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Դասախոսի ձեռնարկ

Դասախոսի ձեռնարկ-ٳղեցٳյցը մշակված է՝ առաջարկելٳ համապատաս-
խան գործընթացներ օրգանական գյٳղատնտեսٳթյٳնն ինտերակտիվ և մաս-
նակցային ձևով դասավանդելٳ համար։ Ձեռնարկը ներառٳմ է պրակտիկ պա-
րապմٳնքներ՝ չսևեռվելով տեսական բովանդակٳթյան վրա։ Դասախոսի ձեռ-
նարկը ٳսանողների իրական կարիքներին համապատասխան դասապլան-
ներ մշակելٳ ٳղեցٳյց է։

Դասախոսի ձեռնարկ-ٳղեցٳյցը ներառٳմ է այնպիսի գործընթացներ, որոնք 
խթանٳմ են օրգանական գյٳղատնտեսٳթյանն առնչվող խնդիրների առավել 
խոր ընկալٳմը, խնդիրների լٳծման, որոշٳմներ կայացնելٳ հմտٳթյٳնների 
զարգացٳմը, համոզիչ խոսքը, քննադատական մտածողٳթյٳնը և այլն: Դա-
սախոսի ձեռնարկ-ٳղեցٳյցٳմ նկարագրվٳմ են պրոգրեսիվ հմտٳթյٳններ, 
որոնք օգտակար են ինտերակտիվ, մասնակցային և ٳսանողակենտրոն մո-
տեցٳմների խթանման համար:

Եվրոպական միٳթյան կողմից ֆինանսավորվող Օրգանական գյٳղատնտե-
սٳթյան աջակցٳթյան նախաձեռնٳթյٳն (ՕԳԱՆ) ծրագրի շրջանակներٳմ 
Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳնը (ԱԶԳ) սٳյնով իր համաձայ-
նٳթյٳնն է տալիս ընթերցողին սٳյն ձեռնարկը բացառապես ոչ առևտրական 
նպատակով, օրգանական գյٳղատնտեսٳթյան մասնագետների շարٳնակա-
կան վերապատրաստման նպատակով օգտագործելٳ համար:

© 2018 Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳն: Բոլոր իրավٳնքները 
պաշտպանված են: Լիցենզավորված է Եվրոպական միٳթյանը՝ համաձայն 
պայմանների:

Սٳյն հրատարակٳթյٳնը թողարկվել է Եվրոպական միٳթյան ֆինանսական 
աջակցٳթյամբ: Սٳյն հրատարակٳթյան բովանդակٳթյան համար պատաս-
խանատٳ է Ավստրիական զարգացման գործակալٳթյٳնը և այն պարդադիր 
չէ, որ արտացոլի Եվրոպական միٳթյան տեսակետները:
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Դասախոսի ձեռնարկ

Երևան, 2018



Հ րա տա րակ ման տե ղե կու թյուն ներ

Սույն հրատարակությունը տպագրվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող 
և Ավստրիական զարգացման գործակալության (ԱԶԳ) կողմից համաֆինանսավորվող և 
իրականացվող Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ) 
ծրագրի շրջանակներում:

Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳ նախարարի
25.07.2018թ. N 01/08.3/950678 գրությամբ

Խմբագիրներ՝ 
Մարկուս Մյուլներ (IBW – Հետազոտություններ և մշակումներ (R&D) ՄԿՈՒ-ում)
Ֆրիդրիխ Լայթգեբ 

Վիեննա, Մարտ 2018թ.

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Օրգանական գյուղատնտեսության 
աջակցության նախաձեռնություն (ՕԳԱՆ) ծրագրի շրջանակներում Ավստրիական 
զարգացման գործակալությունը (ԱԶԳ) սույնով իր համաձայնությունն է տալիս ընթերցողին 
սույն ձեռնարկը բացառապես ոչ առևտրական նպատակով, օրգանական գյուղատնտեսության 
մասնագետների շարունակական վերապատրաստման նպատակով օգտագործելու համար: 

Սույն հրապարակումը մեջբերել հետևյալ կերպ՝ Ավստրիական զարգացման գործակալություն: 
Դասախոսի ձեռնարկ – Օրգանական գյուղատնտեսություն։ Վիեննա, 2018թ.

© 2018 Ավստրիական զարգացման գործակալություն: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 
Լիցենզավորված է Եվրոպական միությանը՝ համաձայն պայմանների:

Սույն հրատարակությունը թողարկվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: 
Սույն հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու է Ավստրիական 
զարգացման գործակալությունը և այն պարդադիր չէ, որ արտացոլի Եվրոպական միության 
տեսակետները:



Ծ րագ րի դո նոր նե րը

Եվ րա հանձ նա ժո ղո վը ԵՄ գոր ծա դիր մար մինն է: Եվ րա մի ու թյունն ունի 
28 ան դամ պե տու թյուն, ո րոնք ո րո շել են աս տի ճա նա բար կա պակ ցել ի րենց 
նոու-հաուն, ռե սուրս ներն ու ուղի նե րը: 50 տար վա ը նդ լայն ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծում նրանք մի ա սին ստեղ ծել են կա յու նու թյան, ժո ղովր դա վա րու-
թյան ու կա յուն զար գաց ման տա րածք՝ պահ պա նե լով մշա կու թային բազ մա-
զա նու թյու նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և յու րա քան չյու րի ան կա խու թյու նը: 
Եվ րա մի ու թյու նը հանձ նա ռու է կի սել իր ձեռք բե րում ներն ու ար ժեք նե րը իր 
սահ ման նե րից դուրս գտն վող ե րկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի հետ:

 Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան մի ու թյան պատ վի րա կու թյուն
Հասցե՝   Ֆ րի կի փող. 21, Երևան 0002, Հա յաս տան 
 Հեռ.՝    + 374 (10) 54 64 94 
 Ֆաքս՝   + 374 (10) 54 64 95 
Էլ փոստ՝ Delegation-Armenia@eeas.europa.eu
Կայք՝       https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en

Ավստ րի ա կան կա ռա վա րու թյան ա ջակ ցու թյու նը Հա յաս տա նին սկս վել է 
1988թ. ա վե րիչ ե րկ րա շար ժից հե տո՝ մար դա սի րա կան օգ նու թյուն ցու ցա-
բե րե լով: 2011-ից ի վեր Հա յաս տանն Ա վստ րի ա կան զար գաց ման հա մա-
գոր ծակ ցու թյան (Ա ԶՀ) թի րա խային ե րկր նե րից է: Հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ո ւղղ ված է գյու ղատն տե սու թյան զար գաց մա նը, նպա տակ ունի խթա նել 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ը նդ հա նուր պայ ման նե րի բա րե լավ ման 
մի ջո ցով և նպաս տել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյան ար դի ա կա-
նաց մանն ու վերելքին նոու-հաո ւի փո խանց ման մի ջո ցով: 
ԱԶՀ-ի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րից է գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցու մը՝ 
վերջ նա կան նպա տակ ունե նա լով կր ճա տել աղ քա տու թյու նը և նպաս տել 
բնակ չու թյան ե կա մուտ նե րի ա ճին: Ծրագ րերն ի րա կա նաց վում են կա րո-
ղու թյուն նե րի զար գաց ման և ա ռա ջա դեմ փոր ձի (« նոու-հաու») փո խա նակ-
ման մի ջո ցով:

 
Ավստ րի ա կան զար գաց ման գոր ծա կա լու թյուն
Հասցե՝    Ցե լին կա գաս սե 2 1010, Վի են նա, Ա վստ րի ա 
Հեռ.՝      + 43 1 90399 – 0
Էլ. փոստ՝ office@ada.gv.at  
Կայք՝        www.entwicklung.at

Օ ԳԱՆ ծրա գիր

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու
թյուն (Օ ԳԱՆ) ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան մի ու թյան և 
հա մա ֆի նան սա վոր վում ու ի րա կա նաց վում է Ա վստ րի ա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լու թյան (Ա ԶԳ) կող մից, ո րն իր հեր թին Ա վստ րի ա կան զար գաց-
ման հա մա գոր ծակ ցու թյան (Ա ԶՀ) գոր ծառ նա կան մի ա վորն է: Ծրագ րի 
նպա տակն է զար գաց նել Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյու նը: Ծրա գի րը կն պաս տի հայ կա կան օր գա նա կան մթեր քի ար տադ-
րու թյան ը նդ լայն մա նը և տե ղա կան ու մի ջազ գային շու կա նե րում հա ջող 
ի րաց մա նը՝ բա րե լա վե լով ի րա վա կան և օ րենսդ րա կան դաշ տը և տրա-
մադ րե լով հա մա պար փակ մար կե տին գային ա ջակ ցու թյուն: Ծրագ րի 
ը նդ հա նուր բյու ջեն կազ մում է 3.3 մի լի ոն եվ րո։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն 
Ավստ րի այի Հան րա պե տու թյան դես պա նու թյան տեխ նի կա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան գրա սե նյակ, Երևան 
Է րե բու նի պլա զա բիզ նես կենտ րոն, 7-րդ հարկ, սեն. 714-716,  
Հասցե՝ Վ. Սարգ սյան 26/1, Երևան 0010, Հայաստան
 Հեռ.՝     + 374 60 650281 
Էլ փոստ՝ oasi@ada.gv.at
Կայք՝       www.organicarmenia.bio



 Կա ռա վա րու թյան կող մից գոր ծըն կերներ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նա խա րա-
րությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը 
մշա կում և իրականացնում է կրթության և գիտության բնագավառներում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

ՀՀ կրթության նա խա րա րու թյուն
Հասցե՝ Երևան 0010, Հայաստան, Վազգեն Սարգսյան 3, 
             Կառավարական տուն 2
Հեռ.՝    +374 (10) 52-66-02, 52-73-43
Էլ փոստ՝ info@edu.am   
Կայք՝      www.edu.am      

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյու-
նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մին է, ո րը մշա կում և 
ի րա կա նաց նում է գյու ղատն տե սու թյան և ան տառտն տե սու թյան բնա գա-
վա ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյուն 
Հասցե՝ Երևան 0010, Հայաստան,  Հան րա պե տու թյան հրա պա րակ, 
             Կա ռա վա րա կան տուն 3
 Հեռ.՝     +374 10 52-46-41 
Էլ փոստ՝ agro@minagro.am 
Կայք`      www.minagro.am

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Նա խա բան/ Նա մակ խմ բա գիր նե րից

 Հար գե լի՛ դա սա խոս

Շ նոր հա կա լու թյուն, որ դուք ին տեն սիվ խթա նում եք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
փի լի սո փա յու թյունն ու սկզ բունք նե րը։ Ի նչ պես գի տեք, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը կո-
մեր ցի ոն գյու ղատն տե սու թյան է կո լո գի ա պես ա ռա վել հա մա տե ղե լի ձևն է։ Այ դո ւա մե նայ նիվ, 
«օր գա նա կան» նշա նա կում է ա վե լին, քան պար զա պես ա ռանց սին թե տիկ քի մի ա կան նյու թե րի 
գյու ղատն տե սու թյուն։ Ամ բող ջա կան փի լի սո փա յու թյուն և հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան գյու-
ղատն տե սա կան շր ջա փուլ բազ մա զան կա ռուց ված քով՝ ա հա՛ հա ջող ված օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րը և նա խա պայ ման նե րը։

 
Որ պես դա սա խոս՝ դուք ձևա վո րում եք լա վա գույն ա պա գա ձեր ուսա նող նե րի հա մար։ Ձեր 

խան դա վա ռու թյամբ և դի դակ տիկ մո տեց մամբ, ան կաս կած, կկա րո ղա նաք նրանց փո խան ցել 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան թե մա նե րը։

 
Ու սում նա կան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ձեր աշ խա տանքն ա ռա վել դյու րին դարձ նե լու 

նպա տա կով ձեզ հա մար պատ րաս տել ե նք դա սա խո սի ձեռ նարկ, որ տեղ կգտ նեք ձեր դա սե րի 
վար ման հա մար ան հրա ժեշտ ճա նա պար հային քար տեզ և ա ռա ջարկ ներ։

 Մենք ձեզ կտ րա մադ րենք մե թոդ ներ, խոր հուրդ ներ և ուսու ցո ղա կան նյու թեր, ո րոնք կա-
րող եք օգ տա գոր ծել ձեր դա սե րի ըն թաց քում։ Ա ռա ջարկ վող մո տե ցում նե րը միտ ված են նաև 
ո գեշն չե լու ձեզ ստեղ ծել նոր գա ղա փար ներ ու նյու թեր և դրան ցով կիս վել գոր ծըն կեր նե րի հետ։

 Լի ա հույս ե նք, որ այս ձեռ նար կը կօգ նի ակ տիվ դա սե րի ան ցկաց մա նը և լսա րան նե րում կր-
թա կան մո դու լի կազ մա կերպ մա նը։ Վայե լե՛ք ուսա նող նե րի հետ աշ խա տան քը և օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան հե տաքր քիր ո լոր տը։

 Դոկ տոր Ֆրիդ րիխ Լայթ գեբ և Մար կուս Մյուլ ներ
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 Ինչ պե՞ս օ գտ վել ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցից

 Դա սա խոս նե րի հա մար նա խա տես ված այս ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցը մշակ վել է Ա վստ րի ա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան (Ա ԶԳ) խնդ րան քով՝ Հա յաս տա նում «Օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սու թյան ա ջակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն» (Օ ԳԱՆ) ծրագ րի հա մար։ Ձեռ նար կը հիմն ված է 
հե ղի նակ նե րի մաս նա գի տա կան փոր ձա ռու թյան վրա։

 Դա սա խո սի ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցը հա մա լիր ուսուց ման ծրա գիր է Հա յաս տա նի ՄԿՈՒ 
հաս տա տու թյուն նե րի հա մար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում։ Այն մե թոդ նե րի 
և գոր ծըն թաց նե րի հա վա քա ծու է, ո րոնք բա ժան ված են ը ստ ուսում նա ռու թյան ար դյունք նե րի 
մի ա վոր նե րի։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րի ի րա կա նա ցումն այս հա մա-
տեքս տից, գի տե լիք նե րից, հմ տու թյուն նե րից և կա րո ղու թյուն նե րից սկ սե լը կարևոր է, որ պես զի 
սո վո րող նե րը աշ խա տանք գտ նեն Հա յաս տա նում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ա պա գա 
սեկ տո րում։

 Դա սա խո սի ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցը մշակ ված է՝ ա ռա ջար կե լու հա մա պա տաս խան գոր
ծըն թաց ներ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյունն ին տե րակ տիվ և մաս նակ ցային ձևով դա
սա վան դե լու հա մար։ Ձեռ նար կը նե րա ռում է պրակ տիկ պա րապ մունք ներ՝ չսևեռ վե լով 
տե սա կան բո վան դա կու թյան վրա։ Տե սու թյու նը նե րառ ված է ՊԳԿի Օր գա նա կան գյու
ղատն տե սու թյան ուղե ցույ ցում1 և պետք է հա մալր վի հայոց լեզ վով մատ չե լի այլ գր քե րի 
մի ջո ցով։ Թեև ձեռ նար կը պատ րաստ վել է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տի փոր ձա-
գե տի և ման կա վար ժու թյան ո լոր տի մաս նա գե տի կող մից, գոր ծըն թաց նե րը կա րող են հա մա-
պա տաս խա նեց ման կա րիք ունե նալ՝ ը ստ կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում առ կա են թա կա-
ռուց ված քային ռե սուրս նե րի, ուսա նող նե րի տա րի քի, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր-
տում նրանց սկզբ նա կան գի տե լիք նե րի և դա սա խոս նե րի՝ ուսուց մանն օ ժան դա կե լու հմ տու-
թյուն նե րի։

 Դա սա խո սի ձեռ նար կը ուսա նող նե րի ի րա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան դա սապ-
լան ներ մշա կե լու ուղե ցույց է։ Դա սա խոս նե րը կա րող են և պետք է նե րա ռեն տե ղա կան օ րի-
նակ ներ և պետք է պատ րաս տեն սե փա կան ուսու ցո ղա կան նյու թե րը։ Սո վո րող նե րի պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խա նե ցու մը մե ծա պես ող ջու նե լի է։ Ո ւս տի դա սա խոս նե րին խրա խուս վում 
է ա զատ օգ տա գոր ծել ձեռ նար կում ա ռա ջարկ վող մե թոդ նե րը և նյու թե րը՝ ի րենց դա սերն ար-
դյու նա վետ կա ռու ցե լու հա մար։ Ձեռ նար կը միտ ված է ծա ռայե լու ի բրև գա ղա փար նե րի աղ-
բյուր, այլ ո չ՝ ուսուց ման պատ րաս տի ծրա գիր։

 Դա սա խո սի ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցը նե րա ռում է այն պի սի գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք խթա նում են 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե րի ա ռա վել խո ր ըն կա լու մը, խն դիր նե րի 
լուծ ման, ո րո շում ներ կա յաց նե լու հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, հա մո զիչ խոս քը, քն նա դա տա-
կան մտա ծո ղու թյու նը և այլն։ Ո րոշ գոր ծըն թաց ներ ստեղ ծում են նաև վար քագ ծային փո փո-
խու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ։ Պրակ տիկ պա րապ մունք նե րի և փոր ձա րա րա կան ուսում նա-
կան մե թոդ նե րի մի ջո ցով ուսա նող նե րը պետք է սո վո րեն, թե ի նչ պես կի րա ռել օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք ներն ի րա կան կյան քի ի րա վի ճակ նե րում։ Այս ձեռ նարկ-ու ղե-
ցույ ցը տրա մադ րում է պատ րաս տի մե թոդ ներ և գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ուղեկց վում են ուսու-
ցո ղա կան նյու թե րով՝ նկար նե րով, քար տե րով, գլուխ կոտ րուկ նե րով և այլն։

 Դա սա խո սի ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցում նկա րագր վում են պրոգ րե սիվ հմ տու թյուն ներ, ո րոնք 
օգ տա կար են ին տե րակ տիվ, մաս նակ ցային և ուսա նո ղա կենտ րոն մո տե ցում նե րի խթան ման 
հա մար։ Ու սուց ման նմա նօ րի նակ մե թոդ նե րը դար ձել են ար դյու նա վետ ուսում նա ռու թյան ժա-
մա նա կա կից մո տե ցում նե րը։

1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Compilation_techniques_
organic_agriculture_rev.pdf 
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 Դա սա վան դո՞ւմ, թե՞ ո ւս մանն օ ժան դա կում

 Դա սա խոս նե րը, ով քեր պատ րաստ վում են դա սա վան դել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյան կր թա կան մո դու լը, պետք է

•	  Հաս կա նան բո վան դա կու թյու նը և ուսում նա ռու թյան ար դյունք նե րը 
•	 Ի մա նան, թե ի նչ պես օգ տա գոր ծել դա սա խո սի ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցը
•	  Պատ րաս տեն հա մա պա տաս խան ուսու ցո ղա կան նյու թեր յու րա քան չյուր ա ռա ջարկ վող 

գոր ծըն թա ցի հա մար
•	 Պ րակ տի կա յում կի րա ռեն ա ռա ջարկ վող գոր ծըն թաց նե րը և փոր ձար կեն ուսու ցո ղա կան 

նյու թե րը։
 Սույն ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցում ա ռա ջարկ վող՝ ուսուց ման բո լոր մե թոդ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի 

հա մար կարևոր է ուսա նո ղա կենտ րոն մո տեց ման կի րա ռու մը։ Ու սա նող նե րի բարձր մո տի վա
ցի ան հա ջող ված և հա ճե լի ուսում նա ռու թյան բա նա լին է։ Ու սա նող նե րին մո տի վաց նող և 
նրանց մեջ գի տե լի քի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնող գոր ծըն թաց նե րի օ րի նակ ներ են 
ցու ցադ րա կան փոր ձե րը, կր թա կան խա ղե րը, արվեստի ստեղ ծա գոր ծա կան և կա տա րո ղա կան 
դրսևորումնե րը, դե րա խա ղե րը, քն նար կում նե րը և բա նա վե ճե րը, կա տա րե լով սո վո րե լը, հե տա-
զո տու թյու նը կամ փոք րա մասշ տաբ հե տա զո տա կան գոր ծըն թաց նե րը։ Այս ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցում 
նե րառ ված են ուսուց ման նմա նօ րի նակ մո տե ցում ներ։ Փոր ձը ցույց է տվել, որ ուսուց ման վա րըն-
թաց մո տե ցում ներն ուսա նող նե րին չեն մո տի վաց նում հա ճույ քով սո վո րել։ Մինչ դեռ ուսուց ման 
պրոգ րե սիվ և ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րը խթա նում են ուսա նո ղի սո վո րե լու մո տի վա ցի ան։

 Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ լավ դա սա խոս լի նե լու հա մար

 Մո տի վա ցումն ար դյու նա վետ ո ւս ման բա նա լին է։ Ու սա նող նե րը, ով քեր մո տի վաց ված չեն, 
չեն սո վո րի և չեն կա րող սո վո րել։ Դա սա խո սի դերն է ստեղ ծել օպ տի մալ ուսում նա կան 
մի ջա վայր՝ ոգևո րու թյուն և խան դա վա ռու թյուն ա պա հո վե լով օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյան նկատ մամբ։ Ե թե դա սա խոս նե րը ցան կա նում են, որ  ի րենց ուսա նող նե րը սո վո րեն, ա պա 
նրանք պետք է մշ տա պես մո տի վաց նեն նրանց։ Շա հագրգ ռեք ուսա նող նե րին, շար ժեք 
նրանց հե տաքրք րա սի րու թյու նը՝ ներ կա յաց նե լով ի րա կան պատ մու թյուն ներ, բե րեք օ րի նակ-
ներ, խրա խու սեք քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, ա ռա ջար կեք նրանց հար ցեր տալ, հա ղոր-
դեք նրանց այն զգա ցու մը, որ ի րենք կա րող են ի րենց ներդ րումն ունե նալ սե փա կան փոր ձով 
և այլն։ Խու սա փեք մո տի վա ցի ան սպա նող քայ լե րից, ի նչ պես օ րի նակ՝ վա րըն թաց ո ճով 
դա սա խո սե լը, հրա հանգ ներ տա լը, սպառ նա լիք ներ կի րա ռե լը, մի օ րի նակ լու ծում ներ ա ռա ջար-
կե լը, բա րո յախ րա տա կան դա սեր տա լը, ուսա նող նե րին ծաղ րե լը, խոս քը չկա տա րե լը և այլն։

 Լավ նա խա պատ րաստ վե լը կարևոր գոր ծոն է հա ջող ուսուց ման և ար դյու նա վետ ուսում-
նա ռու թյան հա մար։ Հետևա բար, ձեզ ան հրա ժեշտ է բա վա րար գի տե լիք ներ ունե նալ տվյալ 
թե մայի շուրջ։ Ո ւս տի պար տա դիր պայ ման է նա խա պես ուսում նա սի րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ գր քեր։ Ե թե տի րա պե տում եք ան գլե րենին, օ գտ վեք ին տեր
նե տից՝ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ փնտ րե լու հա մար։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե-
րա բե րյալ բա վա րար գի տե լիք ներ ունե նա լու դեպ քում կա րող եք նա խա պատ րաս տել դա սե րի 
բո վան դա կու թյու նը և ծրագ րել դա սի կա ռուց ված քը ուսում նա ռու թյան ար դյունք նե րի հի ման 
վրա։ Լավ նա խա պատ րաստ վե լը նե րա ռում է նաև հա մա պա տաս խան և հե տաքր քիր ուսու-
ցո ղա կան նյու թե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ քար տե րի, նկար նե րի և գլուխ կոտ րուկ նե րի մշա կում։ Ու-
սու ցո ղա կան նյու թե րի օ րի նակ ներ և ձևան մուշ ներ կա րող եք գտ նել այս ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցի 
հա վել ված նե րում։

 Բա ցի պատ շաճ կեր պով նա խա պատ րաստ վե լուց՝ դա սա խոս նե րը պետք է ունե նան սո ցի ա-
լա կան հմ տու թյուն ներ՝ ուսա նող նե րի հան դեպ գնա հա տանք և հար գանք ցու ցա բե րե լու հա մար։ 
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Թե մայի նկատ մամբ խան դա վա ռու թյու նը ուսա նող նե րին կո գեշն չի և կմե ծաց նի օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան մա սին սո վո րե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը։ Լավ դա սա խո սին իշ խա նու-
թյուն հար կա վոր չէ ուսա նող նե րին դա սա վան դե լու հա մար։ Լավ դա սա խո սը ուսա նող նե րին 
ո գեշն չում է իր խան դա վա ռու թյամբ։ Որ պես դա սա խոս՝ դուք ունեք ոչ մի այն գի տե լիք ներ փո-
խան ցե լու, այլև ձեր ուսա նող նե րի ո ւս ման գոր ծըն թա ցին նպաս տե լու պա տաս խա նատ վու-
թյուն։ Դա սա խո սու թյուն նե րի մի ջո ցով դուք կա րող եք ուսա նող նե րին գի տե լիք ներ փո խան ցել 
և բարձ րաց նել նրանց ի րա զե կու թյան մա կար դա կը։ Սա կայն դուք կա րող եք նաև բարդ հար
ցեր տալ և խթա նել քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը։ Դուք պետք է ո ւս ման դրա կան փոր-
ձա ռու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռեք։ Դա սե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ կլի նի տե սա կան 
դա սա խո սու թյուն ներ կար դալ, սա կայն ձեր դա սա խո սու թյուն նե րը պետք է սահ մա նա փա կեք 
ա ռա վե լա գույ նը 20 րո պե ով և տե սա կան դա սե րը զու գոր դեք ին տե րակ տիվ մե թոդ նե րի հետ։

 Դա սե րին պատ րաստ վե լու քայ լեր 

Այս ձեռ նարկ-ու ղե ցույ ցի ար դյու նա վե տու թյունն ու օգ տա կա րու թյու նը կախ ված են նրա նից, 
թե ի նչ պես են դա սա խոս ներն ան դրա դառ նում ի րենց ուսա նող նե րի կա րիք նե րին։ Հետևա բար, 
ա ռա ջին հեր թին դա սա խո սը պետք է հաշ վի առ նի ուսա նող նե րի տա րի քը և նրանց սկզբ
նա կան գի տե լիք նե րը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին։

 Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ ներն ա վե լի եր կար ժա մա նակ են պա հան ջում։ Ո ւս տի սո-
վո րող նե րի թվով է պայ մա նա վոր ված, թե ի նչ գոր ծըն թաց ներ կա րե լի է կի րա ռել, և թե ի նչ ծա-
վա լի գի տե լիք ներ, հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ է հնա րա վոր փո խան ցել։ Որ քան ա վե լի 
ին տե րակ տիվ են դա սե րը, այն քան ա վե լի քիչ թվով ուսա նող ներ կա րող են ը նդ գրկ վել։

 Ձեր ուսա նող նե րի խմ բին և նրանց կա րիք նե րին ծա նո թա նա լուց հե տո կա րող եք ո րո շել, թե 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան որ աս պեկ տին եք ցան կա նում ա ռանձ նա հա տուկ ուշադ րու-
թյուն դարձ նել։ Ո րո շեք, թե որ գի տե լիք ներն են ա վե լի ան հրա ժեշտ այն տա րած քում, որ տեղ 
բնակ վում ե ք։ Սա կայն նկա տի ունե ցեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան գլո բալ շր ջա նակ նե-
րը։ Թե մա նե րը դա սա վո րեք տրա մա բա նա կան հեր թա կա նու թյամբ՝ սո վո րող նե րի ո ւս ման գոր-
ծըն թա ցին նպաս տե լու հա մար։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո րո շա կի աս պեկ տին ո ւղղ-
ված կոնկ րետ դաս ը նտ րե լիս ա ռա ջին հեր թին մտա ծեք, թե ո րն է հիմ նա կան ուղեր ձը, և թե ի նչ 
կարևոր կե տեր պետք է ի մա նան ուսա նող նե րը։

 Ու սուց ման ին տե րակ տիվ մե թոդ ներ

 Դա սա խո սու թյու նը ուսա նող նե րին գի տե լիք ներ փո խան ցե լու կարևոր մե թոդ է, սա կայն՝ ոչ 
մի ա կը։ Ու սա նող ներն ա վե լի ար դյու նա վետ են սո վո րում, ե թե նրանք ոչ մի այն լսում, այլև 
տես նում, հոտ քա շում, զգում և փոր ձում են և բա ցա հայ տում նոր բա ներ։ Ու սուց ման տար-
բեր մե թոդ նե րի ճիշտ հա մադ րու մը ո ւս ման գոր ծըն թա ցը դարձ նում է հե տաքր քիր և զվար ճա լի։ 
Տար բեր մե թոդ նե րի զու գոր դու մը օգ նում է ուսա նող նե րին ա ռա վել ար դյու նա վետ սո վո րել։ Ո րոշ 
թե մա նե րի դեպ քում դրա կան ուսում նա կան մի ջա վայր ա պա հո վե լու հա մար պա հանջ վում է դա-
սա խո սի ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում։ Ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին ներդ նել ի րենց սե փա կան 
փոր ձը և հրա վի րեք ռե սուրս-ան ձանց, ով քեր կա րող են լու սա բա նել կոնկ րետ թե մա ներ։

 Կոմ պե տեն տու թյանն ո ւղղ ված ուսում նա ռու թյան դեպ քում ուսա նող նե րը սո վո րում են այն-
պի սի ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով, ո րոնք սեր տո րեն կապ ված են մաս նա գի տա կան պրակ-
տի կայի հետ։ Ա ռա ջադ րանք ներն ի րա կա նաց վում են ան հա տա կան կամ խմ բային ե ղա նա կով։ 
Ու սա նող նե րը կդժ վա րա նան յու րա քան չյուր դա սից մտա պա հել ա վե լի քան մի քա նի աս պեկտ։ 
Ուստի ստեղ ծեք դրա կան և հա ճե լի ուսում նա կան մի ջա վայր, պար բե րա բար կրկ նեք ա ռանց-
քային ուղերձ նե րը և ձեր դա սը կա ռու ցեք դրանց շուրջ։



11

 Ինչ պե՞ս ա պա հո վել հա ջող ուսու ցում 
 
 1 Ամ փո փում

 
Այս գլ խում դուք կի մա նաք.

à	ու սուց ման նպա տակ նե րի մա սին
à	հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րի և մե թոդ նե րի մա սին
à	ու սուց ման տար բեր մե թոդ նե րի մա սին, որ կա րող եք կի րա ռել
à	ճկուն հմ տու թյուն նե րի մա սին, ո րոնց դուք պետք է ի րա զեկ լի նեք։

 1.1 Ու սուց ման նպա տակ նե րը

 
Որ պես դա սա խոս՝ դուք պա տաս խա նա տու եք ե րի տա սարդ ուսա նո ղի ուսուց ման հա ջո-

ղու թյան հա մար։

 Ձեր դա սե րի կազ մա կերպ ման հիմ քում ձեր ա ռար կայի դեպ քում պետք է ըն կած լի նեն կի-
րա ռե լի օ րենք նե րը, ո րոնց հի ման վրա ուսում նա կան պլա նում մշա կում եք ուսուց ման նպա
տակ նե րը։

Ու սուց ման նպա տակ նե րի մշա կում

Ն պա տակ ներ Օ րի նակ ներ

Դա սըն թա ցի ուսում
նա կան նպա տակ նե րը 
(կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
պետք է ձեռք բեր վեն 
ուսուց ման ըն թաց քում)

Ու սա նո ղը կա րող է ի րա կա նաց նել պի տա կա-
վոր ման և գրանց ման բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե-
րը՝ ը ստ ուսուց ման՝ օ րեն քով նա խա տես ված 
պա հանջ նե րի։

Վերջ նա կան նպա տակ
ներ  
(դա սըն թա ցի ուսում նա-
կան նպա տակ նե րը, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա նեց ված 
են աշ խա տան քի ա ռան-
ձին ո լորտ նե րին)

Ու սա նո ղը կա րող է ճիշտ ի րա կա նաց նել պի-
տա կա վո րու մը։
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Խ թա նող նպա տակ ներ 
(ան հա տա կան կա րո ղու-
թյուն ներ, որ ուսա նո ղը 
պետք է ձեռք բե րի ո րո շա-
կի ո լոր տում)

Ու սա նո ղը կա րող է կի րա ռել հո ղի բա րե լավ ման 
պարզ մե թոդ ներ՝ ուշա դիր և ի նք նու րույն օգ-
տա գոր ծե լով հա մա պա տաս խան մե քե նա ներ, 
գոր ծիք ներ և սար քա վո րում ներ։

Ձևա կեր պեք ուսուց ման ձեր նպա տակ նե րը.
- Ճշգ րիտ և չա փե լի (կոնկ րետ)
-  Պա հանջ կոտ (ա ռանց ա վե լորդ կամ ոչ բա վա րար ծան րա բեռն վա ծու թյան) 
- Ի րա տե սա կան (պետք է հնա րա վոր լի նի հաս նել նպա տա կին)
-  Ժա մա նա կային սահ մա նա փակ մամբ (ե ՞րբ պետք է հաս նել նպա տա կին)։

 
Ե թե նպա տա կը հս տակ է, դուք կա րող եք ը նտ րել ուսուց ման այն մե թո դը, ո րն ա ռա վել 

հար մար է այդ նպա տա կի հա մար (à գլուխ 1.3)
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 1.1.1 Ու սուց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման գնա հա տում

 Հա ջո ղու թյան գնա հա տու մը ծա ռա յում է ձեզ և ձեր ուսա նող նե րին տե ղե կաց նե լու և մո
տի վաց նե լու նպա տա կին։
 

- Ու սուց ման ո ՞ր նպա տակ ներն են ի րա գործ վել և ի ՞նչ չա փով։ 
- Ուս ման ա ռա ջըն թացն ակ նա ռու է սո վո րո ղի հա մար և գի տակ ցա բար ըն կալ վում է։ 

Դժ վա րու թյուն նե րի և թե րու թյուն նե րի դեպ քում կա րող է ո րո շում կա յաց վել շտ կող մի-
ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ։ 

- Ինք նագ նա հատ ման ունա կու թյան զար գա ցում: Կա րո ղու թյուն նե րի կողմ նո րոշ մա նը 
հա մա հունչ՝ այս կե տը ուսուց ման հա ջո ղու թյան կարևոր տարր է։

    Ցու ցում

Ու սա նո ղի հետ քն նար կում ծա վա լեք նրա աշ խա տան քի հա մար կարևոր կա
րո ղու թյուն նե րի շուրջ։ Որևէ ա ռա ջադ րան քի վրա աշ խա տե լուց հե տո ի նք
նագ նա հատ ման հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեք նրան։ Ի ՞նչ կա րո ղու թյուն ներ 
եմ ձեռք բե րել։ Ո ՞ր խնդ րին եմ լավ լու ծում տվել։ Ո ՞ր հար ցում բա րե լավ վե լու 
կա րիք ունեմ։

Ինչ պես շա րու նա կել հա ջո ղու թյան գնա հա տու մը
 Հա ջո ղու թյան ցան կա ցած գնա հա տում հիմն վում է նպա տակ նե րի շուրջ հս տակ հա մա

ձայ նու թյան վրա։ Նպա տակ նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյան ար դյուն քը խն դիր կամ ձևա կերպ-
ված նպա տակ է, ո րը նե րա ռում է ՝

-  կա րո ղու թյուն ներ, գի տե լիք ներ, ունա կու թյուն ներ կամ վար քագ ծի ձևեր, ո րոնք ան-
հրա ժեշտ են տվյալ ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու, կամ ո րոնք պլա նա վոր վում են խթա նող 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար

-  պայ ման ներ (ռե սուրս ներ, գոր ծիք ներ, ըն թա ցա կար գեր և այլն)
-  սահ ման ներ (ժա մա նա կի, չա փե րի, թույ լատ րե լի ու թյան, տես քի և այլն)

Ի՞նչն է քնն վե լու 
- արդյոք կա տար վե՞լ են ա ռա ջադ րանք նե րը, կամ ի րա կա նաց վե՞լ է խթա նող նպա տա կը 
- արդյոք բա վա րար վե՞լ են պայ ման նե րը 
- արդյոք պահ պան վե՞լ են սահ ման նե րը։

1.2  Հա ղոր դակ ցու թյունն ա վե լին է, քան խո սե լը

« Չի կա րե լի չհա ղոր դակց վել»  
(Պոլ Վաց լա վիկ)։

 Մենք հա ղոր դակց վում ե նք ոչ մի այն ար տա բեր ված բա ռե րով, այլև մարմ նի լեզ վով, հա-
գուս տով և այլն։ Հետևա բար հա ղոր դակ ցու թյու նը տե ղի է ունե նում մշ տա պես։

 Ցու ցում

Մեկ օր հետևեք ձեզ աշ խա տե լու ըն թաց քում։ Քա նի՞ տեխ նի կա կան եզ րույթ 
եք օգ տա գոր ծում։ Հի շեք, որ ուսա նո ղը գու ցե դեռևս չգի տի այդ եզ րույթ նե րը։
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Ինչ պե՞ս հս տակ հա ղոր դակց վել ձեր ուսա նող նե րի հետ .
- Օգ տա գոր ծեք պարզ, կարճ նա խա դա սու թյուն ներ։ 
- Օգ տա գոր ծեք տեխ նի կա կան եզ րույթ ներ/օ տար բա ռեր։ Ե րի տա սար դը պետք է սո-

վո րի այդ բա ռե րը, սա կայն ան մի ջա պես բա ցատ րեք։ Ու սա նո ղը կա րող է հա մար ձա կու թյուն 
չու նե նա հարց նել, ե թե որևէ բան չի հաս կա ցել։ 

