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  Բ�ՍԱԲ�Ծ�� ՆԸ

Բ�  սա բ�  ծ�  թյ�  նը ՀՀ գյ�  ղատն տե ս�  թյան առա ջա տար ճյ� ղն է: Այժմ տա-
լիս է տնտես� թյան այս ճյ� ղի հա մա խառն ար տադ րան քի մոտ 60%-ը:

Բ�  սա բ�  ծ�  թյան հիմն  ա կան ար տադ րա մի  ջո ցը մշա կո վի հողերն են, որոնք 
հայտ նի են ակ տիվ օգ տա գործ վող գյ#  ղատն տե սա կան հան դակ ներ ան�  նով: 

Մշա կո վի հո ղե րի մե ծ մա սն օգ տա գործ վ� մ է որ պես վա րե լա հող (450 հազ. 
հա), որ տեղ կա տար վ� մ է վա ր�  ցանք, մշակ վ� մ են բ� յ սեր: Դա բ�  սա բ�  ծ� -
թյան դաշ տա վա ր#  թյան ճյ� ղն է: 

 Որ տե՞ղ են տե ղա բաշխ ված ՀՀ ամե  նա ըն դար ձակ մշա կո վի
 հո ղե րը:

Դաշ տա վա ր�  թյան վե րին սահ մա նը մե ր հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ հասն� մ է 
2200 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն ները: Մշակովի բ� յ սե րի շար ք� մ ամե  նա մե ծ 
բա ժինն �  նեն հա ցա հա տի կային և հատիկաընդեղենային մշակաբ# յսերը, 

որոնք կազմ# մ են ցան քա տա րա ծ#  թյ# ն նե րի շ# րջ 55%-ը: Երկ րորդ տե ղ# մ 

են կե րա յին մշա կա բ# յ սե րը` շ# րջ 23%-ը, որոնք բազ մա մյա �  մի  ամ յա խո տա-
բ� յ սեր, անաս նա կե րի եգիպ տա ցո րեն, ար մա տա պտ� ղ ներ են: Մինչև 90-ա-

կան թվա կան նե րը դրանք եղել են առա ջին տե ղ# մ: 
ՀՀ-� մ հա ցա հա տիկ մշա կ� մ են գրե թե ամե  ն�  րեք` 500-ից մի նչև 2200 մ 

բարձ ր�  թյ� ն նե ր� մ: Դրանց մշակ� թյան համար առավել բարենպաստ պայ-
ման նե ր կան Շիրակի դաշտ� մ և Տեղի (Գորիսի) սարավանդ� մ: 

Հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծ�  թյ� ն նե ր� մ գե րակշ ռո ղն աշ նա նա ցան ցո-

րենն է, երկ րորդ տե ղ� մ գար նա նա ցան գա րին է: Մշա կ� մ են նաև եգիպ տա ցո-

րեն, լո բի, ոլոռ, վար սակ, հա ճար և այլն: ՀՀ-� մ 2012 թ. արտադրվել է ավելի 
քան 450 հազ. տ հացահատիկ:

ՀՀ-ն ագրոկ լի մա յա կան պայ ման նե ր� մ բարձր բերքատվ� թյ� ն և եկամ-
տա բե ր�  թյ� ն �  նեն տեխ-

նի կա կան և բան ջա րա բոս-

տա նա յին մշա կա բ� յ սե րը: 
Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա-
բ� յ սե րի տա րած ման հիմն  ա կան 
շր ջա նը Արա րատ յան դաշտն 
է: Այս տեղ բարձր բերք են տա-
լիս հատ կա պես ձմե  ր� կն �  սե-
խը և ջեր մա սեր բան ջա րե ղե-
նը` լո լի կը, տաք դե ղը և սմ բ�  կը: 
Սրանք մշակվ� մ են նաև հան-
րա պե տ�  թյան հյ� սիսարևելյան 
և հարավարևելյան ցած րա դիր 
մա սե ր� մ: Երկրագործական 
առ� մով առանձ նա ն� մ է 1500-
2000 մ բարձ ր�  թյան գո տին, 

