ԲՍԱԲԾ ՆԸ
Բսաբծթյնը ՀՀ գյղատնտեսթյան առաջատար ճյղն է: Այժմ տալիս է տնտեսթյան այս ճյղի համախառն արտադրանքի մոտ 60%-ը:
Բսաբծթյան հիﬓական արտադրաﬕջոցը մշակովի հողերն են, որոնք
հայտնի են ակտիվ օգտագործվող գյ#ղատնտեսական հանդակներ աննով:
Մշակովի հողերի ﬔծ մասն օգտագործվմ է որպես վարելահող (450 հազ.
հա), որտեղ կատարվմ է վարցանք, մշակվմ են բյսեր: Դա բսաբծթյան դաշտավար#թյան ճյղն է:
Որտե՞ղ են տեղաբաշխված ՀՀ աﬔնաընդարձակ մշակովի
հողերը:

Դաշտավարթյան վերին սահմանը ﬔր հանրապետթյնմ հասնմ է
2200 մ բացարձակ բարձրթյնները: Մշակովի բյսերի շարքմ աﬔնաﬔծ
բաժինն նեն հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբ#յսերը,
որոնք կազմ#մ են ցանքատարած#թյ#նների շ#րջ 55%-ը: Երկրորդ տեղ#մ
են կերային մշակաբ#յսերը` շ#րջ 23%-ը, որոնք բազմամյա  ﬕամյա խոտաբյսեր, անասնակերի եգիպտացորեն, արմատապտղներ են: Մինչև 90-ական թվականները դրանք եղել են առաջին տեղ#մ:
ՀՀ-մ հացահատիկ մշակմ են գրեթե աﬔնրեք` 500-ից ﬕնչև 2200 մ
բարձրթյններմ: Դրանց մշակթյան համար առավել բարենպաստ պայմաններ կան Շիրակի դաշտմ և Տեղի (Գորիսի) սարավանդմ:
Հացահատիկի ցանքատարածթյններմ գերակշռողն աշնանացան ցորենն է, երկրորդ տեղմ գարնանացան գարին է: Մշակմ են նաև եգիպտացորեն, լոբի, ոլոռ, վարսակ, հաճար և այլն: ՀՀ-մ 2012 թ. արտադրվել է ավելի
քան 450 հազ. տ հացահատիկ:
ՀՀ-ն ագրոկլիմայական պայմաններմ բարձր բերքատվթյն և եկամտաբերթյն նեն տեխՀՀ ցանքատարածթյնների
նիկական և բանջարաբոսկառցվածքն ըստ մշակաբյսերի
տանային
մշակաբյսերը:
Բանջարաբոստանային մշակաբյսերի տարածման հիﬓական
շրջանը Արարատյան դաշտն
է: Այստեղ բարձր բերք են տալիս հատկապես ձﬔրկն  սեխը և ջերմասեր բանջարեղենը` լոլիկը, տաքդեղը և սմբկը:
Սրանք մշակվմ են նաև հանրապետթյան հյսիսարևելյան
և հարավարևելյան ցածրադիր
մասերմ:
Երկրագործական
առմով առանձնանմ է 15002000 մ բարձրթյան գոտին,
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որը մասնագիտանմ է պակաս ջերմասեր  ցրտադիմացկն բանջարաբոստանային մշակաբյսերի՝ կաղամբի, գազարի և բազկի մշակման գծով:
Կարևորագյն պարենային մշակաբյս է կարտոֆիլը, որն աճմ է բոլոր
բնական գոտիներմ: ՀՀ-մ առավել հայտնի կարտոֆիլացան շրջաններն են
Սևանի ավազանը, Շիրակի և Լոռ դաշտերը: Արարատյան դաշտը մասնագիտացած է վաղահաս կարտոֆիլի մշակթյան գծով: Կարտոֆիլի համախառն
բերքն անցնմ է 600 հազ. տ-ից, որի ﬕ մասն արտահանվմ է Վրաստան:
Անցած տասնամյակներին ﬔծ փոփոխթյն է կրել տեխնիկական մշակաբ#յսերի տեսականին: Վերջին տարիներին թռիչքային աճ է գրանցել
ծխախոտագործթյնը, որի համախառն բերքը 2007 թ. հաﬔմատ աճել է 7
անգամ՝ կազﬔլով 1,8 հազ. տ (2012 թ.): Շիրակի դաշտի ագրոկլիմայական
պայմանները նպաստավոր են շաքարի ճակնդեղի, իսկ Արարատյան դաշտինը՝
եթերայղատ խորդեն մշակթյան համար: Ներկայմս փորձեր են արվմ
վերականգնել նշված մշակաբսերի արտադրթյնը:
Այգեգործ#թյ#նը: Հանրապետթյան մշակովի հողերից բազմամյա տնկարկներ են պտղների, հատապտղների և խաղողի այգիները, որոնց
ցանքերը կազմմ են 56,7 հազ. հա (2012 թ.): Այգեգործթյնն #նի երկ# ենթաճյ#ղ` խաղողագործ#թյ#ն և պտղաբ#ծ#թյ#ն:
Այգեգործ#թյ#նը հանրապետ#թյան գյ#ղատնտեսական մասնագիտացման գլխավոր #ղղ#թյ#ններից է: Այն բնակչ#թյանն ապահով#մ է
անհրաժեշտ թարմ և պահածոյացված սննդամթերքով, իսկ գին#-կոնյա-
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Հացահատիկային հիﬓական
մշակաբ!յսը աշնանացան ցորենն է