- Օգ տա գոր ծեք օ րի նակ ներ։ Այդ պի սով ե րի տա սար դը կա րող է ա ռն չել դրանք իր ի մա-
ցա ծին և ա վե լի լավ մտա պա հել սո վո րա ծը։ 

- Աշ խա տեք, որ ուսա նո ղը պատ կե րա վոր հաս կա նա։
-  Հարց րեք՝ ա րդյոք նա ա մեն ի նչ հաս կա ցե՞լ է։ «Ի՞նչ կցան կա նայիք, որ կր կին բա ցատ-

րեմ։ Ան հաս կա նա լի հար ցեր կա՞ն»։
-  Խու սա փեք այն պի սի հար ցե րից, ի նչ պես՝ « Դուք հաս կա ցա՞ք»։ Ա վե լի լավ է ա սել՝ « Ձեր 

կար ծի քով՝ այժմ ի ՞նչ քայ լեր է հար կա վոր ձեռ նար կել», «Ինչ պե՞ս այժմ դա կբա ցատ րե իք հա ճա-
խոր դին»։

 Կարևոր է

 «Ոչ թե այն, թե ի նչ եք ա սում, այլ՝ թե ի նչ պես եք ա սում»։ Ար դյու նա բե րու թյան յու րա քան չյուր 
սեկ տո րին բնո րոշ է իր սե փա կան ա ռանձ նա հա տուկ լե զուն, ի նչ պեսև գյու ղատն տե սա կան 
սեկ տո րին։ Բնա կա նա բար, բա ցատ րու թյուն նե րը և աշ խա տան քային կոնկ րետ հրա հանգ նե-
րը տար բեր են լի նե լու։ Դուք պետք է հետևեք ուսա նող նե րի ժես տե րին և դեմ քի ար տա հայ տու-
թյուն նե րին՝ հա մոզ վե լու, որ ձեր բա ցատ րու թյուն նե րը հաս կա նա լի են նրանց։ Այ դու հան դերձ, 
միշտ պետք է հի շեք, որ ան հրա ժեշտ է հար գա լից խո սել։

 Հա ղոր դակ ցու թյան մեջ մի շարք խն դիր ներ ծա գում են թյու րըն կա լում նե րի հետևանքով, 
ո րոնք, սա կայն, հա ճախ ան նկատ են մնում։

 
Օ րի նակ 
Ա շա կեր տը ոգևո րու թյամբ ուսուց չին ա սում է՝ «ես ար դեն գրա ռում ներ եմ կա տա րել դպ-

րո ցի տն կա րա նի վե րա բե րյալ։ Ու սու ցի չը ստու գում է գրա ռում նե րը և ա սում՝ « դուք մո ռա ցել եք 
լրաց նել ճշգ րիտ ժա մա նա կը»։ Ա շա կեր տը լուռ վե րա դառ նում է իր աշ խա տան քին։ Ու սու ցի չը 
մտա ծում է՝ « ջա նա սեր և լավ տղա է, խոս տում նա լից ա պա գա կու նե նա»։ Մինչ դեռ ա շա կեր տը 
ցնց ված է և մտա ծում է՝ «ես եր բեք չեմ կա րո ղա նա գո հաց նել նրան»։

 
Իսկ ին չո՞ւ։ Ու սու ցի չը չէր ա սել, որ գոհ չէ։ Այ դու հան դերձ, ա շա կեր տը հենց դա էր ըն կա լել։

 Հի շեք՝ ցան կա ցած ար տա բեր ված հայ տա րա րու թյուն պա րու նա կում է նաև լուռ ուղերձ։ 
Մե զա նից յու րա քան չյուրն ունի մեծ փորձ, ո րն ան դրա դառ նում է այ լոց հետ մեր հա ղոր դակց-
վե լու ձևի վրա։
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1.2.1 Հա ղոր դակ ցու թյան եր կու աս պեկտ նե րը

Հա ղոր դակ ցու թյան եր կու աս պեկտ նե րը

Բո վան դա կու թյան աս պեկտ
Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 

աս պեկտ 

 Բո վան դա կու թյան աս պեկ տը փո խան ցած տե ղե կու թյուն ներն են կամ՝ թե ի ՞նչ է աս վում։ 
Խոս քը տե ղե կու թյուն նե րի, տվյալ նե րի, փաս տե րի և պն դում նե րի մա սին է ։

 Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի աս պեկ տը վե րա բե րում է այն ձևին, թե ի նչ պես է ի նչ-որ բան 
աս վում։ Սա, օ րի նակ, նե րա ռում է տո նայ նու թյու նը և մարմ նի լե զուն։ Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
աս պեկտն ար տա հայ տում է, թե ի նչ պի սի հա րա բե րու թյուն ներ ունեն խո սո ղը և լսո ղը։ (« Մար-
գար տե վզ նոցն իս կա կա՞ն է» հար ցը կա րող է ըն կալ վել որ պես հի աց մուն քի, կաս կա ծի կամ 
նույ նիսկ ծաղ րի ար տա հայ տու թյուն՝ կախ ված ձայ նի տո նայ նու թյու նից)։ Այս մա կար դա կում ի 
հայտ ե կած հույ զե րի հի ման վրա է ո րոշ վում, թե ի նչ պես է ըն կալ վում ուղեր ձի բո վան դա կու-
թյու նը։

 
Օ րի նակ
Կր կին ան դրա դառ նանք մար գար տե վզ նո ցի օ րի նա կին։ Տի կին Սմի թը հարց նում է տի կին 

Բրաու նին՝ « մար գար տե վզ նոցն իս կա կա՞ն է»։

	 Դեպք 1ին. Տի կին Սմիթն ու տի կին Բրաու նը շատ լավ ըն կեր ներ են և հու զա կան ա ռու-
մով նման են մի մյանց։ Ո ւս տի տի կին Բրաու նը չի վի րա վոր վի այս հար ցից և կա րող է, 
օ րի նակ, հպարտ պա տաս խա նել՝ «այո, ա մուս նուս նվերն է ծնն դյանս օր վա առ թիվ։ Հա-
վա նո՞ւմ ես»։

	 Դեպք 2րդ. Տի կին Սմիթն ու տի կին Բրաու նը մտե րիմ ըն կեր ներ չեն և նույ նիսկ մր ցա-
կից ներ ե ն։ Տի կին Բրաունն ի րոք կվի րա վոր վի տի կին Սմի թի հար ցից և հա մար ժեք պա-
տաս խան կտա։

 Հի շեք՝ ուսա նող նե րի հետ ձեր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են է ա պես ազ դել նրանց 
ո ւս ման հա ջո ղու թյան վրա։
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 Կարևոր է

 Հի շեք, որ հա ղոր դակ ցու թյան 7%ը բո վան դա կու թյունն է, 38%ը՝ ձայ նի տո նայ նու թյու նը, 
ի սկ 55%ը՝ մարմ նի լե զուն։ Որ պես դա սա խոս՝ դուք հատ կա պես պետք է ի մա նաք դրա մա-
սին։ Հետևա բար, հա տուկ ուշադ րու թյուն դարձ րեք ձեր ժես տե րին և դեմ քի ար տա հայ տու
թյա նը։ Բա ցի դրանից՝ կարևոր է նաև ին տո նա ցի ան, ձևա կեր պու մը և ծա վա լը։

 
Ինչ պես է տե ղի ունե նում հա ղոր դակ ցու թյու նը

Կր կին վեր հի շենք տի կին Սմի թի և տի կին Բրաու նի պատ մու թյու նը։

 Օ րի նակ
 Դեպք 3րդ. Ե թե տի կին Սմի թը տի կին Բրաու նին « մար գար տե վզ նոցն իս կա կա՞ն է» հար-

ցը տա լիս է ձեռ քե րը ծա լած և շեշ տում «իս կա կան» բա ռը, ա պա տի կին Բրաու նը կա րող է են-
թադ րել, որ իր վզ նո ցի իս կու թյու նը կաս կա ծի տակ է դր վել։ Սա կա րող է բա ցա սա բար ան դրա-
դառ նալ եր կու տիկ նանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք մինչ այդ կա րող է ին չե զոք 
կամ նույ նիսկ բա րյա ցա կամ լի նել։ 

 
Օ րի նակ 
Ու սու ցիչն ա սում է՝ « դուք մո ռա ցել եք լրաց նել ժա մա նա կը ձեր գրա ռում նե րում»։ Բո վան

դա կու թյու նը, կար ծես, հս տակ է ար տա հայտ ված։ Սա կայն ի նչ պե՞ս է այն ըն կալ վում։
 
Ըստ է ու թյան՝ ուսու ցի չը ցան կա նում է գո վել Հա րի ին։ Ա վե լին, նա ցան կա նում է, որ ա շա-

կերտն ա վե լի ուշա դիր լի նի գրա ռում ներ կա տա րե լիս։ Սա կայն Հա րին դա այլ կերպ է ըն կա լում։ 
Սա կա րող է լի նել ի նք նավս տա հու թյան բա ցա կա յու թյան կամ ուսուց չի ձայ նի տո նայ նու թյան 
հետևանք։ Գու ցե ուսու ցի չը նախ կի նում ար դեն շատ ան գամ ներ է շեշ տել նրա թե րա ցում նե րը։ 
Հա րին «լ սում է», որ տի կին Ա-ն գոհ չէ ի րե նից։

 Սա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում ա ռա վել հա ճախ հան դի պող թյու րըն կա
լում նե րից մեկն է ։

Բովանդակություն

Մարմնի լեզու
 

Ձայնի 
տոնայնություն
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 Կարևոր է

 Հա ճախ հայ տա րա րու թյուն նե րը զուտ փաս տա կան ի մաստ կրե լով՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կում թյու րըն կա լում նե րի տե ղիք են տա լիս։ Հետևա բար, խո-
սեք ուղիղ և հս տակ։ Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ձեր նա խա դա սու թյուն նե րի հնա րա վոր են թա-
տեքս տին։ Բա ցատ րու թյուն պա հան ջեք, ե թե ուսա նո ղը ձեզ հա մար ան սպա սե լի կեր պով է 
ար ձա գան քում։

1.2.2  Հե տա դարձ կա պի ա պա հո վում

 Հա ղոր դակ ցու թյան ի րա կա նաց ման հա մար մեկ այլ կարևոր կետ է ճիշտ հե տա դարձ կա
պը։

 Հե տա դարձ կա պը պետք է 
- ար տա հայտ վի ա ռա ջին դեմ քով («ես նկա տել եմ», «ես հաս կա ցել եմ»)
-  լի նի նկա րագ րա կան, այլ ո չ՝ դա տո ղա կան
-	 լի նի փաս տա ցի և ժա մա նա կին տրա մադր վի
-  նե րա ռի կոնկ րետ օ րի նակ ներ։

 Հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման նպա տա կով կա նո նա վոր քն նար կում նե րը ուսուց-
ման ո րա կի մա սին վկայող կարևոր նշան ե ն։

 Դա սա վան դողն իր կար ծիքն է հայտ նում սո վո րո ղին և խնդ րում նրան ա սել իր կար ծի քը 
դա սե րի վե րա բե րյալ։ 

- Ո՞րն է նպա տա կա կե տը։ 
- Ո՞ւր է սո վո րո ղը հա սել այս պա հին (քն նար կեք նրա մաս նա գի տա կան և ան հա տա կան 

զար գա ցու մը)։ 
- Ի՞նչ կա րող է լավ ա նել սո վո րո ղը։ Գո վեք լավ ձեռք բե րում նե րը և ը նդ գծեք դրանք։ 
- Ո րո՞նք են սո վո րո ղի ուժեղ կող մե րը։ 
- Ի՞ն չը կա րե լի է բա րե լա վել։ 
- Ո րո՞նք են սո վո րո ղի ցան կու թյուն նե րը։ 
- Ո՞ր հար ցում սո վո րողն ա վե լի շատ ա ջակ ցու թյան կա րիք ունի։ 
- Արդյոք կա՞ն խն դիր ներ։ 
- Ա մեն դեպ քում թույլ տվեք սո վո րո ղին ի նք նու րույն գնա հա տել իր կա տա րո ղա կա նը։

Խնդ րում ե նք նկա տի ունե նալ՝ 
- Ու ղե նիշ նե րը դյու րին են դարձ նում հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման նպա տա կով քն-

նար կում նե րը։
-  Լավ նա խա պատ րաստ վեք զրույ ցին։
-  Բա վա րար ժա մա նակ հատ կաց րեք հե տա դարձ կա պի վե րա բե րյալ քն նարկ մա նը։ 

Խու սա փեք զրույ ցի ը նդ հա տում նե րից (հե ռա խո սա զանգ, հար ցում ներ և այլն)։
- Զ րույ ցի ար դյունք նե րը կա րե լի է ար ձա նագ րել հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման քն

նարկ ման ձևաթղ թում, ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես հա ջորդ նման զրույ ցի հիմք։

 Կարևոր է

 Դա սե րի ըն թաց քում հա ղոր դակ ցու թյու նը պետք է լի նի գոր ծըն կե րային ո գով, այ սինքն՝ 
հիմ քում պետք է լի նեն հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու ջան քե րը։ Ու սա նո ղը պետք է ի մա նա, որ 
հար ցեր կամ խն դիր ներ ի հայտ գա լու դեպ քում կա րող է դի մել ձեզ։
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 Ե թե որևէ բան պարզ չէ, հարց րեք, թե ուսա նո ղը կոնկ րետ ի նչ նկա տի ունի։ Ա սեք նրան, 
թե ի նչ պես եք դա հաս կա ցել։

Քն նարկ ման ուղե նիշ ներ դա սա խոս նե րի հա մար

Ինչ պե՞ս եմ ըն կա լել իմ ուսա նո ղին։ Ի ՞նչ կար ծիք եմ ցան կա նում տալ նրա մա սին։

Ու ժեղ կող մեր  
(ա նձ նա կան և տեխ նի կա կան)

Բա րե լավ ման հնա րա վո րու թյուն

Ի՞նչ նպա տակ նե րի և մի ջոց նե րի շուրջ եմ ցան կա նում կամ կա րող եմ հա մա ձայ նել  
ու սա նո ղիս հետ։ 
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 1.3 Ա մեն ի նչ հան գում է մե թոդ(ներ)ին

 Այս գլ խում դուք կի մա նաք
à ու սուց ման տար բեր ե ղա նակ նե րի մա սին
à  ու սուց ման ի նչ տար բեր մե թոդ ներ կա րող եք օգ տա գոր ծել
à  ու րիշ ի նչ կա րող եք ա նել ուսու ցու մը հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար։

 
Ու ղե ղի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ մենք սո վո րում և մե ծաց նում 

ե նք մեր կա րո ղու թյուն նե րը փոր ձի, փո խա նակ ման, փոր ձարկ ման, ի նչ պես նաև սխալ նե
րի մի ջո ցով։

 Հա ջող ուսում նա ռու թյան նա խա պայ մա նը ծա նոթ բո վան դա կու թյան կամ նախ կին փոր-
ձի հետ նոր կա պե րի ստեղ ծումն է։ Փոր ձեք կա ռու ցել այս կա մուր ջը ձեր դա սե րի ըն թաց քում։ 
Այս կերպ դուք ուսա նող նե րի հա մար դյու րին կդարձ նեք նոր բան սո վո րե լը։

 
Այս ա ռու մով միշտ պետք է հի շեք, որ ո ւս ման գոր ծըն թա ցը պետք է գո հա ցու ցիչ լի նի։ Ե թե 

նյու թը հե տաքր քիր է, հա վակ նոտ և ի մաս տա լի, ա պա այն սո վո րե լը հեշտ է մեզ հա մար։
 
Ու սու ցու մը կազ մա կեր պեք այն պես, ո ր

 
- ե րի տա սար դը հա ճույ քով սո վո րի
- ն րա մեջ նոր բան բա ցա հայ տե լու հե տաքրք րա սի րու թյուն ի հայտ գա
-  նա իր աշ խա տան քը կա տա րի հե տաքրք րու թյամբ և նվի րու մով։

 
Ա հա՛ թե ի նչ պես կա րե լի է կա ռու ցել ո ւս ման գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր լա վա գույն ձևով։

1.3.1 Ուս ման չորս ուղի նե րը

 
Ոչ բո լորն են նույն կերպ սո վո րում։ Յու րա քան չյու րը լա վա գույնն է սո վո րում ո ւս ման տար-

բեր ուղի նե րով (հա ճախ դրանք ան վա նում են նաև ո ւս ման ո ճեր)։ Մտա ծեք, թե ո ւս ման ուղի-
նե րից ո րն է ա ռա վել հար մար ձեզ հա մար։

Ուս ման չորս ուղի նե րը

լ սո ղա կան 
 

լ սել

տե սո ղա կան 
 

 տես նել

հա ղոր դակ
ցա կան 

 
 խո սել

կի նես թե տիկ 
 

 շար ժում և 
գոր ծո ղու թյուն
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	Լ սո ղա կան ո ճով սո վո րող նե րը լա վա գույ նը սո վո րում են լսե լով։ Նրանք հեշ տու թյամբ են 
ան գիր սո վո րում և բարձ րա ձայն կրկ նում են բա ռե րը՝ բո վան դա կու թյու նը մտապահե-
լու նպա տա կով։

	 Տե սո ղա կան ո ճով սո վո րող նե րը սո վո րում են դի տե լով։ Նրանց հա մար օգ տա կար է ըն-
թեր ցել տեքս տեր և տես նել նկար ներ ու դի ագ րամ ներ։

	 Հա ղոր դակ ցա կան ո ճով սո վո րող նե րը սո վո րում են թե մայի շուրջ խո սե լով կամ թե ման 
քն նար կե լով։

	 Կի նես թե տիկ ո ճով սո վո րող նե րը սի րում են ակ տիվ լի նել։ Նրանք հատ կա պես լավ են 
սո վո րում փոր ձի և ֆի զի կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով։

 Կարևոր է

 Դա սա վան դե լիս մտա ծեք ձեր ուսա նող նե րի մա սին և ձեր ուշադ րու թյու նը սևե ռեք նրան ցից 
յու րա քան չյու րի ո ւս ման ան հա տա կան ուղու վրա։

 Վար ժու թյուն
 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ո ւս ման ձեր սե փա կան ո ճին։ Ո ՞ր ո ճով սո վո րող նե րին եք ձեզ դա-
սում։ Ի նչ պի սի՞ պայ ման նե րում է նոր նյութ սո վո րե լը ձեզ հա մար ա վե լի դյու րին կամ դժ վար։

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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 1.3.2 Ու սուց ման մե թոդ ներ

Ու սուց ման մե թոդ ներ

ուղ ղորդ վող ուսում նա ռու թյուն ինք նու րույն ուսում նա ռու թյուն 

ցու-
ցադ րել

բա ցատ-
րել

տեքս տե-
րով սո վո-
րել (գր-
քեր, հա-
մա կարգ-

չային 
ծրագ րեր 
և այլն)

պատ-
վե րի 

հի ման 
վրա 

ուսում-
նա ռու-
թյուն

դե-
րա-
խա-
ղեր

մ տո րել նա խա-
գիծ

Այս մե թոդ նե րը խե լամ տո րեն հա մա տե ղե լու դեպ քում ձեր ուսա նո ղը ձեռք կբե րի

	 մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներ
	ճ կուն հմ տու թյուն ներ

և կդառ նա կոմ պե տենտ և հմուտ աշ խա տող։

1.3.3 Ուղ ղորդ վող ուսում նա ռու թյուն

 
Ուղ ղորդ վող ուսում նա ռու թյան դեպ քում դուք պար զա պես սկզ բից ևեթ ներ կա յաց նում 

եք տր ված ա ռա ջադ րան քի լու ծու մը (ցու ցադ րե լով, բա ցատ րե լով կամ մաս նա գի տա կան գրա-
կա նու թյուն կար դա լով)։

Ուղ ղորդ վող ուսում նա ռու թյան ա ռա վել տա րած ված մե թոդ նե րը

Ցու ցադ րել + Բա ցատ րել
Տեքս տե րով սո վո րել 
(գր քեր, հա մա կարգ

չային ծրագ րեր և այլն)
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 Ցու ցադ րել
 Ցու ցադ րում նե րը հատ կա պես հար մար են բա զային հմ տու թյուն նե րի և գոր ծո ղու թյան 

քայ լե րի հեր թա կա նու թյան ուսուց ման հա մար։
 
Օ րի նակ
 Հո ղի փխ րեց ման հա մար գոր ծիք նե րի օգ տա գոր ծում։

Ուղ ղա կի ուսում նա ռու թյուն՝ ցու ցադ րում նե րի քա ռա քայլ մե թո դը

1-ին քայլ 
 ներ կա յաց նել և մո տի վաց նել

Ի՞նչ օ գուտ կս տա նա ուսա նո ղը՝ տի րա պե տե լով 
այս հմ տու թյա նը կամ ձեռք բե րե լով  

այս կա րո ղու թյու նը։

2-րդ քայլ 
 ցու ցադ րել և բա ցատ րել

Հս տակ բա ցատ րեք, թե ի նչ եք ա նում և ին չու։

3-րդ քայլ  
ու սա նող նե րին հնա րա-

վո րություն տալ կրկ նել և 
բացատ րել

Ե րի տա սար դը բա ցատ րում է, թե ի նչ է ա նում և 
ին չու, կրկ նում է աշ խա տան քի քայ լե րը  

և բա ցատ րում դրանք։

4-րդ քայլ  
վարժ վել

Ե րի տա սար դը մի քա նի ան գամ կրկ նում է  
աշ խա տան քի քայ լե րը։

 Բա ցատ րել
« Դա սա վանդ ման» այս ձևը քաջ հայտ նի է։ Դա սա վան դո ղը բա նա վոր փո խան ցում է գի

տե լի քը կամ բա ցատ րում տե սա կան հի մունք նե րը։ Ի նք նու րույն ուսում նա ռու թյու նից բա ցի, 
բա ցատ րու թյուն ներն օգ նում են մտո րել ուսում նա կան նյու թի բո վան դա կու թյան շուրջ, ձեռք բե-
րել հեն քային տե ղե կու թյուն ներ և կա պեր ստեղ ծել նա խորդ ուսում նա կան նյու թի հետ։

 Տեքս տե րով սո վո րել
 Տեքս տե րով սո վո րե լով (օ րի նակ՝ ձեռ նարկ նե րով)՝ ե րի տա սարդ նե րը ձեռք են բե րում գի-

տե լիք։ Տեքս տե րով սո վո րե լը հա մալ րում է ի նք նու րույն ուսում նա ռու թյան մե թոդ նե րը։
 
Օ րի նակ
Տ վեք ձեր ուսա նող նե րին սեր մե րի մա սին վա ճառ քի մի քա նի փա թեթ։ Այս ձևով նրանք 

կզար գաց նեն գի տե լիք ներ և կպատ կե րաց նեն, թե ի նչ պի սի պն դում ներ կամ հիմ նա վո րում ներ 
կա րող են կի րա ռել սե փա կան ար տադ րան քի վա ճառ քը խթա նե լու հա մար։

1.3.4 Ինք նու րույն ուսում նա ռու թյուն

 Ինք նու րույն ուսում նա ռու թյան դեպ քում ե րի տա սարդ ներն ի նք նու րույն են ձեռք բե րում 
ուսում նա կան նյու թի բո վան դա կու թյու նը և գտ նում լու ծում ներ։
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 Կարևոր է 

Ու սում նա ռու թյան լա վա գույն հա ջո ղու թյու նը ձեռք է բեր վում, ե րբ սո վո րում են կա տա րե լով, 
քա նի որ մենք հի շում ե նք՝ 
 
 մեր լսա ծի 20 տո կո սը, 
 մեր տե սա ծի 30 տո կո սը, 
 մեր ա րա ծի 90 տո կո սը։

Ինք նու րույն ուսում նա ռու թյուն

Մենք հի շում ե նք, թե  
ինք ներս ի նչ ե նք ա րել։

Այս մե թո դը պա հան ջում է ժա մա
նակ և ռե սուրս ներ։

Ինք նավս տա հու թյու նը և 
ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե
ցու մը խրա խուս վում ե ն։

Մենք շատ բա ներ ա վե լի հեշ տու-
թյամբ ե նք սո վո րում, ե րբ փոր ձում 
ե նք դրանք ա նել։

Ե թե մենք սխալ ներ ե նք թույլ տա-
լիս կամ չենք կա րո ղա նում լու ծում 
գտ նել, կա րող ե նք հու սալք վել։

Ինք նու րույն ուսում նա ռու թյան լա վա գույն մե թոդ նե րը

պատ վե րի հի ման 
վրա ուսում նա-
ռու թյուն

ն մա նա կում մ տո րում նա խագ ծեր

1.3.5  Պատ վե րի հի ման վրա ուսում նա ռու թյուն

 Այս մե թո դի հիմ քում այն է, որ կազ մա կեր պու թյան կող մից պատ վեր է տր վում ուսա-
նող նե րին, ով քեր պետք է դրա վրա ի նք նու րույն աշ խա տեն։ Նպա տակն այն է, որ նրանք ի նք
նու րույն պլա նա վո րեն, ի րա կա նաց նեն և ստու գեն աշ խա տան քային ա ռա ջադ րան քը։ Սա 
խթա նում է այն պի սի կա րո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են խն դիր ներ լու ծե լու, պլա նա վո րե լու հմ տու-
թյուն նե րը, ան կախ աշ խա տե լու ունա կու թյու նը և այլն։
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Պատվերի հիման վրա ուսումնառության չորս քայլերը

1. Իրազեկում

2. Պլանավորում 
և որոշման կայացում

4. Գնահատում և 
որակում

3. Իրականացում

Պատվերի հիման վրա ուսումնառության չորս քայլերը

Իրագործվե՞լ է 
արդյոք նպատակը։ 

Ի՞նչը կարելի է 
բարելավել 

ապագայում։

Աշխատանքի 
քայլերի ինքնուրույն 

կատարում։

Ինչպե՞ս դա 
կարելի է 

իրականացնել։ 
Ընտրել մեկ 
մոտեցում։

Ի՞նչ կոնկրետ քայլեր 
են ձեռնարկվելու։ Ի՞նչ 
է անհրաժեշտ դրանց 
կատարման համար։

1. Ի րա զե կում՝ հանձ նա րար ված վար ժու թյան քն նար կում
-  Ժա մա նակ տրա մադ րեք ուսա նող նե րին վար ժու թյու նը բա ցատ րե լու հա մար։
- Հս տա կեց րեք, թե ի նչ պետք է ի րա գործ վի։ Ու սա նող նե րին հար ցեր տա լու հնա րա վո րու-

թյուն ըն ձե ռեք։

2. Պ լա նա վո րում և ո րոշ ման կա յա ցում՝ աշ խա տան քի հա ջոր դա կա նու թյան պլա նա վո րում
-  Մի ո րո շա կի աց րեք ա ռա ջադ րան քի լուծ ման ե ղա նա կը։ Ու սա նող նե րին հնա րա վո-

րու թյուն ըն ձե ռեք ի նք նու րույն պլա նա վո րել և ը նտ րել մեկ մո տե ցում։ 
- Ա ջակ ցեք ձեր ուսա նող նե րին ձեռք բե րել ան հրա ժեշտ ո ղջ տե ղե կատ վու թյու նը և ան-

հրա ժեշտ գի տե լիք նե րը։
- Քն նար կեք մի ա սին ուսա նող նե րի պլա նա վո րած ըն թա ցա կար գը։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան 

դեպ քում հա մա ձայ նու թյան ե կեք մի ջան կյալ ստու գում ներ ան ցկաց նե լու շուրջ։
 
3. Ի րա կա նա ցում՝ աշ խա տան քային ա ռա ջադ րան քի ի նք նու րույն կա տա րում

- Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում թույլ տվեք ուսա նող նե րին աշ խա տել ի նք նու րույն։ Սա կայն 
պատ րաստ ե ղեք ի բրև «հ րա հան գիչ» հար ցեր ի հայտ գա լու դեպ քում։ Ա նհ րա ժեշ-
տու թյան դեպ քում օգ նու թյուն ցուցաբերեք

4. Գ նա հա տում և ո րա կում՝ ար դյուն քի ստու գում և ամ փո փում
-  Թույլ տվեք ուսա նող նե րին ի նք նու րույն գնա հա տել աշ խա տան քային ա ռա ջադ րան քի 

կամ նա խագ ծի ար դյուն քը (դր ված նպա տա կի և փաս տա ցի ար դյուն քի հա մե մա տու-
թյուն) և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում շտ կում ներ կա տա րեք։ 

- Աշ խա տան քի ա վար տից հե տո ամ փոփ ման զրույց ան ցկաց րեք։ Ու սա նող նե րի հետ 
քննար կեք գոր ծըն թա ցը, օ րի նակ՝ ի ՞ն չը լավ ստաց վեց, որ տե՞ղ դժ վա րու թյուն ներ ունե-
ցան, ի ՞նչ սո վո րե ցին, ի ՞ն չը կա րե լի է բա րե լա վել ա պա գա յում։
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1.3.6 Ն մա նա կում

 Մի ջանձ նային ի րա վի ճակ նե րը, հիմ նա կա նում՝ մա տա կա րար նե րի կամ հա ճա խորդ
նե րի հետ շփում նե րը, նմա նակ վում են կարևոր վար քագ ծային մո դել ներ (ի նչ պես օ րի նակ՝ 
հա ճա խորդ նե րի բո ղոք նե րով զբաղ վե լը) սո վո րե լու և դրանք փոր ձար կե լու նպա տա կով։ Բնա-
կա նա բար, ան ձի վար քա գի ծը եր բեք հնա րա վոր չէ հս տակ կան խա տե սել։ Այ դո ւա մե նայ նիվ, 
նմա նա կում նե րը ե րի տա սարդ նե րին գոր ծիք ներ են տրա մադ րում ի րենց աշ խա տան քային 
ա ռօ րյայի հա մար։

1.3.7 Մ տո րում

 Խոս քը ուսուց ման բո վան դա կու թյան քն նարկ ման և դրա շուրջ մտո րե լու մա սին է։ 
Մտո րե լու հնա րա վոր թե մա նե րը նե րա ռում ե ն՝ փո փոխ ված աշ խա տան քային հոս քեր, նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի կամ ար տադ րան քի օ գուտ ներ կամ թե րու թյուն ներ, ուսուց ման ըն թաց քում ի 
հայտ ե կած խն դիր ներ և այլն։

Մ տո րե լու նպա տակն է ե րի տա սարդ նե րին սո վո րեց նել՝ ի նչ պես պաշտ պա նել սե փա կան 
տե սա կետ նե րը, գտ նել փաս տարկ ներ և լսել։ Նրանք լսում են տար բեր կար ծիք ներ՝ այդ պի-
սով ը նդ լայ նե լով ի րենց մտա հո րի զո նը։ Հա մոզ վեք, որ բո լոր մաս նա կից նե րը մաս նակ ցում են 
այդ քն նար կում նե րին։ Սահ մա նեք ո րո շա կի հիմ նա կան կա նոն ներ, ո րոնց պետք է հետևեն 
մաս նա կից նե րը, ի նչ պես՝

-  թույլ տալ մյուս նե րին խոսքն ա վար տել
-  հար գել տար բեր կար ծիք նե րը
- հ նա րա վո րու թյուն տալ մյուս նե րին գնա հատ ված զգալ։

1.3.8 Ու սում նա կան նա խագ ծեր

 Նա խագ ծի հի ման վրա ուսում նա ռու թյու նը նման է պատ վե րի հի ման վրա ուսում նա ռու-
թյա նը։ Նպա տակն այն է, որ ա ռա ջադ րան քը կա տար վի ի նք նու րույն։ Ու սում նա կան նա խագ
ծե րը կա րող են կի րառ վել որ պես ուսում նա ռու թյան մե թոդ յու րա քան չյուր սեկ տո րում գրե թե 
բո լոր ո լորտ նե րում։ Դրանք մաս նա գի տա կան նոուհաո ւի և ճկուն հմ տու թյուն նե րի ուսուց-
ման հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն ե ն։ Ու սա նող նե րը պետք է պա տաս խա նա տու լի նեն ի րենց 
նա խագ ծի պլա նա վոր ման, ի րա կա նաց ման և գնա հատ ման հա մար։ Դա նրանց հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս աշ խա տել ի նք նու րույն և պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նել։ Քա նի որ նա-
խագ ծե րը, որ պես կա նոն, ի րա կա նաց վում են խմ բի կող մից, ա պա այդ աշ խա տան քը, ան շուշտ, 
պա հան ջում է թի մային ո գի։

 Դուք պետք է հան գա մա նա լի ո րեն մտա ծեք՝

-  նա խագ ծի նպա տակ նե րի
-  մաս նա կից ան ձանց
-  ժա մա նա կա հատ վա ծի
-  բյու ջե ի մա սին

 Բո լոր ան հա տա կան ա ռա ջադ րանք ներն ուսա նող նե րի կող մից ի րա կա նաց վում են ի նք նու-
րույն։ Դուք նրանց ա ջակ ցում եք մի այն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում։
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 Վար ժու թյուն 

1. Քն նար կեք ձեր գոր ծըն կեր նե րի հետ, թե ո ւս ման որ ո ճն եք ա ռա վել հա ճախ կի րա ռում սո
վո րող նե րի հետ ձեր ա մե նօ րյա աշ խա տան քում և ին չու։

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Մ տա ծեք, թե ի նչ բո վան դա կու թյուն եք ցան կա նում սո վո րեց նել ի նք նու րույն ուսում նա ռու
թյան կամ ո ւղ ղորդ վող ուսում նա ռու թյան ձևով։

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1.4 Ճ կուն հմ տու թյուն ներ

 Դուք ուսա նող նե րին ոչ մի այն սո վո րեց նում եք մաս նա գի տա կան նոու-հաու, բայցև այս պես 
կոչ ված ճկուն հմ տու թյուն ներ։ Ճկուն հմ տու թյուն նե րը ա ռա վել հա ճախ ձեռք են բեր վում կա-
տա րե լով, այ սինքն՝ մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի մի ջո ցով։ Դրանք, սա կայն, կա րե լի է նաև 
խո րաց նել դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում և այլն։
 

Որ պես դա սա խոս՝ դուք վճ ռո րոշ պա տաս խա նատ վու թյուն եք կրում ուսա նո ղի ճկուն հմ-
տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար, քա նի որ ուսա նող նե րը, են թա գի տակ ցա բար, ձե զա նից 
են սո վո րում։
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Կազմակերպչական ձիրք

Ցանցային հմտություններ

Վեճեր լուծելու ունակություն

Ինքնավստահություն

Որոշումներ կայացնելու 
կարողություն

Քննադատական մտածողություն

Անկախություն

ԿԱՐԵՎՈՐ ՃԿՈՒՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարեկցանք

Պատասխանատվության զգացում

Պլանավորման հմտություններ

Միջմշակութային 
կարողություն

Ճկունություն

Կողմնորոշում

Խնդիրներ լուծելու կարողություն
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 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան  
ու սում նա կան ծրա գիր 

Բա ցատ րու թյուն ներ և մե թո դա կան մո տե ցում ներ

Պ րակ տիկ ա ջակ ցու թյուն ձեր դա սին
 Ձեռ նարկու ղե ցույ ցի այս գլու խը հա մա պա տաս խա նում է օր գա նա կան գյու ղատն տե-

սու թյան մո դու լի ուսում նա կան ծրագ րին և մշակ ված է պրակ տիկ ու դյու րըն կա լե լի լեզ վով։ 
Որ պես ձեր դա սե րի ի րա կա նաց ման ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ներ կա յաց ված են ուսում նա ռու թյան 
հա մա պա տաս խան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ մե թոդ նե րի, օ րի նակ նե րի և ցու ցում նե րի ա ռա-
ջարկ ներ։

 
Ինչ պե՞ս է կա ռուց ված դա սա խո սի այս ձեռ նարկու ղե ցույ ցը
 Ընդ հա նուր առ մամբ, մո դուլն ունի չորս ը նդ հա նուր հիմ նա կան սկզ բունք։ Ը ստ այդմ, ուսում-

նա ռու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են հա մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով ա ռա վել հաս-
կա նա լի լի նե լու հա մար։ Դուք նաև կգտ նեք կոնկ րետ ցու ցում ներ և մե թոդ ներ այն մա սին, թե 
ի նչ պես կա րող եք տվյալ թե ման ին տեգ րել ձեր դա սե րում։

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ 1

1 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը   28

→	օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ազ դե ցու թյու նը բու սա տե սակ նե րի և սոր տե րի բազ-
մաց ման, ըն տա նի կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի բա րե լավ ման վրա, ի նչ պես նաև 
կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու-
մը՝ որ պես մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս կե րի նվա զեց ման ար դյունք

→	 հո ղի ֆի զի կա կան, քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան բա ղադ րու թյան բնա կան բա րե լա-
վում, բեր րի ու թյան պահ պա նում

→	 գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի վե րամ շակ ման հա մար կեն սա բա նա կան ար ժե քի 
ա ռա վե լա գույն պահ պա նումն ա պա հո վող մե թոդ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ը նտ րու-
թյուն

→	շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման բա ցա ռում, այ սինքն՝ սին թեզ ված քի մի ա կան նյու-
թե րի օգ տա գործ ման դա դա րե ցում, գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
է կո լո գի ա պես բա րեն պաստ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռում

→	 բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա բու ծու թյան ո լորտ նե րի ներ դաշ նա կե ցում
→	 հոր մո նալ մի ջոց նե րը, մո դի ֆի կաց ված կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը, գե նե տի կա կան 

