջները կարող լինել ազատ, կամ տարբեր 

աստիճանի սերտաճած: Եթե սերտաճած են բոլոր առէջները, դրանք կոչվում են 

միաեղբայրակիցներ, եթե մի առէջը մնում է ազատ` երկեղբայրակիցներ, եթե առէջները 

սերտաճած են մի քանի խմբերի` բազմաեղբայրակիցներ: Ըստ բարձրության` մեկը մյուսի 

համեմատությամբ առէջները կարող են լինել հավասար և տարբեր` երկուժ, երբ երկու 

առէջներ բարձր են մյուսներից,  եռուժ և այլն:  
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Առէջ: Սովորաբար առէջը կազմված է առէջաթելից և փոշանոթից: Բույսերի մեծ մասի 

առէջաթելերը պարզ են, չճյուղավորված: Եթե առէջաթելերը բացակայում են, ապա առէջը 

կոչվում է նստադիր: Փոշանոթը սովորաբար կազմված է տեկեր կոչվող 2 կեսերից, որոնք 

միմյանց միանում են կապով: Յուրաքանչյուր տեկի մեջ գտնվում են երկուական բուն կամ 

փոշեպարկ: Փոշանոթն արտաքինից ունի միաշերտ էպիդերմ: Ենթաէպիդերմալ շերտը 

կոչվում է էնդոտեց: Դրա բջիջները շատ շուտ կորցնում են կենդանի պարունակությունը, 

իսկ պատերից անջատվում են միջին շերտն ու պատող շերտը կամ տապետումը: 

Տապետումի բջիջները խոշոր են, խիտ ցիտոպլազմայով և մի քանի կորիզներով: 

Յուրաքանչյուր բնի կենտրոնում կա սպորոծին հյուսվածք, որի բջիջներից առաջանում են 

միկրոսպորները, իսկ հետո` ծաղկափոշին: Փոշանոթի հասունացմանը զուգընթաց 

տապետումի և միջին շերտի բջիջները անհետանում են, քանի որ դրանց 

պարունակությունը ծախսվում է աճող միկրոսպորների և ծաղկափոշու վրա: Ծաղկափոշու 

կառուցվածքը բավականին միատեսակ է, բայց նրա ծածկույթի` սպորոդերմի, 

ձևաբանությունը աչքի է ընկնում բազմազանությամբ: Բույսերի որոշ տեսակների 

առէջների մի մասը չունի փոշանոթներ և արտահայտված է միայն առէջաթելերով, դրանք 

կոչվում են ստամինոդներ (վուշ): Երբեմն ստամինոդները ձեռք են բերում վառ գույն և 

պսակաթերթիկանման տեսք (կաննա): 

Գինեցեում: Դա մեկ ծաղկի վարսանդների ամբողջություն է: Վարսանդառաջացնող 1 

պտղաթերթիկից (որը կրում է սերմնասաղմեր) կազմված գինեցեյը կոչվում է միանդամ, իսկ 

մի քանի պտղաթերթիկներից կազմվածը` բազմանդամ: Բազմանդամ գինեցեյը կարող է 

լինել ապոկարպ, եթե պտղաթերթիկները միմյանց չեն սերտաճում և առաջացնում են շատ 

վարսանդներ, և ցենոկարպ, եթե պտղաթերթիկները սերտաճում են մեկ վարսանդի: 

Ցենոկարպ գինեցեյը կազմված է այնքան պտղաթերթիկներից, որքան սռնակներ ունի 

սերմնարանը կամ թիակները` սպի և որքան բուն կամ կարեր ունի սերմնարանը: Ընդ որում 

պետք է հաշվի առնել թվարկած հատկանիշների ամբողջությունը, քանի, որ դրանցից մեկը 

միշտ չէ, որ ապահովում է պտղաթերթիկների թիվը:  

Վարսանդ: Դա փակ զետեղարան է սերմնասաղմերի համար, որն առաջանում է մեկ կամ 

մի քանի պտղաթերթիկների սերտաճման հետևանքով: Վարսանդը կազմված է 

սերմնարանից, սռնակից և սպիից: Երբեմն սռնակը բացակայում է, այդ ժամանակ սպին 

նստած է լինում: Ծաղկի մյուս մասերի նկատմամբ դիրքից կախված՝ սերմնարանը լինում է 

վերին և ստորին: Վերին սերմնարանը հարթ, ուռուցիկ կամ կոր ծաղկակալի վրա 

դասավորվում է ազատ և առաջանում է միայն պտղաթերթիկներից: Ստորին սերմնարանի 

առաջացմանը, բացի պտղաթերթիկներից, մասնակցում են նաև ծաղկի մյուս մասերը, 

հաճախ բաժակաթերթիկների, պսակաթերթերի և առէջների հիմքերը, հազվադեպ` 

ծաղկակալը, որի հետ այն սերտաճում է: Կա նաև կիսաստորին սերմնարան, երբ դրա գոնե 

ստորին կեսը սերտաճած է ծաղկի մյուս մասերի հետ: Միմյանց հետ չհաղորդակցվող բների 

թվից կախված՝ լինում են. միաբնային, երկբնային և բազմաբնային սերմնարաններ: 

Սերմնարանի ներսում առաջանում են սերմնասաղմերը: Սերմնարանի պատին 

սերմնասաղմի ամրացման տեղը կոչվում է ընկերք (սերմնակիր): Սերմնասաղմը ընկերքին 

ամրանում է սերմնաոտիկով (ֆունիկուլոսով): Սերմնասաղմը արտաքինից ունի 2 

ծածկույթ` ինտեգումենտ, որոնք գագաթին չեն միակցվում, թողնելով անցք` փոշեմուտք 

(միկրոպիլե): Խալազ կոչվող սերմնասաղմի հիմքը գտնվում է փոշեմուտքի հակառակ 

կողմում: Ձևավորված սերմնասաղմի ինտեգումենտների միջև գտնվում է բազմաբջիջ մի 
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հյուսվածք` նուցելուսը (մեգասպորանգիումը): Նրա բջիջներից մեկը դառնում է 

արխեսպորիալ: Դրանից առաջանում է  4 մեգասպոր:  Մեկ մեգասպորը սկիզբ է տալիս 8 

կորիզանի սաղմնապարկի: 

 

7.5 Սերմերի կառուցվածքը, տիպերը  
 

Բարձրակարգ բույսերի օրգանառաջացումը: Բարձրակարգ բույսերի օնտոգենեզը սկսվում 

է զիգոտից: Օնտոգենեզում բազմաբջիջ օրգանիզմն առաջացնում է բոլոր օրգանները`  

սկզբում` վեգետատիվ, որոնք սաղմնային վիճակում արդեն գտնվում են սաղմում: Սերմերի 

ծլելուց հետո աճում են ոչ միայն սաղմնային օրգանները, այլև ձևավորվում են տերևներն 

ու ցողունի հատվածները, բողբոջները, կողային ընձյուղները, կողային և հավելյալ 

արմատները: Զարգացման որոշակի փուլում ձևավորվում են ծաղիկները, որոնց սաղմերը 

սերմում չկան: Նոր օրգանների ծագումը օնտոգենեզում, որոնք կարծես փոխարինում են 

ծերացած, հին օրգաններին (տերևաթափ), բարձրակարգ բույսին դարձնում են «բաց» 

աճող համակարգ: Նոր օրգանների սկզբնավորումն ու աճը, որը շարունակվում է բույսի 

ամբողջ կյանքի ընթացքում, իրականանում է ապիկալ մերիսթեմի,  պերիցիկլի,  կամբիումի 

շնորհիվ: 

Սերմի ձևավորումը: Մերկասերմ և ծածկասերմ բույսերում ձևավորվում է սերմ, որն այդ 

բույսերի բազմացման և տարածման օրգանն է: Սերմը ձևավորվում է սերմնաբողբոջից` 

բեղմնավորումից հետո (առանց բեղմնավորման սերմի առաջացումը կոչվում է 

ապոմիքսիս): Ծածկասերմ բույսերի սերմը գտնվում է պտղում: Ծածկասերմ բույսերի սերմը 

կազմված է սաղմից, էնդոսպերմից, սերմնամաշկից: Սաղմը 2n է, էնդոսպերմը` 3n: Սաղմը 

նոր օրգանիզմի սկզբնակն է, կազմված մեծամասամբ մերիսթեմից: Էնդոսպերմն 

ապահովում է սաղմի սնուցումը, որը սկզբում հետերոտրոֆ է: Սկզբում էնդոսպերմն 

ակտիվ կենսագործում է, սնուցելով սաղմին մայր բույսից եկած սննդանյութերով, ապա 

սկսում է աստիճանաբար սննդանյութեր կուտակել: Սերմի հասունացման ժամանակ 

սաղմի և էնդոսպերմի միջև առաջանում են յուրահատուկ փոխհարաբերություններ. սրանց 

հավասարակշռում, երբեմն` հակադրվում է: Տարբեր բույսերի սերմերում սաղմի և 

էնդոսպերմի դիրքը, չափերը տարբեր են: Մագնոլիայինների, շուշանայինների, 

արմավենիների սաղմը շատ փոքր է,  էնդոսպերմը` մեծ: Խնձորենու, նշենու սաղմը կլանում 

է էնդոսպերմը` դրանից թողնելով մի քանի բջիջներից կազմված մաս` մաշկի տակ: 

Ընդավորների, դդմազգիների, բարդածաղկավորների սերմում էնդոսպերմից ոչինչ չի մնում 

և սերմը կազմված է միայն սաղմից և սերմնամաշկից: Վերը թվարկվածների միջև կան նաև 

միջանկյալ ձևեր: Ծաղկավորների 250 ընտանիքներից 85%-ի սերմերում էնդոսպերմ կա, 

15%-ում`չկա: Երբ սաղմը կլանում է էնդոսպերմը, սաղմի գործառույթը ընլայնվում է, այն 

դառնում է նաև պահեստարան: Սննդանյութերը կարող են կուտակվել նաև 

պերիսպերմում: Սերմնամաշկը սովորաբար բազմաշերտ է: Գլխավոր գործառույթը 

պաշտպանականն է: Օգնում է նաև տարածվելուն, քանի որ ունենում է մազիկներ, 

ելուստներ: Գույնով, կառուցվածքով տարբեր բույսերում տարբեր է: Հաստությունը, 

ամրությունը, դիմացկունությունը կախված են պտղակցից:  Եթե պտուղը բացվող չէ, ապա 

սերմնամաշկը բարակ է` բալ, արևածաղիկ: Խաղողի, բամբակենու սերմերի մաշկը հաստ է, 
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փայտացած: Սերմերի ծլման սկզբնական փուլում երբեմն լորձնանում է` սերմերն 

ամրացնելով հողում և կուտակում է ջուր: Սերմնամաշկի վրա երևում է սերմնաելքը, որով 

ջուր է մտնում սերմի մեջ: Սովորաբար սաղմնային արմատիկի գագաթն ուղղված է 

միկրոպիլեին (սերմնաելք) և ծլանցքով դուրս է գալիս ելքից: Սերմնամաշկի վրա երևում է 

սպի, որով սերմն ամրացած է սերմնաոտիկին: Ոտիկով անցնում է փոխադրող խուրձը:  

Էնդոսպերմ: Կազմված է պահեստող հյուսվածքի խոշոր բջիջներից: Կարող է պարունակել 

օսլայի հատիկներ, ճարպիկաթիլներ, սպիտակուցի մարմնիկներ: Ծաղկավորների մեծ մասի 

սերմը ճարպակիր է: Սերմն ուռչելիս, էնդոսպերմի նյութերը ֆերմենտների ազդեցությամբ 

հիդրոլիզվում են և ներծծվում սաղմի կողմից, որից հետո էնդոսպերմը քայքայվում է:  

Սաղմ: Հասունացած սերմերը մեծամասամբ լինում են դիֆերենցված` սաղմնային ընձյուղն 

ունի սաղմնային ցողունիկ և շաքիլներ կամ շաքիլ: Շաքիլները լինում են 2 կամ 1 կամ մի 

քանիսը (փշատերևավոր բույսեր): Առանցքի վերին ծայրում գտնվում է գագաթային աճման 

կետը` աճման կոնը: Երբեմն ընձյուղի գագաթում արդեն հիմնադրված են շաքիլներին 

հաջորդող տերևների սկզբնակները` սաղմի բողբոջիկները: Առանցքի այն հատվածը, որը 

զբաղեցնում են շաքիլները, կոչվում է շաքիլային հանգույց, որից ներքև առանցքի հատվածը 

կոչվում է հիպոկոտիլ` ենթաշաքիլային ծունկ: Շաքիլից վերև առանցքի հատվածը կոչվում 

է վերշաքիլային ծունկ` էպիկոտիլ: Հիպոկոտիլից ներքև գտնվում է սաղմնային արմատիկը` 

ծածկված արմատապատյանով: Երկշաքիլավոր սաղմում ընձյուղի աճման 

կետը`բողբոջիկը, գտնվում է շաքիլների միջև, գագաթային է: Միաշաքիլ սաղմում 

գագաթային դիրքում շաքիլն է, բողբոջիկը կողային է: Սաղմերի տարբերությունն 

առաջանում է զարգացման ընթացքում` սկզբում շաքիլային երկու թմբիկ են,  հետո 

զարգանում են երկուսը կամ մեկը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.5 Սերմնահատիկների տեղադրումը 

հողում 

 

 

7.6 Պտուղ  
 

Պտուղը կրկնակի բեղմնավորման ժամանակ ձևափոխված ծաղիկն է: Գիտությունը, որն 

ուսումնասիրում է պտուղը, կոչվում է կարպոլոգիա: Պտուղը սերմերի պաշտպանության, 

իսկ հաճախ էլ դրանց տարածման համար նախանշված օրգան է: Պտուղը առաջանում է 

գինեցեյից: Որոշ բույսերի պտուղն առաջանում է առանց բեղմնավորման և կոչվում է 

պարթենոկարպ` կուսապտուղ: Դրանք հաճախ սերմեր չեն ունենում` խաղող, տանձենի, 
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որոշ ցիտրուսայիններ: Պտղաբույլերը առաջանում են իրար հետ սերտաճած մի քանի 

ծաղիկներից` ճակնդեղ, կամ ծաղկաբույլից` թթենի, թզենի, արքայախնձոր: 

Կառուցվածքը: Պտուղը կազմված է պտղապատյանից (պերիկարպ) և սերմերից: 

Պտղապատյանը ձևավորված է սերմնարանի պատից, հաճախ նաև առէջների հիմքից, 

պսակաթերթիկներից, բաժակաթերթիկներից, հազվադեպ` ծաղկակալից: Պտղապատյանը 

կազմված է 3 շերտից. 

• արտաքին` էկզոկարպ,  

• միջին` մեզոկարպ,  

• ներքին` էնդոկարպ: 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

Նկար 7.6  Վարունգի պտուղ                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7.7 Լոլիկի պտուղ 

Դասակարգում: Պարզ ապոկարպ գինեցեյից առաջացած պտուղները կոչվում են 

ապոկարպներ (առաջացել են մի քանի ազատ կամ 1 պտղաթերթիկից), իսկ ցենոկարպ 

գինեցեյից առաջացածները` ցենոկարպներ (առաջացել են 2 կամ մի քանի սերտաճած 

պտղաթերթիկներից):  

Պարզ պտուղները առաջացել են 1 վարսանդից, երբեմն այն բաժանվում է բներով 

(մասնատված) կամ մասնատվում է հատվածների (հատվածավոր): Միևնույն ծաղկի մի 

շարք վարսանդներից առաջացած պտուղը կոչվում է հավաքական (բարդ): Պտուղները 

լինում են չոր և հյութալի: 
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Բաժին 8 

ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 
 

8.1 Լոլիկ 

 

Բուսաբանական և կենսաբանական առանձնահատկությունները 

Լոլիկը (Licopersicum esculentum) մորմազգիների (Solanacea) ընտանիքին պատկանող 

ջերմասեր մշակաբույս է: Բազմամյա է, սակայն մշակվում է որպես միամյա:  

Լոլիկը խմբավորվում է ըստ հասունացման ժամկետների (վաղահաս, միջահաս, ուշահաս), 

թփի արտաքին տեսքի, տերևների ձևի, բույսի աճեցողության, պտուղների գույնի, ձևի ու 

չափի և այլն: Ըստ ցողունի աճեցողության բնույթի, բոլոր սորտերը և հիբրիդները 

բաժանվում են 3 խմբի` 

• Սահմանափակ` դետերմինանտ 

• Միջին աճեցողության` կիսադետերմինանտ և  

• Անսահմանափակ` ինդետերմինանտ աճ ունեցողներ: 

Պաշտպանված գրունտում նպատակահարմար է մշակել անսահմանափակ աճ ունեցող 

սորտերը և հիբրիդները: 

Ըստ պտուղների խոշորության արտադրությունում խմբավորված են 4 խմբի մեջ. 
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• հաղարջանման (երկար ողկույզը պարունակում է 30-60 մանր պտուղներ) 

• բալանման «Չերի» (պտուղի զանգվածը` 20-35 գր), ունի ողկույզներով և առանձին 

պտուղներով հավաքվող ձևեր, 

• կոկտեյլային (պտղի զանգվածը` 35-50 գր), ունի ողկույզներով և առանձին 

պտուղներով հավաքվող ձևեր, 

• միջին խոշորության (պտղի զանգվածը` 100-200 գր), ունի ողկույզներով և առանձին 

պտուղներով հավաքվող ձևեր, 

• խոշորապտուղ (պտղի զանգվածը 200-350 գր և ավելի), հավաքվում է առանձին 

պտուղներով: 

Սերմերի ծլման լավագույն ջերմաստիճանը 24-260C-է: 100C-ից ցածր ջերմաստիճանում այն 

չի ծլում: Շաքիլատերևների և առաջին երկու իսկական տերևների ի հայտ գալուց հետո 

պետք է ապահովել ցերեկը 20-22C0, իսկ գիշերը 16-18 C0 ջերմություն:  Բույսի վրա առաջին 

կոկոնների ի հայտ գալուց հետո ջերմաստիճանն անհրաժեշտ է իջեցնել ցերեկը մինչև 18-

20 C0, իսկ գիշերը ապահովել 16C0: 

Օդի և հողի օպտիմալ ջերմաստիճանը մեծապես պայմանավորված է լուսավորվածությամբ 

և օդում ածխաթթու գազի պարունակությամբ: Ամռան արևոտ օրերին բույսին անհրաժեշտ 

է 22-25 C0 ջերմություն, ամպամած օրերին` 20-22 C0, իսկ գիշերը` 16-18 C0: Ձմռան և վաղ 

գարնան ամիսներին, երբ լուսավորվածությունը բավարար չէ, անհրաժեշտ է ցերեկվա 

ժամերին պահպանել 20-21 C0, տևական ամպամած եղանակին` 18-20 C0, գիշերը` 16 C0 

ջերմություն: 30-32C0-ից բարձր և 13 C0-ից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում 

զգալիորեն դանդաղում են աճման գործընթացները, ծաղկափոշին դառնում է ստերիլ և 

պտղակալում տեղի չի ունենում:   

Որքան բարձր է օդի ջերմաստիճանը, այնքան արագ են հասունանում պտուղները, դրանք 

ավելի փոքր են լինում, ծաղկաողկույզները լինում են քիչ ճյուղավորված, միջհանգույցները 

երկարում են, որն ի վերջո հանգեցնում է վաղ, սակայն ցածր բերքի ստացմանը: Ցածր 

ջերմաստիճանային պայմաններում ձևավորվում է ուշ և բարձր բերք: 

Լոլիկի բույսերի պահանջը խոնավության նկատմամբ աճման տարբեր փուլերում տարբեր 

է: Սածիլի աճեցման, ծաղկման և պտղակալման փուլում հողի խոնավությունը չպետք է 

գերազանցի լրիվ խոնավունակության 70-75%-ը: Այդ փուլում պետք է բույսերը զգան 

խոնավության որոշակի պակաս, որը նպաստում է ինտենսիվ վեգետատիվ աճի կանխմանը: 

Ծլման և պտղալիցի փուլերում խոնավության նկատմամբ պահանջը առավելագույնն է` 

լրիվ խոնավունակության 75-85%-ը: 

 

 

Սերմերի նախապատրաստումը ցանքի համար 

• 24000-26000 հատ լոլիկի սերմը բավարար է 1 հեկտար տարածքի համար 

խոռոչիկներում անհրաժեշտ քանակով սածիլներ աճեցնելու համար:  

• Լոլիկի 1000 սերմի կշիռը 4-5 գ է: 1գ պարունակում է  220-300 հատ սերմ: 

• Սերմերի հավասար և համերաշխ ծլունակությունը պայմանավորված է դրանց 

որակով: 
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• Ծլման գործընթացն արագացնելու և համերաշխ ծլունակություն ապահովելու 

համար խորհուրդ է տրվում նախքան ցանքը սերմերը 12 ժամ տևողությամբ թրջել 

միկրոտարրերի լուծույթում՝ բորաթթու՝ 0,02%, ծծմբաթթվային մանգան՝ 0,05%, 

ծծմբաթթվային ցինկ՝ 0,05%, մոլիբդենաթթվային ամոնիում՝ 0,01%, ծծմբաթթվային 

պղինձ՝ 0,05%, ծծմբաթթվային երկաթ՝ 0,05%, կալիումի յոդատ 0,025%: Լուծույթի 

ջերմաստիճանը պահեք 22-24C0: Սերմերի չոր զանգվածի և լուծույթի 

հարաբերությունը՝ 1:3-4: Թրջելուց հետո սերմերը չորացրեք, այնուհետև ցանեք: 

Նույն բաղադրությամբ լուծույթն առաջարկվում է կիրառել նաև բույսերի 

արտաարմատային սնուցման համար՝ բույսի 2-3 տերև հասակում: 

 

Լոլիկի մշակությունը գրունտային ջերմատներում 

 

 Սածիլների աճեցումը  

Ցանքն անհրաժեշտ է կատարել 5x5x5սմ3 սնման մակերեսով խոռոչիկների մեջ: 

Հողախառնուրդ պատրաստելու համար վերցնում են 3 մաս տորֆ, 1 մաս կենսահումուս, 

արդյունավետ է նաև 4 մաս տորֆ, 4 մաս ճմահող, 2 մաս կենսահումուս խառնուրդի 

օգտագործումը:  

Նախքան ցանքը խոռոչիկները առատ ջրում են սննդարար լուծույթով: Փայտիկի 

օգնությամբ յուրաքանչյուր խոռոչիկում դրվում է մեկական սերմ: Ցանքից հետո սերմերն 

անհրաժեշտ է ծածկել տորֆի բարակ շերտով և պոլիէթիլենային թաղանթով:  

Այրվածքներից խուսափելու համար պոլիէթիլենային թաղանթը ծածկում են թերթով: Շուտ 

ծլելու համար խոռոչիկները կարելի է տեղադրել ջեռուցման խողովակների վրա՝ դրանցից 

20-30 սմ բարձր:  

Եթե խոռոչիկները տեղադրվելու են հողի վրա, ապա անհրաժեշտ է այն հարթեցնել, ծածկել 

սպիտակ պոլիէթիլենային թաղանթով, որպեսզի արմատները զերծ մնան հողի մեջ 

թափանցելուց և հողի հիվանդություններից:  

Ծլման շրջանում պահպանել բավարար խոնավություն: Ծլելուց հետո այրվածքից 

խուսափելու համար ահնրաժեշտ է հեռացնել պոլիէթիլենային թաղանթը և ջրել սննդարար 

լուծույթով՝ 10լ ջրին ավելացնելով  5-10 գ ամոնիումի սելիտրա, 40-50 գ սուպերֆոսֆատ, 

15-20գ ծծմբաթթվային կալիում: Կարելի է օգտագործել նաև նիտրոամոֆոսի 40-60%-ոց (4-

6գ 10լ ջրում) լուծույթ: 

Խոնավության և լավագույն ջերմաստիճանի (24-26 C0) պայմաններում լոլիկի սերմերը 

ծլում են 4-5 օրում: Շաքիլատերևների երևալուց հետո ջերմաստիճանը ցերեկվա ժամերին 

պետք է իջեցնել մինչև 18-200C, իսկ գիշերը՝ 15-16 C0, որը սածիլները պահպանում է 

ձգվելուց: Մեկ շաբաթ անց ջերմաստճանը բարձրացրեք. ցերեկը, արևային եղանակին՝ 

մինչև 20-22 C0, ամպամած օրերին՝ 18-19 C0, գիշերը՝ 17-18 C0: Սածիլները ջրեք չափավոր, 

ցանկալի է՝ վաղ առավոտյան: Կարելի սածիլները խոռոչիկներից անմիջապես դաշտ 

տեղափոխել մինչև 40 օրական հասակը: 

 

Սածիլումը և խնամքի աշխատանքները 

Սածիլները հիմնական տեղում տնկում են ուղղահայաց դիրքով, հողով չծածկելով ցողունը։ 
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Գոյություն ունեն լոլիկի բույսերի ջերմատներում սածիլման մի քանի եղանակներ։ 

Ինդետերմինանտ ձևերի համար առավել տարածված է երկգծանի ժապավենաձև 

սածիլման եղանակը, 100+60 х 45…50 սմ սխեմայով, այսինքն` տնկման միջին 

խտությունը կազմում է 2,5 բույս/մ2։ Սածիլումից հետո դրանք ջրվում են (շուրջ 2-3լ/մ2 

հաշվարկով)։  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Նկար 8.1 Ավելորդ շիվերի հեռացում 

 

 

 

 

Երկու–երեք օր անց բույսերը կապում են ուղղահայաց կոթալարերին և այդ 

գործողությունը կրկնում են շաբաթական մեկ անգամ։  

Կապելուց անմիջապես հետո սկսում են բույսի ձևավորումը։  

Ինդետերմինանտ ձևերի դեպքում ձևավորում են մեկ ցողուն։ Այդ նպատակով 

շաբաթական 2 անգամ  կատարվում է բճաշվերի (տերևածոցերում առաջացող կողմնային 

ավելորդ շիվեր` տես նկար 8.1) հեռացում, երբ դրանց երկարությունը հասնում է 2-5 սմ  

(առավելագույնը` 5-7 սմ)։ Բճաշվերը հեռացվում են մինչև հիմքը, սովորաբար այդ 

գործողությունը կատարելով առավոտյան ժամերին։   

Սածիլումից 45-50 օր հետո կատարվում է հաջորդ գործողությունը` ստորին տերևների 

աստիճանաբար հեռացումը (հողին հարող հատվածում խոնավ օդի լճացումից 

խուսափելու և հիվանդությունների զարգացումը կանխարգելելու նպատակով)։ 

Տերևները հեռացվում են շաբաթական մեկ անգամ, սակայն ոչ ավելի, քան միանգամից 2-3 

տերև։ Բույսերը ջրում են տերևների հեռացումից հետո նվազագույնը մեկ օր անց։ 

Երբ բույսի երկարությունը հասնի վերին լարին, դրա վրա ձևավորված կլինեն 8-9 

պտղաողկույզ։ Սակայն ինդետերմինանտ ձևերի աճը դրանով չի դադարում` բույսը 

շարունակում է աճել։ 
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Գոյություն ունեն բույսի հետագա ձևավորման մի քանի եղանակներ, թեև դրանցից  

գլխավորապես կիրառվում են երկուսը։ Ավելի հին  եղանակն այն է, երբ ցողունը 

անցկացնում են վերին լարի վրայով և աստիճանաբար իջեցնում են 45° թեքությամբ, 

կապելով այն հարևան բույսերի ցողուններին։ Երբ այն արդեն հասնում է գետնին, 

ծերատում են հողից 50 սմ բարձրության վրա։  

Ավելի առաջադեմ եղանակը հետևյալն է։ Վերին լարին ուղղահայաց թել է կապվում հատուկ 

կոճերի միջոցով (արտադրվում են վերջիններիս բազմաթիվ տեսակներ, որոնցից մեկ-

երկուսը պատկերված են նկար 8.2 և 8.2ա-ում)։ Աճին զուգընթաց ցողունը իջեցվում է 

ցանցերի կամ հատուկ մետաղական հենալարերի վրա (նկար 8.3)։ Ընդ որում, ցողունից 

հեռացվում են դրա ստորին հատվածի տերևները։ 

 

 
 

Նկար 8.2 Բույսի ցողունի անցկացման 

լարեր,որոնք կապվում են այս կոճերին 
 

Նկար 8.2 ա Բույսի հետագա ձևավորման համար 

ցողունները անցկացնում եմ թելերից 
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Ջերմաստիճանային ռեժիմը նախքան պտղակազմակերպման սկիզբը. արևոտ օրերին` 

+20-22 С°, ամպամած եղանակին` +19-+20 С°, գիշերը` +16-+17 С°։ 

Պտղակալման մեկնարկից հետո ջերմաստիճանային ռեժիմը փոխում են։ Բանն այն է, որ 

ծաղկի բեղմնավորումը տեղի է ունենում +24-+32 С° ջերմաստիճանային միջակայքում։ +15 

С°-ից ցածր ջերմաստիճանում լոլիկը չի ծաղկում, իսկ +10 С°-ի դեպքում աճը դադարում է։ 

Չափազանց բարձր ջերմաստիճանները նույնպես բարենպաստ չեն. +32 С°-ից բարձր 

ջերմաստիճանում ծաղկափոշու հատիկները չեն ծլում, ինչպես նաև դանդաղում է 

ֆոտոսինթեզը։  

Նշված պատճառներով պտղակալումից հետո ջերմաստիճանը բարձրացնում են. արևոտ 

օրերին` +24-+26 С°, ամպամած եղանակին` +20-+22 С°, գիշերը` +17-+18 С°, օդի 

հարաբերական խոնավությունը պահելով 60-65%-ի սահմաններում։ Լոլիկը 

ինքնափոշոտվող մշակաբույս է, հետևապես փոշոտման ժամանակաշրջանում օդը պետք է 

խոնավ չլինի։ Ծաղկափոշին միայն չոր վիճակում է կարող անջատվել առէջներից և 

հայտնվել վարսանդի սպիի վրա։ 

Լոլիկի մշակության համար ջերմաստիճանը և խոնավությունը կարևոր գործոններ են և 

այդ պատճառով դրանք մշտապես վերահսկվում են։ Վերահսկումն իրականացվում է երկու 

մակարդակով։ Նախ` ձեռքով, անմիջապես ջերմատանը։ Անհրաժեշտության դեպքում 

նախատեսում են սարքավորումների կառավարման վահանակի հետ արագ կապի 

հնարավորություն։ Երկրորդ` վերահսկում տվիչների միջոցով, որոնք գրանցում են 

միկրոկլիմայի փոփոխությունները և տվյալները փոխանցում  կառավարման վահանակ, 

որտեղ օպերատորը հետևում է դրանց: Ստացված տվյալներից ելնելով, օպերատորը կարող 

է փոփոխել ցուցանիշները։  

Վերահսկման և կառավարման անալոգային համակարգերը ժամանակին համարվել են 

հուսալի և ժամանակակից։ Սակայն այժմ դրանք բարոյապես հնացել են։ Դրանց հիմնական 

թերությունը ցուցանիշների կառավարումը իրականացնող անձի մշտական ներկայության 

կարիքն է։ 

Այդ պատճառով ներկայումս կիրառվում են ավելի ժամանակակից համակարգեր, որտեղ 

բոլոր գործընթացները կառավարվում են համակարգչով, այդ թվում` օդափոխությունը, 

վարագույրների աշխատանքը և այլն։ Այստեղ մարդու անմիջական մասնակցություն չի 

պահանջվում, քանի որ օպերատորը միայն մուտքագրում է անհրաժեշտ ցուցանիշները։ 

Նման համակարգերի թերությունը սարքավորման բարձր գինն է։  

Նկար 8.3  Ցողունի իջեցումը մետաղական 

հենալարերի վրա 



186 

 

 

Լոլիկի ջրումը ջերմատնային պայմաններում իրականացվում է չորս եղանակներով` 

ստորգետնյա, մակերեսային, անձրևացման և կաթիլային ։  

Առաջին եղանակը գրեթե չի կիրառվում, իսկ երկրորդ և երրորդ եղանակներն արդեն 

բարոյապես հնացել են, սակայն դեռևս շարունակվում են կիրառվել։  

Չորրորդ` կաթիլային եղանակը շատ ավելի արդյունավետ է։ Այս դեպքում ջրումը 

զուգակցվում է նաև բույսերի սնուցմամբ (ջրումները կատարվում են սննդարար 

լուծույթով)։ Նման համակարգը մի շարք առավելություններ ունի. 

– ջուրը տրվում է սահմանված ժամանակահատվածներով և դադարի 

միջակայքերով և հետևապես, չկան հողի խոնավության կտրուկ 

տատատանումներ, ինչպես դա տեղի է ունենում ջրման այլ եղանակների 

դեպքում. 

– խոնավության անհրաժեշտ մակարդակն ավելի ճշգրտորեն է պահպանվում, 

– ավտոմատացման և վերահսկման հնարավորություններն ավելի մեծ են, 

– հողի մակերևույթի մոտ խոնավացում տեղի չի ունենում, որը փոքրացնում է 

սնկային հիվանդությունների տարածման հավանականությունը, 

– կատարվում է ջրի զգալի խնայողություն (մինչև 30%)։ 

Լոլիկի ձմեռա-գարնանային մշակության ընթացքում ջրօգտագործման գործակիցը 

կազմում է 45–50 լ/կգ։ Այդ պատճառով օրվա մեջ մի քանի անգամ կատարվում են 

փոքրածավալ ջրումներ, որպեսզի հողում պահպանվի որոշակի խոնավություն։ 

Հողի խոնավությունը բույսի աճի ու զարգացման տարբեր փուլերում հետևյալն է. 

– սածիլների տնկումից մինչև պտղակազմակերպման սկիզբ – լրիվ 

խոնավունակության 65-75 %,  

– պտղակազմակերպման սկզբից մինչև աոաջին բերքահավաք – լրիվ 

խոնավունակության 70–80 %, 

– աոաջին բերքահավաքից մինչև վեգետացիայի ավարտը – լրիվ 

խոնավունակության 80–85 %։ 

Ոռոգման ջրի  որակի հանդեպ ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները (մինչ 

պարարտանյութն ավելացնելը). 

 թթուների և տարբեր վնասակար խառնուրդների բացակայություն, 

 աղերի ընդհանուր պարունակությունը` 1000-1200 մգ/լ,  

 միջավայրի ռեակցիան` չեզոքին մոտ (рН = 6-8),  

 օդով հագեցվածություն,  

 ջերմաստիճանը` հողի ջերմաստիճանին մոտ։ 

 

Լոլիկի սնուցումը 

Կաթիլային ոռոգման համար սննդարար լուծույթի պատրաստման նպատակով սկզբում 

պատրաստվում են խտացված մայր լուծույթները, որոնք կիրառումից առաջ նոսրացվում և 

խառվում են, ստանալով բանվորական լուծույթ: Վերջինս բույսին տրվում է կաթիլային 

ոռոգման համակարգի միջոցով։ Սովորաբար պատրաստվում է երկու մայր լուծույթ (Ա և 

Բ), պարարտանյութերն ընտրելով այնպես, որ նստվածքագոյացում տեղի չունենա։ 

Լոլիկի սնուցման համար մայր լուծույթների օրինակ (կգ/մ3): 
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Մայր լուծույթ Ա  

Կալցիումի նիտրատ - 63,7, 

Կալիումի նիտրատ - 10,0, 

Ամոնիումի նիտրատ - 4,0, 

Երկաթի խելատ (9%-անոց) - 0,56։ 

Մայր լուծույթ Բ 

Կալիումի նիտրատ - 30,4, 

Կալիումի ֆոսֆատ - 20,4, 

Կալիումի սուլֆատ - 4,4, 

Մագնեզիումի սուլֆատ - 18,5, 

Մանգանի սուլֆատ - 0,16, 

Բորաթթու - 0,12, 

Ցինկի սուլֆատ - 0,11, 

Պղնձի սուլֆատ - 0,012, 

Ամոնիումի մոլիբդատ - 0,012: 

Սննդարար տարրերի պարունակության ընտրությունը հարկավոր է կատարել խիստ 

մանրակրկիտ (սովորաբար կատարվում է ագրոքիմիական լաբորատորիայի անալիզների 

հիման վրա), քանի որ լոլիկը սուր կերպով է արձագանքում որևէ տարրի պակասին։ 

 

Ածխաթթու գազով հարստացում 

Ածխաթթու գազը բույսերին անհրաժեշտ է ֆոտոսինթեզի համար։ Մթնոլորտում СО2-ի 

պարունակությունը կազմում է 0,03%, սակայն պաշտպանված գրունտի փակ օդային 

տարածքում, ցերեկային ժամերի ինտենսիվ ֆոտոսինթեզի պայմաններում, այն կարող է 

նվազել մինչև 0,01% (դրանից ցածր պարունակության դեպքում ֆոտոսինթեզը դադարում 

է)։ Այսինքն, բույսերին ածխաթթու գազը չի բավականացնում։ Մյուս կողմից, 

պաշտպանված գրունտի պարագայում հնարավոր է կարգավորել ածխաթթու գազի 

պարունակությունը օդում։   

Կիրառվում են СО2-ով ջերմատան օդի արհեստական հարստացման հետևյալ մեթոդները. 

1. Բնական գազի այրում հատուկ գեներատորներում։ Սա ավելի քիչ ծախսատար 

մեթոդ է, սակայն ունի թերություն։ Տարվա տաք եղանակներին СО2-ով 

հարստացված տաք օդը է´լ ավելի է տաքացնում ջերմատունը և ջերմաստիճանի 

ավտոմատացված կարգավորման դեպքում օդափոխման համակարգով դուրս է 

մղվում։   

2. Ավելի հեռանկարային եղանակ է բնական գազով աշխատող կաթսայատների 

արտանետած գազերի օգտագործումը։ Այս գազերը անցնում են բաշխման հատուկ 

համակարգի միջով և ճկափողերով (որոնք անցնում են բույսերի յուրաքանչյուր 

շարքի երկարությամբ) դուրս են գալիս օդ։    

СО2-ի օպտիմալ պարունակությունը կախված է լուսավորությունից և բույսերի 

զարգացման փուլից.   

սածիլման ժամանակ - 0,05-0,1 %,  

մինչև պտղակալումը - 0,05-0,18 %,  

պտղակալման ժամանակ - 0,04-0,15%: 
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Լոլիկի փոշոտումը 

Լոլիկի պտղակազմակերպումը սկսվում է սածիլների տնկումից 2-2,5 ամիս անց։ Թեև լոլիկը 

ինքնափոշոտվող մշակաբույս է, ջերմատան փակ տարածքում փոշոտման խնդիրներ են 

առաջանում։  

Պտղակալումը բարելավելու համար նախկինում պտղաողկույզները ենթարկում էին 

վիբրացիայի՝ էլեկտրամագնիսական  փոշոտիչների (վիբրատորների) օգնությամբ։  

Ներկայումս փոշոտման համար օգտագործվում են իշամեղուները (նկար 8.4)։ 

Իշամեղուների օգնությամբ բերքատվությունը բարձրանում է նվազագույնը 20-25%-ով 

(երբեմն մինչև 40%)։ Մեկ հեկտարի համար օգտագործում են իշամեղուների 5-6 

մեղվաընտանիք, իսկ մեղվաընտանիքի ակտիվությունը տևում է 1,5-2 ամիս։  

 

 

 
 

Լոլիկիի բերքահավաքը 

Գարնանը լոլիկի բերքահավաք կատարվում է յուրաքանչյուր 2-3 օրը մեկ անգամ, իսկ 

ամռանը` ամեն օր։ Պտուղները հավաքվում են առանց պտղակոթերի և դասավորվում 

սայլակների վրա տեղադրված արկղերում։   

Պտուղները հավաքվում են կարմիր կամ վարդագույն հասունության աստիճանում։ 

Սովորաբար խորհուրդ է տրվում բերքը հավաքել վարդագույն վիճակում, քանի որ ավելի 

կարմիր պտուղները արագացնում են պտղաողկույզի հասունացումը և դրանով իսկ 

նվազեցնում հարևան պտուղների հյութակալումն ու քաշը։  

Գրունտային մշակության մեթոդը լայնորեն կիրառվել է տնտեսություններում մինչև 

նախորդ դարի վերջը։ Այժմ այդ մեթոդը բարոյապես հնացել է, թեև շարունակում է 

կիրառվել։ Սակայն դրանից աստիճանաբար հրաժարվում են, անցնելով մշակության 

հիդրոպոնիկ փոքրածավալ եղանակին` հանքային բամբակի, կոկոսի, պեռլիտի կամ այլ 

սուբստրատի կիրառմամբ: 

 

Լոլիկի մշակությունը փոքրածավալ հիդրոպոնիկ եղանակով 

Սածիլների աճեցումը  

 Սածիլների աճեցման ամենից տարածված սուբստրատը հանքաբամբակե 

խորանարդիկներն են՝ 4 սմ x 4 սմ չափով: Այս խորանարդիկներն ունեն ջրի լավ 

Նկար 8.4 Իշամեղուներով փոշոտում 
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կլանողունակություն, միևնույն ժամանակ լավ դրենաժ՝ թթվածնով հարստացումն 

ապահովելու համար: Դրանց ջուր-օդ հարաբերակցությունն է` 60–80%, 40%–20%: 

Նախապես 1 օր առաջ խորանարդիկները անհրաժեշտ է թրջել 5,5–6,0 pH ունեցող և 0,5 

mS/cm (միլիսիմենս)-ից ցածր էլեկտրահաղորդականություն ունեցող ջրով: 

Նախապես բացված անցքերում սերմերը ցանելուց հետո դրանք պահեք խոնավ, որից հետո 

սերմերը ծածկելու կարիք չկա: Խորանարդիկները ջրեք օրը մի քանի անգամ՝ ջերմատան 

լույսի և ջերմության պայմաններին համապատասխան: Թույլ չտաք, որ դրանք չորանան 

կամ չափից ավելի խոնավ լինեն, քանի որ դա կվնասի ծլող սերմերին: 

Արտադրական նպատակով աճեցնողների մեծամասնությունը սերմերով 

խորանարդիկները դնում են ջերմատան հատուկ սածիլների համար նախատեսված 

բաժնում: Ջերմատան այս տարածքն ունի վերևից ոռոգելու համար նախատեսված ցնցուղ, 

որը պարբերաբար կառավարվում է թայմեր-ժամացույցի կամ խոնավության սենսորի 

միջոցով: Օդային սլաքավոր ցնցուղները, ինչպես անտառային սածիլների 

արդյունաբերության մեջ է, հատկապես հարմար են համատարած ոռոգում ապահովելու 

համար: Այս եղանակով սածիլները կարելի է տեղադրել ջերմատան ողջ տարածքով՝ առանց 

ձեռքով ոռոգող աշխատողների համար մուտքի արահետներ բացելու:  

Մեկ այլ մեթոդ է «Մակընթացության» և «Տեղատվության» սկզբունքով ոռոգմամբ 

սեղանները: Ջրման ցիկլերը կարող են կանոնավորվել խոնավության սենսորների կամ 

ոռոգման կարգավորիչի միջոցով: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոռոգման ժամանակ 

լցանյութն ամբողջությամբ ներծծվի ջրով: Ջուրը պետք է հավասարապես կիրառել բոլոր 

բույսերի վրա, այլապես կարող է անհավասար աճ տեղի ունենալ: Բույսերը պետք է ջրվեն 

բավական վաղ, որպեսզի տերևները հասցնեն չորանալ մինչև մթնելը: Որքան բույսերը 

մեծանում են, այնքան ավելի շատ ջուր են պահանջում: Որպես կանոն երկարող ցերեկները 

և միջին ջերմաստիճանը ավելացնում են բույսերի ջրի կարիքը:  

Շարժական, պտտվող (սահովի) սեղանները կամ բետոնյա կաղապարներից, 

խողովակներից, անտառանյութից և լարացանցերից պատրաստված պակաս թանկարժեք 

սեղանները կծառայեն որպես սածիլների համար ժամանակավոր տարածք: Հյուսիսային 

լայնություններում սածիլների համար նախատեսված տարածքը պետք է ունենա հավելյալ 

արհեստական լույս, ինչպես օրինակ գազապարպումային բարձր ճնշման լամպերը 

(մետաղահալոգեն, ԴՆԱՏ, ԴՆԱԶ)՝ լույսի ինտենսիվությունը բարձրացնելու և ձմեռային 

ամիսներին ցերեկվա տևողությունը  երկարացնելու համար: Սածիլները հանքաբամբակե 

խորանարդիկների կամ այլ կաղապարների մեջ փոխադրելուց հետո պետք է պահվեն 

սածիլների համար նախատեսված տարածքում, մինչև դառնան 55 օրական՝ նախքան 

ջերմատան արտադրական տարածքում վերատնկվելը: Այս վերջին վերատնկման 

ժամանակ ժամանակավոր սեղանները կարող են հեռացվել, իսկ տարածքը կարելի է 

օգտագործել արտադրության համար: Ինչպես նշվել է ավելի վաղ, արտադրողների 

մեծամասնությունը նախընտրում է գնել 6-8 շաբաթական սածիլներ՝ սեփական սածիլներն 

աճեցնելու աշխատանքից ու ծախսերից խուսափելու համար: Հաճախ լոլիկի սածիլները 

պատվաստվում են հզոր, հիվանդությունների դեմ կայուն պատվաստակալների վրա: 

Կանաչ պատվաստումը հոգնեցուցիչ, ժամանակատար գործընթաց է, ուստի մեծ 

ջերմատնային արտադրություն ունեցողներն ավելի լավ է խուսափեն այդ գործընթացից և 

գնեն սածիլները:  
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Դրենաժը շատ կարևոր է սածիլների աճի ընթացքում: Ջուրը կամ սնուցիչ լուծույթը պետք 

է անցնի սուբստրատի միջով և դուրս գա: Միևնույն ժամանակ, այդ ընթացքում այն 

թթվածին է հասցնում բույսերի արմատներին:  

Աճեցման համար նախատեսված խորանարդիկները չպետք է դնել պլաստիկ թիթեղի վրա, 

քանի որ այն լուծույթը կհավաքի խորանարդիկների տակ՝ նվազեցնելով առկա թթվածինը, 

կնպաստի ջրիմուռների առաջացմանը և հաջորդիվ՝ սնկի մոծակների առաջացմանը: 

Մետաղե ցանցային սեղանները կապահովեն լավ դրենաժ և թույլ կտան, որ տեղի ունենա 

«արմատների էտում» օդով, այնպես որ սածիլների արմատներն ավելի շատ կմնան 

խորանարդիկների մեջ՝ ձևավորելով խիտ ճյուղավորված արմատային համակարգ: Այս 

արմատներն արագ կաճեն հանքաբամբակե սալիկներում կամ այլ սուբստրատում, ուր 

բույսերը վերջապես կվերատնկվեն:  

Սկզբնական ծլարձակության ընթացքում ջերմաստիճանը պահպանեք 25-26C°-ի 

միջակայքում: Երբ ծիլերն ի հայտ են գալիս, սաղմնային տերևները` շաքիլատերևները 

բացվում են: Այդ ժամանակ անհրաժեշտ է բարձրացնել ջրող լուծույթի 

էլեկտրահաղորդականությունը մինչև 1.0–1.5 միլիսիմենս: Այնուհետև ցածրացնել 

ցերեկվա ջերմաստիճանը մինչև 23C°, իսկ գիշերվա ջերմաստիճանը` 20C°, պահպանելով 

մի քանի շաբաթ: Հյուսիսային գոտիներում, որտեղ ձմեռային ամիսներին առկա է արևային 

լույսի ցածր ինտենսիվություն, պետք է ապահովել արհեստական հավելյալ լուսավորում՝ 

օգտագործելով բարձր ինտենսիվություն ունեցող գազապարպումային լամպերը 

(մետաղահալոգենային և նատրիումային լամպերը): Անհրաժեշտ է ստուգել լուսավորման 

սարքերի տեղակայման ճշտությունը, հեռավորությունը, խտությունը և այլն, որպեսզի օրը 

14-16 ժամ ստանաք 5500 լք (510 ֆուտ-մոմ) լույսի ինտենսիվություն բույսերի մակերեսի 

վրա: 

Այստեղ նկարագրված միջոցառումները լավագույնս կիրառելի են Միացյալ Նահանգների 

հյուսիսային շրջաններում, Կանադայի և Եվրոպայի հարավային լայնություններում, որտեղ 

մշակաբույսերի մշակության և բերքահավաքի պայմանական ժամանակաշրջանը 

դեկտեմբերի կեսից մինչև նոյեմբերի կեսն է: Այսինքն, սերմերը ցանվում են դեկտեմբերին, 

աճեցվում են ջերմատանը հատուկ սածիլների համար նախատեսված տարածքում՝ մինչև 

որ վերատնկվում են հունվարի սկզբին: Ձմեռվա ընթացքում ցերեկվա տևողությունը կարճ 

է և լույսի ինտենսիվությունը շատ ցածր է: Այս պատճառով լրացուցիչ լուսավորումը 

պարտադիր է, միաժամանակ կիրառվում են բարձր էլեկտրահաղորդականություն ունեցող 

սննդային լուծույթներ վեգետատիվ աճը դանդաղեցնելու համար՝ հարդյունս ձևավորելով 

տոկուն բույս: Առաջին իսկական տերևն ամբոջությամբ ձևավորվելուն պես (ցանքից 2-3 

շաբաթ անց) անհրաժեշտ է տեղափոխել խորանարդիկները 7,5 սմ x  7,5 սմ x 10 սմ 

մեծությամբ հանքաբամբակե կաղապարների մեջ: Ավելի մեծ կաղապարները՝ 10 սմ x  10 

սմ x 8 սմ մեծությամբ, ավելի հարմար են, եթե սածիլներն ավելի երկար պետք է պահվեն 

սածիլանոցում: Կաղապարները պետք է ամբողջությամբ ջրել 2,5-3,0 միլիսիմենս 

էլեկտրահաղորդականություն և 6,0 pH ունեցող լուծույթով: Չպատվաստված բույսերի 

դեպքում սածիլները շրջեք 90°, երբ դրանք տեղավորեք հանքաբամբակե կաղապարների 

մեջ: Այս միջոցառումը կամրացնի սածիլների ցողունները, քանի որ ցողունների տնկման 

մասում հավելյալ արմատներ կձևավորվեն, որի շնորհիվ կստացվեն ավելի ամուր սածիլներ: 

Ցողունների կոտրվածքի դեպքերը կնվազեն, եթե վերատնկումից 24 ժամ առաջ սածիլները 
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չջրվեն: Կաղապարները դասավորեք շախմատաձև՝ 10-15 սմ հեռավորությամբ՝ կախված 

սալիկների կամ տարաների մեջ վերատնկելու ժամանակից: Եթե բույսերը  կաղապարներ 

տեղափոխելուց հետո մնալու են 3-4 շաբաթ, ապա դրանք դասավորեք մեկ հարթության 

վրա՝ դնելով մոտ հինգից-վեց բույս: Շատ արտադրողներ, ովքեր օգտագործում են 

հանքաբամբակե կամ կոկոսաթելային սալիկներ, բույսերը տեղափոխում են կրկնակի 

մեծության կաղապարների մեջ՝ 15 սմ x 7,5 սմ x 6,5 սմ: Յուրաքանչյուր կրկնակի 

կաղապարի մեջ վերատնկվում է երկու սածիլ: Յուրաքանչյուր սալիկ վերատնկումից հետո 

կպարունակի 6 բույս, որոնք աճեցվում են V-աձև ժապավենի վրա, որը ձգված է օդով 

անցնող պահող լարերի վրա: Ցերեկվա և գիշերվա օպտիմալ ջերմաստիճաններն են՝ 

համապատասխանաբար 23C0 և 20C0: CO2-ի մակարդակը պահպանեք 500-700 գ/տոննա 

(մգ/լ) միջակայքում: Հիվանդությունները կանխարգելող սրսկման կանոնավոր ծրագիրը 

կօգնի, որ բույսերը դառնան շատ առողջ և պատրաստ դիմակայելու վերատնկման 

սթրեսին: Նախքան սալիկների մեջ վերատնկելը ցանկալի է կիրառել «Mycostop» կամ 

«RootShield» միկրոօրգանիզմները, որպեսզի կանխարգելեք պիտիում և ֆուզարիում 

սնկերի վարակը: Ջրածնի պերօքսիդը 30–50 գ/տոննա սննդային լուծույթում կօգնի 

նվազեցնել ջրից փոխանցվող՝ արմատային փտում առաջացնող հիվանդությունները: Բոլոր 

սածիլները տեղափոխեք ստերիլացված տաշտերի մեջ և աշխատանքները կատարեք 

ստերիլացված տարածքում: Վերատնկման ժամանակ դրանք մի դրեք հատակին, այլ՝ 

անմիջապես սալիկների վերին մասում կամ այլ սուբստրատների վրա: Լոլիկի առողջ սածիլը 

վերատնկվելիս արդեն կլինի հաստ և ամուր ցողունով: 

 

Սածիլումը և խնամքի աշխատանքները 

Ցանքից շուրջ մեկ ամիս անց սածիլները տեղափոխվում են դրանց տեղակայման 

հիմնական վայր։ Ընդ որում, սուբստրատի խորանարդիկները դեռևս չեն կցվում աճեցման 

պարկերին (այսինքն` պարկի մակերևույթին բացված անցքերին), քանի որ սածիլները 

դեռևս լիովին պատրաստ չեն։ Սակայն դրանք արդեն միացվում են կաթիլային ոռոգման 

համակարգին      (նկար 8.5): 

 

 
Պարկերին կցելուց մեկ շաբաթ առաջ, հունվարի երկրորդ տասնօրյակին (մշակության 

ձմեռա-գարնանային ցիկլի դեպքում), բույսերը կապում են ուղղահայաց կոթալարերին։ 

Նկար 8.5 Սուբստրատով լցված 

խորանարդիկներ,որոնք միանում են 

կաթիլային ոռոգման համակարգին 
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Հետագայում բույսը հենվելու է այդ կոթալարին իր աճի ողջ ընթացքում։ Այս 

գործողությունը կրկնվում է շաբաթական մեկ անգամ։  

Հունվարի երրորդ տասնօրյակին, երբ սածիլը 50 օրական է և բույսի վրա առաջանում է 

առաջին ծաղկողկույզը, սածիլները կապակցում են պարկերի հետ, այսինքն` բույսերը 

խորանարդիկներով անջատվում են տակդիրներից և տեղադրվում պարկերի անցքերում։ 

Այդ պահի դրությամբ սածիլը պետք է արդեն ունենա 7-8 իսկական տերև և լավ ձևավորված 

արմատային համակարգ։ 

Գոյություն ունեն լոլիկի բույսերի ջերմատներում տեղադրման մի քանի եղանակներ։ 

Մշակության երկարատև ժամանակաշրջանով (աշուն-ձմեռ-գարուն-ամռան սկիզբ) 

կիրառվող ինդետերմինանտ ձևերի համար առավել տարածված է երկգծանի 

ժապավենաձև տեղադրման եղանակը, 100+60 х 45-50 սմ հեռավորությամբ, այսինքն 

տնկման միջին խտությունը կազմում է 2,5 բույս/մ2։  

Պարկերին կցելուց հետո սկսում են բույսի ձևավորումը։ 

Ինդետերմինանտ ձևերի դեպքում ձևավորում են մեկ ցողունով։ Այդ նպատակով 

շաբաթական 2 անգամ կատարվում է բճաշվերի (տերևածոցերում առաջացող կողմնային 

ավելորդ շիվեր` (տես 8.1 լուսանկարը) հեռացում, երբ դրանց երկարությունը հասնում է 2-5 

սմ  (առավելագույնը` 5-7 սմ)։  Բճաշվերը հեռացվում են մինչև հիմքը, սովորաբար այդ 

գործողությունը կատարելով առավոտյան ժամերին։ 

Սածիլների տեղակայումից 45-50 օր հետո կատարվում է հաջորդ գործողությունը` ստորին 

տերևների աստիճանաբար հեռացումը (հողին հարող հատվածում խոնավ օդի 

լճացումից խուսափելու և հիվանդությունների զարգացումը կանխարգելելու նպատակով)։ 

Տերևները հեռացվում են շաբաթական մեկ անգամ, սակայն ոչ ավելի, քան միանգամից 2-3 

տերև։ Բույսերը ջրում են տերևների հեռացումից հետո նվազագույնը մեկ օր անց։ 

Երբ բույսի երկարությունը հասնի վերին լարին, դրա վրա ձևավորված կլինեն 8-9 

պտղաողկույզ։ Սակայն ինդետերմինանտ տեսակների աճը դրանով չի դադարում` բույսը 

շարունակում է աճել։   

Գոյություն ունեն բույսի հետագա ձևավորման մի քանի եղանակներ, սակայն փոքրածավալ 

հիդրոպոնիկայի դեպքում կիրառում են հետևյալը։ 

Ուղղահայաց թելը վերին լարին կապվում է հատուկ կոճերի (նկար 8.2 և 8.2 ա) օգնությամբ։ 

Աճին զուգընթաց ցողունը իջեցվում է հատակին փռված թաղանթի վրա կամ հենալարերի 

վրա (նկար 8.6 ; 8.6 ա և 8.7)։ 

 

 

Նկար 8.6 Բույսի ցողունների ամրացումը 

վերին լարին 
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Ընդ որում, ցողունից հեռացվում են դրա ստորին հատվածի տերևները։ 

Տեխնոլոգիայի հետագա բաղադրիչները համընկնում են լոլիկի գրունտային մշակության 

եղանակի հետ։  

Լոլիկի հասուն բույսերի մշակության պայմաններն են. 