Առվ!յտը տարածված
կերային մշակաբ!յս է

կի # պահածոների արդյ#նաբեր#թյանը` հ#մքով: Հանրապետ#թյ#ն#մ
2012 թ. արտադրվել է ավելի քան 240 հազ. տ խաղող և 330 հազ. տ պտ#ղ:
Խաղողագործթյնը ﬔր լեռնաշխարհի բնակչթյան հնագյն զբաղմնքներից է և նի հազարամյակների պատմթյն: Մեր խաղողագործթյան կարևոր առանձնահատկթյնն այն է, որ խաղողի վազը Արարատյան
դաշտմ ձﬔռային ցրտահարթյնից պաշտպանել համար ծածկմ են հողով` «թաղ#մ են»: Այդ պատճառով էլ ՀՀ-մ խաղողագործթյնն, ի տարբերթյն այլ երկրների, ավելի աշխատատար է և պակաս շահ#թաբեր:
ՀՀ-մ խաղողագործթյան վերին սահմանը հասնմ է մոտ 1400 մ բացարձակ բարձրթյնները: Հայաստանմ հազարամյակների ընթացքմ ժողովրդական սելեկցիայի շնորհիվ ստեղծվել են խաղողի բազմազան տեսակներ:
Ներկայմս լայն տարածմ նեցող տեղական տեսակներն են` Ոսկեհատը,
Գառան դմակը, Սև Արենին, Կարմրահյթը, Նռնենին և այլն: Ներմծված տեսակ է Ռկացիթելին:
Հանրապետթյնմ ձևավորվել է խաղողագործական չորս շրջան: Առաջին տեղմ Արարատյան դաշտն է` նախալեռնային գոտ հետ ﬕասին: Երկրորդը հյ#սիս-արևելքն է, երրորդը` Արփայի հովիտը և չորրորդը` Զանգեզ#րի հարավը (Մեղրին):
Պտղաբ#ծ#թյան համախառն բերքի վրա ﬔծ ազդեց#թյ#ն են
թողն#մ ﬔր հանրապետ#թյան փոփոխական եղանակային պայմանները,
հատկապես վաղ գարնանային և #շ աշնանային ցրտահար#թյ#նները:
Պտղի և հատապտղի պահանջարկը ներքին շկայմ վերջին տարիներիներին
գրանցել է դանդաղ, բայց կայն աճի ﬕտﬓեր, ինչի շնորհիվ էլ բազմամյա
տնկարկների տարածքն աննշան չափով ընդլայնվել է և 2012 թ. կազﬔլ է 39,2
հազ. հա:
Պտղատ տնկարկների կառցվածքմ գերակշռմ են հնդավորները (խնձոր, տանձ և սերկևիլ): Երկրորդ տեղմ են կորիզավորները (ծիրան, դեղձ,
սալոր, բալ, կեռաս): Կան նաև ընկ#զապտ#ղներ (ընկյզ, նշ, պիստակ),
ինչպես նաև ﬔրձարևադարձային պտ#ղներ (թզ, նռ, փշատ):
Պտղաբծթյամբ զբաղվմ են հանրապետթյան գրեթե բոլոր շրջաններմ` ընդհպ ﬕնչև 2100 մ բացարձակ բարձրթյնները: Սյնիքի և Տավշի
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Կարտոֆիլի ցանքերը
տարածված են աﬔն!րեք

Առավել տարածված տեխնիկական
մշակաբ!յսը ծխախոտն է

մարզերի չոր ﬔրձարևադարձային կլիմայական պայմաններմ մշակմ են
ﬔրձարևադարձային պտղներ: Արարատյան դաշտմ, Վայոց Ձորի, Սյնիքի,
Լոռ և Տավշի մարզերի ցածրադիր գոտիներմ և ﬕջին բարձրթյններմ
(ﬕնչև 1400-1500 մ) մշակմ են կորիզավորներ և ընկզապտղներ:
Բարձրադիր գոտիներմ (1500-2100 մ) հիﬓականմ մշակմ են հնդավորներ
(խնձորենի, տանձենի):
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