ճար տա րա գի տու թյան և այլ ար դի կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի և ի ո նաց նող ճա ռա գայթ-
ման մե թոդ նե րը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ
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ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ 2

2
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րի կի րա ռու մը 
ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում  47

→	հո ղի բեր րի ու թյան և կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյան բարձ րաց ման բնա կան ե ղա-
նակ նե րը

→	 բեր րի աց ման նպա տա կով օգ տա գործ վող նյու թե րի ձեռքբե րում մի այն օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան լա բո րա տո րի ա նե րից

→	 թույ լատր ված և սահ մա նա փակ ված նյու թե րի ցան կում չընդգրկ ված քի մի ա կան նյու-
թե րը, դրանց կի րառ ման բա ցա ռու մը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ

→	 մո լա խո տե րի, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի կեն սա բա նա կան 
և մե խա նի կա կան մի ջոց նե րը 

→	օր գա նա կան և ա վան դա կան գյու ղատն տե սա կան լա բո րա տո րի ա նե րի միջև բու ֆե-
րային գո տի նե րի ձևա վո րու մը

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ 3

3
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը մշա կա բույ սե րի ար տադ րու
թյան, բու սա կան ծագ ման ար տադ րան քի, ի նչ պեսև վայ րի բույ սե րի ար տադ
րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում  84

→	օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գը բու սա կա նաց ման տար բեր փու լե րում 
→	օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա գործ վող ագ րո տեխ նի կային ներ կա յաց-

վող պա հանջ նե րը
→	 վայ րի բույ սե րի հա վաք ման հա մար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ կի րա ռե լի 

նոր մա տի վային պա հանջ նե րը
→	 բու սա կան ծագ ման գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի օր գա նա կան ար տադ րու-

թյան և վե րամ շակ ման պա հանջ նե րը 
→	օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան ըն թաց քում կեն սա բազ մա զա նու թյան և ագ-

րոէ կո հա մա կար գե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ 4

4
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը կեն դա նա բու ծու թյան և կեն

դա նա կան ծագ ման սնն դի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում  86

→	ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան գոր ծու նե ու թյու նը՝ որ պես 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ան բա ժա նե լի մաս

→	 ճիշտ նկա րագ րում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ բու-
սա կեր կեն դա նի նե րի ա զատ ա րա ծե ցու մը, ի նչ պես նաև վար քի և խնամ քի հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը

→	 ճիշտ նկա րագ րում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը և 
սահ մա նա փա կում նե րը կեն դա նի նե րի կե րակր ման, հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել-
ման և բուժ ման գոր ծըն թաց նե րում

→	 ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րառ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ա նաս նա բու ծու թյան տար բեր ո լորտ նե րում, նե րա ռյալ՝ 
օր գա նա կան մեղ վա բու ծու թյան մեջ

→	 պատ շաճ կեր պով նկա րագ րում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նոր մե րը և պա-
հանջ նե րը կեն դա նա կան ծագ ման սնն դի ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե-
րում՝ հա մա ձայն ըն դուն ված ստան դարտ նե րի
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ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ 5

5
Ներ կա յաց նել օր գա նա կան ար տադ րան քի պի տա կա վոր ման և ար տադ րան

քի ար տա քին շր ջա նա ռու թյան հիմ նա կան պա հանջ նե րը  99

→	ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան ո րա կի կա ռա վար ման և հա վաս տագր ման շր ջա-
նա կը

→	 ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան ո լոր տի տե ղա կան և մի ջազ գային կա նո նա կար գե-
րի և հա վաս տագր ման շր ջա նակ նե րը

→	 ճիշտ մեկ նա բա նում է «է կո լո գի ա կան», «է կո լո գի ա պես մա քուր», « կեն սա բա նա կան», 
«ան ցու մային օր գա նա կան ար տադ րանք» եզ րույթ նե րը

→	 ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ներ մուծ ման 
և ար տա հան ման պա հանջ նե րը

Ու սուց ման յու րա քան չյուր ո լորտ սկս վում է ուսում նա ռու թյան ար դյունք նե րի և կա
տա րո ղա կա նի չա փա նիշ նե րի ամ փոփ ա ղյու սա կից, ո րոնց պետք է հաս նել ձեր ուսա նող-
նե րի հետ։ Այդ ա ղյու սակ նե րում ա ռա վել ման րա մասն նկա րագր վում են և հիմ նա վոր վում օ րի-
նակ նե րով ան հա տա կան կա տա րո ղա կա նի չա փա նիշ նե րը։ Կախ ված ուսա նո ղի շր ջա հա յա ցու-
թյու նից և ըն կալ ման մա կար դա կից՝ դուք կա րող եք ուսում նա ռու թյան յու րա քան չյուր ար դյունք 
ուսու ցա նել ցածր կամ շատ բարձր մա կար դա կով։ Պրակ տիկ օ րի նակ նե րը չպետք է բա ռա ցի 
հաս կաց վեն, դրանք ծա ռա յում են զուտ ա վե լի լավ ըն կալ ման և կողմ նո րոշ ման հա մար։

Ու սա նող նե րը կա րո ղա նում են ներ կա յաց նել  
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ազ դե ցու թյու նը բու սա տե սակ նե րի և սոր տե րի բազ-
մաց ման, ըն տա նի կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի բա րե լավ ման վրա, ի նչ պես նաև կեն-
սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը՝ որ-
պես մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս կե րի նվա զեց ման ար դյունք

օ րի նակ՝ բա ցատ րել ա վան դա կան և օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյու նը

օ րի նակ՝ հա մե մա տել գյու ղատն տե սա կան տար-
բեր հա մա կար գե րի ար տադ րա կան ցու ցա նիշ նե րը՝ 
կապ ված օր գա նա կան պրակ տի կայի հետ

Ուսումնառության արդյունքները 
տրվում են ուսումնական ծրագրով և 
նշվում որպես տվյալ թեմայի վերնագիր

Օրինակներ՝
Օրինակները ծառայում են որպես ուղեցույց 
և խթան և կարող են հարմարեցվել տվյալ 
ուսումնական հաստատության թիրախին, 
ռեգիոնալ առանձնահատկություններին կամ 
ուսանողների հետաքրքրություններին։

Կատարողականի չափանիշները 
նկարագրում են այն 
բովանդակությունը, որ պետք է 
սովորեն ձեր ուսանողները։ Դրանք 
համապատասխանեցված են 
ուսումնական ծրագրին։
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 Օգ տա կար կայ քէ ջեր
 

ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ վե րա բե րյալ թարմ տե ղե կու թյուն ներ  
կա րե լի է գտնել հետևյալ ին տեր նե տային հղում նե րով՝

http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/ 

https://www.ifoam.bio/ 

http://www.fibl.org/en/homepage.html 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming_
en 

http://orgprints.org/
https://www.globalagriculture.org/report-topics/about-the-iaastd-report.html 

https://link.springer.com/journal/13165 
https://www.sare.org/Learning-Center 
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 Ու սուց ման ո լորտ  
 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Ամ փո փում. ուսա նող նե րի հետ մի ա սին պետք է ի րա գոր ծեք հետևյալ նպա տակ նե րը՝

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է …

… ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը։

Ճիշտ ներ կա յաց նում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ազ դե ցու թյու նը բու սա տե-
սակ նե րի և սոր տե րի բազ մաց ման, ըն տա նի կեն դա նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի բա րե-
լավ ման վրա, ի նչ պես նաև կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման հա մար բա րեն-
պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը՝ որ պես մար դու գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս-
կե րի նվա զեց ման ար դյունք։

Ճիշտ ներ կա յաց նում է հո ղի ֆի զի կա կան, քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան բա ղադ րու-
թյան բնա կան բա րե լա վու մը, բեր րի ու թյան պահ պա նու մը։

Ճիշտ նկա րագ րում է գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի վե րամ շակ ման հա մար 
կեն սա բա նա կան ար ժե քի ա ռա վե լա գույն պահ պա նումն ա պա հո վող մե թոդ նե րի և 
տեխ նո լո գի ա նե րի ը նտ րու թյու նը։

Ճիշտ ներ կա յաց նում է շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման բա ցա ռու մը, այ սինքն՝ սին-
թեզ ված քի մի ա կան նյու թե րի օգ տա գործ ման դա դա րե ցու մը, գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում է կո լո գի ա պես բա րեն պաստ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա-
ռու մը։

Ճիշտ ներ կա յաց նում է բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա բու ծու թյան ո լորտ նե րի ներ դաշ-
նա կե ցու մը։

Ճիշտ ներ կա յաց նում է հոր մո նալ մի ջոց նե րի, մո դի ֆի կաց ված կեն դա նի օր գա նիզմ-
նե րի, գե նե տի կա կան ճար տա րա գի տու թյան և այլ ար դի կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի 
և իոնացնող ճա ռա գայթ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման բա ցա ռու մը օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան հա մա կար գում։



33

Ու սա նող նե րը կա րո ղա նում են ճիշտ ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու
թյան ազ դե ցու թյու նը բու սա տե սակ նե րի և սոր տե րի բազ մաց ման, ըն տա նի կեն դա
նի նե րի ցե ղա տե սակ նե րի բա րե լավ ման վրա, ի նչ պես նաև կեն սա բազ մա զա նու թյան 
պահ պան ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը՝ որ պես մար դու գոր

ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս կե րի նվա զեց ման ար դյունք։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ հիմ նա վո րել ար դյու նա բե րա կան գյու-

ղատն տե սու թյան ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը 

բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա

օ րի նակ՝ բա ցատ րել ՕԳ օ գուտ նե րը բնա պահ պա նա կան 

մա կար դակ ում

Ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել հո ղի ֆի զի կա կան, քի մի ա կան և կեն
սա բա նա կան բա ղադ րու թյան բնա կան բա րե լա վու մը, բեր րի ու թյան պահ պա նու մը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա ցատ րել հո ղի կարևո րու թյու-
նը որ պես կեն դա նի օր գա նիզմ

օ րի նակ՝ ներ կա յաց նել հո ղում օր գա նա կան 
նյու թե րի զգա լի քա նա կու թյուն ա պա հո վող 
աղ բյուր նե րը

Ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ նկա րագ րել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի վե
րամ շակ ման հա մար կեն սա բա նա կան ար ժե քի ա ռա վե լա գույն պահ պա նումն ա պա

հո վող մե թոդ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ը նտ րու թյու նը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա րե լա վել կեն սա բազ մա զա նու-
թյու նը հո ղի կոն սեր վաց ման պրակ տի-

կայի կի րառ ման մի ջո ցով
օ րի նակ՝ մշա կել ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլան

Ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման բա
ցա ռու մը, այ սինքն՝ սին թեզ ված քի մի ա կան նյու թե րի օգ տա գործ ման դա դա րե ցու մը, 
գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում է կո լո գի ա պես բա րեն պաստ տեխ

նո լո գի ա նե րի կի րա ռու մը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ հիմ նա վո րել սին թե տիկ պա րար-
տա նյու թե րի և պես տի ցիդ նե րի ան բա-

րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը մար դու ա ռող-
ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա

օ րի նակ՝ բա ցատ րել է կո լո գի ա պես բա րեն-
պաստ մե թոդ նե րի օ գուտ նե րը բնու թյան և 

մար դու ա ռող ջու թյան հա մար

Ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել բու սա բու ծու թյան և ա նաս նա բու ծու
թյան ո լորտ նե րի ներ դաշ նա կե ցու մը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ տար րե րի փակ 

շրջապ տույ տի սկզ բունք նե րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել տվյալ տա րածքում 
ա նաս նա պա հու թյուն  

հիմ նե լու նշանակությունը



34

Ու սա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել հոր մո նալ մի ջոց նե րի, մո դի ֆի կաց
ված կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի, գե նե տի կա կան ճար տա րա գի տու թյան և այլ ար դի 
կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի և իոնացնող ճա ռա գայթ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման բա
ցա ռու մը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գում։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սու թյան սկզ բունք նե րի ը նդ հա նուր և 

պրակ տիկ նշա նա կու թյու նը

ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽ ՆԱ
ԿԱՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Դա սը սկ սեք մտ քե րի գրո հից

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Մտ քե րի գրո հը ուսուց ման փայ լուն ռազ մա վա րու թյուն է տվյալ թե մայի շուրջ գա-
ղա փար նե րի գե նե րաց ման հա մար։ Մտ քե րի գրոհն օգ նում է խթա նել մտա ծո-
ղու թյան հմ տու թյուն նե րը։ Ե րբ ուսա նող նե րին ա ռա ջարկ վում է մտա ծել օր գա նա-
կան գյու ղատն տե սու թյան հայե ցա կար գին ա ռնչ վող բո լոր կարևոր աս պեկտ նե-
րի շուրջ, դա ար դեն ի սկ միտ ված է նրանց մտա ծե լա կեր պի ը նդ լայն մա նը։ Թեև 
մտ քե րի գրո հը կա րող է ար դյու նա վետ լի նել, կարևոր է ցու ցա բե րել լայ նա խոհ և 
չդա տա պար տող մո տե ցում։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ա ռա ջին ի սկ դա սի սկզ բից Ու սա նող նե րին տվեք հետևյալ հար ցը՝ 
Ի՞նչ գի տեք օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյան մա սին։
 Պա տաս խան նե րը գրեք գրա տախ տա-
կին։
 Ման րա մասն քն նար կեք յու րա քան չյուր 
միտ քը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

10 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ամ բողջ լսա րա նը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ա ռանց լրա ցու ցիչ նյու թե րի
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ 
ՍՏՈՒԳ ՄԱՆ ՎԻԿ ՏՈ ՐԻ ՆԱ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Խաղ-ու սու ցում

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Զ վար ճա լի ե ղա նակ նե րով ուսում նա ռու թյան կազ մա կեր պու մը մո տի վաց նում է 
ուսա նող նե րին և օգ նում նրանց կենտ րո նա նալ և ուշադ րու թյու նը սևե ռել ուսու-
ցան վող ա ռար կայի վրա։ Խա ղերն ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե-
ռում զվար ճան քի ձևով կենտ րո նա նալ թե մայի շուրջ և օգ նում են նրանց ա վե լի 
լավ սո վո րել։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ա ռա ջին դա սի ըն թաց քում Դա սը սկ սեք գի տե լիք նե րի ստուգ-
ման վիկ տո րի նայով՝
«Որ քա նո՞վ եք տե ղյակ օր գա նա կան 
հաս կա ցու թյան մա սին»։

Տ պեք և պատ ճե նեք աշ խա տան-
քային թեր թի կը։ 
Ու սա նող նե րին խոր հուրդ տվեք վիկ-
տո րի նայի հար ցե րին պա տաս խա նել 
զույ գե րով։
 Վեր ջում ներ կա յաց րեք պա տաս-
խան նե րը։
 Տար բե րակ՝
 Կար դա ցեք հար ցե րը և հնա րա վոր 
պա տաս խան նե րը։
Խնդ րեք ուսա նող նե րին ոտ քի կանգ-
նել ճիշտ պա տաս խա նի դեպ քում։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Աշ խա տանք զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Օր գա-
նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե-
րա բե րյալ գի տե լիք նե րի ստուգ ման 
վիկ տո րի նա

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 
  Ի՞նչ է նշա նա կում օր գա նա կան։
 https://www.youtube.com/watch?v=BebNsezt6r0 

  Ո՞րն է օր գա նա կան սնուն դը։
 https://www.youtube.com/watch?v=BebNsezt6r0 
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ՔԱՐ ՏԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ  
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Քար տե րի տե սա կա վոր ման դա սըն թա ցին ուսա նող նե րը թե մա նե րը դա սա կար գում 
են ը ստ կա տե գո րի ա նե րի ի րենց հա մար տրա մա բա նա կան սկզ բուն քով և կա րող են 
նաև օգ նել ձեզ պի տա կա վո րել այդ խմ բե րը։ Ու սա նող նե րը քար տե րը տե սա կա վո րում 
ե ն՝ ը ստ եզ րույթ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի նշա նա կու թյան։

i ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այս ռազ մա վա րու թյունն ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում աշ խա տել 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ա ռնչ վող եզ րույթ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե-
րի հետ։ Քար տե րի տե սա կա վո րումն ուսա նող նե րին տրա մադ րում է մի մյանց հետ 
թե մայի շուրջ բո վան դա կա լից զրույց վա րե լու սխե մա և օգ նում է դա սըն թա ցա վա-
րին ստու գել, թե ի նչ պես են նյու թը ըն կա լել։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ա ռա ջին դա սի ըն թաց քում Տ պեք քար տե րի մի քա նի հա վա քա ծու։
Կտ րեք քար տե րը և տե ղադ րեք ծրար-
նե րի մեջ։
Յու րա քան չյուր զույգ ստա նում է մեկ 
ծրար։ 
Ու սա նող նե րին բա ցատ րեք, որ քար տե-
րի տե սա կա վոր ման ճիշտ կամ սխալ 
ե ղա նակ չկա։ 
Ու շադ րու թյուն դարձ րեք ուսա նող նե-
րի այն մեկ նա բա նու թյուն նե րին, թե ի նչ 
սկզ բուն քով են ո րո շում տե սա կա վո րել 
կամ հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց 
քար տե րը։
 Հանձ նա րա րեք խմ բե րին բա ցատ րել 
քար տե րի տե սա կա վոր ման տրա մա-
բա նու թյու նը։
Քն նար կեք քար տե րի հա մա պա տաս-
խա նե ցում նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Աշ խա տանք զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Քար տե-
րի տե սա կա վո րում օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ
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Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԱՅԻՆ ԽՆ ԴԻՐ՝ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՁԵՐ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԻՑ ՖԵՐ ՄԵ ՐԻ ՀԵՏ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին կի րա ռել կա յու նու թյան տա րա տե սակ մի ջոց ներ 
ի րենց հա մայն քի ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի ի րա կան օ րի նակ նե րի նկատ-
մամբ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ինք նու րույն հար ցազ րույց վա րե լը նպաս տում է այն պի սի կարևոր հմ տու-
թյուն նե րի զար գաց մա նը, ի նչ պի սիք են հա ղոր դակց վե լը, կա րե կից լի նե լը և 
ուշա դիր լսե լը։ Այն ուսա նող նե րին օգ նում է զար գաց նել դի տո ղու նա կու թյան 
հմ տու թյուն ներ։ Ի րա կան կյան քի ի րա վի ճակ նե րում հար ցազ րույց ներ վա րե-
լը մե ծաց նում է ուսա նո ղի՝ տվյալ թե մայի նկատ մամբ ոգևո րու թյու նը, ո ւս տիև՝ 
սո վո րե լու ցան կու թյու նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Տ նային ա ռա ջադ րանք

Տ պեք հար ցազ րույ ցի ուղե ցույ ցը։ 
Ե թե հնա րա վոր չէ տպել, ա պա 
ուսա նող նե րը պետք է հար ցե րը 
գրեն ի րենց նո թա տետ րե րում։
 Հար ցե րը քն նար կեք լսա րա նում։ 
Հա մա պա տաս խա նեց րեք և ա վե-
լաց րեք կարևոր հար ցեր։
 Խոր հուրդ տվեք, որ բո լոր ուսա-
նող նե րը միև նույն հար ցե րը տան։
Լ սա րա նում քն նար կեք հար ցազ-
րույ ցի ար դյունք նե րը, և թե ի նչ պի-
սի փորձ էր դա ուսա նող նե րի հա-
մար։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

1 ժամ

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Հար-
ցազ րույց ձեր հա մայն քից ֆեր մե րի 
հետ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Օր գա նա կան կա յուն գյու ղատն տե սու թյու նը գյու ղատն տե սու թյան ա պա գան է ։
https://www.youtube.com/watch?v=BebNsezt6r0 
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ՖԵՐ ՄԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՊԵՍ ՏԻ ՑԻԴ ՆԵ ՐԻ ՍՐՍԿ ՄԱՆ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Պես տի ցիդ նե րի սրսկ ման ցու ցադր ման նպատակն է ցույց տալ, թե որ քան հա ճախ են 
քի մի ա կան նյու թեր կի րառ վում գյու ղատն տե սու թյան մեջ։ Դա սը վա րում և հա մա կար-
գում է դա սըն թա ցա վա րը՝ ներգ րա վե լով կա մա վոր ուսա նող նե րի։ Մնա ցած ուսա նող-
նե րը դի տում ե ն։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող ներն ա վե լի խորն են ըն կա լում դա սըն թա ցի նյու թը, ե րբ ա վան դա կան 
դա սա խո սու թյուն նե րը զու գորդ վում են ին տե րակ տիվ ցու ցադ րում նե րով։ Ին տե-
րակ տիվ ցու ցադ րում նե րի մո տե ցու մը ստեղ ծում է մի ջա վայր, որ տեղ ուսա նող նե րը 
կա րո ղա նում են հաս կա ցու թյուն նե րը կի րա ռել նոր հա մա տեքս տում։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է
Ջու րը և սնն դային ներ կա նյու թը (թա նա-
քը) խառ նեք և լց րեք ցո ղի չի մեջ։ Թա նա քը 
կծա ռայի ի բրև թու նա քի մի կատ։
 Դուրս ե կեք բակ և ուսա նող նե րին խնդ րեք 
կանգ նել շր ջա նով։ 
Այ նու հետև տվեք հետևյալ հար ցե րը՝
 Հայ ֆեր մեր ներն օգ տա գոր ծո՞ւմ են պաշտ-
պա նիչ հա գուստ պես տի ցիդ ներ սրս կե լիս։ 
Ինչ պե՞ս են քի մի ա կան նյու թե րը ներ թա-
փան ցում ֆեր մե րի օր գա նիզմ։ 
Ու սա նող նե րից մե կին ա ռա ջար կեք հագ նել 
պաշտ պա նիչ հա գուստ, ի սկ մեկ այլ ուսա-
նո ղի՝ հագ նել մի այն ան դրա վար տիք և 
լինել ա ռանց վեր նա շա պի կի։ 
Հանձ նա րա րեք նրանց եր կու սին էլ սրս կել 
թու նա քի մի կա տը։
Ն րանք այն կա րող են սրս կել որևէ բույ սի 
կամ խո տե րի վրա որ պես օ րի նակ (չի կա-
րե լի սրս կել բան ջա րե ղե նի վրա)։
 Նա խընտ րե լի է՝ սրս կու մը կա տա րել քա մու 
ժա մա նակ։
 Մյուս ուսա նող նե րին հանձնարարեք 
հետևել գոր ծո ղու թյուն նե րին։
 Գոր ծու նե ու թյուն լսա րա նում՝ ցու ցադր ման 
ամ փո փում։ 
Ի՞նչ տե սաք ցու ցադր ման ըն թաց քում։ 
Ակն կալ վող պա տաս խան՝ քի մի ա կան նյու-
թերն ո ւղ ղա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
ունեն դրանք սրս կող ան ձի հա մար։ Դրանք 
ոչ մի այն մի ջատ նե րին են սպա նում, այլև 
այլ օր գա նիզմ նե րին։ Սրսկ ման ըն թաց քում 
սրս կո ղը գլ խից մինչև ոտ քե րի մատ նե րը 
պատ վում է քի մի ա կան նյու թե րով։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ցո ղիչ
 Թա նաք (կամ սնն դային ներ-
կա նյութ)
 Ջուր
 Պաշտ պա նիչ հա գուստ (ձեռ-
նոց ներ, դի մակ ներ) և սրսկ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ այլ 
պա րա գա ներ։
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Ան շուշտ, դրանք ազ դում են մո տա կայ քում 
կանգ նած, ի սկ քա մու ժա մա նակ նաև ա վե-
լի հե ռու գտն վող այլ մարդ կանց վրա։ Քի-
մի ա կան նյու թերն աղ տո տում են օ դը, հո ղը 
և ջու րը։ 
Ինչ պե՞ս են քի մի ա կան նյու թե րը ներ թա-
փան ցում ֆեր մե րի օր գա նիզմ։ 
Ակն կալ վող պա տաս խան՝ բե րա նի, մաշ կի, 
սնն դի և շնչու ղի նե րի մի ջո ցով։ 
Ի՞նչ տե ղի կու նե նա ո րոշ ժա մա նակ ան ց, 
ե թե ֆեր մե րը շա րու նա կի թու նա քի մի կատ-
նե րը սրս կել ա ռանց պաշտ պա նիչ հա գուս-
տի։ 
Ակն կալ վող պա տաս խան՝ կար ճա ժամ-
կետ հե ռան կա րում պես տի ցիդ ներն ա ռա-
ջաց նում են ջեր մու թյուն, գլխապտույտ, 
գլ խա ցավ, փս խում, մաշ կային ցան և աչ-
քե րի քոր։ Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում 
դրանք ա ռա ջաց նում են քաղց կեղ, լյար դի 
բոր բո քում, թո քե րի հետ կապ ված խնդիր-
ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել մահ վան։

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Պես տի ցիդ ներ և դրանց մա հա ցու վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը մար դու օր գա նիզ մի վրա
https://youtu.be/m1g69zG64P8 
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԻՆ ԳՈ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Խա ղալ Բին գո օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հիմ նա կան եզ րույթ նե րով

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան թե մայով Բին գո խա ղա լը ուսա նող նե րին ա վե լի 
է մո տի վաց նում սո վո րել, ուշադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել և մաս նակ ցել ա ռա ջադ-
րանք նե րի կա տար մա նը։ Դա սի ըն թաց քում խա ղի օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես դա սա-
վանդ ման և ուսում նա ռու թյան մաս, օգ նում է ստեղ ծել դրա կան մթ նո լորտ դա սի 
նկատ մամբ՝ մո տի վաց նե լով ուսա նող նե րին ի րենց ի սկ մաս նակ ցու թյամբ և ստեղ-
ծե լով դրա կան վե րա բեր մունք ո ւս ման նկատ մամբ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
վե րա բե րյալ նախ նա կան գի տե-
լիք ներն օգ տա կար են, սա կայն 
պարտադիր չեն

Բո լոր եզ րույթ նե րը գր ված են գրա-
տախ տա կին կամ փակց ված են պա-
տին։
 Բո լոր ուսա նող նե րը ստա նում են բին-
գոյի 16 վան դա կա նոց աշ խա տան քային 
թեր թիկ (կամ թղ թե րի վրա վան դակ ներ 
են գծում)։
Յու րա քան չյուր մաս նա կից պա տա-
հա կան ձևով ը նտ րում է 16 եզ րույթ և 
ա մեն վան դա կում գրում մե կը։
 Դա սըն թա ցա վա րը ևս պա տա հա կան 
ձևով ը նտ րում է 16 եզ րույթ։ Նա հեր թով 
բա ցատ րում է յու րա քան չյուր ը նտր ված 
եզ րույ թը՝ սկզ բում չն շե լով ան վա նու մը։ 
Խում բը պետք է կռա հի՝ մի ա սին բարձ-
րա ձայն հն չեց նե լով բա ռը։ 
Երբ խում բը կռա հում է եզ րույ թը, յու րա-
քան չյուր ուսա նող, ո ւմ թեր թի կում այն 
առ կա է, խաչ է քա շում այդ վան դա-
կում։
 Հաղ թում է նա, ով ա ռա ջինն է ա վար-
տում ո ւղ ղա հա յաց, հո րի զո նա կան կամ 
ան կյու նագ ծային շար քը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Օր գա-
նա կան բին գո

 Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 
Ի՞նչ է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը
https://youtu.be/WhOrIUlrnPo 
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ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԾԱՌ/ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԾԱՌ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Խն դիր նե րի ծա ռի մի ջո ցով ամ փոփ ներ կա յաց վում են բա ցա հայտ ված որևէ խնդ րի 
բո լոր հայտ նի պատ ճառ նե րը և հետևանք նե րը։ Դա կարևոր է, ե րբ խոս քը ի րա զե-
կու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման և վար քագ ծային փո փո խու թյուն նե րի մա սին է։ 
Այն ստեղ ծում է հա մա տեքստ, ո րում տե ղի է ունե նա լու պա րե նի ար տադ րու թյուն։ 
Այդ հա մա տեքս տը հաս կա նալն օգ նում է բա ցա հայ տել կյան քի բար դու թյու նը, ին չը 
կարևոր է վար քագ ծային փո փո խու թյուն նե րի և ի րա զե կու թյան մա կար դա կի բարձ-
րաց ման հա ջող պլա նա վոր ման հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Շատ հա ճախ ծա գում է խն դիր, ո րն ունի մի քա նի պատ ճառ, և հնա րա վոր է՝ ի վի-
ճա կի չեք դրանք բո լո րը հաղ թա հա րել։ Խն դիր նե րի ծա ռը սահ մա նում է այն հա-
մա տեքս տը, ո րում պետք է մի ջամ տու թյուն կա տար վի, և սկ սում է բա ցա հայ տել 
կյան քի բար դու թյու նը։ Խն դիր նե րի ծա ռը մի ջոց ներ է տրա մադ րում՝ օգ նե լու ձեզ 
կողմ նո րոշ վել, թե ի նչ պի սի վար քագ ծային փո փո խու թյուն եք ցան կա նում ա նել։ 
Լու ծում նե րի (նաև կոչ վում է նպա տակ նե րի) ծա ռը մշակ վում է խն դիր նե րի ծա ռը 
կազ մող բա ցա սա կան պն դում նե րը վե րա փո խե լով դրա կա նի։
Խն դիր՝ գյու ղատն տե սու թյան վար ման ոչ կա յուն գոր ծե լա կեր պեր
 Լու ծում՝ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Երբ նպա տա կա հար մար է Ն պա տա կա հար մար է ծա նո թա նալ լու-

ծում նե րի ծա ռին և ստու գել, թե ա րդյոք 
բո լոր ձևա կեր պում նե րը պա՞րզ ե ն։ Ե թե 
այո, ա պա հնա րա վոր է՝ ձեզ ան հրա-
ժեշտ լի նի թար մաց նել խն դիր նե րի և 
լու ծում նե րի ծա ռե րը՝ նոր պն դում ներ 
ա վե լաց նե լով։ 
Ու սա նող նե րին բա ժա նեք փոքր խմ բե-
րի (յու րա քան չյուր խմ բում 4-5 հո գի) և 
յու րա քան չյուր խմ բին հանձ նա րա րեք 
ի րենց պաս տա ռի վրա խն դիր նե րի ծառ 
նկա րել։
 Դա սըն թա ցա վա րը նախևա ռաջ բա-
ցատ րում է, թե ի նչ է խն դիր նե րի/ 
լու ծում նե րի ծա ռը։ Խն դի րը/ լու ծու-
մը գր ված է ծա ռաբ նի հատ վա ծում, 
պատ ճառ նե րը՝ ար մատ նե րին, ի սկ 
հետևանք նե րը՝ ճյու ղե րին։
Յու րա քան չյուր խումբ պաս տա ռի կենտ-
րո նում նկա րում է մեծ ծառ և ծա ռաբ նի 
հատ վա ծում նշում՝ « գյու ղատն տե սու-
թյան վար ման ոչ կա յուն գոր ծե լա կեր-
պեր»։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
4-5 հո գա նոց փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Լ սա րա նային պաս տառ, թուղթ, 
գրիչ ներ
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Այ նու հետև նրանք լրաց նում են պատ-
ճառ նե րը և հետևանք նե րը։ 
Ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին ներ կա յաց-
նել ի րենց ար դյունք նե րը։ 
Բո լոր պաս տառ նե րը պետք է փակց վեն 
գրա տախ տա կին կամ պա տին, որ պես-
զի յու րա քան չյու րը կա րո ղա նա տես նել 
տար բեր ներ կա յա ցում նե րը։ 
Այ նու հետև նույն խմ բե րը նկա րում են 
լու ծում նե րի ծա ռը։ Ծա ռաբ նի հատ վա-
ծում նրանք գրում ե ն՝ «օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյուն»։
 Դա սըն թա ցա վարն ամ փո փում է բո լոր 
գա ղա փար նե րը։

Ին տեր նե տային հղում ներ՝  Ար դյու նա բե րա կան գյու ղատն տե սու թյունն ը նդ դեմ կա-
յուն գյու ղատն տե սու թյան https://youtu.be/7TRI7yeeYQQ
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ՀՈ ՂԱՅԻՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ՔԱՐ ՏԵ ԶԱԳ ՐՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Քար տեզ նե րը հո ղա տա րած քի հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րի աշ խար հագ րա կան դա սա վոր վա-
ծու թյու նը ցույց տվող գծագ րեր ե ն։ Դրանք օգ տա կար մի ջոց են հա մա կար գե րը հաս կա նա լու 
հա մար տար բեր մա կար դակ նե րում՝ ա ռան ձին դաշ տեր, ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ներ, հա-
մայնք ներ կամ վար չաշր ջան ներ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Քար տեզ ներ գծե լիս ուսա նող նե րը դրան ցում նե րա ռում են ի րենց կար ծի քով ա մե նա-
կարևոր հատ կա նիշ նե րը։ Նրանք ա վե լի կընդ լայ նեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
կարևոր ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ ի րենց պատ կե րա ցում նե րի շր ջա նա կը։ Քար տե զագր-
ման մե թոդ նե րը լավ մեկ նա կետ են հո ղա գոր ծու թյան հետ կապ ված հար ցե րի ձևա կերպ-
ման հա մար։ Դրանք օգ նում են ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ա ռնչ-
վող խն դիր նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի ը նդ գր կուն պատ կե րը։ Ու սա նող նե րին պետք է 
հան գա մա նո րեն բա ցատ րել քար տե զի նպա տա կը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե-
րա բե րյալ հիմ նա կան պատ կե րա ցում 
կազ մե լուց հե տո

Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք գծել ի րենց 

տնա մերձ կամ հա րա կից այ գու քար տե զը 

(հի շո ղու թյամբ)։ Հնա րա վոր է ուսում նա-

կան հաս տա տու թյան այ գու կամ ֆեր մե-

րային տն տե սու թյան են թա կա ռուց ված քի 

բա ցա ռիկ քար տե զագ րում։

 Կազ մա կեր պեք մտ քե րի գրոհ՝ սահ մա նե-

լու ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք 

պետք է նե րառ վեն քար տե զում։ 

Օգ տա գոր ծեք թիվ 07 աշ խա տան քային 

թեր թի կի ստու գա ցան կը քար տե զագր ման 

հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն օգ տա գոր ծե լու 

հա մար։

 Քար տե զագ րումն ա վար տե լուց հե տո 

ուսա նող ներն ի րենց քար տեզ նե րը փակց-

նում են կտո րի պա րա նին կամ պա տին։

Յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում է իր քար-

տե զը։ Դա սըն թա ցա վա րը մեկ նա բա նում և 

ամ փո փում է ։

Քն նար կու մը սկ սեք հետևյալ հար ցե րով՝

 Քար տե զի վրա ո ՞ր տե ղե կու թյունն է օգ-

տա կար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 

հա մար։

 Քար տե զի վրա ո ՞ր են թա կա ռուց վածքն է 

օգ տա կար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-

թյան հա մար։ 

Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ փո խել այս հո ղակ տորն 

օր գա նա կան դարձ նե լու հա մար։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Թուղթ և գու նա վոր գրիչ ներ
Կ տո րի պա րան և ամ րակ ներ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Քար տե-
զագր ման ստու գա ցանկ
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ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Քար տե զագր ման վար ժու թյան հի ման վրա ուսա նող նե րը քն նար կում են օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյանն ան ցում կա տա րե լու խն դիր նե րը և մար տահ րա վեր նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Քար տեզ ներ գծե լիս ուսա նող նե րը դրան ցում նե րա ռում են ի րենց կար ծի քով ա մե նա-
կարևոր հատ կա նիշ նե րը։ Նրանք ա վե լի կընդ լայ նեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
կարևոր ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ ի րենց պատ կե րա ցում նե րի շր ջա նա կը։ Քար տե զագր-
ման մե թոդ նե րը լավ մեկ նա կետ են հո ղա գոր ծու թյան հետ կապ ված հար ցե րի ձևա կերպ-
ման հա մար։ Դրանք օգ նում են ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ա ռնչ-
վող խն դիր նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի ը նդ գր կուն պատ կե րը։ Ու սա նող նե րին պետք է 
հան գա մա նո րեն բա ցատ րել քար տե զի նպա տա կը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն 
ան ցում կա տա րե լու գոր ծըն թա ցի տե-
սա կան նե րա ծու թյու նից հե տո

Ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին պա տաս խա նել 
հետևյալ հար ցե րին՝
 Ձեր քար տեզ նե րին նայե լով քն նար կեք օր-
գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ան ցում 
կա տա րե լու հետ կապ ված խն դիր նե րը/ 
մար տահ րա վեր նե րը։ 
Ի՞նչ պետք է փո խել ձեր հո ղակ տո րում, որ-
պես զի այն փո խա կերպ վի օր գա նա կա նի։ 