•  Ջրում (կիրառվում է միայն կաթիլային եղանակը) 

• Լոլիկի սնուցում (միայն ջրումների հետ համատեղ) 

• Ածխաթթու գազով հարստացում 

• Փոշոտում 

• Բերքահավաք 

 

Հարկ է նշել, որ հիդրոպոնիկ տեխնոլոգիայի բազմաթիվ առավելությունների շնորհիվ լոլիկի 

բերքատվությունը զգալիորեն գերազանցում է գրունտային մշակության եղանակի 

ապահոված բերքատվությունը։ Եթե առաջավոր տնտեսություններում գրունտի վրա լոլիկի 

բերքատվությունը կազմում է 30 կգ/մ2, ապա հանքային բամբակի (կամ այլ սուբստրատի` 

պեռլիտի, կոկոսի և այլն) վրա այն հասնում է 45, նույնիսկ 50-55 կգ/մ2։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.7 Լոլիկի ցողուն ամրացված հիմնալարին 

 

 

Նկար 8․6 ա Լոլիկի ցողուններ ամրացված 

լարերին 
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8.2 Վարունգ 
 

Վարունգի բուսաբանական և կենսաբանական առանձնահատկությունները 

Վարունգը (Cucumis Sativus L.) դդմազգիների ընտանիքին պատկանող միամյա 

մշակաբույս է: Արմատային համակարգը իրենից ներկայացնում է կարճ առանցքային 

արմատ, բազմաթիվ կողքային արմատներով։ Վարունգի ձևերն են. 

• Սորտային և հիբրիդային 

• Մեղվափոշոտվող, ինքնափոշոտվող (պարթենոկարպիկ) և մասամբ 

ինքնափոշոտվող 

• Թփային (կարճացողուն) և երկարացողուն 

• Սովորական ճյուղավորմամբ, որի համար խորհուրդ է տրվում որոշակի 

սխեմայով ծերատել կողային շիվերը, և կողային շիվերի սահմանափակ աճով 

• Սովորական և խրձային (կամ փնջային) պտղակալումով։  

Վարունգը ջերմասեր բույս է: +13 C°-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում աճը կանգ է 

առնում: 10C°-ից ցածր ջերմաստիճանը կորստաբեր է վարունգի բույսի համար: 0,5-1C°-ից 

ցածր ջերմաստիճանում խախտվում են ներբջջային կենսաքիմիական գործընթացները, 

որը բերում է բույսի մահվան: Աճի լավագույն ջերմաստիճանը արևոտ օրերին 24-28 C° է, 

ամպամած օրերին` 18-22 C°, իսկ գիշերը` 13-16 C°:  

Պաշտպանված գրունտում վարունգի մշակությունը իր ցանքատարածություններով 

առաջին տեղն է գրավում։ Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ վարունգը առավել 

բերքատու, վաղահաս և եկամտաբեր մշակաբույս է, չափավոր լուսասեր է և կարելի է 

աճեցնել լուսային բոլոր գոտիներում։ 

Վարունգն աճեցվում է հետևյալ շրջափուլերով. 

• ձմեռա–գարնանային  

• գարնանա–ամառային և 

• ամառա–աշնանային  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.8 Վարունգի ջերմատուն, վարունգի բույսերը 

ամրացված են թելերից 

 

 

Վարունգի բույսի աճի և զարգացման  համար անհրաժեշտ  միկրոկլիման 

գրունտային ջերմատներում 
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Աղյուսակ 8.1 

 

 

 

Վարունգի մշակությունը գրունտային ջերմատներում 

 

Սածիլների աճեցումը  

Կախված գոտիականությունից և տնկման ժամկետներից, սածիլները կարող են աճեցվել 

ջերմատան պայմաններում կամ արևային ջերմոցներում: Սածիլն  աճեցվում է 

տորֆաբուսահողային բաժակներում կամ խոռոչիկներում: Բաժակների համար 

հողախառնուրդը կազմված է հետևյալ բաղադրամասերից` 7 մաս տորֆ, 2 մաս բուսահող, 

1 մաս ճմահող կամ 4 մաս տորֆ, 4 մաս ճմահող, 2 մաս կենսահումուս: Խառնուրդի 1մ3-ի 

հաշվով ավելացնում են 0,3կգ ամոնիումական սելիտրա, 1 կգ սուպերֆոսֆատ, 0,5 կգ 

ծծմբաթթվային կալիում և միկրոտարրեր` 3 գ պղնձի և ցինկի սուլֆատ, 3 գ բորաթթու, 11 

գ մագնեզիումի սուլֆատ, 6 գ  մոլիբդենային ամոնիում և 3 գ ազոտաթթվային կոբալտ: 

Խոռոչիկները վարունգի բույսերի համար պետք է լինեն 6x6x6 սմ կամ 8x8x8 սմ չափերով: 

Սերմերը ցանում են անմիջապես բաժակների մեջ կամ խոռոչիկներում՝ դնելով 1-ական 

սերմ: 

 

Բույսերի 

զարգացման 

փուլերը 

Օդի ջերմաստիճանը, 
օC Հողի 

ջերմա- 

ստիճանը, 
օC 

Oդի 

հարա- 

բերական 

խոնավու- 

թյունը, 

% 

Հողի 

խոնավունա- 

կությունը, 

% 

պայծառ 

օրերին 

ամպամած 

օրերին 
գիշերը 

Վարունգ 

Սածիլային 22-24 20-22 16-18 23 70 70-80 

Տնկումից 

մինչև 

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

Պտղաբերման 

շրջան 26-28 22-24 18-20 20-22 80-90 85-90 
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Մինչև սերմերի ծլելը ջերմաստիճանը անհրաժեշտ է պահպանել 25-28 C°,  ծիլերն ի հայտ 

գալուց հետո իջեցնել մի քանի օր մինչև 15-17 C° ցերեկը և 12-14 C° գիշերը, ամպամած 

օրերին պահպանեք 18-20 C°, իսկ արևոտ օրերին՝ 20-22 C°, գիշերը՝ 15-16 C°: Ջրումները 

կատարեք չափավոր՝ խուսափելով գերխոնավությունից: Պատրաստի սածիլը պետք է 

ունենա 2-3 իսկական տերև: Թաղարային սածիլները ջերմատանը պետք է տնկել 

նախապես քեշի եկած հողում, արմատավզիկից 3-4 սմ խոր և անմիջապես ջրել:  

Սածիլումը և խնամքի աշխատանքները 

Սածիլների տնկման համար ջերմատան հողը նախապես ջրվում է և քեշի գալուց հետո 

պատրաստվում են 10-12 սմ խորությամբ փոսիկներ։ 

Սածիլի կպչողականությունը բարձրացնելու համար սածիլումից 2 ժամ առաջ սածիլն 

առատորեն ջրվում է։ Վարունգի սածիլի տնկումը որոշակի հմտություն է պահանջում։ Չի 

կարելի այն չափազանց խորը տնկել, քանի որ արմատները պահանջկոտ են ջերմության և 

օդափոխության հանդեպ։  

Սածիլները պետք է տնկել ամպամած եղանակին, իսկ արևոտ եղանակին՝ օրվա երկրորդ 

կեսին, երեկոյան մոտ։ Ջերմատան հողի ջերմաստիճանը տնկումից առաջ պետք է լինի +16 

C°, օդինը` նվազագույնը 18-20 C°։ Ջերմատան կառուցվածքից և լայնությունից ելնելով, 

կարելի է կիրառել տնկման տարբեր սխեմաներ։ Օրինակ, ջերմատան լայնությունը 3,5-4 մ 

լինելու դեպքում բույսերը տնկվում են կենտրոնական առանցքի երկու կողմերի երկայնքով` 

երկուական շարքերով։ Կենտրոնական մասում թողնում են 100-120 սմ լայնությամբ 

անցուղի։ Միջշարքային հեռավորությունը` 80-100 սմ, միջբուսայինը` 40-50 սմ։ 

Հեռավորությունը ջերմատան պատից` 56-60 սմ։ Բույսերը պետք է տնկել շախմատաձև 

կարգով` ավելի լավ լուսավորություն և օդափոխություն ապահովելու նպատակով: 

 

  

Նկար 8.9 Վարունգի սածիլները 

հողախառնուրդի մեջ 
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Բույսերի ձևավորումը 

 

 

 

Յուրաքանչյուր մարգի վերևում 1,7-1,8 մ բարձրության վրա անցկացվում է մետաղալարի 

երկու շարք, միմյանցից 20 սմ հեռավորության վրա։ Երբեմն բույսի կողքին տեղադրվում է 

փոքր ցից և թելի ծայրը կապվում է դրան։ Բույսը փաթաթվում է թելի վրա այնպես, որ թելը 

ընդգրկի միջհանգույցներից (երկու տերևների միջև տարածություն) յուրաքանչյուրը։ 

Այդպես չվարվելու դեպքում տերևների և պտուղների ծանրության տակ բույսը կարող է 

սահելով իջնել դեպի հողը՝ երբ այն աճելով հասնի վերին հատվածին։ Բույսերի ձևավորման 

այս եղանակը թույլ է տալիս լիովին օգտվել «փնջային» պտղակալման մեծ ներուժից։ Նման 

ձևավորման պարագայում պտղաբերման երկու ամիսների ընթացքում բերքատվությունը 

կազմում է 25-35 կգ/մ2 և ավելի։ Բացի այդ, հիբրիդների այդպիսի ձևավորումը թույլ է տալիս 

զգալիորեն նվազեցնել աշխատանքի ծախսերը և բարելավել արտադրանքի որակը։ 

Բույսերը թելին են կապում սածիլումից 7 օր հետո։ Առավել նպատակահարմար է ամուր 

սինթետիկ թելի օգտագործումը։ Կանեփաթելը հաճախ չի դիմանում հասուն բույսի 

ծանրությանը և կտրվում է։ Բույսերի վեգետացիայի շրջանում ցողունը սաստիկ «նստում 

է» և այդ պատճառով ցողունի պրկումն ու ձգումը կանխելու համար թելի երկարությունը 

պետք է 30-40 սմ-ով գերազանցի գրունտից մինչև վերին լարն ընկած հեռավորությունը։ 

Բույսը ազատ հանգույցով կապվում է գլխավոր ցողունի առաջին տերևի տակից։ 

Այնուհետև, բույսի աճին զուգընթաց, գլխավոր ցողունը անընդհատ ոլորում են` թելն 

անցկացնելով յուրաքանչյուր միջհանգույցի տերևի տակով։ Գլխավոր ցողունի առաջին 4 

հանգույցները կուրացվում են`դեռևս դրանց աճի սկզբում տերևածոցերից հեռացնելով 

իգական ծաղկակոկոնները և կողքային ընձյուղների սաղմերը։ Այս գործողությունը թույլ է 

տալիս նույնիսկ այն բույսերին ավելի լավ արմատավորվել, որոնց աճը հետ էր ընկնում 

սածիլման փուլում, ինչպես նաև հավասարացնել բույսերի բարձրությունն ու պտղային 

բեռնվածքը։ Եթե առանձին բույսերի աճը, այնուամենայնիվ, հետ է ընկնում, ապա 

«կուրացվում» է դրանց ևս 1-2 հանգույցը։ Մինչև 1,60 մ բարձրության վրա հաջորդ 

հանգույցներում կողքային ընձյուղները ծերատվում են առաջին տերևի վերևի մասից, իսկ 

1,60 մ բարձրությունից մինչև վերին հորիզոնական մետաղալարը (2 մ)` երկրորդ տերևի 

վերևի մասից։ Բույսի վերնամասը ավելի շատ լույս է ստանում, այդ պատճառով վերին 

մետաղալարի մոտ թողած ընձյուղները ավելի մեծ քանակով բարձրորակ պտուղներ են 

տալիս։ Գլխավոր ցողունը ծերատվում է, երբ դրա գագաթը հասնում է հարևան բույսին, իսկ 

մետաղալարի վրա գտնվող տերևածոցերից աճող կողքային շիվերը հեռացվում են 

լուսավորությունը բարելավելու նպատակով։ Վերին մետաղալարի վրա գտնվող տերևը 

Նկար 8.10 Տնկումից 3-7 օր անց բույսերը 

կապվում են թելերից V-ձև 
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նույնպես հեռացվում է, որպեսզի այն չստվերի գլխավոր ցողունը։ Բույսերի մանրակրկիտ 

ձևավորումը կատարվում է հիմնական տեղում տնկումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում։ 

Գլխավոր ցողունի վրայից պտուղների զանգվածային հավաքման ընթացքում կողքային 

ընձյուղների աճը կանգ է առնում և վերսկսվում է գլխավոր ցողունի բերքահավաքից հետո։ 

 

Վարունգը հարկավոր է ջրել 2-3 օրը մեկ անգամ։ Յուրաքանչյուր 5 օրը մեկ անգամ ջրումն 

ուղեկցում են սնուցմամբ։ Մինչև ծաղկումը վարունգը ջրվում է չափավոր, 5-7 օր 

պարբերականությամբ, մեկ քառ. մ-ին 3-4 լ հաշվարկով, իսկ ծաղկման և պտղակալման 

շրջանում` 2-3 օր պարբերականությամբ, մեկ քառ. մ-ին 6-12 լ` կախված եղանակից։ 

Ամպամած օրերին ավելի քիչ են ջրում։ Ջուրը պետք է լինի գոլ (23-25°С)։ Սառը ջրով ջրելու 

դեպքում տեղի է ունենում սերմնարանների զանգվածային մահացում։ Ուժեղ շիթով ջրել չի 

կարելի, քանի որ հողը ողողահարվում է, իսկ արմատները, տերևներն ու ցողունները` 

վնասվում։ Ջերմատներում, վեգետացիայի ընթացքում, բույսը սնուցում են հանքային և 

օրգանական պարարտանյութերով։ Սնուցումն առաջին անգամ կատարվում է բույսերը 

հիմնական տեղում տնկելուց 15 օր անց։ Առաջին սնուցման համար 10 լ ջրի հաշվարկով 

վերցնում են 1 բաժակ թռչնաղբի շիլայանման զանգված և 1 թեյի գդալ միզանյութ։ Երկրորդ 

սնուցումը կատարվում է առաջինից 10-12 օր հետո, որի համար 10 լ ջրին ավելացվում է 0,5 

լ գոմաղբի լուծույթ, 1 թեյի գդալ կալիումի սուլֆատ, սնուցումը կատարելով 1 քառ. մ-ին 5-

6 լ հաշվարկով։ Պտղակալման շրջանում բույսերը սնուցում են 4-5 անգամ, 12-15 օր 

պարբերականությամբ։ Երրորդ ու չորրորդ սնուցման համար 10 լ ջրում լուծվում է 1 լ 

գոմաղբի կամ թռչնաղբի լուծույթ և մեկական գդալ սուպերֆոսֆատ, կալիումի սուլֆատ և 

միզանյութ։ Այս լուծույթը գործածվում է 1 քառ. մ-ին 6-7 լ հաշվարկով։ Հանքային 

պարարտանյութերի կիրառման դեպքում տեղի է ունենում հողի թթվայնացում։ 

Չեզոքացման համար վեգետացիայի կեսին հողի վրա լցվում է 1 բաժակ փայտի մոխիր` 1 

քառ. մ հաշվարկով։ Ցանկալի է 15-16 օր պարբերականությամբ կատարել վարունգի 

արտաարմատային 2-3 սնուցում։ Այդ նպատակով 10 լ ջրում հարկավոր է լուծել 1 թեյի գդալ 

միզանյութ և բույսի տերևների ամբողջ մակերևույթը վերևից և ներքևից սրսկել այդ 

լուծույթով։ Սրսկումը պետք է կատարել տաք և ամպամած  եղանակին։ Նման 

սնուցումները արագացնում են պտղակազմակերպումը, ավելացնում բերքատվությունը և 

օգնում պայքարել վարունգի հիվանդությունների դեմ։ Այդպիսի առաջին սնուցումը 

հարկավոր է իրականացնել մինչև ծաղկումը։ Արտաարմատային այդ սնուցումը խորհուրդ 

է տրվում զուգակցել ալրացողի դեմ նախազգուշական նպատակներով կատարվող բուժման 

հետ։ Ջերմատանը վարունգի խնամքն իրականացնելիս հիվանդ տերևները հեռացվում են 

կոթունի հետ միասին։ Պետք չէ բույսերին ավելորդ անգամ վնասվածքներ պատճառել, 

որովհետև դա կարող է հանգեցնել բույսի թուլացման և բերքատվության անկման։ 

Պտուղները ցանկալի է հավաքել ամեն օր կամ երկու օրը մեկ անգամ, քանի որ ուշ 

բերքահավաքները դանդաղեցնում են հաջորդ սերմնարանների զարգացումը: 
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Վարունգի մշակությունը փոքրածավալ հիդրոպոնիկ ջերմատներում 

 

Սածիլների աճեցումը  

Ինչպես լոլիկների, այնպես էլ եվրոպական վարունգների սերմերը ևս կարելի է ցանել 4 սմ×4 

սմ×4սմ չափերով հանքաբամբակե խորանարդներում, որից հետո վերատնկել 

հանքաբամբակե կաղապարներում: Սակայն, քանի որ վարունգի սերմերն ունեն բարձր 

ծլունակություն (սովորաբար 98%), դրանք կարելի է անմիջապես ցանել նաև 

հանքաբամբակե կաղապարների մեջ, այլ ոչ թե սկզբում ցանվեն խորանարդների մեջ, որից 

հետո վերատնկվեն կաղապարների մեջ: 

Վարունգի համար առավել հարմար է օգտագործել 5 x 5 սմ կաղապարները՝ հատակում 2 

սմ տրամագիծ ունեցող փոքր անցքերով և 1,5 սմ խորությամբ (20 մմ × 15 մմ): Նախնական 

թրջումը և ծլման ընթացքում չորացումը կանխելու համար հետագա ջրման 

գործընթացները պետք է կատարվեն, ինչպես արվում էր լոլիկի դեպքում: Նախապես 

լիարժեք թրջել կաղապարները 20–25 C°, 5,5–6,0 pH և 0.5 միլիսիմենս 

էլեկտրահաղորդականություն ունեցող ջրով: Բարձր արևային ճառագայթմամբ 

տարածքներում ցանված սերմերը ծածկեք խոշոր վերմիկուլիտով, որը կկանխարգելի 

սերմերի չորացումը: Այս գործընթացը նաև կօգնի, որ սերմերն ազատվեն սերմնամաշկից: 

Ծլման վաղ շրջանում մի օգտագործեք սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ), 

քանի որ դրանք կարող են դանդաղեցնել ծլումը և սածիլների աճը: Թե´ լոլիկի և թե´ 

վարունգի սածիլների դեպքում ջրածնի պերօքսիդը կարող է կիրառվել 30-50 գ/տոննա 

խտությամբ, եթե առկա է ջրիմուռ: Սերմերը 24 C° օդի ջերմաստիճանի պայմաններում 

կծլեն 2 օրվա ընթացքում: Ծլման ժամանակ հանքաբամբակե կաղապարի ջերմաստիճանը 

պահեք 23C° պայմաններում հաջորդ 17 օրերի ընթացքում: Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը 

պետք է լինի 26C°, իսկ գիշերը՝ 21C°: Առավել հյուսիսային լայնություններում, որտեղ 

ձմեռվա ամիսներին արևային լույսը սահմանափակ է, 7 օր անց բարձրացրեք 

էլեկտրահաղորդականությունը մինչև 2,5-2,8 միլիսիմենս: Ցերեկվա տևողությունը 

երկարացրեք մինչև 18 ժամ՝ կիրառելով շուրջ 5500 լյուքս ինտենսիվությամբ լրացուցիչ 

լուսավորում: Կարգավորեք ածխաթթու գազի մակարդակը 700-800 գ/տոննա 

միջակայքում: Հենց որ տերևները սկսեն մասամբ միմյանց ծածկել (շուրջ 10 օրվա 

ընթացքում),  կաղապարները դասավորեք շախմատաձև՝ դրանց խտությունը կիսով չափ 

նվազեցնելու համար: Այսպիսի ընդարձակ դասավորությունը թույլ չի տա, որ բույսերը 

երկարաձգվեն և բարակեն, որի հետևանքով բույսերը շատ հաճախ սկսում են հեշտությամբ 

վարակվել հիվանդություններով: Այս սածիլները հնարավոր է երկրորդ անգամ 

դասավորվելու անհրաժեշտություն ունենան, եթե դրանք պահվեն 3 շաբաթից ավելի, և եթե 

տերևները դարձյալ միմյանց ծածկեն: Եթե սածիլներն աճում են լարացանցից 

պատրաստած սեղանների վրա, արմատները չեն աճի կաղապարից դուրս: Ինչպես նշվել է 

ավելի վաղ` լոլիկի դեպքում սա նպաստում է, որ ավելի շատ արմատներ ձևավորվեն 

կաղապարների մեջ, որի շնորհիվ արմատները կարող են արագորեն աճել սալիկների մեջ 

վերատնկվելուց հետո: Վերատնկելուց մի քանի օր առաջ իջեցրեք ջերմատան սածիլանոցի 

ջերմաստիճանը՝ ցերեկը մինչև 22 C°, իսկ գիշերը` մինչև 20 C°: Կախված բնական լույսից և 

կիրառված լրացուցիչ լուսավորումից, վերատնկման ենթակա 18-28 օրական սածիլները 
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պետք է ունենան 3-4 իսկական տերև: Արեգակնային ուժեղ լուսավորություն ունեցող 

տարածքներում սածիլները կարելի է վերատնկել ավելի վաղ շրջանում, օրինակ` երբ 

սածիլներն ունեն երկու իսկական տերև և երրորդը նոր է ձևավորվում: Անգլիայում՝ 

Կարիբյան կղզիներում` երկրորդ տերևի փուլում (ցանելուց մոտ 14 օր հետո): Մեկ 

շաբաթվա ընթացքում դրանք արմատներ են գցում և աճում են օրական մոտ 15 սմ: 

Դույլերի մեջ վերատնկելուց շուրջ 3 շաբաթ հետո բույսերը կսկսեն պտուղներ տալ: Դրանք 

պտուղներով կպահվեն 5-6 շաբաթ՝ նախքան կտեղափոխվեն նոր բույսերի հետ՝ 10-12 

շաբաթվա բերքի ընդհանուր ցիկլով: Տարբեր գոտիների ցերեկվա տևողության 

տարբերությունների պատճառով գործընթացները պետք է ինչ-որ չափով փոփոխվեն, 

որպեսզի հարմարեցվեն տեղի շրջակա միջավայրի պայմաններին և սեզոնին: Ինչպես լոլիկի 

դեպքում էր, տարաները կամ սուբստրատի սալերը նախքան վերատնկումը անհրաժեշտ է 

մշակել «RootShield» սնկային պատրաստուկով՝ պիտիում և ֆուզարիում տեսակի սնկերի 

վարակը կանխարգելելու նպատակով: Բացի դրանից, օգտագործեք ջրածնի պերօքսիդ 30–

50 գ/տոննա սննդային լուծույթում՝ ջրից փոխանցվող սնկային հիվանդությունները 

կանխարգելելու նպատակով: 10%-անոց ախտահանիչ նյութով ախտահանեք բոլոր 

տարաները, սայլերը և այլն՝ նախքան բույսերը ջերմատան արտադրական հատված 

տեղափոխելը: Ոռոգման նպատակով յուրաքանչյուր կաղապարի վերին մասում 

անմիջապես տեղադրեք կաթոցիկ: Սնկային վարակից խուսափելու համար օգտագործեք 

շերտավոր ցցեր, որպեսզի ոչ մի լուծույթ չդիպչի բույսի ցողունին: Ջրով ապահովելու 

համար յուրաքանչյուր բույսի մոտ տեղադրել առնվազն մեկ կաթիլային խողովակ, քանի որ 

վարունգը շատ ջուր է օգտագործում, երբ տերևները ամբողջությամբ ընդարձակվում են: 

 

Սածիլների տեղափոխումը ջերմատուն  

Հիմնական տեղում տնկումը կատարվում է սածիլների 30 օրական հասակում: Տնկման 

համար նախապատրաստված սածիլը պետք է ունենա 5-6 տերև, լավ զարգացած 

արմատային համակարգ, շուրջ 25-30 սմ բարձրություն և հողից վեր հատվածի թաց 

զանգվածի 35-40 գ կշիռ։ Սածիլները տնկվում են ուղղահայաց դիրքով։  

Գոյություն ունեն վարունգի բույսերի ջերմատներում տեղադրման մի քանի եղանակներ։ 

Պարթենոկարպիկ հիբրիդների համար առավել տարածված է 160 սմ միջշարքային 

հեռավորություններով ձևը։ 

Երկարապտուղ հիբրիդների համար տնկման սխեման է 160 х 40 սմ (1,6 բույս/մ2), իսկ 

կարճապտուղների համար` 160 х 30-35 սմ (1,8-2 բույս/մ2)։ 

Սածիլների տնկումից հետո դրանք ջրվում են։ Երկու–երեք օր անց բույսերը ուղղահայաց 

կապվում են վերին լարին։ Յուրաքանչյուր բույսի համար ձգվում է երկու հորիզոնական լար, 

միմյանցից 50 սմ հեռավորության վրա և բույսերը հերթականությամբ փաթաթվում են աջ 

և ձախ լարերին (V-աձև` տես նկար ??) միշտ մեկ ուղղությամբ` ժամսլաքի կամ դրան 

հակառակ։ Դա անհրաժեշտ է լուսավորության պայմանների բարելավման համար։ 

Բույսերի ձևավորումը երկարապտուղ պարթենոկարպիկ հիբրիդների համար 

կատարվում է հետևյալ սխեմայով (ներքևից-վերև հաջորդականությամբ). 

• Մինչև 80-90 սմ բարձրությունը – տերևածոցերի բճաշվերը հեռացվում են, իսկ 

սերմնարանները «կուրացվում»։ 

• Հաջորդ 20-30 սմ-կողքային 3-4 ընձյուղները ծերատվում են մեկ տերևով և մեկ 

սերմնարանով; 
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• Հաջորդը հատվածը մինչև 170 սմ-կողքային ընձյուղները ծերատվում են 2 տերևով 

և 2 սերմնարանով; 

• 170 սմ-ից մինչև վերին լարը-կողքային ընձյուղները ծերատվում են 3  տերևով և 3 

սերմնարանով; 

• Երկարապտուղ հիբրիդների գլխավոր ընձյուղի վրա թողնում են ընդամենը 4-6-ից 

մինչև 8-10 սերմնարան։  

• Կարճապտուղ հիբրիդների դեպքում մինչև վերին լարի բարձրությունը թողնում են 

առավելագույնը 16 սերմնարան, քանի որ վերին հատվածում տերևածոցերում 

առաջանում է մինչև 2 սերմնարան։  

Երբ բույսն աճելով հասնում է վերին լարին (տնկումից 35-40 օր հետո), սկսում են բույսի 

վերին հատվածի ձևավորումը։ Այն կորացնում և փաթաթում են վերին լարին, ծերատում 

չորրորդ տերևի վերևից` թողնելով 3 ընձյուղ և հավասարաչափ տեղաբաշխելով դրանք 

բույսերի արանքում։ Այս ընձյուղները ծերատում են երկու անգամ` յուրաքանչյուր 50 սմ-ը 

մեկ, իսկ կողքային ընձյուղներում թողնում են երկուական սերմնարան։ 

Ընձյուղների ծերատման ժամանակ հեռացվում են միայն դրանց գագաթները, ընդ որում, 

ընձյուղների երկարությունը չպետք է գերազանցի 20 սմ-ը։ 

Առաջացմանը զուգահեռ հեռացվում են նաև դեղնած տերևները և արդեն պտուղ տված 

ընձյուղները։   

Սածիլների տնկումից հետո ջերմաստիճանային ռեժիմը հետևյալն է. 

Նախքան պտղակալման սկիզբը. արևոտ օրերին` +22-24 С°, ամպամած եղանակին` +20-

22 С°, գիշերը` +17-18 С°։ 

Պտղակազմակերպման շրջանում ջերմաստիճանը բարձրացնում են. արևոտ օրերին` +24-

26 С°, ամպամած եղանակին` +21-22 С°, գիշերը` +18-20 С°։  

Հարկ է նշել, որ ջերմաստիճանի անկումը մինչև +12-+15 °С կամ սառը ջրով (+15 С°-ից 

ցածր) ոռոգումը կարող են հանգեցնել սերմնարանների զանգվածային մահացման։  

Օդի հարաբերական խոնավությունը պտղակազմակերպման շրջանում պետք է կազմի 

75-80%։ Օդի հարաբերական խոնավությունը 7-10 օրվա ընթացքում 95%-ը գերազանցելու 

դեպքում հայտնվում են ասկոխիտոզի ախտանշաններ: 

Սուբստրատի օպտիմալ խոնավությունը վարունգի ձմեռա–գարնանային մշակության 

համար կախված է բույսի զարգացման փուլից։ Սածիլի աճեցման ժամանակ այն պետք է 

կազմի լրիվ խոնավունակության 50-70 %-ը, սածիլների տնկումից մինչև 

պտղակազմակերպման սկիզբ` լրիվ խոնավունակության 70-80%-ը, 

պտղակազմակերպման սկզբից մինչև առաջին բերքահավաք` լրիվ խոնավունակության 75-

85%-ը, աոաջին բերքահավաքից մինչև վեգետացիայի ավարտը` լրիվ խոնավունակության 

85-95%-ը։ 

Վարունգի ձմեռա-գարնանային ցիկլի ջրօգտագործման գործակիցը կազմում է 18-20 լիտր` 

պտղի 1 կգ զանգվածի հաշվարկով (լոլիկից 2,5 անգամ պակաս)։ Խոնավության պակասի 

կամ ավելցուկի դեպքում խաթարվում է բույսերի զարգացումը սուբստրատում, 

սերմնարանները թափվում են, տերևները մահանում և ընկնում է բերքատվությունը։  

Վարունգի ջրման նվազագույն նորմը կազմում է 2-3 լ/մ2։ 

Պաշտպանված գրունտում վարունգի ջրման պարբերականությունը կախված է 

լուսավորվածությունից։ Դա պայմանավորված է այն բանով, որ որքան շատ արևային 

էներգիա է ընկնում բույսի վրա, այդքան ուժեղանում է տրանսպիրացիան և ֆոտոսինթեզը, 
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ուստի բույսը ջրի ավելի մեծ քանակների և հաճախականության կարիք ունի։ Այսպես, 

արևոտ օրերին վարունգի տերևների 1000 սմ2 մակերեսի հաշվարկով տրանսպիրացիայի 

միջոցով 1 ժամում ծախսվում է 16 գ ջուր, իսկ գիշերը (ֆոտոսինթեզի դադարեցման 

պայմաններում)` տերևների 1000 սմ2 մակերեսի հաշվարկով 1 ժամում 1,6 գ։  

Պարթենոկարպիկ հիբրիդների բերքահավաքը սկսում են սածիլների տնկումից 40-45 օր 

անց։ Վարունգի բերքահավաքը հիդրոպոնիկ մշակության ժամանակ կատարվում է ամեն 

օր։ Բերքահավաքը կատարվում է վաղ առավոտյան, քանի որ ցերեկով հավաքվող 

պտուղները տաքացած են և ավելի վատ են պահպանվում։ 

Պարթենոկարպիկ հիբրիդների բերքատվությունը.  

Ձմեռա-գարնանային մշակաբույսինը (մինչև հուլիսի 1)-մինչև 30 կգ/մ2 և ավելի։ 

Մշակության երկարատև ժամանակաշրջանով մշակաբույսինը (մինչև հոկտեմբերի սկիզբ) 

-մինչև 40-45 կգ/մ2 (սակայն մշակության երկարատև ժամանակաշրջանով մշակաբույսը քիչ 

է օգտագործվում, քանի որ ամռանը վարունգի գինը ցածր է)։ 

Հիդրոպոնիկայի դեպքում վարունգի համար սննդարար լուծույթի առաջարկվող 

բաղադրությունը հետևյալն է (այն ճշտվում է յուրաքանչյուր ագրոքիմիական անալիզից 

հետո). 

 

Աղյուսակ 8.2 

 

Ծանոթագրություն. 

ԷՀ – տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն։ Ցույց է տալիս ջրում լուծվող աղերի 

Ցուցանիշ 
Նվազագույն, 

մգ/լ 

Օպտիմալ, 

մգ/լ 

Առավելագույն, 

մգ/լ 

N - NO3 120 160 200 

N - NH4 - 7 20 

P 30 40 50 

K 190 230 270 

Ca 120 140 300 

Mg 15 20 60 

S 25 35 60 

Fe 0,4 0,6 2,0 

Mn 0,3 0,6 1,0 

Zn 0,1 0,3 1,0 

B 0,1 0,2 0,02 

Cu 0,02 0,03 0,03 

Mo 0,03 0,05 0,08 

ԷՀ, մՍ/սմ 1,5 2,0 2,5 
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իոնների կոնցենտրացիան։ Չափվում է 1 սմ-ի վրա միլիսիմենսով (մՍ/սմ)։ Օրինակ, ջրում 

լուծվող աղերի կոնցենտրացիան գրունտում կազմում է 0,6-2,0 մՍ/սմ, որը 

համապատասխանում է դրանց 0,3-1 % կոնցենտրացիային։ Սննդարար լուծույթի 

կոնցենտրացիան ավելացվում է վարունգի աճին ու պտղակալմանը զուգընթաց։  

Կոնցենտրացիան կախված է նաև աճեցման պայմաններից. արևոտ եղանակին ԷՀ-ը 

կարող է հասնել մինչև 2,5-2,7 մՍ/սմ, իսկ անբավարար լուսավորության պայմաններում` 

1,5-2 մՍ/սմ։ 

  

8.3 Տաքդեղ 
 

Տաքդեղի բուսաբանական և կենսաբանական առանձնահատկությունները  

Տաքդեղը (Capsicum annuum), ինչպես և լոլիկը, պատկանում է մորմազգիների 

ընտանիքին (Solanacea)։ Տաքդեղը ունի քաղցր, կիսակծու և կծու ենթատեսակներ։ 

Տաքդեղը ցածրացողունից մինչև բարձրացողուն, բազմամյա բույս է, սակայն մշակվում է 

որպես միամյա։  

Հարկ է սակայն հաշվի առնել, որ այդ ենթատեսակներին պատկանող ձևերը չի կարելի 

միասին տնկել մեկ տարածքում։ Խաչաձև փոշոտման հետևանքով բերքը ձեռք կբերի 

անհարկի հատկանիշներ` կծու պղպեղը պակաս կծու կստացվի, իսկ բուլղարական քաղցր 

տաքդեղը կծվություն ձեռք կբերի։ 

Տաքդեղը ջերմասեր մշակաբույս է: Աճի և զարգացման համար օդի  ջերմաստիճանային 

լավագույն պայմաններն են. ցերեկը` +21-+27С°, իսկ գիշերը` +16-+17С°։ +13С° 

ջերմաստիճանում տաքդեղի աճը դադարում է, իսկ +30С°-ի և օդի ու հողի ցածր 

խոնավության կամ ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխության  պայմաններում հաճախ տեղի 

է ունենում սերմնարանների անկում։ -0,5С° ջերմաստիճանում բույսը մահանում է։ 

Տաքդեղը բավականին զգայուն է լուսավորության և պահանջկոտ` խոնավության հանդեպ։ 

Վերջինիս պակասը հողում հանգեցնում է բերքատվության անկման, պտուղների փոքր 

չափերի, երբեմն` տձևության և կծվահամության բարձրացման։ 

Տաքդեղը խոնավության հատկապես մեծ պահանջ ունի ծաղկումից մինչև պտղակալումն 

ընկած ժամանակահատվածում։ Տաքդեղի համար օդի հարաբերական խոնավության 

լավագույն մակարդակը 60-70%-ն է, իսկ հողինը` դաշտային խոնավունակության 75-80%-

ը։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.11 Տաքդեղ սուբստրատով լի 

տարրաներում 
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Տաքդեղի մշակությունը գրունտային ջերմատներում 

 

Սածիլների աՃեցումը 

 

Ցանքը  կարելի է կատարել 5x5x5սմ3 սնման մակերես ունեցող խոռոչիկներում կամ 200-300 

մլ բաժակների մեջ: Որպես սուբստրատ կարելի է օգտագործել տորֆը: Հողախառնուրդ 

պատրաստելու համար վերցնում են 3 մաս տորֆ, 1 մաս կենսահումուս, արդյունավետ է 

նաև 4 մաս տորֆ, 4 մաս ճմահող, 2 մաս կենսահումուս խառնուրդի օգտագործումը: 

Նախքան ցանքը խոռոչիկները առատ ջրում են սննդարար լուծույթով: Յուրաքանչյուր 

խոռոչիկում դրվում է մեկական սերմ: Շուտ ծլելու համար խոռոչիկները կարելի է տեղադրել 

ջեռուցման խողովակների վրա՝ դրանցից 20-30 սմ բարձր:  

Եթե խոռոչիկները տեղադրվելու են հողի վրա, ապա անհրաժեշտ է այն հարթեցնել, ծածկել 

սպիտակ պոլիէթիլենային թաղանթով, որպեսզի արմատները զերծ մնան հողի մեջ 

թափանցելուց և հողի հիվանդություններից: Ծլելուց հետո անհրաժեշտ է ջրել սննդարար 

լուծույթով, որը պատրաստելու համար 10 լ ջրին պետք է ավելացնել 5-10 գ ամոնիումական 

սելիտրա, 40-50 գ սուպերֆոսֆատ, 15-20 գ ծծմբաթթվային կալիում: Եթե հնարավոր չէ 

հայթայթել նշված բոլոր պարարտանյութերը, ապա օգտագործեք նիտրոամոֆոսի 40-60%-

ոց (4-6գ 10 լ ջրում) լուծույթը: 

Տաքդեղը պահանջում է ավելի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններ: Մինչև սերմերի 

ծլելը (4-7 օրվա ընթացքում) 25-30С°, որից հետո ջերմաստիճանը իջեցնում են ցերեկը 16-

180C և գիշերը 12-140C: Այնուհետև արևոտ եղանակին մինչև 22-28С°, ամպամած 

օրերին՝մինչև 18-20С°, գիշերը՝ 15-16С°:  Տաքդեղի սածիլներն ավելի առատ են ջրում, քանի 

որ դրանք ավելի զգայուն են խոնավության ոչ բավարար քանակի նկատմամբ: 

Վերատնկում  

Եթե ցանքը կատարվել է 5x5x5 սմ չափեր ունեցող խոռոչիկներում, ապա 1-2 իսկական 

տերևի փուլում անհրաժեշտ է վերատնկել: Վերատնկման համար ընտրում են առողջ, լավ 

զարգացած բույսերը: Խոռոչիկների հողը առատ ջրում են և 1-2 ժամ հետո փոքրիկ 

թաղարիկները շատ հեշտությամբ դուրս են գալիս: Տեղափոխում են 10x10x10 սմ ծավալով 

անոթների մեջ կամ ավելի փոքր՝ 6-8 սմ տրամագիծ ունեցող ամանների մեջ, որոնք կարող 

են լինել թղթից, պլաստմասսայից:  

Վերատնկումից հետո անհրաժեշտ է օգտագործել սննդարար լուծույթ, որի պատրաստման 

համար մեկ լիտր ջրում պետք է լուծել 10 գ ամոնիումական սելիտրա, 50 գ սուպերֆոսֆատ, 

20 գ ծծմբաթթվային կալիում, 10 գ մագնեզիումի սուլֆատ: Առաջին սնուցումը կատարեք 

վերատնկումից 1-2 շաբաթ անց, երկրորդը՝ ջերմատուն տեղափոխելուց 7-10 օր առաջ: 10 լ 

լուծույթը կիրառեք 1,5-2,5մ2-ի հաշվով: Սածիլանոցում բույսերի տերևներն իրար կպչելելու 

դեպքում անհրաժեշտ է դրանք միմյանցից հեռացնել՝ անհրաժեշտ լուսավորվածություն 

ապահովելու համար: Պատրաստի սածիլն 50-65 օրական է`ծաղկած կամ կոկոնակալած: 
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Սածիլումը և խնամքի աշխատանքները 

Տաքդեղի սածիլները կարելի է վստահաբար պատրաստ համարել ջերմատնային գրունտում 

տնկելու համար, եթե դրանք ունեն 12-14 տերև և տերևածոցերում  արդեն զարգանում են 

բողբոջները։ Որպես արդյունք, առողջ սածիլների ցողունը հաստ է լինում, ունենում է 25 սմ 

բարձրություն և հավասարաչափ կանաչ գունավորում։ Ընդ որում, չջեռուցվող 

թաղանթային ջերմատանը տաքդեղի սածիլները կարելի է տնկել այն ժամանակ, երբ հողն 

այնտեղ տաքացել է մինչև 15С°։ Սածիլները պետք է լինեն 50-55 օրական հասակից ոչ 

պակաս։ Ջերմատանը տաքդեղը պետք է տնկել  մեկ մետր լայնությամբ մարգերով և կես 

մետր միջշարքային հեռավորությամբ։ Իսկ միջբուսային հեռավորությունը շարքում 

կախված է տվյալ տեսակի աճման առանձնահատկություններից։ Այսպես, բարձրաճ 

սորտերի և հիբրիդների համար միջբուսային հեռավորությունը շարքում պետք է կազմի 35 

սմ, իսկ միջին աճ ունեցողների համար` 25 սմ։ Իսկ ցածրաճ վաղահաս ձևերը պետք է տնկել 

շարքում 15 սմ հեռավորությամբ, այսինքն` 10 բույս/մ2 հաշվարկով։ Սածիլները պետք է 

տնկել նախապես ջրված և քեշի եկած հողում, իսկ սածիլմանը զուգընթաց նորից 

կատարվում է ջրում:  

Տաքդեղն այնպիսի մշակաբույս է, որն ավելի շատ խոնավության ու ջերմության կարիք 

ունի, քան նույնիսկ լոլիկը։ Ահա թե ինչու է տաքդեղի մշակությունը պաշտպանված  

գրունտում առավել նպատակահարմար։ Ճիշտ ժամանակին ջրելու նշանակությունը մեծ է, 

որովհետև խոնավության պակասը բերում է տաքդեղի պտուղի վրա մոխրադարչնավուն 

բծերի սրընթաց առաջացման, իսկ հետագայում զարգանում է փտախտ։ Ջերմաստիճանի 

կտրուկ տատատանումներից պետք է խուսափել, քանի որ դրանք խիստ կորստաբեր են 

բերքատվության տեսանկյունից։ Ջերմատնային տաքդեղը ոստայնատզի և լվիճի սիրած 

ուտեստն է, և հետևապես, այդ պատուհասների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի 

համար անհրաժեշտ է  նախապես ունենալ կելտանի կամ գոնե կարբոֆոսի պաշարներ։ Եթե 

ջերմատունը ջեռուցվող չէ, ապա տաքդեղի միջին չափի սորտերի մշակությունը կարելի է 

սահմանափակել ձևավորող շիվերի, բնի վրայի տերևների և բույսի միջնամասի ավելորդ 

ընձյուղների հեռացմամբ։ Վերջերս ստեղծված հիբրիդները կարելի է ընդհանրապես 

չձևավորել. բավական է միայն դրանք ժամանակին կապել լարին։ Բարձրաճ սորտերը և 

հիբրիդները պետք է կապել վերին լարին՝ ձևավորման ժամանակ կապելու համար ընտրելով 

2 ամենաուժեղ ընձյուղները, ևս մեկ–երկուսը թողնելով առաջին բերքահավաքի համար։ Ի 

նկատի պետք է ունենալ, որ տաքդեղի բույսի լավ զարգացման համար հարկավոր է դեռևս 

աճման սկզբնական փուլում հեռացնել մեկական ծաղկակոկոն։ Բացի այդ, գլխավոր 

ցողունի վրա, դեռևս առաջին եղանաձև հանգույցից առաջ, պարտադիր կերպով 

պարբերաբար հեռացվում են բոլոր կողքային շիվերն ու տերևները, ինչպես նաև հիվանդ 

տերևները և անպտուղ ընձյուղները։  
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Տաքդեղի մշակության տեխնոլոգիան փոքրածավալ հիդրոպոնիկ 

ջերմատներում 

 

Սածիլների աճեցումը  

 

Լոլիկի նման, տաքդեղի սերմերի ծլունակությունը կարող է շատ տարբեր լինել, ուստի 

հարկավոր է որոշել լրացուցիչ սերմերի քանակը՝ հաշվի առնելով սերմի փաթեթի վրա 

գրված ծլունակության տոկոսը: Ավելացնել հավելյալ  5%-10%-ի չափով սերմեր, քանի որ 

ծլումը և աճը հավասարաչափ չեն: Տաքդեղի սերմեր ցանելու համար շատ մենատնտեսներ 

օգտագործում են փոքր, շրջանաձև խցանե հաբեր (Grodan Kiemխցաններ): Սա թույլ է 

տալիս ընտրել ամենից հավասարաչափ և ուժեղ սածիլները հանքաբամբակե 

կաղապարների մեջ վերատնկելու համար: Հանքաբամբակե խորանարդիկները նույնպես 

կարելի է օգտագործել առաջնային ցանքի ժամանակ: Մոտ 14-18 օր անց սածիլները կարելի 

է դասավորել հանքաբամբակե խորանարդիկներում՝ խորանարդիկները նախապես 

շերտերով կտրելով և յուրաքանչյուրից 2 տափակ մակերես ստանալով: Միևնույն 

ժամանակ հարկավոր է պառկեցնել խորանարդիկներն ու բույսերը, որպեսզի ցողուններն 

ուղղվեն, քանի որ դա կհեշտացնի վերատնկումը հանքաբամբակե կաղապարների մեջ: 

Տաքդեղները այժմ նույնպես պատվաստվում են լոլիկների նման (կիրառում են 

պատվաստակալներ): Եթե կատարվում է պատվաստում, դրանք կողքի վրա չպետք է 

պառկեցնել: Բրիթիշ Քոլումբիայի գյուղատնտեսության նախարարությունը առաջարկում 

է ցանելուց 1 ժամ առաջ թրջել տաքդեղի սերմերը նատրիումի ֆոսֆատի 10%-անոց 

լուծույթով վիրուսային վարակը նվազեցնելու համար: Սակայն նրանք զգուշացնում են, որ 

այդպիսի մշակումը հնարավոր է հանգեցնի ծլունակության նվազման: Նրանք նաև 

սածիլների համար առաջարկում են օգտագործել անյուղ կաթի փոշու 10%-անոց լուծույթ, 

որի շնորհիվ կաթի պրոտեինը պատում է վիրուսը՝ դրանով վարակազերծելով այն: 

Խցանները կամ խորանարդիկները թրջեք 5,8  pH  և 0,5 մՍ/սմ 

էլեկտրահաղորդականություն ունեցող ջրով: Ծլման ընթացքում հավասարաչափ 

ջերմություն և խոնավություն ստանալու համար սերմերը կարելի է ծածկել խոշոր 

վերմիկուլիտով կամ պոլիէթիլենային ծածկով: Սա հատկապես կիրառելի է առավել 

հյուսիսային շրջանների համար, որտեղ ձմռան ամիսներին արևային լուսավորությունը 

թույլ է: Սերմերը ծլեցրեք 25C°-26C° ջերմաստիճանի և 75%-80% օդի հարաբերական 

խոնավության պայմաններում: Ցերեկը և գիշերը պահեք այս ջերմաստիճանը: Ծիլերը 
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երևալուն պես հեռացրեք ծածկոցը, ցածրացրեք օդի ջերմաստիճանը մինչև 22C°-23C°: 

Ծիլերի ի հայտ գալուց հետո օգտագործեք սննդարար լուծույթ: Ապահովեք օրը 18 ժամ 

լուսավորություն` ցերեկվա տևողությունը երկարացնելով 5500 լյուքս ինտենսիվությամբ 

լրացուցիչ լուսավորմամբ: Ծիլերի երևալուց շուրջ 4 օր անց օդի հարաբերական 

խոնավությունը իջեցրեք մինչև 65%-70%. 