ՀՀ ցանքատարած� թյ� նների
կառ� ցվածքն ըստ մշակաբ� յսերի
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որը մաս նա գի տա ն� մ է պա կաս ջեր մա սեր �  ցր տա դի մաց կ� ն բան ջա րա-
բոստանային մշա կա բ� յ սե րի՝ կա ղամ բի, գա զա րի և բա զ�  կի մշակման գծով:

Կարևորագ� յն պա րե նա յին մշա կա բ� յս է կար տո ֆի լը, որն աճ� մ է բո լոր 
բնա կան գո տի նե ր� մ: ՀՀ-� մ առա վել հայտ նի կար տո ֆի լա ցան շր ջան ներն են 
Սևանի ավա զա նը, Շիրակի և Լոռ�  դաշտերը: Արա րատ յան դաշ տը մաս նա գի-
տա ցած է վա ղա հաս կար տո ֆի լի մշա կ�  թյան գծով: Կարտոֆիլի համախառն 
բերքն անցն� մ է 600 հազ. տ-ից, որի մի  մասն արտահանվ� մ է Վրաստան:

Ան ցած տաս նամ յակ նե րին մե ծ փո փո խ�  թյ� ն է կրել տեխ նի կա կան մշա-

կա բ# յ սե րի տե սա կա նին: Վեր ջին տա րի նե րին թռիչքային աճ է գրանցել  
ծխա խո տա գոր ծ�  թյ� նը, որի համախառն բերքը 2007 թ. համե մատ աճել է 7 
անգամ՝ կազմե լով 1,8 հազ. տ (2012 թ.):  Շիրակի դաշտի ագրոկլիմայական 
պայմանները նպաստավոր են շա քա րի ճակն դե ղի, իսկ Արարատյան դաշտինը՝ 
եթե րա յ�  ղա տ�  խոր դե ն�  մշա կ�  թյան համար: Ներկայ� մս փորձեր են արվ� մ 
վերականգնել�  նշված մշակաբ� սերի արտադր� թյ� նը:

Այ գե գոր ծ#  թյ#  նը: Հան րա պե տ�  թյան մշա կո վի հո ղե րից բազ մամ յա տն-
կարկ ներ են պտ� ղ նե րի, հա տապ տ� ղ նե րի և խա ղո ղի այ գի նե րը, որոնց 
ցանքերը կազմ� մ են 56,7 հազ. հա (2012 թ.): Այ գե գոր ծ�  թյ� նն #  նի եր կ#  են-

թաճ յ# ղ` խա ղո ղա գոր ծ#  թյ# ն և պտ ղա բ#  ծ#  թյ# ն:
Այ գե գոր ծ#  թյ#  նը հան րա պե տ#  թյան գյ#  ղատն տե սա կան մաս նա գի-

տաց ման գլ խա վոր # ղ ղ#  թյ# ն նե րից է: Այն բնակ չ#  թյա նն ապա հո վ# մ է 

անհ րա ժեշտ թարմ և պահածոյացված սնն դամ թեր քով, իսկ գի ն# - կոն յա-
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կի #  պա հա ծո նե րի ար դյ#  նա բե ր#  թյա նը` հ# մ քով: Հանրապետ# թյ# ն# մ 

2012 թ. արտադրվել է ավելի քան 240 հազ. տ խաղող և 330 հազ. տ պտ# ղ:

Խա ղո ղա գոր ծ�  թյ�  նը մե ր լեռ նաշ խար հի բնակ չ�  թյան հնա գ� յն զբաղ-
մ� նք նե րից է և �  նի հա զա րամ յակ նե րի պատ մ�  թյ� ն: Մեր խա ղո ղա գոր ծ� -
թյան կարևոր առանձ նա հատ կ�  թյ� նն այն է, որ խա ղո ղի վա զը Արարատյան 
դաշտ� մ ձմե  ռա յին ցր տա հա ր�  թյ�  նից պաշտ պա նե լ�  հա մար ծած կ� մ են հո-

ղով` «թա ղ# մ են»: Այդ պատ ճա ռով էլ ՀՀ-� մ խա ղո ղա գոր ծ�  թյ�  նն, ի տար բե-
ր�  թյ� ն այլ երկր նե րի, ավե լի աշ խա տա տար է և պա կաս շա հ#  թա բեր: 