Ո րո՞նք են օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի 
և/ կամ ա նաս նա բու ծու թյան ի րա կա-
նաց ման պա հանջ նե րը (հո ղի բեր րի ու-
թյուն, ցան քաշր ջա նա ռու թյուն, մշա կա-
բույ սե րի և կեն դա նի նե րի կեն սա բազ-
մա զա նու թյուն, բույ սե րի պաշտ պա նու-
թյուն և այլն)։ 
Ի՞նչ կա ռա ջար կեք գոր ծըն թաց նե րի օպ-
տի մալ հա մա տեղ ման նպա տա կով (մ շա-
կա բույս կամ մշա կա բույս/ կեն դա նի և/ կամ 
վե րամ շա կում)՝ մշա կա բույ սե րի քա նակ ու 
բազ մա զա նու թյուն և կեն դա նի նե րի քա նակ 
ու բազ մա զա նու թյուն։
 Հար ցե րը գոր ծըն կե րոջ հետ քն նար կե լուց 
հե տո թի մը պետք է մշա կի ա ռա ջարկ հո-
ղակ տորն օր գա նա կա նի փո խա կեր պե լու 
վե րա բե րյալ։
 Փո խա կերպ ման գոր ծըն թա ցի ա ռա ջարկ-
ված ռազ մա վա րու թյուն նե րը քն նար կեք 
լսա րա նում։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Աշ խա տանք զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Թուղթ և գու նա վոր գրիչ ներ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Օր գա նա կան հա վաս տագր ման գոր ծըն թա ցի փու լե րը
https://youtu.be/0IJX1rCgSYg 
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Հ ՐԱ ՎԻՐՅԱԼ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵ ՏԻ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ. ՀՐԱ ՎԻ ՐԵԼ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂ ՎՈՂ ՖԵՐ ՄԵ ՐԻ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Հ րա վի րեք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող հա վաս տագր ված ֆեր մե րի 
տվյալ տա րած քից՝ ուսա նող նե րի հա մար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյանն ան ցում կա-
տա րե լու վե րա բե րյալ դա սա խո սու թյուն կար դա լու նպա տա կով։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Հ րա վի րյալ մաս նա գե տի դա սա խո սու թյան կարևոր ա ռա վե լու թյուն նե րից մե կը ուսա-
նող նե րի կր թա կան փոր ձի խթա նումն է։ Նրանք, ը ստ է ու թյան, պատ կե րա ցում են 
կազ մում բա նա խո սի ա ռօ րյա կյան քի մա սին, ին չը որևէ այլ վայ րում ստա նալ չէ ին կա-
րող։ Մեկ այլ հա վե լյալ օ գուտն այն է, որ ուսա նող նե րը կա րող են կապ ստեղ ծել դա-
սագր քե րից ստա ցած գի տե լիք նե րի և հրա վի րյալ բա նա խո սի պատ մա ծի միջև։ Դա 
թույլ է տա լիս ուսա նող նե րին կարևոր կա պեր ստեղ ծել ի րենց սո վո րա ծի և ի րա կան 
աշ խար հի միջև։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ու սա նող նե րը պետք է բա զային գի-
տե լիք ներ ունե նան օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րի 
և փո խա կերպ ման քայ լե րի վե րա բե-
րյալ

Նա խա պես պատ րաս տեք հար ցա շա րը։ 
Կի րա ռեք մտ քե րի գրո հի մե թո դը հար ցեր 
հա վա քագ րե լու հա մար։
 Հար ցե րը հա վա քագ րե լու հա մար օգ տա-
գոր ծեք քար տեր կամ գրեք գրա տախ-
տա կին։ Յու րա քան չյու րը պետք է ա ռն-
վազն մեկ հարց գրի քար տի վրա։ 
Ո՞րն էր ՕԳ-ին ան ցում կա տա րե լու հիմ-
նա վո րու մը։ 
Ո՞րն էր ՕԳ-ին ան ցում կա տա րե լու տե ղե-
կատ վու թյան աղ բյու րը։ 
Ի՞նչ խն դիր ներ են ե ղել փո խա կերպ ման 
ըն թաց քում։ 
Ինչ պես բա րե լա վել հո ղի բեր րի ու թյու նը։ 
Ինչ պես պահ պա նել մշա կա բույ սերն 
ա ռողջ վի ճա կում։ 
Ինչ պես լա վա գույնս բարձ րաց նել ֆեր մե-
րային տն տե սու թյան բազ մա զա նու թյան 
մա կար դա կը։ 
Ինչ պես ա ռողջ պա հել ըն տա նի կեն դա-
նի նե րին։ 
Ինչ պես օր գա նա կան ար տադ րանքն 
ար ժե քա վոր դարձ նել և հա ջո ղու թյամբ 
ի րաց նել այն։ 
Ի՞նչ է փոխ վել ան ցում կա տա րե լուց հե տո։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք գրա ռում-
ներ կա տա րել և զե կույց գրել պա տաս-
խան նե րի վե րա բե րյալ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

2 ժամ

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Նո թա տետր
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ԲԱՑ ԹՈՂՆ ՎԱԾ ՏԵ ՂԵ ՐՈՎ ՏԵՔՍՏ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

«Լ րաց նել տեքս տում բաց թողն ված տե ղե րը» պրակ տիկ վար ժու թյուն է, ո րի ըն թաց-
քում ուսա նող նե րը պետք է լրաց նեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ 
տեքս տում բաց թողն ված եզ րույթ նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Բա ռերն ը նտր ված և հե ռաց ված են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե-
րյալ ո րո շա կի եզ րույթ նե րի վարժ տի րա պե տե լու հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Ու սա նող նե րի հա մար տպեք թիվ 04 
աշ խա տան քային թեր թի կը։
 Բաց թողն ված բա ռե րը գրեք գրա տախ-
տա կին։
 Վար ժու թյու նը վե րա ծեք մր ցույ թի։ Լսա-
րան կոն ֆետ ներ բե րեք։
 Վար ժու թյունն ա վար տե լու հա մար 
բարձ րա ձայն ըն թեր ցեք տեքս տը և 
գրա տախ տա կի վրա ը նդ գծեք հա մա-
պա տաս խան եզ րույ թը։ 
Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք հա մե մա-
տել ի րենց տեքս տե րը։
 Բա ցատ րեք և քն նար կեք բաց թողն ված 
եզ րույթ նե րը։
 Տար բե րակ՝  
Ե թե աշ խա տան քային թեր թի կը տպել 
հնա րա վոր չէ, տեքս տը թե լադ րեք 
ուսա նող նե րին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Աշ խա տանք զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Բաց 
թողն ված տե ղե րով տեքստ օր գա-
նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե-
րա բե րյալ
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ԿՈՂՄ ԵՎ ԴԵՄ ԲԱ ՆԱ ՎԵՃ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Այս մե թոդն օգ տա գործ վում է հա կա ռակ կար ծիք նե րի փո խա նակ ման հա մար։ Այն 
ո ւղ ղորդ վող քն նար կում է ուսա նող նե րի՝ հա կա ռակ կար ծիք ար տա հայ տող եր կու խմ-
բե րի միջև։ Մե թո դը ոչ թե խնդ րի շուրջ սե փա կան կար ծի քի ար տա հայ տումն է, այլ 
այն պատ ճառ նե րի ներ կա յա ցու մը, ո րոնք հան գեց րել են տվյալ տե սա կե տին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը լսում են հա կա ռակ կող մի փաս տարկ նե րը և մտա ծում, թե ի նչ պես 
հեր քել դրանք։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ու սա նող նե րը պետք է բա զային գի-
տե լիք ներ ունե նան օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում սե ղան նե րը 
տե ղադ րեք դեմ-դի մաց։
 Բա նա խոս նե րը նս տած են մի մյանց դի մաց 
տե ղադր ված սե ղան նե րի շուրջ։
 Մյուս ուսա նող նե րը նս տած են քն նար կու մը 
վա րող նե րի հետևում։ 
Ու սա նող նե րին բա ժա նեք եր կու խմ բի (պա-
տա հա կան ը նտ րու թյամբ)։
Յու րա քան չյուր խմ բին հատ կաց վում է 10 
րո պե՝ փաս տարկ ներ նա խա պատ րաս տե-
լու հա մար։
Յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է ե րեք կամ 
չորս բա նա խոս։ 1-ին խում բը պաշտ պա նում 
է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան և դրա 
ա ռա վե լու թյուն նե րի տե սա կե տը, ի սկ 2-րդ 
խում բը դեմ է ար տա հայտ վում օր գա նա-
կան գյու ղատն տե սու թյա նը։
 Մյուս նե րը սա տա րում են ե լույթ ունե ցող նե-
րին։
 Դա սըն թա ցա վա րը բա ցում է քն նար կու մը, 
ող ջու նում է լսա րա նին, նշում է թե ման և 
բա ցատ րում բա նա վե ճի կա նոն նե րը։
 Բա նա խոս նե րը հան դես են գա լիս 1-2 րո-
պե ա նոց ե լույթ նե րով։ 
Այ նու հետև բա նա խոս նե րը ներ կա յաց նում 
են փաս տարկ նե րը և հա կա փաս տարկ նե-
րը։
 Մյուս ուսա նող նե րը հետևում են բա նա վե ճի 
ըն թաց քին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Եր կու խումբ

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Կողմ և դեմ 
բա նա վեճ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Գի տու թյուն օր գա նա կան սնն դի վե րա բե րյալ՝ ի ՞նչ է «օր գա նա կա նը», և ա րդյոք օր գա նա կան 
սնունդն ա վե լի ա ռող ջա րա՞ր է - https://www.youtube.com/watch?v=ZRRBcTPilYE
Օր գա նա կան և սո վո րա կան սնն դամ թեր քի տար բե րու թյու նը https://youtu.be/rKPfJB5-u5s
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան կողմ և դեմ տե սա կետ նե րը https://youtu.be/QpkKW45cHaA
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ  
Ա ԿՆ ԿԱ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Մտ քե րի գրո հը լսա րա նում գա ղա փար ներ գե նե րաց նե լու մի ջոց է։ Սո վո րա բար, այն 
կի րառ վում է թե մայի ուսում նա սիր ման սկզ բից։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Սահ մա նա փակ թվով ուսա նող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը խթա նե լու ե ղա նա-
կով բազ մա թիվ գա ղա փար ներ ստա նա լու ա րագ մի ջոց է։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Դա սի սկզ բում Ս տեն դի կամ գրա տախ տա կի վրա 
գծեք ե ռան կյուն կա յու նու թյան ե րեք 
հայե ցա կե տե րով՝ բնա պահ պա նա կան, 
տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան։ 
Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք հան դես 
գալ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
օ գուտ նե րի (բ նա պահ պա նա կան, տն-
տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա-
հա կան) վե րա բե րյալ սե փա կան գա ղա-
փար նե րով։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք, թե ի ՞նչ են 
ա կն կա լում օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյու նից։
 Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք քար տեր 
ու գրիչ ներ և հանձ նա րա րեք քար տե-
րի վրա գրի առ նել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան հետ կապ ված ի րենց 
ա կն կա լիք նե րը (յու րա քան չյուր քար-
տում մեկ նպա տակ), ա պա դրանք 
փակց րեք ստեն դի կամ գրա տախ տա կի 
վրա։
 Տար բե րակ՝ 
 Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք խմ բե րի, 
յու րա քան չյուր խմ բին տրա մադ րեք 
ո րո շա կի գույ նի քար տեր և մրցույթ 
անցկաց րեք նրանց միջև, որ տեղ 
կհաղ թի ա վե լի շատ նպա տակ ներ նշած 
խում բը։
 Վար ժու թյունն ամ փո փեք՝ մեկ նա բա նե-
լով, խմ բա վո րե լով և քն նար կե լով ար-
դյունք նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Գու նա վոր քար տեր
Գ րիչ ներ
Ս տենդ (կամ գրա տախ տակ)
 Կոճ գամ ներ (կամ թղ թե կպ չուն 
ժա պա վեն) 
Ե թե նյու թեր չկան, գա ղա փար նե րը 
գրի ա ռեք գրա տախ տա կին
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ԴԵ ՐԱ ԽԱՂ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱ ՆԸ  
ԿՈՂՄ ԵՎ ԴԵՄ ՏԵ ՍԱ ԿԵՏ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Դե րա խա ղը ցան կա ցած խո սակ ցա կան գոր ծու նե ու թյուն է, ե րբ մարդ ի րեն դնում է 
որևէ մե կի կամ որևէ երևա կա յա կան ի րա վի ճա կում։ Դե րա խա ղը կր թա կան բո վան դա-
կու թյու նը տե ղե կու թյու նից փո խա կեր պում է փոր ձի։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Դե րա խա ղային վար ժու թյուն նե րի հիմ նա կան նպա տակն է հնա րա վո րու թյուն տալ 
ուսա նող նե րին ի րենց սո վո րած նյու թը դի տար կել նոր լույ սի ներ քո։ Դե րա խա ղե րը 
կի րառ վում են այն պի սի հմ տու թյուն ներ զար գաց նե լու նպա տա կով, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ են սո վո րած նյութն ի րա կան կյան քում օգ տա կար դարձ նե լու հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Պա հանջ վում են օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ բա-
զային գի տե լիք ներ

Դե րե րի նկա րագ րու թյունն ար տագ րեք 
քար տե րի վրա։ Կա րող եք նաև ուսա-
նող նե րին ա ռա ջար կել մշա կել սե փա-
կան դե րի նկա րա գի րը։ 
Ու սա նող նե րին նա խա պատ րաս տեք 
դեր(եր)ը ստանձ նե լու հա մար։
 Հոր դո րեք նրանց խա ղալ ի նչ պես կի-
նո դե րա սան ներ։ Ստեղ ծեք մի ջա վայր 
կոնկ րետ սցե նա րի հա մար, օ րի նակ՝ 
հա մայն քի հետ հան դի պում, հե ռուս տա-
տե սային քն նար կում...
Ու սա նող նե րին տր վում են ո րո շա կի 
դերեր։ 
Այ նու հետև նրանք խա ղում են ը ստ 
սցենա րի։
 Վեր ջում կլի նի ան դրա դարձ և քն նար-
կում փոխ գոր ծու նե ու թյան շուրջ, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ տվյալ ի րա վի ճա կում գոր ծե-
լու այ լընտ րան քային տար բե րակ նե րի 
վերա բե րյալ։ 
Ել նե լով քն նարկ ման ար դյունք նե րից՝ 
սցե նա րը կա րող է կր կին խա ղաց վել 
փո փո խու թյուն նե րով։
 Դուք կա րող եք նաև վե րա բաշ խել դե-
րերը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Նա խա պես սահ ման ված դե րե րով 
քար տեր 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Դե րա-
խաղ օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյա նը կողմ և դեմ տե սա կետ նե-
րի վե րա բե րյալ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՎՐԱ 
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱ ԶԵՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող ներն աշ խա տում են փոքր խմ բե րով և մշա կում օր գա նա կան գյու ղատն տե-
սու թյան օ գուտ նե րի վե րա բե րյալ պաս տառ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Փոքր խմ բե րով՝ ուսա նող նե րը փոխ գոր ծու նե ու թյան ա վե լի շատ հնա րա վո րու-
թյուն ներ ունեն, ին չը նրանց հա մար ա վե լի գրա վիչ է, քան՝ լի ա կազմ դա սե րը, և 
ուսում նա կան գոր ծըն թացն ա վե լի վառ ու հե տաքր քիր է դառ նում։ Բա ցի դրանից՝ 
խմ բային աշ խա տան քի դրա կան փոր ձը նպաս տում է ուսա նո ղի ա ռա ջա դի մու-
թյա նը, նյու թի մտա պահ մա նը և առ հա սա րակ ուսում նա ռու թյան հա ջո ղու թյա նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ու սա նող նե րը պետք է նախ նա կան 
գի տե լիք ներ ունե նան օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան ա ռա վե լու-
թյուն նե րի և թե րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ստեղ-
ծել պաս տառ, ո րում կներ կա յաց նեն 
շր ջա կա մի ջա վայ րի, հա սա րա կու թյան 
և տն տե սու թյան հա մար օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան օ գուտ նե րը։
 Պաս տա ռը պատ րաս տե լուց հե տո 
ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին ներ կա-
յաց նել լսա րա նին։
 Մինչ յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց-
նում է իր պաս տա ռը, մյուս նե րը պետք 
է նշում ներ կա տա րեն հիմ նա կան 
օ գուտ նե րի վե րա բե րյալ։
 Դա սը եզ րա փա կեք՝ ամ փո փե լով և խմ-
բա վո րե լով օ գուտ նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

3-4 հո գա նոց փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Պաս տա ռի թուղթ
 Գու նա վոր գրիչ ներ
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ԻՆՔ ՆԵՐԴ ՁԵԶ Ո ՒՂՂ ՎԱԾ ՆԱ ՄԱԿ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ  
ԱՆ ՁՆԱ ԿԱՆ ՓՈՐ ՁԱ ՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող ներն ի րենք ի րենց ո ւղղ ված նա մակ են գրում ուսում նա ռու թյան ի րենց փոր-
ձի վե րա բե րյալ։ Այս խիստ ան ձնա կան գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ուսա նող նե րը հնա րա-
վո րու թյուն ունեն ի րենք ի րենց նա մակ գրել ուսում նա կան ծրագ րի ա ռա ջին փուլն 
ա վար տե լուց հե տո։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ի րենց ո ւղղ ված նա մա կում ուսա նող ներն ար ձա նագ րում են ուսում նա ռու թյան 
ձեռք բե րում նե րը։ Այդ պի սի նա մակն օգ նում է ժա մա նա կին ամ րագ րել ուսա նող նե-
րի ըն թա ցիկ գի տե լիք նե րը, տե սա կետ նե րը, մո տե ցում նե րը, փի լի սո փա յու թյունն ու 
աշ խար հա յաց քը։ Այն թույլ է տա լիս ուսում նա սի րել տար բեր հար ցե րի վե րա բե րյալ 
կար ծիք ներ և օգ նում է ուսա նող նե րին հի շել, թե ի նչ են սո վո րել, և սո վո րա ծը կի-
րա ռել ի րա կան կյան քում։ Ը ստ է ու թյան՝ ուսա նող նե րը ստեղ ծում են մի փաս տա-
թուղթ, ո րը տա րի ներ ան ց կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա նրանց հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ա ռա ջին փուլն ա վար տե լուց հե տո։ 
Այս գոր ծըն թա ցը սո վո րա ծը եզ րա-
փա կե լու և ամ փո փե լու հա մար է։

Բա ցատ րեք գոր ծըն թա ցը և ը նդ գծեք 
ա պա գայի հա մար դրա կարևո րու թյու-
նը։ Ու սա նող նե րին հա վաս տի աց րեք, որ 
նրանք մի ակ մարդն են, որ ե րբևէ կար-
դա լու են ի րենց նա մա կը (ե թե մի այն 
ի րենք չնա խընտ րեն այն ուրիշ նե րին 
ցույց տալ)։ 
Ո րո շա կի ժա մա նակ նա խա տե սեք լսա-
րա նում նա խա պատ րաստ ման և սո վո-
րած թե մա նե րի շուրջ խոր հե լու հա մար։ 
Խոր հուրդ տվեք գրել, թե ի նչն էր ա մե-
նա կարևո րը։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք նա խա-
պատ րաս տել ի րենց տան հաս ցե ով 
ծրար և նա մա կա նիշ, որ պես զի կա րո-
ղա նաք նա մակ ներն ուղար կել հա մա-
ձայ նեց ված ժա մա նա կա հատ վա ծից 
հե տո։
 Կարևոր է խու սա փել ժա մա նա կային 
սահ մա նա փա կում ներ դնե լուց։
Յու րա քան չյուր մաս նա կից ստա նում է 
նա մակ գրե լու թուղթ։ 
Ու սա նող նե րը պետք է պա տաս խա նեն 
հետևյալ հար ցե րին՝ 

• Ի՞նչ սո վո րե ցիք այս դա սըն թա ցից։ 
• Ո րո՞նք է ին ձեզ հա մար ա մե նա հե-

տաքր քիր թե մա նե րը և ին չու։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Թուղթ՝ նա մա կը գրե լու հա մար 
(յու րա քան չյուր ուսա նո ղին՝ մեկ 
թերթ) և լրա ցու ցիչ դա տարկ թուղթ
Ծ րար ներ և նա մա կա նիշ ներ
Գ րիչ ներ
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• Ձեր կար ծի քով՝ փոխ վե՞լ եք ան ցյալ 
տար վա հա մե մատ և ի նչ պե՞ս։ 

• Ինչ պե՞ս կա րող եք ՕԳ մա սին սո-
վո րա ծը կի րա ռել ա ռօ րյա կյան-
քում։ 

• Ի՞նչ թե մա ներ չեն շո շափ վել, ին-
չի՞ մա սին կցան կա նայիք ա վե լին 
ի մա նալ։ 

• Ի՞նչ կան խա տե սում ներ ունեք Հա-
յաս տա նում ՕԳ ա պա գայի մա սին։

 Կա րող եք նաև ո րո շել, որ ուսա նող նե րը 
պետք է կար դան նա մա կը մյուս դա-
սըն կեր նե րի հա մար։
 Նա մակն ա վար տե լուց հե տո ուսա նող-
ներն այն դնում են ծրա րի մեջ և փա-
կում։
 Տար բե րակ՝
 Նա մակ գրել լա վա գույն ըն կե րո ջը։
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ՊՆ ԴՈՒՄ ՆԵՐ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԳ ԾԻ ՎԱՐ ԺՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Սա ա վե լի շուտ փի լի սո փա յա կան, քան պրակ տիկ թե մա նե րը մեծ խմ բե րով քն նար կե-
լու դի նա միկ ե ղա նակ է։ Այս վար ժու թյան հա մար կա րող է պա հանջ վել ձեր ա ջակ ցու-
թյու նը՝ խմ բին ը նդ հա նուր քն նարկ ման մեջ ներ քաշ վե լուց հետ պա հե լու հա մար։ Վար-
ժու թյու նը վե րա բե րում է մեր թե՛ բնազ դային և թե՛ բա նա կան կող մե րին, և այն պետք է 
կա տա րել հան դարտ և մտազ բաղ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Սահ մա նագ ծի վար ժու թյունն օգ նում է ուսում նա սի րել խմ բում որևէ հար ցի շուրջ 
տար բեր տե սա կետ ներ։ Այս մե թո դը կա րող է կի րառ վել ա մե նա տար բեր պայ ման-
նե րում։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Սե նյա կի մի ջով երևա կա յա կան կամ 
ի րա կան գիծ քա շեք (փակ տա րածք-
նե րում հար մար է հա տա կին կա վի ճով 
գծե լու կամ թղ թե կպ չուն ժա պա վե նի 
տար բե րա կը)։
 Մի ծայ րը նշա նա կում է « դա մեծ ա ռա-
վե լու թյուն է», ի սկ մյու սը՝ « դա մեծ թե-
րու թյուն է»։
 Բարձ րաց րեք քն նարկ ման են թա կա 
հար ցը և ձևա կեր պեք այն որ պես պն-
դում, ո րի հետ կա րե լի է հա մա ձայ նել 
կամ չհա մա ձայ նել։
 Կախ ված տվյալ պնդ ման վե րա բե րյալ 
ի րենց տե սա կե տից՝ ուսա նող նե րը շար-
վում են հա մա պա տաս խա նա բար գծի 
այս կամ այն ծայ րում։ Նրանք կա րող են 
փոր ձել տար բեր տե ղեր կանգ նել նախ-
քան վերջ նա կան ը նտ րու թյուն կա տա-
րե լը։ 
Ա ռա ջար կեք նրանց կարճ զրույց ունե-
նալ կող քի ան ձի հետ ի րենց տե ղի 
ը նտ րու թյան հիմ նա վոր ման շուրջ։ 
Այ նու հետև հրա վի րեք ուսա նող նե րին 
ներ կա յաց նել ի րենց տե սա կետ նե րը 
խմ բին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Պն դում-
ներ սահ մա նագ ծի վար ժու թյան 
հա մար
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Կրկ նեք վար ժու թյու նը քն նարկ վող հար-
ցի վե րա բե րյալ այլ պն դում նե րի հա մար 
և հետևեք՝ ա րդյոք փոխ վում են ուսա-
նող նե րի տե սա կետ նե րը, և ե թե այո, 
ա պա ի նչ պես։ 
Օգ տա գոր ծեք աշ խա տան քային թեր-
թի կի պն դու մը և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում ա վե լաց րեք ձեր սե փա կան 
պն դում նե րը։
 Տար բե րակ՝
• Մ շա կեք հար ցեր և ա ռա ջար կեք ուսա-

նող նե րին պա տաս խա նել դրանց՝ հա-
մա պա տաս խան դիրք գրա վե լով սահ-
մա նագ ծի այս կամ այն կող մում։
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Ու սուց ման ո լորտ 
 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ամ փո փում. ուսա նող նե րի հետ մի ա սին պետք է ի րա գոր ծեք հետևյալ նպա տակ նե րը՝

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է …

… ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան սկզ բունք նե րի կի րա ռու մը 
ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում։ 

հո ղի բեր րի ու թյան և կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյան բարձ րաց ման բնա կան ե ղա-
նակ նե րը

բեր րի աց ման նպա տա կով օգ տա գործ վող նյու թե րի ձեռքբե րու մը մի այն օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան լա բո րա տո րի ա նե րից

թույ լատր ված և սահ մա նա փակ ված նյու թե րի ցան կում չընդգրկ ված քի մի ա կան նյու-
թե րը, դրանց կի րառ ման բա ցա ռու մը օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ

մո լա խո տե րի, վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի կեն սա բա նա կան 
և մե խա նի կա կան մի ջոց նե րը

օր գա նա կան և ա վան դա կան գյու ղատն տե սա կան լա բո րա տո րի ա նե րի միջև բու ֆե-
րային գո տի նե րի ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
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Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել հո ղի բեր րի ու թյան և կեն սա բա նա կան 
ակ տի վու թյան բարձ րաց ման բնա կան ե ղա նակ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա ցատ րել հո ղի՝ որ պես կեն դա նի 
օր գա նիզ մի կարևո րու թյու նը

օ րի նակ՝ նշել հո ղում զգա լի քա նա կու թյամբ 
օր գա նա կան նյու թե րի ա պա հով ման աղ-
բյուր նե րը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ մատ նան շել բեր րի աց ման նպա տա կով օգ տա
գործ վող նյու թե րի ձեռքբե րու մը մի այն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան լա բո րա
տո րի ա նե րից։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա ցատ րել կոմ պոս տի, կա նաչ 
պա րար տա նյու թե րի, կեն դա նա կան գո մաղ-
բի և հան քային պա րար տա նյու թե րի միջև 
տար բե րու թյու նը

օ րի նակ՝ պատ րաս տել օր գա նա կան պա-
րար տա նյութ տան պայ ման նե րում

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է դա սա կար գել թույ լատր ված և սահ մա նա փակ ված 
նյու թե րի ցան կում չընդգրկ ված քի մի ա կան նյու թե րը՝ բա ցա ռե լով դրանց կի րա ռումն 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նշել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյան մեջ թույ լատ րե լի ագ րո ներդ րանք նե րը

օ րի նակ՝ նշել այն տե ղա կան մատ չե լի բնա-
կան ագ րո ներդ րանք նե րը, ո րոնք կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել ագ րո քի մի ա կան նյու թե րի փո-
խա րին ման հա մար

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել մո լա խո տե րի, վնա սա տու նե րի և 
հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի կեն սա բա նա կան և մե խա նի կա կան մի ջոց նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նշել մշա կա բույ սե րի վրա վնա-
սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի բնո րոշ 
նշան նե րը

օ րի նակ՝ բա ցատ րել վնա սա տու նե րի և հի-
վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման նպա տա կով 
կան խար գե լիչ մե թոդ նե րի տար բեր տե սակ-
նե րը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել օր գա նա կան և ա վան դա կան 
գյուղատն տե սա կան լա բո րա տո րի ա նե րի միջև բու ֆե րային գո տի նե րի ձևա վոր ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րել ֆեր մե րային տն տե սու թյան 
քար տեզ՝ նե րա ռե լով օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան հա մար կարևոր բնա կան 
ռե սուրս նե րը

օ րի նակ՝ գնա հա տել ֆեր մե րային հո ղակ-
տո րի նպա տա կա հար մա րու թյու նը մշա կա-
բույ սեր ա ճեց նե լու կամ ա նաս նա բու ծու-
թյամբ զբաղ վե լու հա մար

www. 
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Ու սուց ման ո լորտ  
 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ  
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ  
ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ

 Ամ փո փում. ուսա նող նե րի հետ մի ա սին դուք պետք է ի րա գոր ծեք հետևյալ նպա տակ նե րը՝

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է …

… բնու թագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը մշա կա բույ սե րի 
ար տադ րու թյան, բու սա կան ծագ ման ար տադ րան քի, ի նչ պեսև վայ րի բույ սե րի 
ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում։ 

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գը բու սա կա նաց ման տար բեր փու լե-
րում

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա գործ վող ագ րո տեխ նի կային ներ կա յաց-
վող պա հանջ նե րը

վայ րի բույ սե րի հա վաք ման հա մար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ կի րա ռե լի 
նոր մա տի վային պա հանջ նե րը

բու սա կան ծագ ման գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի օր գա նա կան ար տադ րու-
թյան և վե րամ շակ ման պա հանջ նե րը

օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան ըն թաց քում կեն սա բազ մա զա նու թյան և 
ագ րոէ կո հա մա կար գե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
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Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
հա մա կար գը բու սա կա նաց ման տար բեր փու լե րում։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա ցատ րել մշա կա բույ սե րի ը նտ-
րու թյան չա փա նիշ նե րը

օ րի նակ՝ ը նտ րել ցան քաշր ջա նա ռու թյան 
հա մար նպա տա կա հար մար մշա կա բույ սե րը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ օգ տա գործ վող ագ րո տեխ նի կային ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նշել օր գա նա կան ար տադ րու թյան 
մեջ կի րառ վող գոր ծիք նե րը և մե քե նա նե րը

օ րի նակ՝ ը նտ րել տվյալ գյու ղատն տե սա կան 
ա ռա ջադ րան քին հա մա պա տաս խան գոր-
ծիք ներ և մե քե նա ներ

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է սահ մա նել վայ րի բույ սե րի հա վաք ման հա մար օր գա
նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ կի րա ռե լի նոր մա տի վային պա հանջ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել վայ րի բույ սե րի հա-
վաք ման ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ գնա հա տել վայ րի բույ սե րի հա-
վաք ման հա մար տե ղա կան է կո լո գի ա կան 
պայ ման նե րի նպա տա կա հար մա րու թյու նը՝ 
հա մա ձայն ՕԳ ստան դարտ նե րի

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել բու սա կան ծագ ման գյու ղատն
տեսա կան ար տադ րան քի օր գա նա կան ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման պա
հանջնե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ բա ցատ րել ՕԳ հա մա կար գում ար-
տադ րու թյան և վե րամ շակ ման պա հանջ նե-
րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել ար տադ րու թյան և վե-
րամ շակ ման գոր ծըն թաց նե րը՝ հա մա ձայն 
ՕԳ ստան դարտ նե րի

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի մշա
կու թյան ըն թաց քում կեն սա բազ մա զա նու թյան և ագ րոէ կո հա մա կար գե րի պահ պան
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան է կո լո գի ա կան օ գուտ նե րը 
շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար

օ րի նակ՝ բա ցատ րել կեն սա բազ մա զա նու-
թյան պահ պան ման և օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան միջև կա պը
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ՀՈ ՂԻ ԲԵՐ ՐԻ ՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ՝ ԽՆ ՁՈ ՐԻ ՇԵՐ ՏԱ ՏՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Այս դա սի ըն թաց քում ուսա նող ներն ի մա նում են, որ բեր րի հո ղը ա ճող բնակ չու թյան 
հա մար սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան սահ մա նա փակ ռե սուրս է, նկա րագ րում են 
պա րար տա նյու թե րի դե րը սնն դի ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման գոր ծում, 
տար բե րա կում են օր գա նա կան և կո մեր ցի ոն պա րար տա նյու թե րը և հաս կա նում են, 
թե ին չով են ա վել ցու կային սնն դա տար րե րը վնա սա կար շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այս դա սի ըն թաց քում խն ձորն օգ տա գործ վում է որ պես ե րկ րագն դի մո դել։ Ու սա-
նող նե րը քն նար կում են հո ղի օգ տա գործ ման տար բեր ե ղա նակ նե րը և կան խա-
տե սում ներ ա նում, թե ե րկ րագն դի ցա մա քային տա րած քի որ քա՞ն մասն է ան հրա-
ժեշտ սնն դամ թեր քի ա ճեց ման հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Հո ղի կա ռա վար ման և բեր րի ու-
թյան վե րա բե րյալ դա սա խո սու-
թյուն նե րի սկզ բում

Վերց րեք խն ձո րը և դա նա կը։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝
«Ո րո՞նք են հո ղի օգ տա գործ ման ա ռա-
վել կարևոր ձևե րը»։ 
Ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րը գրեք 
գրա տախ տա կին։ 
Ու սա նող նե րի ուշադ րու թյու նը հրա վի-
րեք խն ձո րին և դա նա կին։
Խն ձո րը շեր տա տեք և բա ցատ րեք (տե՛ս 
աշ խա տան քային թեր թի կը)։ 
Ու սա նող նե րին հարց ո ւղ ղեք՝
« Ձեր կար ծի քով՝ ե րկ րագն դի մա-
կերևույ թի ո ՞ր մասն է տրա մադր ված 
գյու ղատն տե սու թյա նը»։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

10 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Խն ձոր
 Դա նակ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Հո ղի 
բեր րի ու թյան ցու ցադ րում՝ խն ձո րի 
շեր տա տում

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

Խն ձո րը՝ որ պես ե րկ րագն դի մո դել https://youtu.be/fKHnT_Snx0c

 Հա մաշ խար հային հո ղային ռե սուրս նե րի կար գա վի ճա կը https://youtu.be/ykgEwEOA25w

 Ին չո՞ւ է հո ղը կարևոր https://youtu.be/8kZXulLobA8

 Կե՛ղտ։ Ֆիլմ https://youtu.be/l-3uDm9O0PA
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ՊԱՏ ՄԱ ՏԱԽ ՏԱԿ ԿՈՄ ՊՈՍ ՏԻ ԿՈՒՅ ՏԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Պատ մա տախ տա կի ստեղ ծու մը հրա շա լի մի ջոց է սո վո րեց նե լու ցան կա ցած թե մա, 
ո րը պա հան ջում է քայլ առ քայլ մտա պա հում, ի նչ պես կոմ պոս տի կույ տի կամ բնա-
կան պես տի ցիդ նե րի պատ րաս տումն է։ Պատ մա տախ տա կը գոր ծըն թա ցի գրա ֆի-
կա կան պատ կե րումն է, ո րում ուսա նող նե րը ցույց են տա լիս հիմ նա կան քայ լե րը հա-
ջոր դա կան պատ կեր նե րի մի ջո ցով։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Տե սո ղա կան խթա նող այս պի սի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վում է, որ նույ նիսկ 
բարդ գոր ծըն թաց նե րը հեշ տու թյամբ են մա տուց վում ուսա նող նե րին։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Կոմ պոս տի պատ րաստ ման վե րա-
բե րյալ տե սա կան դա սից հե տո

Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք մշա կել 
կոմ պոս տի պատ րաստ ման վե րա բե-
րյալ պատ մա տախ տակ։ Ու սա նող նե րը 
պետք է նե րա ռեն հետևյալ քայ լե րը՝
1-ին քայլ՝ զգու շու թյամբ փխ րեց նել հո-
ղը, որ տեղ պատ րաս տե լու եք մինչև 
30 սմ կույտ՝ ա պա հո վե լու կույ տում ջրի 
հե ռա ցու մը։
2-րդ քայլ՝ ա վե լաց նել կոշտ կե րե րի 
մոտ 10 սմ հաս տու թյամբ շերտ՝ ա պա-
հո վե լու կույ տում ջրի հե ռա ցու մը և շն-
չա ռու թյու նը։
3-րդ քայլ՝ ա վե լաց նել հա սուն նյու թի 
մոտ 5 սմ հաս տու թյամբ շերտ և ջուր՝ 
մինչև կույ տի հա վա սա րա չափ խո նա-
վա ցու մը։
4-րդ քայլ՝ ա վե լաց նել չհա սու նա ցած 
նյու թի մոտ 5 սմ հաս տու թյամբ շերտ 
և ջուր՝ մինչև կույ տի հա վա սա րա չափ 
խո նա վա ցու մը։
5-րդ քայլ՝ ա վե լաց նել հո ղի մոտ ½-1 
սմ հաս տու թյամբ շերտ և ջուր։ Հո ղը 
կարևոր դեր է խա ղում՝ նպաս տե լով 
կույ տի մեջ խո նա վու թյան և ջեր մաս-
տի ճա նի մա կար դակ նե րի կա յու նաց-
մա նը և ման րէ նե րի ներ մուծ մա նը։
6-րդ քայլ՝ կրկ նել 3-ր դից 5-րդ քայ լե-
րը՝ մինչև ձեր նյու թե րի սպառ վե լը կամ 
կույ տի բա վա րար բարձ րու թյան հաս-
նե լը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
50 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Պատ-
մա տախ տա կի ձևան մուշ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 
Ինչ պես պատ րաս տել կոմ պոստ
https://youtu.be/Yv6ocf0wsPY
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ՀՈ ՂԻ ԿԱ ՅՈՒՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ « ՀԻ ՇՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ» ԽԱՂ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Սա « Հի շո ղու թյուն» հայտ նի խա ղի ա դապ տաց ված տար բե րակն է, ո րի ըն թաց քում 
ուսա նող նե րը պետք է գտ նեն հո ղի կա յուն կա ռա վար ման թե մայով քար տե րի զու-
գադ րու թյան եր կու հա մա պա տաս խան մա սե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ու սա նող նե րը սո վո րում ե ն՝ ի նչ պես պահ պա նել մշակ ման գոր ծըն թաց նե րը և ի նչ-
պես բարձ րաց նել հո ղի բեր րի ու թյու նը։ Խա ղը հաղ թե լու հա մար պա հանջ վում է 
դի տու նա կու թյուն, ուշադ րու թյան կենտ րո նա ցում և լավ հի շո ղու թյուն։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Թե ման ներ կա յաց նե լիս կամ դրան 
ան դրա դարձ կա տա րե լիս