Սերմերը ցանելուց 17-18 օր անց սածիլները պետք է վերատնկել շուրջ 10 սմ 

հանքաբամբակե կաղապարներում՝ երբ երևում են առաջին իսկական տերևները: 

Վերատնկելուց առաջ նախապես թրջեք կաղապարները 2.0-2.2 մՍ/սմ 

էլեկտրահաղորդականություն և 5,2 pH ունեցող սնուցող լուծույթով: Դանդաղորեն 

նվազեցրեք օդի ջերմաստիճանը մինչև  23C° ցերեկը և գիշերը: Դասավորեք կաղապարները  

յուրաքանչյուր տաշտակում 6 հատ, որպեսզի բավարար տարածք ունենան 3-4 շաբաթ 

աճելու համար: Բույսերին անհրաժեշտ է բամբուկի ցցերից հենարան, եթե դրանք աճելու 

են 3-4 շաբաթից ավելի՝ նախքան արտադրական տարածքում վերատնկվելը: Կախված 

սեզոնից, հյուսիսային շրջաններում տաքդեղի սածիլները կարելի է պահել հանքաբամբակե 

կաղապարներում մինչև 6-9 շաբաթ: Կաղապարներում աճելու այս ընթացքում 

(կաղապարների մեջ վերատնկվելուց 4 կամ ավելի շաբաթ հետո), բարձրացնել 

էլեկտրահաղորդականությունը մինչև 3,0-3,2 մՍ/սմ, օդում ածխաթթու գազի 

պարունակությունը պահպանել 800 գ/տոննա չափով: Ինչպես լոլիկի դեպքում էր, 

վերատնկելու ընթացքում տաքդեղները կարելի է շուռ տալ ցողունները կարճացնելու և 

ավելի շատ արմատներ ստանալու համար, այն պայմանով, որ դրանք չեն պատվաստվելու: 

 

Սածիլումը և խնամքի աշխատանքները 

Տաքդեղի մշակությունը շարունակվում է ջերմատանը սածիլները տնկելով սուբստրատով 

լի դույլերում (տարաներում) կամ հանքային բամբակի (կոկոսի, պեռլիտի) պարկերի վրա։ 

Եթե աճեցման պարկեր են օգտագործվելու, ապա անհրաժեշտ է դրանք նախապես մեկ 

օրվա ընթացքում թրջել սննդարար լուծույթի մեջ և հետո միայն դրանց քառակուսի 

կտրվածքների վրա դնել բույսերով խորանարդիկները։ Այդ նպատակով աճեցման պարկի 

կամ սալիկի վրա համապատասխան չափի անցքեր են բացվում, որի վրա և տեղավորվում 

է բույսով խորանարդիկը։ Դրա շնորհիվ արմատային համակարգը կարողանում է հետագա 

զարգացում ապրել, ներթափանցելով սուբստրատի մանրաթելերի միջև։ Սածիլը 

տեղակայելուց հետո անհրաժեշտ է տաքդեղը միանգամից կապել։ Կապումը կատարվում է 

V-աձև կարգով, որպեսզի ցողունը հուսալիորեն ամրացվի և չճկվի, հատկապես՝ ապագա 

պտուղների ծանրության ներքո։  

Իսկ եթե խորանարդիկները տեղադրվում են սորուն լցանյութով (կոկոս, հրաբխային 

խարամ, վերմիկուլիտ և այլն) դույլի մեջ, ապա պետք է հաշվի առնել, որ մեկ դույլում երկու 

բույսից ավելի տնկել չի կարելի, քանի որ այլապես դրանք միմյանց կխանգարեն։ Այդ 

սուբստրատները կարելի օգտագործել բազմաթիվ անգամ, սակայն բույսերի հեռացումից 

հետո դրանք անհրաժեշտ է ախտահանել, մանրակրկիտ կերպով լվանալով հատուկ 

լուծույթով։ 

Տաքդեղի ինչպես սածիլները, այնպես էլ հասուն բույսերը հիանալի աճում են կաթիլային 

ոռոգման համակարգի օգնությամբ։ Հարկ է հիշել, որ կաթոցը պետք է դնել խորանարդիկի 

եզրի մոտ, ոչ թե անմիջապես բույսի հիմքում։ Այս պարագայում կարելի է համոզված լինել, 

որ խորանարդիկը լավ կխոնավանա, իսկ բույսի արմատային համակարգը չի վնասվի։ 
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Շատ կարևոր է բույսին բավականաչափ տարածություն տալը, որպեսզի այն լավ 

զարգանա։ Տաքդեղի համար տնկման կետերի կամ դույլերի միջև հեռավորությունը պետք 

է կազմի մոտ 180 սմ: Վերատնկումից հետո բույսի ցողունը սկսում է եղանաձև 

ճյուղավորվել։ Այդ ժամանակ երկու մասերն էլ զգուշությամբ, բայց ամուր կապում են և այդ 

գործողությունը կրկնում են երկու շաբաթը մեկ անգամ, բույսի աճին զուգընթաց։ 

Մյուս ընձյուղները զգուշությամբ հեռացնում են, որպեսզի սննդանյութերը ուղղորդվեն 

դեպի ամենաուժեղ ցողունները, որտեղ տեղի է ունենում պտղակալում։ Այդուհանդերձ, մեկ 

օրվա ընթացքում պետք է հեռացնել ոչ ավելի, քան երկու տերև կամ ընձյուղ, այլապես 

բույսը կտուժի։ 

Բանջարաբույծերից շատերը համարում են, որ տաքդեղի վաղ ծաղկումը նպաստում է 

բերքի առատությանը։ Սակայն դա այդպես չէ։ Առաջին ծաղկաբույլի հայտնվելուց հետո 

ամենախելամիտ գործն այն հեռացնելն է, սպասելով ապագա ծաղկաբույլերի 

առաջացմանը, որոնք և հետագայում պտուղներ կբերեն։ Հակառակ դեպքում բույսի 

բերքատվությունը կնվազի։ Այդ պատճառով ավելի լավ է հետաձգել առաջին բերքի 

ստացումը, փոխարենը թույլ չտալով, որ տաքդեղի բույսը թուլանա։  

Բերքի ստացումն արագացնելու համար հարկավոր է ուշի-ուշով հետևել օդի 

ջերմաստիճանին և ԷՀ (տեսակարար էլեկտրահաղորդականության) մակարդակին: Այդ 

դեպքում առաջին ծաղկաբույլի հեռացումը միայն փոքր-ինչ կհետաձգի առաջին 

պտուղների ստացումը։ Լուծույթի pH-ը պետք է պահպանվի 5,5-6,0 սահմաններում, 

օպտիմալ Էլեկտրահաղորդականությունը` աճի ընթացքում 1,7-2,0 մՍ/սմ, իսկ 

պտղակալման ժամանակ 2,6-3,0 մՍ/սմ։ Նաև կարևոր է սննդարար լուծույթի 

ջերմաստիճանը. այն պետք է լինի 21-24С°։ Անհրաժեշտ է հիշել, որ +25С°-ից բարձր 

ջերմաստիճանի ջուրը սկսում է արագորեն կորցնել իր մեջ լուծված թթվածինը և այդ 

պատճառով ջրի ջերմաստիճանի բարձրացումը նշված մակարդակից վեր բացասաբար 

կանդրադառնա տաքդեղի աճի և պտղակալման վրա ։ 

Պտուղների հասունացումից հետո դրանք պետք է մեծ զգուշությամբ հավաքել։ 

Անթույլատրելի են պտուղը անզեն ձեռքերով պոկելու փորձերը, քանի որ կարելի է 

հեշտությամբ կոտրել բույսը եղանաձև հանգույցներից (բույսի ամենաթույլ հատվածներն 

են), կորստյան մատնելով նախկինում կատարած ամբողջ աշխատանքը։ Այդ պատճառով 

պտուղը կոկիկ կերպով կտրում են սուր դանակով, ընթացքում ձեռքով պահելով այն։ 

Կարելի նաև գործածել այգեգործական մկրատ։  

 

Տաքդեղի անբավարարությունը սննդասարրերով 

Տաքդեղի բույսում սննդատարրերի անբավարարությունը հանգեցնում է այնպիսի 

ախտանշանների, ինչպիսիք են վատ պտղակալումն ու զարգացումը, սահմանափակ աճը, 

պսակաթերթերի ձևավորումը, տերևների դեղնումը և այլն։ Անբավարարության 

ախտանշանների ստորև բերվող աղյուսակը օգնում է բացահայտել, թե որ հանքային 

տարրի անբավարարությունից է տառապում տաքդեղի բույսը, ինչպես նաև պարունակում 

է տվյալներ տարրերի ավելցուկի և թունավորման ախտանշանների մասին։  
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Սերմնարանի գագաթի փտում 

 

Ծաղիկների գագաթի փտումը տեղի է ուենում հիմնականում եղանակային տաք 

պայմաններում։ Պտուղները տուժում են զարգացման վաղ փուլերում  (պտղակալումից 10-

15 օր անց)։ Պատճառը պտղին կալցիումի մատակարարման տեմպն է, որն ավելի դանդաղ 

է, քան պտղի աճի արագությունը։ Որպես արդյունք, պտղի որոշ հյուսվածքներ անկում են 

ապրում, ինչն արտահայտվում է փտումով։ Փտմանը նպաստող գործոնները ուղղակիորեն 

կապված են կալցիումի կլանման և պտղին այն հասցնելու սահմանափակ տեմպի հետ։ Այդ 

գործոններից են` հողի կամ սուբստրատի բարձր աղակալվածությունը, հողի,  սուբստրատի 

կամ օդի բարձր ջերմաստիճանը, աճի բարձր ինտենսիվությունը և ջրի պակասը։  

 

Տաքդեղի բծեր  

 

Սև բծերը պտղի վրա երևում են մոխրագույն կամ սև կետերի տեսքով, որոնք զարգանում 

են պտղամաշկի տակ, պտղապատյանի ներսում, երբ պտղի տրամագիծը հասնում է մոտ 8 

սմ-ի կամ ավելի։ Պտուղների հասունացման ընթացքում բծերը փոքր-ինչ խոշորանում են, 

գունավորումը փոխելով կանաչի կամ դեղինի։ Սա հետևանք է կալցիումային խանգարման, 

որի պատճառը  NH4
+-ի և K+-ի ավելցուկն է։ Բույսի զգայունակությունը սննդատարրերի 

նկատմամբ մեծապես տարբերվում է տարբեր սորտերի և հիբրիդների դեպքում։  

 

Աղյուսակ 8.3  Սնուցման խանգարումների պատճառով տաքդեղի վրա հայտնվող 

տեսանելի ախտանշանները. 

Սննդարարտարր 
Անբավարարության 

ախտանշաններ 

Ավելցուկի կամ թունավորման 

ախտանշաններ 

Ազոտ 

Բույսի զարգացումն 

աստիճանաբար դանդաղում է։ 

Ստորին տերևների միջջղային 

հատվածի աստիճանական 

չորացում, սկսած տերևների 

եզրերից։ Կոթունները ճկվում և 

դեպի ներքև են թեքվում` 

ցուղունին զուգահեռ դիրք 

ընդունելով։ Բույսը փոքրաքանակ 

ծաղիկներ է տալիս և 

պտղակալումը թույլ է։ 

Ծաղկակալը բարակ է, իսկ 

սերմնարանը` փոքր։ Երբեմն 

պտղի զարգացում ընդհանրապես 

տեղի չի ունենում, իսկ 

պտղակալած բույսերի պտուղը 

տձև է։ 

Բույսերը սովորաբար ունենում են մուգ 

կանաչ գունավորում, առատ տերևներ, 

սակայն արմատային համակարգը 

թերզարգացած է։ Ծաղկումն ու սերմերի 

առաջացումը դանդաղում են։ 
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Սննդարարտարր 
Անբավարարության 

ախտանշաններ 

Ավելցուկի կամ թունավորման 

ախտանշաններ 

  

Ֆոսֆոր 

Բույսերի աճը սահմանափակ է։ 

Տերևները շոշափելիս պինդ ու 

փխրուն են զգացվում։ Ծաղիկներ 

քիչ են առաջանում, իսկ 

եղածներից միայն ¼ կամ 1/5 մասն 

է պտղակալում։ Պտուղը 

թերզարգացած է, ծաղկակալը` 

բարակ, սերմերը` փոքրաքանակ։ 

Արմատային համակարգը 

թերզարգացած է։ 

  

  

 

Բնորոշ հիմնական ախտանշաններ չկան։ 

Ֆոսֆորի ավելցուկի պատճառով 

առաջանում է պղնձի և ցինկի 

անբավարարություն։ 

Կալիում 

Քլորոզի դեղին բծեր են 

հայտնվում տերևաջղերի 

արանքում, առաջին հերթին 

ստորին տերևների վրա։ 

Տերևաջղերն ու բծերին առընթեր 

հատվածները չեն 

գունափոխվում. Հետագայում 

քլորոտիկ բծերի գույնը բացանում 

է (դա կարելի է նկատել բույսի 

վերին հատվածներում)։ 

Պտղակալումը և պտուղները 

փոքրաթիվ են, իսկ պտուղները` 

սովորականից փոքր։ 

  

Սովորաբար բույսը ավելցուկ չի կլանում։ 

Այնուհանդերձ, կալիումի ավելցուկը կարող է 

հանգեցնել մագնեզիումի, մանգանի, ցինկի 

կամ երկաթի անբավարարության։ 
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Սննդարարտարր 
Անբավարարության 

ախտանշաններ 

Ավելցուկի կամ թունավորման 

ախտանշաններ 

 

 

Ծծումբ 

 

Հանգեցնում է տերևների 

դեղնավունության։ 

 

Աճի և տերևների չափի անկում։ Տերևների 

վրա ախտանշանները հաճախ բացակայում 

են կամ թույլ են արտահայտված։ Երբեմն 

առկա է տերևների միջջղային դեղնում կամ 

այրվածքներ։ 

Մագնեզիում 

Հաճախ է հանդիպում տաքդեղի 

դեպքում։ Դեղնումը վառ 

արտահայտված է տերևների 

միջջղային հատվածներում, բայց 

տերևաջղերը մնում են կանաչ։ 

Առաջին հերթին ազդեցությունը 

կրում են ամենահին տերևները։ 

Մագնեզիումի 

անբավարարությունը երբեմն 

առաջանում է կալիումական 

պարարտանյութերի չափազանց 

մեծաքանակ օգտագործման 

հետևանքով։ Հնարավոր է նաև 

խիստ շոգ, չոր եղանակային 

պայմաններում։ 

  

 

Տեղեկությունները սուղ են։ 

Կալցիում 

Պտղի գագաթի փտման 

ամենատարածված պատճառն է։ 

Հնարավոր է շտկել տերևները 

կալցիումի քլորիդի կամ 

նիտրատի լուծույթով սրսկելու 

դեպքում։ Լրացուցիչ 

տեղեկությունները` նախորդիվ։ 

  

Տեսանելի ախտանշանները բացակայում են։ 

Սովորաբար կապված է հողում 

կարբոնատների բարձր պարունակության 

հետ։ 
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Սննդարարտարր 
Անբավարարության 

ախտանշաններ 

Ավելցուկի կամ թունավորման 

ախտանշաններ 

 

  

 

Երկաթ 

Ախտանշանները երևան են գալիս 

աճի ուշ փուլերում։ Երիտասարդ 

տերևները գունաթափվում են և 

դեղնում միջջղային 

հատվածներում։ Տերևաջիղերը 

մնում են կանաչ։ 

Բնականպայմաններում հազվադեպ է 

պատահում։Նկատվել է նեկրոտիկ բծերի 

առաջացման տեսքով` երկաթի աղերով 

լուծույթով տերևների սրսկումից հետո։ 

Քլորիդ 

Տերևները թառամում են, 

այնուհետև ստանում քլորոտիկ 

բրոնզագույն գունավորում և 

նեկրոզի ենթարկվում։  

Արմատների զարգացումը 

դանդաղում է, ծայրերը` 

հաստանում։ 

Տերևների ծայրերի կամ եզրերի 

այրվածքներ։ Բրոնզագույն և դեղնավուն 

գունավորում, տերևաթափություն, երբեմն` 

քլորոզ։ Տերևների փոքր չափեր և դանդաղ 

աճ։ 

Մանգան 
Քլորոտիկ բծեր վերին տերևների 

միջջղային հատվածներում։ 

Երբեմն քլորոզ, քլոլոֆիլների 

անհավասարաչափ բաշխում։ Աճի 

դանդաղում։ Հետագայում հնարավոր է 

վերքերի առաջացում և տերևաթափություն։ 

Բոր 

Անբավարարությունը շատ արագ 

է դրսևորվում։ Ստորին տերևները 

ոլորվում են դեպի վեր։ Աճը 

դանդաղ է։ Բույսը զարգացնում է 

հաստ, կարճ ցողուն։ Գագաթը 

թառամում է, իսկ տերևները 

դեղնում են բույսի ներքևից վերև։ 

Ծաղիկների առաջացումը 

նվազումէ, պտղակալումը քիչ է։ 

  

Բորի անբավարարություն.  

Աճման կոները մահանում և 

փտում են, տերևները` տձևանում։ 

  

Տերևի ծայրերի դեղնում, որին հետևում է 

տերևի արագընթաց նեկրոզ, սկսվելով 

տերևի ծայրից կամ եզրերից և տարածվելով 

դեպի գլխավոր տերևաջիղ։ 
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Սննդարարտարր 
Անբավարարության 

ախտանշաններ 

Ավելցուկի կամ թունավորման 

ախտանշաններ 

 
  

Բորի ավելցուկ.  

  

 

Ցինկ 
Տերևները դառնում են նեղ, չիլի 

պղպեղի դեպքում՝ նաև փոքր։ 

Ցինկի ավելցուկը սովորաբար հանգեցնում է 

բույսերի երկաթային քլորոզի։ 

 

 

 

Պղինձ 

Արտահայտվում է վեգետացիայի 

ուշ շրջանում։ Տերևների եզրերը 

ոլորվում և չորանում են։ 

Տերևներն ու պտուղները 

դառնում են նեղ և 

քառանկյունաձև։ 

Աճի դանդաղեցում, որին հետևում են 

երկաթային քլորոզի, ճյուղավորման 

կրճատման և արմատամազիկների անսովոր 

մգացման ախտանշաններ։ 

Մոլիբդեն 

Տերևածածկը ստանում է 

դեղնականաչավուն երանգ, իսկ 

աճը որոշ չափով դանդաղում է։ 

Անբավարարությունը 

ամենահաճախակին պատահում 

է թթվային սուբստրատներում։ 

Հազվադեպ էպատահում։ Երբեմն տերևները 

ստանում են ոսկեդեղին երանգ։ 
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8.4 Ելակ 
 

Ելակը (Fragária moscháta) 15-35 սմ բարձրություն ունեցող վարդազգիների ընտանիքին 

պատկանող բազմամյա բույս է: Ցողունը ուղղաձիգ է, տերևները՝ եռաբլթակ և բաց կանաչ 

գույնի: Վահանաձև ծաղկաբույլը բաղկացած է 5-12 սպիտակ ծաղիկներից: Արմատային 

համակարգը թելքավոր է և տեղակայված է հողի մակերևույթին մոտ՝ երկու շարահարկով: 

Ելակի թփի վերգետնյա բազմամյա մասը կազմված է կարճ ցողունից, որի կյանքի 

տևողությունը կարող է լինել 5 տարուց ավելի:    

Այն, ինչ սովորաբար անվանում ենք ելակի հատապտուղ, իրականում գերաճած ծաղկանոթ 

(կեղծ պտուղ) է, որի մակերևույթին գտնվում են բազմաթիվ կոնաձև հատապտուղներ՝ 

քաղցր համով և յուրօրինակ բույրով:  

Կախված տեսակից և արտաքին պայմաններից՝ ելակի հատապտուղները պարունակում են 

4-10% շաքար, ինչպես նաև կիտրոնաթթու, խնձորաթթու, սալիցիլաթթու և ֆոսֆորաթթու:  

Հասունացման ժամանակ առաջանում են նաև գլիկոլաթթու, վիտամին C (47-120մգ), 

վիտամին B, կարոտին, եթերային յուղեր, և որոշ տեսակի աղեր: Ելակը ունի ցածր 

կալորիականություն՝ 36,9 կկալ 100 գրամի հաշվով: 

 

 

 

 

 

 

 

Ելակը բնական դեղատուփ է կյանքի ցանկացած իրավիճակների համար: C վիտամինի 

պարունակությամբ այն զիջում է միայն սև հաղարջին, հետևաբար, դրա ամենօրյա 

օգտագործումը շատ բարենպաստ է իմունային համակարգի համար:   

Ելակի թարմ պտուղներն օգտագործում են սննդի մեջ, ինչպես նաև հրուշակեղենի և 

խմիչքների արտադրության մեջ:  

Ելակի տեսակները. Ելակի տեսակները բազմազան են, և շնորհիվ սելեկցիոն 

աշխատանքների, ամեն տարի նոր սորտեր են հայտնաբերվում: Վաղահաս սորտերից են 

Ալֆան, Քիշինևյան վաղահասը, Բիրյուլևյան վաղահասը: Առավել տարածված են 

հասունացման միջին ժամկետ ունեցող սորտերը՝ Վիտյազ, Պավլովյան գեղեցկուհին, 

Փառատոնային և այլն: Ուշ հասնող առավել հայտնի տեսակներն են Լենինգրադյանը, 

Բորովիցկայան և Բոգոտան:  

Նկար 8.12 Հիդրոպոնիկ եղանակով 

մշակվող ելակի ջերմատուն 
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Ջերմատներում ամբողջ տարվա ընթացքում բերք ստանալու նպատակով առավել 

կիրառելի են ելակի ռեմոնտանային սորտերը, ինչպիսիք են Ալբիոնը, Մոնտեռեյը, Սան 

Անդրիասը, Սուիթ Էնը, Ֆլորենը, Դեղին հրաշքը, Էվերեստը, Ելիզաբեթ թագուհին, 

Էլվիրան և այլն:  

Ելակի աճը սկսվում է +2-+3°С ջերմաստիճանի պայմաններում: Առաջին ծաղիկները 

հայտնվում են աճման 3 շաբաթվա ընթացքում: Ելակի ծաղկման ընդհանուր տևողությունը 

կազմում է 20-25 օր: Ծաղկացողունների ոչ միաժամանակյա ծաղկման հետևանքով 

ծաղկման և պտուղների հասունացման ժամկետները երկարաձգվում են: Ցուրտ և 

սակավաձյուն ձմեռներին բաց գրունտում, ելակի թփերը կարող են սառչել, ընդ որում նախ 

վնասվում է արմատը (-10°С ջերմաստիճանի դպքում), այնուհետև նաև թփի վերգետնյա 

մասը (-15 - 18 С°ջերմաստիճանի դեպքում): Ձնհալից հետո ջերմաստիճանի -5 - 7 С° 

իջեցումը ևս կործանարար է ելակի համար:  

Հիդրոպոնիկ եղանակով ելակի աճեցումը  

 

Ելակի մշակությունը նպատակահարմար է իրականացնել հիդրոպոնիկ եղանակով, որը 

ավանդական եղանակով աճեցման նկատմամբ ունի մի շարք առավելություններ. 

✓ բույսերը բավարար քանակությամբ ստանում են իրենց անհրաժեշտ ջուրը և 

սննդատարրերը, որի շնորհիվ առավել փարթամ ու առողջ են, իսկ բերքատվությունը 

մի քանի անգամ բարձր է, 

✓ բույսերի արմատները երբևէ չեն տուժում չափից ավելի չորանալուց կամ շատ ջրելու 

պայմաններում թթվածնի պակասից, ինչն անխուսափելի է հողում աճեցնելու 

դեպքում, 

✓ հնարավորություն է տալիս կառավարել օգտագործվող ջրի և պարարտանյութերի 

քանակը և 30-70%-ով կրճատում է դրանց ծախսը, 

✓ կրճատվում են հողից փոխանցվող վնասատուների և հիվանդությունների 

(նեմատոդներ, սնկային հիվանդություններ և այլն) հետ կապված խնդիրները, 

✓ բույսերում չեն կուտակվում հողերում առկա այնպիսի վտանգավոր նյութեր, 

ինչպիսիք են ծանր մետաղները, թունավոր օրգանական միացությունները, 

✓ ստացված բերքն ավելի մաքուր է, ունի գերազանց ապրանքային տեսք և լավ 

համային հատկություններ: 

Ելակի հիդրոպոնիկ մշակության լավ սուբստրատ է ծառայում կոկոսի մանրաթելից 

պատրաստված կոկոպիտը, որը` 

✓ գերազանց պահպանում է ջուրը` նվազագույնի հասցնելով ջրի և 

պարարտանյութերի ծախսը, 

✓ ծակոտկենության շնորհիվ բույսերի արմատները ապահովում է թթվածնի 

անհրաժեշտ քանակությամբ, 

✓ կայուն է բակտերիաների, սնկերի և այլ վնասակար միկրոօրգանիզմների 

նկատմամբ, 

✓ հնարավոր է օգտագործել և´ ջերմատնային, և´ բաց գրունտի պայմաններում, 

✓ ամբողջությամբ օրգանական է և չի աղտոտում շրջակա միջավայրը: 

http://hydroponeast.com/ru/predydushhie-vypuski/8-2012/vyrashhivanie-klubniki-na-gidroponike
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Հիդրոպոնիկ եղանակով ելակի աճեցման դեպքում կարևոր է հիդրոպոն մեթոդի 

ընտրությունը: Ebb and Flow մեթոդը արդյունավետ է, երբ բույսերի քանակը շատ է: Այս 

մեթոդի դեպքում ջուրը պարբերաբար ծածկում է բույսը, այնուհետև նահանջում է՝ թույլ 

տալով թթվածնի հոսքը դեպի բույսի արմատները: Պետք է հաշվի առնել, որ բույսի 

մշակման այս համակարգը ստացիոնար է, և պետք է լավ կարգավորված լինի:  

Խորջրյա մշակության մեթոդը ելակի համար լավագույն տարբերակը չէ, քանի որ ելակը 

ջրասեր բույս չէ: Այս մեթոդի կիրառության դեպքում ելակի աճման տեմպերը և 

բերքատվությունը ցածր կլինեն, քանի որ արմատային համակարգը այս դեպքում խոցելի է 

բակտերիաների և հիվանդությունների կողմից:  Բացի այդ, դժվար է վերահսկել սննդարար 

նյութերի ճշգրիտ պարունակությունը ջրի մեջ աճման ողջ ընթացքում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.13 AeroGarden կայանքի վրա աճեցվող 

ելակ 

 

 

Նկար 8.14 N.F.T. սննդարար շերտի վրա 

աճող ելակի թփեր 

 

Նկար 8.15 Կաթիլային ոռոգման միջոցով 

աճեցվող ելակ 
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Սննդարար շերտի  վրա մշակվող ելակը անհրաժեշտ  սննդարար նյութերը ստանում է 

պլաստիկ կողովներով մշտապես շրջանառվող ջրախառնուրդի միջոցով:  Պատրաստի 

ջրախառնուրդը ջրային պոմպերի օգնությամբ մատակարարվում է հիմնական բաքից՝ 

խողովակներով կամ փողրակներով: Բույսերը տեղադրվում են տարաների մեջ, որոնց 

հատակը չի հպվում սննդարար շերտին, սակայն աճման հետևանքով արմատները 

ընկղմվում են ջրախառնուրդի մեջ՝ ստանալով թթվածնով հարստացած բոլոր անհրաժեշտ 

նյութերը:   

Կաթիլային ոռոգման  դեպքում բույսերը տեղադրում են սուբստրատի մեջ (տորֆային 

խառնուրդ, կոկոս կամ հանքային բամբակ և այլն), իսկ սննդարար լուծույթը 

մատակարարվում է բույսի ենթարմատային մասին՝ ճնշման տակ աշխատող 

կաթոցիկներով: Անլուսաթափանց թաղանթով պատված սուբստրատը տեղադրվում է 

ընդկալի վրա, որը ծառայում է ավելցուկային սննդանյութերի հեռացման համար: Տարածքի 

արդյունավետ օգտագործման համար հնարավոր է նաև սուբստրատով տարաների 

ուղղահայաց տեղակայում: Այս դեպքում ելակը տնկում են  հարկաշարքերով, կամ 

օգտագործում են ելակի տեսակներ, որոնք կարող են պտղաբերել նաև դուստր 

վարդակների վրա: Նման ուղղահայաց մշակության դեպքում 1 մ2 վրա կարելի է տեղադրել 

60-100 բույս՝ կախված ելակի տեսակից և օգտագործվող սարքավորումներից:   

Անկախ օգտագործվող հիդրոպոն եղանակից, անհրաժեշտ է հիշել, որ ելակի տարաները չի 

կարելի երկար ժամանակ թողնել անշարժ ջրախառնուրդի մեջ, քանի որ դա կարող է բույսի 

կործանման պատճառ դառնալ:  

Արմատների նորմալ աճ ապահովելու համար յուրաքանչյուր հասունացած բույսին 

անհրաժեշտ է 3 լիտր ծավալ: Եթե բույսերի տերևները խոշոր են, ապա բույսերի միջև 

հեռավորությունը պետք է լինի 20-30 սմ, հակառակ դեպքում ՝ 10-15 սմ:  

Ելակը կաթիլային ոռոգման դեպքում լավ է աճում է օդաթափանցելի կարծր սուբստրատի 

(խոշոր պեռլիտ, մանրախիճ, խոշոր գետային ավազ), ինչպես նաև վերմիկուլիտի և 

պեռլիտի խառնուրդի վրա: Սննդարար լուծույթը կարող է մատակարարվել բույսին 15 րոպե 

յուրաքանչյուր 1,5 ժամվա ընթացքում: Սննդարար լուծույթը ոչ մի պարագայում չպետք է 

լցվի բույսի վրա:   

Ելակի աճեցման համար օգտագործվող սննդարար լուծույթի մեջ սննդատարրերի 

պարունակությունը պետք է լինի տարբեր՝ կախված բույսի աճման փուլից և տարվա 

եղանակից:  

Սննդարար լուծույթի էլեկտրահաղորդականությունը (ЕС) պետք է ընկնի 1,8-2,2 

միջակայքում: Ելակի մշակության համար կարևոր է ճիշտ ջերմային ռեժիմի պահպանումը, 

քանի որ դրանից է կախված բույսի արտադրողականությունը: Գիշերվա ժամերին 

խորհուրդ է տրվում պահել 16-18 С°, իսկ ցերեկը՝ 24-25С° ջերմաստիճան: Բույսի աճման 

սկզբից մինչև ծաղկելը վաղահաս սորտերի համար ցերեկվա անհրաժեշտ ջերմաստիճանը 

18-23,5С° է, հասունացման միջին ժամկետ ունեցող սորտերի համար՝ 22,3-27,6 С°, իսկ 

ուշահաս սորտերի համար՝  25,5-35,3°С: Օդի հարաբերական խոնավությունը պետք է լինի 

65-75%. 
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Անհրաժեշտ է նաև հիշել, որ ջերմատան պայմաններում կարող է լինել լրացուցիչ 

լուսավորման անհրաժեշտություն: Սովորաբար ցերեկվա տևողությունը ելակի դեպքում 

պետք է լինի 12-18 ժամ մեկ օրացույցային օրում:  

Փոփոխելով արտաքին միջավայրի պայմանները՝ կարելի է կարգավորել ելակի 

հասունացման ժամկետները և բույսի աճման այլ ցուցանիշները: Ելակը բազմացնում են 

սերմերով, բեղիկների վարդակներով և թփի բաժանման միջոցով: Արտադրության մեջ 

տարածված է բեղիկներով բազմացումը, որի դեպքում բույսը ֆիզիոլոգիապես 

երիտասարդանում է և ժառանգական փոփոխություններ չի կրում: 

Ելակի բազմացումը սերմերով 

Որպես սուբստրատ օգտագործում են մանր պեռլիտ, կոկոս կամ խոշոր ավազ: Տարաների 

մեջ տեղադրում են սուբստրատը 10-12 սմ շերտով և վրայից լցնում են սերմերը՝ առանց խոր 

նստեցման: Այնուհետև տարաները ծածկում են թաղանթով և դնում ստվերոտ վայրում: 

Ջերմաստիճանը պետք է լինի 22-24 С°: Օրը 2-3 անգամ թաղանթը բացում են 5-10 րոպեով: 

Հարկավոր է հետևել սուբստրատի խոնավության աստիճանին և անհրաժեշտության 

դեպքում ներարկիչով խոնավացնել այն:  

Սերմերի ծլումը բարելավելու և աճման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու 

նպատակով հաճախ իրականացնում են սերմերի ստրատիֆիկացում, որի իմաստն այն է, 

որ սերմերը հողի մեջ դնելուց անմիջապես հետո դրանք պահում են սառը ջերմաստիճանի 

պայմաններում, որպեսզի սերմերն ավելի համերաշխ ծլեն: Երբ բույսի վրա առաջանում են 

2-3 տերևներ, բույսը տեղափոխում են 13-15 սմ տրամագծով տարաների մեջ` տնկելով 2 

բույս յուրաքանչյուր տարայում: Տնկելուց հետո բույսերը մի քանի օր պահում են ստվերում, 

այնուհետև՝ դնում արևի տակ: Ելակի ծիլերը մշակում են ֆունգիցիդի թույլ լուծույթով՝ 

սնկային և բակտերիալ հիվանդություններից պաշտպանելու համար: Երբ ելակի թփի վրա 

կլինեն 5-6 լավ ձևավորված տերևներ, բույսը կարելի կլինի տեղափոխել աճեցման 

մշտական վայր:  

Ելակի բազմացում բեղիկներով 

 

Ելակի վարդակով բեղիկը, որի վրա երևում են առնվազն 2 բացված տերևներ, տեղադրում 

են ջրով տարայի վրա: Երբ ձևավորվում են վարդակի արմատները, բեղիկը կտրում են մայր 

բույսից և տեղափոխում աճեցման մշտական վայր:  

Մեկ մայրական թփի վրա խորհուրդ է տրվում թողնել մինչև 5 բեղիկներ, յուրաքանչյուրը՝ 3 

վարդակով: Ելակի թփի վրա բեղիկներն առաջանում են 16-22 С°-ի պայմաններում, 12 

ժամից ավելի լուսային օրվա դեպքում:  

Ջերմատնային պայմաններում ելակի փոշոտումն իրականացվում է ձեռքով կամ 

իշամեղուների միջոցով: Ձեռքով փոշոտումն իրականացնելիս ծաղկափոշին տեղափոխում 

են փափուկ վրձիններով, օրը 2-3 անգամ (արտադրական պայմաններում այս եղանակը 

տնտեսապես շահավետ չէ): Այս դեպքում ծաղիկները հավասարաչափ փոշոտել չի 

հաջողվում, որի հետևանքով պտուղները կարող են անհամաչափ լինել: Իշամեղուներով 

փոշոտման դեպքում մեղուների փեթակներ են տեղադրում ջերմատներում ելակի ծաղկման 

ընթացքում (փեթակների քանակը կախված է բույսերի քանակից): Բարձր բերքատվություն 
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ստանալու համար ելակի առաջին ծաղիկները պոկում են` ծաղկացողունը կտրում են 

հիմքից սուր գործիքով: Հաջորդ 4-5 ծաղկացողունների վրա թողնում են 3-5 պտուղ, որոնք 

ավելի խոշոր են ստացվում: Հասած պտուղներն անհրաժեշտ է անմիջապես հավաքել, քանի 

որ դրանք կարող են ետ գցել մնացած պտուղների հասունացումը: Բերքատվության 

բարձրացման համար կարելի է նաև մկրատով կտրել  ավելորդ բեղիկները: Ելակի բերքը 

ամենաառատն է լինում երկրորդ տարվա ընթացքում, իսկ չորրորդ տարում այն կտրուկ 

նվազում է, ուստի երրորդ տարուց հետո անհրաժեշտ է թարմացնել բոլոր թփերը: 

Պտղաբերությունն արագացնելու և բերքի քանակն ավելացնելու նպատակով ջերմատանը 

ելակի թփերը սնուցում են ածխաթթու գազով:  

Ելակը հավաքում են շաբաթը 2-3 անգամ, կախված եղանակային պայմաններից` նույնիսկ 

ամեն օր կամ օրումեջ: Տեղափոխման համար նախատեսված ելակը պետք է լիովին հասած 

չլինի, բավական է ստանալ ելակին բնորոշ կարմիր գույնը:  

Ելակի բերքատվությունը մեծապես կախված է մշակության պայմաններից և սորտից: 

Ընդունված ռեմոնտանտ սորտերի դեպքում մեկ թուփն առաջացնում է շուրջ 15 ողկույզ 

սեզոնի ընթացքում, իսկ յուրաքանչյուրը տալիս է միջինը 100 գ բերք, հետևաբար մեկ 

վեգետացիայի ընթացքում թփից կստացվի 1,5 կգ և ավելի բերք: Ռեմոնտանտային 

սորտերը ճիշտ խնամքի դեպքում կարող են տալ նույնիսկ մինչև 1000 պտուղ մեկ 

վեգետացիայի ընթացքում: Ծաղկաբջիջներ ստեղծելու համար բույսին անհրաժեշտ է 

հանգստի ժամանակ, որը տևում է 1-2 ամիս: Ռեմոնտանտային սորտերի դեպքում 1 ամիսը 

բավարար է (ցանկալի է աշնանը): Արհեստականորեն հանգստի շրջան ստեղծելու համար 

պետք է մեկ շաբաթվա ընթացքում կտրուկ պակասեցնել ջրումները և իջեցնել ջերմատան 

ջերմաստիճանը մինչև 14С°, անուհետև կտրատել թփի վրայի բոլոր տերևները, թուլացնել 

լուսավորումը և ամբողջովին դադարեցնել ոռոգումը: Եվս մեկ շաբաթ հետո 

արմատակալները կարելի է դնել պահպանման 0-2°С-ի պայմաններում: 

Ելակի բերքատվությունը ցածր է լինում, եթե բույսը ախտահարված է հիվանդություններով 

և վնասատուներով: Ելակի ամենատարածված վնասատուներից են ելակի տիզը, ելակի 

նեմատոդը, խխունջները, մրջյունները: Հիվանդություններից են՝ ալրացողը, մոխրագույն 

փտումը, սպիտակ և գորշ բծավորությունները, արմատային ֆիտոֆտորան և այլն: 

Ելակի արդյունաբերական մշակության դեպքում հիմնական ծախսերն ու 

բարդությունները կապված են դրա բերքահավաքի հետ: Հիդրոպոն եղանակով աշխատող 

ջերմատներում բերքահավաքը հեշտացված է լինում, քանի որ աճեցման համար փողրակը 

տեղադրված է լինում որոշակի բարձրության վրա: Բերքահավաքից հետո 

հատապտուղների տեղավորումը վերջնական իրացման համար նախատեսված հատուկ 

տարաների մեջ զգալիորեն նվազեցնում է տեղափոխման ընթացքում դրանց վնասվելու 

հավանականությունը և ապահովում է բերքի պահունակությունը:  

Միկրոկլիմայի կանոնավորումը 

Ելակը փակ գրունտում աճեցնելիս անհրաժեշտ է առանձնակի ուշադրություն դարձնել 

տարածքի  լուսավորմանը: Ելակի, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ բույսերի  համար արևի 

լույսը համարվում է կենսական անհրաժեշտություն: Տարածքի ներսում  լույսի բնական 
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աղբյուրի (արևի) անբավարության դեպքում անհրաժեշտ է ստեղծել արհեստական 

լուսավորում: 

Ելակի արհեստական լուսավորման համար անհրաժեշտ է լույսի  աղբյուր, որն իր սպեկտրի 

կազմությամբ  ամենամոտն է արևայինին: Այդ պահանջին  լավագույնս 

համապատասխանում են ցերեկային լույսի գազացրման լամպերը: Միևնույն ժամանակ, 

դրանք բավականաչափ խնայող են էլեկտրաէներգիայի ծախսի առումով: 

Վաճառքում կան տարբեր չափսերի և հզորության՝ 20-80 Վտ  ցերեկային լույսի լամպեր, 

սակայն մեր նպատակներին առավելագույնս համապատասխանում  են 40-50 վատանոց 

լամպերը  (դրանք ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են ծախսում և բավականաչափ 

լուսավորություն են տալիս): Մեկ մետր երկարություն ունեցող մեկ լամպը սովորաբար 

տեղադրվում է 3-6 մ² մակերեսի վրա (կախված պարկերի տեղադրման խտությունից): Եթե 

պարկի ինչ-որ մասերը գտնվում են ստվերում, ապա անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ 

պարկերը տեղափոխել՝ դրանք պտտելով  իրենց առանցքի շուրջը (թփերի արանքում  լույսի  

առավելագույնս հավասարաչափ բաշխման համար): Լուսավորության չափորոշչին 

համապատասխանում է 130-150 լյուքսը՝ 12-14 ժամվա ընթացքում, կամ 2-3 լամպ (F-7) 15-

20 ք.մ-ի համար: Լուսավորության աստիճանը  ցանկալի է հսկել հատուկ սարքի միջոցով՝ 

լյուքսոմետրով: 

Լամպերի համար կարևոր է նաև ընտրել անրաժեշտ չափի և առավել համապատասխան  

կառուցվացքի ռեֆլեկտորներ (անդրադարձիչներ): Ընդ որում ավելի լավ է ընտրել դեղին 

երանգով  լամպեր, քանի որ այդ գույնը ավելի է համապատասխանում բույսերին և հաճելի 

է աչքի համար, քան սառը կապույտ լամպը: 

Լամպերի տեղադրման, ինչպես նաև նրանց օգտագործման ժամանակ անրաժեշտ է 

խստորեն  հետևել  էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատելու անվտանգության 

կանոններին: Լամպերը պետք է ապահով կախված լինեն, իսկ բոլոր էլեկտրական 

միացումները՝ լավ մեկուսացված: Ցանկալի է, որ լամպերը միացված լինեն ապահովիչի 

միջոցով: Առավել ուշադիր պետք է հետևել, որ միացված լամպերի վրա պատահաբար 

չընկնեն ջրի կաթիլներ: 

Սածիլի լուսավորման որակի բարձրացման և էլեկտրաէներգիայի խնայողության  համար 

պատերի վրա կարելի է տեղադրել անդրադարձիչներ (երկաթե թիթեղներ, 

ալյումինափայլաթիթեղ, սպիտակ թուղթ, կամ պատերը սպիտակեցնել կրաքարով): 

Ելակի սորտերի մեծ մասը արձագանքում է  լուսային օրվա երկարությանը: Կարելի է 

նկատել, որ որքան երկար է օրը  փակ գրունտում, այնքան վաղ է սկսում ելակը ծաղկել: 

Ընդհանրապես, որքան լուսային օրը երկար լինի, այնքան ավելի արագ կհավաքվի բերքը  և  

այն առավել որակյալ կլինի: Այսպես,  երբ ցերկվա տևողությունը  16 ժամ  է , ելակը ծաղկում 

է 10 օր  և սկսում է պտուղներ տալ  35 օր անց, իսկ այն դեպքում, երբ ցերեկվա 

տևողությունը 8 ժամ է, համապատասխանաբար՝ 14 և 48 օր անց: Առավելագույն 

պտղաբերության և որակյալ պտուղներ ստանալու  համար ցերեկը պետք է ունենա 14 ժամ 

տևողություն:  

Եթե ելակի շարքերը տեղակայված են այնպես, որ ներթափանցում է արևի լույսը, ապա 

բավարար կլինի օգտագործել միայն լրացուցիչ ցիկլային լուսավորություն: Այսինքն, 
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արհեստական լուսավորումը կկիրառվի միայն այն ժամանակ, երբ բացակայում է բնական 

լուսավորությունը: Այսպես, օրինակ, եթե ձմռանը  լուսային օրվա տևողությունը 7 ժամ է և 

ամբողջ այդ ընթացքում տարածքը բավարար լուսավորված է, ապա  լրացուցիչ 

արհեստական լուսավորությունը միացվում է ևս 7 ժամով, որպեսզի լիարժեք լուսավորման 

ընթացքը հավասարվի օպտիմալ լուսավորման  օրական 14 ժամին:  

Առավոտյան, քանի դեռ լիովին չի լուսացել, կարելի է միացնել թույլ լույս, այնուհետև 

անջատել այն: Նույնը պետք է անել նաև երեկոյան ՝ միացնել լուսավորությունը մինչ  

մթնելը: Անջատել կարելի է այն ժամանակ, երբ լրանա անհրաժեշտ ժամաքանակը: Եթե դա  

դժվար է իրագործել, ապա կարելի է օգտագործել ժամաչափ (թայմեր), որը կմիացնի և 

կանջատի:   

 

Տեսողական դիտարկումների միջոցով ելակի մեջ ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի 

պակասի չափորոշումը 

Ելակի մեջ սննդատարրերի քանակի պակասը որոշելը բարդ գործընթաց կարող է լինել: 

Նախ և առաջ, դրանց պակասը նման է հիվանդության ախտանշանների, ուստի դժվար է 

դրանք զանազանելը: Երկրորդ, միևնույն բույսը կարող է տարատեսակ սննդատարրերի 

պակաս ունենալ, որի հետևանքով էլ դժվար է որոշել, թե դրանցից որն է  հիմնական 

պատճառ հանդիսանում: Եվ դա դեռ բավական չէ, շրջակա միջավայրի վնասակար 

գործոնները, ցրտահարությունն ու պեստիցիդները էլ ավելի են բարդացնում խնդիրը: 

Քանի որ ազոտը (N), ֆոսֆորը (P) և կալիումը (K) բույսերի կառուցվածքային 

կաղապարներն են հանդիսանում, այս մասում հատկապես ուշադրությունը սևեռվում է 

ելակի մեջ վերոնշյալ երեք սննդատարրերի պակասությունը հայտնաբերելու վրա: 

Ազոտ 

Երբ ելակի տերևները բաց կանաչավուն են դառնում և ապա սկսում դեղնել, նշանակում է՝ 

դրանցում ազոտի պակաս կա: Տերևների կարմրելու ընթացքը հաճախ կապված է ֆոսֆորի 

պակասի հետ, սակայն դա ևս կարող է ազոտի հետ կապված խնդիր լինել: Երբ ազոտը 

գնալով պակասում է, տերևակոթերը կարճանում, կարմրում ու փխրուն են դառնում: 

Տերևների դեղնումը տերևի ամբողջ մակերեսով ավելի համաչափ է դառնում: Հասունացած 

տերևները նույնպես սկսում են կարմրել: Մյուս կողմից, ազոտի մեծ քանակությունը կարող 

է որակազրկել պտուղը և որոշակի հիվանդությունների հանգեցնել: Ազոտի պակասը նախ 

նկատվում է  միջինից մինչև հասուն տարիքի բույսերի մոտ, քանի որ մատղաշ թուփը 

կլանում է եղած ամբողջ ազոտը: Այդ իսկ պատճառով պետք է հյուսվածքային նմուշներ 

վերցնել ոչ թե նորաճ, այլ միջին տարիքի թփերից: 

 

Ֆոսֆոր 

 

Ֆոսֆորը մրգերի աճեցման համար կարևոր սնուցիչ է, որի պակասի դեպքում միրգն ավելի 

փոքր և փափուկ է լինում: Ընդհանուր առմամբ, ելակի մեջ ֆոսֆորի պակաս այնքան էլ չկա: 

Այս մակրոտարրի կարիքը հազվադեպ է զգացվում: Դժվար է նկատել ֆոսֆորի պակասի 
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տեսանելի ախտանշանները, իսկ այն ժամանակ, երբ դրանք արդեն նկատելի են դառնում, 

այդ պակասն արդեն հասցնում է բացասական հետևանք թողնել մշակաբույսի որակի և 

բերքի վրա: Վատագույն դեպքում տերևի վերին մակերեսը ողորկ տեսք է ստանում և մուգ 

կանաչ դառնում, իսկ ներքևի մակերեսը կարմրա-մանուշակագույն երանգ է ստանում: 

 

Կալիում 

 

Կալիումն անհրաժեշտ է մի շարք բուսական գործընթացների, ինչպես օրինակ՝ 

ֆերմենտացիայի, ֆոտոսինթեզի և ջրի բաշխման համար: Կալիումի սակավությունն 

առաջին հերթին ազդում է հասունացած տերևների՝ հատկապես դրանց եզրերի վրա: Այն 

վնասելով անցնում է տերևի ջղերի արանքներով և, վերջիվերջո, նեկրոզ առաջացնում 

(հյուսվածքների  և բջիջների քայքայում): Կարճ, փխրուն տերևակոթերը և տերևի չորացած 

հատվածը ևս ցույց են տալիս, որ առկա է կալիումի խնդիր: Մյուս նկատելի 

տարբերություններից են՝ արտադրողականության նվազումն ու պտղի որակազրկումը: 

Ազոտը, ֆոսֆորը և կալիումը այն սննդատարրերն են, որոնք մեծ քանակությամբ 

անհրաժեշտ են բույսերին:  Դրանք այնքան կարևոր են բույսերի առողջ վիճակը 

պահպանելու համար, որ առանց դրանց բույսերը չեն աճի: Բույսերի արտաքին 

ազդանշանները, որոնք սննդատարրերի պակասի կամ ավելցուկի հետևանք են, հաճախ 

հստակ չեն լինում: Հյուսվածքների նմուշառումը բույսերի սննդային պահանջները 

չափորոշելու ամենահուսալի եղանակն է: Նմուշառման առավելությունն այն է, որ խնդրին 

հնարավոր է լուծում տալ մինչև բույսերի վնասվելը: Ելակի դեպքում հատկապես կարևոր է 

նմուշառում կատարել հասունացած, եռատերև սաղարթից (ներառյալ տերևակոթերը): 

Լավ փորձարարական կանոն է աճման կետից երեքից հինգ տերև այն կողմ նմուշ վերցնելը: 

 

 

8.5 Ջերմատնային գերբերայի մշակության տեխնոլոգիա 

գրունտային ջերմատներում 
 

Սորտերը 

 

Ջերմատնային արտադրության համար գերբերայի սորտերը կատարելագործվել են 

տարբեր չափերով և հարմարացվել տարբեր տարաների չափսերին: Գերբերան աչքի է 

ընկնում սորտերի գունային բազմաձևությամբ (բացի կապույտից), բույսերի աճման 

տարբեր հզորություններով, ծաղկագլխիկի մեծությամբ և այլն: Օրինակ` կան գերբերայի 

սորտեր, որոնք ստեղծվել են 1-3 լիտր տարողությամբ տարաների համար: Դրանք խոշոր 

բույսեր են՝ 10-15 սմ տրամագիծ ունեցող ծաղկաբույլերով 7 45-60 սմ երկարությամբ 

ծաղկակոթերով:  

Արտադրության համար գերբերաներ գնելիս խորհուրդ է տրվում ընտրել պարունակների 

չափսին համապատասխան մշակաբույսեր: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

սեզոնայնությունը, փոխադրման հարմարությունները, որակը և ծաղկի գույներն ու 

տեսակները: Կարելի է ընտրել տարբեր սեզոնների համար հարմար գույներ, օրինակ՝ 
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նարնջագույն և կարմիր աշնան և ձմռան համար և դեղին, վարդագույն ու 

դեղնավարդագույն՝ գարնան և ամռան համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.16 Գերբերայի մշակություն 

ջերմատան պայմաններում 

 

 

Միկրոկլիման 

 

Որակյալ ծաղիկների աճեցման համար անհրաժեշտ է ստվերոտ տարածք (50%) կամ 

բնական եղականակով օդափոխվող ջերմատուն: Կատարյալ ջերմաստիճան է համարվում 

ցերեկը՝ 22-25C°, իսկ գիշերը՝ 12-16C° ջերմաստիճանը:  

 

Հողը 

Լավ դրենավորված, պտղաբեր, լուսավոր, չեզոք կամ թեթև աղոտ հող  pH մոտ 5,5 - 7,0. 

 

Տարվա եղանակ 

Կարելի է աճեցնել ամբողջ տարվա ընթացքում:  

 

Բազմացումը 

Առևտրային մասշտաբով բազմացնում են սերմերով, կտրոններով, հյուսվածքային 

կուլտուրայի միջոցով (in vitro) և թփի բաժանման միջոցով:  

Տարածքի նախապատրաստումը և տնկումը    

 

Առաջարկվում է հողի ախտահանում ֆլորամինով (100մլ 5լ/մ2-ու համար) կամ դազոմետով 

(30գ/մ2)՝ hողի միջոցով փոխանցվող ախտածինները վերահսկելու համար (ֆիտոֆտորա, 

ֆուզարիոզ  և պիտիում): Պատրաստում են 1-2մ լայնությամբ և 30սմ բարձրությամբ 

ծաղկաթմբեր: Կատարյալ են համարվում գոմաղբի խառնուրդով պատրաստված 

սուբստրատները կամ ավազ/կոկոս/բրնձի թեփ (2:1:1) փոխհարաբերությամբ 

պատրաստված սուբստրատը: 

Գերբերաների աճեցումը ծաղկամթմբերով լավացնում է օդափոխանակությունը և 

չորացումը: Տնկման ժամանակ անհրաժեշտ է գերբերայի սաղարթավոր մասը պահպանել 

հողից 1-2 սմ վերև: Տնկումը կատարում են սովորաբար 40 x 30 սմ կամ 30 x 30 սմ 

սխեմաներից որևէ մեկով: 

Գերբերայի տնկումը կարելի է կատարել ինչպես գարնանը, այնպես էլ ամռանը: Գերբերային 

անհրաժեշտ է լավ լուսավորություն: Հյուսվածքային կուլտուրայից ստացված 1,5 տարեկան 
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սածիլի համար գարնանային սեզոնին տնկելը (հունվարից - մարտ) ամենաարդյունավետն 

է: Ամառը (հունիսից - հուլիս) հարմար է 1, 1,5 և 2 տարեկան` հյուսվածքային կուլտուրայից 

ստացված սածիլների տնկման համար: Ցածր լուսավորության և ջեռուցման բարձր 

ծախսերի պատճառով խորհուրդ չի տրվում գերբերա տնկել աշնանը և ձմռանը (նոյեմբեր-

դեկտեմբեր): Պետք է խուսափել նաև օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերին տնկում 

կատարելուց: 

Պետք է տնկել լավ զարգացած բույսերը, որոնք ունեն 4-6 տերև: 

 

Ոռոգում 

 

2-3 օրը մեկ անգամ՝ 15-20 րոպե իրականացվում է կաթիլային ոռոգում՝ 3,75 լիտր/բույս 

հաշվարկով: Բույսի համար ջրի միջին քանակը պետք է լինի օրական մոտ 500-700 մլ: 

 

Սնուցում 

Սնուցումը սկսվում է տնկելուց հետո 3-րդ շաբաթից՝ հետևյալ դոզայով. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Խնամքի  աշխատանքներ 

 

1. Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է քաղհան: 

2. Մինչև 2 ամիս լրանալը հանել ծաղկակոկոնները, այնուհետև թողնել, որ ծաղկի:   

3.15 օրը մեկ անգամ հավասարեցնել հողի մակերեսը` ջրի կլանումը և պարարտացումը 

հեշտացնելու համար: Սա նպաստում է նաև արմատների կողմից օդի հեշտ կլանմանը: 

4. Հանել հին տերևները նոր տերևների աճը հեշտացնելու և բարենպաստ սանիտարական 

պայմաններ ստեղծելու համար: Անհրաժեշտ է պարբերաբար կտրել հին տերևները: 

 

  

Պարարտանյութ Քանակ (գ/500մ2) 

Ա ջրի բաք (երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ) 

Կալցիումի նիտրատ 700 

Կալիումի նիտրատ ( 13:0:46) 400 

Fe EDTA (էթիլեն դիամին 

տետրաքացախաթթու) / սուլֆատ 

20 

Բ ջրի բաք (երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ) 

Մոնոամոնիում ֆոսֆատ (12:61:0) 300 

Ածխաթթու կալիում սուլֆատ (0:0:50) 700 

Մագնեզիումի սուլֆատ 700 

Մանգանի սուլֆատ 5 

Ցինկի սուլֆատ 3 

Պղնձի սուլֆատ 3 

Մոլիբդեն (Նատրիումի մոլիբդատ) 1 

Բոր 3 
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Բույսի պաշտպանությունը 

 

Թրթուրներ 

Սրսկել իմիդակլոպրիդ 1 մլ/լ կամ դիմետոատ 2 մլ/լ  դոզայով: 

 

Սպիտաթևիկ 

Սրսկել իմիդակլոպրիդ 2 մլ/լ կամ դիմետոատ 2 մլ/լ դոզայով: 

 

Տրիպսներ  

Սրսկել ֆիպրոնիլ  2 մլ/լ կամ դիմետոատ  2 մլ/լ  դոզայով: 

 

Ոստայնատիզ 

Սրսկել աբամեկտին 0.4 մլ/լ կամ պրոպարգիտ 1 մլ/լ դոզայով: 

 

Նեմատոդներ (Կլոր որդեր) 

Bacillus subtilis (BbV 57) կամ Pseudomonasfluorescens հող մտցնել 2,5 կգ/հա նորմով 

տնկելու ժամանակ գալլային նեմատոդների դեմ պայքարելու համար: 

 

Հիվանդություններ 

 

Ծաղկաբողբոջի փտում՝  սրսկել պղնձի օքսիքլորիդ 2 գ/լ դոզայով: 

Իակական ալրացող՝ սրսկել  թրջեցվող ծծումբ 2գ/լ կամ ազոքսիստոբին 1գ/լ դոզայով: 

 

Ծաղկման և բերքահավաքի գործընթաց 

 

Ծաղիկների բերքահավաքը կարելի է սկսել, երբ դրանք արդեն ամբողջությամբ ծաղկել են: 

Քաղված ծաղիկների կյանքը երկարացնելու համար ծաղկակոթը մտցվում է քլորակիր 

լուծույթի մեջ (5-7 մլ/լ ջուր, 4-5 ժամ)՝:  

 

Խնամք հավաքելուց հետո 

 

Ցողունը հիմքից 2-3 սմ վերև պետք է կտրել և պահպանել քլորացված ջրի մեջ: Ծաղիկները 

պետք է տեսակավորել միանման խմբերով: Դրանք պետք է առանձին փաթեթավորել և 

երկու շերտով դնել ստվարաթղթե արկղերի մեջ: 

 

Թփակալում 

Թփակալման դեպքում բույսը ունենում է կարճ ցողունիկներ և բարակ տերևաթիթեղներ: 

Գերբերայի որոշ սորտերին թփակալումը խիտ տեսք է հաղորդում: Հանգույցները հստակ 

չեն տարբերակվում և միջհանգույցային հատվածը չի երևում: 

 

Ցողունի վնասում 

 

Գերբերաները քաղելիս ցողունները շատ հեշտ վնասվում են, որի հիմնական պատճառը 

անկանոն ջրելն է: Դա կարելի է վերահսկել էթիլենով: 
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Տերևների դեղնում և մանուշակագույն ծայրեր 

 

Ազոտի պակասը կարող է հանգեցնել տերևների դեղնության և վաղ ծերության: Ֆոսֆորի 

պակասը հանգեցնում է գունատ դեղին գույնի և մանուշակագույն ծայրերի: Ազոտի և 

ֆոսֆորի համապատասխան չափաբաժնի օգտագործման դեպքում գերբերան ավելի լավ է 

ծաղկում:   

 

Ծաղիկների տեսակավորում 

 

Ցողունի երկարության և չափի հիման վրա ծաղիկները տեսակավորվում են  A, B, C և D 

տեսակների: 

 

Բերքատվություն 

Բերքը ստացվում է տնկելուց հետո 3-րդ ամսից և շարունակվում մինչև 2 տարի: Բաց 

գրունտում տարեկան կարելի է ստանալ 130-160 ծաղիկ/մ2, իսկ ջերմատան պայմաններում՝ 

տարեկան 175 - 200 ծաղիկ /մ2: 

 

Գերբերայի բազմացումը  

 

Գերբերայի բույսերը բազմացվում են սերմերով, թփի բաժանմամբ և հյուսվածքային 

կուլտարաների միջոցով: Գերբերայի արտադրական մշակման ժամանակ օգտագործվում 

են թփի բաժանման և միկրո-բազմացման մեթոդները: 

• Բաժանում՝ Այս մեթոդի դեպքում բազմացումը կատարվում է թփերի բաժանման 

միջոցով՝ հունիս-հուլիս ամիսներին: Սա ամենաշատ կիրառվող մեթոդն է: 

• Միկրոբազմացում՝ Այս մեթոդը օրեցօր ավելի տարածվում է մեծամասշտաբ 

արտադրությամբ զբաղվողների շրջանում: Այս մեթոդով ծաղկի գլխիկները, ապիկալ 

բջիջները, ծաղկի բողբոջները և ծաղկաբույլերի հյուսվածքները կամ բջիջները, 

որոնք զերծ են վիրուսային, բակտերիալ և այլ հիվանդություններից,  օգտագործվում 

են որպես ստերիլ նյութ in vitro եղանակով վիրուսազերծ (առողջ) տնկանյութ 

ստանալու համար: 

• Սերմերով բազմացումը 

Գերբերայի սերմերը (առկա են 6000-ից 8000  սորտեր) թանկ են, նուրբ և զգայուն: Հաշվի 

առնելով, որ պահանջվում է 14-ից 18 շաբաթ, որ սերմը վերածվի բույսի, բազմաթիվ փոքր և 

միջին արտադրությամբ զբաղվող ծաղկաբույծներ պատվիրում են հատուկ սածիլներ: 

Սերմերը, մինչև ցանելը, պետք է փաթեթավորված լինեն խոնավադիմացկուն փաթեթով և 

պահպանվեն սառը պայմաններում՝ արևի ուժեղ լույսից հեռու: Փաթեթը բացելուց 

անմիջապես հետո բոլոր սերմերը պետք է ցանվեն, քանի որ հայտնվելով սենյակային 

պայմաններում դրանք շատ արագ կորցնում են իրենց կենսունակությունը: Թեև ցանկալի 

չէ, սակայն չօգտագործված սերմերը կարող են կարճ ժամանակով նորից տեղավորվել 

փաթեթի մեջ և պահպանվել սառնարանում: 
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8.6 Ջերմատնային վարդի մշակության տեխնոլոգիան 
 

Վարդերը, որոնք ժամանակակից ծաղկաբույծներն աճեցնում են, հիբրիդներ են: 

Այգեգործների կողմից օգտագործվող հիբրիդ թեյավարդերը և ֆլորիբունդա տեսակի 

վարդերը արդյունք են տարբեր տեսակների միջև մի շարք տրամախաչումների, որոնց 

հաջորդում են կրկնակի և եռակի տրամախաչումները: 

Հիբրիդ թեյավարդերի սորտերն ունենում են երկար ցողուններով մեծ ծաղիկներ: 

Թեյավարդերի առավել տարածված գույնը կարմիրն է, որին հաջորդում են վարդագույն, 

գազարագույն, դեղին, սպիտակ և բազմերանգ գույները: Վարդագույնի 

տարածվածությունն աճում է մեծամասամբ «Սոնիա» անունով վարդի շնորհիվ: 

Վարդ բուծողները  շարունակում են արտադրել նոր  սորտեր` հիբրիդացման 

ժամանակատար գործընթացով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 8.17 Սպիտակ վարդի ջերմատուն 

 

 

Վարդերը, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում, համարվում են աճեցվող կտրվող ծաղիկների 

ամենակարևոր տեսակը: Կոմերցիոն նպատակով վարդ աճեցնողները վարդերի հետ 

սովորաբար չեն խառնում այլ մշակաբույսեր, այլ արտադրում են բացառապես վարդեր: 

Որակյալ վարդեր ստանալու համար անհրաժեշտ լույսի բարձր ինտենսիվությունը 

նշանակում է, որ դրանք պետք է աճեն ապակու կամ բարձր լուսաթափանցությամբ 

պոլիէթիլենային թաղանթի տակ: Այս առումով, կարելի է բացառություն անել 

Կալիֆորնիայի և Կոլորադոյի համար, որտեղ սովորաբար լույսի ինտենսիվությունն 

այնքան բարձր է լինում, որ վարդերը կարող են աճել ապակեպլաստե ջերմատներում: 

Վարդերը բազմացվում են կտրոններով, պատվաստման եղանակով կամ բողբոջից: 

Սերմերն  

օգտագործվում են միայն նոր հիբրիդների մշակման ժամանակ: 

 

Կտրոններով բազմացում 

 

Այն շիվերը, որոնք վերցվում են մեկ, երկու կամ երեք աչքանի ցողունային հատվածներից, 

հազվադեպ են օգտագործվում արդյունաբերական ծավալի արտադրողների կողմից: 

 Երեք աչքանի կտրոններն առավել նախընտրելի են, քանի որ ավելի շատ շիվեր են 

զարգանում: Ընդհանրապես ավելի մեծ հաջողության կարելի է հասնել երեք աչքանի, քան 

մեկ կամ երկու աչքանի կտրոններից: Ցողունի վրա թողնվում է մեկ տերև՝ կտրոնի ծայրին: 

Նոր արմատներ գցելու համար  ամենաշատ էներգիան ստացվում է ցողունի մեջ հավաքված 
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սննդանյութից: Վերին հատվածում թողնված միակ տերևը նպաստում է արմատակալման 

գործընթացին՝ ակտիվ պահելով քսիլեմ և ֆլոեմ հյուսվածքը: Եթե այս տերևը վնասվում և 

ընկնում է, արմատակալման գործընթացը զգալիորեն դանդաղում է:  

Ավազը և վերմիկուլիտը հաճախակի օգտագործվող արմատակալման միջավայր են: 

Վարդերը նաև լավ են արմատակալում «Սմիթերս Օազիս Ուեդջ» խառնուրդի 

միջավայրում: Տորֆամամուռ խորհուրդ չի տրվում ավելացնել միջավայրին, քանի որ pH-ը 

չափազանց թթու է: Կտրոնները տնկվում են միմյանցից 2,5 սմ և 7,5 սմ միջշարքային 

հեռավորությամբ: Արմատակալման խթանիչն օգտագործվում է արմատի զարգացումը 

խթանելու համար: Արմատակալմանը խթանում են՝ հողախառնուրդում ապահովելով 21-

22 С°  ջերմություն: Խորհուրդ է տրվում օդի ջերմաստիճանը պահպանել 10 -13 օC 

սահմաններում: Բույսերի շուրջը հարաբերական բարձր խոնավություն ապահովելու 

համար օգտագործվում է մամուռ: 

Կտրոնները պետք է արմատակալեն 4-7 շաբաթում: Այնուհետև դրանք տնկվում են վարդի 

համար նախատեսված առանձին ծաղկամաններում, որոնք սովորական ծաղկամաններից 

ավելի խորն են: Լրացուցիչ խորությունը թույլ է տալիս արմատային համակարգի 

առավելագույն աճ: Տերևանութային բողբոջներից կամ աչքերից ցողունի վրա զարգանում 

են նոր շիվեր: Երբ շիվերը 15-20 սմ երկարության են հասնում, դրանց վրա մեղմ սեղմում է 

իրականացվում՝ խթանելու ճյուղարձակումը և ավելի շատ շիվերի աճը: Այս գործընթացը 

շարունակվում է մինչև այն պահը, երբ այգեգործը կորոշի, որ դրանք բավականաչափ մեծ 

են և պատրաստ արտադրության մեջ դնելու համար: 

 

Պատվաստված բույսեր 

 

Մի ժամանակ պատվաստումը ամենալայնորեն կիրառվող մեթոդն էր նոր ձևեր ստանալու 

համար: Սակայն այդ գործընթացն այժմ հազվադեպ է կիրառվում մի քանի պատճառներով. 