ՀՀ-� մ խա ղո ղա գոր ծ�  թյան վե րին սահ մա նը հաս ն� մ է մոտ 1400 մ բա-
ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Հա յաս տա ն� մ հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց ք� մ ժո-
ղովր դա կան սե լեկ ցի ա յի շնոր հիվ ստեղծ վել են խա ղո ղի բազ մա զան տե սակ ներ: 
Ներ կա յ� մս լայն տա րա ծ� մ �  նե ցող տե ղա կան տե սակ ներն են` Ոսկեհատը, 
Գառան դմակը, Սև Արենին, Կարմրահյ� թը, Նռնենին և այլն: Ներ մ� ծ ված տե-
սակ է Ռկա ցի թե լին:

Հան րա պե տ�  թյ�  ն� մ ձևավոր վել է խա ղո ղա գոր ծա կան չորս շր ջան: Առա-
ջին տե ղ� մ Արա րատ յան դաշտն է` նա խա լեռ նա յին գո տ�  հետ մի  ա սին: Երկ-
րորդը հյ#  սիս -արևելքն է, եր րոր դը` Ար փա յի հո վի տը և չոր րոր դը` Զան գե զ# -

րի հա րա վը (Մեղ րին):
Պտ ղա բ#  ծ#  թյան համախառն բերքի վրա մե ծ ազդեց# թյ# ն են 

թողն# մ մե ր հանրապետ# թյան փոփոխական եղանակային պայմանները, 

հատկապես վաղ գարնանային և # շ աշնանային ցրտահար# թյ# նները: 
Պտղի և հատապտղի պահանջարկը ներքին շ� կայ� մ վերջին տարիներիներին 
գրանցել է դանդաղ, բայց կայ� ն աճի մի տ� մն եր, ինչի շնորհիվ էլ բազմամյա 
տնկարկների տարածքն աննշան չափով ընդլայնվել է և 2012 թ. կազմե լ է 39,2 
հազ. հա:

Պտ ղա տ�  տն կարկ նե րի կա ռ� ց ված ք� մ գե րակշ ռ� մ են հն դա վոր նե րը (խն-
ձոր, տանձ և սերկևիլ): Երկ րորդ տե ղ� մ են կո րի զա վոր նե րը (ծի րան, դեղձ, 
սա լոր, բալ, կե ռաս): Կան նաև ըն կ#  զապ տ# ղ ներ (ըն կ� յզ, ն� շ, պիս տակ), 
ինչ պես նաև մե ր ձ արևադար ձա յին պտ# ղ ներ (թ� զ, ն� ռ, փշատ):

Պտ ղա բ�  ծ�  թյամբ զբաղ վ� մ են հան րա պե տ�  թյան գրե թե բո լոր շր ջան նե-
ր� մ` ընդ հ� պ մի նչև 2100 մ բա ցար ձակ բարձ ր�  թյ� ն նե րը: Սյ� նիքի և Տավ� շի 

Հացահատիկային հիմն ական 
մշակաբ! յսը աշնանացան ցորենն է

Առվ! յտը տարածված 
կերային մշակաբ! յս է
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մարզերի չոր մե րձարևադարձային կլիմայական պայմաններ� մ մշակ� մ են 
մե րձարևադարձային պտ� ղներ: Արարատյան դաշտ� մ, Վայոց Ձորի, Սյ� նիքի, 
Լոռ�  և Տավ� շի մարզերի ցածրադիր գոտիներ� մ և մի ջին բարձր� թյ� ններ� մ 
(մի նչև 1400-1500 մ) մշակ� մ են կորիզավորներ և ընկ� զապտ� ղներ: 
Բարձրադիր գոտիներ� մ (1500-2100 մ) հիմն ական� մ մշակ� մ են հնդավորներ 
(խնձորենի, տանձենի): 

Կարտոֆիլի ցանքերը 
տարածված են ամե ն! րեք

Առավել տարածված տեխնիկական 
մշակաբ! յսը ծխախոտն է