Խա ղի նպա տակն է հա վա քել ա ռա վե-
լա գույն թվով հա մա պա տաս խա նող 
զույ գեր։
 Խառ նեք քար տե րը։
 Քար տե րը շր ջած դրեք սե ղա նին կամ 
հա տա կին։
 Քար տե րը մի մյանց չպետք է դիպ չեն։ 
Ո րո շեք, թե որ թիմն է սկ սում խա ղը։ 
Ա ռա ջին թիմն ը նտ րում է մեկ քարտ և 
զգու շո րեն շր ջում այն՝ չդիպ չե լով հա-
րա կից քար տե րին։ 
Այ նու հետև թիմն ը նտ րում է մեկ այլ 
քարտ և շր ջում այն։ 
Ե թե քար տե րը չեն հա մա պա տաս խա-
նում, ա պա դրանք հետ են շրջ վում, և 
գա լիս է հա ջորդ թի մի հեր թը։ 
Ե թե հա ջորդ թի մը գտ նում է հա մա պա-
տաս խա նող զույգ, կա րող է շա րու նա-
կել շր ջել քար տե րի մեկ այլ զույգ։
 Հա մա պա տաս խա նող զույգ չգտ նե լու 
դեպ քում նրանք հետ են շր ջում քար տե-
րը, և խա ղի հերթն ան ցնում է հա ջորդ 
թի մին։
 Խա ղա ցող նե րի հեր թա փո խը շա րու-
նակ վում է՝ մինչև հա մա պա տաս խա նող 
զույգ գտ նե լը։
 Խա ղը շա րու նակ վում է՝ մինչև չխա-
ղաց վեն բո լոր քար տե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Փոքր խմ բեր կամ զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Հո ղի 
կա յուն կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 
« Հի շո ղու թյուն» խաղ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

  Հո ղի կա յուն կա ռա վա րում
 https://youtu.be/7cJdyL78JsM
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ՀՈ ՂԻ ՆՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ ԼՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րը լսա րան են բե րում հո ղի նմուշ ներ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Այս պարզ ցու ցադ րու մը կա րող է օգ նել վե րագ նա հա տելու հո ղը՝ դնե լով այն լսա րա-
նի ուշադ րու թյան կենտ րո նում։ Սա կարևոր է հո ղի հատ կա նիշ նե րի զգա ցո ղու թյուն 
զար գաց նե լու հա մար՝ հո ղը տես նել, հո ղին դիպ չել և հո ղից հոտ քա շել։ Հա վա նա-
բար, ուսա նող նե րը բա վա կա նին գի տե լիք ներ կու նե նան գե րակշ ռող հո ղա տե սակ-
նե րի և դրանց հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ։ Ո ւս տի խրա խու սեք մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց նել ի րենց գի տե լիք ներն ու փոր ձը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Հո ղի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 
դա սե րի սկզ բում

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք դաշ տից 
ի րենց հետ լսա րան բե րել հո ղի նմուշ ներ 
(100 գրամ հող պո լի է թի լե նային պար կի մեջ)։ 
Ու սա նող նե րը պար կի վրա պետք է գրեն հո-
ղի նմու շառ ման տե ղան քի նկա րա գի րը։
 Հո ղի նմուշ նե րը ցու ցադ րեք լսա րա նում՝ 
փոքր կույ տե րով դնե լով դրանք սե ղա նին, 
նշե լով տե ղան քը և հո ղա տե սա կը։
Յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է հո ղի մեկ 
նմուշ։
Լ սա րա նում գտն վող ուսա նող նե րին բա-
ցատ րեք հար ցա թեր թի հար ցե րը։
Յու րա քան չյուր ուսա նող պետք է հար ցե րը 
գրան ցի իր նո թա տետ րում։
 Հո ղի գնա հատ ման հար ցա թեր թի օգ նու-
թյամբ խմ բե րը պետք է վեր լու ծեն ի րենց 
ը նտ րած հո ղի նմու շի բա ղադ րու թյու նը, կա-
ռուց ված քը, գույ նը, հո տը և այլն և քն նար կեն 
դրա հատ կա նիշ ներն ու բեր րի ու թյու նը։
Խմ բե րը պետք է պա տաս խա նեն հար ցե րին 
ի րենց նո թա տետ րե րում և պա տաս խան նե-
րը ներ կա յաց նեն լսա րա նին։ 
Ա վար տե լուց հե տո բո լոր խմ բե րին հա վա քեք 
ցու ցադ րան մուշ նե րի շուր ջը և ը նտ րեք մի 
քա նի նմուշ քն նարկ ման հա մար։
Տ վեք հար ցեր՝ 
•	Ո՞վ կա րող է մեզ ի նչ-որ բան պատ մել այս 

հո ղի մա սին։
•	Մ շա կա բույ սե րի ի ՞նչ տե սակ ներ կա րե լի է 

ա ճեց նել այս հո ղում։
•	Կգ նե ի՞ք հո ղակ տոր այս պի սի հո ղով։ 
•	Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա րե լա վել այս պի սի հո-

ղի բեր րի ու թյու նը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
90 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Հո ղի 
գնա հատ ման հար ցա թերթ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
  Հո ղի դի մա գի ծը https://youtu.be/VeuQeAxJIjs
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ՀՈ ՂԱԲ ՆԱԿ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Լույ սի և ջեր մու թյան ազ դե ցու թյան տակ հո ղաբ նակ օր գա նիզմ նե րը դան դա ղո րեն 
շարժ վում են դե պի վար, մինչև ը նկ նում են ա նո թի մեջ և սպան վում սպիր տի մեջ։ 
Այս պի սի ե ղա նա կով բռն ված փոք րիկ մի ջատ նե րը, սար դե րը, որ դե րը և այլն կա րող 
են դա սի ըն թաց քում ուսում նա սիր վել խո շո րա ցույ ցի միջոցով

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րին բա ցատ րեք, որ այս հո ղաբ նակ օր գա նիզմ ներն օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մե րի հա մար ա մե նաար ժե քա վոր և ան վճար օգ-
նա կան ներն ե ն։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Պա հանջ վում են հո ղի կա ռա վար-
ման վե րա բե րյալ բա զային գի տե-
լիք ներ

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք բե րել 
հո ղի նմուշ և պլաս տիկ շիշ։ 
Օր գա նա կան նյու թե րով (կամ կոմ պոս-
տով) հա րուստ հո ղի վե րին խո նավ 
շեր տից մի բուռ լց րեք կի սով չափ կտր-
ված ջրի շշի (կամ խո հա նո ցային մա ղի) 
մեջ, ի նչ պես ցույց է տր ված նկա րում։ 
Ա վե լի լայն ա նո թի մեջ լց րեք ջրի և 
սպիր տի խառ նուրդ։
 Շի շը տե ղադ րեք թղ թե գլա նի կամ գլա-
նաձև որևէ տա րայի մեջ՝ ա նո թի վրա, 
և հզոր լամպ ամ րաց րեք այդ ամ բողջ 
կա ռույ ցի վերևից։
 Կա ռույ ցի ստո րին մա սի ներ սում պետք 
է մութ լի նի։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք հաշ վել 
տա րա տե սակ օր գա նիզմ նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Հո ղի նմուշ 
Ու ժեղ լույս
Պ լաս տիկ շիշ
 Խո շո րա ցույց

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Կյան քը հո ղում
https://youtu.be/XapUm5n1zuM

 Հո ղը կեն դա նի օր գա նիզմ է
https://youtu.be/8ugaL6wsXME
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ՀՈ ՂԻ ՆՄՈՒ ՇԱ ՌՈՒՄ (ԲԱ ՀԻ ԹԵՍՏ)

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Հո ղի գնա հա տու մը դաշ տում կա րող է հեշ տու թյամբ ի րա կա նաց վել յու րա քան չյու-
րի կող մից։ Բա հի թեստն ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս հո ղի բեր րի ու թյան 
և հո ղի օր գա կան կա ռա վար ման գոր ծում ո  րո շում ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ։ 
Հետևե լով բա հի պրո ֆե սի ո նալ թես տի կա տար ման հրա հանգ նե րին՝ հո ղի վե րին 
շեր տը պետք է գնա հատ վի կն ձի կային կա ռուց ված քի (= լա վա գույն միկ րո կա ռուց-
վածք) և կարծ րա ցած միկ րո կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ֆեր մեր նե րի, հատ կա պես օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր-
նե րի հա մար կարևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ պես գնա հա տել ի րենց հո ղե րը՝ դրանց 
ա վե լի լավ կա ռա վար ման հա մար։ Թե՛ դաշ տային և թե՛ լա բո րա տոր դի տար կում-
նե րի մի ջո ցով հո ղե րի գնա հա տու մը բա ցա հայ տում է հո ղի թե րու թյուն նե րը և 
օգ նում հո ղի կա ռա վար ման գոր ծում ո րո շում ներ կա յաց նե լիս։ Օր գա նա կան ար-
տադ րու թյան գոր ծե լա կեր պը մե ծա պես կախ ված է հո ղի լավ կա ռա վա րու մից՝ 
բույ սե րի և առ հա սա րակ գյու ղատն տե սա կան է կո հա մա կար գի ա ռող ջու թյա նը 
նպաս տե լու ա ռու մով։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Պա հանջ վում են հո ղի գոր ծա ռույթ-
նե րի վե րա բե րյալ բա զային գի տե-
լիք ներ

Ու սում նա կան հաս տա տու թյան տա-
րած քում ուսա նող նե րի հետ կա տա րեք 
բա հի զա նա զան թես տեր տար բեր տե-
ղա մա սե րում (օ րի նակ՝ այ գի, դաշտ, 
ան տառ, մար գա գե տին …)։
 Կարևոր է հո ղի կտո րը զգու շո րեն 
բարձ րաց նել գետ նից։
 Վերց րեք ա ռա ջին բա հը և ո ւղ ղա հա յաց 
խրեք հո ղի մեջ՝ մինչև դի մադ րու թյան 
հան դի պե լը։ 
Երկ րորդ բա հով խո ր ան ցք փո րեք հո-
ղում 1-ին բա հի դի մաց՝ մինչև կտես նեք 
1-ին բա հը։ 
Այ նու հետև ճեղք բա ցեք 1-ին բա-
հի ձախ և աջ կող մե րից և մոտ 10 սմ 
հետևից՝ 1-ին բա հին զու գա հեռ։ 
Այ նու հետև եր կու բա հե րի օգ նու թյամբ 
ա ռաջ բե րե լով՝ հո ղի կտո րը զգու շո րեն 
բարձ րաց րեք գետ նից և դրեք հարթ 
մա կե րե սի վրա։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք պա-
տաս խա նել հար ցա թեր թի հար ցե րին 
(տե՛ս աշ խա տան քային թեր թի կը)։
 Կա րող եք նաև ուսա նող նե րին խոր-
հուրդ տալ ի րենց նո թա տետ րե րում 
գու նա վոր գրիչ նե րով գծել հո ղի դի մա-
գի ծը։ 

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

1 ժամ

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը 
Ընտր ված կա մա վոր նե րը կա րող 
են նմուշ վերց նել

ԻՆ ՉՈ՞Վ

2 բահ
 Խո զա նակ
Գ րիչ ներ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ 
Հո ղի գնա հատ ման հար ցա թերթ
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Ե թե լու սան կար չա կան խցիկ ունեք, 
կա րող եք նաև լու սան կա րել հո ղի դի-
մա գի ծը։
 Կա տա րեք ա ռն վազն ևս մեկ թեստ մեկ 
այլ տե ղա մա սում։
 Դաշ տում ուսա նող նե րը կա րող են 
տես նել լավ հո ղի ստորև թվարկ ված 
չա փա նիշ նե րի մեծ մա սը՝
•  փա փուկ է և հեշտ է փխր վում
•  գար նա նը ջրա հե ռա ցու մը լավ է կա-

տար վում, և ա րագ ջեր մա նում է
•  ցան քից հե տո չի կեղևա կա լում
•  հոր դա ռատ տե ղում նե րի ժա մա նակ 

ան ձրևաջ րե րը ներծծ վում են, և մի այն 
փոքր մասն է մնում մա կե րե սային 
հոս քի տես քով

•  չո րային շր ջան նե րում պա հում է խո-
նա վու թյու նը

•  պա րու նա կում է սա կա վա թիվ հո-
ղագն դիկ ներ և չու նի կարծր տե ղա-
մա սեր

•  դի մա կա յում է է րո զի ային և սնն դա-
տար րե րի կորս տին

• ն պաս տում է հո ղաբ նակ օր գա նիզմ-
նե րի պո պու լյա ցի ա նե րի բարձր մա-
կար դա կի պահ պան մա նը 

• ու նի հա րուստ հո ղային հոտ
•  չի պա հան ջում մե ծա ծա վալ ագ րո-

ներդ րանք ներ բարձր բեր քատ վու-
թյան հա մար 

• ար տադ րում է ա ռողջ և բարձ րո րակ 
մշա կա բույ սեր

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Բա հի թեստ՝ հո ղի վի զո ւալ գնա հա տում դաշ տում https://youtu.be/f-kigHj3vbw
 Որ պես հո ղի ա ռող ջու թյան ցու ցիչ՝ որ դե րի թվա քա նա կի մո նի թո րինգ https://youtu.be/NjeQlEDMXTk
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Գ ԼՈՒԽ ԿՈՏ ՐՈՒԿ + ՀՈ ՂԻ ԲԵՐ ՐԻ ՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՐԶ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ  
ՔԱՅ ԼԵ ՐԻ ՊԱՏ ՄԱ ՏԱԽ ՏԱԿ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Գ լուխ կոտ րուկն ա վար տե լուց հե տո ուսա նող ներն ան հա տա պես պատ մա տախ տակ 
են ստեղ ծում։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Գ լուխ կոտ րուկ նե րի հետ աշ խա տանքն ամ րապն դում է մեր ուղե ղի բջիջ նե րի միջև 
գո յու թյուն ունե ցող կա պե րը և նպաս տում նոր կա պե րի ա ռա ջաց մա նը, ո րոնք մե-
ծա պես խթա նում են մեր մտա վոր աշ խա տան քը։ Հաս տատ ված է նաև, որ գլուխ-
կոտ րուկ ներն օգ տա կար են ցան կա ցած տա րի քում՝ հաշ վի առ նե լով, որ ե րի տա-
սարդ նե րի ուղե ղը շատ ա վե լի ճկուն է, ի սկ մե ծա հա սակ նե րը և տա րեց նե րը հի շո-
ղու թյան հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ ունեն։
 Պատ մա տախ տա կի ուսու ցո ղա կան ռազ մա վա րու թյունն օգ նում է ուսա նող նե րին 
հետևել նյու թի հիմ նա կան գա ղա փար նե րին և օ ժան դա կող ման րա մաս նե րին՝ 
հնա րա վո րու թյուն տա լով նրանց պատ կե րել պատ մու թյան կարևոր տե սա րան նե-
րը։ Պատ մա տախ տակ կա րե լի է կի րա ռել, ե րբ տեքս տե րը բարձ րա ձայն ըն թեր ցում 
եք ուսա նող նե րի հա մար, կամ ուսա նող ներն ի նք նու րույն են կար դում։ Ու սա նող-
նե րի ստեղ ծած պատ մա տախ տակ նե րի հան գա մա նա լի ու թյունն ու ճշգր տու թյու նը 
ստու գելն ար դյու նա վետ մի ջոց է՝ ա վե լի վեր լու ծա կան ա ռա ջադ րանք նե րի ան ցնե-
լուց ա ռաջ գնա հա տե լու նյու թի ըն կա լու մը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Հո ղի նմու շա ռու մից հե տո Յու րա քան չյուր խմ բին տր վում է գլուխ-
կոտ րուկ։
Գ լուխ կոտ րու կը լու ծե լուց հե տո ուսա-
նող նե րի հետ քն նար կեք նյու թի բո վան-
դա կու թյու նը։ 
Այժմ յու րա քան չյուր ուսա նո ղի բա-
ցատ րեք, թե ի նչ պես ստեղ ծել պատ-
մա տախ տակ հո ղի բեր րի ու թյան գնա-
հատ ման հիմ նա կան քայ լե րի վե րա բե-
րյալ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով կամ փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Գլուխ-
կոտ րուկ հո ղի բեր րի ու թյան վե րա-
բե րյալ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Պատ-
մա տախ տակ
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ + ԽՄ ԲԱՅԻՆ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՀՈ ՂՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ 
ՍԱ ԿԱ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Սկ սե լով ֆեր մեր նե րի հայ տա րա րու թյու նից՝ ուսա նող նե րը պետք է մտա ծեն օր գա-
նա կան նյու թե րի աղ բյուր նե րի մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Հայ տա րա րու թյուն նե րի շուրջ աշ խա տան քը լսա րա նում սո վո րա ծը կա պում է ի րա-
կան կյան քի ի րա վի ճակ նե րին։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Ներ կա յաց րեք ֆեր մեր նե րի հայ տա րա-
րու թյու նը՝
« Լավ կլի նի, որ հո ղի մեջ ա վե լաց վի օր-
գա նա կան նյու թե րի մեծ քա նա կու թյուն։ 
Բայց որ տե ղի՞ց ձեռք բե րեմ օր գա նա-
կան նյու թեր, ե րբ շր ջա կայ քում ո չինչ չի 
ա ճում»։
 Նա խա ձեռ նեք մտ քե րի գրոհ։ Ու սա-
նող նե րին հանձ նա րա րեք օր գա նա կան 
նյու թե րի աղ բյուր ներ գտ նել գյու ղատն-
տե սա կան ար տադ րու թյան հա մար։
 Բո լոր պն դում նե րը գրեք գրա տախ տա-
կին։ 
Ու սա նող նե րի հետ քն նար կեք հնա րա-
վոր տար բե րակ նե րը և օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան հա մար դրանց 
նպա տա կա հար մա րու թյու նը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Հո ղի օր գա նա կան նյու թե րը և սնու ցու մը
https://youtu.be/PpVGTfx0R6c 

Է րո զի այի և հո ղի վե րա բե րյալ գի տա փորձ ուսա նող նե րի հա մար
https://youtu.be/im4HVXMGI68 
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ՔԱՐ ՏԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՀՈ ՂԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Քար տե րի տե սա կա վոր ման այս դա սըն թա ցին ուսա նող նե րը քար տե րը դա սա կար-
գում ե ն՝ ը ստ հո ղի ա ռող ջու թյան գնա հատ ման կա տե գո րի ա նե րի։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այս ռազ մա վա րու թյունն ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում աշ խա տել 
հո ղի ա ռող ջու թյան ցու ցա նիշ նե րին ա ռնչ վող եզ րույթ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի 
հետ։ Քար տե րի տե սա կա վո րումն ուսա նող նե րին տրա մադ րում է մի մյանց հետ թե-
մայի շուրջ բո վան դա կա լից զրույց վա րե լու սխե մա և օգ նում է դա սըն թա ցա վա րին 
ստու գել, թե ի նչ պես են նյու թը ըն կա լել։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Բա ցատ րեք, որ միշտ պետք է հա մընկ-
նեն չորս քար տեր։
Գ րեք ա ռա ջադ րան քը գրա տախ տա-
կին։
 Բա ժա նեք քար տե րը։ 
Ու սա նող նե րը փնտ րում են հա մա պա-
տաս խա նող քար տե րը (4x10) և եզ րույթ-
նե րով քար տե րը տե սա կա վո րում՝ ը ստ 
տր ված կա տե գո րի ա նե րի։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով կամ փոքր խմ բեր՝ 
կախ ված մի ջոց նե րից

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Քար տեր կամ թղ թի կտոր ներ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Հո ղի 
ա ռող ջու թյան ցու ցա նիշ նե րը

 Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Հո ղի ա ռող ջու թյուն՝ հո ղի ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րը
https://youtu.be/JkZPaYhZWb8
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ԿՈՄ ՊՈՍ ՏԻ ՆՄՈՒՇ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Կոմ պոս տի նմուշ նե րի ցու ցադր ման նպա տակն է ներ կա յաց նել կոմ պոս տի պատ-
րաստ ման հա մար օգ տա գործ վող տա րա տե սակ հում քային նյու թե րը և կոմ պոս տի 
հա սու նաց ման տար բեր փու լե րը։ Դա սը վա րում և հա մա կար գում է դա սըն թա ցա վա-
րը՝ ներգ րա վե լով կա մա վոր ուսա նող նե րի։ Բո լոր ուսա նող նե րը դի տում են և նշում ներ 
կա տա րում ի րենց դի տար կում նե րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող ներն ա վե լի խորն են ըն կա լում դա սըն թա ցի նյու թը, ե րբ ա վան դա կան 
դա սա խո սու թյուն նե րը զու գորդ վում են ին տե րակ տիվ ցու ցադ րում նե րով։ Թարմ 
նմուշ նե րի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ ուսա նող նե րը զգում են նաև դրանց հո տը և 
հյուս ված քային կա ռուց ված քը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Կոմ պոս տաց ման վե րա բե րյալ տե-
սա կան գի տե լիք ներ ստա նա լուց 
հե տո

Ցու ցադ րեք նմուշ նե րը լսա րա նում։
 Հա մա րա կա լեք և ան վա նեք բո լոր 
նմուշ նե րը։
Քն նար կեք կոմ պոս տա նյու թում C/N 
հա րա բե րակ ցու թյու նը։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք նկա-
րագ րել կոմ պոս տա նյու թի կոմ պոս տի 
նմուշ նե րը։ 
Ի՞նչ տեսք ունի նյու թը։ 
Ի՞նչ է տե ղի ունե ցել դրա հետ։ 
Ո՞ր փու լում է գտն վում։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք, թե ե ՞րբ ար ժե 
կոմ պոստ պատ րաս տել օր գա նա կան 
նյու թե րից, և ե ՞րբ է ա վե լի նպա տա կա-
հար մար մուլ չա պա տու մը։ 
Ո՞րն է ըն դուն ված տե ղա կան պրակ տի-
կան (կոմ պոստ կամ մուլ չա պա տում, 
մի այն ը նտր ված նյու թի կոմ պոս տա-
ցում, ո րո շա կի սե զո նին, ո րո շա կի մշա-
կա բույ սե րի հա մար, այ րում և այլն)։ 
Ու սա նող նե րին խոր հուրդ տվեք նշում-
ներ կա տա րել յու րա քան չյուր նմու շի 
վե րա բե րյալ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Բե րեք կոմ պոս տի պատ րաստ ման 
հա մար հում քային նյու թե րի նմուշ-
ներ
 Բե րեք լսա րան տար բեր հա սու նու-
թյան կոմ պոս տի նմուշ ներ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ՝ Ի ՞ՆՉ Է ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ ԲՈՒՅ ՍԻՆ ՀՈ ՂԻՑ Ա ՌՈՂՋ Ա ՃԻ ՀԱ ՄԱՐ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Մտ քե րի գրո հի և խմ բային աշ խա տան քի զու գոր դում։ Բույ սի ա ճի վրա ազ դող տար-
բեր գոր ծոն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով օ գտ վեք հա մե մա տա բար բեր րի հո ղե-
րում ա ճեց ման՝ ուսա նող նե րի հա վա նա կան հա րուստ փոր ձից։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Փոքր խմ բե րով՝ ուսա նող նե րը փոխ գոր ծու նե ու թյան ա վե լի շատ հնա րա վո րու թյուն-
ներ ունեն, ին չը նրանց հա մար ա վե լի գրա վիչ է, քան՝ լի ա կազմ դա սե րը, և ուսում-
նա կան գոր ծըն թացն ա վե լի վառ և հե տաքր քիր է դառ նում։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի մշա-
կու թյան սկզբ նա կան գոր ծըն թաց

Յու րա քան չյուր խումբ պետք է տե սա-
կետ ներ հա վա քի հետևյալ եր կու հար-
ցե րի շուրջ՝ 
Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ բույ սե րին հո ղից 
ա ռողջ ա ճի հա մար։
 Հո ղի ո ՞ր հատ կա նիշ նե րը կա րող են խո-
չըն դո տել բույ սի ա ճին։
Գ րա տախ տա կին գիծ գծեք՝ սահ մա նա-
զա տե լով յու րա քան չյուր հար ցի հա մար 
տե սա նե լի եր կու տա րածք։
 Պա տաս խան նե րը գրեք գրա տախ տա-
կին։
Ա ռա ջին խմ բի որևէ ան դամ պետք է 
ներ կա յաց նի այն տե սա կետ նե րը, որ 
ի րենք նշել են գրա տախ տա կի մի կող-
մում։
Նույն ձևով բո լոր մյուս խմ բերն ա վե-
լաց նում են ի րենց տե սա կետ նե րը՝ բաց 
թող նե լով ար դեն նշ ված նե րը։
 Դա սըն թա ցա վա րը մեկ նա բա նում է ար-
դյունք նե րը։
Քն նար կեք հետևյալ հար ցը՝ 
• Ո՞ր մշա կա բույ սե րը ի ՞նչ տե սակ հո-

ղում են ա ճում։
• Ներ կա յաց րեք տե ղա կան օ րի նակ ներ, 

թե ո ՞ր մշա կա բույ սե րի հա մար հո ղի 
կոնկ րետ ո ՞ր տե սակն է ան հրա ժեշտ, 
կամ ի նչ պի սի՞ հո ղե րում կա րե լի է ի ՞նչ 
տե սակ մշա կա բույ սեր ա ճեց նել։ 

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք այլ 
օ րի նակ ներ բե րել։ Լո լի կը (Solanum 
lycopersicum), սմ բու կը (Solanum 
melongena), պղ պե ղը (Capsicum spp.), 
դդու մը (Cucurbita pepo), 

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Լ սա րա նը բա ժա նեք խմ բե րի

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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 վա րուն գը (Cucumis sativus) 
 և սե խը (Cucumis melo var. cantalupensis)
մշա կա բույ սե րի օ րի նակ ներ են, ո րոնք 
լավ են ա ճում բա վա րար ջրա հե ռա ցում 
ունե ցող, բեր րի և ա վա զա կա վային հո-
ղում։ Վա րուն գը, դդու մը, սե խը և մի 
շարք ազ գա կից բույ սեր բար գա վա ճում 
են տաք հո ղում։
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՀՈ ՂՈՒՄ ՀՈՒ ՄՈՒ ՍԻ ՔԱ ՆԱ ԿԻ  
Ա ՎԵ ԼԱՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Խմ բային քն նար կում հո ղում հու մու սի պա րու նա կու թյան վե րա բե րյալ և հո ղի բեր րի ու-
թյան բարձ րաց ման ե ղա նակ նե րի մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Խմ բային քն նար կում ներն ա վե լի ակ տիվ փոխ գոր ծու նե ու թյուն են ա պա հո վում 
դա սա խո սի և ուսա նող նե րի միջև։ Ու սա նող ներն ա վե լի շատ են կենտ րո նա նում 
դա սի վրա, քա նի որ նրանք միշտ պետք է պատ րաստ լի նեն հար ցե րին պա տաս-
խա նելու։ Խմ բային քն նար կում նե րի ըն թաց քում ուսա նող ներն ա վե լի ան կաշ կանդ 
են հար ցեր տա լիս։ Դա սա խո սի կամ ուսա նող նե րի կող մից տր վող հա ճա խա կի 
հար ցե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում գնա հա տել ուսում նա ռու թյան մա կար դա-
կը և դա սըն թա ցի ա ռանց քային հաս կա ցու թյուն նե րի ըն կալ ման խո րու թյու նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Սկ սեք քն նար կու մը մտ քե րի գրո հով։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝
«Ո՞ր մե թոդ ներն են նպաս տում հու մու-
սի քա նա կի ա վե լաց մա նը հո ղում»։ 
Ա ռա ջար կու թյուն նե րը գրեք գրա տախ-
տա կին։
Դ րանք քն նար կեք ուսա նող նե րի հետ։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝ 
Ո՞ր մե թոդ ներն են ա ռա վել նպա տա կա-
հար մար օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյան հա մար։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՀՈ ՂԻ Է ՐՈ ԶԻ ԱՅԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը փոքր խմ բե րով քն նար կում են հո ղի է րո զի ային ա ռնչ վող խն դիր նե րը և 
դրանց լու ծում նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Խմ բային այս աշ խա տանքն օգ նում է ա վե լի լավ պատ կե րա ցում կազ մել հո ղի է րո-
զի ային ա ռնչ վող խն դիր նե րի մա սին։ Ու սա նող նե րին խրա խուս վում է ա ռա ջար կել 
սե փա կան լու ծում ներ և քն նար կել դրանք գոր ծըն կեր նե րի հետ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Հո ղի կա ռա վար ման թե մայով դա-
սե րի սկզ բից

Քն նար կեք հետևյալ հար ցե րը խմ բե-
րով՝
•  Հո ղի է րո զի այի ի նչ պի սի՞ խն դիր նե րի 

ե նք ա կա նա տես լի նում մեր տա րած-
քում։ 

• Ո րո՞նք են այդ խն դիր նե րի պատ ճառ-
նե րը։ 

• Ի՞նչ փոր ձեր են ար վել այդ խն դիր նե-
րը լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։ 

• Ի՞նչ հա ջո ղու թյուն ներ կամ ձա խո ղում-
ներ են գրանց վել այդ փոր ձե րի ար-
դյուն քում։

•  Բո լոր հար ցե րը գրեք գրա տախ տա-
կին։

• Յու րա քան չյուր խումբ պետք է ներ-
կա յաց նի ի րենց քն նարկ ման հիմ նա-
կան կե տե րը։ 

• Ա ռա վել կարևոր աս պեկտ նե րը գրի 
ա ռեք թղ թե րի կամ քար տե րի վրա։ 

Ու սա նող նե րին հարց րեք՝ 
• Ին չո՞ւ թեք լան ջե րի վրա գտն վող 

բնա կան ան տառ նե րի հո ղա շեր տը 
է րո զի այի չի են թարկ վում։ 

• Ո րո՞նք են ան տա ռում է րո զի ան կան-
խող մե խա նիզմ նե րը։ 

Ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րը բա-
նա լի բա ռե րով գրեք գրա տախ տա կին։
 Դա սի վեր ջում կր կին ան դրա դար ձեք 
գրան ցած տե սա կետ նե րին և կա տա-
րեք եզ րա հան գում ներ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

40 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Պաս տա ռի թղ թեր խմ բային ներ-
կա յա ցում նե րի հա մար
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ՝ ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ԵՎ ԽՄ ԲԱՅԻՆ 
ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ՍԵՐ ՄԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Յու րա քան չյուր խումբ աշ խա տում է մի խումբ հար ցե րի վրա և փոր ձում է պա-
տաս խա նել դրան ցից յու րա քան չյու րին։ Բո լոր հար ցե րին պա տաս խա նե լուց հե տո 
խմբային քն նար կում սկ սեք յու րա քան չյուր հար ցի շուրջ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Սո վո րում են սեր մե րի ծլար ձակ ման մա սին և գի տա կան ան վա նում նե րով բնո րո-
շում սեր մի մա սե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Մ շա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան 
թե մայի սկզ բում

Ներ կա յաց րեք նմուշ նե րը լսա րա նում։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք, թե ի նչ գի տեն 
սեր մե րի մա սին։ 
•	Ի՞նչ է սեր մը։ 
•	Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ սեր մի ծլար ձակ-

ման հա մար։
•	 Ցույց տվեք նրանց տար բեր սեր մեր։ 

Ի ՞նչ սեր մեր ե նք մենք ուտում։ 
•	Ին չո՞ւ են սեր մերն ա մե նա տար բեր 

ձևեր ըն դու նում։ 
•	Ին չո՞ւ են սեր մե րը կարևոր։ 
•	Ին չո՞ւ է կարևոր սե փա կան սեր մեր 

բազ մաց նելը։ 
•	Ո՞րն է օր գա նա կան և ոչ օր գա նա կան 

սեր մե րի միջև տար բե րու թյու նը։ 
•	Ո րո՞նք են օր գա նա կան սեր մեր ցա-

նե լու հիմ նա կան օ գուտ նե րը։ Կա՞ն 
ա րդյոք թե րու թյուն ներ։ 

•	Ո՞րն է օր գա նա կան սեր մեր ստա նա-
լու լա վա գույն ե ղա նա կը։ 

•	Ի՞նչ ա նել, ե թե չեք կա րո ղա նում ձեռք 
բե րել հա վաս տագր ված օր գա նա կան 
սեր մեր։

Քն նար կում սկ սեք սեր մե րի տար բեր 
տե սակ նե րի և օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սու թյան հա մար դրանց նպա տա կա-
հար մա րու թյան վե րա բե րյալ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Բե րեք տար բեր սեր մե րի նմուշ-
ներ (կո մեր ցի ոն սեր մեր, մշակ ված 
սեր մեր, սե փա կան ա ճեց րած սեր-
մեր…)

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Սեր մե րի պահ պա նու մը տա նը Վան դա նա Շի վայի հետ՝ https://youtu.be/Xar4vixyzUs
 Սեր մե րի պահ պա նում՝ ի նչ պե՞ս պահ պա նել լո լի կից, պղ պե ղից, լո բուց և այլ նից ստաց ված սե-
փա կան սեր մե րը  https://youtu.be/d5pr4v-7hHk
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ՍԵՐ ՄԻ ԾԼԱՐ ՁԱԿ ՄԱՆ ԳԻ ՏԱ ՓՈՐՁ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րը մշա կում և ի րա կա նաց նում են ի րենց սե փա կան գի տա փոր ձե րը՝ հիմն վե լով 
այս տեղ ներ կա յաց ված ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րի վրա։ Գի տա փոր ձի հիմ քում ըն կած են 
սեր մի ծլար ձա կու մը և բույ սի ա ճը։ Ու սա նող ներն ի րենք են ա ռա ջար կում ստուգ ման են թա կա 
սե փա կան վար կած և ա պա ի րա կա նաց նում սե փա կան գի տա փոր ձը։ Նրանք պետք է պաս-
տա ռային ներ կա յա ցում պատ րաս տեն ի րենց հե տա զո տա կան նա խագ ծի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ու սա նող նե րը մշա կում են գի տա փոր ձով ստուգ ման են թա կա հար ցեր՝ բույ սե րի օր գա նա-
կան ա ճի հիմ նա կան պա հանջ ներն ա վե լի լավ հաս կա նա լու հա մար։ Նրանք պետք է գնա-
հա տեն հո ղի տար բեր են թա շեր տե րը և քն նար կեն ար դյունք նե րը։ Ի րենց մշա կած գի տա-
փոր ձը կա տա րե լիս ուսա նող նե րը պետք է հետևեն գի տա կան մե թոդ նե րին։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Հո ղի բեր րի ու թյան և բույ սե րի 
սնուց ման վե րա բե րյալ դա սե րից 
հե տո։ Մշա կա բույ սե րի ար տադ-
րու թյան վե րա բե րյալ դա սե րի 
սկզ բում

• Գի տա փոր ձի հետ կապ ված՝ ուսա նող նե րը 
պետք է պա տաս խա նեն հետևյալ հար ցե-
րին՝ 

• Ինչ պե՞ս է հո ղի օր գա նա կան են թա շերտն 
ազ դում ծլար ձակ ման վրա։

•  Գի տա փոր ձի պլա նա վո րած օ րը բո լոր ան-
հրա ժեշտ նյու թե րը պետք է պատ րաստ 
և մատ չե լի լի նեն ուսա նող նե րին։ Նրանց 
ան հրա ժեշտ է նաև հող և կոն տեյ ներ ներ 
սեր մե րը դնե լու հա մար՝ կախ ված հա մա-
պա տաս խան ըն թա ցա կար գից։ Պատ ճե նա-
հա նեք աշ խա տան քային թեր թիկ նե րը։

• Խմ բե րը պետք է ա նուն ը նտ րեն ի րենց հա-
մար և ա ռաջ քա շեն ստուգ ման են թա կա սե-
փա կան վար կա ծը (օ րի նակ՝ կո կա-կո լա յում 
ծլար ձա կած սեր մերն ա վե լի վատ են ա ճում, 
քան ջրում ծլար ձա կած սեր մե րը)։

•  Բա ժա նեք սեր մի ծլար ձակ ման գոր ծըն թա ցի 
վե րա բե րյալ աշ խա տան քային թեր թիկ նե րը 
(յու րա քան չյուր ուսա նո ղին մե կա կան թեր-
թիկ)։

•  Հա մոզ վեք, որ նրանց ա ռա ջար կած վար կա-
ծի ստու գումն ի րա տե սա կան է։ 

• Ու սա նող նե րը հաշ վում են ծլար ձա կած սեր-
մե րի քա նա կը, ի նչ պես նաև սեր մե րի ծլար-
ձա կու մից հե տո բույ սե րի ա ճի տեմ պը։ Սա 
հեշ տու թյամբ հաշ վարկ վում է՝ բույ սի բարձ-
րու թյու նը բա ժա նե լով ա ճի ժա մա նա կի վրա։

• Յու րա քան չյուր խումբ մշա կում է իր վար-
կա ծի ստուգ ման ըն թա ցա կար գը։ Հանձ նա-
րա րեք նրանց գրի առ նել ի րենց վար կա ծը, 
նյու թե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (նե րա ռյալ, 
թե ի նչ են մտա դիր չա փել) և թե ի նչ պես են 
հա մե մա տե լու ի րենց ստա ցած տվյալ ներն 
աշ խա տան քային թեր թի կի ստու գիչ տվյալ-
նե րի հետ։

• Յու րա քան չյուր խումբ պետք է հանձ նի 
գրան ցած տե ղե կու թյուն նե րով թեր թի կի մե-
կա կան օ րի նակ՝ հա մոզ վե լու, որ ա ռա ջարկ-
վող վար կա ծը ստուգ ման են թա կա է, ըն-
թա ցա կարգն ի րա գոր ծե լի է և ան հրա ժեշտ 
նյու թե րը հնա րա վոր է ձեռք բե րել։
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Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ • Յու րա քան չյուր գի տա փոր ձի ման րա մաս նե-
րին ծա նո թա նա լուց հե տո (ս տորև բեր ված է 
գի տա փոր ձի ըն թա ցա կար գի ձևան մուշ)

• խմբե րին ներ կա յաց րեք ան հրա ժեշտ շտ-
կում նե րը և հանձ նա րա րեք ի րենց աշ խա-
տան քային թեր թիկ նե րում կա տա րել հա մա-
պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ։

• Յու րա քան չյուր խումբ պետք է ստա նա գի-
տա փոր ձի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա-
ժեշտ նյու թե րը։

• Խմ բե րը պետք է հետևեն ի րենց գի տա փոր-
ձի հա մար մշա կած սե փա կան ըն թա ցա-
կար գին։ Յու րա քան չյուր ուսա նո ղի հանձ-
նա րա րեք պահ պա նել գի տա փոր ձի վե րա-
բե րյալ սե փա կան գրա ռում նե րը, որ պես զի 
գի տա փորձն ա վար տե լուց հե տո դրանք 
մի աս նա բար նե րառ վեն ի րենց խմ բի ցու ցա-
պաս տա ռում։ 

• Այս գի տա փոր ձը շա րու նա կա կան է, ո րի 
ըն թաց քում ուսա նող նե րը պետք է ջրեն/ դի-
տար կեն սեր մե րը և բույ սերն ի րենց ըն թա-
ցա կար գում սահ մա նած հա ճա խա կա նու-
թյամբ (դա կա րող է լի նել ա մեն օր, եր կու 
օ րը մեկ և այլն)։ 

• Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ի րենց գի-
տա փոր ձի հի ման վրա լա բո րա տոր հաշ-
վետ վու թյուն գրել։ Նրանց տրա մադ րեք 
լա բո րա տոր հաշ վետ վու թյուն կազմելու ուղե-
ցույ ցի վե րա բե րյալ աշ խա տան քային թեր-
թի կը և քննար կեք այն մի ա սին։ 

• Այ նու հետև ուսա նող նե րը պետք է ի րենց 
գի տա փոր ձի ար դյունք նե րի հի ման վրա 
ցու ցա պաս տառ պատ րաս տեն և այն ներ-
կա յաց նեն լսա րա նին։ Պաս տա ռը պետք է 
նե րա ռի ի րենց վար կա ծը, ըն թա ցա կար գի 
հա կիրճ ներ կա յա ցու մը և ստաց ված ար-
դյունք նե րը (կա րե լի է գրա ֆիկ նե րի, ա ղյու-
սակ նե րի ձևով)։ Ստորև բեր ված է պաս տա-
ռը կազմ ելու ձևան մուշ։

•  Պաս տառ նե րը ցու ցադ րեք լսա րա նում։ Յու-
րա քան չյուր խումբ լսա րա նի ա ռջև հան դես 
է գա լիս 2-3 րո պե ա նոց ե լույ թով՝ ներ կա-
յաց նե լով խմ բի գի տա կան նա խա գի ծը։ Այ-
նու հետև ուսա նող նե րը կա րող են մո տե նալ 
ցու ցա պաս տառ նե րին, դրան ցից յու րա քան-
չյու րի վե րա բե րյալ գրել ի րենց կա ռու ցո-
ղա կան և դրա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րը 
կպ չուն թղ թի վրա և փակց նել ցու ցա պաս-
տա ռին։

2-3 շա բաթ
90 րո պե նա խա պատ րաստ ման 
հա մար (2 լրիվ դա սա ժամ՝ մշա կե լու 
և պատ րաստ վե լու հա մար)
15 րո պե յու րա քան չյուր ե րկ րորդ 
օ րը՝ գի տա փոր ձը կա տա րե լու հա-
մար
45 րո պե ար դյունք նե րի ներ կա յաց-
ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
4-5 հո գա նոց խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Սեր մի 
ծլար ձակ ման գի տա փորձ

•	 Սեր մեր (լո բազ գի նե րի սեր մե րը 
շատ հար մար են)

•	  Բա ժակ ներ (կտ րած պլաս տիկ 
շշեր)

•	  Ջուր

 •	 Քա նոն
  Կախ ված գի տա փոր ձի բնույ թից՝ 

կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել՝

•	  Գու նա վոր սնն դային թա ղանթ՝ 
որ պես լու սազ տիչ

•	  Սե ղա նի լամպ

•	  Գա զա վոր ված ըմ պե լիք (օ րի նակ՝ 
կո կա-կո լա)

•	  Հո ղի են թա շերտ՝ ա ճեց նե լու հա-
մար (հո ղի են թա շերտ = հա սուն 
կոմ պոստ)

 •	 Պա րար տա նյութ (կո վի հե ղուկ 
գո մաղբ, հա վի հե ղուկ թռչ նաղբ, 
ե ղին ջի մնա ցորդ ներ, հե ղուկ կոմ-
պոստ, քի մի ա կան պա րար տա-
նյութ...) 