դա թանկ գործընթաց է, պատվաստված բույսեր ստանալը դժվար է, պատվաստված 

բույսերի  ցածր տոկոսն է հաջողվում պահպանել և պատվաստված բույսերի ինքնարժեքն 

ավելի բարձր է: Այսուհանդերձ եվրոպական մի շարք երկրներում մինչ օրս շարունակվում է 

այս եղանակով վարդերի տնկանյութի արտադրությունը` ստեղծելով տնկանյութի տարբեր 

ձևավորումներ: 

 

Աչքապատվաստ 

 

Ծաղիկների արտադրության համար անհրաժեշտ են միլիոնավոր տնկիներ: Այս բույսերն 

աճեցնում են մասնագիտացած այգեգործները՝ օգտագործելով աչքապատվաստը: 

Ծաղիկների արտադրությունն այնպիսի տարածքներում, որոնք բնականոն կերպով ունեն 

երկարատև վեգետացիոն շրջան, թույլ է տալիս ավարտել բույսերի աճը մեկ տարում:  

Գոյություն ունի պատվաստման երկու տեսակ՝ աճող աչք և քնած աչք: Աճող աչքով բույսը 

պատվաստվում են վաղ շրջանում: Մայր ցեղունը կտրվում է անմիջապես պատվաստի 

վերևից, պատվաստված աչքի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց: Քանի որ 

պատվաստված աչքի  հատվածով անցնող սննդատարրերի և ջրի բարձր փոխանակություն 

է տեղի ունենում, որպես արդյունք՝ հյուսվածքների ավելի արագ միաձուլում է տեղի 

ունենում և բողբոջը ստիպված է լինում ավելի արագ աճել: Երբ աչքը սկսում է լավ աճել, 

վերին հատվածը հեռացվում է:  
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Քնած աչքով բողբոջներն ավելի ուշ շրջանում են աճում: Բողբոջը դրվում է ցողունի մեջ: 

Վերին հատվածը չի հեռացվում, և բողբոջը մնում է քնած: Երբ վեգետացիոն շրջանի 

ավարտին բույսերը հավաքվում են, վերին հատվածը հեռացվում է:  

Քնած աչքով բույսեր աճեցնելու հաջողության տոկոսայնությունը 100 տոկոսից ավելի 

ցածր է: Այսպիսով, գերադասում են օգտագործել աճող աչքով բույսեր, որոնց աճը սկսվել է 

տեղում: 

 

Պատվաստակալները 

 

Ջերմատնային վարդերի սորտերի համար նախատեսված են այլ պատվաստակալներ, ի 

տարբերություն վարդի՝ բաց գրունտի սորտերի: Վարդի լավ պատվաստակալը մի քանի 

դրական առանձնահատկություններ ունի՝ այն հեշտ է արմատակալում, կարող է ամուր 

միություն ստեղծել պատվաստացու սորտի հետ, չի արձակում մացառներ և կողային շիվեր, 

դիմացկուն է արմատային հիվանդությունների և վնասատուների, միջավայրի 

անբարենպաստ պայմանների (հողի չորության, խոնավության, աղակալվածության և այլն) 

նկատմամբ, խթանում է անսահմանափակ աճը, այսինքն՝ պատվաստակալը չի քնում: 

Միացյալ Նահանգներում գրունտային բույսերի համար սովորաբար օգտագործվող 

պատվաստակալներն են՝ Rosa chinensis-ը (Չինական վարդ), Մանետտի տարատեսակ: 

Պատվաստված փոքրիկ վարդերն աճեցվում են Rosa Indica (Հնդկական վարդ) վարդի վրա, 

Բուրավետ վարդերի տարատեսակ: Rosa canina, L. (Սովորական մասրենի) Եվրոպայում 

օգտագործվում է որպես պատվաստակալ: Rosa Natal briar-ը օգտագործվում է Եվրոպայում՝ 

որպես փոքր վարդերի պատվաստակալ: 

Կոմերցիոն տնկարանները պահում են R. manetti տարատեսակի բույսերի հսկայական 

տարածքներ՝ որպես պատվաստակալ: Այդ պատվաստակալները պահպանվում են 8-10 

տարի: Այդ ժամանակահատվածից հետո դրանք թարմացվում են, քանի որ 

պատվաստակալների ուժը սպառվում է՝ կապված բերքատվության և վիրուսային 

հիվանդությունների աճի հետ:  

Դրանց թարմացման նպատակով վերցվում են շուրջ 22 սմ երկարությամբ կտրոններ: 

Յուրաքանչյուր շիվի վերին հատվածի երեք աչքերից ներքև մնացած բոլոր աչքերը 

հեռացնելու համար օգտագործվում է սուր դանակ: Արմատակալումը խթանելու համար 

արմատակալման հորմոն է կիրառվում յուրաքանչյուր շիվի ստորին ծայրին: Գետնին 

փռվում է մուլչ (սև պլաստիկ, տոլ, ագրոտեքստիլ և այլն) ու շիվերը տնկվում են շարքերով՝ 

մուլչի վրա բացված անցքերի միջով: Մուլչն օգնում է կանխել մոլախոտերի աճը և 

տաքացնում է հողը: 

Դաշտերը, որտեղ վարդերի պատվաստակալները պետք է աճեն, հարթեցվում են այնպես, 

որ հնարավոր լինի օգտագործել ոռոգման ակոսներ:  Շիվերը տնկելուց անմիջապես հետո 

դաշտերը ոռոգվում են: Փետրվարի սկզբին շիվերն արմատակալում են, և վերին հատվածի 

աճը սկսվում է: Երբ նոր շիվերը դառնում են 15-20 սմ, սկսվում է պատվաստման 

գործընթացը:  

Պատվաստման գործնթացի համար պահանջվում է երկու մարդ: Մեկը ցողունի հիմքի վրա 

T-աձև կտրվածք է անում, մտցնում է բողբոջը` աչքը կտրվածքի մեջ, որը վահանաձև է և 

հայտնի է որպես վահան: Երկրորդ անձը փաթաթում է բողբոջը ռետինե ժապավենով՝ 

ապահով կերպով այն իր տեղում պահելու համար: Աչքերը մտցվում են պատվաստակալի 

հյուսիսային կողմից: Այս դիրքում դրանք չեն ջրազրկվում (չորանում) արևից՝ նախքան աչքի 
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և պատվաստակալի հյուսվածքի միավորումը: Ռետինը, որն օգտագործվում է բողբոջը 

ցողունը կապելու համար, քայքայվում է գրեթե նույնքան ժամանակահատվածում, որքան 

պահանջվում է դրանց միաձուլման համար: Եթե այդ ժամանակահատվածում ռետինը չի 

քայքայվում, այն հեռացնում են, որպեսզի այն չճնշի բույսին և չխանգարի սննդատարրերի 

և ջրի տեղափոխմանը: Բողբոջը և ընձյուղը պետք է միաձուլվեն 2 շաբաթում՝ ստեղծելով 

շարունակական անցկացնող հյուսվածք:  

Երբ բողբոջները մտցվում են, պատվաստակալի վերին մասը ճկվում է, բայց չի հեռացվում: 

30 օր անց, պատվաստակալի վերին մասը կտրվում է, եթե բողբոջի միաձուլումը պատշաճ 

կերպով ձևավորվել է:  

Պատվաստացուի շիվը շարունակում է աճել մինչև վեգետացիոն շրջանի ավարտը՝ տալով 

հզոր ճյուղեր: Դեկտեմբերի սկզբին ցողունները կարճացվում են մինչև 35սմ բարձրության: 

Ցողունները կտրելու և հեռացնելու համար հատուկ սարք է օգտագործվում: Էտված 

զանգվածը վերադարձվում է դաշտ՝  հողի օրգանական նյութերը ավելացնելու համար: 

Տրակտորի վրա ամրացված U-աձև մասը պատվաստված տնկանյութը քանդում է 

դաշտում: Ավելորդ հողը հեռացվում է բույսերից, որոնք տարվում են փաթեթավորման 

վայր՝ գնահատման համար:  

Վարդերը խմբավորվում են XXX, XX և X որակների: XXX որակի  բույսերը պետք է 

ունենան առնվազն չորս ամուր ցողուն: Այգեգործների մեծ մասն աճեցման համար 

օգտագործում է XXX և XX որակները:  

Բույսերի մաքրումից և գնահատումից հետո, ծաղկամանների վերին հատվածները 

թաթախվում են պարաֆինի կամ ամրացնող պլաստիկ նյութի մեջ: Այսպիսի մշակումը 

պահպանում է խոնավությունը բույսերի մեջ: Դրանք պահվում են 0-0,5 C0 

ջերմաստիճանում՝ մինչև պատվերները կատարելու համար դրանց հեռացումը: Դաշտից 

վաղ հեռացված բույսերը պետք է առնվազն 3 շաբաթ պահեստավորվեն՝ նորմալ 

հասունանալու համար: 

Պատվերները ստանալուն պես, վարդերը դրվում են պոլիէթիլենով պատված ստվարաթղթե 

արկղերի մեջ: Մեկ արկղի մեջ տեղավորվում է 250-350 բույս: Փաթեթավորված բույսերի 

քանակը կախված է բույսերի չափից, քանի որ սորտերը չափերով տարբեր են լինում: 

Պլաստիկը քաշվում է բույսերի շուրջը և կապվում՝ ստեղծելով խոնավապաշտպան 

փաթեթավորում:  

Շատ քիչ քանակությամբ օդափոխանակություն է անհրաժեշտ՝ էթիլ գազը դուրս թողնելու 

համար: Սակայն 35 Cօ-ից ցածր ջերմաստիճանում վարդենիները շատ քիչ քանակությամբ 

էթիլեն են արտադրում: Որոշ այգեգործներ հայտնում են, որ վարդերի՝ շիվեր չտալու 

հավանական պատճառը առաքման ժամանակ էթիլեն գազի կուտակումն է: Գազի նման 

կուտակում կարող է տեղի ունենալ, եթե առաքման ժամանակ բույսերը գերտաքանում են: 

Վերջին ժամանակներս, հիդրոպոնիկ մշակույթի համար վարդենիների պահանջարկը 

մեծացրել է փոքր բույսերի պահանջարկը: Այստեղ վարդի պատվաստակալները վերցվում 

են որպես անարմատ ցողուն, և քնած բողբոջը աչքապատվաստվում է պատվաստակալին: 

Պատվաստված պատվաստակալն այնուհետև արմատակալում է աչքապատվաստի 

միավորման ընթացքում:  
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Արտադրական միջավայրի նախապատրաստումը 

 

Դաշտից վերցված հիմնական հողը, որը բաղկացած է ճմահողից, խառնվում է այլ նյութերի 

հետ՝ հողախառնուրդ պատրաստելու համար: Վարդերը միևնույն միջավայրում աճեցվում 

են 4-6 տարի կամ ավելի երկար: Այս ժամանակահատվածում հողախառնուրդը փոփոխելու 

հնարավորություն չկա: Այդ պատճառով վարդի միջավայրը պետք է այնպես ստեղծվի, որ 

երկար ժամանակ ապահովված լինեն նորմալ ջրահեռացումը և օդափոխությունը: 

Հողախառնուրդի առնվազն կեսը պետք է լինի լավ ճմահող: Լավ միջավայրը 2:1:1 

հարաբերակցությամբ ճմահողի, տորֆամամուռի և պեռլիտի կամ ավազի խառնուրդն է: 

Երբ օգտագործվում է դաշտային կոմպոստացված հող, 3:1:1 հարաբերակցությամբ վերը 

նշված նյութերից խառնուրդ է պատրաստվում: Որոշ ծաղկաբույծներ նախընտրում են այս 

խառնուրդը՝ ճմահողի առավել մեծ ծավալի համար: 

Կարելի է ավելացնել այլ նյութեր, այդ թվում փայտի տաշեղներ, թեփ, կալցիումացված կավ, 

գետնանուշի կեղև և եգիպտացորենի կողրեր: 

Միջավայրի pH-ը կարգավորվում է՝ ավելացնելով կրաքար մինչ այն կհասնի 6,0-6,5 

ցուցանիշին: Հողը ստուգվում է՝ որոշելու, թե արդյոք սուպերֆոսֆատ անհրաժեշտ է, թե ոչ: 

Եթե սուպերֆոսֆատի անհրաժեշտության վերաբերյալ որևէ կասկած կա, ապա խորհուրդ 

է տրվում ավելացնել սուպերֆոսֆատ 2,5 կգ-ի չափ՝ շուրջ 9,5 մ2 ջերատնային տարածքի 

համար:  

Վարդերն ամենից լավ աճում են այնպիսի հողախառնուրդում, որը բույսի հիմնավորվելուց 

հետո առնվազն 15 սմ հաստություն է ունենում: Արմատի աճի համար նախընտրելի է 

համապատասխան տարածք ապահովելու համար 20-25 սմ հաստությամբ 

հողախառնուրդը: Հաճախ օգտագործվում են ամուր, V-աձև հողային հիմքեր, քանի որ 

վարդերը կարող են հասնել 1,8 մ և ավելի բարձրության, քանի որ բարձրացված 

դարակաշարերի վրա վարդ աճեցնելն ավելի դժվար և ժամանակատար է:  

Եթե հողային հիմքերն ամուր չեն, ապա արմատները կարող են աճել հողախառնուրդի 

նախապատրաստման և ստերիլացման մակարդակից ավելի ցածր: Որպես արդյունք, 

բույսերը միջավայրից ցածր հողից կվարակվեն հիվանդություններով և նեմատոդներով: 

Ավելին, մասնագետը որոշակի չափով կորցնում է կառավարումը բերքի՝ ջրի և սնուցիչների 

կլանման նկատմամբ, եթե արմատներն աճում են ենթահողի մեջ: 

Միջավայրը գոլորշիով պաստերացվում է: Քիչ թվով ծաղկաբույծներ կան, ովքեր չունեն 

իրենց հողերը գոլորշիով պաստերացնելու միջոցներ: Աէրացված գոլորշին նախընտրելի է, 

քանի որ այն ավելի արագ է՝ այդպիսով կրճատելով էներգիայի ծախսերը, և հողի օգտակար 

մանրէները չեն ոչնչանում ցածր ջերմաստիճանով տաքացումից: Հողը ախտահանվում  է 30 

րոպե, 60 Cօ ջերմաստիճանի պայմաններում: 

 

Տնկումը 

 

Պատվաստված բույսերն առաքվում են այնպես, որ ծաղկաբույծը կարողանա ստանալ 

դրանք դեկտեմբերի կեսին: Դրանք կարող են տնկվել այդ ժամանակվանից սկսած, մինչև 

հունիս կամ հուլիս ամիսները: Սննդարար մայր լուծույթը պետք է ներառի մոտավորապես` 

P-170 ppm (մաս` միլիոնից), K-150 ppm , Ca-120 ppm C և Mg-12 ppm յուրաքանչյուր ջրման 
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ժամանակ: Աղյուսակ 30.1-ում նշված են խտացված լուծույթի բաղադրիչները, որոնք 

ապահովում են տարրերի անհրաժեշտ քանակություն: 

Սննդարար մայր լուծույթին ավելացվում է միկրոտարրերի լուծույթը (Աղյուսակ 30-2): Որոշ 

դեպքերում լուծույթին ավելացվող միկրոտարրերիի լուծույթի քանակը շատ փոքր է լինում: 

Բաղադրիչները կշռելու համար օգտագործվում է ճշգրիտ չափման կշեռք:  

Յուրաքանչյուր ոռոգման ժամանակ պարարտանյութերի օգտագործման 

առավելությունները ներառում են ժամանակի և աշխատանքի խնայողությունը, քանի որ 

ոռոգումը և պարարտացումը կատարվում է միաժամանակ, դրան հաջորդում է ոռոգման 

կանոնավոր գրաֆիկը: Սննդարար լուծույթի խտությունը պետք է լինի ոչ շատ ցածր և ոչ էլ 

բարձր: Հողի և տերևի մանրակրկիտ ստուգումներ կարող են իրականացվել ցանկացած 

ժամանակ՝ պարզելու հողի և բույսի ճշգրիտ սննդային բաղադրությունը: Դա 

հնարավորություն է տալիս ավելի հստակ կառավարում ունենալ բույսի աճի նկատմամբ և 

խուսափել սննդառության պակասից և  պատահական գերդոզավորման 

հավանականությունից:  

 

Աղյուսակ 8.4  

 

Պարարտանյութի տեսակը և քանակը, որը ավելացվումէ 378,5 լ ջրին՝ խտանյութ (մայր լուծույթ) 

պատրաստելու համար 

Պարարտանյութի տեսակը Կգ 378.5 լ/ ջրում PPM-ը վերջնական լուծույթում, որը 

կիրառվում է յուրաքանչյուր ոռոգման 

ժամանակ 

N P K Ca Mg 

Կալցիումի նիտրատ 27,3 114 - - 120 - 

Կալիումի նիտրատ 7,6 27 - 73 - - 

Կալիումի քլորիդ /60%/ 5,7 - - 79 - - 

Ամոնիակի նիտրատ 3,2 28 - - - - 

Մագնեզիումի սուլֆատ 4,5 - - - - 12 

Ֆոսֆորաթթու /85% H3 PO4/2 1,5 - 34 - - - 

Ընդամենը  169 34 152 120 12 

 

 

1. Այս լուծույթը կիրառվում է 1:100 նոսրացման հարաբերակցությամբ՝ յուրաքանչյուր 

ոոգման ժամանակ: 

2. Ֆոսֆորաթթուն հեղուկ է: Զգուշացում՝ զգույշ վարվեք թթվի հետ, կրեք աչքերի 

պաշտպանիչներ և ռետինե ձեռնոցներ: Թթուն դանդաղորեն ավելացրեք ջրին՝ 

մնացած բոլոր սնուցիչների ավելացումից հետո: 
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Աղյուսակ 8.5 

 

Միկրոտարրերը, որոնք ավելացվում են Աղյուսակ 30.11-ի համաձայն պատրաստված 378.5լ խտացված 

լուծույթին 

Միկրոտարրը2 Միկրոտարրի 

պարունակության 

տոկոսը 

Գրամ-378.5լ/ջրում ppm-ը վերջնական 

լուծույթում, որը 

կիրառվում է 

յուրաքանչյուր ոռոգման 

ժամանակ 

Երկաթ 13,0 1453,00 5,00 

Մագնեզիում 12,0 204,75 0,65 

Պղինձ 9,0 8,40 0,02 

Ցինկ 14,5 13.03 0,05 

Բոր 17,5 74,83 0,35 

 

1. Երբ այս միկրոտարրերի լուծույթը կիրառվում է նոսրացման 1:100 

հարաբերակցությամբ, յուրաքանչյուր ոռոգման ժամանակ այն ապահովում է տարրերի 

նշված խտությունը: 

2. Երկաթը, մագնեզիումը, պղինձը խելատային են: Բորը բորաթթուն է՝ H3BO3. 

 

Բարձր որակի մշակաբույսեր կարելի է նաև ստանալ՝ օգտագործելով պարարտացման այլ 

ծրագրեր, եթե դրանք իրականացվում են կանոնավոր ժամանակացույցով: Այս ծրագրերում 

մի շարք պարարտանյութեր փոփոխվում են՝ անհրաժեշտ տարրեր ապահովելու համար: 

Հողի կանոնավոր ստուգումն օգնում է ծաղկաբույծին որոշել, թե որքանով են պահպանվում 

սննդատարրերի մակարդակները:  

Սաղարթի կամ տերևի ստուգումը շատ օգտակար գործընթաց է՝ վարդերի սննդառության 

վիճակը ստուգելու համար: Տարբեր բույսերից վերցվում են տերևների նմուշներ: Նմուշը 

վերցվում է սովորաբար նոր երևացող ծաղկացողունի վերևի առաջին և երկրորդ՝ հինգ 

թերթիկներից բաղկացած տերևներից: 

 

Ածխաթթու գազ 

 

Վարդ աճեցնողները ջերմատնային մթնոլորտը հարստացնում են ածխաթթու գազով` 

հոկտեմբերի վերջից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում: Ածխաթթու գազն 

ավելացվում է, քանի դեռ ջերմատան ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար պատուհանները 

բացելու անհրաժեշտություն չի առաջացել: Պահպանվում է ածխաթթու գազի 1000-1200 

ppm խտություն: 

Ածխաթթու գազի բարձր մակարդակներով կամ առանց դրա բարձր մակարդակի աճեցված 

վարդերի սաղարթների ստուգումները ցույց են տալիս, որ բույսերը 2 տարվա ընթացքում 

ունենում են միևնույն սննդային բաղադրությունը: Այնուամենայնիվ, ածխաթթու գազի 

բարձր մակարդակով մթնոլորտում աճող բույսերը պահանջում են լրացուցիչ 

պարարտանյութ և ջուր, քանի որ այդ բույսերն ավելի արագ են աճում, քան այն բույսերը, 

որոնք աճում են առանց ածխաթթու գազի:  
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Ածխաթթու գազն անգույն է, անհոտ և անհամ: 10000 ppm-ից պակաս խտությունը (1%) 

մարդկանց համար վնասակար չի համարվում:  

 

Լույսը և ջերմաստիճանը 

 

Որակյալ և երկարակյաց ծաղիկներ տալու համար վարդերը պահանջում են լույսի լիարժեք 

ինտենսիվություն: Ամռանը ջերմատանը կարող է ապակու վրա մի փոքր ստվեր 

պահանջվել՝ բույսերի վրա ջերմային բեռը նվազեցնելու համար: Վարդերի 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանց աճման կորագիծը հետևում է լույսի 

ինտենսիվության կորագծին: Տարվա բարձր լուսային շրջանում աճն ավելանում է: Երբ 

ձմռանը լույսի մակարդակը ցածր է լինում, աճն ավելի դանդաղ է ընթանում:  

Խաղաղօվկիանոսյան շրջանի հյուսիս-արևմուտքում և հյուսիսում ձմռանը ցածր 

լուսավորվածությունն աճը սահմանափակող գործոն է հանդիսանում: Բարձր 

ինտենսիվությամբ լուսարձակող  բարձր ինտենսիվության գազապարպումային 

լուսարձակներով փորձերը ձմռան ամիսներին 100 տոկոս աճ են ցույց տալիս որոշ սորտերի 

արտադրության մեջ: Այն վարդերը, որոնց գիշերվա ընթացքում 9 ժամ շարունակ տրվել է 

12000–16000 լյուքս լուսավորվածություն գազապարպումային լուսարձակներից, ավելի լավ 

աճ և ծաղկում են ապահովել, քան այն վարդերը, որոնք աճել են բնականոն ցերեկային 

լույսով: Ամեն օր 18 ժամ տևողությամբ լույսի նույն ինտենսիվություն օգտագործելով՝ 

նույնիսկ ավելի շատ արտադրանք է ստացվել:  

Երբ լույսերը միացված են լինում, նորմալ ջերմաստիճան ապահովելու համար ավելի քիչ 

ջերմություն է պահանջվում, քանի որ լույսերը և բալաստը մեծ ջերմություն են արձակում:  

Գազապարպումային լուսավորման սարքերից յուրաքանչյուրն արժե մի քանի հարյուր 

դոլար: 

Երբ 1000 կամ ավելի սարքեր են տեղադրվում ջերմատանը, տեղադրման ծախսը բարձր է 

լինում: Հարկավոր է համեմատել համակարգի գնման և տեղադրման ծախսերը, նաև 

ընթացիկ ծախսերը բերքից ստացված շահույթի հետ: Գազապարպումային լուսարձակների 

օգտագործումն օգնում է  ավելի արդյունավետ կերպով օգտագործել ջերմատան տարածքը:   

Ջերմատնային վարդերի արտադրության սովորական ջերմաստիճանը գիշերը 15,5-16,5 Cօ 

է: Ցերեկվա ջերմաստիճանը ամպամած օրերին բարձր է 10օ-ով, իսկ արևոտ օրերին՝ 15օ-

ով: Երբ մթնոլորտին ավելացվում է ածխաթթու գազ, ցերեկվա ջերմաստիճանը կարող է 

բարձրացվել մինչև 27,5-29,5Cօ՝ առանց ծաղիկների որակին վնաս հասցնելու: Եթե 

օգտագործվում է գազապարպումային լուսավորում, պահպանվում է 18,5 Cօ նվազագույն 

ջերմաստիճան՝ մշակությունից առավելագույն օգուտ ստանալու համար:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գիշերային ջերմաստիճանի նվազեցումը մինչև 

13Cօ կրճատում է ծաղիկների քանակը և ուշացնում հասունացումը 1-3 շաբաթով: 

Վառելիքի ծախսերից խնայած որևէ գումար կարելի է կորցնել՝ ավելի քիչ բերք ստանալով: 

Ջերմատներում էներգիան կարելի է խնայել ջերմային ծածկոցների օգտագործման 

միջոցով: Այս ծածկոցները գիշերը քաշվում են բույսերի վրա՝ կանխելու ապակու միջոցով 

ջերմության կորուստը: Դրանք հեռացվում են առավոտյան: Եթե օգտագործվում են 

գազապարպումային լուսարձակներ, անհրաժեշտ է բալաստները տեղադրել ջերմային 

ծածկոցներից ներքև:  
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Ժամանակի հաշվարկը և ծերատում 

 

Վարդերի համար ժամանակի հաշվարկն այնպես է կատարվում, որ դրանք ծաղիկներ տան 

հիմնական տոների համար, որոնցից են Սուրբ Ծնունդը, Սուրբ Սարգսի տոնը, Զատիկը, 

Մայրության և գեղեցկության տոնը և այլն: Բույսերի համար կիրառվող ծերատման մեթոդն 

օգտագործվում է ժամանակը վերահսկելու համար:  

Երբ վարդերն առաջին անգամ են տնկվում, և նոր աճը կազմում է 15-20 սմ, բույսերի վրա 

ծերատում է կատարվում: Զարգանում են տերևանութայինի շիվեր, որոնց հաշվին 

ավելանում են տերևները: Ծերատումը շարունակվում է՝ տերևների ավելի մեծ մակերես 

առաջացնելու համար, որտեղ էլ կատարվում է ֆոտոսինթեզը՝ ձմռան ցածր լուսային 

պայմաններում:  

Երբ բույսը հասնում է փարթամ թփակալման փուլի, հետագա զարգացման համար 

կատարվող ծերատումը դադարեցվում է: Թողնում են, որ ծաղիկները հասնեն շուկայական 

չափերի, այնուհետև դրանք կտրվում են: Այդ պահից հետո ծերատումն օգտագործվում է 

բերքի ժամանակը հաշվարկելու համար: 

Վարդերի վրա իրականացվում են և´ կոշտ, և´ մեղմ ծերատումներ: Մեղմ ծերատումն 

իրականացվում է՝ հեռացնելով շիվի աճող ծայրը, երբ ծաղկի բողբոջը 6 մմ լայնությունից 

ավելի պակաս չափերի է: Կոշտ ծերատումն իրականացվում է, երբ ծաղկի բողբոջը 

մոտավորապես 9,5-12 մմ լայնության է: Շիվի ծայրը և ցուղունի հյուսվածքը հեռացվում են 

մինչև երկրորդ հինգ-թերթիկանի տերևը: 

Երբ մեղմ ծերատում է իրականացվում, հեռացված հյուսվածքը սովորաբար շատ հյութեղ է 

լինում: Սա նշանակում է, որ տերևանութի բողբոջը, որը զարգանում է սեղմված մասից 

անմիջապես ներքև, աճում է ուղիղ ցողունի մեջ: Սովորաբար մեղմ ծերատման միջոցով 

աճում է մեկ ցողուն: Հասուն ծաղիկները մեղմ ծերատման դեպքում պատրաստ են լինում 

հավաքման 3-7 օր ավելի ուշ, քան կոշտ ծերատման դեպքում:  

Կոշտ ծերատումից սովորաբար աճում է երկու ցողուն՝ ցողունի բարձր ածխաջրածնային 

պահուստի շնորհիվ: Ավելին, ծերատման ժամանակ գոյություն ունեցող տերևանութի 

բողբոջները աճման ավելի զարգացած փուլում են գտնվում: Եթե կոշտ ծերատումից հետո 

աճում է մեկ շիվ, ցողունը սովորաբար կեռություն է ունենում: 

 

Ընդհանուր ժամանակի հաշվարկը 

 

Ծաղիկների հավաքումից հետո նոր բերք արտադրելու համար պահանջվող ժամանակը 

տատանվում է 6-8 շաբաթվա միջև՝ կախված տարվա եղանակից: Երբ գարնանը օրերը 

երկարում են, և ամռանը լույսի ինտենսիվությունն աճում է, նոր բերքը ստացվում է 6 

շաբաթում: Ուշ աշնանը և ձմռանը նոր բերք ստանալու համար պահանջվում է յոթից մինչև 

8 շաբաթ: Ընդհանուր ժամանակի այս հաշվարկի մասին տեղեկատվությունն օգնում է 

տոների համար ծաղիկներ պլանավորելը:  

 

Ծաղիկների էտումը 

 

Վարդերը պետք է էտել տարին մեկ անգամ՝ դրանց ընդհանուր բարձրությունը կրճատելու 

համար: Էտման համար ընտրված ժամանակը սովորաբար լինում է այն 

ժամանակահատվածը, երբ վաճառքը քիչ է, և աճման պայմանները նպաստավոր են 
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բույսերի նոր աճի համար: Կիրառվում է էտման երկու մեթոդ՝ աստիճանական էտում և 

ուղղակի էտում: 

 

Աստիճանական էտում 

 

Աստիճանական էտման մեթոդն ապահովում է, որ բույսերը երբեք առանց ծաղկի չմնան: 

Այս մեթոդը նաև կոչվում է դանակի միջոցով էտում, քանի որ կտրումն իրականացվում է 

դանակով: Դանակով էտումը սկսում է Զատիկի բերքահավաքով: Ծաղկի հեռացումից հետո 

ցողունը էտվում է մինչև կարծր փայտանյութը՝ նվազեցնելով ընդհանուր բարձրությունը: 

Այս մեթոդով բույսերը էտվում են նվազագույնը մինչև 60 սմ բարձրության: Երբ հաջորդ 

ծաղիկը սկսում է ծաղկել, քայլերը կրկնվում են: Ծաղիկը կտրվում է ցուղունի առավելագույն 

երկարությամբ: Մնացած ցողունն այնուհետև կտրվում է ցանկալի երկարությամբ: 

Մայրության տոնին, դարակաշարում եղած բոլոր վարդերը կտրվում են: Էտման սկզբում 

կտրված որոշ շիվեր կրկին պատրաստ են ծաղկելու: Դեռևս երկար մնացած ցողուններն 

այդ պահին էտվում են:  

 

 

Ուղղակի էտում կամ կարճ էտում 

 

Ուղղակի էտումը (կարճ էտում) սկսում է Մայրության տոնի բերքահավաքից հետո և 

նախքան եղանակների չափից դուրս տաքանալը: Ջերմատան բոլոր վարդերը էտվում են 

հավասար բարձրության: Մեկ տարեկան բույսերի ցողունները կտրվում են մինչև 45 սմ 

բարձրություն: Յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա համար այն բարձրացվում է 15 սմ-ով: 

Եթե կտրումն իրականացվել է շատ կարծր փայտանյութի վրա, նոր զարգացող շիվերի 

քանակը զգալիորեն նվազում է: Ուղղակի էտման թերությունն այն է, որ մինչև հաջորդ 

բերքը 5-6 շաբաթ ծաղիկներ չեն առաջանում: Այդ պատճառով, այս կարգի էտումն 

իրականացվում է ամռանը, երբ կտրած վարդերի պահանջարկը ցածր է:  

 

Էտված բույսերի աճի վերականգնումը 

 

Բույսերի էտումից հետո դրանք պետք է կրկին աճեն՝ պատրաստվելով նոր բերքին: 

Ջերմաստիճանը նվազեցնելու  համար ջերմատան ապակու վրա թույլ ստվեր կարելի է գցել: 

Բարձր խոնավությունը պահպանվում է՝ օրվա մեջ մի քանի անգամ բույսերի վրա վերևից 

ջուր ցողելով: Խոնավ միջավայրը խթանում է նոր աճը: Պարարտանյութ չի օգտագործվում, 

քանի դեռ նոր աճած հատվածը չի հասել 15-20 սմ երկարության: Շիվերի վրա 

իրականացվում է կոշտ ծերատում՝ թփի ցողունների զարգացման և բույսի ցողունների 

քանակի ավելացման համար: Այս փուլում բույսերը մշակվում են այնպես, ինչպես նոր 

տնկված բույսերը:  

 

Բույսերի հենարանը 

 

Վարդերը պետք է հենարան ունենան՝ ուղիղ ցողուններ տալու համար: Մի ժամանակ 

մետաղալարի մեծ ցից էր տեղադրվում բույսի մեջ: Յուրաքանչյուր ցողուն լարով կապվում 



237 

 

 

էր ցցի վրա: Սակայն ներկայիս աշխատածախսը հենարանի այս մեթոդը չափազանց թանկ 

է դարձնում: Այգեգործներն այժմ պլաստիկից ցանց են ձգում բույսերի վերևում գտնվող 

շրջանակների վրա: Երբ ցողունները երկարում են, դրանք մտցվում են ցանցի անցքերի մեջ: 

Երբ բույսերը հեռացվում են վերատնկման համար, պլաստիկ ցանցը բարձրացվում է 

այդտեղից: 

 

Շուկա հանելու համար կատարվող բերքահավաքը 

 

Սովորաբար վարդերն առաջին անգամ տալիս են երեք կամ չորս-թերթիկանի տերևներ: 

Դրանց հետևում են մի քանի հինգ-թերթիկանի տերևներ: Երբ բույսը հասնում է ծաղկման 

փուլին, ավելի շատ երեք-թերթիկանի տերևներ են առաջանում:  

Թույլ լուսավորության շրջանում բույսը պետք է ունենա որքան հնարավոր է շատ սաղարթ: 

Այս պատճառով, երբ ծաղիկները հավաքվում են օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածում, դրանք կտրում են՝ յուրաքանչյուր ցողունի վրա թողնելով երկու 

հինգ-թերթիկանի տերևներ: Երբ ծաղիկները կտրում են տարվա մնացած ամիսներին, 

ընդամենը մեկ հինգ-թերթիկանի տերև է թողնվում: Շուկայի համար ավելի երկար 

ցողուններ ստանալու համար, բույսերի վրա գարնանը կարելի է «ծնկի կտրվածք անել»: Սա 

նշանակում է, որ կտրվածքները կատարվում են նախորդ կտրվածքից մինչև 1,2 սմ 

հեռավորության սահմանում: Սովորաբար ծնկի կտրվածքից աճում են երկու կամ երեք նոր 

շիվեր: Բոլոր շիվերի ծաղկումն ապահովելու համար աճման իդեալական պայմաններ են 

պահանջվում: Սովորաբար մեկ կամ երկու շիվ կարող է կուրանալ, մինչդեռ մյուսները 

ծաղկում են:  

Երբ շիվը որոշ ժամանակ աճում է և հետո աճը դադարում է, այն անվանում են կույր 

փայտանյութ: Կարծիք կա, որ ածխաջրածնի պակասը կույր փայտանյութի պատճառ է 

հանդիսանում: Սովորաբար ավելի շատ կույր փայտանյութ է առաջանում ձմռան քիչ 

լուսավորության շրջանում, քան՝ գարնանը և ամռանը: Այն այգեգործները, ովքեր 

կարողանում են օգտագործել ածխաթթու գազ և գազապարպումային լուսարձակներ, 

ավելի քիչ կույր փայտանյութ են ունենում իրենց բերքի մեջ: Այս պայմաններում 

արտադրվում է ավելի շատ ածխաջրածին:  

 

 

Գնահատումը և փաթեթավորումը 

 

Երբ ջերմատանը ծաղիկները կտրվում են, դրանք փաթեթավորվում են պլաստիկ թերթերի 

կամ ցանցի մեջ: Դրանք անմիջապես դրվում են ջրի կամ խոնավեցնող լուծույթի մեջ, 

այնուհետև տեղափոխվում են սառեցվող պահեստ: 

Թողնում են, որ ծաղիկները մի քիչ ջուր կլանեն, այնուհետև դրանք գնահատվում են: 

Ծաղիկները զննում են՝ դեֆորմացված ծաղիկների կամ այլ թերությունների 

հայտնաբերման նպատակով: Այնուհետև դրանք դրվում են մեխանիկական 

տեսակավորման սարքի սկուտեղի մեջ, որն արագացնում է գնահատման գործընթացը: 

Սարքավորումը տեսակավորում է ծաղիկները՝ ըստ ցողունի երկարության: 

Տեսակավորումից հետո ծաղիկները փնջավորում են:  
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Այգեգործը կարող է օգտագործել գնահատման տախտակներ, որոնք նշագրվում են 7,5սմ 

հեռավորությամբ: Բույսերի գնահատումից հետո դրանք փաթաթվում են պարուրաձև 

փաթեթով կամ փնջվում և կապվում են: Փաթեթները վերադարձվում են սառնարան, որտեղ 

դրանք դրվում են ֆիքսող կամ պահպանող լուծույթում մինչև առաքման համար 

փաթեթավորումը: Որոշ խոշոր վարդաբույծներ նաև կազմակերպում են այլ ծաղիկների 

մեծածախ առևտուր: Պատվերը ստանալուն պես, ծաղիկների ամբողջ խմբաքանակը 

միասին փաթեթավորվում է՝ առաքման նպատակով:  

Սառնարանի ջերմաստիճանը պահպանվում է 0,5 -1,5 Cօ: Այս ջերմաստիճանը հանգեցնում 

է այն բանին, որ շնչառության և տրանսպիրացիայի ցուցանիշները գրեթե նույնն են մնում՝ 

այդպիսով ծաղիկներում պահպանելով ածխաջրածինը: Ծաղիկները պահվում են 

սառնարանային պահեստում մի քանի օրից ոչ ավելի, մինչև դրանց շուկա տեղափոխելը:  

 

 

Մշակաբույսի աճի խանգարումներ 

 

Նեմատոդները կարող են վարակել բույսերի արմատները և աճի դանդաղեցման և քլորոզի 

պատճառ դառնալ: 

Վատ ձևավորված ծաղիկները տրիպսներով վարակման և բորի անբավարարության 

արդյունք են: 

Տերևների թափվելը վատ ջրահեռացմամբ հողերի գերջրման, պարարտանյութերի չափից 

ավելի օգտագործման արդյունք է, որն էլ առաջ է բերում լուծվող աղի բարձր մակարդակ և 

օդի աղտոտվածություն: Ավելին, եթե ալրացողի դեմ պայքարի համար և որոշ 

միջատասպան միջոցներ կիրառելիս օգտագործվում են ծծմբի այրիչներ, առաջանում է 

գազ, որն էլ տերևների թափման պատճառ է հանդիսանում:  

Ջերմատան օդում էթիլենի քանակության ավելացումը տերևների թափման պատճառ է 

հանդիսանում:  

Ժանգը կանխող ներկերից առաջացող թունավոր ծուխը կարող է տերևի վնասման և 

թափման պատճառ հանդիսանալ:  

Հերբիցիդների ոչ ճիշտ օգտագործումը վարդերի դեպքում կարող է տերևների թափման 

պատճառ հանդիսանալ: 

Որոշ վարդ աճեցնողներ վնաս են կրում ճկված վզիկի պատճառով:  Այս խնդրի պատճառն 

ամբողջապես հասկացված չէ: Ախտահարված բույսի այդ խնդիրը հաղթահարելու 

առաջարկներից մեկը ծաղիկը բացվելուց հետո սովորականից ավելի խորը կտրելն է: 

Լրացուցիչ ժամանակը թույլ է տալիս, որ ցողունի վզիկի հյուսվածքը հասունանա և ավելի 

հեշտությամբ ջուր հասցնի ծաղկին: 

 

 

Հիվանդությունները 

 

Ալրացողը ամենամեծ խնդիրն է, սակայն օդափոխման պատշաճ վերահսկումն օգնում է 

նվազագույնի հասցնել այն:  Ժանգախտը նույնպես հատուկ է վարդերին: 

Ալրացողը՝ (sphaerotheca pannosa var. rosae) ջերմատնային վարդերի հիմնական 

հիվանդությունն է: Այն բնութագրվում է սպիտակ, ալրանման ախտահարմամբ:  
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Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է ֆունգիցիդային հեղուկացիր: Շատ 

ծաղկաբուծներ օգտագործում են ծծումբ՝ սաղարթի շատ հիվանդություններ վերահսկելու 

համար: 

Տարբեր վնասատուներ ազդում են ցողունների կտրված կոճղերի վրա: Այս օրգանիզմների 

դեմ պայքարելը դժվար է: Վիրուսները տերևների բծավորման պատճառ են հանդիսանում, 

սակայն ընդհանուր առմամբ այլ վնաս չեն հասցնում: 

 

Միջատները 

 

Միջատների հետ կապված ամենալուրջ խնդիրը, որին դիմակայում են վարդ աճեցնողները, 

կարմիր ոստայնատիզն է: Այս միջատները շատ շուտ դիմադրողականություն են ձեռք 

բերում քիմիկատների նկատմամբ, երբ վնասատու միջատների դեմ պայքարի միջոցները 

կանոնավոր կերպով են օգտագործվում: 

Ուտիճները հաճախ հանդիպող խնդիր են, սակայն դրանց վերահսկելը հեշտ է: Տերևների 

հարկաշարքի և տերևների գլանակների վարակումը ավելի լուրջ խնդիր է: Վերահսկումը 

դժվար է, քանի որ բույսերը վնասվում են թրթուրային փուլում, որը լինում է գլանաձև 

փաթաթված տերևի ներսում և այդպիսով պաշտպանված է լինում հեղուկացիրից: 
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Բաժին 9 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 
 

 

 

 

 

 

9.1 Ջերմատնային հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 

պայքարի միջոցառումներ 
 

Ջերմատնային հիվանդությունների և վնասատուների կանխարգելման և պայքարի 

միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ջերմատնային 

տնտեսության բուսասանիտարիան: 

Բուսասանիտարական աշխատանքների թվին են պատկանում արտադրական շրջափուլի 

ավարտից հետո. 

• Ջերմատան մաքրումը բուսական մնացորդներից, 

• Ջերմատան ներքին տարածքի՝ հիմնակմախքի, հատակի (գրունտային ջերմատների 

համար նաև հողի), հիմնակմախքի, ապակիների (թաղանթի) և այլն  

ախտահանումը, 

• Ջերմատան գույքի ախտահանումը (հիդրոպոնիկ տարաներ, ամրակներ, 

գործիքներ, տարբեր տեսակի սայլակներ, պլաստմասե արկղեր, ձեռքի ու այլ 

գործիքներ և այլն): 
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Բացի վերը նշվածից, շատ կարևոր է ջերմատան կառուցման ավարտից հետո, դրսի 

պարագծային հատվածով, շուրջ 3-5մ լայնքով կանաչ գոտու ստեղծումը և դրա խնամքը: 

Դա սահմանափակում է դեպի ջերմատան ներս վնասատուների և հիվանդությունների 

ներթափանցումը: Կանաչ գոտու բացակայության դեպքում ջերմատան արտաքին պատի 

հարակից տարածքը 3-5 մ լայնքով, ամբողջ պարագծով պետք է պահել մոլախոտերից 

մաքուր վիճակում: 

Բանջարանոցային մշակաբույսերի երկարատև  վեգետացիոն շրջանը, օդի բարձր 

ջերմությունն ու խոնավությունը նպաստում են սնկային, բակտերիալ և վիրուսային 

հիվանդությունների հարուցիչների, ինչպես նաև վտանգավոր վնասատուի` 

գալլային նեմատոդի զանգվածային զարգացմանը: Ջերմատան  պայմաններում մշակվող 

բույսերը հիվանդություններից և վնասատուներից զերծ պահելու և բերքատվությունը 

բարձրացնելու համար նախքան ցանքի և սածիլման աշխատանքները սկսելը, կարևոր  

պայման է ախտահանման աշխատանքների կիրառումը: Նախքան գրունտի 

աշխատանքների ձեռնարկումը, անհրաժեշտ է ախտահանել ամբողջ ջերմատան 

տարածքը: 

 Նախ անհրաժեշտ է ջերմատնից հեռացնել բուսական մնացորդները, հողը լավ փորել և 

փխրեցնել (փխրեցման խորությունը պետք է հասնի 30 սմ-ի): Ջերմատան պատերը, 

դռները, ապակիները,  օժանդակ հատվածները, գույքը ախտահանեք ֆորմալինի 2-5%-

անոց լուծույթով, իսկ ներսը՝ 2-2,5% լուծույթով սրսկելուց հետո (շատ արդյունավետ են 

գազային գեներատորների՝ ֆոգերների կիրառումը) հերմետիկ փակեք, որից շուրջ 2 օր 

հետո օդափոխեք մինչև ֆորմալինի հոտի լրիվ անցնելը: 

Ջերմատնային գույքը կարելի է նաև ախտահանել կալիումի պերմարգանատի 5%-անոց 

լուծույթով: 

Գրունտային ջերմատների հողի ախտահանումը կատարվում է 2 եղանակներով՝ ջերմային 

և քիմիական (հեռանկարային է համարվում էլեկտրականությամբ ախտահանումը): 

Ամենից տարածված, քիչ ծախսատար և հեշտ եղանակը ախտահանման քիմիական 

եղանակն է: 

Հողի ախտահանման ջերմային եղանակը գոլորշիով ախտահանումն է (շոգեհարման 

միջոցով), որը բավականին արդյունավետ է, բայց շատ ծախսատար է: 

Ախտահանման այս եղանակը կիրառելու համար հողը պետք է նախապես վարել, 

այնուհետև ծածկել ջերմադիմացկուն հատուկ` պոլիվինիլքլորիդային թաղանթով: 

Թաղանթի եզրերին դնում են ավազով լցված պարկերը, իսկ գոլորշին կաթսայատներից 

հատուկ խողովակներով, 2,5-3 մթն. ճնշման ազդեցության տակ մտնում է ջերմատուն: 

Խողովակաշարն ունի մանր անցքեր, որոնցով գոլորշին  հողին է տրվում այնքան 

ժամանակ, մինչև 30 սմ խորությունում հողի ջերմաստիճանը հասնի  85 Cօ-ի՝ այն պահելով 

կայուն 1-2 ժամ: Ախտահանման ամբողջ գործընթացի տևողությունը կախված է հողի 

կառուցվածքից, խոնավությունից, հերմետիկ փակվելուց, կաթսայատան անխափան 

աշխատանքից: Հողի հնարավորինս չոր լինելը նպաստում է վառելանյութի խնայմանը: 

Անհրաժեշտ է այս մեթոդով շոգեհարել ջերմատան ամբողջ գրունտը: 

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

աղերից: Վերջինի տևողությունը կախված է ջրի որակից: Որքան բարձր է ջրի որակը, 
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այնքան կարճ է ջրախեղդ անելու տևողությունը: Դրանից հետո հողի EC-ն պետք է փոքր 

լինի 1,5-ից: 

Այն ջերմատնային տնտեսությունները, որոնք հնարավորություն չունեն գրունտը գոլորշիով 

ախտահանելու, պետք է այն իրագործեն քիմիական նյութերով: 

Ախտահանիչ պատրաստուկներից արդյունավետ է վիդատը (օկսամիլ) (100 գր/ք.մ) 

սածիլումից 20 օր առաջ, նեմագոնը՝ 200-300 գր/մ2 սածիլումից 2-3 շաբաթ առաջ, տիազոնը՝ 

700-1500 գր/մ2, կարբատիոնը՝ 150-200 գր/մ2 սածիլումից 30-50 օր առաջ, ֆորմալինը՝ 1:100 

հարաբերությամբ սածիլումից 20-30 օր առաջ և այլ պատրաստուկներ: Պատրաստուկների 

հետ աշխատող անձինք պարտադիր պետք է կրեն անհատական պաշտպանական 

միջոցներ: 

Ոչ պակաս արդյունավետ է նաև հողի ախտահանումը սև սինթետիկ թաղանթների 

օգնությամբ (արևային ախտահանում՝ սոլյարիզացիայի եղանակ): Այս դեպքում հողը 

վարվում է 30 սմ խորությամբ, ջրվում և անմիջապես հերմետիկ ծածկվում սև թաղանթով` 

15-20 օր, որից հետո բացում են և նորից վարում: Պետք է նշել, որ ախտահանման այս 

եղանակը նպատակահարմար է կիրառել ամռան ամիսներին, երբ ջերմատան 

ջերմաստիճանը շատ բարձր է: Նման ախտահանումը նվազեցնում է մոլախոտերի սերմերի 

ծլման էներգիան, ինչպես նաև սնկային և վիրուսային հիվանդությունները: 

 

Ջերմատներում տարածված վնասատուների նկարագրությունը և դրանց 

դեմ պայքարի միջոցառումները 

 

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ 

 

Վնասատուն վնասում է 82 ընտանիքի մոտ 250 տեսակի մշակաբույսի: Ամենաշատը 

վնասում է վարունգին, լոլիկին, բադրիջանին, բոստանային մշակաբույսերին, 

մաղադանոսին և նեխուրին: Ջերմատան պայմաններում վնասատուի կյանքի շրջափուլը 

բաղկացած է 7 փուլից (ձու, թրթուրներ 1, 2, 3 և 4 հասակի, նիմֆա և իմագո): 

Սպիտակաթևիկը ձվադրում է ՙհյուրընկալող» բույսի տերևների ներքին մակերեսին: 

Կախված ջերմաստիճանից, էգերը կարող են դնել 30-500 ձու, միջինը` 130 ձու: Ձվերը մանր 

են (0,24մմ), կանաչադեղնավուն գույնի և երկարավուն: Ձվադրումից 7-10 օր անց դուրս են 

գալիս թրթուրները, որոնց երկարությունը հասնում է 0,33 մմ-ի: Երրորդ հասակի 

թրթուրների երկարությունը 0,5, չորրրորդինը` 0,73, իսկ հասուն միջատինը` 1,0-1,5 մմ է: 

Թրթուրները տափակ են, օվալաձև, բաց կանաչավուն գույնի: Թրթուրների մարմնի վրա 

կարմիր աչքերի առկայությունը վկայում է հարսնյակի փուլի առաջացման մասին: 

Թափառողները վնասատուի միակ երիտասարդ շարժուն փուլն են: Մի քանի օր անց դրանք 

պասիվանում են, սակայն սովորաբար մնում են նույն տերևի վրա: Վնասատուն տարվա 

ընթացքում տալիս է 10-12 սերունդ: Մեկ սերունդի զարգացման տևողությունը (21-23Cօ 

ջերմաստիճանի և 63-75% խոնավության պայմաններում) 23-25 օր է: Հասունների կյանքի 

տևողությունը սմբուկի վրա 35, վարունգի, լոլիկի և տաքդեղի վրա` 
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համապատասխանաբար 19, 14 և 4 օր է: Ձու և հասուն էգ փուլերը կարող են դիմանալ 

մինչև -5 Cօ, 

 իսկ առանձին դեպքերում` մինչև -12 Cօ պայմաններին: Բույսերին վնասում են ինչպես 

թրթուրները, այնպես էլ հասուն միջատները, որոնք ծծում են բջջահյութը: Առավել մեծ վնաս 

են պատճառում հասունները: Բջջանյութի անկման հետևանքով բույսերի տերևները 

կարող են դեղնել կամ բծավորվել, որի հետևանքով բույսերը դառնում են ոչ կենսունակ, 

նվազում է բերքատվությունը: Բացի այդ, վնասատուն արտազատում է մեղրացող, որի վրա 

կարող են զարգանալ մրասնկեր, որոնց կենսագործունեության հետևանքով խախտվում է 

բույսերի ֆոտոսինթեզի բնականոն ընթացքը, տերևները չորանում են, թափվում, իսկ 

պտուղների ապրանքային տեսքը և որակը խիստ ընկնում է: Ամռանը վնասատուն կարող է 

միգրացիայի ենթարկվել և զարգանալ ջերմատան հարակից տարածություններում աճող 

մշակաբույսերի և մոլախոտերի վրա: 

 

Պայքարի միջոցառումները 

 

Ջերմատնային սպիտակաթևիկի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար անհրաժեշտ է 

կիրառել ինչպես քիմիական պատրաստուկներ, այնպես էլ ֆիզիկական, 

ագրոտեխնիկական և կենսաբանական միջոցներ: Հասուն միջատներին գրավում են դեղին 

և սպիտակ գույները: Ուստի, ինչպես մշտադիտարկում իրականացնելու, այնպես էլ 

վնասատուի թվաքանակը նվազեցնելու համար կարելի է օգտագործել դեղին և սպիտակ 

կպչուն թակարդներ` 100 մ2 մակերեսում տեղադրելով 8-10 հատ: Թակարդներն 

անհրաժեշտ է տեղադրել բույսերի գագաթին մոտ՝ շուրջ 30-40 սմ բարձրությամբ և բույսերի 

աճին զուգահեռ պահպանել այդ հեռավորությունը: Դեպի ջերմատուն վնասատուի մուտքի, 

ինչպես նաև ջերմատնից դեպի հարակից տարածքներ դրա միգրացիայի կանխարգելման 

համար շատ արդյունավետ է ջերմատան օդափոխանակության հատվածներում 

մանրացանցի կիրառումը: Վնասատուի արտազատված մեղրացողի վրա մրասնկերի 

զարգացումը կանխարգելելու համար շատ կարևոր է ջերմատան կանոնավոր 

օդափոխումը:  

Հնարավորության դեպքում սպիտակաթևիկի դեմ պետք է պայքարել կենսաբանական 

միջոցներով: Արդյունավետ են Encarsia Formosa, Eretmocerus eremicus, Amlolyseius swirskii 

գիշատիչ միջատները, հոլանդական Կոպպերտ ֆիրմայի Mycotal, Savo-na, En-Strip, Enermix 

կենսաբանական պատրաստուկները: Կարելի է կիրառել նաև վերտիցիլին կենսաբանական 

պատրաստուկի 0,2-0,25%-ոց լուծույթը:  

Քիմիական պատրաստուկներից արդյունավետ են ադմիրալը (0,05%), ակտարան (0,08%), 

ակտելիկը (0,2%), կոնֆիդորը (0,05%), մոսպիլանը (0,1%), պեգասը (0,12%), ֆուֆանոնը 

(0,12%), տալստարը (0,2%), սումի ալֆան (0,08%), ցիպերմետրինը (0,05%): Քանի որ նշված 

պատրաստուկները հիմնականում ազդում են հասուն միջատների և թրթուրների վրա, 

ուստի նպատակահարմար է 7-10 օր անց սրսկումը կրկնել` ձվերից նոր դուրս եկած 

թրթուրների ոչնչացման համար: Միևնույն ժամանակ վերը նշված և այլ պատրաստուկների 

կիրառման դեպքում ի նկատի պետք է ունենալ, թե դրանցից որոնք են անվնաս 

կենսաբանական միջատների և փոշոտող իշամեղուների համար, եթե այդպիսիք տվյալ 

ջերմատանը առկա են: 
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Լոլիկի հարավամերիկյան ցեց 

 

Ուսումնասիրվել է լոլիկի հարավամերիկյան ցեցի (Tuta absoluta Meyr) ձևաբանական և 

կենսաբանական առանձնահատկությունները Արարատյան հարթավայրի պայմաններում: 

Բացահայտվել է, որ տարվա եղանակային պայմաններից կախված՝ վնասատուի 

սաղմնային զարգացումը տևում է 5-7, հետսաղմնայինը՝ 12-14, հարսնյակինը՝  8-11 օր: 

Ֆիտոֆագի մեկ սերնդի զարգացումը տևում է 25-32 օր: Բաց գրունտի պայմաններում 

վնասատուն վեգետացիայի ընթացքում զարգանում է 5-6 սերնդով:   

Ցեցի թիթեռը մոխրագույն է, փոքր չափերի՝ 5-6 մմ: Անշարժ վիճակում թևերը ծալված են 

մեջքի վրա: Էգերը թևերի բացվածքով 10-12 մմ են, արուները`  2,0-2,5 մմ-ով պակաս: 

Թևերը բաց մոխրագույն են, կենտրոնական մասում` դեղնավուն բծով, ընդլայնական ջղի 

վրա առկա են մի շարք մուգ սև կետիկներ: Առջևի թևերի ծոփերը բաց մոխրագույն են` 

ներսի կողմից ավելի մուգ փառով: Երկրորդ զույգ թևերն ունեն դեղնավուն մազմզուկներով 

ծածկված ծոփեր: Վերջինս թևիկից երկար է: Ներքևի մասը միատարր մոխրագույն է: 

Արուների առջևի թևերի վրա մեջտեղի ծալքի երկայնքով կա սև երկայնակի շերտագիծ: 

Փորիկը վերնամասում դեղնամոխրագույն է, իսկ ստորին հատվածում` մոխրագույն-

սպիտակ: Վնասատուի բեղիկները սև են՝ բաց մոխրագույն բծերով: Գլուխը մոխրագույն է, 

որը մգանում է պարանոցի ուղղությամբ: Արուներն ունեն մի փոքր ավելի մուգ 

գունավորում: Ձուն ունի էլիպսա-գլանաձև տեսք, 0,3-0,4 մմ երկարություն և 0,2-0,25 մմ 

լայնություն, բաց դարչնա-դեղնավունից մուգ դեղնավուն երանգի: Ձվերը ծածկված են 

արտազատուկով, իսկ թաղանթն ունի որոշակի անհարթություն: Ձուն սաղմի 

զարգացմանը զուգընթաց մգանում է: Մշակաբույսերին վնասում է ֆիտոֆագի թրթուրը: 

Նոր դուրս եկած թրթուրներն անգույն են, բաց կանաչավունից դեղնավարդագույն երանգի: 

Թրթուրը զարգացման ընթացքում գունափոխվում է դեղնականաչավունի: Մեջքի մասում 

հաճախ նկատվում է վառ վարդագույն երանգ, սովորաբար հետքերի նման արտահայտված 

կամ լայնակի զոլերով:  Հասուն թրթուրը գլանաձև է, ունի լավ արտահայտված գլուխ, 3 

զույգ կրծքային և 5 զույգ որովայնային ոտքեր, մոտ 9 մմ երկարություն: Հարսնյակը կոնաձև 

է՝ մոխրա-կանաչավուն երանգի, ունի 5-6 մմ երկարությունև 1,2-1,6 մմ լայնություն: 

Զարգացման վերջում այն ամբողջությամբ դառնում է շագանակագույն: Ֆիտոֆագի 

պտղաբերությունն Արարատյան հարթավայրի պայմաններում կազմում է 180-220 ձու, 

որոնք դրվում են մեկական կամ փոքրիկ խմբերով: Ըստ մասնագիտական գրականության, 

լոլիկի ցեցը կարող է դնել 250-300 ձու  [2]: Վնասատուի սաղմնային զարգացումը 

եղանակային պայմաններից կախված տևում է  5-7,  հետսաղմնային զարգացումը՝ 12-14, 

հարսնյակինը՝ 8-11 օր: Ձվից նոր դուրս եկած թրթուրները սկզբում բաց կանաչավուն են, 

սև գլխով, որոնք հետագայում աստիճանաբար մգանում են, դառնում դեղնակարմրավուն:  

Թրթուրները մինչև հարսնյակավորվելն անցնում են զարգացման 4 հասակ: Հարսնյակային 

փուլն ընթանում է հողում, տերևի վրա կամ ծաղկակոկոններում, կաթիլային 

խողովակների, կաթոցների, տարաների և այլ ճեղքերում ու տևում է 9-11 օր:  Նորմալ 

պայմաններում ֆիտոֆագի մեկ սերնդի զարգացումը տևում է 25-32 օր: Ցերեկային ժամին 

դրանք թաքնվում են հյուրընկալող բույսի վրա և հիմնականում նստում են տերևների 

ստորին մակերեսին, ակտիվանում են մայրամուտից հետո և լուսաբացին: Զուգավորումը 

սովորաբար կատարվում է հասուն առանձնյակների ի հայտ գալու առաջին օրվա 

ընթացքում, որպես կանոն՝ լուսաբացին: 
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Էգը ձվերի մեծ մասը դնում է զուգավորումից հետո առաջին երեք օրվա ընթացքում:   

Ձվից դուրս եկած թրթուրները սնվելով, անկանոն ականներ են բացում տերևի մակերեսին:  

Ավելի մեծ հասակի թրթուրները կարող են ներթափանցել տերևակոթի մեջ, այդ դեպքում 

տերևն ամբողջությամբ չորանում է: Կանաչ կամ հասուն պտուղներով սնվելիս դրանք  

կորցնում են ապրանքային տեսքը: Եթե թրթուրը սնվում է ցողունի (ավելի հաճախ ընձյուղի 

կամ գլխիկի) մեջ, վնասվածքից բույսը կամ գլխիկը չորանում է: Թրթուրներով 

վնասվածության բնորոշ արտաքին նշանը վնասված բույսի կամ պտղի մակերեսին 

արտաթորանքի կուտակումն է: 

  

Պայքարի միջոցառումները 

Tuta absoluta-ի ժամանակին հայտնաբերումը և կարանտին միջոցառումների կիրառումը 

թույլ կտա կրճատել այս վնասատուի կողմից հասցվող հսկայական վնասները: 

 

Պայքար ֆերոմոնային և այլ  թակարդների կիրառմամբ 

Եվրոպայում բուսասանիտարական ռիսկային գոտիներում մեծ կիրառություն են ստացել 

ֆերոմոնային թակարդները: Ցեցի թիթեռների երևան գալու ժամկետների ազդանշման, 

դրանց թվաքանակի վերահսկման և զանգվածային ոչնչացման նպատակով Koppert BV 

(պատրաստուկ՝ Pherodis) և Biopest (պատրաստուկ՝ Tutasan) կազմակերպությունների 

կողմից մշակվել են վնասատուի արուները որսացող ջրային թակարդներ: Վերջինս ունի 

խորը ափսեի տեսք, որի կենտրոնում կա անցք: Թակարդը լցնում են ջրով, որի 

գոլորշիացումը նվազեցնելու նպատակով ավելացնում են 100 մլ հեղուկ յուղ: 

Կենտրոնական անցքի մեջ տեղադրում են ֆերոմոնով լցված սրվակ: Ֆերոմոնի հոտը 

գրավում է արուներին, որոնք ընկնում են հեղուկի մեջ ու մահանում: Այս թակարդների 

կիրառման նորմն է 20-30 հատ 1 հա-ի հաշվարկով, իսկ սրվակները փոխում են 4-6 շաբաթը 

մեկ: Թիթեռների զանգվածային որսի համար օգտագործում են նաև դեղին սոսնձային 

թակարդներ, որոնք գրավում են նաև այլ վնասատուների՝ ճերմակաթիթեռին, տրիպսերին, 

լվիճներին: Կիրառվում են նաև ստվարաթղթե և պլաստիկ սև գույնի, հատուկ սոսնձով 

մշակված և դրանց վրա ֆերոմոն դրված որսիչներ: Լոլիկի ցեցի հայտնաբերման համար 

թակարդները կախում են ջերմատանը՝ 0,6-1,5 մ բարձրության վրա, 1 թակարդ /250 մ 2 

հաշվարկով: Հետազոտության տևողությունը 30 օր է: 

Բավական բարձր արդյունավետություն են ապահովում լուսային էլեկտրաշոկերի 

(քիլլերների) կիրառումը: 

 

Պայքարի կենսաբանական և քիմիական եղանակներ  

Այս վնասատուի՝ տերևների ու պտուղների ներսում վարած թաքնված կենսակերպը 

դժվարեցնում է դրա դեմ արդյունավետ պայքարը հատկապես քիմիական միջոցներով: 

Չկան պայքարի միջոցառումներ հողում դրանց հարսնյակավորման փուլի համար: Բացի 
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այդ, լոլիկի հարավամերիկյան ցեցը դիմացկուն է պայքարի քիմիական բազմաթիվ 

միջոցների նկատմամբ: 

 

Պայքարի կենսաբանական պատրաստուկներ 

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում բիոինսեկտիցիդները՝ Ֆիտովերմ, 

Բիտօքսիբացիլին, Լեպիդոցիդ, որոնց արդյունավետությունը ի հայտ է գալիս, եթե դրանք 

ընկնում են միջատի աղիքների մեջ, այսինքն՝ տերևների կամ պտուղների մեջ ցեցի 

թրթուրների ներթափանցման պահից: Թրթուրների մահը սովորաբար վրա է հասնում 1-5-

րդ օրը: Ծախսի նորմին հետևելու դեպքում այս պատրաստուկները քիչ են թունավորում 

օգտակար միջատներին, անվնաս են մարդու և տաքարյուն կենդանիների համար: 

Լոլիկի ցեցի ոչ մեծ քանակությունների դեպքում օգտագործում են Բովերին հատիկային-

ԲԼ, Բացուրին կենսապատրաստուկները: 

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ֆիտովերմի 5%, ԽԷ, 50գ/լ ավերսեկտին Ց 

ֆորմուլյացիան, որն ունի օվիցիդային (ձվասպան) և տրանսլամինար  ազդեցություն (0,4 մլ 

10 լ ջրին): Որպես կոնտակտային և միաժամանակ համակարգային միջատասպան, լոլիկի 

ցեցի վրա զգալի ազդեցություն է ունենում հնդկական ազադիրախտայի (Azadirachta indica) 

սերմերի հիմքի վրա պատրաստված ազադիրախտին պատրաստուկը: Այն հող մտցնելու 

դեպքում հարսնյակների մահացությունը հասնում է 57-100%-ի, իսկ այս պատրաստուկով 

ականների մեջ գտնվող հարսնյակները անմիջականորեն ցողելու դեպքում մահացությունը 

կազմել է 52-95%: Իսպանիայում լոլիկի ցեցի դեմ լավ արդյունք է տվել Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki բակտերիալ պատրաստուկը (հավանաբար ներգործում է թրթուրների վրա՝ նոր 

սնման տեղամաս տեղափոխվելու ժամանակ): Հուսադրող արդյունքներ են ստացվել նաև 

էնտոմոպաթոգեն սնկերի հիմքով պատրաստուկների օգտագործումից: Այսպես, 

Metarhizium anisopliae-ի հիմքի վրա պատրաստված պատրաստուկը վնասատուի 

թվաքանակը կրճատել է 40%-ով, իսկ Beauveria bassiana սնկի հիմքով պատրաստուկի 

լաբորատոր փորձարկումները ցույց են տվել թրթուրների մահացության բարձր աստիճան՝ 

միջինը 68%: 

 

Պայքարի քիմիական միջոցներ 

Եթե լոլիկի ցեցի ներթափանցումը եզակի դեպք է, ապա դրա վերացման նպատակով 

վեգետացիայի շրջանում կիրառում են միջատասպաններ՝ 7-12 օր միջակայքով: 

Եվրոպական երկրներում դրական արդյունքներ են տվել հետևյալ քիմիական 

պատրաստուկները. Էմմա Ց, Զումբա, Լաննատ 20Լ, ԲԻ-58-Նոր և դրա համարժեքները՝ 

նեոնիկոտինոիդներ, ակտարա, կոնֆիդոր, սպինտոր, մոսպիլան, կալիպսո: Իսպանիայում 

լոլիկի ցեցի փոքր հասակի թրթուրների դեմ արդյունավետ են եղել լյուֆենուրոնի խմբի 

ներկայացուցիչները՝ մատչը և լյուֆոկսը: Կարբամատների (լաննատ) և պիրետրոիդների 

(դեցիս) հիմքի վրա սինթեզված պատրաստուկները ևս կարող են առաջացնել թիթեռների 

և հարսնյակների արագ ոչնչացում: Պայքարի միջոցառումներ իրականացնելիս պետք է 

հաշվի առնել, որ լաննատ Լ և լյուֆոկս միջատասպաններն ունեն 20-45 օր սպասման 

ժամկետ: Կան տվյալներ, որ Բրազիլիայում, Չիլիում և Արգենտինայում լոլիկի ցեցի դեմ 



247 

 

 

պայքարում նվազել է վերտիմեկի, որոշ ֆոսֆորօրգանական միացությունների և 

պիրետրոիդների արդյունավետությունը: Հաջողության հասնելու համար այստեղ 

պահանջվում են պեստիցիդներով բազմակի մշակումներ, ինչն իր հերթին արագացնում է 

վնասատուի պոպուլյացիայում առավել կայուն առանձնյակների ընտրությունը: 

Ռուսաստանի հարավում լոլիկի հարավամերիկյան ցեցի դեմ օգտագործում են նաև 

բամբակենու բվիկի դեմ կիրառվող որոշ ինսեկտիցիդներ՝ ավանտ, կորագեն, պրոկլեյմ, 

որոնցից 1-ին երկուսը դիմանում են բարձր ջերմաստիճաններին, չեն լվացվում անձրևից և 

2 ժամ հետո ներթափանցում են հյուսվածքից ներս: Պրոկլեյմը նույնպես չի լվացվում 

անձրևից և ունի ակնթարթային ազդեցություն վնասակար օրգանիզմի վրա, սակայն արևի 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների տակ այն 2 ժամում քայքայվում է, որը թույլ է 

տալիս օգտագործել տրիգխորամների և այլ էնտոմոֆագերի հետ: Պրոկլեյմի և ավանտի 

սպասման ժամկետը 3-7 օր է, իսկ կորագենինը՝ 27 օր: 

Պետք է հիշել, որ քիմիական և կենսաբանական պատրաստուկներով սրսկումները ճիշտ է 

իրականացնել երեկոյան ժամերին, երբ ակտիվանում են ցեցի թիթեռներն ու թրթուրները: 

 

Պայքար լոլիկի ցեցի բնական թշնամիներով  

Ջերմատներում լոլիկի ցեցի առկայության դեպքում կենսաբանական պայքարի 

նպատակով բաց են թողնվում գիշատիչ միջատներ՝ էնտեմոֆագեր: Այդ նպատակի համար 

ներկայումս օգտագործում են տրիխոգրամայի երկու տեսակներ՝ Trichogramma pertiosum և 

T. achaeae: T. achaeae-ի կիրառումը Իսպանիայի ջերմատներում ապահովել է 91,7% 

արդյունավետություն, կիրառման նորմը՝ 3-4 օրը մեկ բույսի վրա տրիխոգրամայի 30 

հասուն առանձնյակ՝ ելնելով 1 մ2 վրա 75 առանձնյակ հաշվարկից: Քանի որ լոլիկի ցեցը 

վեգետացիայի ընթացքում տալիս է ավելի քան 10 սերունդ, ուստի պետք է 

տրիխոգրամաներ բաց թողնել մի քանի անգամ, սկսած թիթեռների առաջին սերնդի 

թռիչքից՝ պահպանելով 5-7 օր ընդմիջումներ: Լոլիկի ցեցի դեմ օգտագործվում են նաև 

գիշատիչ տզեր՝ Posidus nigrispinus, Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis, Nabis 

pseudoferus: Օրինակ, յուրաքանչյուր բույսի վրա Nabis pseudoferus -ի 1-ին հասակի 8-12 

հասուն միջատի բացթողնումը թույլ է տվել վնասատուի թվաքանակը կրճատել 92-96%-ով: 

Սակայն այդ մլակների կիրառման թերություններից մեկն այն է, որ վնասատուների 

բացակայության դեպքում դրանք կարող են սնվել նաև բուսական կերով: Այս երևույթը 

բացառելու համար մլակներին սնում են հատիկային ցեցի սառեցված ձվերով, որը թանկ 

եղանակ է և տեխնիկապես դժվար իրագործելի: Հայտնի է, որ մորմազգիների ականողի դեմ 

օգտագործվող Diglyphus isaea մակաբույծը կարող է սնվել նաև լոլիկի ցեցի թրթուրներով: 

Լոլիկի ցեցի գիշատիչ միջատներից են նաև Dacnusa sibirica, Nesidiocoris tenuis տեսակները: 

Ինտեգրացված պայքարի համակարգերում պաշտպանության միջոցներն օգտագործվում 

են՝ ելնելով ֆերոմոնային թակարդում որսված թիթեռների քանակից. եթե թակարդում մեկ 

շաբաթվա ընթացքում որսված թիթեռների քանակը 10-ից պակաս է, ապա 

սահմանափակվում են պայքարի կենսաբանական միջոցների և թակարդների կիրառմամբ, 

իսկ եթե առկա է լինում 10-ից ավելի թիթեռ, ապա համակցում են թակարդների և 

միջատասպանների օգտագործումը: 
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Ինտեգրացված պայքարը ջերմատներում, վնասատուի կենսաբանական առանձնահատ- 

կությունների հետ կապված, աստիճանաբար բարդանում է: Լոլիկի ցեցի դեմ 

ինտեգրացված պայքարի հիմնական տարրեը հետևյալն են՝  

1. ֆերոմոնային, ջրային և սոսնձային թակարդների կիրառումը՝ վնասատուի 

հայտնաբերման, դրա թվաքանակի վերահսկման և կրճատման նպատակով,  

2. ագրոտեխնիկական համալիր միջոցառումներ ջերմատանը՝  մշակաբույսի 

հերթափոխութ-յուն մորմազգիների ընտանիքին չպատկանող բույսերով: Բուսական 

մնացորդների, ինչպես նաև մորմազգի մոլախոտային բուսականության հեռացում: 

Ջերմատան շրջակայքում աճող մոլախոտերի հեռացում, սուբստրատի մշակումներ 

գոլորշիով, որոշակի պարբերականութ-յամբ ամբողջ սուբստրատի փոխարինում նորով: 

 3. վնասատուի թվաքանակի կառավարման նպատակով կենսաբանական միջոցների 

կիրառում, 

 4. ջերմատների և դրանց հարող շինությունների ախտահանում միջատասպաններով, 

 5. ազդեցության տարբեր մեխանիզմներով պեստիցիդների օգտագործում: Ըստ 

արտասահմանյան աղբյուրների, արդյունավետ է  բույսերի սրսկումը սպինտորով 240 կամ 

մատչով՝ առաջին թիթեռների ի հայտ գալուն պես: Կաթիլային համակարգով ներբուսային 

ազդեցության ակտարա, տանրեկ կամ կոնֆիդոր պատրաստուկների օգտագործում՝ 

տերևներում եղած թրթուրների ոչնչացման նպատակով: 

 6. ջերմատան պատուհանները փակել հատուկ ցանցով: 

 7. կրկնակի մուտքային դռների տեղադրում, 

 8. մուտքերի մոտ ախտահանիչ բարձիկների տեղադրում, 

 9. գրունտային ջերմատներում հողի մեխանիկական մշակում՝ հարսնյակների թվաքանկի 

կրճատման նպատակով, 

 11. բացառապես առողջ տնկանյութի օգտագործում:  

Սովորական ոստայնատիզ 

 

Վտանգավոր, բազմակեր վնասատու է: Վարակված տերևների հակառակ երեսին ցողունի 

վրա առաջանում է սպիտակ գույնի ոստայն, որի մեջ նկատվում են դեղնավուն տզեր: 

Վնասատուն, ծծելով բջջահյութը, տերևներին դեղնասպիտակավուն գույն է տալիս, դրանք 

եզրերով ոլորվում են դեպի ներքև և չորանում: Վնասատուն ջերմատան պայմաններում 

տալիս է շուրջ 20 սերունդ: Հասուն տիզի կյանքը տևում է 30-50 օր:  Էգը կարող է դնել 

օրական 400 ձու: Կենսագործունեության համար նվազագույն ջերմաստիճանը 12 Cօ -ն է: 

Լավագույն ջերմաստիճանը 25-32 Cօ-ն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը` 35-60%: 

Ձմեռում է ջերմատան հարակից բուսական մնացորդների և մոլախոտերի վրա: 
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Պայքարի միջոցառումներ 

 

Ջերմատան հարակից տարածքում ոչնչացնել մոլախոտերը` հատկապես եղինջը, թելուկը: 

Հնարավորինս վաղ հեռացնել բուսական մնացորդները:  

• Հողի վերին շերտը հանել կամ կատարել խորը կուլտիվացիա:    

• Օտագործել ակարիֆագ` Phytoseliulus persimilis, Neoseiulus longispinosus: 

Ակարիֆագերին բաց թողնել ինչպես կանխարգելիչ նպատակով, այնպես էլ տզերով 

միջին և ցածր խտությամբ բնակեցվածության օջախներում: 

• Ջերմատան բույսերը հերթափոխելով սրսկել ակարին 2-4 լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 3 օր), պեգաս 2,4լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 7 օր), ֆուֆանոն 2,4 

լ/հա (3 սրսկում, սպասման ժամկետը 5 օր), ավիր մեկ 0,5-1,5 լ/հա (սպասման 

ժամկետը 1,5 օր), Ֆիտովերմ (2գ/լ) 1-1,5լ/հա (սպասման ժամկետը՝ 1,5-2 օր), 

նիսսորան հորմանալ պատրաստուկը ձվերի, թրթուրների և հասուն միջատների դեմ` 

ստերիլացման նպատակով 0,5 լ/հա, մասայ 0,4-0,6 կգ/հա (սպասման ժամկետը՝ 30 օր), 

էնվիդոր 0,6-0,8 լ/հա (սպասման ժամկետը՝ 7 օր) և այլ պատրաստուկներից որևիցե 

մեկով:   

• Օգտագործել գլուխ սոխից, դեղատնային երիցուկից, խատուտիկից, ծխախոտից, 

կարտոֆիլից, կծու կարմիր տաքդեղից, հազարատերևուկից, սխտորից 

պատրաստված բուսական թուրմեր: Սրսկումները սկսել վնասատուների առաջին 

գաղութների հայտնվելու սկզբում` առնվազն 2 անգամ` 7-10 օր ընդմիջումներով: 

 

Ելակի տիզ կամ ցիկլամենային տիզ  

 

Phytonemus pallidus: Մանրադիտակային մեծության, սպիտակ, շատ փոքր տզեր են 0,25 մմ 

երկարությամբ: Վնասում են ելակի երիտասարդ տերևները: Թաքնվում են տերևածոցերի և 

գլխիկի մեջ, որը դժվարացնում, գրեթե անհնարին է դարձնում բույսի վրա դրա դեմ 

պայքարի արդյունավետ միջոցառումների իրականացումը: Վնասի դեպքում տերևները 

մանրանում են, կնճռոտվում, ոլորվում, բաց երկնագույն գույն ստանում և չորանում: 

Զարգացման լավագույն ջերմաստիճանը 19-25 Cօ-ն է, իսկ օդի հարաբերական 

խոնավությունը՝ 80-90%-ը: Ձվի զարգացումը տևում է 2-4 օր, իսկ թրթուրի զարգացումը 

հասուն միջատի` 4-8 օր: Եվս 2-9 օր հետո երիտասարդ տզերը պատրաստ են 

բեղմնավորման: Միայն ամառվա ընթացքում կարող է տալ 4-5 սերունդ: 

  

Պայքարի միջոցառումներ 

 

Որպես կենսաբանական պայքարի միջոցներ, օգտագործում են հետևյալ գիշատիչ 

միջատները` Amblyseius andersoni, Amblyseius cucumeris, Neoseiulus cucumeris. 

Տնկանյութը մշակել 46-48Cօ ջերմաստիճանի տաք ջրում 12-15 րոպե տևողությամբ, որից 

հետո հովացնել 10-15 օC ջրում: 

Քիմիական պայքարի միջոցառումները ցանկալի արդյունավետություն չեն ապահովում, 

սակայն նվազեցնում են պոպուլյացիայի թվաքանակը: Այդ նպատակով կարելի է կիրառել 

ոստայնատզի դեմ կիրառվող պատրաստուկները նույն նորմերով: 

 

http://ahpc.am/?p=566
http://ahpc.am/?p=582
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Սովորական արջուկ 

 

Բազմակեր վնասատու է: Ապրում է հողում, իր պատրաստած բներում: Մեկ բնում դնում է 

մինչև 420 ձու: Կյանքի ընթացքում ձվադրում է մեկ անգամ: Սնվում է բույսերի բոլոր 

օրգաններով, կրծում ցանված սերմերը, նուրբ արմատները, պալարները: Ուժեղ վնասի 

դեպքում շատ հաճախ կատարվում է վերացանք, վերասածիլում: Վնասատուի զարգացման 

ամբողջ շրջափուլը շարունակվում է 13-14 ամիս:  

Թրթուրները և հասունները ուժեղ վնաս են հասցնում ջերմոցներին և ջերմատներին, 

կրծում ցանված սերմերը, ծիլերը, վնասում և կրծում բույսերի արմատները: 

 

 

Պայքարի միջոցառումները սածիլանոցում և ջերմատներում 

 

• Ջերմոցում և ջերմատանը կիրառել մեդվեդոկս: Գրավչանյութը հող մտցնել` 20գ/10մ2 

հաշվարկով, կիրառել խոնավ ու տաք հողերում, որոնք հարուստ են օրգանական նյութով, 

ուր ավելի շատ են կուտակվում վնասատուները: Կարելի է գրավչանյութը թրջել 

բուսական յուղով: Օգտագործում են նաև բազուդին  600  և համակցված կեր` 1:10 

հարաբերությամբ` 3-5գ/մ2 հաշվարկով: 

• Ծածկած գրունտում կես լիտրանոց ապակե տարաների մեջ լցնել լավ եփած ցորեն կամ 

եգիպտացորեն, որին խառնված է արևածաղկի չռաֆինացված տաք յուղ: Այդ  

գրավչանյութ-թակարդը տեղադրեք այնպես, որ տարայի բերանը հողի մակերեսից 5 սմ 

ցածր լինի: Տարաները ծածկեք բարակ փայտով: Պարբերաբար հետևեք, հավաքեք 

արջուկները և ոչնչացրեք: 

• Ջերմոցից ու ջերմատնից արջուկներին հեռու պահելու համար դրանց շուրջ խորը 

ակոսներ բացեք և լցրեք կերոսինով թրջված ավազ: Նույն նպատակով սրսկեք հարակից 

տարածքները, որտեղ հայտնաբերվել են արջուկի անցուղիներ: Այդ նպատակով 1մ2  

համար օգտագործեք 8 լ ջուր, իսկ 10 լ ջրին խառնեք 200 գր օճառ: Հողը ջրեք այնպես, որ 

թրջվի բավարար խորությամբ: 

Լաստենու կանաչ ճյուղերը վանում են արջուկներին: Դրանք իրարից 1,5 մ 

հեռավորության վրա ամրացրեք հողում և պարբերաբար թարմացրեք: 

 

Ականող ճանճեր 

 

Առաջին անգամ հայտնվել են ջերմատան պայմաններում` լոլիկի ու վարունգի 

սածիլանոցներում: Ականող ճանճերի թրթուրների հասցրած վնասի բնույթը տարբեր է: 

Դրանց մեծ մասի թրթուրները ականում են բույսերի տերևները և ցողունները: 

Առավել մեծ տարածում ունի մորմազգիների ականող ճանճը: Բազմակեր է: Գերադասում 

է սնվել նաև դդմազգի մշակաբույսերի վրա: Թրթուրները տերևներում առաջացնում են լավ 

նկատելի ականներ: Ուժեղ վնասի դեպքում նվազում է տերևների ֆոտոսինթետիկ 

գործնեությունը և դանդաղում բույսերի աճը: Այդպիսի տերևները չորանում են ու 

թափվում: Վնասատուի էգը միաժամանակ վիրուսային հիվանդությունների տարածող է: 

Ականող ճանճով վնասված բույսերը առավել ենթակա են բակտերիալ և սնկային 

հիվանդություններով վարակման: 
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Վնասի հետևանքով վարունգի բերքի ընդհանուր կորուստը կազմում է 15-20%, լոլիկինը` 

30-35%: Վնասատուի զարգացման օպտիմալ պայմաններն են` 20-25 Cօ ջերմությունը և 60-

80% օդի հարաբերական խոնավությունը: Տվյալ պայմաններում մեկ սերնդի զարգացման 

տևողությունը  23 օր է: 

 

Պայքարի միջոցառումներ 

 

• Ոչնչացնել ձմեռող պաշարները: Վերջին բերքահավաքից հետո ջերմատան բույսերը 

սրսկել ակտելլիկ 3լ/հա, ֆուֆանոն 2,4լ/հա, ակտարա 0,1լ/հա, կոնֆիդոր 1մլ/10լ ջրին 

պատրաստուկներից որևէ մեկով: 

• Հողը ենթարկել ջերմային վարակազերծման: 

• Բույսերի տնկումից 7-10 օր առաջ ջերմատան ջերմաստիճանը բարձրացրեք 24-26 

Cօ, իսկ հողինը` 22 Cօ:  

• Ջերմատանը տեղադրեք դեղին  գունաթակարդներ`  հասունների թռիչքը որոշելու, 

ինչպես նաև թվաքանակը նվազեցնելու համար, որոնք անհրաժեշտ է կախել առավել 

տաք և լուսավոր տարածքներում: 1000 մ2 տարածքում հասունների թռիչքը որոշելու 

համար բավարար է 4 թակարդ, իսկ բարձր թվաքանակի դեպքում ցանկալի է 1000 

հատ/հա, սակայն այս միջոցառումը 4 անգամ թանկ է, քան թունաքիմիկատների 

կիրառումը: 

• Ջերմատան բույսերը հերթափոխելով սրսկեք կարբոֆոս 3լ/հա (3 սրսկում, 

սպասման ժամկետը 5 օր), ֆոսբեցիդ 3-5լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), 

ֆուֆանոն 2.4լ/հա (3 սրսկում, սպասման ժամկետը 5 օր), արիվո 1,4լ/հա (2 սրսկում, 

սպասման ժամկետը 3 օր), վերտիմեկ 0,5լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 2 օր) 

պատրաստուկներից որևէ մեկով: 

 

Լվիճներ 

 

Լվիճները կլորավուն կամ ձվաձ և փոքր միջատներ են, որոնց չափերը կարող են լինել 2,5 

մինչև 7 մմ։ Կարող են լինել սև, սպիտակ, վարդագույ ն կամ բաց կանաչ։ Սնվում են բույսերի 

բջջահյութով, որի պատճառով տերևները գանգրոտվում են, ոլորվում և չորանում: 

Համարվում են վիրուսային հիվանդությունների տարածողներ: Սնվում են տարբեր 

տեսակի բանջարաբոստանային, պտղատու, հատապտղատու և դեկորատիվ բույսերով: 

 

Պայքարի միջոցառումներ 

 

• Պտղաշրջանառությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում ջերմատանը և 

դրա շրջակայքում ոչնչացրեք լվիճներն ու այն բույսերը, որոնց վրա դրանք կարող են 

բազմանալ: Ջերմատունը վարակազերծեք միջատասպանների խառնուրդով կամ 

հասուն միջատներին բռնեք դեղին գունաթակարդներով. տեղադրեք 8-10 թակարդ 

100մ2-ու համար:  

•  Բարձր խտության դեպքում ջերմատան բույսերը հերթափոխելով սրսկեք արիվո 

0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), կոնֆիդոր 1մլ/10 լ ջրում (1 սրսկում, 

սպասման ժամկետը 20 օր), խոստակվիկ 0,5-0,75 (3 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 

օր), կոնդոր 1մլ/10լջրում (1 սրսկում, սպասման ժամկետը 20 օր), ցիպերմաքս 0,7 
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լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), շերպա 0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 3 օր), ցիմբուշ 0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), պեգաս 

2,4լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 7 օր), ցիտկոր 0,7 լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 3 օր), ֆուֆանոն 2,4լ/հա (3 սրսկում, սպասման ժամկետը 5 օր) 

պատրաստուկներից որևէ մեկով: Առավելագույն մահացություն դիտվում է 5-7 օր 

անց: Ակարինի արդյունավետությունը կախված է ջերմաստիճանից. Որքան այն 

բարձր է, այնքան ավելի արագ են մահանում լվիճները: 

• Դաշտում բույսերը հերթափոխելով սրսկել կարբոֆոս 1,2լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 20 օր), ֆոսբեցիդ 0,3-0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 20 օր), 

ֆուֆանոն 1,2 լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 20 օր) պատրաստուկներից 

որևէ մեկով:  

•  Օգտագործեք գլուխ սոխից, եղինջից, եղևնուց, դեղատնային երիցուկից, 

ծխախոտից, կարտոֆիլից, կծու տաքդեղից, հազարատերևուկից, մանանեխից, 

լոլիկից, ռեհանից, սխտորից, ցիտրուսայիններից պատրաստված բուսական 

թուրմեր: Սրսկեք վնասատուների առաջին գաղութների հայտնվելու սկզբնական 

շրջանում, առնվազն 2 անգամ` 7-10 օր ընդմիջումներով: 

•  Օգտագործեք գիշատիչ միջատներ` Adalia bipunctata, Aphidoletes 

aphidimyza, Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matrcariae: 

 

Տրիպսներ 

 

Ծխախոտի տրիպս, ծաղկային տրիպս 

 

Տարածված է ամենուրեք: Վնասում են հասունները և թրթուրները: Սնվելով տերևների 

հակառակ կողմից և ծաղկափթությունների մեջ ծծում են դրանց հյութը՝ առաջացնելով 

դեղնա-գորշավուն բծեր: Վնասում են նաև պսակաթերթերը, առէջները, ձևավորվող 

պտուղները: Վնասված տերևների վրա առաջանում են բաց  գծեր և բծեր, որից հետո 

հյուսվածքը մահանում է: Ծաղիկները, կազմակերպվող պտուղները տրիպսի սնվելու 

հետևանքով վաղաժամ թափվում են: Բազմակեր է: Վնասում է հատկապես վարունգին, 

պղպեղին, սմբուկին, սոխին, կաղամբին, ելակին: Վիրուսային հիվանդությունների 

փոխանցող է: 

 

Պայքարի միջոցառումներ 

• Վարակազերծեք ջերմատան սուբստրատը: Ոչնչացրեք մոլախոտ-ռեզերվատորները: 

Ապահովեք ջերմաստիճանային նորմալ ռեժիմ, հողը կանոնավոր ջրեք:  

• Օդափոխիչների, դռների, միջանցքների հարևանությամբ, բույսերից վեր տեղադրեք 

գունաթակարդներ:  

• Ջերմատան բույսերը հերթափոխելով սրսկեք բովերին 20լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 1 օր), արիվո 0,7լ/հ (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), կոնդոր 

1մլ/10լջրում (1 սրսկում, սպասման ժամկետը 20 օր), կոնֆիդոր 1մլ/10լ ջրում ջրում (1 

սրսկում, սպասման ժամկետը 20 օր), կալիպսո 0,3լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

http://ahpc.am/?p=576
http://ahpc.am/?p=573
http://ahpc.am/?p=573
http://ahpc.am/?p=585
http://ahpc.am/aphidius-ervi/
http://ahpc.am/?p=591
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ժամկետը 1 օր), ցիպերմաքս 0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), շերպա 

0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր), ցիմբուշ 0,7լ/հա (2 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 3 օր), ցիտկոր 0,7 լ/հա (2 սրսկում, սպասման ժամկետը 3 օր) 

պատրաստուկներից որևէ մեկով:   

• Օգտագործեք գլուխ սոխից, եղևնուց, ծխախոտից, կարտոֆիլից, կծու տաքդեղից, 

հազարատերևուկից, մանանեխից, սխտորից, ցիտրուսայիններից պատրաստված 

բուսական թուրմեր: Սրսկեք առնվազն 2 անգամ` 7-10 օր ընդմիջումներով: 

 

Սնկի մոծակ (սցիարիդներ) 

 

Սցիարիդները ( Sciaridae) Երկթևանիների կարգին պատկանող 0,5-2 մմ երկարություն 

ունեցող մլակներ են: Դրանք հայտնվում են բույսերը չափից շատ ջրելու հետևանքով, երբ 

հողի մակերեսային շերտը չի հասցնում չորանալ: Էգը ձվադրում է խոնավ հողի կամ 

սուբստրատի մակերեսին: Մի քանի օրից ձվերից դուրս են գալիս 2-10 մմ երկարություն 

ունեցող սպիտակ-թափանցիկ սև գլխով թրթուրներ, որոնք վնասում են բույսերի 

արմատները: ՀՀ-ում առկա են դեպքեր, երբ դրանք վնաս են հասցրել լոլիկին և ելակին: 

 

Պայքարի միջոցառումներ 

 

Ինքնին, սցիարիդները բույսերին վնաս չեն հասցնում, բայց իրենց թրթուրները կարող են 

վնասել բույսերի արմատները: Եթե թրթուրներն այնքան շատ են ծաղկամանում, որ երևում 

են անզեն աչքով, հարկավոր է տեղահանել բույսը և տնկել նոր, ախտահանված 

հողախառնուրդի մեջ: 

Մի քանի պարզ կանոնների հետևելով կարելի է կանխարգելել սցիարիդների հայտնվելը: 

• Խուսափեք սնկաբուծարաններին մոտ ջերմոցներ կամ ջերմատներ կառուցելուց: 

• Թույլ մի´ տվեք սուբստրատի կամ հողի գերխոնավացում, ջրեք չափավոր: 

• Էկզոտիկ հեղուկներով մի´ ջրեք բույսերը: Թեյի, սուրճի, մսի «ջրերը» փառահեղ 

հյուրասիրություն են մլակների համար: 

• Օգտագործեք էլեկտրոնային վանիչ սարքեր (ռապտորներ): 

• Օգտագործեք սպինտորի 0,25, կալիպսոի 0,1,  ֆիտովերմի 0,4-0,7, դեցիսի 0,05 %-

անոց (նաև այլ) պատրաստուկների բանվորական հեղուկներ: Սպինտորը և 

կալիպսոն կարելի է օգտագործել նաև կաթիլային եղանակով: 

 

Գալային նեմատոդ 

 

Պատկանում է կլոր որդերի դասին: Ունի 1-2 մմ երկարություն, վնասում է բույսի 

արմատային համակարգը: Վնասված մասերում, արմատների վրա առաջանում են 

հաստացումներ, որոնք վեր են ածվում ուռուցքների` գալերի: Ուռուցքները սկզբում դեղին 

են լինում, հետագայում գորշանում են:  

Բազմացման լավագույն ջերմաստիճանը օդի +18-24 0C-ն է և 40-60% հողի հարաբերական 

խոնավությունը: Զարգացման ամբողջական շրջափուլը տևում է 3-4 շաբաթ: Մեկ տարվա 

ընթացքում կարող է տալ մինչև 6 սերունդ: 
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Պայքարի միջոցառումները 

 

• Պահպանեք կարանտին բոլոր միջոցառումները, պտղաշրջանառության ավարտից 

հետո հողի վարակազերծման հետ անհրաժեշտ է վարակազերծել նաև գործիքները, 

սարքավորումները, հագուստը, կոշիկները, խուսափել այլ ջերմատներից սածիլի, 

սարքավորումների, տեխնիկայի ներկրումից: 

• Կատարեք ջերմատան գրունտի ախտահանում (ախտահանման եղանակները և 

կատարման տեխնիկան շարադրված են վերևում): 

 

9.2 Ջերմատներում տարածված հիվանդությունների 

նկարագրությունը և դրանց  դեմ պայքարի միջոցառումները 
 

Բակտերիալ  հիվանդություններ՝  բակտերիալ  քաղցկեղ,  բակտերիալ  

բծավորություն, միջուկի նեկրոզ և այլն 

 

Լոլիկի բակտերիալ  քաղցկեղ 

 

Այս հիվանդությունը կարող է հանդիպել երկու ձևով՝ դիֆուզ և տեղական վնասվածքներով: 

Դիֆուզիոն վնասվածության դեպքում բույսերը թառամում և մահանում են: Վնասված 

մասերի կտրվածքի դեպքում երևում են գորշացած անոթներ: Ավելի ուշ ցողունների վրա ի 

հայտ են գալիս երկարավուն մուգ շերտեր, որոնց վրա կարող են առաջանալ երկայնական 

ճաքեր: Ցողունի երկայնական և լայնական կտրվածքների դեպքում նկատվում են սևացած 

անոթային խրձերը: Բույսերի վրա դիֆուզիոն վարակի դեպքում պտուղները ընդունում են 

այլանդակված ձև: Այդպիսի պտուղներում սերմերը ծլունակությունը չեն կորցնում, բայց 

կրում են բակտերիաների վարակը: 

Տեղային վնասվածությունը նկատվում է ավելի մեծ բույսերի վրա, դրանց բոլոր 

օրգաններում: Տերևների, տերևակոթունի, ցողունների և պտղակոթերի վրա 

հիվանդությունը ի հայտ է գալիս մանր շականակագույն խոցերի տեսքով, իսկ պտուղների 

վրա բծավոր տեսքով, որին անվանում են նաև «թռչնի աչք»: Հիվանդության հարուցիչը 

Corynebacterium michiganense Jensen բակտերիան է: Բակտերիայի համար զարգացման 

օպտիմալ ջերմաստիճանը 25-27C°-ն է, մահանում է 50-53 C° –ի պայմաններում: Վարակի 

աղբյուր են վարակված սերմերը և բերքահավաքից հետո մնացած բուսական 

մնացորդները: Այս հիվանդությունը առաջացնող բակտերիաների կենսունակությունը 

բուսական մնացորդներում և հողում պահպանվում է մեկ տարի, իսկ սերմերում՝ 2,5-3 

տարի: Վեգետացիայի ընթացքում բակտերիալ վարակը կարող է տարածվել միջատների 

(տզեր, լվիճներ, ցիկադներ և այլն), անձրևի, աշխատանքային գործիքների միջոցով: 
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Լոլիկի ցողունի միջուկի նեկրոզ 

Հարուցիչը բակտերիա է` Pseudomonas corrugata Roberts and Scarlett: Հիվանդության 

առաջին նշաններն ի հայտ են գալիս առաջին ողկույզի պտուղների հասունացման 

ժամանակ վերին տերևների դեղնելու և բույսի թառամելու տեսքով: Ցողունների վրա 

առաջանում են մոխրագույն, ջրային, մինչև 40 սմ երկարությամբ նեկրոզներ, որոնցից 

կարող է հոսել մոխրա-սպիտակավուն արտադրանք: Ցողունի միջուկը մգանում և 

մահանում է: Տերևները կորցնում են տուրգորը՝ պահպանելով կանաչ գույնը: Վարակը 

Նկար 9.2 Լոլիկի բակտերիալ քաղցկեղ 

 

Նկար 9.1 Լոլիկի բակտերիալ քաղցկեղ                                                                     

 

Նկար 9.3 Լոլիկի բակտերիալ քաղցկեղ 
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հիմնականում տարածվում է խնամքի աշխատանքների միջոցով` կոնտակտային 

եղանակով: 

Բակտերիան պահպանվում է սերմերում և բուսական մնացորդներում: 

 
 

 
 

 

Լոլիկի բակտերիալ  բծավորություն 

Հարուցիչը ( Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young et al ) վնասում է հիմնականում 

տերևները, ինչպես նաև ցողունները և պտուղները: Տերևների վրա զարգանում են մանր` 

2-3 մմ տրամագծով մուգ մոխրագույն կետեր, որոնց շրջակայքում, ժամանակի ընթացքում 

առաջանում են դեղնավուն մասեր: Ուժեղ վարակի դեպքում բծերը միաձուլվում են և 

տերևը մահանում է: Պտղի վրա կետերը մուգ են, շուրջ 1 մմ տրամագծով: Մուգ կետերը 

շրջապատված են մուգ-կանաչ արեալով: Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են օդի 

բարձր հարաբերական խոնավությունը և 18-24 օդի ջերմաստիճանը: 

Հարուցիչը պահպանվում է վարակված սերմերում և բուսական ու մոլախոտերի  

մնացորդներում: 

Նկար 9.4 Լոլիկի ցողունի միջուկի նեկրոզ                                      

Նկար 9.5 Լոլիկի ցողունի միջուկի նեկրոզ                                             

http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/1%D0%B4.jpg
http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/2%D0%B4.jpg
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Լոլիկի բակտերիալ թառամում 

Հարուցիչը Burkholderia solanacearum (նաև անվանում են Pseudomonas solanacearum, 

Ralstonia solanacearum) բակտերիան է: 

Հիվանդության առաջին նշաններն արտահայտվում են բույսի ստորին տերևների 

թուլացմամբ, որից հետո թառամում է ամբողջ բույսը: Թառամելու ընթացքում տերևների 

դեղնելու երևույթ չի դիտվում: Ցողունի կտրվածքի դեպքում դուրս է գալիս մոխրագույն, 

լորձանման արտադրություն, իսկ կտրվածքի մասում՝ ցողունը դեղնագորշավուն է: 

  

Նկար 9.8  Լոլիկի բակտերիալ թառամում                                                               

Նկար 9.6 Լոլիկի բակտերիալ բծավորություն                                                 

Նկար 9.7 Լոլիկի բակտերիալ բծավորություն                                                        

 

http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/2%D0%BC.jpg
http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/1%D0%BC.jpg
http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/1%D1%82.jpg
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Այս հիվանդությունը վարակում է շուրջ 200 տեսակի բույսերի, որոնք էլ հիվանդության 

հարուցչի կրողներն են դառնում: Այն պահպանվում է նաև հողում, որտեղից վնասված 

արմատային համակարգով կարող է թափանցել բույսի մեջ: Հիվանդությունը տարածվում է 

նաև սերմերով և բուսական մնացորդներով: Տաք եղանակային պայմանները` 29-35C° և 

հողի բարձր խոնավությունը նպաստում են այս հիվանդության զարգացմանը: 

 

Լոլիկի բակտերիալ  թաց փտում 

Թաց փտումների հարուցիչները շատ են: Բակտերիալ թաց փտման հարուցիչը Erwinia 

carotovora-ն է: վարակի առաջին նշանները արտահայտվում են պտղի վրա սեղմված կետերի 

տեսքով, որոնք լինում են բաց գույնից մինչև մուգ գույնի: Վարակի խորացմանը զուգընթաց 

դրանց չափերը մեծանում են, իսկ դրանց մեջ առաջանում է լորձանման պարունակություն: 

Պտղի ճաքճքելու պատճառով բակտերիալ լորձը դուրս է հոսում: 

 

 

Պայքարի միջոցները բակտերիալ հիվանդությունների դեմ 

  

• Սերմեր վերցրեք միայն առողջ բույսերից և ֆերմենտացրեք լոլիկի հյութում 96 ժամ 

տևողությամբ: Խմորվող հյութի բակտերիցիդային հատկությունը 

պայմանավորված է դրանում քացախաթթվի և կաթնաթթվի առկայությամբ: 