•	 Ու սա նող նե րի ցան կա ցած ա ռա-
ջարկ, ո րը հեշ տու թյամբ են թա կա 
է ստուգ ման

 •	 Պաս տա ռի թուղթ (յու րա քան չյուր 
խմ բի հա մար 1-ա կան թերթ)
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ՑԱՆ ՔԱՇՐ ՋԱ ՆԱ ՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող ներն աշ խա տում են զույ գե րով և մշա կում ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլան։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Այս վար ժու թյան նպա տակն է ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ ձեռք բե րե լու 
ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլա նա վոր ման ո րո շա կի հմ տու թյուն ներ։ Ներգ րավ վե լով 
այդ գոր ծըն թա ցում՝ ուսա նող նե րը կբա ցա հայ տեն ցան քաշր ջա նա ռու թյունն ա ռա-
վել ար դյու նա վետ պլա նա վո րե լու ուղի ներ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Ցան քաշր ջա նա ռու թյան սկզ բունք-
նե րի վե րա բե րյալ բա զային տե սա-
կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց 
հե տո

Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք ը նտ րել 
10-12 տար բեր մշա կա բույ սեր, ո րոնք 
կցան կա նային ա ճեց նել։
 Հանձ նա րա րեք նրանց յու րա քան չյուր 
մշա կա բույ սի ան վա նու մը գրել թղ թի 
կտո րի վրա։ 
Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք մշա կա-
բույ սե րը խմ բա վո րել ը ստ ըն տա նի քի 
(մոր մազ գի ներ, թի թեռ նա ծաղ կա վոր-
ներ…), մշա կա բույ սի կա ռուց ված քի 
(ար մատ, տերև…), սե զո նայ նու թյան 
(վա ղա ցան, աշ նա նա ցան…), կա ռա-
վար ման տե սա կի (ցան կա շար, պլաս-
տիկ նյու թով մուլ չա պա տում…) կամ այլ 
չա փա նիշ նե րի՝ կազ մե լով 3-5 խումբ։
Յու րա քան չյուր այդ պի սի խմ բի հա մար 
պետք է հատ կաց վի միև նույն քա նա կի 
հող։ Հո ղի ը նդ հա նուր մա կե րե սը պետք 
է կազ մի 1000 քմ։
Յու րա քան չյուր խմ բի ան վա նու մը գրեք 
քար տի կամ կպ չուն թղ թի վրա և կազ-
մա կեր պեք ձեր դաշ տի դա սա վո րու-
թյունն այն պես, որ պես զի մի խում բը 
հետևի մյու սին ցան քաշր ջա նա ռու թյան 
մեջ՝ կի րա ռե լով « Ցան քաշր ջա նա ռու-
թյան ուղե նիշ նե րը»։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք գծել 
ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլա նը՝ սահ-
մա նե լով խմ բում յու րա քան չյուր մշա-
կա բույ սի հա մար նա խա տես ված մա-
կե րե սը։
Յու րա քան չյուր զույ գի ստա ցած ար-
դյունք նե րը քն նար կեք լսա րա նում։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Թուղթ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Ցան քաշր ջա նա ռու թյան պար զեց ված ներ կա յա ցում https://youtu.be/XeNA6XdMoF8 



78

ՑԱՆ ՔԱՇՐ ՋԱ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ԽԱՂ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ո րո շում նե րի կա յաց ման այս խա ղը հիմն ված է մեկ դաշ տում 6-ա մյա ցան քաշր ջա-
նա ռու թյան վրա։ Խա ղի նպա տակն է տես նել, թե ով կա րող է ա ռա վե լա գույն բերք 
ստա նալ դաշ տից՝ պահ պա նե լով հո ղի բեր րի ու թյու նը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ու սա նող նե րը կսո վո րեն ո րո շում ներ կա յաց նել կա ռա վար ման ռազ մա վա րու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ՝ վե ցա մյա ցան քաշր ջա նա ռու թյան պլա նի ար դյունք ներն օպ տի-
մա լաց նե լու նպա տա կով՝ պահ պա նե լով հո ղի բեր րի ու թյու նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Ցան քաշր ջա նա ռու թյան սկզ բունք-
նե րի վե րա բե րյալ տե սա կան գի-
տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Բա ցատ րեք խա ղի նպա տա կը։ Դուք 
ունեք մեկ դաշտ (տե՛ս կաղ նու ծա ռի 
դաշ տի նկա րը) և 6 տար վա ըն թաց քում 
պետք է ա ճեց նեք խոտ ու ե րեք նուկ, 
վար սակ, լո բի ու ցո րեն։ Մատ չե լի է նաև 
հողն ան մշակ թող նե լու տար բե րա կը։
• Տ րա մադ րեք հինգ փաս տագ րա կան 

թեր թիկ ներ և բա ցատ րեք ներ կա յաց-
ված տե ղե կատ վու թյու նը։ Փաս տագ-
րա կան թեր թիկ նե րը պետք է ուշա-
դիր ըն թեր ցել՝ հաս կա նա լու, թե ի նչ 
սնն դա տար րեր է մշա կա բույ սը հո ղից 
կլա նում կամ հո ղին տա լիս։

• Յու րա քան չյուր խմ բին տրա մադ-
րեք վեց տար վա հա մար քար տեր, 
սլաք ներ, դաշ տի քար տեր և « ջո կեր» 
քարտ։ Բա ցատ րեք, որ « ջո կեր» քար-
տը (գո մաղ բի կույտ) կա րե լի է դնել 
խմ բի ը նտ րու թյամբ ցան կա ցած տեղ 
վե ցա մյա ցան քաշր ջա նա ռու թյան ըն-
թաց քում, քա նի որ այն տրա մադ րում 
է ա վե լի շատ «անվ ճար» սնն դա տար-
րեր հո ղի բեր րի ու թյու նը բարձ րաց նե-
լու հա մար։

• Յու րա քան չյուր խումբ հա ջոր դա-
բար դա սա վո րում է ը ստ տա րի նե րի 
թվագր ված իր քար տե րը և սլաք նե րը։

• Յու րա քան չյուր խումբ քն նար կում է 
տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյու նը և 
այ նու հետև սկ սում պլա նա վո րել ցան-
քաշր ջա նա ռու թյան տե սակն ու հեր-
թա գա յու մը, ո րը, նրանց կար ծի քով, 
վեց տար վա ըն թաց քում ա ռա վե լա-
գույ նի կհասց նի բեր քը՝ պահ պա նե լով 
հո ղի բեր րի ու թյու նը։
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Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ • Յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց նում 
է իր ծրա գի րը՝ բա ցատ րե լով և հիմ-
նա վո րե լով ցան քաշր ջա նա ռու թյան իր 
ը նտ րած լա վա գույն տե սա կը։ 

• Ի րա գործ ման ստու գում և գա ղա-
փար նե րի ը նդ լայ նում։ 

• Ա զո տի շր ջա փու լը և ա զո տի շր ջա-
փու լի եզ րույթ նե րի սահ մա նու մը։ 

Այս խա ղը հիմն ված է մի այն մեկ դաշ-
տի վրա։ Կա րե լի է քն նար կում ծա վա լել 
մի ամ բողջ ֆեր մայի, այ սինքն՝ բազ մա-
թիվ դաշ տե րի վե րա բե րյալ՝ հաս կա նա-
լու պրակ տի կա յում ցան քաշր ջա նա ռու-
թյան աշ խա տանք նե րը։
 Կա րե լի է ար ծար ծել օր գա նա կան և սո-
վո րա կան գյու ղատն տե սու թյան կողմ և 
դեմ հար ցեր։

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
4-5 հո գա նոց խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Ցան-
քաշր ջա նա ռու թյան խաղ 
Աշ խա տան քային թեր թի կը պետք է 
լի նի տպ ված և լա մի նաց ված։ Յու-
րա քան չյուր խումբ պետք է ունե նա 
ռե սուրս նե րի մեկ հա վա քա ծու։

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

  Հո ղի ա ռող ջու թյուն՝ ցան քաշր ջա նա ռու թյուն
 https://youtu.be/dZAg8GtRg6E
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ, ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԵՎ ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԵ ՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Մտ քե րի գրոհն օգ նում է գե նե րաց նել և փաս տագ րել բույ սե րի ա ռող ջու թյան վե րա-
բերյալ գա ղա փար ներ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Մտ քե րի գրո հը կի րառ վում է օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում բույ սե րի 
պաշտ պա նու թյան ո լորտ տե ղա փոխ վե լու հա մար։ Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում ուսա նող նե րին ար տա հայ տել ի րենց գա ղա փար նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան թե-
մայով դա սե րի սկզ բում

Խոր հուրդ տվեք հա վա քել հնա րա վո-
րինս շատ գա ղա փար ներ։
 Բո լոր գա ղա փար նե րը գրի ա ռեք գրա-
տախ տա կին։
 Մի ար տա հայ տեք որևէ գա ղա փա րի 
մա սին ձեր գնա հա տա կա նը։ Խմ բին 
ա ռա ջար կեք գնա հա տել յու րա քան չյուր 
գա ղա փա րի նպա տա կա հար մա րու թյու-
նը մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ բո լոր գա-
ղա փար նե րը սպառ վում ե ն։
 Հարց րեք ուսա նող նե րի կար ծիքն այն 
մա սին, թե ո րոնք են բույ սի ա ռողջ (կամ 
ա նա ռողջ) ա ճի հիմ քում ըն կած պատ-
ճառ նե րը։ Թվար կեք տար բեր գոր ծոն-
նե րը գրա տախ տա կին։
 Շա րու նա կեք ուսա նող նե րին ո ւղ-
ղել հետևյալ հար ցե րը և ա ռա ջար կեք 
նրանց աշ խա տել զույ գե րով և պա-
տաս խա նել յու րա քան չյուր հար ցին 
ի րենց նո թա տետ րում՝ 
•	Ին չո՞ւ է հոդ վա ծո տա նի նե րի վե րահս-

կու մը կարևոր մշա կա բույ սե րի ար-
տադ րու թյան մեջ։ 

•	Ին չո՞ւ են պես տի ցիդ ներն ա նար դյու-
նա վետ վնա սա տու մի ջատ նե րի վե-
րահսկ ման հա մար։

•	 Մի ջատ նե րի և այլ հոդ վա ծո տա նի-
նե րի գոր ծու նե ու թյան ի ՞նչ օ րի նակ-
ներ գի տեք, ո րոնք նպաս տում են 
գյու ղատն տե սա կան և է կո լո գի ա կան 
ո րակ նե րի բա րե լավ մա նը։
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Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ •	 Գյու ղատն տե սա կան ի ՞նչ մի ջո ցա ռում-
ներ կա րող եք նկա րագ րել, ո րոնք 
կան խում են վնա սա տու նե րի պո պու-
լյա ցի ա նե րի ա ճը մինչ վնա սա կա րու-
թյան շե մի գե րա զան ցու մը։ 

•	Ո րո՞նք են վնա սա տու նե րի ար դյու նա-
վետ վե րահսկ ման ծրագ րի բա ղադ-
րիչ նե րը հա վաս տագր ված օր գա նա-
կան ֆեր մայի կամ այ գու հա մար։ 

•	Ո րո՞նք են այ գում կամ փոքր ֆեր մա-
յում վնա սա տու նե րի մո նի թո րին գի լա-
վա գույն ե ղա նակ նե րը։ 

•	Ինչ պե՞ս կա րող եք ո րո շել՝ մի ջա տը 
վնա սա տո՞ւ է, թե՞ օգ տա կար։ 

•	Ո րո՞նք են վնա սա տու նե րի դեմ ակ տիվ 
պայ քա րի՝ օր գա նա կան ա ռու մով ըն-
դու նե լի ե ղա նակ նե րը։ 

Ար դյունք նե րը քն նար կեք լսա րա նում։

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը
 Զույ գե րով աշ խա տանք

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ

 Ին տեր նե տային հղում ներ՝

  Կեն սա բա նա կան վե րահսկ ման բու ֆե Ա մե րի կայի աղցանի ա մա նում (Biological Control Buffet 
in the Salad Bowl of America)  https://youtu.be/zLvJLHERYJI
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք մտա ծել բույ սե րի պաշտ պա նու թյան ա վան դա կան մի-
ջոց նե րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Մտ քե րի գրո հի գոր ծըն թա ցը կօգ նի ի րա զե կել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
ո լոր տում ա վան դա կան գի տե լիք նե րի կարևո րու թյան մա սին։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան վե րա-
բե րյալ տե սա կան դա սա խո սու-
թյուն նե րից ա ռաջ

Ու սա նող ներն աշ խա տում են ան հա տա-
կան և լուռ։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝
•  Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան ի ՞նչ 

ա վան դա կան մի ջոց ներ գի տեք։
• Ն շեք, որ յու րա քան չյուր մի ջո ցի հա-

մար պետք է օգ տա գործ վի մի այն մեկ 
քարտ։ 

• Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք գրել 
հնա րա վո րինս շատ ա վան դա կան 
(=օր գա նա կան) մի ջոց ներ քար տե րի 
վրա։

•  Հի շեց րեք, որ մեկ քար տի վրա մի այն 
մեկ մի ջոց է գր վում։

• 5 րո պե ան ց ա ռա ջին ուսա նո ղին 
հրա վի րեք գրա տախ տա կի մոտ՝ բա-
ցատ րե լու յու րա քան չյուր մի ջո ցը և 
այն փակց նե լու գրա տախ տա կին։

• Յու րա քան չյուր ուսա նող ներ կա յաց-
նում է մի ջոց նե րը և փակց նում քար-
տե րը գրա տախ տա կին։ 

• Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք խմ բա վո-
րել հա ման ման կամ միև նույն մի ջոց-
նե րը։ 

• Ա վար տե լուց հե տո դա սըն թա ցա վարն 
ամ փո փում և բա ցատ րում է օր գա-
նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մար 
ա վան դա կան մի ջոց նե րի կարևո րու-
թյու նը։

•  Հա նեք գրա տախ տա կին փակց ված 
բո լոր քար տե րը։

• A4 ձևա չա փի թղ թի վրա ուսա նող նե րը 
գրում են վնա սա տու նե րի դեմ պայ-
քա րի մեկ մե թոդ։ Այ նու հետև թղ թե-
րը 4-5 ան գամ փո խանց վում են մյուս 
ուսա նող նե րին։
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Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ • Յու րա քան չյուր ուսա նող թղ թի վրա 
գրված մե թո դին պետք է ա վե լաց նի 
տար բեր աս պեկտ ներ։

•  Վեր ջում ուսա նող նե րը ներ կա յաց նում 
են ի րենց թղ թի գրա ռում նե րը։

•  Դուք կա րող եք ը նդ լայ նել գոր ծըն թա-
ցը՝ ե րկ րորդ փու լում տա լով հետևյալ 
հար ցը՝

•  Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի ի ՞նչ ե ղա-
նակ ներ գի տեք։

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Ան հա տա կան
 Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Գու նա վոր քար տեր (կամ սպի տակ 
թղ թից կտր տած փոքր քար տեր)
Գ րիչ ներ
Թղ թե կպ չուն ժա պա վեն
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ՄԻ ՋԱՏ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՎԻԿ ՏՈ ՐԻ ՆԱ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Վիկ տո րի նայի մի ջո ցով ուսա նող նե րը սկ սում են մտա ծել գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
մի ջատ նե րի նշա նա կու թյան մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այս վիկ տո րի նան թույլ է տա լիս ուսա նող նե րի ուշադ րու թյու նը ժա ման ցային ձևով 
սևե ռել թե մայի վրա և օգ նում է նրանց ա վե լի լավ սո վո րել։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան բույ սե րի պաշտ պա-
նու թյան վե րա բե րյալ տե սա կան 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Ու սա նող նե րին տրա մադ րեք աշ խա-
տան քային թեր թի կը կամ հանձ նա րա-
րեք նրանց հար ցե րը գրել ի րենց նո թա-
տետ րե րում։
 Հար ցե րին պա տաս խա նե լուց հե տո 
ուսա նող նե րին ներ կա յաց րեք լու ծում-
նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Մի ջատ-
նե րի վե րա բե րյալ վիկ տո րի նա
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ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք մշա կել մո նի թո րին գի ռազ մա վա րու թյուն և ի րա կա-
նաց նել պատ շաճ մո նի թո րինգ եր կու տար բեր դաշ տե րում։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը մար զում են ի րենց դի տո ղա կան հմ տու թյուն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Բույ սե րի ա ռող ջու թյան և վնա սա-
տու նե րի ու հի վան դու թյուն նե րի 
վե րահսկ ման վե րա բե րյալ տե սա-
կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց 
հե տո

Հա ճա խա կա նու թյուն՝ շա բա թը մեկ ան-
գամ, շա բա թը 2 ան գամ բույ սե րի ակ-
տիվ ա ճի շր ջա նում։ 
Ու սա նող նե րին խոր հուրդ տվեք ի րենց 
նո թա տետ րե րում գրել ար ձա նագր ման 
են թա կա ցու ցա նիշ նե րը՝ 
• Ամ սա թիվ, ժամ, մշա կա բույս և ե ղա-

նա կային պայ ման ներ
•  Հետևել՝ ա րդյոք ա պա հով վո՞ւմ է մշա-

կու թյան պատ շաճ խնամք (օ րի նակ՝ 
բա վա րար քա նա կու թյամբ ջուր)

•  Հայտ նա բեր ված վնա սա տու նե րի ան-
վա նում

•  Հայտ նա բեր ված վնա սա տու նե րի քա-
նա կու թյուն

• Վ նա սի չա փը և տե սա կը 
• Օգ տա կար օր գա նիզմ նե րի/վ նա սա-

տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի առ-
կա յու թյուն և քա նա կու թյուն

• Վ նա սա տու օր գա նիզմ նե րի մա-
կա բու ծու թյան կամ գի շատ չու թյան 
նշան ներ

• Մ շա կա բույ սե րի զար գաց ման փուլ
•  Վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում, վնա սա-

տու նե րի վնա սա կա րու թյան շեմ 
Ու սա նող նե րը պետք է ար ձա նագ րեն 
մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման յու րա քան-
չյուր տա րած քի և յու րա քան չյուր մո նի-
թո րին գային այ ցի ար դյունք նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե ա ռա ջադ րան քը բա ցատ-
րե լու հա մար
2 շա բաթ մո նի թո րին գի հա մար
45 րո պե ար դյունք նե րի քն նարկ-
ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Նո թա տետր
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Վ ՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ՀԱՇ ՎԱ ՌՈՒՄ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Հաշ վա ռու մը ժա մա նա կի տվյալ պա հին տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քումն է և չի են-
թադ րում հե տա գա վե րագ նա հա տում։ Այս ի նք նու րույն ուսում նա կան մո տեց ման ժա-
մա նակ ուսա նող ներն ի րենց տա րած քից հա վա քում են գյու ղատն տե սա կան վնա սա-
տու ներ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Սո վո րա բար, ա ռա ջադ րան քի նպա տակն է հա մա պար փակ տե ղե կու թյուն ներ հա-
վա քել որևէ օր գա նիզ մի ըն թա ցիկ կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
տե սակ նե րի կամ տե սակ նե րի խմ բե րի կամ է կո հա մա կար գի բա ղադ րի չի առ կա-
յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին։ Ու սա նող նե րը ձևա վո րում են դի տո ղա կան 
հմ տու թյուն ներ՝ փնտ րե լով վնա սա տու ներ ի րենց կեն սա վայ րում և նշում ներ կա-
տա րե լով ի րենց շր ջա պա տի վե րա բե րյալ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ տե սա կան գի-
տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Ու սա նող նե րին մեկ կամ եր կու շա բաթ 
ժա մա նակ տվեք մի ջատ ներ հա վա քե լու 
հա մար։
Յու րա քան չյուր ուսա նող պետք է գտ նի 
հնա րա վո րինս շատ մի ջատ ներ։ 
Ու սա նող նե րը պետք է մի ջատ նե րին 
ամ րաց նեն թղ թի վրա (մի ջատ նե րին 
սպա նե լու լա վա գույն մի ջո ցը դրանք 
սա ռեց նելն է)։
 Բա ցատ րեք ուսա նող նե րին, որ ի րենք 
պետք է նույ նա կա նաց նեն վնա սա տու-
նե րին մի ջատ նե րի մեջ։ 
Ու սա նող նե րին խոր հուրդ տվեք դի մել 
այ լոց օգ նու թյա նը (ծ նող նե րի, տա տիկ-
պա պիկ նե րի կամ այլ գի տակ մարդ-
կանց)։ Մի ջատ ներ հա վա քե լուց հե տո 
ուսա նող ներն ի րենց նո թա տետ րե րում 
պետք է պա տաս խա նեն յու րա քան չյուր 
մի ջա տի վե րա բե րյալ հետևյալ հար ցե-
րին՝ 
•	Ի՞նչ է մի ջա տի ան վա նու մը։
•	 Մի ջա տի ի ՞նչ հատ կա նիշ ներ եք գտել։ 
•	Որ տե՞ղ եք գտել մի ջա տին։
Վ նա սա տու ներ փնտ րե լիս ուսա նող նե-
րը կա րող են հայտ նա բե րել վնա սա տո-
ւի առ կա յու թյան ա պա ցույց ներ (ախ-
տա նիշ ներ կամ նշան ներ)։
Դա կա րող է լի նել ար տա թո րանք, բույ-
սի վրա կեր վածք ներ, մաշ կա փո խու-
թյան հետ քեր, ձվեր և այլն։
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Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ Վնա սա տո ւի առ կա յու թյան մա սին 
վկայող ախ տա նիշ ներ կամ նշան ներ 
հայտ նա բե րե լը նույն քան նպա տա կա-
հար մար է, որ քան վնա սա տո ւին գտ նե-
լը։ 
Ա ռա ջադ րանքն ա վար տեք՝ քն նար կում 
ծա վա լե լով ձեր ուսա նող նե րի հայտ-
նա բե րած և թվար կած մի ջատ նե րի վե-
րա բե րյալ։ Հա վա նա բար կլի նեն ուսա-
նող ներ, ով քեր մի ջատ նե րից բա ցի այլ 
օր գա նիզմ ներ էլ կգտ նեն։ 
Ու սա նող նե րի հետ խո սեք այն մա սին, 
որ կան վնա սա տու նե րի բազ մա թիվ 
տե սակ ներ։ Օ րի նակ՝ կաթ նա սուն ներ, 
ո րոնք կա րող են տուն ներ թա փան ցել 
(մկ ներ, առ նետ ներ, սկյու ռներ), սն կեր 
կամ բոր բո սասն կեր, ո րոնք կա րող են 
ա ճել մր գե րի վրա, և այ գու մի ջատ ներ 
(թր թուր ներ և բզեզ ներ)։

20 րո պե բա ցատ րե լու հա մար
2 շա բաթ մի ջատ ներ հա վա քե լու 
հա մար
20 րո պե ար դյունք նե րի ներ կա յաց-
ման և քն նարկ ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Թուղթ և սո սինձ
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ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ Օ ՐԱ ԳԻՐ ՄԻ ՋԱՏ ՆԵ ՐԻ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը հետևում են պլաս տիկ շշե րում գտն վող տար բեր մի ջատ նե րի վար քագ-
ծին՝ գրան ցե լով ի րենց դի տար կում նե րը։ Այ նու հետև ուսա նող ներն ի րենց դի տար-
կում նե րը ներ կա յաց նում են լսա րա նին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը մար զում են դի տո ղա կան ի րենց հմ տու թյուն նե րը և տար բե րա կում 
վնա սա տու նե րին և օգ տա կար մի ջատ նե րին։ Նրանք գործ նա կա նում սո վո րում են 
վնա սա տու նե րի և օգ տա կար մի ջատ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ վնա սա տու նե րի և հի վան դու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե սա կան 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Կտ րեք պլաս տիկ շշի վե րին հատ վա ծը։
Շ շի մեջ լց րեք հո ղը և օր գա նա կան նյու թե-
րը։
 Փա կեք շի շը ռե տի նե օ ղա կով և կտո րով։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք հա վա քել 
հնա րա վո րինս շատ մի ջատ ներ և տե ղադ-
րել պլաս տիկ շշի մեջ։
Չսրսկ ված դաշ տից բեր ված թարմ տերև-
ներ դրեք այս « գա զա նա նո ցում» այն պի սի 
վնա սա տու մի ջատ նե րի հետ մեկ տեղ, ի նչ-
պի սիք են լվիճ նե րը կամ փոքր թր թուր նե-
րը։
 Պար զե լու հա մար՝ նոր մի ջա տը գի շա տի՞չ 
է, թե՞ ոչ, զգու շու թյամբ այն տե ղադրեք մի-
ջատ նե րի « գա զա նա նո ցում»։
 Հետևեք՝ ա րդյոք նոր մի ջա տը սն վե լու հա-
մար զո՞հ է գտ նում մի քա նի ժա մից մինչև 
եր կու օր վա ըն թաց քում։ 
Ու սում նա կան օ րագ րում գրան ցեք յու րա-
քան չյուր դի տար կու մը՝ նշե լով ամ սա թի վը 
և ժա մը։ 
Եր կու շա բաթ ան ց ուսա նող նե րը ներ կա-
յաց նում են ի րենց դի տար կում նե րը։
Խմ բային քն նար կում լսա րա նում՝ 
•	Ու սում նա սիր վող մի ջա տը վնա սա տո՞ւ էր 

(սն վում էր բույ սով), թե՞ ֆեր մե րի հա մար 
օգ տա կար (սն վում էր վնա սա տու նե րով)։ 

•	Արդյոք հե՞շտ է օգ տա կար մի ջատ նե րին 
ճա նա չել դաշ տում։ Ի նչ պե՞ս։ Ի նչ պե՞ս կա-
րող եք հա մոզ վել, որ օգ տա կար մի ջատն 
իր աշ խա տան քը պատ շաճ կեր պով է կա-
տա րում։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե նա խա պատ րաստ ման 
հա մար
2 շա բաթ դի տար կում նե րի հա մար
15 րո պե ար դյունք նե րի քն նարկ-
ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Պ լաս տիկ շիշ
 Հող 
Օր գա նա կան նյու թեր
 Ռե տի նե օ ղակ ներ 
Որևէ կտոր (հին հա գուս տի)
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ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՖԵՐ ՄԵՐ ՆԵ ՐԻ ԿԱՄ ԱՅ ԳԵ ԳՈՐԾ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ  
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րը հար ցազ րույց են ան ցկաց նում (տա րեց) ֆեր մեր նե րի կամ այ գե գործ նե-
րի հետ՝ վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի ա վան դա կան մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ու սա նող նե րը սո վո րում ե ն՝ ի նչ պես տե ղե կու թյուն ներ հա վա քել ռե սուրս-ան ձան-
ցից (օ րի նակ՝ հա մայն քի ֆեր մեր նե րից)։ Հար ցազ րույց ներ վա րե լու ըն թաց քում 
ուսա նող նե րը բա րե լա վում են հա ղոր դակ ցա կան հմ տու թյուն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան վե-
րա բե րյալ տե սա կան գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լուց հե տո

Այս գոր ծու նե ու թյու նը կազմ ված է ե րեք 
փու լից՝
•  Նա խա պատ րաս տում
•  Հար ցազ րույց (տ նային ա ռա ջադ րանք) 
• Ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում և քն նար-

կում
Յու րա քան չյուր ուսա նո ղի խոր հուրդ 
տվեք կազ մել տվյալ տա րած քում հինգ 
ա ռա վել կարևոր վնա սա տու նե րի ցու-
ցա կը։ Դա սա կար գեք վնա սա տու նե րին 
ը ստ դրանց նշա նա կու թյան։ Ա ռա ջին 
տե ղում պետք է լի նի ա մե նա մեծ նշա-
նա կու թյուն ունե ցող վնա սա տուն։
Քն նար կեք և հա մե մա տեք ցու ցակ ներն 
ուսա նող նե րի ո ղջ խմ բի հետ։ 
Ի րա կա նաց րեք մտ քե րի գրոհ՝ հար-
ցազ րույ ցի հա մար հար ցեր մշա կե լու 
նպա տա կով։ Հար ցե րը գրեք գրա տախ-
տա կին։ Հար ցազ րույ ցի ուղե ցույ ցում 
նե րառ ված հար ցե րը հա մալ րեք հե-
տաքր քիր հար ցե րով։
Յու րա քան չյուր ուսա նող պետք է իր նո-
թա տետ րում գրան ցի հետևյալ հար ցե րը՝
•  Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ է «վ նա սա տուն»։ 
• Ո՞ր վնա սա տու ներն են ա ռա վել 

կարևոր ձեր ա ճեց րած մշա կա բույ սե-
րի հա մար։ 

• Ինչ պե՞ս եք պայ քա րում այդ վնա սա-
տու նե րի դեմ։ 

• Ինչ պե՞ս եք պայ քա րում այդ վնա սա-
տու նե րի դեմ, ե թե պես տի ցիդ ներ 
մատ չե լի չեն։

• Տ նային պայ ման նե րում պատ րաստ ված 
ի ՞նչ բնա կան պես տի ցիդ ներ գի տեք։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
30 րո պե նա խա պատ րաստ ման 
հա մար
1 շա բաթ հար ցազ րույց նե րի 
անցկաց ման հա մար
30 րո պե ար դյունք նե րի քն նարկ-
ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Ո չինչ
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ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱՀՍԿ ՄԱՆ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԻՉ 
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Այս գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ուսա նող ներն աշ խա տում են փոքր խմ բե րով և գրի 
առ նում ի րենց ի մա ցած բո լոր կան խար գե լիչ մի ջոց նե րը՝ խու սա փե լու վնա սա տու նե-
րից և հի վան դու թյուն նե րից։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող ներն ան դրա դառ նում են վնա սա տու նե րի վե րահսկ ման բո լոր կան խար-
գե լիչ մե թոդ նե րին։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Վ նա սա տու նե րի վե րահսկ ման 
կան խար գե լիչ մե թոդ նե րի վե րա-
բե րյալ տե սա կան գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լուց հե տո

Յու րա քան չյուր խմ բին հանձ նա րա րեք 
գրել վնա սա տու նե րից և հի վան դու-
թյուն նե րից խու սա փե լու բո լոր այն կան-
խար գե լիչ մի ջոց նե րը, որ ի րենք գի տեն։
Յու րա քան չյուր մի ջոց պետք է գր վի 
թղ թե քար տի վրա։ 
Ար դյունք նե րը լսա րա նին ներ կա յաց նե-
լու նպա տա կով յու րա քան չյուր խմ բից 
մեկ ներ կա յա ցու ցիչ պետք է թղ թե քար-
տե րը փակց նի գրա տախ տա կին և բա-
ցատ րի այն։
 Բո լոր ար դյունք նե րը ներ կա յաց նե լուց 
հե տո դա սըն թա ցա վա րը դրանք խմ բա-
վո րում է ը ստ մի ան ման մո տե ցում նե րի։
 Կա րող են նշ վել նաև բու ժիչ մե թոդ ներ։ 
Ա ռան ձին խումբ պետք է ձևա վոր վի՝ 
ը նդ գծե լու այս մո տեց ման տար բե րու-
թյու նը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

3-4 հո գա նոց փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՎԵ ՐԱՀՍԿ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող ներն աշ խա տում են խմ բե րով և ստեղ ծում են պաս տառ օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մե թոդ նե-
րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող ներն ամ փո փում են վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի 
մե թոդ նե րը, ո րոնք նպա տա կա հար մար են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա-
մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ վնա սա տու նե րի վե րահսկ ման 
վե րա բե րյալ ման րա մասն գի տե-
լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Աշ խա տան քային թեր թիկ նե րը բա ժա-
նեք խմ բե րին։
Յու րա քան չյուր խումբ նա խա պատ րաս-
տում է պաս տա ռային ներ կա յա ցում 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
վե րահսկ ման նպա տա կա հար մար մի-
ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ։
Խ րա խու սեք գծագ րե րի և նկար նե րի 
հա մար օգ տա գոր ծել գու նա վոր գրիչ-
ներ։
Յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց նում 
է վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում նե րի իր 
պատ րաս տած ե ղա նակ նե րը։ 
Ամ բողջ խմ բով քն նար կեք ներ կա յաց-
ված մի ջո ցա ռում նե րի նմա նու թյուն նե րը 
և տար բե րու թյուն նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Կազ մեք 5 խումբ