Նկար 9.9 Լոլիկի բակտերիալ թառամում                                                                

Նկար 9.10 Լոլիկի բակտերիալ թաց փտում 

 

http://svoitomaty.ru/wp-content/uploads/2012/08/1%D1%8C.jpg
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• Կարելի է նաև սերմերը վարակազերծեք 0,5%-ոց  KMnO4-ով` 30 րոպե կամ 

նատրիումի կամ կալիումի հիպոքլորիդի 1%-ոց լուծույթով` 30 րոպե, որից հետո լավ 

լվացեք ու չորացրեք: Կամ ենթարկեք ջերմային վարակազերծման՝ սերմերը 30 րոպե 

պահելով 56Cօ տաքության ջրում: 

• Ջերմատան և սածիլանոցի ամբողջ կարկասը, ապակիները և թաղանթը 

ախտահանեք, այդ թվում նաև գործիքները, տարաները և այլ միջոցներ: 

• Ջերմատան հողը ենթարկեք ջերմային վարակազերծման, այնուհետև ավելացրեք 

կենսահումուս կամ փտած կոմպոստ: 

• Ամռան ամիսներին ջերմոցի հողը վարակազերծեք սոլարիզացիայի եղանակով. Այդ 

նպատակով անհրաժեշտ է հողը ջրել, ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով և թողնել 

1,5-2 ամիս, ժամանակ առ ժամանակ բացել ու խառնել: 

• Ջերմատունը կանոնավորապես օդափոխեք: Հիվանդությունների առաջին 

նշանները երևալու դեպքում անձրևացումը դադարեցրեք, հիվանդ բույսերն 

արմատախիլ արեք, դուրս բերեք ջերմատնից պլաստիկե տոպրակներով ու 

ոչնչացրեք: 

• Խուսափեք բույսերի վրա ջրի կաթիլների առաջացումից: 

• Կիրառել պտղափոխություն` առնվազն 1 տարի: 

• Խուսափեք ազոտական պարարտանյութերի միակողմանի կամ բարձր քանակով 

կիրառումից: 

• Շաբաթական մեկ անգամ մաքրել բույսերը չորացող, հիվանդ տերևներից ու 

պտուղներից: 

• Շվատման ժամանակ օգտագործեք սուր գործիքներ` բույսերին հնարավորինս փոքր 

վնասվածքներ հասցնելու համար: 

• Թաց փտումով վարակը նվազեցնելու համար սերմերը ցանքից առաջ պահե  

մոխրի լուծույթում. 200 գ մոխիրը լուծեք 3 լ ջրում և բանջարային մշակաբույսերի 

սերմերն ընկղմեք լուծույթում` 4-6 ժամ տևողությամբ: 

• Փտումների դեմ բույսերը սրսկեք փայտի մոխրի եփուկով: 

• Սածիլները նախքան տեղափոխելը երկու անգամ սրսկեք պղնձի օքսիքլորիդ 0,4%, 

օքսիխոմ 0,4%, բորդոյան հեղուկ 0,7-0,8%, ռիդոմիլ գոլդ-ՄՑ 0,25%, էուպարեն 

0,25% պատրաստուկներից որևէ մեկով` հերթափոխելով: Առաջին սրսկումը 

կատարեք 2-3 իսկական տերևի փուլում, երկրորդը` տեղափոխումից առաջ: 

• Վեգետացիայի ընթացքում ջերմատան բույսերը սրսկեք պղնձի օքսիքլորիդ 0,4% (3 

սրսկում, 5 օր սպասման ժամկետ), օքսիխոմ 0,4% (3 սրսկում, 3 օր սպասման 

ժամկետ), բորդոյան հեղուկ 0,7-0,8% (3 սրսկում, 5 օր սպասման ժամկետ) 

պատրաստուկներից որևէ մեկով, 7-10 օր ընդմիջումներով` հերթափոխելով:  

• Դաշտի բույսերը առնվազն երկու անգամ սրսկեք կուրզատ Ռ 2 -0,25% (3 սրսկում, 

21 օր սպասման ժամկետ), պղնձի օքսիքլորիդ 0,4% (4 սրսկում, 20 օր սպասման 

ժամկետ), ռիդոմիլ գոլդ-ՄՑ 0,25% (4 սրսկում, 10 օր սպասման ժամկետ), օքսիխոմ 

0,4% (3 սրսկում, 20 օր սպասման ժամկետ) պատրաստուկներից որևէ մեկով, 10-14 

օր ընդմիջումով` հերթափոխելով: 
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Վիրուսային հիվանդություններ 

 

Լոլիկի զոլավոր մոզաիկա  

Վիրուսային հիվանդություն է: Արտահայտվում տերևների ձևի փոփոխությամբ ու գույնի 

խայտաբղետությամբ: Տերևների վրա առաջանում են դեղնականաչավուն բծեր, 

տերևաթիթեղը կնճռոտվում և ոլորվում է: Բույսերը ճնշված են լինում, տալիս են ցածր բերք 

և հարդյունս չորանում:  

 

 

Լոլիկի տերևների թելայնություն 

Տերևները ձեռք են բերում պտերանման և թելանման ձև: Վիրուսն ունի շատ լայն 

մասշտաբի  հյուրընկալող բույսեր, որոնցից այն անցնում է մշակաբույսերի, այդ թվում նաև 

լոլիկի վրա: Այդ տեղափոխումը հինականում իրականացնում են լվիճները: 

 

Լոլիկի բրոնզայնություն 

Վիրուսային հիվանդություն է: Բույսերի վրա արտահայտվում է տերևների 

բրոնզայնությամբ: Հիվանդություն տեղափոխողը ծխախոտի տրիպսն է: Վարակված 

երիտասարդ բույսերի տերևների վրա որոշ ժմանակ անց սկսում են երևալ զիգզագանման 

նեկրոզներ, որից հետո տերևները մահանում են: Պտուղների վրա նույնպես կարելի է 

տեսնել գորշավուն գծեր, որոնք սկսվում են պտղակոթից: 

Նկար 9.11 Լոլիկի զոլավոր մոզաիկա 

 

Նկար 9.12 Լոլիկի տերևների թելայնություն 
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Լոլիկի գագաթնային կնճռոտվածություն 

Վիրուսային հիվանդություն է: Ձևափոխությունները բույսի վրա սկսվում են դեռևս 

ձմռանը: Սպիտակ կետիկները տերևների վրա մգանում են՝ առաջացնելով նեկրոզներ: 

Տերևաթիթեղները ձգվում են և ոլորվում ներքև: Ներքևի տերևները, ժամանակի 

ընթացքում, սկսում են ոլորվել ցողունից, սուր անկյան տակ: Այսպիսի բույսերը աճով հետ 

են ընկնում, ունենում են հովհարանման տեսք: 

Վիրուսը մահանում է +750C° ջերմաստիճանում: Փոխանցվում է լվիճների, սերմերի 

միջոցով և մեխանիկական ճանապարհով: 

 

 
 

 

Միկրոպլազմային հիվանդություններ 

Ստոլբուր 

Վարակված բույսերը հետ են մնում աճով, բույսն ամբողջովին ձևափոխվում է: Տերևները 

դառնում են թելանման, ծաղկի բոլոր օրգանները ձուլվում են, այն դառնում է 

բաժականման, կորցնում է փոշոտվելու հնարավորությունը: 

Նկար 9.13 Լոլիկի բրոնզայնություն 

 

Նկար 9.14 Լոլիկի գագաթնային 

կնճռոտվածություն 
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Պտուղները նորմալ չեն աճում, տձև են, սերմերից զուրկ, անհյութալի են, կոպիտ: 

Վարակված բույսերը սկզբում կապտականաչ գույն են ունենում, հետագայում դեղնում և 

մահանում են: 

 

   

 

 

Պայքարի միջոցները վիրուսային և միկոպլազմային հիվանդությունների դեմ 

• Վարակված բույսերից արգելեք սերմեր վերցնել, վարակված բույսերը հեռացրեք 

ջերմատնից և ոչնչացրեք: 

• Պարբերաբար պայքարեք ծծող վնասատուների դեմ (լվիճներ, տրիպսներ և այլն):  

• Մշակել դիմացկուն սորտեր: 

• Ցանքից առաջ սերմերը ենթարկեք ախտահանման 20%-ոց աղաթթվի լուծույթում` 

30 րոպե տևողությամբ պահելով, այնուհետև լավ լվացեք հոսող ջրի տակ: 

• Ոչնչացրեք մոլախոտ-ռեզերվատորները ջերմատանը և հարակից տարածքներում: 

• Սահմանափակեք վիրուսային հիվանդությունների տարածումը՝ փոխանցող 

միջատների դեմ պայքարելով: 

• Կիրառեք համալիր պարարտացում` հիմնվելով հողի անալիզի վրա: 

• Ջերմոցում և ջերմատանը խուսափեք ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումներից, 

քանի որ վիրուսային հիվանդություններն ակտիվանում են հողի և օդի ծայրահեղ 

ջերմաստիճանների պայմաններում: 

• Բույսերը ջրեք ջերմատան ջերմաստիճանին մոտ տաքության ջրով (20-220C): 

• Դարակաշարերը, դռները, բռնակները վարակազերծեք 5%-ոց կալիումի 

պերմանգանատի, իսկ արկղերը, բահերը, մյուս գործիքները՝ ֆորմալինի 3%-ոց 

լուծույթով: 

• Բույսերը կապելու համար օգտագործեք միայն նոր թելեր: 

 

Նկար 9.15  Միկրոպլազմային հիվանդություն՝ ստոլբուր                                                                

Նկար 9.16 Միկրոպլազմային հիվանդություն՝ ստոլբուր                                                                
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• Ջերմատան տարածքում պահպանեք սանիտարական բոլոր կանոնները: 

• Հիվանդ եզակի բույսերն արմատախիլ արեք, դուրս բերեք ջերմատնից և ոչնչացրեք: 

• Առողջ և հիվանդ բույսերի խնամքի աշխատանքները պետք է տարբեր մարդիկ 

կատարեն` օգտագործելով առանձնացված գործիքներ: 

 

Սնկային հիվանդություններ 

Սև ոտիկ 

Սնկային հիվանդություն է: Առաջացնում են մի քանի սնկեր (ավելի հաճախ՝ 

Olpidium և Pythium սնկերը): Տարածված է ամենուրեք, հատկապես՝ ծածկած գրունտում:  

Առավել հաճախ հանդես է գալիս սածիլանոցներում: 

Հարուցիչը վնասվում է արմատավզիկը, որը սևանում է, ցողունը բարակում է և ծռվում` 

կոտրվում: Հիվանդ բույսերը հեշտ դուրս են քաշվում հողից: Հիվանդությունը առաջին 

հերթին վարակում է թույլ բույսերը: Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են հողի 

անփոփոխ օգտագործումը, բարձր խոնավությունը, հողի միջավայրի թթվային ռեակցիան:  

 

Հաճախ տուժում են խիտ ցանքերը: Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են առատ 

ջրումը, թույլ օդափոխությունը, ջերմաստիճանի կտրուկ անկումները: Հիվանդությունը 

օջախային բնույթ է կրում: Վարակվում են նաև վարունգի, պղպեղի և բադրիջանի 

սածիլները: 

Արմատային փտում 

 

Հիվանդության հարուցիչները մի քանի տեսակի սնկեր են: Դրանցից հիմնականում 

տարածված են երկուսը` Pythium, Rhizoctonia: Հիվանդությունը հիմնականում տարածված 

է ջերմատներում: Սկզբում վարակված բույսերը լինում են թույլ, արևոտ և շոգ 

եղանակներին թառամում են, իսկ առավոտյան և երեկոյան` վերականգնվում: Ի վերջո 

ամբողջությամբ թառամում են և չորանում: Հարուցիչը վնասում է արմատավզիկը և 

արմատային համակարգը, որի պատճառով արմատները գորշանում և մահանում են: 

Վարակի աղբյուրը հողում կամ հին սուբստրատում առկա զոոսպորներն են, բուսական  

մնացորդները, վարակված սերմերը: Հիվանդության զարգացման համար նպաստավոր 

պայմաններն են` ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումները, հողի կամ սուբստրարի բարձր 

Նկար 9.17 Սնկային հիվանդություն՝ սև ոտիկ 
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խոնավունակությունը, հողի կամ սուբստրատի ցածր թթվայնությունը, խտացված 

ցանքերը, օդի բարձր հարաբերական խոնավությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պայքարի միջոցառումները սև ոտիկ և արմատային փտում հիվանդությունների դեմ 

 

Դիմացկուն սորտերի մշակում: 

Ագրոտեխնիկական – սածիլի աճեցում չվարակված հողում կամ սուբստրատում, հողի 

թերմիկ ախտահանում, բույսերի ճիշտ խնամք (խուսափել խիտ ցանքերից, բարձր 

խոնավությունից, պարբերաբար օդափոխեք ջերմոց-ջերմատները, խուսափեք սննդարար 

լուծույթի ցածր PH-ից և բարձր EC-ից: Հողը պահեք փուխր վիճակում, պարարտացրեք, 

քիմիական պատրաստուկներով հողը ջրելոոց հետո կատարեք բուկլից` ցողունից հավելյալ 

արմատներ առաջանալու համար:  

Քիմիական– սերմերի և հողի ախտահանում ֆիտոսպորին-M, բակտոֆիտի 0,5-1%-անոց 

լուծույթներով: Սածիլները տնկելուց հետո նույնպես կարելի է մշակել այս 

պատրաստուկներով: Վարակված օջախները ջրեք նաև պրևիկուր էներջիի 0,15-0,2, այրոնի 

(պղնձի օքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ) 0,3-0,4, բորդոյան հեղուկի 1 %-անոց 

(1լիտր/քառակուսի մետր) լուծույթներից որևէ մեկով: Բույսերը կարելի սրսկել նաև 

կարբենդազիմի 0,2, տոպսին-M-ի 0,1%-անոց լուծույթներով: 

Պետք է ի նկատի ունենալ, որ Pythium տեսակի սնկի վրա լավ ազեցություն են թողնում 

Կարբամատների խմբին պատկանող պատրաստուկները (պրևիկուր էներջի, 

պրոպամոկարբ, տատու, տոպսին-M, և այլն), իսկ Rhizoctonia խմբին պատկանող սնկի 

վրա` Բենզիմիդազոլների խմբին պատկանող պատրաստուկները (դերոզալ, կարբենդազիմ, 

ֆունդազոլ, ագրոցիդ, բենոմիլ և այլն): 

Արմատային փտման դեմ լավ ազդեցություն է թողնում նաև պսևդոբակտերին-2 

պատրաստուկը և  Տրիխոդերմա սնկի որոշ տեսակներ, որոնցով կարելի է ջրել արմատային 

համակարգը: 

Ավելի լուրջ վարակի դեպքում առաջարկվում է բույսերը ջրել ռիդոմիլ գոլդ ՄՑ-ի կամ 

մետակսիլի 0,25%-անոց լուծույթներով: 

 

 

Ֆուզարիոզային և վերտիցիլիոզային թառամումներ 

 

Նկար 9.18 Սնկային հիվանդություն՝ արմատային 

փտում 
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Այս հիվանդությունների հարուցիչները համապատասխանաբար Fusarium oxysporum և 

Verticillium albo-atrum տեսակներին պատկանող սնկերն են: 

 

                 
 

 

 

 

   

 

Այս հիվանդությունների դեմ, ինչպես սև ոտիկի և արմատային փտում հիվանդությունների 

դեպքում, առաջնայինը բուսասանիտարիան է և ագրոտեխնիկական կանոնների 

պահպանումը: 

Այս հիվանդությունների դեմ նախազգուշական և պայքարի միջոցառումները կատարվում 

են նույն ձևով և նույն պատրաստուկներով, ինչ արմատային փտման դեպքում: 

 

Իսկական ալրացող 

 

Վարակվում են բույսերի վերգետնյա բոլոր օրգանները: Սկզբում արտահայտվում է 

տերևների վրա առանձին բծերի ձևով ծածկված ալրանման սպիտակ փառով 

(սպորակրություն): Ուժեղ վարակի դեպքում բծերի քանակը ավելանում է և դրանք 

ձուլվելով ծածկում են տերևների ամբողջ մակերեսը երկու կողմից: Շատ հաճախ 

վարակվում են նաև տերևակոթունները և ցողունները, առանձին դեպքերում նաև 

պտուղները: Վեգետացիայի ընթացքում հիվանդությունը տարածվում է սպորների 

միջոցով, որոնք, ընկնելով բույսի առողջ մասերի վրա, նոր վարակ են առաջացնում: 

Կոնիդիումները ծլում են օդի նույնիսկ 45-50% խոնավության պայմաններում: 

Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են ջերմաստիճանների խիստ տատանումները:  

 

Նկար 9.19 Ֆուզարիոզային թառամում           Նկար 9.20 Վերտիցիլիոզային թառամում 
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Պայքարի Միջոցները 

 

Իսկական ալրացողի դեմ արդյունավետ են 1%-անոց  կոլլոիդ ծծումբով, կումուլուսի 0,4-

0,6%-անոց լուծույթով սրսկումները 10-15 օր ընդմիջումներով: Բայլետոնի 0,05%-0,1%-

անոց, տոպսին M-ի 0,1%-անոց սուսպենզիաները: Կրկնակի օգտագործումը կախված է 

հիվանդության բռնկումից, ըստ որի օգտագործեք 10-12 օր ընդմիջումներով: Մշակումների 

թիվը` 2: Բավականին արդյունավետ են նեմռոդի 0,1, սկորի 0,05, ստրոբիի 0,03%-անոց 

լուծույթները: 

Տոպազի 0,125-0,15 լ/հա բարձր արդյունավետություն է ցուցաբերում իսկական ալրացողի 

սկզբնական վարակի ոչնչացման համար: Մշակումների առավելագույն քանակը՝ 2 անգամ: 

  

Գորշ բծավորություն կամ կլադոսպորիոզ 

 

Այս հիվանդությունը մեծ վնաս է հասցնում թե ջերմատներում և թե բաց գրունտում: 

Հիվանդության առաջին նշանները հայտնվում են բույսերի ներքևի տերևների վրա 

ծաղկման և պտուղների առաջացման շրջանում: Այնուհետև հիվանդությունը տարածվում 

է վերևի տերևների վրա, ուժեղ արտահայտվում է պտուղների հասունացման շրջանում: 

Տերևների վրա առաջանում են տարբեր մեծության դեղնավուն բծեր, սկզբում՝ տերևի 

վերևի, ապա ներքևի մասերում: Վարակված տերևները չորանում են: Հիվանդության 

նշանները կարող են նաև պտուղների վրա հանդիպել: Հիվանդության հարուցիչը 

անկատար սունկ է cladosporium fulvum. Սունկը տարածվում է սպորների միջոցով: Դրանք 

ծլում են 6-34C° ջերմության պայմաններում: Բույսերի վարակման համար բավական է մի 

քանի ժամ բարձր խոնավությունը ոռոգման ընթացքում: Հարուցչի սպորները 

պահպանվում են բույսերի վարակված մասերում, հողում: Սպորները լավ են դիմանում 

չորությանը և սառեցմանը, կենսունակ են մինչև 10 ամիս: Այս հիվանդության 

վնասակարությունը շատ մեծ է , վարակված բույսերը մահանում են 1-1,5 ամիս ավելի շուտ, 

քան չվարակվածները: Բերքի կորուստը կարող է հասնել հեկտարից 30-40%-ի և ավելին: 

Նկար 9.21 Իսկական ալրացող 
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Պայքարի միջոցառումները 

 

Ոչնչացրեք վարակված բուսական մնացորդները: Ջերմատները և սածիլանոցները 

ախտահանեք: Խուսափեք ջերմատների օդի գերխոնավացումից, ջերմատներում 4-5 

անգամ բույսերը սրսկեք սնկասպան պատրաստուկներով՝ մինչ բերքահավաքը ազոգոլդ (10 

լ-ին 5 գ) կվադրիս (10 լ-ին 7գ), բերքի հասունացման շրջանում պղնձի օքսիքլորիդ (10 լ-ին 

40 գ), այրոն (10 լ-ին 30 գ), կուպրօքստատ (10 լ-ին 50 գ) և այլն: Սրսկումները կատարեq 10 

օրը մեկ: 

 

Լոլիկի մակրոսպորիոզ (չոր բծավորություն, անվանում են նաև ալտերնարիոզ) 

Հիվանդությունը տարածված է ջերմատներում և բաց գրունտում: 

Վարակվում են տերևները, ցողունները, պտուղները: Դրանց վրա առաջանում են կլոր կամ 

օվալաձև, գորշ գույնի չոր բծեր, որոնց մեջ նկատվում են համակենտրոն շրջանագծերի 

տեսքով օղակներ: Խոնավ եղանակներին բծերը պատվում են մուգ դարչնագույն թավշոտ 

փառով: Պտղի վրա, պտղակոթի մոտ առաջանում են բծեր: Հիվանդությունը պահպանվում 

է բուսական մնացորդների և սերմերի վրա: 

 
 

 

 

Նկար 9.22 Գորշ բծավորություն կամ 

կլադոսպորիոզ 
 

Նկար 9.23 Լոլիկի մակրոսպորիոզ (չոր բծավորություն) 
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Լոլիկի ֆիտոֆտորոզ 

 

Տարածված է հիմնականում չտաքացվող թաղանթապատ ջերմատներում և դաշտում: 

հարուցիչը Phytophthora infestans սունկն  է:  

Վնասում է ցողունները, տերևները և պտուղները: Տերևների և պտուղների վրա վարակն 

արտահայտվում է գորշամոխրագույն տարբեր չափի նեկրոզների ձևով: Խոնավ 

պայմաններում տերևի հակառակ երեսից կարող է ի հայտ գալ սպիտակավուն թավ` սնկի 

միցելը սպորներով: 

 

 
 

 
 

 

 

 

Նկար 9.24 Լոլիկի մակրոսպորիոզ (չոր բծավորություն) 

 

Նկար 9.25 Լոլիկի ֆիտոֆտորոզ 

 

Նկար 9.26 Լոլիկի ֆիտոֆտորոզ 
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Պայքարի միջոցները մակրոսպորիոզի և ֆիտոֆտորոզի դեմ 

 

• Ջերմատանը պահպանեք ջերմաստիճանային նորմալ ռեժիմ: 

• Հաճախակի օդափոխեք ջերմատունը: Ժամանակին հեռացրեք վարակված բույսերը 

պլաստիկե տոպրակներով: 

• Թույլ մի´ տվեք, որ ջերմատուն մուտք գործի վարակված տնկանյութ: 

• Չոր բծավորության դեմ սերմերն անհրաժեշտ է ախտահանել՝ 30 րոպե 

տևողությամբ պահելով 0,5%-ոց կալիումի պերմանգանատի լուծույթում: 

• Սածիլները նախքան տնկելը և տեղափոխելը երկու անգամ հերթափոխելով սրսկել 

պղնձի օքսիքլորիդի 0,4, այրոնի 0,3, օքսիխոմի 0,4, բորդոյան հեղուկի 0,7-0.8, 

ռիդոմիլ գոլդ-ՄՑ-ի 0,25, էուպարենի 0,25%-անոց պատրաստուկներից որևէ մեկով: 

• Սածիլները տնկումից հետո սրսկել փսևդոբակտերին 2-ով (10 գ/հա հաշվարկով), 

աշխատանքային լուծույթի ծախսը 1000 լ/հա: Երկրորդ սրսկումը կատարել 20 օր 

անց:  

• Ջերմատանը բույսերը հերթափոխելով սրսկել պղնձի օքսիքլորիդ 0,4% (3 սրսկում, 

սպասման ժամկետը 5 օր), այրոն 0,3%, նեորամ 0,4%, օքսիխոմ 0,4% (3 սրսկում, 

սպասման ժամկետը 3 օր), բորդոյան հեղուկ 0,7-0,8% (3 սրսկում, սպասման 

ժամկետը 5 օր) պատրաստուկներից որևէ մեկով: 

  

Լոլիկի ցողունային փտում 

 

Հիվանդությունը հաճախակի է հանդիպում ջերմատներում: Վարակվում են լոլիկը, 

սմբուկը, տաքդեղը և նույնիսկ մոլախոտերը: Հարուցիչը  Didymella lycopersici  սունկն է: 

վարակվում են հիմնականում ցողունները տարբեր բարձրությունների վրա: Ցողունի վրա 

առաջանում են մուգ գորշավուն սեղմված բծեր, որոնք աստիճանաբար մեծանալով 

օղակաձև փակում են ցողունը` չորացնելով այդ հատվածը: Վարակված մասերում, փոշու 

ձևով, առաջանում են սնկի պիկնիդիումները, որոնք թեթև շարժումից կարող են տարածվել: 

ցողունի այդ հատվածի չորացման պատճառով դադարում է ջրի և հանքային աղերի հոսքը 

դեպի վերգետնյա զանգված և օրգանական նյութերի հոսքը դեպի արմատներ: Որպես 

արդյունք, բույսը մահանում է: 

 

  

Պայքարի միջոցառումներ 

Նկար 9.27  Լոլիկի ցողունային փտում 
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Ոչնչացրեք վարակված բուսական մնացորդները: Ջերմատները և սածիլանոցները 

ախտահանեք: Խուսափեք ջերմատների օդի գերխոնավացումից, ջերմատներում 4-5 

անգամ բույսերը սրսկեք սնկասպան պատրաստուկներով՝ առավելությունը տալով պղինձ 

պարունակող պատրաստուկներին՝ պղնձի օքսիքլորիդ (10լ.-ին 40 գ), այրոն (10 լ-ին 30 գ), 

կուպրօքստատ (10 լ-ին 50 գ) և այլն: Սրսկումները կատարեք 10 օրը մեկ: Վարակված 

հատվածները մաքրեք սուր գործիքով՝ մինչև ցողունի առողջ (առանց գորշացումների) 

հատվածի երևալը, այնուհետև պատրաստեք մածուկ կրի և պղնձարջասպի խառնուրդով, 

1:1 հարաբերությամբ և առատորեն քսեք մաքրած հատվածներին` հարակցող առողջ 

մասերի հետ միասին: 

 

Ինֆեկցիոն հիվանդություններ 

Գագաթնային փտում 

Լոլիկի գագաթնային փտումը շատ տարածված հիվանդություն է, որը տարածված է լոլիկի 

դաշտային և ջերմատնային մշակության ժամանակ: 

Վնասվում են կանաչ և հասունացող պտուղները: Գագաթնային փտում առաջանում է երեք 

տարբեր պատճառներից` 

• ջրի անբավարարություն, 

• կալցիումի դեֆիցիտ, 

• ինֆեկցիա: 

Առաջին տիպի հիվանդության առաջացման պատճառը բարձր ջերմությունն ու 

խոնավության պակասն են: Ջերմատներում հիվանդությունը առավելապես զարգանում է, 

երբ ջերմաստիճանը հասնում է 30-32 C2-ի: Ջերմատան պայմաններում չորային և շոգ 

եղանակին ուժեղանում է ջրի գոլորշիացումը տերևներից, արմատային համակարգը 

բավարար քանակությումբ ջուր չի կարողանում մատակարարել բույսի վերգետնյա մասին, 

ինչով և բացատրվում է ջրի որոշ քանակության արտահոսքը պտուղներից դեպի տերևներ: 

Ջրի սակավության պատճառով բույսը դանդաղեցնում է տերևներից ասիմիլյանտների 

արտահոսքը, խախտվում են տերևներից մեթաբոլիտների շարժը դեպի արմատներ և 

կատիոնների փոխանակությունը՝ կալիումի մուտքը դեպի բույս: Այդպիսի պայմաններում 

տեղի է ունենում պլազմոլիզ և պտղի որոշ հյուսվածքների մահ: 

Կան նաև տվյալներ, որ հողում կալցիումի ավելցուկը և պակասորդը նույնպես կարող են 

գագաթնային փտման պատճառ հանդիսանալ: Պտուղների մեծաքանակ ախտահարում է 

նկատվում աղակալված հողերում: 

 

  

 

Նկար 9.28  Լոլիկի գագաթնային փտումը                                                                                   



271 

 

 

    

Գագաթնային փտման երրորդ տիպը հանդես է գալիս պտուղների գագաթնային մասում 

հասունացման տարբեր աստիճանի գորշ բծերի տեսքով՝ մուգ կամ բաց գունավորմամբ լայն 

շրջանների տեսքով, որտեղ նկատվում է հյուսվածքների քայքայում: Այս հիվանդության 

առաջացման առաջնային պատճառը որոշ բակտերիաները և սնկերն են: Դրանք 

պահպանվում են բուսական մնացորդներում և մոլախոտային ու բուսականության 

հյուսվածքներում: Տարածվում են միջատների և անձրևակաթիլների օգնությամբ: 

Պայքարի միջոցները 

 Գագաթնային փտման դեմ արդյունավետ է ֆոսֆորական և կալիումական 

պարարտանյութերով հողի պարարտացումը, որը նպաստում է բույսերի դիմացկունության 

բարձրացմանը: Հողի ճշգրիտ պարարտացում: Հողի ջրային ռեժիմի կարգավորում 

վեգետացիայի ընթացքում: Բակտերիալ գագաթնային փտման դեպքում անհրաժեշտ է 

սերմեր վերցնել առողջ պտուղներից: Կիրառել ցանքաշրջանառություն` լոլիկը պետք է 

աճեցնել այնպիսի հողատարածքի վրա, որտեղ այն մշակվել է 3-4 տարի առաջ: 

 

 

 

 

 

  

Նկար 9.29  Լոլիկի գագաթնային փտումը                                                                                          
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Բաժին 10 

ՋԵՐՄԱՏԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

 
 

 

 

 

 

 

10.1 Ջերմատնային տնտեսության ֆինանսական կառավարում 
 

Ծախս-օգուտ վերլուծության համառոտ նախաբան 

 

Ծախս-օգուտ վերլուծությունը սխեմա է,  որը թույլ է տալիս հանրային շահերով 

պայմանավորված (ի հակադրություն անհատի)  գնահատել որևէ գործունեության 

(ծրագիր, քաղաքականություն) օգուտները։  Այն ներառում է․ 

• Որևէ գործունեությունից  հանրության ստացած օգուտներն ու վնասները։  

• Հանրագումարի բերել այդ գործունեության շնորհիվ ստացված եկամուտներն ու 

վնասները  և արտահայտել դրանք որպես  հանրության զուտ եկամուտներ և 

վնասներ։ 

 

Ինչու՞ է արվում  ծախս-օգուտ վերլուծություն  

 

Ծախս-օգուտ վերլուծությունն արվում է որոշումներ կայացնելու հարցում մարդկանց 

օգնելու նպատակով։ Պայմանավորված այն բանով, թե երբ են վերլուծություն 

նախաձեռնում (որևէ  գործունեություն ծավալելուց առաջ, ընթացքում և հետո), ծախս-
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օգուտ վերլուծությունը կարող է տրամադրել տեղեկատվություն, որը կօգնի կատարելու 

գնահատում։ Այդ վերլուծությունը կօգնի ձեզ պատասխանելու հետևյալ հարցերին. 

  

✓ Արդյոք հնարավո՞ր է կամ  արժե՞ իրականացնել տվյալ ծրագիրը կամ գործունեությունը: 

✓ Արդյոք անհրաժե՞շտ է ներդրում կատարել այդ ծրագրում։ 

✓ Այս երկու ծրագրերից ո՞րը պետք է ընտրենք։ 

✓ Ո՞ր ծրագիրը մեզ կապահովի հազար դրամ ներդրման դիմաց առավելագույն շահույթ։ 

✓ Ո՞ր ծրագիրը հանրության համար կստեղծի ամենաբարձր արժեքը:  

✓ Ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, որ որևէ ծրագիր իրականացվի (որո՞նք են 

գործունեության մեջ հաջողության հասնելու նախապայմանները)։ 

✓ Գործունեության առաջընթացը, և թե ինչպես այն պետք է ընթանա, ստուգվի, վերանայվի՝ 

ելնելով նախասահմանված օգուտներից ու ծախսերից։ 

 

Ծախս-օգուտ վերլուծությունը որոշում կայացնողներին  թույլ է տալիս պատկերացում 

կազմել,  թե գործունեությունը բարեփոխելու և հաջողության հասնելու համար  ինչ 

փոփոխություն  է անհրաժեշտ կատարել։ Ծախս-օգուտ վերլուծության իրականացումը 

ներառում է մի շարք ելակետային քայլեր (տե´ս նկար 10.1)։ Որոշ դեպքերում ծախս-օգուտ 

վերլուծություն կատարելու  առաջին քայլը (ընտրանքների սահմանում) համեմատաբար 

ավելի քիչ ջանքեր է պահանջում։ Սա լինում է այն դեպքում, երբ գործունեությունը 

(ընտրանքներ) ծավալելու վայրը արդեն կանխորոշված է։ Սակայն վերլուծություն 

կատարելու համար խիստ էական են նաև մնացած բոլոր  քայլերը։ Երկրորդ և երրորդ 

քայլերը ընդհանուր առմամբ պահանջում են շատ ժամանակ, ջանքեր և հմտություն։ 

 

Նկար 10.1 Ծախս-օգուտ վերլուծության հիմնական քայլերը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Սահմանեք խնդիրը և գտեք դրա լուծման 

հնարավոր տարբերակներն  ու այլընտրանքները 

2. Որոշեք ամեն մի ընտրանքի ծախսումներն ու 

ազդեցությունները 

 

4. Համեմատեք ամեն մի ընտրանքի զուտ 

օգուտները  

5. Ընտրեք ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ տարբերակը 

3. Գնահատեք ամեն մի ընտրանքի օգուտներն ու 

ծախսերը («զուտ օգուտ-ները») 
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Ֆինանսական հնարավորության համեմատությունը տնտեսական 

հնարավորության հետ 

Ծախս-օգուտ վերլուծությունը նկարագրում է գործունեությունից ստացված օգուտները 

հանրային մոտեցմամբ, ուստի այն դիտարկում, հաշվի է առնում հնարավոր բոլոր 

ազդեցությունները։ Համեմատության համար ասենք, որ  որևէ ծրագրի ֆինանսական 

իրագործելիության գնահատումը միայն հաշվի է առնում գործունեության ֆինանսական 

կողմերը, ազդեցությունները և սովորաբար չի ներառում ծրագրի բնապահպանական 

ազդեցությունները կամ հետևանքները՝ հանրության վրա թողած ողջ ազդեցությամբ: 

  

Ծախս- օգուտ վերլուծությունը և ծրագրի շրջափուլը 

 

Ծախս-օգուտ վերլուծություն կարելի է ձեռնարկել ծրագրի իրականացման որևէ փուլում։ 

• Գործունեությունից առաջ 

Որոշում կայացնել, թե արդյոք արժե՞ ձեռնարկել կամ չձեռնարկել որևէ գործունեություն, 

և/կամ   ստուգել՝ արդյոք գործունեությունը ճի՞շտ ուղիով է ընթանում։ 

•  Գործունեության ընթացքում  

 Իրազեկել գործունեության առաջընթացի մասին և հնարավորություն տալ հարկ եղած 

դեպքում կատարելագործել, բարեփոխել և առավելագույնի հասցնել ծրագրից ստացված 

օգուտները։  

•  Գործունեությունից հետո 

Գնահատել, արդյո՞ք գործունեությունը բարեփոխել է կյանքի որակը և եթե այո, ապա 

որքանո՞վ: (Նկար 10.2)։ 

Մինչև ծրագիր և ծրագրի ընթացքում արված գնահատումները կարող են օգնել 

իրազեկելու, թե ինչ է անհրաժեշտ գործունեությունից առավելագույն օգուտներ ստանալու 

համար (սահմանել ծրագրի հաջողության նախապայմանները)։  
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Նկար 10.2 Ծրագրի շրջափուլը 

 

 

SWOT  վերլուծություն 

Սահմանում: SWOT-ը իրենից ներկայացնում է համեմատական վերլուծություն, որով 

վերլուծում են բիզնեսի  ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու դրան 

սպառնացող վտանգները։ Ճիշտ ձևով կատարված SWOT վերլուծությունը օգնում է 

կազմակերպության ղեկավարներին բացահայտելու, թե որ գործընթացներն են ընթանում 

հաջողությամբ և որ գործընթացները կարիք ունեն բարելավման: 

Ո՞րն է SWOT վերլուծության նպատակը 

SWOT վերլուծություն կատարելը օգնում է աշխատակիցներին խորապես հասկանալու 

բիզնեսը: Նոր բիզնեսների համար այս վերլուծությունը խիստ կարևոր է 

կազմակերպության հետագա ծրագրերը ճիշտ պլանավորելու համար։ SWOT 

վերլուծություն կարելի է կատարել կազմակերպության գործունեության ցանկացած 

փուլում:  

Բիզնեսի ուժեղ և թույլ կողմեր 

SWOT վերլուծության բաղկացուցիչ մաս են կազմում բիզնեսի Ուժեղ» և «Թույլ» կողմերը:  

Օրինակ, բիզնեսի ուժեղ կողմ կարող են լինել կազմակերպության արդյունավետ 

արտադրական գործընթացները, իսկ թույլ կողմ կարող է լինել, օրինակ, վատ վիճակում 

Իրավիճա

կի 

վերլուծու

թյուն 

Խնդրի 

վերլուծու

թյուն 

Հնարավոր 

լուծումներ

ի/ընտրան

քի 

սահմանու

Ծրագրի 

իրագործելիու

թ-յուն 

Ծրագրի 

նախագծու

մ 

Ծրագրի 

իրագործում 

Ծրագրի 

դիտազննո

ւմ 

Ծրագրի 

գնա-

հատում 

Ավարտե

լ այստեղ 

Միջանկյալ 

ծախս-օգուտ 

վերլուծություն 

Մինչ  սկսելը 

ծախս-օգուտ  

վերլուծություն 

Հետագա 

ծախս-

օգուտ 

վերլուծու

-թյուն 
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գտնվող արտադրական տարածքը: Չնայած հնարավոր է փոփոխել կազմակերպության 

ուժեղ և թույլ կողմերը, սակայն այս գործընթացները կպահանջեն բավական երկար 

ժամանակ: 

Բիզնեսի հնարավորություններն ու հնարավոր վտանգները 

Կազմակերպությանը վերաբերող «Հնարավորություններն» ու «Վտանգները» սովորաբար 

լինում են արտաքին բնույթի։ Այսպես, հնարավորության օրինակ է արտաքին շուկա մուտք 

գործելու հնարավորությունը, մինչդեռ հնարավոր վտանգ կարող է լինել նոր շուկա նոր 

մուտք գործած մրցակիցը։  

Ո՞վ պետք է ընդգրկվի SWOT վերլուծություն իրականացող անձնակազմում 

SWOT վերլուծությունը արդյունավետ կհամարվի, եթե այն ներառի բիզնես 

գործունեությանը վերաբերող ամեն ինչ: Կազմակերպության գործունեության ոչ մի ոլորտ 

չպետք է անտեսվի։ Շատ կարևոր է, որ կազմակերպության տարբեր բաժինների 

աշխատակիցներ մասնակցեն այս գործընթացին: Այս վերլուծության ընթացքում 

հնարավոր է վեր հանվեն այնպիսի խնդիրներ, որոնց նախկինում չեն անդրադարձել: 

Ինչպե՞ս կատարել SWOT վերլուծություն 

• Նախ կազմեք ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների ու սպառնացող 

վտանգների ցուցակը։  

• Կազմակերպեք հանդիպում աշխատակիցների հետ, որի ընթացքում վեր կհանեք 

SWOT (անգլ.՝ strengths, weaknesses, opportunities and threats) վերլուծության 4 

կետերի վերաբերյալ նոր գաղափարներ:  

• Կարող եք յուրաքանչյուր աշխատակցի խնդրել, որ մտածեն SWOT վերլուծության 4 

կետերի վերաբերյալ և գրի առնեն, որից հետո թիմով դրանք քննարկեք և դուրս 

բերեք հիմնական արդյունքները: 

• Պարտադիր չէ, որ հենց առաջին հանդիպման ժամանակ դուրս բերեք SWOT 

վերլուծության բոլոր ենթակետերը, փոխարենը ամեն կատեգորիայի համար դուրս 

բերեք հիմնական կետերը: 

• Երբ ավարտեք մտքերի փոխանակումը, պատրաստեք SWOT վերլուծության 

վերջնական տարբերակը`  ցանկում ներառելով  բոլոր այն գործոնները, որոնք առկա 

են ամեն մի կատեգորիայում։ Տեղավորեք առավել առաջնահերթերը ցանկի սկզբում, 

իսկ ավելի պակաս կարևորները՝ ցանկի ներքևի մասում։ 
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Նկար 10.3. SWOT  վերլուծության օրինակ 

 

Ուժեղ կողմերը                                                           Թույլ կողմերը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Սպառնացող վտանգներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Փոխառված միջոցների կառավարում 

 

Ի՞նչ է նշանակում վարկի «տարեկան անվանական տոկոսադրույք» և «տարեկան 

փաստացի տոկոսադրույք»  

 

Վարկերի վերաբերյալ վարկատուները հրապարակում են երկու տոկոսադրույք` 

«տարեկան անվանական տոկոսադրույք» և «տարեկան փաստացի տոկոսադրույք»  

Երբ դուք վերցնում եք վարկ, ապա պարտավորվում եք վերադարձնել այն, ինչպես նաև 

վճարել դրա դիմաց որոշակի տոկոսագումար, որը հայտնի է նաև տոկոսներ անվամբ:  

 

 

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ֆինանսական 

կազմակերպության սահմանած այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա 

հաշվարկվում է այդ տոկոսավճարների մեծությունը: 

Ֆինանսական միջոցների 

սակավություն 

Ագրոբիզնեսի բնագավառում քիչ 

փորձառություն 

Հաճախորդի կարիքների 

բավարարման հնարավորություն                                                        

 

Բարձր արարդյունավետ 

արտադրական տեխնոլոգիաներ  

                                                               

Լոլիկի բարձր բերքատվություն՝  

պայմանավորված 

արտադրության  

արդյունավետության 

բարձրացմամբ 

 

Հնարավորություններ 
 
Արտադրանքի բարձր պահանջարկ  

 

Նպաստավոր բիզնես միջավայր   

 

Աշխատակիցների ավելի ցածր 

վարձատրություն 

                                                                                                              

Քաղաքական անկայունություն 

Մրցակցություն 
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Անվանական տոկոսադրույքը, որպես կանոն, ֆիքսված է լինում, սակայն երբեմն ձեզ կարող 

են առաջարկվել նաև «լողացող» կամ փոփոխական տոկոսադրույք: Դա նշանակում է, որ 

տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ կամ իջնել՝ կախված որևէ գործոնից, օրինակ` ՀՀ 

կենտրոնական բանկի հաշվարկային դրույքից:  

Սակայն բացի տոկոսագումարներից, վարկ ստանալու համար հնարավոր է հարկ լինի 

կատարել նաև այլ ծախսեր: Օրինակ` վարկ տրամադրելու և վարկը սպասարկելու համար 

միջնորդավճարները, գրավադրվող գույքի գնահատման ծախսերը, ապահովագրական 

ծախսերը և այլն: Այլ ծախսերը մեծացնում են վարկի իրական արժեքը:  

Սակայն, համաձայն ՀՀ օրենսդրության, կան որոշ ծախսեր, որոնք չեն ընդգրկվում 

տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեջ: Ուստի ուշադիր եղեք և ճշտեք վարկատու 

կազմակերպությունից՝ արդյոք կա՞ն այդպիսի ծախսեր և որո՞նք են դրանք:  

Կարևոր է նաև տոկոսավճարների կատարման հաճախականությունը. այն է՝ վարկի դիմաց 

տոկոսավճարները կատարվում են վարկի ստացման պահի՞ն, ամեն ամի՞ս, վարկի վերջու՞մ, 

թե՞ այլ պարբերականությամբ: Օրինակ, եթե դուք տոկոսագումարը չվճարեք վարկի 

սկզբին, այլ ներդնեք այն բանկում, ապա կստանայիք որոշակի եկամուտ:  

 

 

 

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե ինչ տոկոսադրույքով 

կտրամադրվեր վարկը, եթե տոկոսադրույքի հաշվարկման մեջ ներառվեն նաև վարկի 

տրամադրման և սպասարկման հետ կապված բոլոր պարտադիր վճարները, ինչպես նաև 

հաշվի առնվեր տոկոսավճարների կատարման հաճախականությունը: Ընդհանուր 

առմամբ, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն ավելի բարձր է լինում, քան տարեկան 

անվանական տոկոսադրույքը:  

Ինչպե՞ս են որոշվում տոկոսագումարները  

Տոկոսագումարների  մեծությունը որոշվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի 

մեծության և տոկոսադրույքի հաշվարկման սխեմայի հիման վրա:  

Տոկոսագումարի մեծությունը հաշվարկվում է երկու սխեմայով: 

✓ «Ա»` Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկի մարման սխեմա, 

որի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս դուք վճարում եք մայր գումարի հավասարաչափ 

բաժիններ, սակայն տոկոսավճարները անհավասարաչափ են: Այս դեպքում վարկի 

սկզբում ընդհանուր վճարները գնալով նվազում են: 

✓ «Բ»` Հավասարաչափ վճարումներով վարկի մարման սխեմա , որի դեպքում 

վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս կատարում 

եք միևնույն չափի վճարումներ (վարկի գումար և տոկոսավճարներ): 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը այն տոկոսադրույքն է, որը ցույց է տալիս 

վարկի իրական արժեքը, հաշվի առնելով տոկոսավճարների կատարման 

հաճախականությունը և վարկի հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ 

տոկոսավճարները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով 

բոլոր այլ ծախսերը: 
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Վճարման«Բ» սխեմայի դեպքում տոկոսավճարների ընդհանուր գումարն ավելի մեծ է 

լինում, քան «Ա» սխեմայի դեպքում: Սակայն «Բ» սխեմայի դեպքում ավելի հեշտ է 

պլանավորել ձեր ծախսերը, քանի որ մարումները հավասարաչափ և կանխատեսելի են, իսկ 

առաջին ամիսների ընթացքում վճարումների մեծությունը ավելի փոքր է, քան «Ա» սխեմայի 

դեպքում:  

Օգտակար խորհուրդներ վարկ վերցնելուց առաջ 

 

 

 

 

Իհարկե, հրապուրիչ է, որ վարկի միջոցով հնարավոր է ապրանք գնել և դրա համար վճարել 

ավելի ուշ, սակայն վարկ վերցնելիս պետք չէ կատարել հապճեպ որոշումներ, քանի որ 

իրականում վարկ վերցնելը կարող է ռիսկ պարունակել: Եթե, օրինակ, դուք վերցրել եք 

բազմաթիվ վարկեր, ապա աշխատանքի կորստի կամ ֆինանսական դժվարությունների 

առկայության դեպքում դուք չեք կարողանա մարել ձեր բոլոր պարտքերը, իսկ վարկի 

մարման համար պատասխանատու եք գրավով և ձեր անձնական գույքով: Հիշեք նաև, որ 

ապրանքը կարող է ձեզ վրա թանկ նստել, քանի որ վարկի սկզբնական գումարից բացի դուք 

պետք է վճարեք նաև տոկոսագումարներ և այլ լրացուցիչ վճարներ: Այդ իսկ պատճառով 

վարկ վերցնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ որոշ կանոններ` ճիշտ որոշումներ 

կայացնելու նպատակով: 

Մինչ վարկ վերցնելը 

Հստակ ձևակերպեք, թե ինչի համար եք ցանկանում վարկ վերցնել և որքան գումար է ձեզ 

անհրաժեշտ:  

Իրականացրեք բյուջեի (եկամուտների և ծախսերի) պլանավորում` սահմանելու համար 

այն առավելագույն գումարը, որ ամեն ամիս պատրաստ եք տրամադրել վարկի մարմանը: 

Ձեր ամսական բյուջեից հանեք ձեր ընթացիկ ծախսերը: Չմոռանաք վերցրած գումարի 

դիմաց վճարվելիք տոկոսների մասին:  

Մի մոռացեք, որ ընթացիկ ծախսերին կարող են գումարվել նաև այլ անձնական 

չնախատեսված ծախսեր, ինչպիսիք են օրինակ՝ բժշկական, ավտոմեքենայի 

վերանորոգման և այլ ծախսեր: 

▪ Ընդունված է, որ վարկի և տոկոսավճարների ամսական մարման մեծությունը 

չպետք է գերազանցի ձեր ամսական եկամտի 30-40%-ը, իսկ բիզնես կամ 

գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում՝ շահույթի 70%-ը: 

 

Ելնելով ձեր վերլուծությունից, որոշեք, թե ինչ մեծության և ինչ ժամկետով վարկ կարող եք 

վերցնել: Ուսումնասիրեք շուկան, ծանոթացեք, թե ինչ տեսակի վարկեր են առաջարկում 

բանկերը, վարկային կազմակերպությունները և գրավատները: Հասկացեք՝ շուկայում 

առկա վարկատեսակներից ո՞րն առավել արդյունավետ կծառայի ձեր նպատակներին:  

Վարկ վերցնել նշանակում է պարտքով գումար վերցնել բանկից, վարկային 

կազմակերպությունից կամ գրավատնից: Վարկը հնարավորություն է տալիս 

առանց խնայողություն անելու գնել ապրանք կամ հոգալ այլ ծախսեր: Վարկը 

օգնում է ձեզ մեծ ծախսերը բաշխել ժամանակի մեջ: 
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Կատարեք համեմատություններ, որպեսզի ընտրեք ձեզ համար լավագույն պայմանները:  

Համեմատություններ կատարելիս ուշադրություն դարձրեք վարկի տրամադրման բոլոր 

պայմաններին, մասնավորապես պարզեք` 

✓ որքա՞ն է վարկի դիմաց առաջարկված անվանական տոկոսադրույքը և տարեկան 

փաստացի տոկոսադրույքը, 

✓ որո՞նք են այն ծախսերը, որոնք չեն ընդգրկվում տարեկան փաստացի 

տոկոսադրույքի մեջ, 

✓ արդյոք վարկի տոկոսադրույքը կիրառվում է մայր գումարի՞, թե՞ նվազող մնացորդի 

նկատմամբ, 

✓ ինչպիսի՞ն է վարկի մարման ձևը (վարկը մարվում է վարկի տևողության 

ընթացքու՞մ, թե՞ ժամկետի վերջում), 

✓ ինչպիսի՞ն է վարկի մարումների ժամանակացույցը, 

✓ ինչպիսի՞ն է վարկի մարման ժամկետը, 

✓ ինչպիսի՞ն են վարկային հայտի քննարկման ժամկետները, արդյոք առկա՞ է գրավի 

պահանջ և որո՞նք են գրավի պայմանները, 

✓ ինչպիսի՞ն է վարկի տրամադրման եղանակը (կանխիկ, անկանխիկ) 

✓ վարկն ի՞նչ արժույթով է տրամադրվում (դրամով, դոլարով…): Հիշեք, Հայաստանում 

սպառողական վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով, 

✓ ինչպիսի՞ պատժամիջոցներ են կիրառվում վարկային պայմանագրի պայմանները 

խախտելու և/կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում և այլն: 

Վարկ վերցնելիս 

Երբ արդեն հասկացել եք, թե ձեզ ինչ վարկ է անհրաժեշտ, ապա մի հրապուրվեք և մի 

վերցրեք ձեզ անհրաժեշտ գումարից ավելի գումար: 

Մինչ պայմանագիր կնքելը, ուշադիր և մանրամասնորեն կարդացեք պայմանագրում նշված 

բոլոր կետերը:  

Մասնավորապես ուշադրություն դարձրեք պայմանագրի հետևյալ կետերին`  

✓ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափին, 

✓ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը փոխելու կարգին, պայմաններին և 

ժամկետներին, 

✓ վարկի մարումների ժամանակացույցին (տոկոսավճարների և մայր գումարների 

մարումների մեծությունները, դրանց հանրագումարը), 

✓ ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների գներին, 

✓ ձեր կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքում բանկի, վարկային կազմակերպության կամ գրավատան կողմից կիրառվող 

տույժ-տուգանքներին կամ պայմանագրով նախատեսված այլ վճարներին, 

✓ վարկը շուտ մարելու դեպքում վարկի ընդհանուր ծախսի նվազեցման հաշվարկման 

մեթոդաբանությանը: 
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Հատկապես ուշադրություն դարձրեք այն կետերին, որոնց համաձայն բանկը իրավունք է 

ունենում միակողմանիորեն կամ հղում կատարելով այլ փաստաթղթի՝ փոխել 

պայմանագրում նշված որոշ պայմաններ: Այսպես, հաճախ վարկի պայմանագրում վարկի 

տոկոսադրույքը կամ այլ սակագները նշվում են ոչ թե պայմանագրում, այլ բանկի այլ 

փաստաթղթում: Օրինակ, դուք կարող եք հանդիպել այսպիսի պայմանի. «Վարկի 

տոկոսադրույքը որոշվում է համաձայն վարկատու կազմակերպության սակագների», կամ 

«Վարկատու կազմակերպությունն իրավունք ունի փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը՝ 

ելնելով շուկայական իրավիճակից, համաձայն Բանկի կողմից ընդունված սակագների»:  

Հիշեք, դուք իրավունք ունեք պահանջելու վարկատու կազմակերպությունից այն 

փաստաթղթերը, որոնցով որոշվում են ձեր պայմանագրի պայմանները: Եթե դուք ունեք այլ 

հարցեր, ապա տվեք ձեր բոլոր հարցերը վարկատու կազմակերպությանը: Վերջինս 

պարտավոր է (պատրաստ է) տրամադրել ձեզ հուզող բոլոր հարցերի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն:  

Որպես կանոն, վարկային պայմանագիրը կնքվում է մի քանի օրինակից: Պարզեք այդ 

մասին բանկից, վարկային կազմակերպությունից կամ գրավատնից և առկայության 

դեպքում չմոռանաք պայմանագիրը ստորագրելուց հետո վերցնել վարկային պայմանագրի 

կնքված և ստորագրված ձեր օրինակը:  

Վարկ վերցնելուց հետո  

Իրականացրեք վարկի գումարի և տոկոսների մարումները առանց ուշացումների` 

վարկային պայմանագրում նշված ժամկետներին համապատասխան: Մարումները 

ժամկետին կատարելու դեպքում դուք`  

  

• զերծ կմնաք տույժեր և տուգանքներ վճարելուց, 

• հիմք կդնեք ձեր դրական վարկային պատմության ձևավորմանը և կավելացնեք 

հետագայում վարկ վերցնելու ձեր հնարավորությունները: 

Հիշեք, որ ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես 

էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: 

Եթե ունեք բողոք կամ դժգոհություն ֆինանսական կազմակերպության դեմ, մինչ բողոք 

ներկայացնելը մանրամասնորեն ուսումնասիրեք ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ, որը դուք կարող եք ձեռք բերել ձեզ վարկ տրամադրող ֆինանսական 

կազմակերպությունից:  

 

 

  

Վարկային հաշվիչը նախատեսված է վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 

հաշվարկելու համար: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (ՏՓՏ) վարկավորման այն 

abcfinance.am 

ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ ֆինանսներ 

Ֆինանսներ բոլորի համար 
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տոկոսադրույքն է, որը ներառում է վարկի հետ կապված բոլոր պարտադիր ծախսերը` 

տոկոսավճարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր ծախսերը (oրինակ` 

միջնորդավճարներ, վարկ տրամադրելու համար հաշվեհամարի բացման, սպասարկման 

հետ կապված ծախսեր, ապահովագրական ծախսեր և այլն): Վարկային հաշվիչը ձեզ 

հնարավորություն է տալիս  նաև ստանալու վարկի նախնական մարման 

ժամանակացույցը, որը  ձեզ հնարավորություն կտա գնահատելու, թե որքան կլինի վարկի 

ծախսատարությունը: Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարման 

գրաֆիկը ստանալու համար լրացրեք ներքևում ներկայացված  աղյուսակը: 

Վարկի գումար                                                                                             

Տարեկան տոկոսադրույք                                                                              

Վարկի ժամկետ ամիսներով 

Այլ վճարումներ տոկոսգումարից 

Այլ ամսական վճարումներ տոկոսգումարից 

   Մարման տեսակ 

 

 

Հղում՝ https://www.abcfinance.am/calculators/loancalc.html 

 

 

 

Գրասենյակի գործունեությունը ֆինանսավորվում է Կենտրոնական բանկի կողմից 

լիցենզավորված ֆինանսական կազմակերպություններից (բանկեր, ապահովագրական 

ընկերություններ, վարկային կազմակերպություններ, գրավատներ և այլն)` օրենքով 

սահմանված պարտադիր պարբերական վճարների միջոցով. վճարների չափը 

յուրաքանչյուր տեսակի կազմակերպության համար սահմանվում է օրենքով: 

Հաշտարարի գործունեության նպատակներն են ֆինանսական ոլորտում սպառողների 

իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը, սպառողների պահանջների արագ, 

արդյունավետ և անվճար քննությունը, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ 

հանրության վստահության բարձրացումը:  

 

 

 

 

 

Հաշվել  

Ֆինանսական համակարգի 

հաշտարար 

https://www.abcfinance.am/calculators/loancalc.html
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10.3 Լոգիստիկա 

 

 

Նախնական տեսակավորման չափորոշիչներ ֆերմերային տնտեսության  

պայմաններում1 

 

Առաջին պարզ տեսակավորումը, որը կարելի է ներկայացնել ֆերմերային տնտեսության 

մակարդակով իբրև երկրի ներքին շուկայում իրացվող արտադրանք, անհրաժեշտ է միայն 

կոդավորել՝ օգտագործելով շուկայահանման այսօրվա ոչ պաշտոնական գործելակերպը։ 

Հետագա մաքրում-տեսակավորումները պետք է կատարվեն աստիճանաբար, նպատակ 

ունենալով ձերբազատվել ոչնչով չարդարացնող, անօգտակար գործելակերպից։ Երբ  

աստիճանաբար մեծ  թվով հրահանգներ ու կանոնակարգեր են ներդրվում, ապա 

անհրաժեշտ է անցկացնել ինտենսիվ կրթական գործընթաց, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք 

անպայման լինի լիովին իրազեկված, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվել և ինչպես 

ֆերմերները կարող են  օգտվել այդ փոփոխություններից։ 

 

Սկզբնական տեսակավորման չափորոշիչներ արտահանման համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արտահանման համար նախատեսված 

տեսակավորման չափորոշիչներ կարող են ներդրվել  միայն երկրի ներսում արտադրանքը 

շուկայահանելու համար հաստատված պարզ, բայց հստակ, ըստ տեսակների նշված 

չափորոշիչներից հետո։ Եթե մտադիր եք արտադրանքը արտահանել, ապա արտադրանքը 

տեսակավորելիս, փաթեթավորելիս պետք է կիրառեք արտահանող երկրի չափորոշիչները: 

Չափորոշիչներ պետք է ներդրվեն նաև հենց կազմակերպության մասշտաբով: Կան 

երկրներ, որոնք ընդունել են ավելի խիստ կետեր պարունակող չափորոշիչներ, քան այն 

երկրները, որոնք այդ արտադրատեսակները ներկրում են։ Այս գործելակերպը ապահովում 

է  միայն բարձր որակի արտադրանքի արտահանում։  

 

Որակի հսկողություն 

 

 
1 Gaetano Paltrinieri, Handling of Fresh Fruits, Vegetables and Root Crops 

Link: https://www.slideshare.net/putripuput4/2-handling-of-fresh-fruits-vegetables-and-root-crops 

 

Նկար 10.3 Ջերմատանը արդեն տեսակավորված 

ծաղիկներ, որոնք պատրաստ են տեղափոխման  
 

https://www.slideshare.net/putripuput4/2-handling-of-fresh-fruits-vegetables-and-root-crops
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Քանի որ թարմ գյուղմթերքը շուտ փչացող է, ուստի այն որոշ չափով կորակազրկվի հենց 

շուկայահանման ժամանակ։ Ապրանքի որակը կախված է այն բանից, թե ինչպիսի 

զգուշավորություն ու խնամք կամ անտարբեր ու անուշադիր վերաբերմունք  է ցուցաբերվել  

արտադրանքի նկատմամբ՝ բերքահավաքի, պահպանման, տեղափոխման ու 

պահեստավորման ժամանակ։ Շուկայահանման մեջ օգտագործվող տարբեր 

գործելակերպերի զարգացումը դառնում է ավելի կարևոր և շարունակում է 

կատարելագործվել շուկայավարման գործելակերպերի, չափորոշիչների ներդրման, 

շուկայական տեղեկատվական ծառայության կիրառման և աճող մրցակցության 

պայմաններում։ Որակի հսկումը այն ամենակարևոր գործողություններից մեկն է, որն 

օգնում է ապահովելու արտադրանքի որակական համապատասխանությունը և 

հուսալիությունը։ Բոլոր կետերով որակը հսկելու շուկայական պահանջները ներառում են 

աշխատանքային գործընթացների լավ ծրագրավորումը, հետազոտությունն ու 

կառավարումը, որոնք իրականացվում են  կանոնավոր ուսուցումների, գործընթացների 

վերանայմանն ու թարմացմանը զուգընթաց։  

Զարգացող երկրներում ստանդարտացման և որակի հսկողության հետ կապված 

ամենամեծ խնդիրը համապատասխան որակյալ անձնակազմի ու փորձի բացակայությունն 

է։ Կան մեծ թվով երկրներ, որոնք իրենց լավագույն աշխատակիցներին ուղարկում են 

արտասահման՝ ուսուցում ու վերապատրաստում անցնելու համար։ Արդեն 

վերապատրաստում անցած աշխատակիցները իրենց գիտելիքները հաղորդում են 

կազմակերպության այլ աշխատակիցներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն են ունենում 

գործնական աշխատաժողովներում: 

 

 

10.3 Բերքահավաք և մթերքի պահպանություն 
 

Բերքահավաքի վրա ազդող գործոնները 

Շուկա ուղարկվող արտադրանքի որակն և դրա վաճառքի գինը ուղղակիորեն 

պայմանավորված են այն խնամքով, որը ցուցաբերվել է բերքահավաքի ու պահպանության 

ժամանակ։ Անկախ արտադրության ծավալից և առկա ռեսուրսներից,  բերքահավաքի 

պլանավորումը և իրականացումը պետք է կատարել՝ հետևելով հետևյալ հիմնական 

սկզբունքներին:  

Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի խնդիրը պետք է լինի․ 

- Հավաքել լավորակ բերք լավ պայմաններում։ 

-Պահել հավաքված  արտադրանքը լավ պայմաններում (անձրևից, արևից կամ  կենդա-

նիներից պաշտպանված) մինչև այն սպառվի կամ վաճառվի։  

- Հնարավորինս շուտ իրացնել բերքը՝  վաճառելով այն անմիջապես գնորդին կամ իրացնել 

միջնորդի միջոցով:  

Վերոնշյալ կետերը ամբողջությամբ բավարարելու համար անհրաժեշտ է սկսել 

արտադրության պլանավորումը ամենավաղ շրջանից՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

հետևյալ կետերին. 