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Պաս տա ռի մեկ մա քուր թուղթ յու-
րա քան չյուր խմ բի հա մար 
Ե թե այդ պի սի թուղթ չկա, օգ տա-
գոր ծեք A4 ձևա չա փի թղ թեր և 
փակց րեք մի մյանց
 Գու նա վոր գրիչ ներ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Վե-
րահսկ ման ե ղա նակ ներ
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ԹԱ ԿԱՐ ԴԻ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ ՄԻ ՋԱ ՏԻ ՀԱ ՄԱՐ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րը թա կարդ են պատ րաս տում վե րամ շակ ված նյու թե րից և գի տա փորձ 
կա տա րում եր կու տար բեր գրավ չա նյու թեր փոր ձար կե լու հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը սո վո րում են թա կարդ պատ րաս տել՝ որ պես վնա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րի մի ջոց։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան ե ղա նա կով վնա սա-
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վե-
րահսկ ման վե րա բե րյալ տե սա կան 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ան հրա-
ժեշտ պա րա գա նե րը բե րել լսա րան։
 Նա խա պատ րաս տեք գրավ չա նյու թի 
պատ րաստ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
բա ղադ րիչ նե րը։ Նյու թե րը բա ժա նեք 
ուսա նող նե րին և հանձ նա րա րեք պատ-
րաս տել գրավ չա նյու թը։
• 1-ին գրավ չա նյութ՝ նարն ջի կամ վա-

րուն գի կեղև, 100 մլ կո վի մեզ, 0.5 լ 
ջուր։ Բո լոր բա ղադ րիչ նե րը լավ խառ-
նել և թող նել մնա մեկ գի շեր։ Խառ-
նուր դը նոս րաց նել 15 լ ջրով և լց նել 
թա կարդ նե րի մեջ։

• 2-րդ գրավ չա նյութ՝ 1 լ ջուր, 0.5 բա-
ժակ կո վի մեզ, 100 գ շա քա րա վազ, 10 
գ ե րի ցու կի փո շի։ Բո լոր բա ղադ րիչ նե-
րը լավ խառ նել և լց նել թա կար դի մեջ։

• 3-րդ գրավ չա նյութ՝ 1 թեյի գդալ ե րի-
ցու կի փո շի, 1 բա ժակ մեղր, մեկ բա-
ժակ մր գի կամ վա րուն գի պտ ղա միս, 
10 լ ջուր։ Բո լոր բա ղադ րիչ նե րը լավ 
խառ նել։ Մեկ բա ժակ լց նել թա կար դի 
մեջ։

• 4-րդ գրավ չա նյութ՝ 1 թեյի գդալ ե րի-
ցու կի փո շի, 1 բա ժակ մեղր, 1 շիշ գա-
րե ջուր, 5 լ ջուր։

• 5-րդ գրավ չա նյութ ...
• 6-րդ գրավ չա նյութ ...
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ա ռա-
ջար կել գրավ չա նյու թե րի սե փա կան 
բա ղադ րա տոմ սե րը։ Յու րա քան չյուր 
ուսա նող պետք է փոր ձար կի եր կու 
տար բեր գրավ չա նյու թեր։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ուսում-
նա կան օ րա գիր պա հել ի րենց դի տար-
կում նե րը գրան ցե լու հա մար։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

90 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Պ լաս տիկ շշեր (յու րա քան չյուր 
ուսա նո ղին 2 շիշ)
 Ջուր
Մր գի պտ ղա միս
 Գա րե ջուր կամ գի նի (բե րե լը կազ-
մա կեր պում է դա սըն թա ցա վա րը)
 Շա քա րա վազ
 Կո վի մեզ 
Ե րի ցու կի չո րաց րած ծա ղիկ նե րի 
փո շի (բե րե լը կազ մա կեր պում է 
դա սըն թա ցա վա րը)
 Մեղր
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Մ շա կեք գրան ցում նե րի վար ման ռազ-
մա վա րու թյուն լսա րա նում։ Ռազ մա-
վա րու թյու նը պետք է լի նի նույ նը բո լոր 
ուսա նող նե րի հա մար։ Լսա րա նում հա-
մա ձայ նու թյան ե կեք, թե ի նչ ցու ցա նիշ-
ներ են դի տարկ վե լու։ Օ րի նակ՝ թա կար-
դում մի ջատ նե րի թի վը, մի ջատ նե րի 
մեջ վնա սա տու նե րի թի վը, դի տարկ-
ման հա ճա խա կա նու թյու նը, դի տարկ-
ման ժա մա նա կը և այլն։ 
Ու սա նող նե րը պետք է փոր ձար կեն 
ի րենց թա կարդ նե րը դաշ տե րում կամ 
տնա մերձ այ գի նե րում և եր կու շա բաթ 
ան ց հայտ նեն ար դյունք նե րի մա սին։
 Փոր ձար կու մից հե տո քն նար կեք ար-
դյունք նե րը լսա րա նում և ա ռա ջադ րեք 
հետևյալ հար ցե րը՝ 
Ի՞նչ տար բե րու թյուն ներ եք նկա տել 
գրավ չա նյու թե րի միջև։ 
Ին չո՞ւ այս կամ այն գրավ չա նյութն աշ-
խա տել է կամ չի աշ խա տել։
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ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱՀՍԿ ՄԱՆ 
ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ա վան դա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րում ա վե լի տա րեց ֆեր մեր նե րը լա վա-
տե ղյակ են վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում բու սա կան պատ-
րաս տուկ նե րի կի րառ ման մա սին։ Դուք կա րող եք նաև հրա վի րել փոր ձա ռու ֆեր մե րի 
կամ ո լոր տի մեկ այլ փոր ձա գե տի՝ թե ման լու սա բա նե լու հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով ուսա նող նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ձևա-
վո րել հեն քային գի տե լիք ներ և ուսում նա կան գոր ծըն թա ցը կա պել հա մայն քային 
գոր ծու նե ու թյան հետ։ Ֆեր մեր նե րի հետ հար ցազ րույց նե րը, ը ստ է ու թյան, դառ-
նում են լրա ցու ցիչ ուսում նա կան նյութ։ Հար ցեր տա լով և նշում ներ կա տա րե լով՝ 
ուսա նող ներն ուշա դիր լսում են բա նա խո սի հիմ նա կան գա ղա փար նե րը և լրա ցու-
ցիչ ման րա մաս նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ու սա նող նե րը պետք է տե սա կան 
գի տե լիք ներ ունե նան օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ վնա սա-
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վե-
րահսկ ման վե րա բե րյալ

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք հար ցազ-
րույց ան ցկաց նել ի րենց հա մայն քից որևէ 
ֆեր մե րի կամ ըն տա նի քի ան դա մի հետ 
տնային պայ ման նե րում պատ րաստ վող 
պես տի ցիդ նե րի մա սին։
 Կազ մա կեր պեք մտ քե րի գրոհ հար ցեր 
ա վե լաց նե լու հա մար, ե թե հար ցա շա րում 
բաց են թողն ված կարևոր հար ցեր։ 
Ու սա նող նե րին խոր հուրդ տվեք ստա նալ 
բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը և գրան-
ցել ի րենց նո թա տետ րե րում։
 Հար ցեր՝
•	  Տե ղա կան մատ չե լի ո ՞ր բույ սերն են օգ-

տա գործ վում բնա կան պես տի ցիդ ներ 
պատ րաս տե լու հա մար։

•	  Բույ սի ո ՞ր մասն եք օգ տա գոր ծում այդ մի-
ջոց նե րի պատ րաստ ման հա մար։ 

•	Ինչ պե՞ս եք պատ րաս տում բնա կան պես-
տի ցի դը։ 

•	Որ քա՞ն նյութ է ան հրա ժեշտ ար դյու նա-
վետ պես տի ցիդ պատ րաս տե լու հա մար։ 

•	Ինչ պե՞ս է պես տի ցիդն ազ դում օգ տա կար 
մի ջատ նե րի կամ մար դու ա ռող ջու թյան 
վրա։ 

•	Ո՞ր վնա սա տո ւի դեմ պայ քա րում եք օգ-
տա գոր ծում տվյալ պես տի ցի դը։

Քն նար կեք նշ ված պատ րաս տուկ նե րի 
նպա տա կա հար մա րու թյունը օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան հա մար։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

Տ նային ա ռա ջադ րանք
30 րո պե ար դյունք նե րի քն նարկ-
ման հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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Բ ՆԱ ԿԱՆ ՊԵՍ ՏԻ ՑԻ ԴԻ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը չորս կա յան նե րում ի նք նու րույն պատ րաս տե լու են բնա կան պես տի ցիդ-
ներ։ Դա սըն թա ցա վա րի դերն է վե րահս կել ուսում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը և օ ժան-
դա կել։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ին տե րակ տիվ ցու ցադ րում նե րին ակ տիվ մաս նակ ցու թյան մի ջո ցով ուսա նող նե րը 
ձեռք են բե րում է ա պես ա վե լի խո ր պատ կե րա ցում ներ բնա կան պես տի ցիդ նե րի 
պատ րաստ ման վե րա բե րյալ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ու սա նող նե րը պետք է տե սա կան 
գի տե լիք ներ ունե նան օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ վնա սա-
տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի վե-
րահսկ ման վե րա բե րյալ

Ու սա նող նե րին բա ժա նեք 4 խմ բի։
Ս տեղ ծեք 4 տար բեր կա յան ներ, որ տեղ 
ուսա նող նե րը պատ րաս տե լու են պես-
տի ցի դի մեկ տե սակ։
 Ցու ցում ներ տվեք 4 տար բեր պես տի-
ցիդ նե րի պատ րաստ ման հա մար։ 
Երբ պատ րաս տուկ նե րը պատ րաստ են, 
յու րա քան չյուր ուսա նող բնա կան պես-
տի ցի դի նմուշ է վերց նում՝ տա նը կամ 
մեր ձա կա դաշ տում փոր ձար կե լու հա-
մար։ 
Ու սա նող նե րը պետք է հա մե մա տեն 
պես տի ցի դով մշակ ված և չմ շակ ված 
բույ սե րը։
 Հանձ նա րա րեք ուսա նող նե րին նշում-
ներ կա տա րել ի րենց նո թա տետ րե րում։
Քն նար կեք ար դյունք նե րը հա ջորդ դա-
սին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե նա խա պատ րաստ ման 
հա մար
45 րո պե ար դյունք նե րի քն նարկ-
ման հա մար
Տ նային ա ռա ջադ րանք

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

4 խումբ 
Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ

4 դույլ
 Բու սա նյութ պես տի ցիդ պատ րաս-
տե լու հա մար
 Ջուր
Պ լաս տիկ շշեր (յու րա քան չյուր 
ուսա նո ղին մեկ շիշ)
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ՔԱՐ ՏԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ  
ՎՆԱ ՍԱ ՏՈՒ ՆԵ ՐԻ, ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԵ ՐԻ  

ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը քար տե րը տե սա կա վո րում ե ն՝ ը ստ ի րենց սահ մա նած կա տե գո րի ա-
նե րի։ Դուք կա րող եք հե տաքր քիր մեկ նա բա նու թյուն ներ լսել ուսա նող նե րից, թե ի նչ 
սկզ բուն քով են ո րո շում տե սա կա վո րել քար տե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Վ նա սա տու նե րի, հի վան դու թյուն նե րի և մո լա խո տե րի կա ռա վար ման թե մայով 
քար տե րի տե սա կա վո րու մը մի ա վո րում է ո ւս ման տե սո ղա կան, լսո ղա կան և կի-
նես թե տիկ ո ճե րը մեկ գոր ծու նե ու թյան մեջ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Վ նա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն-
նե րի վե րահսկ ման վե րա բե րյալ 
տե սա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե-
լուց հե տո

Քար տե րը բա ժա նեք ուսա նող նե րին։
 Վեր ջում ուսա նող նե րը ներ կա յաց նում 
են ի րենց ա ռա ջար կած կա տե գո րի ա-
նե րը և բա ցատ րում ի րենց ը նտ րու թյու-
նը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով կամ փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Քար-
տե րի տե սա կա վո րում բույ սե րի 
պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ
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ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԱՅԻՆ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐՈՒՄ ԼՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Լ սա րա նում ցու ցադ րեք մո լա խո տային բույ սեր և գնա հա տեք բույ սի բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այդ պի սի ցու ցադ րու մը ուսա նող նե րին կօգ նի հաս կա նալ, որ մո լա խո տային բույ սե-
րը ևս կա րող են դրա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ ագ րոէ կո հա մա կար գի վրա։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Հո ղի մշա կու թյան վե րա բե րյալ տե-
սա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց 
հե տո

Բա ժա նեք բույ սե րը մաս նա կից նե րին 
և հանձ նա րա րեք գրել մո լա խո տային 
բույ սին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը։ 
Ու սա նող նե րը բույ սե րը նկա րագ րում են 
ի րենց նո թա տետ րե րում։
Քն նար կեք նաև մո լա խո տային բույ սե-
րի դրա կան աս պեկտ նե րը։ 
Արդյոք դրանք վկա յո՞ւմ են հո ղային 
հա տուկ պայ ման նե րի մա սին։
Դ րանց մեջ կա՞ն վնա սա տու նե րի կամ 
հի վան դու թյուն նե րի բնա կան թշ նա մի-
ներ։
Դ րանք նպաս տո՞ւմ են հո ղի կա ռուց-
ված քի բա րե լավ մա նը կամ բեր րի ու-
թյա նը և այլն։
Յու րա քան չյուր խումբ պետք է իր ար-
դյունք նե րը ներ կա յաց նի ամ բողջ լսա-
րա նին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

Տ նային ա ռա ջադ րանք
45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

4-5 հո գա նոց խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Հանձ նա րա րեք ուսա նող նե րին 
ի րենց հետ դա սի բե րել տար բեր 
մո լա խո տային բույ սեր, նա խընտ-
րե լի է՝ ամ բող ջա կան բույսն իր 
ար մա տային հա մա կար գով
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ՄՈ ԼԱ ԽՈ ՏԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ « ՀԻ ՇՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ» ԽԱՂ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Սա « Հի շո ղու թյուն» հայտ նի խա ղի ա դապ տաց ված տար բե րակն է, ո րի ըն թաց քում 
ուսա նող նե րը պետք է գտ նեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ մո լա խո տե րի 
կա ռա վար ման թե մայով քար տե րի զու գադ րու թյան եր կու հա մա պա տաս խան մա սե-
րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը սո վո րում են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ մո լա խո տե րի 
կա ռա վար մանն ա ռնչ վող եզ րույթ նե րը և հաս կա ցու թյուն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Մո լա խո տային բույ սե րի կա յուն 
կա ռա վար ման հիմ նա կան հաս կա-
ցու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու կամ 
կրկ նե լու հա մար

Խա ղի նպա տակն է հա վա քել ա ռա վե-
լա գույն թվով հա մա պա տաս խա նող 
զույ գեր։
 Խառ նեք քար տե րը։
 Քար տե րը շր ջած դրեք սե ղա նին կամ 
հա տա կին։
 Քար տե րը մի մյանց չպետք է դիպ չեն։ 
Ո րո շեք, թե որ թիմն է սկ սում խա ղը։ 
Ա ռա ջին թիմն ը նտ րում է մեկ քարտ և 
զգու շո րեն շր ջում այն՝ չդիպ չե լով հա-
րա կից քար տե րին։ 
Այ նու հետև թիմն ը նտ րում է մեկ այլ 
քարտ և շր ջում այն։ 
Ե թե քար տե րը չեն հա մա պա տաս խա-
նում, ա պա դրանք հետ են շրջ վում, և 
գա լիս է հա ջորդ թի մի հեր թը։ 
Ե թե հա ջորդ թի մը գտ նում է հա մա պա-
տաս խա նող զույգ, կա րող է շա րու նա-
կել շր ջել քար տե րի մեկ այլ զույգ։
 Հա մա պա տաս խա նող զույգ չգտ նե լու 
դեպ քում նրանք հետ են շր ջում քար տե-
րը, և խա ղի հերթն ան ցնում է հա ջորդ 
թի մին։
 Խա ղա ցող նե րի հեր թա փո խը շա րու-
նակ վում է՝ մինչև հա մա պա տաս խա նող 
զույգ գտ նե լը։
 Խա ղը շա րու նակ վում է՝ մինչև չխա-
ղաց վեն բո լոր քար տե րը։
 

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր կամ զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Մո լա խո-
տե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ 
« Հի շո ղու թյուն» խաղ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
 Մո լա խո տային բու սա կա նու թյան օր գա նա կան կա ռա վա րում https://youtu.be/rYimTsoSNOg
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Ու սուց ման ո լորտ 
 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Ամ փո փում. ուսա նող նե րի հետ մի ա սին պետք է ի րա գոր ծեք հետևյալ նպա տակ նե րը՝

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է …

… ներ կա յաց նել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րը կեն դա նա բու
ծու թյան և կեն դա նա կան ծագ ման սնն դի վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում։ 

օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան գոր ծու նե ու թյու նը՝ որ պես օր գա նա կան գյու ղատն-
տե սու թյան ան բա ժա նե լի մաս

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ բու սա կեր կեն դա նի նե րի 
ա զատ ա րա ծե ցու մը, ի նչ պես նաև վար քի և խնամ քի հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման-
նե րը

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը և սահ մա նա փա կում նե րը 
կեն դա նի նե րի կե րակր ման, հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման և բուժ ման գոր ծըն-
թաց նե րում

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
ներն ա նաս նա բու ծու թյան տար բեր ո լորտ նե րում, նե րա ռյալ՝ օր գա նա կան մեղ վա բու-
ծու թյան մեջ

օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նոր մե րը և պա հանջ նե րը կեն դա նա կան ծագ ման 
սնն դի ար տադ րու թյան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում՝ հա մա ձայն ըն դուն ված ստան-
դարտ նե րի
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Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ներ կա յաց նել օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան գոր
ծու նե ու թյու նը՝ որ պես օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ան բա ժա նե լի մաս։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի ը նդ հա նուր կա րիք նե րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել ա նաս նա պա հու թյան 
ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե
թոդ նե րի կի րառ մամբ բու սա կեր կեն դա նի նե րի ա զատ ա րա ծե ցու մը, ի նչ պես նաև 
վար քի և խնամ քի հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել, թե որ կեն դա նա տե սա-
կի հա մար ի նչ կոշտ կեր է նպա տա կա հար-
մար

օ րի նակ՝ նկա րագ րել կե րի հա մա պա տաս-
խան քա նա կը և կե րային բա ղադ րիչ նե րի 
խառ նուր դը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե
թոդ նե րի կի րա ռու մը և սահ մա նա փա կում նե րը կեն դա նի նե րի կե րակր ման, հի վան
դու թյուն նե րի կան խար գել ման և բուժ ման գոր ծըն թաց նե րում։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել կեն դա նի նե րի ա ռող-
ջու թյան պահ պան ման հա մար ա վան դա կան 
բու սա կան դե ղա մի ջոց նե րը

օ րի նակ՝ պատ րաս տել ա վան դա կան բու-
սա կան դե ղա մի ջոց

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե
թոդ նե րի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ները ա նաս նա բու ծու թյան տար բեր 
ո լորտ նե րում, նե րա ռյալ՝ օր գա նա կան մեղ վա բու ծու թյան մեջ։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ ա նաս նա պա հու թյան 
ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել կեն դա նի նե րի յու-
րա քան չյուր կա տե գո րի այի կոնկ րետ պա-
հանջ նե րը

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է նկա րագ րել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նոր
մե րը և պա հանջ նե րը կեն դա նա կան ծագ ման սնն դի ար տադ րու թյան և վե րամ շակ
ման ո լորտ նե րում՝ հա մա ձայն ըն դուն ված ստան դարտ նե րի։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

օ րի նակ՝ նկա րագ րել օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ վե րամ շակ ման ը նդ հա-
նուր պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ նկա րագ րել կոնկ րետ ար-
տադրան քի, օ րի նակ՝ կա թի, պան րի, 
մսի, մեղ րի և այլ նի վե րամ շակ ման պա-
հանջները
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Քն նար կու մը, որ պես ուսուց ման հիմ նա կան մե թոդ, թույլ է տա լիս խթա նել քն նա դա-
տա կան մտա ծո ղու թյուն ար դյու նա բե րա կան (ին տեն սիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող) և 
օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ։ Խմ բային քն նար կում նե րը ուսուց ման 
գե րե զանց մե թոդ են, ե րբ հա մադր վում են այլ մե թոդ նե րի հետ (օ րի նակ՝ քար տե րի 
տե սա կա վո րում, հի շո ղու թյան մար զում)։ Դա սա վանդ ման ձևե րը պետք է բազ մա զան 
լի նեն՝ հնա րա վո րինս մեծ թվով ուսա նող ներ ներգ րա վե լու հա մար։ Քն նար կում ներ 
սկ սե լուց ա ռաջ դա սա վան դո ղը պետք է ուսա նող նե րին ներ կա յաց նի պատ շաճ կեր-
պով նշում ներ կա տա րե լու հմ տու թյուն նե րը։ Կարևոր է, որ դա սա խո սը կա րո ղա նա 
քն նար կում ներն ար դյու նա վետ վա րել։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Խմ բային քն նար կում ներն ա վե լի ակ տիվ փոխ գոր ծու նե ու թյուն են ա պա հո վում 
դա սա խո սի և ուսա նող նե րի միջև։ Դա սա խոսն ա վե լի լավ է վե րահս կում մա տուց-
վող նյու թի ուսու ցա նու մը, քա նի որ կա րո ղա նում է կա ռա վա րել քն նար կու մը։ Հար-
ցե րի մի ջո ցով նա կա րող է ստու գել, թե ի նչ են հի շում ուսա նող նե րը։ Խմ բային 
քն նար կում նե րը նա խընտ րե լի են բազ մա թիվ դա սա խոս նե րի հա մար՝ որ պես դա-
սա խո սու թյուն նե րի փո փոխ ված ձև։ Ու սա նող ներն ա վե լի շատ են կենտ րո նա նում 
դա սի վրա, քա նի որ նրանք միշտ պետք է պատ րաստ լի նեն հար ցե րին պա տաս-
խա նել։ Խմ բային քն նար կում նե րի ըն թաց քում ուսա նող ներն ա վե լի ան կաշ կանդ 
են հար ցեր տա լիս։ Դա սա խո սի կամ ուսա նող նե րի կող մից տր վող հա ճա խա կի 
հար ցե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում գնա հա տել ուսում նա ռու թյան մա կար դա-
կը և դա սըն թա ցի ա ռանց քային հաս կա ցու թյուն նե րի ըն կալ ման խո րու թյու նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
դա սե րի սկզ բում

Ցույց տվեք եր կու նկար (բու ծա րա նային 
հա վի և ա զատ պահ ված քի հա վի)։ 
Ար տա հայ տեք հետևյալ պն դու մը՝
•	 «Ին տեն սիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա-

վա լող գյու ղատն տե սու թյու նը են-
թադ րում է բարձր բեր քատ վու թյան 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյուն, 
պա րար տա նյու թե րի և պես տի ցիդ-
նե րի կի րա ռում, փակ պայ ման նե րում 
պահ վող կեն դա նի ներ, ո րոնց տե ղա-
շար ժը սահ մա նա փակ ված է»։ 

Ու սա նող նե րին հարց րեք՝ 
•	 Ին չո՞ւ եք կար ծում, որ կեն դա նի նե րի 

տե ղա շար ժը սահ մա նա փակ ված է ։
•	  Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞րն է գյու ղատն տե-

սու թյան այս եր կու ո ւղ ղու թյուն նե րի 
միջև տար բե րու թյու նը ար տադ րա-
կան ծախ սե րի, կեն դա նի նե րի բա րե-
կե ցու թյան, շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ազ դե ցու թյան, վերջ նա կան ար տադ-
րան քի ար ժե քի ա ռու մով։ 

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Աշ խա տան քային թեր թիկ՝  
Ա նաս նա բու ծու թյուն
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•	 Ո՞ր ո ւղ ղու թյունն է ձեզ հա մար նա-
խընտ րե լի և ին չո՞ւ։ 

Ու սա նող նե րը պետք է կարճ ակ նարկ 
գրեն այս հար ցե րի շուրջ։
20 րո պե գրե լուց հե տո խմ բային քն-
նար կում ծա վա լեք ուսա նող նե րի գրած 
ակ նարկ նե րի հի ման վրա։

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
Ինչ պես են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր ներն ա ճեց նում կեն դա նի-
ներ ա ռանց հա կա բի ո տիկ նե րի և հոր մոն նե րի https://youtu.be/730wmpK6tsQ
  Օր գա նա կան հա վեր՝ https://youtu.be/VtRdfsfm2UQ 
  Ա զատ պահ ված քի օր գա նա կան խո զեր՝  https://youtu.be/LarOewA4wrI 
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ  
ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐԳ ՐԱՎ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Կազ մա կեր պեք մտ քե րի գրոհ ա նաս նա բու ծու թյան թե մայով, ո րից հե տո փոքր խմ բե-
րը պետք է թի մային պա տաս խա նեն հար ցե րին և ի րենց պա տաս խան նե րը ներ կա-
յաց նեն լսա րա նին։

Խմ բային աշ խա տանքն ար դյու նա վետ մե թոդ է ուսա նող նե րին մո տի վաց նե լու, ակ-
տիվ ուսում նա ռու թյուն խթա նե լու և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան, հա ղոր դակ-
ցա կան և ո րո շում նե րի կա յաց ման հմ տու թյուն ներ զար գաց նե լու հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
դա սե րի սկզ բում

Հարց րեք բո լոր ուսա նող նե րին՝ 
•	 Ի՞նչ սնն դամ թերք ե նք ստա նում 

կեն դա նի նե րից։
Յու րա քան չյուր խումբ ը նտ րում է սնն-
դամ թեր քի մեկ տե սակ և պա տաս խա-
նում հետևյալ հար ցե րին (հար ցե րը 
գրեք գրա տախ տա կին)՝ 

•	 Ինչ պե՞ս են պահ վում այս կեն դա-
նի նե րը մեզ հա մար սնն դամ թերք 
ար տադ րե լու հա մար։ 

•	 Ո րո՞նք են ա նաս նա բու ծու թյան 
դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը։ 

•	 Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ գյու ղատն տե-
սա կան տար բեր կեն դա նի նե րի 
բա րե կե ցիկ և ա ռողջ կեն սա կեր պի 
ա պա հով ման հա մար։ 

•	 Ո՞ր կա րիք ներն են հա ճախ ան-
տես վում սո վո րա կան գյու ղատն-
տե սու թյան ո լոր տում։ 

•	 Ինչ պե՞ս են դրանք բա վա րար վում 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
ո լոր տում։

 Փոր ձեք ակ տիվ և աշ խույժ քն նար կում 
խթա նել։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ծա վա լել խմ բային քն նար կում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ ա նաս նա բու-
ծու թյան վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ մշակ ված հար ցե րի հի ման վրա խմ բային քն-
նար կու մը լավ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ուսա նող նե րի միջև ա վե լի ակ տիվ 
փոխ գոր ծու նե ու թյան հա մար և նպաս տում է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյա նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
դա սե րի սկզ բում

Յու րա քան չյուր խումբ պետք է պա տաս-
խա նի հետևյալ հար ցե րին և պա տաս խան-
նե րը գրի նո թա տետ րե րում։ 

•	 Ի՞նչ դեր ունեն գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րը ձեր տա րած քի ֆեր մե-
րային տն տե սու թյուն նե րում։ 

•	 Ո րո՞նք են կեն դա նի ներ պա հե լու 
պատ ճառ նե րը։ 

•	 Ո րո՞նք են կեն դա նի ներ պա հե լու 
պատ ճառ նե րը օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ։ 

•	 Ի՞նչ պա հանջ ներ պետք է բա վա րար-
վեն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյու նում կեն դա նի ներ պա հե լու հա-
մար։ 

•	 Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ունի կեն դա նի-
նե րի բա րե կե ցու թյունն օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ։ 

Երբ ուսա նող ներն ա վար տեն, քն նար կում 
սկ սեք յու րա քան չյուր հար ցի և պա տաս-
խան նե րի շուրջ։
Գ րա տախ տա կին նկա րեք ի դե ա լա կան օր-
գա նա կան ֆեր մա ուսա նող նե րի պա տաս-
խան նե րի հի ման վրա։ Փոր ձեք պատ կե րել 
փակ շր ջա փուլ և ֆեր մե րային տնտե-
սու թյան տար բեր տար րե րի միջև կա պը 
(օ րի նակ՝ ա նաս նա կե րի ար տադ րու թյուն 
–ա նաս նա բու ծու թյուն, կեն դա նա կան գո-
մաղբ – մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյուն…)։ 
Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք գրա տախ-
տա կին «ն կա րել» կամ գրել օր գա նա կան 
ա նաս նա բու ծու թյան կարևոր տար րեր։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Ո չինչ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝
  Ի՞նչ է կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյու նը
 https://youtu.be/r1-sd9JUoIE
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ԴԵ ՐԱ ԽԱՂ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ  
Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Դե րա խա ղե րը կի րառ վում են այն պի սի հմ տու թյուն ներ զար գաց նե լու նպա տա կով, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են սո վո րած նյութն ի րա կան կյան քում օգ տա կար դարձ նե լու հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Դե րա խա ղային վար ժու թյուն նե րի հիմ նա կան նպա տակն է հնա րա վո րու թյուն տալ 
ուսա նող նե րին ի րենց սո վո րած նյու թը դի տար կել նոր լույ սի ներ քո։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Ընտ րեք դե րե րը՝ ը ստ լսա րա նում ուսա նող-
նե րի թվի։
 Դե րա խա ղի ժա մա նակ ցան կա լի է լի նեն 
օր գա նա կան ո ւղղ վա ծու թյա նը կողմ և դեմ 
հան դես ե կող ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ 
Ա ռա ջար կեք բո լոր խմ բե րին պա տա հա կա-
նու թյան սկզ բուն քով ը նտ րել մե կա կան դեր 
յու րա քան չյուր խմ բի հա մար։
 Հանձ նա րա րեք ուսա նող նե րին նկա րագ րել 
դե րե րը թղ թի վրա կամ ի րենց նո թա տետ-
րե րում ՝ յու րա քան չյուր դե րի հա մար մո-
տա վո րա պես 250 բառ։
Հ նա րա վոր դե րեր՝
•  Կեն դա նի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պան, 
չի ուտում կեն դա նա կան ծագ ման որևէ 
սնունդ 

• Օր գա նա կան տն տե սու թյան ֆեր մեր, ունի 
ա զատ պահ ված քի հա վեր 

• Օր գա նա կան կաթ նամ թերք ար տադ րող 
ֆեր մեր 

• Ա վան դա կան տն տե սու թյան ֆեր մեր, ունի 
ա րո տային պահ ված քի կո վեր, ոչ օր գա-
նա կան տն տե սու թյուն

•  Հա կա բի ո տի կա կա յու նու թյան վե րա բե րյալ 
լավ գի տե լիք ներ ունե ցող բուժ քույր 

• Ին տեն սիվ ա նաս նա պա հու թյան հա մար 
կեր ար տադ րող 

• Ին տեն սիվ տն տե սու թյան թռչ նա միս ար-
տադ րող

• Մ սամ թերք սպա ռող ան ձ, կեն դա նի նե րի 
բա րե կե ցու թյան կողմ նա կից

• Մ սամ թեր քի ար տադ րու թյան ներ կա յա ցու-
ցիչ 

• Ա ծան հա վե րի վան դակ ար տադ րող
• Մ սամ թեր քի խո շոր սպա ռող, փոքր աշ-
խա տա վար ձով

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

90 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

2-3 հո գա նոց փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Թղ թի կտոր ներ, ո րոնց վրա 
գրված է հա մա պա տաս խան դե րի 
ա նու նը։
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ՔԱՐ ՏԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ  
Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը տե սա կա վո րում են քար տե րը, ո րոնց վրա պն դում ներ են գր ված՝ ը ստ 
ի րենց կող մից հա մա ձայ նեց ված կա տե գո րի ա նե րի։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Այս ռազ մա վա րու թյունն ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում աշ խա տել 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ ա նաս նա բու ծու թյանն ա ռնչ վող եզ րույթ նե-
րի և հաս կա ցու թյուն նե րի հետ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
վե րա բե րյալ տե սա կան գի տե լիք-
ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Տ պեք և լա մի նաց րեք քար տե րի մի քա-
նի հա վա քա ծու։ Քար տե րի վրա գր ված 
են ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
պն դում ներ։
Յու րա քան չյուր հա վա քա ծուն տե ղադ-
րեք մեկ ծրա րի մեջ։
 Նա խա պատ րաս տեք սանդ ղակ 
հետևյալ նշում նե րով՝ լի ո վին հա մա-
ձայն եմ, հա մա ձայն եմ, չե զոք, հա մա-
ձայն չեմ, ը նդ հան րա պես հա մա ձայն 
չեմ։
Յու րա քան չյուր խումբ ստա նում է քար-
տե րով մեկ ծրար։ 
Ա ռա ջար կեք ուսա նող նե րին քար տե րը 
տե սա կա վո րել ը ստ ի րենց հա մա ձայ-
նու թյան աս տի ճա նի։ 
Ու սա նող նե րը պետք է մեծ թղ թի վրա 
գծեն սանդ ղակ հետևյալ նշում նե րով՝ 
լի ո վին հա մա ձայն եմ, հա մա ձայն եմ, 
չե զոք, հա մա ձայն չեմ, ը նդ հան րա պես 
հա մա ձայն չեմ։
 Քար տե րը տե սա կա վո րե լուց հե տո նա-
խա ձեռ նեք խմ բային քն նար կում պն-
դում նե րի և ուսա նող նե րի կար ծիք նե րի 
շուրջ։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Քար տե-
րի տե սա կա վո րում ա նաս նա բու-
ծու թյան վե րա բե րյալ
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ԲԱՑ ԹՈՂՆ ՎԱԾ ՏԵ ՂԵ ՐՈՎ ՏԵՔՍՏ Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Լ րաց նել տեքս տում բաց թողն ված տե ղե րը պրակ տիկ վար ժու թյուն է, ո րի ըն թաց քում 
ուսա նող նե րը պետք է լրաց նեն օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ տեքս-
տում բաց թողն ված եզ րույթ նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Բա ռերն ը նտր ված և հե ռաց ված են օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ 
ո րո շա կի եզ րույթ նե րի վարժ տի րա պե տե լու հա մար։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Երբ նպա տա կա հար մար է Վար ժու թյու նը վե րա ծեք մր ցույ թի։ 
Ա ռա ջի նը, ով ճիշտ բա ռե րով լրաց նում 
է տեքս տը, պարգևատր վում է (կոն ֆետ, 
միրգ … ձեր հայե ցո ղու թյամբ)։
 Բա ժա նեք բաց թողն ված տե ղե րով 
տեքս տը։ 
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք գրել 
ի րենց ա նունը աշ խա տան քային թեր-
թի կի վրա։ 
Ու սա նող նե րին տրա մադ րեք 15 րո պե 
աշ խա տանքն ա վար տե լու հա մար։ 15 
րո պե ան ց հա վա քեք բո լոր աշ խա տան-
քային թեր թիկ նե րը։ 
Աշ խա տան քային թեր թիկ նե րը տվեք 
մեկ այլ զույ գի՝ ստու գե լու և ո ւղ ղե լու 
հա մար։
 Ցույց տվեք կամ բարձ րա ձայն ըն թեր-
ցեք ճիշտ տար բե րակ նե րը։ 
Ընտ րեք հաղ թո ղին և պարգևատ րեք 
հաղ թող թի մին։
Քն նար կեք բաց թողն ված բա ռե րով 
տեքս տի բո վան դա կու թյու նը լսա րա-
նում։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝ 
Ի՞նչ եք մտա ծում տեքս տի մա սին։ 
Կիսեք ձեր կար ծի քը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Աշ խա տան քային թեր թիկ՝ Բաց 
թողն ված տե ղե րով տեքստ օր գա-
նա կան ա նաս նա բու ծու թյան վե րա-
բե րյալ
 Պատ ճե նեք և տպեք բաց թողն ված 
տե ղե րով տեքս տե րը
 Տար բե րակ՝ ե թե աշ խա տան քային 
թեր թի կը տպել հնա րա վոր չէ, 
տեքս տը թե լադ րեք ուսա նող նե րին՝ 
բաց թող նե լով բա նա լի բա ռե րը։
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ՖԵՐ ՄԵ ՐԱՅԻՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ
Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք ը նտ րել հա մայն քի մեկ ֆեր մե րի և գնա հա տել նրա 
ֆեր մե րային տն տե սու թյան մեջ կեն դա նի նե րի ին տեգր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ
Ու սա նող նե րը պրակ տիկ փորձ են ձեռք բե րում ֆեր մեր նե րի հետ շփ ման մի ջո ցով։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս
Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ ձեռք բե-
րե լուց հե տո

Ու սա նող նե րին հանձ նա րա րեք լսա րա-
նում մշա կել գնա հատ ման ստու գա-
ցանկ, ո րը պետք է նե րա ռի հետևյա լը՝
•	  Ֆեր մե րի ա նու նը։
•	  Հար ցազ րույ ցի ամ սա թի վը։ 
•	Արդյոք ֆեր մե րային տն տե սու թյու նը հար-

մա՞ր է կեն դա նի նե րի ին տեգր ման հա մար։ 
•	Որ քա՞ն տա րածք է նա խա տես ված կեն-