- Բերքի ընտրություն ու ժամանակի գործոն,  որ ապրանքը բավարարի  շուկայի 

առաջադրած պահանջները։ 
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- Գնորդների հետ բանակցությունների վարում այն հաշվով, որ բերքը հնարավոր լինի 

վաճառել լավ գնով, երբ այն  արդեն պատրաստ է իրացման: 

- Նախապես մշակել բերքահավաքի ընթացքում նախատեսվող գործողությունների պլան, 

կատարել նախապատրաստական աշխատանք, կարգի բերել գործիքները, նյութերը, 

ծածկել տարածքը, պլանավորել աշխատուժը: 

- Ստուգել՝ արդյոք տնտեսապես շահավետ է միջոցներ ներդնել մթերքի սորտավորման, 

փաթեթավորման և արտադրանքի պահպանման համար: 

- Ապահովել լիարժեք հսկողություն բերքահավաքի ու պահպանության բոլոր փուլերում։ 

- Վերոհիշյալ գործոնները հաշվի առնելով, ջերմատան կառավարիչները պետք է անպայման 

կազմակերպեն վերապատրաստում աշխատակիցների համար: 

   

Վերապատրաստել դաշտի աշխատողներին  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս ուսուցումը պետք է  անցնեն բոլոր այն աշխատողները, ովքեր ընդգրկվելու են բերքի 

արտադրության, բերքահավաքի ու պահպանության ոլորտներում, իսկ հատուկ 

վերապատրաստում պետք է անցնեն այն աշխատողները, ովքեր զբաղվում են ավելի մեծ 

հմտություններ պահանջող գործընթացներում, ինչպիսիք են  տեսակավորումը,  ապրանքի 

մեծության չափի որոշումն ու փաթեթավորումը։ Բերքահավաքի գործողությունները պարզ 

են և կարող են ապահովել արտադրանքի որակյալ պահպանում, եթե մարդիկ գիտեն, թե 

ինչ են անելու և ինչպես են անելու։ Մի մոռացեք, որ դաշտի աշխատողները մինչ 

բերքահավաքի աշխատանքները սկսելը պետք է անպայման անցնեն վերապատրաստում և 

կիրառեն ճիշտ մեթոդներ։ Բերքահավաքի ընթացքում նրանց կատարած 

գործողությունները պետք է լիովին վերահսկվեն։ Հիմնական թեմաները, որոնց վերաբերյալ 

անհրաժեշտ է վերապատրաստում անցնել, ընդգրկում են․ 

-Որակի չափանիշներ, որոնց անհրաժեշտ է հետևել բերքահավաքի ընթացքում։  

-Նախընտրելի մեթոդների առանձնացում և բերքահավաքի ամեն մի մեթոդի ճիշտ 

օգտագործում։   

-Բույսերի նկատմամբ անհրաժեշտ ուշադրություն, ինչպես նաև մշակաբույսերի ճիշտ 

տեղադրում տարաների մեջ և տեղափոխություն:  

-Դաշտային աշխատանքներում հիգիենայի պահպանում՝ արտադրանքի անհարկի 

աղտոտումը, վարակումը բակտերիաներով կանխելու նպատակով։ 

 

Նկար 10.4 Աշխատակիցների 

վերապատրաստում հենց ջերմատանը 
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Ընդհանուր ուսուցում բոլորի համար, որը վերաբերելու է բերքահավաքին ու 

արտադրանքի պահպանությանը: Ընդհանուր ուսուցումը ներառում է․ 

1. Բերքի հնարավոր վնասվածքներին, դրանց պատճառներին, թողած 

ազդեցություններին ու հետևանքներին ծանոթացում։ Այստեղ պետք է ընդգծել 

մշտապես բերքը խնամքով պահպահելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի հնարավոր 

լինի խուսափել մեխանիկական վնասվածքներից։ Վնասվածքների պատճառներ 

կարող են լինել․ 

✓ Կոշտ եզրերով փայտե արկղերի տաշեղները, դուրս ցցված մեխերն  ու մետաղյա 

ամրակները։  

✓ Գերբեռնված արկղերը, որոնք պետք է  դրվեն  իրար վրա։ 

✓ Բերքի վնասումը երկար եղունգներով, մատանիներով ու կրած զարդերով։  

✓ Բերքը հեռվից արկղերի մեջ գցելն ու նետելով լցնելը։ 

✓ Դաշտում տարանները նետելը, գցելը և դրանց վրա նստելը։  

2. Բացատրել, որ անհրաժեշտ է զերծ պահել հավաքված բերքը աղտոտման ու 

վարակների այնպիսի պատճառներից, ինչպիսիք են․ 

✓ Արտադրանքի տեղավորումը հենց հողի վրա, հատկապես, երբ այն խոնավ է։ 

✓ Հողով, բերքի մնացորդներով աղտոտված դաշտային տարաների 

օգտագործումը։ Տարաները պետք է մշտապես պահել մաքուր վիճակում։ 

✓ Յուղի, բենզինի կամ քիմիակատների հետ գործ ունենալը, եթե դրանք  

թույլատրված չեն հատուկ հետբերքահավաքային ախտահանումների համար։ 

 

Հատուկ ուսուցում     

 

Հատուկ ուսուցում  պետք է անցկացնել այն աշխատողների համար, ովքեր պետք է 

կատարեն հատուկ հանձնարարություններ, ինչպիսիք են՝ բերքի հավաքումը և 

ընտրումը, հետբերքահավաքային  տեսակավորումը, փաթեթավորում-

տարայավորումը։ Այսպիսի ուսուցումը ներառելու է ցուցադրություն ու 

բացատրություն հետևյալի մասին․ 

✓ Բերքի հասունացումը գնահատելու մեթոդներ 

✓ Շուկայի պահանջներին համապատասխանող բերքի ներկայացում 

✓ Բերքահավաքի ժամանակ կիրառվող արդի մեթոդների ներկայացում, օրինակ՝ 

ցողունը համապատասխան տեղում մատներով կտրելը, կամ  բույսերը քաղելը, 

ծայրերից բռնած դուրս հանելը, բույսերը բերքահավաքի մկրատով կտրելը։   

✓ Բերքահավաքի համար նախատեսված պարկերի, արկղերի օգտագործումը,  

արտադրանքի տեղափոխում-տեղավորումը դաշտային կամ վաճառքի 

տարաներում, տարաներից դատարկելուց հետո մշակաբույսերի 

տեսակավորումը: 

✓ Շուկայահանման պատրաստ արտադրանքի ընտրությունը, տեսակավորումը 

ըստ գույնի, չափի, մեծության ու որակի: 

✓ Հետբերքահավաքային մաքրման-ախտահանման միջոցառումների ճիշտ 

կիրառում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։  

✓ Շուկայահանվող տոպրակների փաթեթավորման կամ այլ տարողությունների 

նախապատրաստման մեթոդը։ 
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Նվազագույնի հասցնել հետբերքահավաքային փչացումը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փաթեթավորում (գյուղատնտեսական լավագույն գործելակերպեր) 

 

Փաթեթավորում պահանջվում է արտադրանքը արտադրման կետից սպառողին հասցնելու 

համար։  Այն ծառայում է երեք նպատակի․ 

✓ Պահպանման, պահեստավորման, առաքման և շուկայահանման ժամանակ  

արտադրանքը պաշտպանել ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և հիվանդաբանական 

վնասներից։ 

✓ մշակաբույսերը տեսակավորել ըստ չափերի և որակի՝ դրա պահպանությունն ու 

փոխադրումը հեշտությամբ կատարելու նպատակով: 

✓ Արկղերը պետք է ներկայացվեն պիտակավորմամբ, ունենան հստակ մակնշում, 

ֆիրմային ապրանքանիշ, գովազդող տեղեկատվություն բերքը աճեցնողի և տվյալ 

արտադրանքը ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Միաժամանակ այն  պետք է կրի 

բերքահավաքի և (կամ) տարայավորման ամսաթիվը (սուպերմարկետներում 

ապրանքը վերջնական ցուցադրումների ներկայացնելու համար շատ տարաներ 

ունենում են հատուկ ձևավորում։ Այսպիսով, դրանք պարունակում են 

արտաքնապես գրավիչ ձևավորումումներ ու ապրանքանիշեր, ինչպես նաև գների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն)։ 

Տարաները կարող են լինել բազմատեսակ, պատրաստված զանազան նյութերից, սակայն  

դրանք միշտ պետք է բավարարեն գնորդի ու հաճախորդի պահանջները։ (Խոշոր 

Առաջարկություններ գյուղատնտեսական լավագույն գործելակերպի 

տեսակետից 

• Սանիտարական լավ վիճակ պահպանել բերքի աճեցման ամբողջ տարածքում, 

բերքահավաքի և մատակարարման ամբողջ շղթայի շրջանակներում  

• Բոլոր գործիքները անպայման կանոնավոր կերպով մաքրել և ախտահանել  

• Կանխել բերքի ֆիզիկական վնասվածքները 

• Ապահովել սառնարան-պահեստից ժամկետանց, փչացած արադրանքի ու 

բուսականության մաքրում-հեռացումը 

• Օգտագործել ախտածինների աճը կանխող կամ վերացնող 

համապատասխան  թույլատրելի քիմիկատներ  

• Պահեստավորումից առաջ հնարավորինս շուտ ապահովել բույսերի համար 

անհրաժեշտ ջերմաստիճանը։ Պահեստավորել և տեղափոխել արտադրանքը 

համապատասխան ջերմաստիճաններում, սակայն պահպանությունը 

կատարել  կրիտիկականից բարձր ջերմաստիճանում, այլապես բերքը կարող է 

տուժել ցրտահարումից  

• Խուսափեք թաց կամ խոնավ արտադրանքը պահեստավորելուց։ Ստեղծեք 

անհրաժեշտ պայմաններ ջրի կորուստը նվազագույնի հասցնելու համար: 
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սուպերմարկետներին սպասարկող գնորդները միշտ պայմանավորվում են օգտագործել 

նույն տեսակի տարաներ)։ Դրանից բացի, հասարակությունը մտահոգված է կայունության 

և բնապահպանական հարցերով և պահանջում է, որ տարաները  պարտադիր լինեն 

վերաօգտագործվող։ Միևնույն ժամանակ արկղերը պետք է նախագծվեն այնպես, որ 

ապահովեն հավասարաչափ օդափոխություն սառեցման ու պահեստավորման ժամանակ, 

ինչպես նաև լինեն բավականաչափ ամուր, որ դիմանան  մատակարարման շղթայի 

բազմակի ու անխնա օգտագործմանը։ Արկղերը  պետք է պատրաստված լինեն  

բավականաչափ ամուր  նյութից,  որ ոչ թե արտադրանքը, այլ տարան իր վրա կրի լցված 

արկղի ծանրությունը և  չթուլանա, եթե թրջվի տարանցիկ փոխադրման ժամանակ: 

Խոշոր արտադրողները փորձել են ստանդարտացնել արկղերի չափն ու ձևը, որպեսզի 

կրճատեն  թափոններն ու դրանց առնչվող ծախսերը։ Մի շարք երկրներում սա հանգեցրել 

է  ստվարաթղթե տարբեր տարաների և պլաստմասե վերաօգտագործելի արկղերի 

շրջանառությանը, որոնք ստանդարտ ձևի են: 

Տարրայի չափերի որոշումը դարձել է միջազգային կարևորության քննարկման առարկա։ 

Իսկ չափի ու ձևի ճիշտ ընտրությունը կարող է ընդլայնել տարայավորման, պահպանման 

ու պահեստավորման արդյունավետությունն ու հնարավորությունները։ Ամենահարմար 

երկարություն-լայնություն հարաբերությունը՝ 1,5:1-ն է։ Միջազգային պրակտիկան ցույց է 

տալիս, որ տարայավորման առավելագույն քաշը պետք է լինի  15–20 կգ (բացի այդ 2–5 կգ 

կշռող տարաների կիրառելիությունը ստանում է ավելի զանգվածային բնույթ): 

Կիրառելիություն ասելով ի նկատի ենք ունենում տոպրակների ու տարաների հավաքումը  

բեռնարկղերում։ Սա մեծացնում է արդյունավետությունը բաշխման շղթայում, քանի որ այն 

հնարավորություն է տալիս օգտագործել հարաբերականորեն մեծ թվով տարաներ՝ 

հավաքելով դրանք մեկ բեռնարկղում և կառավարելով մեխանիկական եղանակով՝ 

համապատասխան սարքի օգնությամբ։ Միջազգային շուկայում փորձեր են կատարվել 

հաստատելու չափորոշիչներ հեղուկների ստվարաթղթե տուփերի, բեռնարկղերի և թարմ 

արտադրանքի առաքման տարաների համար, որը կօգնի օպտիմալացնելու տարաների 

հավաքման ու շրջանառման արդյունավետությունը կոնտեյներներով տեղափոխելիս։ Որևէ 

փաթեթի կամ բեռնարկղի բնութագիրը պայմանավորված է սառեցման ու պահպանության 

ժամանակ արագ ու անխոչընդոտ օդափոխություն իրականացնելու դրա  

հնարավորությամբ։ Ստվարաթղթե տուփերի կամ տարաների համար էական է ունենալ 

համապատասխան օդափոխման անցքեր ու պատշաճ մեխանիկական ամրություն՝ բոլոր 

այն տարողությունների ծանրություններին դիմանալու համար, որոնք տեղավորված  են 

կոնտեյներում։ Պոլիմերային թաղանթները, անկախ այն բանից՝ ծակոտկեն են թե ոչ, 

կախված արտադրանքի տեսակից, կարող են օգտագործվել փչացող բանջարեղենային 

արտադրանքի փաթեթավորման համար, որպեսզի նվազագույնի հասցվի ջրի կորուստը։ 

Ահրաժեշտության դեպքում կարելի է ստեղծել բարենպաստ ջերմաստիճան արտադրանքի 

որակազրկման, փչացման մակարդակը նվազեցնելու համար։ Փաթեթավորման, 

տարայավորման համակարգի ավտոմատացումը մեծ ժողովրդականություն է վայելում մեծ 

արտադրություններում։ Այն կրճատում է աշխատանքի աշխատատարությունը և 

ծախսերը, ընդլայնում է արտադրանքի միատարր տեսակավորման ու չափորոշիչներին 

համապատասխանության հնարավորությունները և անհրաժեշտության դեպքում 

պայմաններ ստեղծում աշխատելու  օրական մինչև 23 ժամ (մի ժամը նախատեսված է 

միջոցների տեխնիկական սպասարկման համար)։ Փաթեթավորման ամբողջ գործընթացն 

ունի ավտոմատացման ներուժ և մի շարք միջազգային կազմակերպություններ այդ 
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նպատակով տրամադրում են համապատասխան սարքավորումներ, հատկապես այնպիսի 

բերքի համար, ինչպիսին լոլիկն է։  Շատ բերքատեսակներ զգայուն են այն  թղթարկղերի 

նկատմամբ, որոնք ունեն գոտիավոր, ժապավենով փաթեթավորում, որն արվում է 

տեղափոխման ու մատակարարման ժամանակ տարաներին ամրություն հաղորդելու 

նպատակով՝ ինչպես շուկայում, այնպես էլ դրսում։  

 

 

10.4 Մարկետինգ 
 

Ապրանքի առաջխաղացում, գովազդ և բրենդավորում 

 

Սպառողների իրազեկության և ապրանքների արժևորման աստիճանի զարգացմանը 

զուգընթաց բրենդերը նույնպես շարունակում են զարգանալ: Ոմանք համարում են, որ 

բրենդավորումը պարզապես անվանում կամ լոգոտիպ է, որոնց շնորհիվ վաճառվում են 

բույսերը: Սակայն բուսաբույծների և մանրածախ վաճառողների համար շահավետ բրենդի 

ստեղծումը, որը իրականում լուծում է սպառողների խնդիրները և բավարարում նրանց 

կարիքերը, դյուրին չէ: Մշակաբույսերի մարկետինգով զբաղվող մասնագետների 

աշխատանքն ավելին է, քան պարզապես բույսերի բրենդավորումը: Նրանց աշխատանքը 

իրենից ներկայացնում է բուսաբույծների, մանրածախ վաճառողների և սպառողների 

համար արժեքի ստեղծում, որը ժամանակատար և երկարատև գործընթաց է: 

Վերջերս սպառողները ավելի հաճախ են փնտրում այնպիսի ապրանքներ, որոնք ավելի 

հեշտ է ճանաչել և ընկալել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անկասկած, բրենդավորումը հետագայում ևս կզարգանա: Սակայն հաջողության կհասնեն  

միայն նրանք, որոնց առաջարկած արժեքը շուկայում մրցունակ է:   

Թեև գինը միշտ համարվել է խոչընդոտող գործոն, գովազդատուները այն շահավետ են 

համարում: Նույնիսկ այն հաճախորդը, որը մուտք է գործում շուկա՝ մտադրություն 

չունենալով գնել որևէ կոնկրետ բրենդ, ուշադրություն է դարձնում այն բրենդավորված 

ապրանքին, որը նա տեսել է գովազդներից որևէ մեկում: Կայքերը, էլեկտրոնային փոստերը, 

էլեկտրոնային տեղեկագրերը, սոցիալական ցանցերը և բլոգները (օրինակ Facebook, 

Twitter) ավելի ու ավելի հանրահայտ են դառնում: Ավանդական ԶԼՄ-ներով գովազդները, 

ռադիոգովազդները և հեռուստագովազդները, հատկապես բուսաբուծության ոլորտում, 

Օգտակար տեղեկություն 

ԱՄՆ-ի այգեգործական խանութներում Proven Winners կազմակերպության կատարած 

սպառողների հետազոտության արդյունքներով, 18-ից մինչև 44 տարեկան գնորդների 

71%-ը նշել է, որ իրենք նախընտրում են գնել վստահության արժանացած 

կազմակերպությունների արտադրած մշակաբույսեր, ի տարբերություն մնացած 36% 

45 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի գնորդների: Դա նշանակում է, որ այսօրվա 

երիտասարդ սպառողները, X և Y սերունդները սովորել են վստահել բրենդերին՝ ի 

տարբերություն այլ սերունդների: 

 



290 

 

 

շարունակում են այժմեական մնալ: Բաժանորդագրվածների ցուցակը և գնման կետերը 

բավականին հաջող հաղորդակցման միջոց են հանդիսանում բազմաթիվ մանրածախ 

վաճառողների համար: Սպառողի կողմից ապրանքի արագ ճանաչումը սպառողին 

ապրանքը վաճառելու հիմնական միջոցն է: Վաճառքի կետերում ներկայացված նյութերը 

տեղեկատվություն են տրամադրում ապրանքի առավելությունների մասին և օգնում են 

հաճախորդին կայացնել ճիշտ որոշում և խնայել ժամանակ: 

Գովազդը կարող է նախատեսված լինել կոնկրետ մարդկանց խմբերի կամ նույնիսկ 

միջազգային շուկաների համար:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Սպառողական արժեքի վերաբերյալ առաջարկ 

Աղյուսակ 10.1 

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՌԵԶՈՆԱՆՍՈՂ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ 

 

Արժեքավոր 

Առաջարկ 

Բոլոր 

առավելությունները 

Դրական տարբերակիչ 

հատկանիշներ 

Գրավիչ շեշտադրում 

    

Բաղկացած է Բոլոր այն 

առավելությունները, որոնք 

հաճախորդները կարող են 

ստանալ ձեր ապրանքից 

Բոլոր դրական տարբերակիչ 

հատկանիշները, որոնք առկա 

են առաջարկի մեջ՝ ի 

տարբերություն մրցակիցների 

երկընտրանքային առաջարկի 

 

Տարբերության մեկ կամ 

երկու կետ (հնարավոր է նաև 

պարիտետային կետ), որոնց 

կատարելագործու-մը 

առավելագույն արժեք է 

ներկայացնում հաճախոր-դի 

համար տեսանելի 

ապագայում 

Պատասխանում է 

գնորդների 

հարցին 

Ինչու՞ մեր ընկերությունը 

պետք է գնի այն, ինչ դուք 

առաջարկում եք: 

Ինչու՞ մեր ընկերությունը 

պետք է գնի այն, ինչ 

առաջարկում եք դուք, այլ ոչ թե 

այն, ինչ առաջարկում են ձեր 

մրցակիցները: 

Ո՞րն է ձեր առաջարկում մեզ 

համար առավել 

արժեքավորը մեր 

ընկերության համար, որի 

Բոլը մշակել է մի բրենդ (Simply Beatufiul), որը ներառում է 

ամբողջական մարկետինգային ծրագիր: Այն իրենից 

ներկայացնում է մի կայք, որը բուսաբուծության ոլորտում 

վերջնական սպառողի համար նախատեսված 

տեղեկատվության աղբյուր է: Այս կայքը ոչ պրոֆեսիոնալ 

այգեգործներին հնարավորություն է ընձեռում ստանալ 

տեղեկատվություն իրենց նախընտրած բույսի վերաբերյալ:  
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Ժամանակակից մրցակցային շուկայում չափազանց կարևոր է դարձել սպառողների 

պահանջարկի ուսումնասիրությունը: Այլևս չի գործում այն համակարգը, երբ արտադրողները 

շուկա էին բերում իրենց նախընտրած բերքը և ակնկալում, որ դրանք կվաճառվեն առանց 

դժվարության: Մեր օրերում արտադրողների պահանջներից բխող շուկան իր տեղը  զիջել է 

սպառողների պահանջներից բխող շուկային: Որքան մրցակցությունն աճում է, այնքան ավելի ու 

ավելի կարևոր է դառնում, որ ընկերությունները հասկանան սպառողների պահանջներն ու 

կարիքները և միջոցներ ձեռնարկեն, որ իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները 

համապատասխանեն նրանց կարիքներին և գերազանցեն մրցակիցներին: 

 

Վերջին տարիների ընթացքում սպառողական արժեքը դարձել է ամենատարածված 

եզրույթներից մեկը շուկայում: Ավելի պարզ՝ ընկերությունն իր ապրանքի արժեքը փոխանցում է  

սպառողներին: Հաճախորդների ուշադրությունը կարող է գրավել միայն գինը, եթե 

գործարարները չօգնեն նրանց հասկանալ և հավատալ ապրանքների առավելագույն արժեքային 

նշանակությանը: 

Սպառողական արժեքի տեսակները՝ Հարվարդի բիզնես դպրոցի կատարած 

հետազոոտության միջոցով դասակարգվել են այն եղանակները, որոնցով բիզնեսները  

զարգացնում են սպառողական արժեքը՝ (1) բոլոր առավելությունները, (2) դրական 

տարբերությունները, և (3) ռեզոնանսող շեշտադրում: 

  

Բոլոր առավելությունները՝ Երբ ղեկավարներից պահանջվում է կազմել իրենց ապրանքի 

սպառողական արժեքը, նրանցից շատերը պարզապես թվարկում են ապրանքի այն բոլոր 

առավելությունները, որոնք իրենց կարծիքով կարող են հետաքրքրել պոտենցիալ հաճախորդին: 

Որքան ավելի շատ առավելություններ ունենա ապրանքը մրցակիցների համեմատ, այնքան 

ավելի լավ: Այս մոտեցումը պահանջում է  հաճախորդների և մրցակիցների մասին քիչ 

տեղեկատվություն, և հետևաբար նաև քիչ ջանք է գործադրվում: Սակայն այդ հարաբերական 

պարզությունը ունի մեծ թերություն՝ գոյություն չունեցող առավելությունների թվարկում, կամ 

մասին մենք պետք է 

իմանանք: 

Պահանջում ՝ Սեփական շուկայական 

առաջարկի իմացություն 

Սեփական շուկայական 

առաջարկի և մրցակիցների 

առաջարկի իմացություն 

Իմացություն, թե ինչպես 

սեփական շուկայական 

առաջարկը ավելի շատ 

արժեք է տալիս 

հաճախորդին՝ ի 

տարբերություն 

այլըտնրանքին: 

Ունի պոտենցիալ 

թերություններ 

Առավելությունների սխալ 

հաղորդում 

Արժեքների մասին սխալ 

տվյալներ 

Պահանջում է գնորդների 

արժեքների 

հետազոտության 

անցկացում 
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եղած առավելությունների չափազանցում, այսինքն՝ ղեկավարները կարող են նշել դրական 

կողմեր, որոնք  իրականում հետաքրքիր չեն պոտենցիալ հաճախորդներին: 

 

Դրական տարբերությունները: Սպառողական արժեքի երկրորդ տեսակի դեպքում 

ղեկավարները ընդունում են, որ հաճախորդներն ունեն ընտրության մեծ հնարավորություն և 

նրանք հիմնականում կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես տարբերակել իրենց 

ապրանքներն ու ծառայությունները մրցակիցներից: Այն հանգամանքը, որ ղեկավարները 

մտածում են, թե իրենց ապրանքի որևիցե մի տարր ակնհայտորեն տարբերվում է շուկայում 

առկա հաջորդ լավագույն տարբերակից, չի նշանակում, որ պոտենցիալ հաճախորդների համար 

այդ տարբերությունը պետք է նույնչափ կարևոր լինի: Ապրանքներն ու ծառայությունները կարող 

են ունենալ մի շարք տարբերություններ, որը բավականին բարդացնում է հաճախորդի ընկալումը 

այն մասին, թե դրանցից որն է ավելի բարձրարժեք: Թեև այս մեթոդը հաշվի է առնում 

ապրանքների տարբերակիչ հատկանիշները, բայց այն լիովին չի բացահայտում սպառողների 

սպասելիքները: Բացի  հաճախորդների պահանջներն ու նախընտրությունները և դրանց 

իրագործման համար անհրաժեշտ գործիքները մանրամասնորեն հասկանալուց, 

արտադրողները պետք է շեշտը դնեն նաև այն տարբերակիչ հատկությունների վրա, որոնք 

բավականին մեծ պոտենցիալ ունեն իրենց հաճախորդների համար:  

 

Ռեզոնանսող շեշտադրում: Սպառողական արժեքի այս տեսակը ընդունում է, որ այն 

սպառողները, որոնք որոշում են գնում կատարել, սովորաբար ունենում են սուղ ժամանակ: 

Նրանք նախընտրում են գործ ունենալ այն արտադրողների հետ, որոնք ամբողջովին հասկանում 

են իրենց գլխավոր խնդիրները և տալիս են հաճախորդներին այնպիսի առաջարկ, որը պարզ է և 

միևնույն ժամանակ չափազանց գրավիչ: Արտադրողները կարող են հաճախորդներին 

տրամադրել սպառողական արժեք` կատարելագործելով իրենց ապրանքները ընդամենը այն 

առումով, որը չափազանց կարևոր է պոտենցիալ հաճախորդների համար: Սա սպառողական 

արժեքի ամենաթանկարժեք և ժամանակատար տեսակն է, քանի որ այն պահանջում է 

սպառողական արժեքի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն: 

 

Ստորև ներկայացված են սպառողական արժեքը զարգացնելու մի քանի քայլեր (Նարուս և այլք, 

2006). 

 

1. Ճանաչեք պոտենցիալ հաճախորդներին և նրանց ակնառու և թաքնված կարիքներն ու 

ցանկությունները; 

2. Զրուցեք այդ հաճախորդների հետ և հասկացեք նրանց տեսակետը ապրանքային արժեքի 

վերաբերյալ; 

3. Ճանաչեք ձեր մրցակիցներին: Ի՞նչ առավելություններ ունեն ձեր ապրանքներն ու 

ծառայությունները, որոնք չունեն ձեր մրցակիցների ապրանքները: Ուսումնասիրեք առկա 

սպառողական արժեքը՝ դրա ուժեղ և թույլ կողմերը հասկանալու համար: Հիշեք, որ 

անկախ այն հանգամանքից, թե դուք մեծածախ, թե մանրածախ արտադրող եք, ձեր 

ապրանքներն ի վերջո պայքարում են սպառողի ուշադրության համար: Մեկ սպառողի 

համար լավագույն ապրանքը կարող է հետաքրքիր չլինել մեկ ուրիշի համար: Դրանք 

կարող են տարբերվել՝ սպառողների կարիքներից ելնելով:  

4. Մանրամասնորեն ուսումնասիրեք հաճախորդի սպառողական արժեքը: Շուկայական այլ 

առաջարկների հաջող և անհաջող փորձերը կօգնեն ձեզ: 
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5. Ձեր (ներկա և պոտենցիալ) աշխատողների և հաճախորդների հետ քննարկում 

անցկացրեք սպառողական արժեք ստեղծելու համար: Պարզեք, թե որոնք են ձեր 

ապրանքի առավելություններն և ինչն է այն հայտնի դարձնում շուկայում: Ջերմատների 

ամենահաջողակ սեփականատերերից ոմանք պարբերաբար քննարկումներ են 

անցկացնում իրենց աշխատակիցների հետ՝ իրենց սպառողների կարիքներին 

համապատասխան նոր ապրանքներ ստանալու համար: 

 

10.5 Բիզնեսի հորիզոնական ինտեգրացում: Շուկայի 

վերահսկում 
 

Հորիզոնական ինտեգրացման նպատակը արտադրության բոլոր ոլորտների՝ հումքից մինչև 

պատրաստի ապրանք, վերահսկումը չէ: Դրա նպատակը միևնույն ապրանքի կամ 

նմանօրինակ ապրանքների մեծ քանակություն արտադրելն է և շուկայում մեծ 

մասնաբաժին ունենալը: 

Հորիզոնական ինտեգրացման ուղիներից մեկը երկրորդ բիզնես գնելն է կամ ընդլայնվելը 

մեկ այլ տեղամաս՝ շուկայի ավելի մեծ մաս գրավելու և մասշտաբի էֆեկտ ստեղծելու 

նպատակով: Ճգնաժամային տնտեսությունում, հաջողակ և մեծ ընկերությունները կարող 

են գնել այն մրցակիցների բիզնեսները, որոնք դժվարությամբ են դիմակայում այդ 

իրավիճակում:  

Հորիզոնական ինտեգրացումը մեծ առավելություն է տալիս այն բիզնեսին, որը 

կարողանում է արդյունավետորեն ընդլայնվել: Սակայն եթե ընկերությունը ընդլայնվում է 

հորիզոնական եղանակով շատ արագ և առանց հատուկ պլանավորման, այն կարող է 

ունենալ խնդիրներ, այդ թվում՝ ֆինանսների սղություն, արտադրական ուժի ավելցուկ և 

ավելորդ գույք: Միշտ չէ, որ ընդլայնումը արդյունավետ է: Ընդլայնումը պահանջում է 

հավելյալ ղեկավարում և հաճախ սեփականատերը, որը նախկինում պարզապես 

ձեռնարկատեր էր և ուներ փոքր բիզնես, պետք է դառնա ղեկավար և պետք է հանձնարարի 

աշխատողներին կատարել իրենց պարտականությունները: Գերարտադրությունը առանց 

շուկայի կարող է հանգեցնել պահեստավորման ավելի մեծ ծախսերի և ավելորդ 

կրճատումների, որը կարող է հանգեցնել շահույթի նվազեցման: Մյուս կողմից 

մանրամասնորեն պլանավորված հորիզոնական ընդլայնման դեպքում ընկերությունները 

կարող են վաճառել ավելի շատ ապրանք, որը հենց ընկերության հիմնական նպատակներից 

մեկն է: Շուկայում մեծ մասնաբաժին ունենալը հնարավորություն է տալիս բիզնեսին 

մրցակցային առավելություն ունենալ մրցակիցների ապրանքների և ռեսուրսների 

նկատմամբ: Այս մրցակցային առավելությունը, ներուժը և արտադրական 

կարողությունները մասշտաբի էֆեկտի շնորհիվ ավելի արդյունավետ են դարձնում բիզնես 

գործունեությունը: Ճիշտ պլանավորման դեպքում հորիզոնական ընդլայնումը խթանում է 

բիզնեսի զարգացումը: 

 

Բիզնեսի ուղղահայաց ինտեգրացում: Գնումները դարձնել սովորություն 

 

Ուղղահայաց ինտեգրացումը նպատակ ունի վերահսկել ապրանքի կամ ծառայության 

արտադրության բոլոր ոլորտները: Ուղղահայաց ինտեգրացման ամենահայտնի ձևերից 

մեկը ջերմատնային արդյունաբերության մեջ մարկետինգային մասի ավելացումն է: 
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Ուղղահայաց ինտեգրացման օրինակ է քաղաքում հիմնած ջերմատունը, որտեղ հողի և 

աշխատանքի ծախսերը չափազանց մեծանում են: Զարգացման նկատառումով, մեծածախ 

վաճառքի փոխարեն ջերմատունը ամբողջ տարվա ընթացքում մանրածախ վաճառք է 

իրականացնում: Այն վաճառում է թարմ, տեղական սեզոնային ապրանքներ՝ ծաղիկներ, 

դդում, տոնածառներ, բազմամյա բույսեր և այլն: Այն առաջարկում է այնպիսի տեսականի, 

որը շահավետ է բարձր եկամուտ ունեցող սպառողների համար, ովքեր ուզում են գնել 

տեղական ապրանքներ: Մեկ այլ առավելություն է այն, որ ջերմատունը կարող է պահպանել 

իր աշխատուժը տարվա մեծ մասի ընթացքում: Դա թույլ է տալիս ավելի լավ կառավարել իր 

աշխատողներին և լրացուցիչ սեզոնային աշխատողներ չընդունել: 

Հաճախ հաճախորդին ներգրավելով ուղղակի մարկետինգի մեջ, ջերմատունը դառնում է 

նրանց համար ավելի գրավիչ վայր: Փոքր և միջին ջերմատները կատարում են ուղղահայաց 

ինտեգրացում՝ ավելացնելով ագրոտուրիզմի միջոցառումները որպես լրացուցիչ եկամուտ 

ստանալու հնարավորություն:  

 

«Ցածր գին» շուկաներ 

 

Մեգախանութները կայուն դիրք են գրավում, հանդես են գալիս որպես գնի սահմանողներ 

և շարունակում են գները իջեցնել: Որոշ արտադրողներ հաջողությամբ մրցակցում են այս 

շուկայում՝ վերահսկելով ծախսերը և  գույքագրված ապրանքները: Սակայն շատերը չեն 

մրցակցում այսպիսի էժան շուկայում: Դրա փոխարեն նրանք վաճառում են իրենց 

ապրանքը անկախ այգեգործական խանութներին կամ անմիջապես սպառողներին: Նրանք 

կենտրոնանում են նոր և եզակի ապրանքների և ծառայությունների տրամադրման վրա, 

որոնցով կարող են իրենց սպառողներին առաջարկել արժեք: Նրանք փնտրում են 

տարածքներ, որտեղ կարող են գերազանցել մրցակցությունը, ինչպես օրինակ՝ ուղղակի 

վաճառք, ագրոտուրիզմ, նոր և եզակի տեսականի, ապրանքի արտաքին տեսք և 

մաքրություն: 

 

 

10.6 Կառավարումը և անձնակազմի վերապատրաստումը 
 

Ջերմատների գործարկման նախնական շրջանում հիմնական որոշումները կայացնում են 

հիմնադիրները և հենց իրենք էլ շատ հաճախ բանակցում են մատակարարների և 

գնորդների հետ: Ջերմատան վերահսկումը հատկապես օգտակար է գործունեության 

նախնական շրջանում, քանի որ դա հնարավորություն է ընձեռում հիմնադրին վերահսկել 

բիզնեսի աճն ու զարգացումը: Երբ բիզնեսը զարգացում է ապրում, սեփականատերը 

ստիպված է լինում բազմաթիվ պարտականություններ հանձնարարել այլ 

աշխատակիցների: Սա հաճախ դժվար գործընթաց է, քանի որ բիզնեսի հիմնադիրը հաճախ 

կարծում է, որ ոչ ոք իր նման չի կարող կառավարել բիզնեսը: Թեև դրանում կա 

ճշմարտություն, սակայն, եթե բիզնեսը զարգացման փուլում է, ղեկավարը պետք է սովորի 

բաշխել բիզնեսի կառավարման պարտականությունները, հանձնարարությունների ցանկ 

կազմել, և դրանք փոխանցել այլ աշխատակիցներին: Բիզնեսի զարգացման հետ միասին 

կազմակերպության կառուցվածքը կարող է հատկացնել տարբեր պարտականությունների 

կատարումը տարբեր անձանց, բաժինների, խմբերի կամ բաժանմունքների: Անցյալում 
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ամենալայն տարածում ունեցող կառուցվածքը կոչվում էր հիերարխիկ՝ ենթակայության 

տարբեր համակարգերով և կանոնների պահպանմամբ: Այս կառուցվածքի պարագայում 

բոլորն աշխատում էին մեկ միասնական նպատակի համար: Գլոբալացման, մրցակցության 

և ավելի շատ հաճախորդներ ձեռք բերելու շնորհիվ ընկերություններից շատերի 

կառուցվածքը դարձել է ավելի հավասար, ավելի քիչ հիերարխիկ և ավելի փոփոխական: 

Նման կառավարում ունեցող կառուցվածքներում (հավասար, մատրիցային, թիմային, 

ցանցային և փաստացի), որոշումները առավելապես հիմնվում են երկխոսության և 

փոխադարձ համաձայնության, քան՝ հրամանների վրա: Այս կառույցներում 

աշխատակազմի և ղեկավարների միջև ղեկավարման միջին օղակներ քիչ կան կամ 

ընդհանրապես չկան: Սա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ լավ պատրաստված 

աշխատակիցների աշխատանքը ավելի արդյունավետ կլինի, եթե նրանք ուղղակիորեն 

ներգրավվեն որոշումների կայացման գործընթացում, քան եթե ղեկավար կազմի 

աշխատակիցները ղեկավարեն նրանց: Թիմային աշխատանքի կազմակերպումը ավելի է 

ամրացնում անձի ունակությունները, հաղորդակցության հմտությունները, 

աշխատակիցներին հնարավորություն է տալիս ընդունել իրենց սեփական որոշումները և 

ստեղծվում է այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ հաճախորդների գերազանց սպասարկում է 

իրականացվում: 

 

Ղեկավար կազմի աշխատակիցներ  

Ղեկավարների թիվը կարող է տատանվել, փոքր ընկերությունում՝ մեկ անձից մինչև 

հարյուրավոր կամ հազարավոր ղեկավարներ՝ միջազգային ընկերություններում: Մեծ 

ընկերություններում տնօրենների խորհուրդը մշակում է ընկերության նպատակները և 

գլխավոր գործադիրը տնօրենը (ԳԳՏ) կառավարում է ընկերության ռեսուրսները այդ  

նպատակներին հասնելու համար: Որոշ բիզնես վերլուծաբաններ և ֆինանսական 

հաստատություններ ընկերության դիրքը գնահատելիս հաշվի են առնում ղեկավարների 

որակավորումը և փորձը: 

 

Աշխատանքի կառավարում 

Manage (կառավարել) բայը ծագում է լատիներեն  manu agere  բառից, որը նշանակում է 

«ձեռքը բռնած տանել»: Հմուտ ղեկավարները կարող են ավելի մեծ արդյունքների հասնել, 

եթե գործակցեն այլ աշխատակիցների հետ, քան եթե ապավինեն միայն իրենց ուժերին և 

ամեն ինչ ինքնուրույն անեն: Դա նշանակում է, որ թիմային աշխատանքը բիզնեսի մեջ 

ամենաարժեքավոր ռեսուրսներից մեկն է: Աշխ 

ատանքի ընդունումը և աշխատակիցների շահադրդումը կառավարման շատ կարևոր 

գործառույթ է: 

Կառավարման գործառույթները միայն ղեկավարներին և կառավարիչներին չեն 

վերաբերում: Ընկերության յուրաքանչյուր անդամ ունի կառավարման և հաշվետու լինելու 

որոշ պարտականություններ: Հաջողության հասած ղեկավարները հաճախ են լսում իրենց 

աշխատակիցների կարծիքները և քննարկում դրանք հանդիպումների ընթացքում: 

Ջերմատների ղեկավարները գիտեն, որ գնահատատված լինելու համար յուրաքանչյուր 
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աշխատակից իրեն պետք է զգա մեծ թիմի մի մասը: Ընկերության կատարած ամենամեծ 

ներդրումը իր աշխատակիցներն են: Սա հատկապես կարևոր է, քանի որ աշխատուժի 

ծախսը ամենամեծ արտադրական ծախսերից մեկն է, որը կազմում է վաճառքի 

մոտավորապես 33%-ը: Աշխատակիցներին լսելը և նրանց գաղափարներն իրականացնելը 

ցույց է տալիս, թե որքան են նրանք գնահատված ընկերության կողմից, և բացի այդ, սա 

նպաստում է կադրերի հոսունության կրճատմանը և առողջ մրցակցային միջավայրի 

ստեղծմանը ջերմատան աշխատակազմում: 

 

Յոթ կարևոր քայլեր՝ լավ կատարված աշխատանքը խրախուսելու համար 

 

1. Սահմանել հստակ չափանիշներ և նպատակներ: Սահմանել օրինակելի վարքագծի 

չափանիշներ, որոնք արժանի են պարգևատրման: 

2. Ակնկալել լավագույնը: Եթե չափանիշներն ու ակնկալիքները կազմակերպության 

ներսում բարձր նշաձողի վրա են, աշխատակիցները ձգտում են արդարացնել դրանք: Եթե 

դրանք ցածր են, մարդիկ կապահովեն միայն այդ մակարդակը: 

3. Ուշադիր լինել: Նկատեք աշխատողների ճիշտ կատարած աշխատանքը և անմիջապես 

խրախուսեք նրանց: Աշխատողները ուշադրության կարիք ունեն և սիրում են, երբ նրանց 

կատարած աշխատանքը գովեստի է արժանանում: Այն ղեկավարները, ովքեր ուշադիր են 

և պարգևատրում են ճիշտ վարքագիծը, տեսնու´մ են ավելի լավ կատարված աշխատանքի 

դրական արդյունքները: 

4. Պարգևատրել լավ աշխատողներին: Տարբեր աշխատողների դեպքում խրախուսման 

ձևերը տարբեր են: Անհրաժեշտ է, որ պարգևատրումները համապատասխանեն նաև 

աշխատակցի սպասելիքներին:  

5. Աշխատակիցների հաղորդակից դարձնել հաջողության պատմություններին: 

Պատմեք հաջողության մասին պատմություններ: Աշխատանքային գործընթացում 

հանդիպող լավ օրինակները պատմություններ դարձրեք: Աշխատակիցները սիրում են լսել 

իրենց ոլորտին վերաբերող հաջողության պատմություններ: 

6. Պարգևատրել աշխատակիցներին հրապարակայնորեն: Պիցայի հյուրասիրություն 

կամ ճաշկերույթ կազմակերպեք: Հրավիրեք ընկերության աշխատողներին, որ գովեստի 

խոսքեր լսեն: Որևէ ձևով նշեք նույնիսկ ամենափոքր հաջողությունները կամ լավ 

կատարված աշխատանքը: 

7. Օրինակներ բերեք: Խոսքերը գործով հաստատեք: Աշխատողներին ըստ արժանվույն 

գնահատելը դարձրեք ձեր աշխատանքային պարտականություններից մեկը: 

Աշխատակիցները պետք է գիտակցեն, որ իրենց աշխատանքը համապատասխան ձևով 

գնահատվել է:  

 

Կազմակերպության համար անհրաժեշտ նպատակներ և չափանիշներ սահմանելու համար 

աշխատողները պետք է իմանան ընկերության գլխավոր խնդիրների մասին, որոնք 

պարզաբանում են ընկերության առաքելությունը և տեսլականը: 

Ղեկավարները պետք է ունենան կառավարման չորս հիմնական հատկանիշներ 

1. խնդիրների ճիշտ ընկալումը: Ղեկավարները պետք է զգան, թե ինչն է կարևոր իրենց 

բիզնեսի հաջողության համար.   

2. եռանդ՝ ղեկավարները ոգևորությամբ և հաճույքով են աշխատում. 



297 

 

 

3. Էներգիայի աղբյուր՝ կարող են հանդիսանալ իրենց  պաշտոնը, ունեցած խնդիրը, 

անձնական ներուժը, հարաբերությունների ներուժը կամ գիտելիքը և այն օգտագործելու 

եղանակը.  

4. նպատակներ՝ ղեկավարները պետք է ունենան հետագա քայլերի պլան: Որևէ խնդրի 

լուծումը, առանց պլանի նախագծման, պարզապես երազանք է: 

Լավ ղեկավարները սահմանում են հիմնական գաղափարներ կամ հիմնական 

փիլիսոփայություն: Անհրաժեշտ է մշակել հիմնական փիլիսոփայություն և մտածել 

հետևյալ հարցերի շուրջ. Ի՞նչ եմ ցանկանում, որ մարդիկ ասեն իմ մասին ընկերությունից 

դուրս գալուց հետո: Ի՞նչ արժեքներ ունեմ, որոնք չեմ ցանկանա կորցնել: Ի՞նչպիսին եմ ես 

ցանկանում ներկայանալ մարդկանց: Ինչպիսի՞ սկզբունքներ ունեմ ես: Մարդկանց հետ 

շփվելիս ի՞նչ եմ ցանկանում, որ մարդիկ մտածեն իմ մասին, և ի՞նչ եմ ես ցանկանում 

կյանքում: 

Ղեկավարները պետք է աշխատակիցներին հաղորդակից դարձնեն կազմակերպության 

գերխնդիրներին: Միասնական գերխնդիրը պատասխանում է «ի՞նչ ենք մենք ուզում 

ստեղծել» հարցին: Այն բխում է անձնական գերխնդիրներից: Ընկերությունը չի ունենա 

գերխնդիր, եթե անհատները չունենան դրանք: Միասնական գերխնդիրների ի հայտ գալու 

համար ժամանակ է պահանջվում: Ղեկավարները պետք է ստեղծեն այնպիսի մշակույթ, 

որտեղ յուրաքանչյուր անհատ կարող է ստեղծել իր գերխնդիրը: 

Աղյուսակ 10.2-ը պատկերում է աշխատողների արտադրողականության կառավարման 

քայլերը: Այն սկսվում է ընկերության հիմնական գաղափարներից, որոնք առաջանում են 

ընկերության  գերխնդիրներից և առաքելությունից: Այնուհետև նպատակներն օգնում են, 

որ ընկերությունը հասնի իր առաքելությանը: Այդ նպատակներին հասնելու համար 

ղեկավարները մշակում են աշխատանքի ակնկալվող արդյունքների համակարգ, որոնց 

պետք է հետևեն աշխատողները: Նրանք տրամադրում են խորհրդատվություն և հարց ու 

պատասխանի հնարավորություն, որն օգնում է աշխատողներին այս արդյունքներին 

հասնել: Ղեկավարները գնահատում են աշխատողների աշխատանքը և 

անհրաժեշտության դեպքում ստուգում են աշխատանքի ակնկալվող արդյունքները: 

Աշխատանքի ակնկալվող արդյունքները սահմանվում են որպես կատարված աշխատանքի 

բավարար պայմաններ: Դրանք պետք է քննարկվեն աշխատողների հետ և համաձայնեցվեն 

մինչ աշխատանքի անցնելը: Դրանք պետք է համապատասխանեն կազմակերպության 

առաքելությանն ու նպատակներին: Աշխատանքի ակնկալվող արդյունքներին պետք է 

հնարավոր լինի հասնել և չափել, որի համար անհրաժեշտ են համապատասխան 

ռեսուրսներ: 

Լավ ղեկավար լինելու գլխավոր նախապայմաններն են՝   

• սիրել այն, ինչ անում եք,  

• լինել նպատակասլաց,  

• առաջ նայել և անել այն, ինչ պահանջվում է, 

• սահմանել գերակա խնդիրները,  

• լավ հարաբերություններ ունենալ մարդկանց հետ, շահադրդել մարդկանց,  

• մշակել աշխատանքի ստանդարտ մեթոդներ և խրախուսել այն կատարելագործելու 

առաջարկները,  

• ապահովել աշխատողի աշխատանքի վերաբերյալ պարբերական, պատշաճ 

քննադատություն,  
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• նվազագույնի հասցնել աշխատողների հոսունությունը  

• խրախուսել, որ աշխատողները լինեն թիմի մի մասը: 

 

Աղյուսակ 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատուժի ձևավորման և դրա հոսունության կրճատման հինգ փուլերը 

 

1. աշխատանքի ընդունել ճիշտ մարդկանց, 

2. կողմնորոշիչ նախապատրաստական դասեր անցկացնել սկսած առաջին օրվանից, 

3. իրականացնել պատշաճ ուսուցում, 

4. զարգացնել անհատներին, որպեսզի նրանք պատասխանատվության ավելի բարձր 

մակարդակի հասնեն, 

5. շահադրդել աշխատողներին:  

 

Աշխատողներին աշխատանքի են ընդունելուց հետո անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետևյալ 

միջոցները, որպեսզի նրանք լավ կատարեն աշխատանքը՝  

1. սահմանել նրանց համար իրենց պարտականությունները,  

2. ցույց տալ, թե ինչպես պետք է անել աշխատանքը,  

3. թույլ տալ, որ նրանք փորձեն,  

4. հետևել աշխատանքի կատարման ընթացքին, 

5. գովաբանել առաջադիմության համար կամ փոփոխել աշխատանքի բնույթը: 

Արդյունավետությունը բարձրացնելու համար համոզվեք, որ աշխատանքի ընդունվել են 

անհրաժեշտ աշխատողները, ովքեր ցանկանում են նոր հմտություններ ձեռք բերել, 

աշխատում են որպես թիմի մաս և աշխատում են իրենց կարողություններին  

համապատասխան: Ղեկավարները աշխատողներին պետք է ապահովեն անհրաժեշտ 

գործիքներով և հետևեն, որ նրանք ճիշտ աշխատեն: Ղեկավարները աշխատողների 

ուսուցման փուլը պետք է համապատասխանեցնեն հատուկ կառավարչական 

գործունեության ոճին (Աղյուսակ 10.2): 

 

Աղյուսակ 10.3 

 

Գերխնդիր/ հիմնական գաղափարներ 

 

 

Նպատակներ 

 

 

Աշխատանքի ակնկալվող արդյունքներ 

 

Գնահատում, խորհրդատվություն և 

հետադարձ կարծիք 
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Ուսուցման փուլերը և ղեկավարման ոճը, որոնք կիրառվում են աշխատողների նկատմամբ 

յուրաքանչյուր փուլում 

 

Զարգացում Աշխատողի 

հմտությունների 

մակարդակը 

Անհրաժեշտ 

ղեկավարման ոճը 

Ղեկավարի 

պարտականությունները 

Սկիզբ Ոգևորվածություն և 

խանդավառություն 

Գործը թվում է 

ավելի հեշտ քան այն 

իրականում կա 

Ուղղորդում Ասել՝ ինչ, որտեղ, և ինչպես 

անել 

Քիչ փորձ Քիչ գիտելիքներ և 

հմտություններ 

ունենալ 

Ուսուցում Ուղղության տալ և 

աջակցել 

Ավելի հմուտ Ունի տեխնիկական 

ունակություններ 

բարձր 

մակարդակով 

աշխատելու համար: 

Վստահության 

պակաս 

Աջակցում Խրախուսել, սակայն 

ավելի քիչ ուղղություն տալ 

Հմուտ և 

ինքնավստահ 

Ունի գիտելիքներ և 

հմտություններ: 

Ինքնավստահ է և 

կարող է լավ 

աշխատել  

Պարտականությունների  

հանձնարարում 

Աշխատողին 

պատասխանատու 

աշխատանք առաջարկել 

 

Ղեկավարները սկսում են աջակցություն ցուցաբերել և աշխատանքը փոխանցել այն 

կատարողներին: Նրանք ստեղծում են աշխատանքային միջավայր, որտեղ բոլորը 

ցանկանում են լավ կատարել իրենց պարտականությունները: Նրանք սովորում են 

զարգացնել իրենց ունակությունները: Ղեկավարները պետք է արագ սովորեն և 

խրախուսեն, որ մյուսները նույնպես արագ սովորեն: Ուսուցումը, ի տարբերություն 

հարկադրական ղեկավարման, թույլ է տալիս, որ բոլորն իրենց զգան որպես թիմի անդամ և 

ցանկանան, որ բիզնեսը զարգանա: Սովորեցնողները հետևում են, որ աշխատողները 

իրենց աշխատանքը ճիշտ կատարեն, երբեմն էլ լրացնում են նրանց աշխատանքը: 

Բացասականը քննադատելուց առաջ նրանք նախ կենտրոնանում են դրական և 

նորարարական մոտեցումների վրա: Նրանք հարցնում են՝ ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս են 

ընթանում գործերը, ի՞նչ կարող եմ անել ձեզ օգնելու համար: 

Բիզնես ղեկավարների համար գնալով ավելի տարածված գործիք է դառնում 

աշխատողների պարտականությունները ներկայացնող ձեռնարկը: Այս ձեռնարկը 

ղեկավարներին ուղղորդում է լինել արդար և ուշադիր աշխատողների հետ շփվելիս: 

 

Աշխատողների պարտականությունները ներկայացնող ձեռնարկի մշակման համար 

խորհուրդները հետևյալն են. 
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Որոշ ընկերությունների քաղաքականությունը պետք է լինի գրավոր, օրինակ՝ սեռական 

ոտնձգության և կարգապահության վերաբերյալ, որպեսզի աշխատողները իմանան, թե ինչ 

է ակնկալում ընկերությունն իրենցից: Հետևյալ կետերը աշխատողների համար 

նախատեսված ձեռնարկի հիմքն են կազմում՝ 

 

1. Ղեկավարը պետք է կազմի աշխատողների համար նախատեսված ձեռնարկ: 

2. Աշխատողների համար նախատեսված ձեռնարկը պետք է վերանայի և 

փոփոխություններ կատարի փաստաբանը: 

3. Աշխատողների համար նախատեսված ձեռնարկում պետք է լինի նշում, որտեղ հստակ 

կերպով արձանագրվի, որ այն՝ իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագիր չէ: 

4. Յուրաքանչյուր աշխատող պետք է ստանա ձեռնարկի պատճենը և ստորագրի, որ 

ընթերցել է այն: 

6. Տնօրենությունը պետք է ձեռնարկը վերանայի յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ անգամ և 

անհրաժեշտության դեպքում թարմացնի այն: 

 

Աշխատանքային պայմանները 

 

Լավ աշխատանքը խրախուսելու առումով աշխատանքային պայմանները նույնքան 

կարևոր են, որքան ղեկավար-աշխատող հարաբերությունները: Մի պահ պատկերացրեք, 

որ քայլում եք փողոցում, որտեղ չկան ծառեր կամ բուսականություն: Նույնպիսի 

տհաճություն է աշխատակիցների համար աշխատել մի ջերմատանը, որտեղ չկան 

համապատասխան պայմաններ, շուրջբոլորը մոլախոտեր են, բույսերի մնացորդներ, 

ջերմատունն էլ գտնվում է ոչ բարեկարգ վիճակում:  

Ջերմատունը, դրան կից տարածքը, զուգարանները և շուրջբոլորը պետք է լինեն մաքուր: 

Սա միջատներից և հիվանդություններից խուսափելու համար շատ կարևոր գործոն է: Այն 

նաև կարևոր է ճիշտ կառավարման համար: Աշխատանքը չի ավարտվում՝ մինչև 

ջերմատանը մաքրություն չի ապահովվում: Գործիքները, ստվարաթղթե դատարկ արկղերը 

և այլն պետք է միշտ լինեն իրենց համար նախատեսված տեղերում: Ջերմոցների 

միջանցքները, աշխատանքային աշտարակը և ջերմոցի շուրջ տարածքը պետք է լինեն 

մաքուր: Բացի վերոնշյալ բացասական ազդեցությունից, ջերմատան ոչ կոկիկ վիճակը նաև 

այլ խոչընդոտներ է առաջացնում և ֆիզիկական արգելք է հանդիսանում արդյունավետ 

աշխատանք կատարելու համար: 

Պլանային աշխատանքների կատարման ծրագիրը պետք է գործի ողջ ջերմատան համար, 

որպեսզի աշխատանքները միշտ կատարվեն ժամանակին: Մի փոքր ներկ ցիստերնին, քանի 

դեռ այն չի ժանգոտվել, յուղ հենարանին, քանի դեռ այն չի սառչել կամ ֆրեզի շարժիչի 

տաքացում մինչ այն կանգ առնի - այս ամենը կանխում է անսարքությունը, որը կարող է 

արագ խորանալ և հանգեցնել արտադրական այլ գործողությունների դադարեցման:  

Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ներքին ռիթմը: Երբ իր աշխատանքի արագությունը 

համապատասխանեցվում է այդ ռիթմին, նրա ներդրած ջանքերը նվազագույնի են հասնում, 

իսկ արտադրողականությունը առավելագույնի է հասնում: Հանձնարարությունների ոչ 

տեղին փոփոխությունները և սարքավորման անսարքությունները կոտրում են 

աշխատանքի շարժիչ ուժը: Դա հոգնեցուցիչ է և ընկճում է աշխատողին: 

Աշխատանքային ռեսուրսները պետք է լինեն պատշաճ: Լոգասենյակում պետք է լինեն 

հիգիենայի անհրաժեշտ պարագաները: Ջերմատանը կից նաև պետք է լինի հաճելի վայր 
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աշխատակիցների ընդմիջումների համար: Փոքրիկ նախաճաշը առավոտյան, կեսօրին և 

կեսօրից հետո շատ օգտակար է ջերմատան աշխատողների բարձր 

արտադրողականության համար: Հոգնած աշխատողը արդյունավետ չի աշխատում: 

Աշխատանքային միջոցների բազմաթիվ այլ ասպեկտներ նույնպես արժանի են 

ուշադրության: Անհրաժեշտ է կատարելագործել այն ոլորտները, որոնք կանխում են 

անիմաստ հոգնածությունը և դյուրացնում աշխատանքի արդյունավետությունը: Օրինակ, 

ծառայողական տարածքները հյուսիսային հատվածում, ջերմատուն տանող ճանապարհի 

կեսին, նվազագույնի են հասցնում ուղու երկարությունը:  

  

Ապրանքի որակը 

 

Բացի շուկայական գնից, ապրանքի որակը ևս շատ կարևոր է անձնակազմի կառավարման 

ժամանակ: Դա բարձրացնում է տվյալ ընկերության աշխատողի դիրքը: Երբ մարդը գիտի, 

որ ինքն ընդգրկված է որակյալ ապրանքի արտադրությունում, ստեղծվում է այդ որակին իր 

կատարած աշխատանքով համապատասխանելու դրդապատճառ: 

 

Կրթություն 

 

Շատերը հաճույք են ստանում սովորելուց: Աշխատողի համար հաճելի է, երբ 

ընկերությունը մտածում է իր վերապատրաստման մասին և ապահովում կրթության 

ստանալու հնարավորություն աշխատանքի հետ մեկտեղ: Իրականում դա երկու կողմերի 

համար էլ շահավետ է, քանի որ այն աշխատողները, ովքեր լավ են հասկանում իրենց 

աշխատանքի բնույթը, լավ աշխատող դառնալու ավելի մեծ պոտենցիալ ունեն: 

Վերապատրաստում անցած աշխատակիցներն ավելի արդյունավետ միջոցներ են գտնում 

աշխատանքը լավ կատարելու համար և ավելի հեշտությամբ են գտնում աշխատանքի 

ընթացքում առաջացած խնդիրները լուծելու ուղիներ:  

Ուսուցումը փոքր ընկերությունում իրականացվում է հետևյալ կերպ՝ ղեկավարը 

պարզապես բանավոր բացատրություններ է տալիս աշխատակցին աշխատանքը 

կատարելու ընթացքում: Աշխատողները պետք է տեղեկացվեն շուկայի կողմից պահանջվող 

որակի չափանիշների մասին: Նրանք պետք է իմանան, թե ինչ խնդիրներ կարող են 

առաջանալ սխալների հետևանքով, ինչպես օրինակ՝ տեղեկացվեն միջատներով կամ 

հիվանդություններով վարակների մասին, չափազանց բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի 

վտանգների,  սխալ տնկելու, սննդային խանգարումների և բույսերը պահանջվածից ավելի 

ջեռուցելու վերաբերյալ:  

Ավելի մեծ ընկերությունները, բացի վերը քննարկված գործընթացի իմացությունից, 

սովորաբար վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպում իրենց աշխատողների 

համար: Դրանք կարող են անցկացվել ընկերության շենքում ընկերության ղեկավար կազմի 

աշխատակցի  կամ դրսից հրավիրված մասնագետների ուժերով:  Ընկերությունից դուրս 

հասանելի են կառավարման և մարկետինգի վերաբերյալ թեմաների մատուցվող 

ծառայություններ: Համալսարանի դասախոսները, մրցունակ ջերմատների ագրոնոմները 

(ղեկավարները) կարող են հաղորդել արժեքավոր տեղեկատվություն: Հնարավորության 

դեպքում գլխավոր տնօրենը հանդիպում է կազմակերպում իր աշխատակիցների համար՝ 

հրավիրելով անհրաժեշտ որակավորում ունեցող մասնագետների: 
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Ջերմատան ղեկավարները  (ագրոնոմները) պետք է անպայման լինեն գյուղատնտեսության 

և ագրոբիզնեսի վերաբերյալ կազմակերպվող տեղական միջոցառումների  

հրավիրվածների ցուցակում: Ջերմատան ղեկավարները պետք է տեղեկացվեն 

կազմակերպվող սեմինարների, խորհրդաժողովների մասին և իրենք էլ տեղեկացնեն 

աշխատակիցներին, որոնք, ցանկալի է, մշտապես մասնակցեն կազմակերպվող 

միջոցառումներին:  

 

Կառավարման համակարգը 

 

Շատերը սկսում են զբաղվել ջերմոցային բիզնեսով, քանի որ սիրում են բույսեր աճեցնել: 

Նրանք հաճախ նախընտրում են կատարել բույսերի աճեցման հետ կապված 

աշխատանքներ, քան՝ ջերմատների արդյունավետ կառավարման հետ կապված 

աշխատանք: Փոքր ջերմատան սեփականատերը հաճախ անհրաժեշտ է համարում լինել և´ 

աշխատող և´ ղեկավար: Աշխատողների հետ աշխատելը և նրանց  հետ միևնույն 

աշխատանքային պարտականությունները կատարելը կարող է լինել արժեքավոր գործիք՝ 

թիմային ոգի ստեղծելու համար: Դա կարող է դրդել աշխատողներին՝ միասին ձգտելու և 

հասնելու ընդհանուր նպատակին, արդյունավետ կերպով կատարելու ընկերության 

գործունեության նպատակները: Սակայն ջերմատնատերերը չպետք է մոռանան 

ղեկավարման մասին և պետք է վերահսկեն, որ աշխատանքների կատարման պատճառով 

չտուժի ղեկավարման գործընթացը: 

Կառավարման պլան մշակելու համար գործարարը պետք է կատարի հետևյալ քայլերը՝ 

 

• Սահմանել բիզնեսի վարման ոլորտներն ըստ գործառույթների:  

• Սահմանել, թե ինչ հմտություններ, կրթություն և փորձ է անհրաժեշտ ղեկավար կազմի 

յուրաքանչյուր անդամին իր պաշտոնեական պարտականությունները հավուր պատշաճի 

կատարելու համար: 

• Նկարագրել ներկա պահին աշխատող յուրաքանչյուր անձի հմտությունները, կրթությունը,  

նպատակները, հետաքրքրությունները և աշխատավարձը: 

• Ընտրել աշխատողներ ղեկավար կազմի պաշտոններ զբաղեցնելու համար և կարճ 

նկարագրել նրանց պարտականությունները և որակավորումները: 

• Որոշել այն ոլորտները, որտեղ աշխատողները ավելի պակաս հմուտ են և չկան անհրաժեշտ 

թվով աշխատողներ այդ ոլորտում աշխատելու համար: Կազմել վերապատրաստում 

անցնելու ենթակա աշխատողների ցուցակը:  

• Եթե անհրաժեշտություն կա ընդունելու կես կամ լրիվ դրույքով լրացուցիչ աշխատողների, 

որոշել նրանց աշխատանքի ընդունման ձևը, վարձատրության չափը, շահադրդման ձևը: 

• Ղեկավար կազմին և ջերմատան մյուս աշխատողներին տրամադրել տեղեկատվություն 

աշխատանքային պարտականությունների, վարձատրության չափի, խրախուսիչ 

պարգևատրումների և վերապաստրաստման ընթացակարգի մասին: 

• Ղեկավար կազմին ներկայացնել տեղեկատվություն այն մասնագետների վերաբերյալ, 

որոնց պակասը զգացվում է ջերմատանը: Ընկերությունը կարող է աշխատանքի ընդունել 

խորհրդատուների՝ հատուկ առաջադրանքներ կատարելու համար, ինչպես օրինակ՝ 

բիզնես-խորհրդատու, որը կօգնի բիզնես պլանը մշակելու հարցում, հաշվապահ, որը 
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կպատրաստի հարկային հայտարարագրեր կամ իրավաբան, որը ջերմատան ղեկավար 

կազմին կօգնի բիզնեսի ընդլայնման հետ կապված իրավաբանական հարցերում:  

• Նկարագրել սպասվելիք աշխատանքային փոփոխությունները, որոնք ակնկալվում են մոտ 

ապագայում, օրինակ, այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս աշխատանքից կամ 

գործունեության փոփոխությունից ելնելով՝ անհրաժեշտ է ընդունել ավելի շատ 

աշխատողների կամ այլ մասնագիտացում ունեցող աշխատողների: 

 

Աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման կարիքների 

գնահատում 

Մասնագիտական վերապատրաստման կարիքների ստուգաթերթիկ2  

Վերապատրաստման կարիքների վերլուծությունը պետք է ներառի հետևյալը․ 

✓ Իմանալ, թե ինչ է կազմակերպությունը փորձում իրականացնել։ 

✓ Իմանալ նախկինում իրականացված վերապատրաստումերի արդյունքները: 

✓ Մասնագիտական ո՞ր կարիքների վերաբերյալ պետք է լինի վերապատրաստումը: 

✓ Վերջին շրջանում ի՞նչ գործընթացային և ընթացակարգային փոփոխություններ են տեղի 

ունեցել։ 

✓ Ի՞նչ ռեսուրսներ են հասանելի վերապատրաստման համար։ 

✓ Ո՞ր աշխատողները վերապատրաստման կարիք ունեն։ 

✓ Ո՞վքեր կարող են ծառայել իբրև փորձագետներ։ 

✓ Ո՞ր անձնակազմն է պատրաստվում անցկացնել վերապատրաստում։ 

✓ Ո՞ր ընկերություններն են տրամադրում վերապատրաստման համար նախատեսված 

ուսումնական նյութեր։ 

✓ Ո՞րոնք են առկա գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները։ 

✓ Անհրաժեշտ է ամփոփ ներկայացնել աշխատանքի նկարագրությունը և կազմակերպման 

անցկացման ժամանակացույցը։ 

 

Կարիքների վերլուծություն, ինչպես հասկանալ վերապատրաստման կարիքները  

 

 

Այսօր աշխատանքային միջավայրը պահանջում է, որ աշխատողները լինեն հմուտ, ի 

վիճակի լինեն բարդ առաջադրանքները կատարել արդյունավետ և  արդարացված 

ծախսումներով։ 

 
2 Hr-survey.com, Training and Development Need Analysis Checklist 

Հղում՝ http://www.hr-survey.com/Checklist.htm 

 

Վերապատրաստման կարիքները։ Վերապատրաստման 

կարիքների բացահայտումը՝ կազմակերպությունում 

աշխատողի աշխատանքի արդյունավետությունը 

բարելավելու նպատակով 

http://www.hr-survey.com/Checklist.htm
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Վերապատրաստումն (կարողությունը բարելավող գործիք)  անհրաժեշտ է այն դեպքում, 

երբ աշխատողները  աշխատանքը չեն կատարում նշված պահանջների համաձայն։ Եթե կա 

տարբերություն աշխատանքի կատարման իրական մակարդակի և ակնկալվող 

մակարդակի միջև, ապա դա փաստում է այն մասին, որ վերապատրաստման կարիք կա։ 

Վերապատրաստման կարիքի բացահայտումը կրթական ծրագիր իրականացնելու առաջին 

քայլն է։ Վերապատրաստման կարիքների  հաջող վերլուծությունը կբացահայտի, թե ովքեր 

վերապատրաստման կարիք ունեն և ինչ թեմայով վերապատրաստումներ են անհրաժեշտ։ 

Վերապատրաստման կարիքների վերլուծությունը նաև օգնում է վերապատրաստման 

ռեսուրսներն օգտագործել արդյունավետորեն:  

Ցանկալի է, որ վերապատրաստվեն ջերմատան այն մասնագետները, ովքեր իրոք տվյալ 

վերապատրաստման կարիքն ունեն:  

 

 

Կարիքների վերլուծության եղանակներ 

Ստորև նկարագրված են կարիքների վերլուծության եղանակներ, որոնք կարող են օգնել 

ձեզ  որոշելու, թե որ վերլուծությունն է համապատասխանում ձեր ջերմատանը տվյալ 

իրավիճակում. 

 

✓ Կազմակերպական վերլուծություններ։ Բիզնեսի կարիքների վերլուծություն, 

կազմակերպության ռազմավարության, նպատակների ու խնդիրների  վերլուծություն, կամ 

այլ պատճառներ, որոնք վերապատրաստումը դարձնում են ցանկալի: Ստորև նշված են այն 

հարցերը, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել նախքան վերապատրաստում 

իրականացնելը՝ ով որոշեց, որ վերապատրաստում պետք է կատարվի, ինչու է 

վերապատրաստման ծրագիրը դիտվում իբրև բիզնեսի կոնկրետ խնդրի համար 

առաջարկվող լուծում, կազմակերպության պատմության մեջ եղել են աշխատողների 

վերապատրաստման, կառավարման կամ այլ միջոցառումներ։ 

✓ Անձի վերլուծություն: Վերլուծություն, որն առնչվում է պոտենցիալ մասնակիցներին և 

վերապատրաստումն իրականացնող մասնագետներին: Կարևոր հարցերը, որոնց 

պատասխանում է այս վերլուծությունը, հետևյալներն են՝ ովքեր են ստանալու 

վերապատրատում, ինչպիսին է առարկայի վերաբերյալ նրանց գիտելիքների ներկայիս 

մակարդակը, ով է անցկացնելու վերապատրաստումը, արդյոք աշխատողներն ունեն 

պահանջվող հմտությունները, կան ընթացակարգերին, համակարգչային 

ծրագրակազմերին կամ գործիքակազմին վերաբերող փոփոխություններ, որոնք 

պահանջում են վերապատրաստում: 

✓ Աշխատանքի վերլուծություն/Հանձնարարության վերլուծություն։ Կատարվող 

հանձնարարությունների վերլուծություն։  Սա վերլուծության մի տեսակ է, որը վերաբերում 

է աշխատանքին և այն կատարելու պահանջներին։ Այն նաև հայտնի է իբրև 

հանձնարարության կամ աշխատանքի վերլուծություն։ Այս վերլուծությունը բացահայտում 

է գլխավոր պարտականությունների և դրան համապատասխան հմտությունների 

մակարդակը։ Այն անհրաժեշտ է՝ ստուգելու համար, թե ուսուցումը, որը պետք է  անցկացվի, 

արդյոք ուղղակի առնչություն ունի՞ աշխատանքի բովանդակության հետ։ 

✓ Կատարողականի վերլուծություն: Արդյոք աշխատողները գործը կատարու՞մ են 

հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան։ Եթե կատարված աշխատաքը ցածր է 
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ակնկալվող աշխատանքից, ապա վերապատրաստումը կարո՞ղ է արդյոք օգնել 

բարձրացնելու կատարման արդյունավետությունը։ Կա՞ն աշխատանքի կատարման 

բացթողումներ կամ թերություններ։  

✓ Բովանդակության վերլուծություն։ Փաստաթղթերի վերլուծություն, օրենքներ, 

ընթացակարգեր, որոնք օգտագործվում են աշխատանքում։ Այս վերլուծությունը  

պատասխանում է այն հարցերին, թե գիտելիքների կամ տեղեկատվության ինչ բազա է 

օգտագործվում աշխատանքnւմ։ Այս տեղեկատվությունը վերցվում է ձեռնարկներից, 

փաստաթղթերից կամ կանոնակարգերից։ Կարևոր է, որ ուսուցման բովանդակությունը  

չհակասի աշխատանքի պահանջներին։ Փորձագետը կարող է ստուգել, որ  

բովանդակությունը լինի պատշաճ և համապատասխանի ուսուցման նպատակին։  

✓ Վերապատրաստման  նպատակահարմարության վերլուծություն։ Վերլուծություն 

պարզելու համար՝ արդյո՞ք վերապատրաստումն է խնդրի լուծման ցանկալի եղանակը։ 

Վերապատրաստումը աշխատանքի խնդիրներին վերաբերող մի շարք որոշումներից միայն 

մեկն է։ Սակայն այն միշտ չէ, որ կարող է լինել լավագույնը։ Կարևոր է որոշել, թե 

վերապատրաստում իրականացնելն արդյոք կլինի՞ արդյունավետ։  

✓ Ծախս-օգուտ վերլուծություն: Վերլուծություն՝ կատարված ներդրումների 

փոխհատուցման (ՆՓ) վերաբերյալ։ Արդյունավետ վերապատրաստումը 

կազմակերպության համար ապահովում է ներդրումների մեծ փոխհատուցում: 

 

 

Գիտելիք, հմտություններ, կարողություններ (ԳՀԿ) 

Այսօրվա կազմակերպությունները հաճախ աշխատողներից պահանջում են ունենալ 

անկախ մտածելակերպ և լինել պատրաստ սահմանափակ  տեղեկատվության 

պայմաններում ճշգրիտ որոշումներ կայացնելու համար։ Բնականաբար, այսպիսի 

աշխատանք կատարելու համար, եթե աշխատողը չունի նման հմտություններ՝ 

պահանջվում է վերապատրաստում: Ստորև ներկայացված են այն ունակությունները, 

որոնք անհրաժեշտ են աշխատողներին իրենց գործը պատշաճ կատարելու համար։  

✓ Հարմարվողականություն 

✓ Վերլուծական հմտություններ 

✓ Աշխատանքի ընթացքում կողմնորոշում 

✓ Բիզնեսի վերաբերյալ գիտելիքներ/ խորաթափանցություն 

✓ Հմտությունների ուսուցում/ աշխատողների մասնագիտական մակարդակի 

բարձրացում 

✓ Հաղորդակցություն, իրազեկում 

✓ Հաճախորդի նկատմամբ ուշադրություն 

✓ Որոշումների  կայացում 

✓ Ֆինանսական կառավարում 

✓ Լայն մտահորիզոն 

✓ Նորարարություն 

✓ Միջանձնային հմտություններ 

✓ Առաջնորդություն 

✓ Խնդիրների առաջադրում 
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✓ Ռիսկի կառավարում 

✓ Համոզում և ներազդում 

✓ Ծրագրավորում 

✓ Խնդրի լուծում 

✓ Ծրագրի կառավարում 

✓ Արդյունքների նկատմամբ կողմնորոշում 

✓ Ինքնակառավարում 

✓ Թիմային աշխատանք 

✓ Նոր տեխնոլոգիաներ 

  

Կարիքների գնահատման մեթոդներ 

Գոյություն ունեն կարիքների գնահատման մի շարք հիմնական մեթոդներ․ 

✓ ուղղակի դիտարկում 

✓ հարցաթերթիկներ 

✓ խորհրդակցություն կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող կամ հատուկ գիտելիքների 

տիրապետող անձանց հետ  

✓ հավելյալ գրականության ընթերցում 

✓ հարցազրույցներ 

✓ ֆոկուս խմբեր 

✓ գնահատումներ/հետազոտություններ 

✓ արձանագրությունների և հաշվետվությունների ուսումնասիրում 

✓ աշխատանքի նմուշօրինակներ 

Վերապատրաստման իրականացում 

Իրենց աշխատանքն ավելի լավ ու արդյունավետ կատարելու համար կան աշխատողների 

վերապատրաստման համար նախատեսված բազմաթիվ հասանելի մեթոդներ և նյութեր: 

Կազմակերպությունը պետք է կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել և հասկանալ, թե 

իր համար որ մեթոդն է առավել նպատակահարմար: Յուրաքանչյուր պարապմունքի 

ընթացքում մի քանի մեթոդների օգտագործումը կարող է ամենաարդյունավետ միջոցը 

լինել և օգնել աշխատողներին սովորել ու պահպանել ստացած տեղեկատվությունը։ 

Մինչ վերապատրաստման հատուկ մեթոդների քննարկումը, ձեզ տվեք հետևյալ հարցերը․ 

1. Որո՞նք են վերապատրաստում անցնելու ձեր նպատակները 

✓ Նոր հմտություններ։  

✓ Նոր մեթոդներ՝ հին հմտությունների համար։  

✓ Ավելի լավ վերաբերմունք աշխատավայրում։  

✓ Ավելի անվտանգ աշխատավայր։  

✓ Խտրականությունից և ոտնձգությունից զերծ արդար և հավասար 

պայմաններով աշխատավայր։  

2. Ո՞վքեր են վերապատրաստվում 

✓ Նոր աշխատողները 
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✓ Փորձառու աշխատողները 

✓ Ղեկավար աձնակազմը 

 

3. Ո՞րն է ձեր վերապատրաստման բյուջեն։ 

4. Ձեր կազմակերպությունում որքա՞ն ժամանակ է հատկացվել վերապատրաստ-

մանը։  

5. Ի՞նչ ռեսուրսներ և նյութեր ունեք ձեր տրամադրության տակ 

վերապատրաստումն անցկացնելու համար։  

Այս հարցերի պատասխանները օգնում են վերապատրաստում անցնելու մեթոդների ճիշտ 

որոշումներ կայացնել: Այժմ եկեք քննարկենք այդ մեթոդները, դրանց առավելություններն 

ու թերությունները և թե երբ են դրանք լավագույնս համապատասխանում  

վերապատրաստման ծրագրին: 

Վերապատրաստման մեթոդներ 

 

Դուք կարող եք վերապատրաստումները դարձնել արդյունավետ և վստահ լինել, որ ձեր 

լսարանը ուշադիր է դասերի ընթացքում։ Ահա դրան հասնելու մի քանի ուղիներ․ 

 

✓ Ձեր վերապատրաստվողներին սովորեցրեք տիրապետել հանրության առջև ելույթ 

ունենալու  արվեստին և գիտությանը։ 

✓ Ձեր վերապատրաստողներին ապահովեք իրենց անհրաժեշտ նյութերով։ 

✓  Օգտագործեք ինտերակտիվ մեթոդներ: 

Չնայած վերապատրաստման ոլորտում կատարված տեխնոլոգիական մեծ առաջընթացին, 

ավանդական ձևաչափերը վերստին համարվում են կենսունակ և արդյունավետ։   

Լսարանային կամ դասախոսի կողմից իրականացվող վերապատրաստում  

 

 

 

 

 

 

 

Դասախոսի կողմից իրականացվող վերապատրաստումը առայժմ մնում է որպես 

վերապատրաստման ամենատարածված մեթոդներից մեկը։ Կան դրանց շատ տեսակեր, 

որոնցից են․ 

Նկար 10.5 Աշխատակիցների 

լսարանային վերապատրաստում 
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✓ Սև կամ սպիտակ գրատախտակ։ Սա կարող է համարվել «ամենահնաոճ» միջոցը, 

սակայն այն դեռևս կարող է լինել արդյունավետ, հատկապես՝ երբ դուք 

վերապատրաստվողներին հրավիրում եք գրել գրատախտակին կամ խնդրում եք ձեր 

գրածի պատասխանը վերստին ներկայացնել գրատախտակին։ 

✓ Պրոյեկտորի կիրառման մեթոդ: Այս մեթոդը գնալով փոխարինվում է 

համակարգչային ելույթներով  (PowerPoint-ի միջոցով), որոնք ավելի քիչ ձեռքի 

աշխատանք են պահանջում, սակայն այդ միջոցները կարևոր են այն առումով, որ 

թույլ են տալիս ոչ միայն գրել դրանց վրա, այլև հեշտությամբ տեղում 

փոփոխություններ կատարել։  

✓ Տեսասարքի օգտագործում: Դասախոսությունները կարող են ընդմիջվել 

տեսաձայնագրություններով, որոնք բացատրում են տվյալ ուսումնական թեմայի ինչ-

որ հատվածներ կամ ներկայացնում են քննարկում տվյալ ուսումնասիրություններին 

առնչվող փաստերի շուրջ:   

✓ Համակարգչային ծրագրակազմով (PowerPoint-ով) պաշտոնական ելույթ։ 

Համակարգչային ծրագրակազմով ելույթը օգտագործվում է խմբակային ուսուցում 

անցկացնելու նպատակով, որը գլխավորում է դասախոսը։ Ուսուցանվող նյութերը 

տրամադրվում են  սկավառակի վրա (CD-ROM)  գրանցված։ Դրանք ցուցադրվում են 

մեծ էկրանին՝ ապահովելով ցանկացած թվով վերապատրաստվողների 

մասնակցություն: Աշխատողները կարող են նաև անհատապես օգտագործել այդ 

ծրագրերը, որի շնորհիվ հնարավոր է հեշտությամբ  կազմակերպել-անցկացնել 

կարճաժամկետ դասընթացներ այն վերապատրաստվողների համար, ովքեր բաց են 

թողնում խմբակային պարապմունքները: Այս մեթոդը դասախոսության 

ամենատարածված մեթոդներից մեկն  է և կարող է զուգակցվել ուսումնական 

նյութերի և այլ ինտերակտիվ մեթոդների հետ:  

✓ Պատմություններ պատմելը: Պատմությունները կարելի է օգտագործել որպես 

ճիշտ և սխալ ճանապարհներով իրականացվող հմտությունների օրինակներ: 

Մեթոդը մեծ ծախսեր չի պահանջում, հատկապես՝ երբ վերապատրաստողներն 

իրենք պատմելու բան ունեն: Այս մեթոդը առավել արդյունավետ է գործում կարճ 

հարցացրույցների ժամանակ հնչած այնպիսի հարցերով, ինչպիսիք են․ 

 

Ինչպե՞ս է այս պատմությունը առնչվում վերապատրաստմանը։  

Ինչպի՞սի զգացողություններ են առաջացնում ձեր մեջ գլխավոր հերոսի կատարած 

ընտրությունները։  

Ի՞նչ ենթադրություններ առաջացրեց ձեր մեջ պատմությունը։ Արդյո՞ք դրանք ճիշտ էին:  

Ի՞նչ կանեիք դուք, որը կտարբերվեր դրանից:  

 

Առավելություններ 

✓ Դասախոսի ղեկավարությամբ լսարանային ուսուցումը արդյունավետ մեթոդ է 

մեծածավալ նյութի մատուցման առումով, երբ գործ ունեք մեծ կամ փոքր խմբով 

աշխատողների հետ։  

✓ Սա անձնական, երես առ երես ձևաչափի ուսուցում է, ի տարբերություն 

համակարգչային և ուսուցման այլ մեթոդների, որոնց քննարկմանը 

կանդրադառնանք ավելի ուշ:  
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✓ Այն ապահովում է նույն տեղեկատվության հասանելիությունը յուրաքանչյուրին 

նույն ժամանակամիջոցում:  

✓ Այն քիչ ծախսատար է, հատկապես, երբ դրսից հրավիրված  դասախոսներ չկան:  

✓ Պատմությունների պատմումը գրավում է մարդկանց ուշադրությունը։ 

 

Թերություններ 

✓ Երբեմն այն ինտերակտիվ չէ։ 

✓ Վերապատրաստման հաջողության գաղտնիքը մեծապես կախված  է դասախոսի 

աշխատանքի արդյունավետությունից։ 

✓ Երբ մասնակցում են  մեծ թվով վերապատրաստվողներ, լսարանային դասացուցակի 

կազմումը կարող է դժվարանալ, հատկապես՝ երբ մասնակիցները  գտնվում են 

տարբեր վայրերում: 

Ինտերակտիվ մեթոդներ 

Կան բազմաթիվ եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս վերապատրաստման ծրագրի 

պարապմունքները բաշխել այնպես, որ սովորողները շարունակ լինեն ուշադիր և 

ներգրավված:  

✓ Վիկտորինաներ։ Երկար ու բարդ պարապմունքը պարբերաբար ընդհատեք 

ընդմիջումով՝ մասնակիցներին առաջարկելով կարճ վիկտորիանաներ այն 

տեղեկատվության վերաբերյալ, որը նոր եք ներկայացրել։ Դուք կարող եք նաև 

պարապմունքները սկսել նախավիկտորինայով, դրանով իսկ մասնակիցներին 

հասկացնելով, որ հաջորդիվ լինելու են ստուգող, ամփոփիչ հարցերը: 

Վերապատրաստվողները կշարունակեն մնալ ուշադիր, որպեսզի  բարելավեն իրենց 

նախավիկտորինային միավորները՝ պատրաստվելով վերջնական ստուգարքին:  

Այնուհետև ոգևորեք մասնակիցներին՝ առաջարկելով նրանց պարգևներ:  

✓ Փոքր խմբային քննարկումներ: Մասնակիցներին բաժանեք փոքր խմբերի և տվեք 

նրանց իրավիճակի վերլուծության դեպքեր կամ աշխատանքային իրավիճակների 

օրինակներ, որպեսզի նրանք քննարկեն և առաջարկեն դրանց վերաբերյալ 

լուծումներ։ Սա լավ միջոց է հատկապես բանիմաց, փորձառու աշխատողների 

համար՝  նորերին իրենց փորձառությունը փոխանցելու առումով։ 

✓ Իրավիճակի վերլուծության դեպքեր։ Վերլուծելով իրական աշխատանքի հետ 

կապված իրավիճակները, աշխատողները կարող են սովորել, թե ինչպես գործել 

համանման իրավիճակներում: Նրանք կարող են նաև հասկանալ, թե ինչպես կարող 

են աշխատանքի զանազան տարրերը համատեղ գործելով խնդիրներ առաջացնել ու 

նաև տալ լուծումներ։ 

✓ Ակտիվ ամփոփումներ։ Ստեղծեք փոքր խմբեր և թույլ տվեք, որ նրանք առաջնորդի 

ընտրեն: Խնդրեք նրանց ամփոփել դասախոսության գլխավոր դրույթները և թույլ 

տվեք յուրաքանչյուր թիմի առաջնորդին լսարանին ներկայացնել ամփոփումները: 

Թող բարձրաձայն կարդա նախապես գրված ամփոփումը և համեմատի այն 

մասնակիցների տպավորությունների հետ: 

✓ Հարց  ու պատասխան: Ոչ պաշտոնական, պարզ հարցուպատասխանի 

պարապմունքները բարձր արդյունավետություն են ապահովում փոքր խմբերի 
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դեպքում։ Դրանք անցկացվում են մեծամասամբ հմտությունները թարմացնելու և ոչ 

թե նոր հմտություններ ուսուցանելու համար: Օրինակ, հարցուպատասխանից ու 

քննարկումներից հետո  ղեկավարը կարող է հեշտությամբ կարճ բացատրության 

ձևով ներկայացնել գերատեսչական ընթացակարգում տեղի ունեցած որոշ 

փոփոխությունները:  

✓ Հարցաքարտեր։ Դասախոսության ընթացքում խնդրեք մասնակիցներին գրել 

քննարկվող թեմայի վերաբերյալ հարցեր: Հավաքեք դրանք և անցկացրեք 

վիկտորինա/ամփոփիչ պարապմունք։ 

✓ Դերախաղ: Ստեղծեք իրավիճակներ, որոնք հնարավոր է պատահեն 

աշխատավայրում։ Աշխատողները սովորում են, թե ինչպես շտկել զանազան 

իրավիճակներում ծագած խնդիրները, նախքան դրանց հետ բախվելը բուն 

աշխատանքում: Դերախաղը հրաշալի ուսուցողական մեթոդ է միջանձնային շատ 

հմտությունների ձևավորման համար, ինչպիսիք են հաճախորդների սպասարկումը, 

աշխատանքային հարցազրույցները և ղեկավարումը:  

✓ Մասնակցի վերահսկում։ Կազմեք դասավանդվող առարկաների ու թեմաների 

ցանկ։ Խնդրեք մասնակիցներին վերանայել այն և ընտրել այն թեմաները, որոնց 

մասին իրենք ցանկանում են ավելի խորը իմանալ: Հանդիպեք և բացատրեք այդ 

թեման և ապա անցեք հաջորդ մասնակցին:  

✓ Ցուցադրություններ։ Հնարավորության դեպքում բերեք գործիքներ կամ 

սարքավորումներ, որոնք վերապատրաստման թեմայի մաս են կազմում և 

ցուցադրեք ուսուցանվող քայլերը կամ ընդունվող գործընթացները:  

 

Առավելություններ  

✓ Ինտերակտիվ պարապմունքները վերապատրաստվողներին ներգրավված են 

պահում ուսուցման գործընթացի մեջ, որը նրանց դարձնում է ավելի 

պատրաստակամ նոր տեղեկատվություն ընդունելու առումով:  

✓ Դրանք վերապատրաստումը դարձնում են ավելի ուրախ և հաճելի:  

✓ Դրանք ուղիներ են հարթում փորձառու աշխատողների գիտելիքներն ու փորձը 

փոխանցելու համեմատաբար նոր աշխատողներին:  

✓ Դրանք կարող են ներկայացնել, թե որքանով են վերապատրաստվողները 

յուրացրել նյութը։  

Թերություններ  

✓ Ինտերակտիվ պարապմունքները կարող են տևել երկար,  քանի որ այնպիսի 

աշխատանքներ, ինչպիսիք են վիկտորինաների կազմակերպումը կամ փոքր խմբերի 

բաժանումը, ժամանակատար են: 

✓ Որոշ մեթոդներ, ինչպես, ասենք, մասնակցի նկատմամբ հսկողությունն է, կարող են 

ավելի պակաս համակարգված լինել, ուստի վերապատրաստողները պետք է 

հաստատ իմանան՝ անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը հասանելի՞ է արդյոք 

մասնակիցներին: 
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Գործնական վերապատրաստում   

Փորձնական կամ գործնական ուսուցումը առաջարկում է աշխատողներին սովորեցնել մի 

քանի ավելի արդյունավետ մեթոդներ։ Դրանք են․ 

✓ Խաչաձև վերապատրաստում։ Այս եղանակը  թույլ է տալիս աշխատողներին  

ստանալ աշխատանքային այլ փորձառություն, որը ոչ միայն ընդլայնում է 

աշխատողների հմտությունները, այլև օգնում է ընկերություններին ունենալ 

աշխատողներ, ովքեր կարող են կատարել մեկից ավելի գործ։ Խառը 

վերապատրաստումը  հնարավորություն է տալիս աշխատողներին  ավելի լավ 

գնահատել,  թե ինչ են անում գործըկերները և թե որքանով  է նրանց աշխատանքը 

համապատասխանում  մյուսների աշխատանքին։ 

✓ Ցուցադրություններ: Դրանք գերազանց միջոց են սովորեցնելու աշխատողներին  

օգտագործել նոր գործիքներ կամ նրանց ուսուցանելու նոր գործընթացում 

ընդգրկվելու քայլերը։ Դրանք օգտակար են նաև անվտանգ աշխատելու 

հմտություններ ուսուցանելու  առումով։ Ցուցահանդեսի համատեղումը  հարց ու 

պատասխանի հետ այն դարձնում է վերապատրաստման հզոր ու գրավիչ ձև։    

✓ Վարպետության դաս: Վարպետության դասի նպատակն է բարձրացնել 

աշխատողի արտադրողականությունը։ Վարպետության դասը  ուշադրությունը 

կենտրոնացնում է աշխատողի անհատական կարիքների վրա և  ընդհանրապես այն 

ավելի պակաս պաշտոնական բնույթ է կրում, քան վերապատրաստման մյուս 

տարբերակները։ Այս պարագայում չեն անցկացվում վերապատրաստման 

դասընթացներ։ Աշխատանքի մեջ վարպետացնելու գործը ստանձնում է մենեջերը, 

տեխհսկիչը կամ փորձառու աշխատողը։ Անձը, որը վարպետություն է սովորեցնում, 

աշխատում է վերապատրաստվողի հետ, ազատ ժամին նրան է փոխանցում իր 

հմտությունները հետևյալ ձևով․ 

 

o պատասխանում է հարցերին, 

o առաջարկում է ավելի արդյունավետ ռազմավարություններ, 

o ուղղում է սխալները, 

o ուղղորդում է դեպի նպատակները, 

o աջակցում է ու ոգևորում, 

o տրամադրում է գործնական գիտելիքներ։ 

✓ Անվտանգության վերաբերյալ դասընթացներ։ Սրանք աշխատողների համար 

լավ ուղի են իրենց հմտությունները գործնականում կիրառելու համար։ 

Անվտանգության վերաբերյալ դասընթացներն, օրինակ, արդյունավետ են, երբ 

ուսուցանվում է արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածություն։  

 

Գործնական վերապատրաստման առավելություններն ու թերություններն են՝ 
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Առավելություններ 

✓ Գործնական վերապատրաստման մեթոդները արդյունավետ են, երբ ուսուցանում 

են  նոր ընթացակարգեր և նոր սարքավորումներ։ 

✓ Վերապատրաստվողները դրանք անմիջականորեն կիրառում են  իրենց 

աշխատանքներում։ 

✓ Դրանք վերապատրաստողներին հնարավորություն են  ընձեռում  անմիջապես 

հասկանալ՝ արդյոք վերապատրաստվողը սովորել է նոր հմտությունը կամ 

ընթացակարգը։  

Թերություններ  

✓ Դրանք լավ արդյունք չեն ապահովում մեծ խմբերի դեպքում, եթե դուք չունեք ամեն 

մի աշխատողի համար բավարար քանակի սարքավորումներ։ 

 

Համակարգչային վերապատրաստում (ՀՎ) 

Համակարգչային վերապատրաստումը ավելի ու ավելի մեծ տարածում է ձեռք բերում, 

որովհետև տեխնոլոգիան շարունակ զարգանում է և դառնում դյուրօգտագործելի։ Թեպետ 

վերապատրաստման ավանդական ձևերը քիչ հավանական է, որ լիովին փոխարինվեն 

տեխնոլոգիական լուծումներով, սակայն շատ հավանական է, որ դրանք 

կատարելագործվեն ու ընդլայնվեն։ Վերապատրաստում անցկացնելու առումով 

մարդկային հարաբերությունները միշտ մնալու են կարևոր բաղադրիչ։ Սակայն լավ կլինի 

ավելի մոտիկից դիտարկել, թե վերապատրաստման ինչ տեխնոլոգիաներ է պետք 

առաջարկել, դրանք ինչպես կարող են փոխարինել վերապատրաստման գոյություն 

ունեցող ծրագրերին կամ օգտագործվեն նորերի մշակմանը զուգահեռ։ Համակարգչային 

տեխնիկայի վրա հիմնված ձևաչափերը տպագիր նյութերից տարբերվում են իրենց  խիստ 

արդիական,  բազմամիջավայր բարդ ծրագրերով, որոնք տանում են դեպի վիրտուալ 

իրականություն։  

Առավելությունները 

✓ Վերապատրաստման համակարգչավորված ծրագրերը հեշտ է օգտագործել։ 

✓ Դրանք կարելի է հաճախ ձևափոխել, հարմարեցնել պահանջներին կամ ունենալ 

ձևափոխված  տարբերակը։ 

✓ Դրանք վերապատրաստվողներին լավ օգնում են մշակել ու գործնականում կիրառել 

նոր հմտություններ։  

✓ Դրանք օգտակար են որակավորման բարձրացման դասընթացների համար։ Դրանք 

կիրառելի են ինքնուրույն սովորելիս։  

✓ Դրանք կարող են լինել ոչ այնքան ծախսատար, քանի որ  նույն գործիքն ու ծրագիրը 

կարող են օգտագործել մեծ թվով աշխատողներ:  

✓ Դրանք հարմարավետ են, քանի որ վերապատրաստվողները կարող են դրանցով 

սովորել իրենց հարմար ժամին։ 
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✓ Համակարգչավորված ծրագրերը հնարավոր է օգտագործել օրական 24 ժամ, 

շաբաթվա բոլոր 7 օրերին։ Անկախ այն բանից՝ աշխատողը որ հերթափոխում է 

աշխատում, վերապատրաստումը միշտ հասանելի է նրան։  

✓ Որոշ ծրագրեր ինտերակտիվ են, պահանջում են մասնակիցներից պատասխանել 

հարցերին, կատարել ընտրություններ և փորձառություն ստանալ ըստ իրենց 

ընտրանքի։ Այս փոխգործակցությունը տալիս է գիտելիքների ընդլայնման և 

պահպահման հնարավորություն։  

✓ Ծրագրերը միօրինակ են, որը թույլ է տալիս վերապատրաստումն իրականացնել 

ստանդարտ ձևաչափով։ 

✓ Դրանք չափելի են։ Երբ վերապատրաստման ժամանակ համակարգիչներ են 

օգտագործվում, ապա հնարավոր է հետևել, թե յուրաքանչյուր աշխատող կոնկրետ  

ինչ է սովորել համակարգչով։ Շատ ծրագրեր ունեն սովորածը ստուգելու 

հնարավորություններ: Սա հնարավորություն է տալիս հասկանալ՝ արդյոք 

աշխատողը հասկացել է թեման։  

Թերություններ 

✓ Այս ծրագրերը պահանջում են, որ վերապատրաստվողները ունենան 

համակարգչային գիտելիքներ: 

✓ Շփման իսպառ կամ գրեթե իսպառ բացակայություն վերապատրաստողի հետ։ 

Եթե վերապատրաստվողները հարցեր ունեն, ապա այս դեպքում չկա որևէ մեկը, 

ում կարելի է հարցն ուղղել։  

✓ Ծրագրերը արդյունավետ չեն այսպես կոչված «նուրբ հմտություններ» 

(սոցիալական, միջանձնային, ոչ ակադեմիական հմտություններ) ուսուցանելիս։ 

Օրինակ՝ հաճախորդների սպասարկում, վաճառք կամ նրբանկատություն: 

✓ Դրանք լավագույն ընտրությունը  չեն  նոր կամ մեկանգամյա վերապատրաստման 

համար։ Վերապատրաստողներն, անշուշտ, կարիք ունեն կենդանի շփման, որի 

ընթացքում կկարողանան մտքեր փոխանակել նոր հմտությունների կամ 

գաղափարների շուրջ։ Իսկ վերապատրաստվողները այս դեպքում ի վիճակի կլինեն 

տալ հարցեր ու ստանալ սպառիչ պատասխաններ։  

✓ Անհաջող մշակված մի քանի ծրագրեր պարզապես «ձանձրալի» են և կարող են 

հանգեցնել վերապատրաստվողների կողմից նյութի յուրացման ցածր մակարդակի: 

 

Առցանց կամ Էլեկտրոնային ուսուցում 

Համակարգչային վերապատրաստմանը զուգահեռ, բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք 

ունեն աշխատողներ երկրի զանազան վայրերում, վերապատրաստում տրամադրելու 

համար կիրառում են նաև ուրիշ տեխնոլոգիաներ: Այժմ ընկերություններում էլեկտրոնային 

ուսուցման կիրառումը հասնում է ռեկորդային ցուցանիշի և ASTD-ի կանխատեսումներով 

այդ թիվը շարունակելու է աճել։ Այս մեթոդը ավելի ու ավելի զանգվածային է դառնում, քանի 

որ մուտքը համացանց ավելի լայն ընդգրկում է ստանում։ Նման օրինակ կարող է լինել 

համացանցային վերապատրաստումը: 
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Համացանցային վերապատրաստում։  Ըստ այս մեթոդի, համակարգչային 

վերապատրաստման մոդուլները տեղադրվում են համացանցում, որի շնորհիվ 

ընկերությունները կարողանում են դրանք հասանելի դարձնել իրենց աշխատողներին: 

Վերապատրաստման նյութերը  կանոնակարգված են, քանի որ բոլոր 

վերապատրաստվողները օգտագործելու են նույն ծրագիրը։ Նյութերը նույնպես հեշտ է 

թարմացնել, այնպես որ ձեր վերապատրաստումը միշտ ընթանալու է արտադրությանը 

համաքայլ։ 

Առավելությունները 

✓ Առցանց կամ համացանցային ուսումնական ծրագրերը արդյունավետ են 

վերապատրաստման համար,  քանի որ կարող են ընդգրկել բազմաթիվ տարածքներ։  

✓ Դրանք տնտեսում են ընկերության դրամական միջոցները՝ կրճատելով 

գործուղումների ծախսերը։ 

✓ Դրանք կարող են ապահովել ավելի քիչ ծախսատար վերապատրաստումներ՝ 

արտաքին փորձագետների ու խորհրդատունների հրավիրելու առումով։  

✓ Դրանք օգտակար են որակավորման բարձրացման դասընթացների անցկացման 

համար։ 

✓ Դրանք լավ են ինքնուրույն ուսուցման համար։  

✓ Դրանք  կարելի է հեշտությամբ թարմացնել և համապատասխանեցնել ընկերության 

նոր քաղաքականություններին կամ գործընթացներին ու օրենսդրական 

նորույթներին: 

✓ Դրանք վերապատրաստողներին տալիս են  ընտրության՝ շարունակ աճող 

հնարավորություն՝ ուսուցողական ծրագրերը աշխատողի ունեցած գիտելիքների ու 

հմտությունների մակարդակի հետ համապատասխանեցնելու առումով։  

Թերություններ    

✓ Այս ծրագրերը պահանջում են մասնակիցներից համակարգչային իմացություն 

✓ Դրանք սովորաբար ընդհանրական են և ոչ թե պատվիրված միայն ձեր ընկերության 

կարիքների համար։ 

✓ Հնարավոր է, որ առանձին աշխատողների դուր չգա  անձնական շփման վրա 

չհիմնված այսպիսի վերապատրաստումը։ 

✓ Համակարգչային կապի բացակայությունը կարող է սահմանափակել կամ 

խոչընդոտել ուսուցման մատչելիությունը։  

✓ Անհամապատասխան կամ հնացած  սարքերը (օրինակ, ձայնաքարտ, գրաֆիկական 

արագացուցիչներ և տեղական նշանակության ցանցեր) կարող են ծրագրերի 

չաշխատելու պատճառ դառնալ։  

✓ Ձեր ընկերության համացանցային ծառայությունները կարող են չունենալ 

համապատասխան ալիքային ծածկույթ։ 