դա նի նե րի հա մար ֆեր մե րային տն տե սու-
թյու նում։ 

•	Որ քա՞ն ա նաս նա կեր է մատ չե լի ֆեր մե-
րային տն տե սու թյու նում։ 

•	Ի՞նչ օ գուտ ներ կու նե նա ֆեր մե րային 
տնտե սու թյու նը կեն դա նի նե րի ին տեգ րու-
մից։

•	  Կա՞ ա րդյոք գո մաղ բը սե փա կան դաշ տե-
րի հա մար օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու-
թյուն։ 

•	Արդյոք կեն դա նի նե րը որևէ կերպ վնա-
սո՞ւմ են ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում 
ար տադ րու թյան այլ տե սակ նե րին։ 

•	Որ տե ղի՞ց են ներ մուծ վում ագ րո-
ներդրանք նե րը։

•	  Ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում կա՞ ա րդյոք 
բա վա րար չա փով աշ խա տուժ կեն դա նի-
նե րին պա հե լու հա մար։ 

•	Արդյոք հնա րա վո՞ր է բա վա րար չա փով 
ա նաս նա կե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հո-
վու մը ո ղջ տար վա ըն թաց քում։ 

•	Արդյոք ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
մատ չե լի կլի նե՞ն դե ղո րայ քային մի ջոց նե-
րը և ա նաս նա բու ժա կան օգ նու թյու նը: 

•	Որ տե ղի՞ց կա րող եմ հայ թայ թել կեն դա-
նի նե րի հա մա պա տաս խան ցե ղա տե սակ-
ներ։ 

•	Արդյոք կա րո՞ղ եմ շու կա գտ նել օր գա նա-
կան ար տադ րան քի հա մար։ 

•	Արդյոք իմ հա մայն քի շու կա յում պա հան-
ջարկ կու նե նա՞ն օր գա նա կան կա թը, ձուն, 
մի սը և այլն)։ 

•	Արդյոք գինն ար դա րաց նո՞ւմ է ներդր ված 
մի ջոց ներն ու ջան քե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ
Տ նային ա ռա ջադ րանք
30 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ
Ան հա տա կան

ԻՆ ՉՈ՞Վ
Ո չինչ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ  
Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒ ԹՅԱՆ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը փնտ րում են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ազ գային կա նո նա կար-
գում պա հանջ նե րի գործ նա կան օ րի նակ ներ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րը ծա նո թա նում են ազ գային պա հանջ նե րին և սո վո րում աշ խա տել 
ազ գային կա նո նա կար գե րով։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
վե րա բե րյալ տե սա կան գի տե լիք-
ներ ձեռք բե րե լուց հե տո

Յու րա քան չյուր խումբ նա խա պատ րաս-
տում է օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու-
թյան վե րա բե րյալ ազ գային օ րենսդ րու-
թյան մի գլուխ։
Յու րա քան չյուր խումբ ստեղ ծում է 
պաս տառ, որ տեղ զե տեղ ված են ա մե-
նա կարևոր տե ղե կու թյուն նե րը։ 
Ար դյունք նե րը ներ կա յաց վում են մյուս 
խմ բե րին։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Զույ գե րով կամ փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ա նաս նա բու ծու թյան օր գա նա կան 
կա ռա վար ման ազ գային ստան-
դարտ նե րի հա մա պա տաս խան 
հատ ված նե րի տպա գիր պատ ճեն-
ներ
 Պաս տա ռի թղ թեր
 Գու նա վոր գրիչ ներ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ Ա ՆԱՍ ՆԱ ՇԵՆ ՔԵ ՐԻՆ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎՈՂ  
ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող ներն աշ խա տում են խմ բե րով՝ ա նաս նա շեն քը գնա հա տե լու հա մար։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում ուսա նող նե րը բա րե լա վում են հա ղոր դակ ցա-
կան հմ տու թյուն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ ձեռք բե-
րե լուց հե տո

Ընտ րեք տվյալ տա րած քի հա մար ա մե-
նա կարևոր նշա նա կու թյան կեն դա նի-
նե րին (հա վեր, կո վեր, ոչ խար ներ, խո-
զեր, այ ծեր, մե ղու ներ…)։
Յու րա քան չյուր խումբ պա տաս խա նա-
տու է մեկ կեն դա նու հա մար։
Յու րա քան չյուր խումբ պետք է քն նար-
կի հետևյալ հար ցե րը և ար դյունք նե րը 
ներ կա յաց նի մյուս նե րին։
 Հար ցեր՝ 
•	Ինչ պի սի՞ ա նաս նա շեն քեր են նա խա-

տես ված տվյալ կեն դա նու հա մար 
(ն կա րեք)։ 

•	Արդյոք կեն դա նի նե րի հա մար ա պա-
հով վա՞ծ են տե ղա շարժ վե լու, ա րա-
ծե լու հա մար բա վա րար պայ ման ներ։ 
Ի նչ պե՞ս։ 

•	Ի՞նչ ցամ քար ներ են օգ տա գործ վում, և 
ի նչ պե՞ս են դրանք պահ վում։

•	 Կա՞ն ա րդյոք օր գա նա կան ստան-
դարտ նե րի հետ հնա րա վոր հա կա սու-
թյուն ներ։ 

•	Օր գա նա կան սկզ բունք նե րի ա ռու-
մով ի ՞նչ հնա րա վոր բա րե լա վում ներ 
եք տես նում ա նաս նա շեն քե րի հա մա-
կար գում։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

45 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Լ սա րա նը բա ժա նեք 2-4 հո գա նոց 
խմ բե րի

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ



111

ՄՏ ՔԵ ՐԻ ԳՐՈՀ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Մտ քե րի գրոհ կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող նե րին ա ռա ջար կեք ակ տի վո րեն քն նար կել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-
թյան մեջ կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան 
մա սին տե սա կան գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լուց հե տո

Գ րա տախ տա կին նկա րեք տվյալ տա-
րած քին բնո րոշ գյու ղատն տե սա կան 
որևէ կեն դա նի։ 
Ու սա նող նե րին հարց րեք՝ ո ՞ր գոր ծոն-
ներն են ազ դում կեն դա նու ա ռող ջու-
թյան վրա, և ի նչ պե՞ս է կեն դա նին դի-
մա կա յում հի վան դու թյուն նե րին։
Գ րի ա ռեք պա տաս խան նե րը՝ տա րան-
ջա տե լով բա րեն պաստ և բա ցա սա կան 
գոր ծոն նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

15 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Բո լո րը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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ԽՄ ԲԱՅԻՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ  
ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Խմ բային աշ խա տանք կեն դա նի նե րի տա րած ված ա ռող ջա կան խն դիր նե րի և հի-
վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման ա վան դա կան դե ղա մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Խմ բային այս աշ խա տանքն ուսա նող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձեռք բե րել 
կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան հետ կապ ված տե ղե կու թյուն նե րի մշակ ման, խն դիր-
նե րի գնա հատ ման և լուծ ման հա մար կարևոր հմ տու թյուն ներ։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան մա-
սին տե սա կան գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե լուց հե տո։

Սկ սեք խմ բային քն նար կու մից և հարց-
րեք բո լոր ուսա նող նե րին՝ 
•	Ո րո՞նք են կեն դա նի նե րի ա ռա վել տա-

րած ված ա ռող ջա կան խն դիր նե րը 
տվյալ տա րած քում։ 

•	Ի՞նչ ախ տան շան նե րով են ըն թա նում։ 
•	Ո րո՞նք են նշ ված ա ռող ջա կան խնդիր-

նե րի բուժ ման ա վան դա կան կամ 
տնային դե ղո րայ քային մի ջոց նե րը։

Լ սա րա նը բա ժա նեք փոքր խմ բե րի։
Յու րա քան չյուր խումբ պետք է մշա-
կի ա ռող ջու թյան կա ռա վար ման պլան, 
ո րը նպա տա կա հար մար է օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան հա մար։
 Տա րան ջա տեք կան խար գե լիչ և բու ժա-
կան մի ջո ցա ռում նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

20 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Փոքր խմ բեր

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ
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 Ու սուց ման ո լորտ  
 
ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԻ ՏԱ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒՄ  
ԵՎ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ

 Ամ փո փում. ուսա նող նե րի հետ մի ա սին պետք է ի րա գոր ծեք հետևյալ նպա տակ նե րը՝

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է …

… սահ մա նել օր գա նա կան ար տադ րան քի պի տա կա վոր ման և ար տադ րան քի 
ար տա քին շր ջա նա ռու թյան հիմ նա կան պա հանջ նե րը։ 

օր գա նա կան ո րա կի կա ռա վար ման և հա վաս տագր ման շր ջա նա կը

օր գա նա կան ո լոր տի տե ղա կան և մի ջազ գային կա նո նա կար գե րի և հա վաս տագր ման 
շր ջա նակ նե րը

մեկ նա բա նում է «է կո լո գի ա կան», «է կո լո գի ա պես մա քուր», « կեն սա բա նա կան», «ան-
ցու մային օր գա նա կան ար տադ րանք» եզ րույթ նե րը

օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ներ մուծ ման և ար տա հան ման պա-
հանջ նե րը
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Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է սահ մա նել օր գա նա կան ո րա կի կա ռա վար ման  
և հա վաս տագր ման շր ջա նա կը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

ո րո շում կա յաց նել օր գա նա կան ար տադ րան քի ար տադ րա կան հոս քագ ծի վե րա բե րյալ՝ ել-
նե լով շու կայի պա հան ջար կից և մատ չե լի ռե սուրս նե րից։

օ րի նակ՝ մեկ նա բա նել օր գա նա կան ար-
տադ րան քի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րու թյու նը 
(պա հան ջարկ, առ կա յու թյուն, ա վել ցուկ, …), 
հաս կա նալ հա յաս տա նյան շու կայի հնա րա-
վո րու թյուն նե րը, գնա հա տել ֆի նան սա կան 
և բնա կան ռե սուրս նե րը

օ րի նակ՝ հաշ վար կել ար տադ րու թյան սխե-
ման, գնա հա տել պա հանջ վող կա պի-
տա լը և առ կա պարտ քե րը, գնա հա տել 
պարգևավճար նե րի հա մա կար գը, հաս կա-
նալ ար տա հան ման հա մար շու կայի հնա-
րա վո րու թյուն նե րը

բա ցատ րել օր գա նա կան ո րա կի վե րահսկ ման և հա վաս տագր ման հա մա կար գե րը

օ րի նակ՝ ի մա նալ, թե Հա յաս տա նում որ 
մար մինն է լի ա զոր ված հա վաս տագր ման 
հա մար (ին տեր նե տային կայ քը, գոր ծա ռույ-
թը, …)

օ րի նակ՝ հաս կա նալ, թե ի նչ պես դի մել օր-
գա նա կան պի տակ ստա նա լու հա մար, հաս-
կա նալ այդ գոր ծըն թա ցի ի րա գործ ման սկզ-
բունք նե րը և պա հանջ նե րը

Ճիշտ օգ տա գոր ծել օր գա նա կան պի տա կը

օ րի նակ՝ պի տակն օգ տա գոր ծե լու պա հանջ-
նե րը (պաշ տո նա կան հա վա տար մագ րում, 
հաշ վա ռում, …), ար տադ րու թյան պա հանջ-
նե րը, ի րա վա կան սահ մա նա փա կում նե րը

օ րի նակ՝ վա ճառ քի փու լում սխալ օգ տա-
գործ ման, վս տա հու թյան չա րա շահ ման և 
վս տա հար ժա նու թյան կորս տի ի րա վա կան 
հետևանք նե րը

նա խա պատ րաս տել փաս տաթղ թեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հետևել օր գա նա-
կան ապ րան քա շար ժի բո լոր փու լե րը

օ րի նակ՝ ճիշտ լրաց նել փաս տաթղ թե րը և 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը, պահ պա նել ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը թվային կամ թղ թային 
տար բե րա կով

հաս կա նալ և բա ցատ րել օր գա նա կան պատ կե րան շան նե րի հա վե լյալ ար ժե քը

օ րի նակ՝ մարդ կանց ա ռող ջա կան վի ճա կի 
բա րե լա վում, շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ-
պա նու թյուն, ա վե լի բարձր մի ջին ե կամ տի 
ա պա հո վում տա րի նե րի ըն թաց քում

օ րի նակ՝ գի տա կից և պա տաս խա նա տու 
սպա ռող հա սա րա կու թյան ձևա վո րում

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել օր գա նա կան ո լոր տի  
տե ղա կան և մի ջազ գային կա նո նա կար գե րի  

և հա վաս տագր ման շր ջա նակ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

ն կա րագ րել ՕԳ ազ գային կա նո նա կար գե րը և հա վաս տագր ման ստան դարտ նե րը և 
հետևել դրանց
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օ րի նակ՝ ի մա նալ հաս տա տու թյուն նե րի և 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու այլ հնա րա վո-
րու թյուն նե րի մա սին (ին տեր նե տային կայ-
քեր, …)

օ րի նակ՝ մեկ նա բա նել կա նո նա կար գե րի և 
ստան դարտ նե րի հիմ նա կան բո վան դա կու-
թյու նը սե փա կան շա հե րի հա մա տեքս տում

ն շել վե րամ շակ ման և մթեր ման ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ ը նտ րել հա մա պա տաս խան փա-
թե թա վո րում, հաշ վի առ նել ա ռաք ման ժամ-
կետ նե րը՝ ապ րան քի փչա նա լուց խու սա-
փե լու հա մար (հաշ վի առ նել օր գա նա կան 
ար տադ րան քի պահ պան ման ժամ կե տային 
սահ մա նա փա կում նե րը), …

օ րի նակ՝ օր գա նա կան ար տադ րան քի՝ ար-
տադ րու թյու նից մինչև սպա ռող գոր ծըն-
թա ցը ար ժե գո յաց ման շղ թայի օ ղակ նե րով, 
կարևոր դե րա կա տար ներ (օր գա նա կան 
հում քի մա տա կա րար, բաշ խող, մշա կող, 
վա ճա ռող, սպա ռող, …)

նա խա պատ րաս տել փաս տաթղ թեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հետևել օր գա նա-
կան ապ րան քա շար ժի բո լոր փու լե րը

օ րի նակ՝ ի մա նալ վա ճառ քի հա մար պա-
հանջ վող փաս տաթղ թե րը և ար ձա նագ րու-
թյուն նե րը

օ րի նակ՝ ճիշտ լրաց նել փաս տաթղ թե րը և 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը, պահ պա նել ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը թվային կամ թղ թային 
տար բե րա կով

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է մեկ նա բա նել «է կո լո գի ա կան»,  
«է կո լո գի ա պես մա քուր», « կեն սա բա նա կան», «ան ցու մային  

օր գա նա կան ար տադ րանք» եզ րույթ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

ն կա րագ րել ար տադ րու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը՝ ար տադ րան քը որ պես է կո լո-
գի ա կան, կեն սա բա նա կան և ան ցու մային պի տա կա վո րե լու հա մար

օ րի նակ՝ բնա կան ի նք նա կար գա վոր վող հա-
մա կար գե րի կի րա ռում, ա ռանց գե նե տի կո-
րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ նե րի կի րառ-
ման

օ րի նակ՝ օր գա նա կան և գե նե տի կո րեն մո-
դի ֆի կաց ված սեր մե րի տար բե րա կում

պի տա կից հաս կա նալ՝ ար տադ րան քը է կո լո գի ա կան է, է կո լո գի ա պես մա քուր է կամ կեն-
սա բա նա կան է

օ րի նակ՝ մեկ նա բա նել բնո րոշ բա ղադ րիչ նե-
րը կամ նկա րագ րե րը

օ րի նակ՝ տալ ար տադ րան քի հս տակ գնա-
հա տա կան

Ձեր ուսա նո ղը կա րո ղա նում է ճիշտ ներ կա յաց նել  
օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ներ մուծ ման  

և ար տա հան ման պա հանջ նե րը։

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ/ ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ օ րի նակ ներ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ/ ՑԱՆ ԿԱ ԼԻ օ րի նակ ներ

տա րան ջա տել ա ռևտ րի/ վա ճառ քի տե ղա կան և մի ջազ գային հնա րա վո րու թյուն նե րը
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օ րի նակ՝ բա ցա հայ տել առ կա ազ գային և մի-
ջազ գային հա ճա խորդ նե րին, բա ցա հայ տել 
ար տա հա նող ե րկր նե րը

օ րի նակ՝ բա ցա հայ տել պո տեն ցի ալ ազ-
գային և մի ջազ գային հա ճա խորդ նե րին, 
բա ցա հայ տել նոր շու կա ներ Հա յաս տա նում 
և ար տերկ րում, հաս կա նալ ա ռևտ րային 
հա մա ձայ նագ րե րը և ար տա հա նում նե րի 
սահ մա նա փա կում նե րը, մաք սավ ճար նե րը 
և այլն

ն կա րագ րել ՕԳ ազ գային կա նո նա կար գե րը և հա վաս տագր ման ստան դարտ նե րը և 
հետևել դրանց

օ րի նակ՝ ի մա նալ հաս տա տու թյուն նե րի և 
տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու այլ հնա րա վո-
րու թյուն նե րի մա սին (ին տեր նե տային կայ-
քեր, …)

օ րի նակ՝ մեկ նա բա նել կա նո նա կար գե րի և 
ստան դարտ նե րի հիմ նա կան բո վան դա կու-
թյու նը սե փա կան շա հե րի հա մա տեքս տում

մեկ նա բա նել ար տա հան ման շու կա նե րի հա մար ՕԳ կա նո նա կար գե րը, ստան դարտ նե րը և 
պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ ի մա նալ հաս տա տու թյուն նե րի, ըն-
կե րակ ցու թյուն նե րի և տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու այլ հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին 
(ին տեր նե տային կայ քեր, …)

ն շել վե րամ շակ ման և մթեր ման ը նդ հա նուր պա հանջ նե րը

օ րի նակ՝ ը նտ րել հա մա պա տաս խան փա-
թե թա վո րում, հաշ վի առ նել ա ռաք ման ժամ-
կետ նե րը՝ ապ րան քի փչա նա լուց խու սա փե լու 
հա մար (հաշ վի առ նել օր գա նա կան ար տադ-
րան քի պահ պան ման ժամ կե տային սահ մա-
նա փա կում նե րը, …)

օ րի նակ՝ օր գա նա կան ար տադ րան քի՝ ար-
տադ րու թյու նից մինչև սպա ռող գոր ծըն-
թա ցը ար ժե գո յաց ման շղ թայի օ ղակ նե րով, 
կարևոր դե րա կա տար ներ (օր գա նա կան 
հում քի մա տա կա րար, բաշ խող, մշա կող, 
վա ճա ռող, սպա ռող, …)

նա խա պատ րաս տել փաս տաթղ թեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հետևել օր գա նա-
կան ապ րան քա շար ժի բո լոր փու լե րը

օ րի նակ՝ ի մա նալ մի ջազ գային շու կա յում վա-
ճառ քի հա մար պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը 
և ար ձա նագ րու թյուն նե րը

օ րի նակ՝ ճիշտ լրաց նել փաս տաթղ թե րը և 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը, պահ պա նել ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը թվային կամ թղ թային 
տար բե րա կով
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԻ Ա ՌԱՆ ՁԻՆ ՊԱ ՀԵ ԼԸ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը մտա ծում են ի րենց սնն դային սո վո րույթ նե րի մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Ու սա նող ներն ուսում նա սի րում են սե փա կան սնն դային սո վո րույթ նե րը՝ կար դա լով 
և մեկ նա բա նե լով ի րենց նա խընտ րած սնն դամ թեր քի պի տա կի բո վան դա կու թյու-
նը։ Նրանք սկ սում են մտո րել բո վան դա կու թյան նշա նա կու թյան մա սին և հաս կա-
նալ բա ղադ րիչ նե րի, գո վազ դային ուղերձ նե րի և օր գա նա կան պի տակ նե րի է ու-
թյու նը։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Օր գա նա կան սնն դամ թեր քի ար-
տադ րու թյան, բա ղադ րիչ նե րի և 
որ պես «օր գա նա կան» պի տա կա-
վոր ման պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ 
տե սա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե-
լուց հե տո

Ու սա նող նե րը լսա րան են բե րում նա-
խա ճա շի ի րենց սի րե լի սնն դամ թեր քը։

Դ րեք այդ սնն դամ թերք նե րը սե ղա նին։

Յու րա քան չյուր ուսա նող ներ կա յաց նում 
է իր բե րած սնն դամ թեր քը և պա տաս-
խա նում հետևյալ հար ցե րին՝
 
•	Ին չո՞ւ է սա նա խա ճա շի ձեր սի րե լի 

սնն դամ թեր քը։ 
•	Ի՞նչ բա ղադ րիչ ներ է այն պա րու նա-

կում։ 
•	Ինչ պե՞ս է այն պատ րաստ վել՝ սո վո-

րա կան թե՞ օր գա նա կան ե ղա նա կով։ 
•	Ինչ ար ժե այն։ 
Այ նու հետև ա ռանձ նաց րեք սո վո րա-

կան սնն դամ թերքն օր գա նա կա նից և 
մատ նան շեք տար բե րու թյուն նե րը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

10 րո պե յու րա քան չյուր ուսա նո ղի 
հա մար

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ամ բողջ լսա րա նը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Նա խա ճա շի հա մար սի րե լի սնն-
դամ թեր քը/ըմ պե լի քը 
(խնդ րեք ուսա նող նե րին բե րել լսա-
րան)
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ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ԳՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը մտա ծում են սպա ռո ղա կան գնե րի մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Օր գա նա կան ար տադ րանք ար տադ րե լը, որ պես կա նոն, ա վե լի խր թին է, ին չը 
բարձ րաց նում է ար տադ րան քի գի նը։ Ու սա նող նե րը դա պետք է ի մա նան։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ո րա կի կա ռա վար ման և օր գա նա-
կան ո լոր տի կա նո նա կար գե րի վե-
րա բե րյալ տե սա կան գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լուց հե տո

Հանձ նա րա րեք ուսա նող նե րին գնալ 
մո տա կա սու պեր մար կետ և հա մե մա-
տել օր գա նա կան և սո վո րա կան ար-
տադ րան քի գնե րը։
 
Ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում։

Յու րա քան չյուր ուսա նող ներ կա յաց նում 
է իր տպա վո րու թյուն նե րը լսա րա նին։

 Հար ցեր՝ 
•	Ի՞նչ ապ րանք ներ եք հա մե մա տել։ 
•	Ի՞նչ տպա վո րու թյուն ունեք փա թե թա-

վոր ման և պի տա կա վոր ման վե րա բե-
րյալ։ 

•	Ի՞նչ գնային տար բե րու թյուն եք նկա-
տել։

•	 Քա նի՞ տո կո սով էր օր գա նա կան ար-
տադ րանքն ա վե լի թանկ։ 

•	Ին չո՞ւ է օր գա նա կան ար տադ րանքն 
ա վե լի թանկ։ 

•	Ին չո՞ւ են մար դիկ գնում օր գա նա կան 
ար տադ րանք, նույ նիսկ ե թե այն ա վե-
լի թանկ է։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Ամ բողջ լսա րա նը

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ո չինչ

Ին տեր նե տային հղում ներ՝

 Սնն դի ի րա կան գի նը
 https://youtu.be/MfRDA15NWao 
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ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱՆՔ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

Հ ՐԱ ՀԱՆԳ ՆԵՐ

Ու սա նող նե րը տե ղե կա նում են հաս տա տու թյուն նե րի մա սին։

ԻՆ ՉՈ՞Ւ

Օր գա նա կան ո լոր տի կա նո նա կար գե րը և հա վաս տագր ման շր ջա նակ նե րը հրա-
պա րակ վում և վե րահսկ վում են ներ պե տա կան մար մին նե րի կող մից։ Կարևոր է 
ի րա զեi լի նել այդ մար մին նե րի և ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հնա-
րա վո րու թյուն նե րի մա սին, որ պես զի հարկ ե ղած դեպ քում ուսա նողն ի մա նա՝ որ-
տեղ, ո ւմ և ի նչ պես դի մել։

Ե՞ՐԲ ԻՆՉ ՊԵ՞Ս

Ո րա կի կա ռա վար ման և օր գա նա-
կան ո լոր տի կա նո նա կար գե րի մա-
սին տե սա կան գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րե լուց հե տո

Հանձ նա րա րեք ուսա նող նե րին պար զել, 
թե ի նչ քայ լեր է ան հրա ժեշտ ձեռ նար-
կել, որ պես զի ար տադ րան քը հա վաս-
տագր վի որ պես օր գա նա կան։
 
Ու սա նող նե րի խում բը ին տեր նե տի մի-
ջո ցով պետք է գտ նի օր գա նա կան 
ո լոր տի կա նո նա կար գե րի հա մար պա-
տաս խա նա տու ներ պե տա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը։

 Հար ցեր՝ 
Ո՞ր հաս տա տու թյանն է պետք դի մել։ 
Ի՞նչ պա հանջ ներ է ան հրա ժեշտ կա-
տա րել, որ պես զի ար տադ րան քը հա-
վաս տագր վի որ պես օր գա նա կան։ 
Ինչ պի սի՞ ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րում 
այդ հաս տա տու թյու նը։

Ի՞ՆՉ ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՄԲ

60 րո պե

ՔԱ ՆԻ՞ ՀՈ ԳԻ

Աշ խա տանք խմ բե րով (ա ռա վե լա-
գույ նը՝ 3 հո գա նոց)

ԻՆ ՉՈ՞Վ

Ին տեր նե տին մի աց ված հա մա-
կար գիչ ներ



120

Ու սուց ման ո լորտ 
 
 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

 1.1 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
ստուգ ման վիկ տո րի նա

1.  Ճիշտ կամ սխալ՝ Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ նե րը (Գ ՄՕ) կա րող են օգտա-
գործ վել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ և սնն դում։

 Ճիշտ
 Սխալ

2. Ս տորև նշ ված նե րից ո՞ րը օր գա նա կան ա նաս նա բու ծու թյան պա հանջ ՉԷ։
 Դր սում լի նե լու հնա րա վո րու թյուն
 Արևի ուղիղ ճա ռա գայթ ներ
 Խի րոպ րակ տիկ մեր սում ներ
 Ա զատ տե ղա շարժ վե լու տա րածք

 
3. Աշ խար հում գյու ղատն տե սա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող տա րած քի ո ՞ր տո կոսն 

է հա վաս տագր ված ը ստ օր գա նա կան ստան դարտ նե րի։
 1%
 5%
 10%
 20%

 
4. Ո՞ր եր կիրն ունի հա վաս տագր ված օր գա նա կան հո ղի ա մե նա մեծ մա կե րե սը։

 Ա ՄՆ
 Հնդ կաս տան
 Ա վստ րա լի ա
 Չի նաս տան

5. Սնն դի ո ՞ր տո կո սը պետք է օր գա նա կան լի նի Եվ րո պա յում օր գա նա կան հա վաս տագ րում 
ստա նա լու հա մար։

 75%
 85%
 95%
 100%
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6. Ինչ պե՞ս կա րող եք հա մոզ վել, որ ձեր կե րած սնունդն օր գա նա կան է ։
 Գնել միրգ և բան ջա րե ղեն
 Գնել օր գա նա կան ո րա կի պի տա կով մթերք
 Գնել ան մի ջա պես փոքր գյու ղա կան տն տե սու թյուն նե րից
 Հնա րա վոր չէ հա մոզ ված լի նել

 
7. Արդյոք օր գա նա կան սնունդն ա վե լի ա ռող ջա րա՞ր է, քան սո վո րա կան ֆեր մե րային տն-

տե սու թյուն նե րի ար տադ րան քը։
 Այո
 Ո չ
 Գու ցե

 
8. Այս մո տե ցում նե րից ո ՞րն է սո վո րա բար օգ տա գործ վում օր գա նա կան գյու ղատն տե սու-

թյու նում։
 Գե նե տի կա կան ճար տա րա գի տու թյան մե թոդ նե րով ստաց ված սեր մեր
 Կեղ տաջ րեր
 Կա յուն պես տի ցիդ ներ
 Ցան քաշր ջա նա ռու թյուն

9.  Ճիշտ կամ սխալ՝ Օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման հա մար նա խա տես ված ա րո-
տա վայ րե րը պետք է օր գա նա կան հա վաս տագ րում ունե նան։

 Ճիշտ
 Սխալ

 
10. Արդյոք օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյունն ա վե լի՞ է ներ գար դյու նա վետ է, քան սո վո րա-

կան գյու ղատն տե սու թյու նը։
 Այո
 Ո չ
 Տար բե րու թյուն չկա

 
11. Ո՞ր ե րկ րում են ա մե նաօր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րը։

 Ա վստ րա լի ա
 Հնդ կաս տան
 Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ
 Չի նաս տան

 
12. Արդյոք օր գա նա կա նը և բնա կա նը նո՞ւյն բանն ե ն։

 Այո
 Ո չ
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1.2  Քար տե րի տե սա կա վո րում օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ

Ին տեն սիվ գյու-
ղատնտե սու թյունն 
ար տադ րում է է ժան 
սնունդ

Սին թե տիկ պա րար-
տա նյու թե րում չա-
փից շատ նիտ րատ-
նե րը հան գեց նում են 
ջրի աղ տոտ ման

Սին թե տիկ պա րար-
տա նյու թեր ստեղ-
ծե լու հա մար շատ 
է ներ գի ա է պա-
հանջ վում

Ծանր գյու ղատն-
տե սա կան տեխ նի-
կան հան գեց նում 
է հո ղի կարծ րաց-
ման

Ին տեն սիվ գյու ղատն-
տե սու թյու նը հան գեց-
նում է հո ղի կա ռուց-
ված քի քայ քայ ման և 
հո ղի է րո զի այի

Ին տեն սիվ գյու-
ղատն տե սու թյու նը 
հան գեց նում է բեր-
քատ վու թյան ա ճին

Սին թե տիկ պես տի-
ցիդ նե րի կի րա ռու-
մը հան գեց նում է 
սնն դի մեջ դրանց 
մնա ցորդ նե րի 
հայտն վե լուն

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյունն 
ա վե լի ա ռող ջա-
րար է, քա նի որ չի 
հան գեց նում սնն դի 
մեջ պես տի ցիդ նե-
րի մնա ցորդ նե րի 
հայտն վե լուն

Սու պեր մար կետ նե րը 
շա հագրգռ ված են, որ 
սպա ռող ներն օր գա-
նա կան սնունդ գնեն

Հա վաս տագր ված 
օր գա նա կան ար-
տադ րանք նե րը սո-
վո րա բար ա վե լի 
թանկ են, քան սո-
վո րա կան ար տադ-
րանք նե րը

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյունն 
ա պա հո վում է 
բարձ րո րակ սնունդ

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյունն 
ա վե լի նպաս տա-
վոր է շր ջա կա մի-
ջա վայ րի հա մար

Սնն դի ար տադ րու-
թյու նը խիստ ռե սուր-
սա տար և է ներ գա-
տար է

Գե նե տի կո րեն մո-
դի ֆի կաց ված օր-
գա նիզմ ներն օգ-
տա գործ վում են 
ձեռ նար կու թյուն նե րի 
շա հույ թը մե ծաց նե-
լու հա մար

Նույն մշա կա բույ սի 
մշա կու թյու նը հան-
գեց նում է կեն սա-
բազ մա զա նու թյան 
կորս տի

Ջ րի սա կա վու թյու-
նը շատ վայ րե րում 
պայ մա նա վոր ված 
է ո ռոգ ման նպա-
տա կով մա կերևու-
թային և գրուն-
տային ջրե րի գե-
րօգ տա գործ մամբ

Տն տե սա կան ճն-
շում նե րը հան գեց-
րել են ֆեր մե րային 
տն տե սու թյուն նե րի, 
հատ կա պես՝ փոքր 
ֆեր մա նե րի մեծ կո-
րուստ նե րի

Օր գա նա կան ֆեր-
մե րային տն տե սու-
թյան կա ռա վա րու մը 
պա հան ջում է ա վե լի 
շատ գի տե լիք ներ

Ջեր մո ցային գա-
զե րի գլո բալ ար-
տա նե տում նե րի մի 
մասն ո ւղ ղա կի ո րեն 
կապ ված է 
ին տեն սիվ 
գյուղատն տե սու-
թյան հետ

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյու նը 
կա րող է կե րակ րել 
հա մաշ խար հային 
ա ճող բնակ չու-
թյանը
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Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան վա-
րու մը նպաս տում է 
ա ռողջ հո ղի ստեղծ-
մա նը և պայ քա րում 
հո ղի է րո զի այի և 
կարծ րաց ման դեմ

Օր գա նա կան սնն-
դամ թեր քի ա ռա-
ջար կը սահ մա նա-
փակ է պա հան ջար-
կի հա մե մատ

Օր գա նա կան սնն-
դամ թեր քի ար-
տադ րա կան ծախ-
սե րը սո վո րա բար 
ա վե լի մեծ են

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյունն 
ա վե լի աշ խա տա-
տար է

Ձեռ նար կու թյուն նե րի 
ա վե լի մեծ բազ մա-
զա նու թյու նը նշա նա-
կում է, որ մասշ տա-
բային տն տե սու թյուն-
նե րի հնա րա վոր չէ 
հաս նել

Օր գա նա կան սնն-
դամ թեր քի ա վե լի 
բարձր գնե րը նե րա-
ռում են շր ջա կա մի-
ջա վայ րի պաշտ պա-
նու թյու նը

Օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյունն 
ի հայտ է բե րում 
լրա ցու ցիչ զբաղ-
վա ծու թյուն ֆեր մե-
րային տն տե սու-
թյու նում

Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու-
թյու նը կա րող է 
պո տեն ցի ալ կեր-
պով նպաս տել 
տե ղա կան սնն դի 
ան վտան գու թյա նը՝ 
մե ծաց նե լով ըն-
տա նիք նե րի ե կա-
մու տը
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 1.3 Ի րա վի ճա կային խն դիր՝  
          հար ցազ րույց ձեր հա մայն քից ֆեր մե րի հետ

 
Ամ սա թիվ _____________

Լ րաց րել է՝ ____________________________________________________________ 

 Հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցած ֆեր մե րի ա նու նը՝ _____________________________________

1. Ֆեր մե րային տն տե սու թյան հա կիրճ նկա րա գի րը։ Ի ՞նչ է ար տադր վում և ի ՞նչ է վա
ճառ վում։

2. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ձեր ֆեր մայի կա յու նու թյու նը։ Հիմ նա վո րեք պա տաս
խա նը՝ նկա րագ րե լով, թե ի նչ պես են կոնկ րետ գոր ծե լա կեր պե րը նպաս տում կա
յու նու թյա նը։

2Ա. Տն տե սա կան կա յու նու թյուն

	 Ֆեր մե րային տն տե սու թյու նը շա հա վե՞տ է։ Ին չո՞ւ, կամ ին չու՝ ո չ։

	

	Որ քա նո՞վ է կա յուն ֆեր մայի տն տե սա կան վի ճա կը։
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		Որ քա նո՞վ է ֆեր ման ա պա վի նում պե տա կան վճար նե րին։

2Բ. Բնա պահ պա նա կան կա յու նու թյուն
	

	Որ տե ղի՞ց են ստաց վում մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան կարևոր սնն դա տար րե րը։

	

	Ո րո՞նք են հա մա կար գում աղ տո տիչ նե րի աղ բյուր նե րը։

	

	Ինչ պե՞ս են փո խազ դում մի մյանց հետ հա մա կար գի կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը։

	

	Ի՞նչ ագ րո ներդ րանք ներ եք օգ տա գոր ծում։

	Բ նա պահ պա նա կան կա յու նու թյան այլ աս պեկտ նե րը։
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2Գ. Սո ցի ա լա կան կա յու նու թյուն
 
	Ինչ պի սի՞ն է կյան քի ո րա կը ֆեր մայի ըն տա նի քի հա մար։

 
	Ինչ պի սի՞ն է կյան քի ո րա կը ֆեր մայի ցան կա ցած աշ խա տակ ցի հա մար։

	

	Ինչ պե՞ս է ֆեր ման փոխ գոր ծակ ցում հա մայն քի հետ տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ա ռում-
նե րով։

	

	Ի՞նչ կա սեք սո ցի ա լա կան կա յու նու թյան այլ աս պեկտ նե րի մա սին։
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 1.4 Օր գա նա կան բին գո

1.  Հո ղի բեր րի ու թյուն
 Գյու ղատն տե սա կան բույ սե րի ա ճը պահ պա նե լու հո ղի ունա կու թյու նը, այ սինքն՝ ա պա-
հո վե լու բույ սե րի կեն սա վայր և կա յուն ու հետևո ղա կան բարձ րո րակ բեր քատ վու թյուն։

2.  Ցան քաշր ջա նա ռու թյուն
 Նույն հո ղում մշա կա բույ սե րի տե սակ նե րի ո րո շա կի կար գով հեր թա գա յումն է, մաս նա-
վո րա պես հո ղի աղ քա տա ցու մից խու սա փե լու և մո լա խո տե րի, հի վան դու թյուն նե րի և 
վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով։

3.  Ծած կո ցային մշա կա բույ սեր 
Այս բույ սերն ա ճեց վում են բեր քա հա վա քից հե տո հո ղի է րո զի ան և սնն դա տար րե րի 
տա րալ վա ցու մը կան խե լու, ի նչ պես նաև հո ղի վա րի ժա մա նակ հո ղին սնն դա տար րեր 
և օր գա նա կան նյու թեր ա վե լաց նե լու նպա տա կով։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
մեջ սո վո րա բար օգ տա գործ վում են սի դե րատ բույ սեր։ 

4. Են թա ցանք
 Մեկ մշա կա բույ սի ցան քը մյու սի շար քե րի ա րան քում, ի նչ պես այ գում կամ դաշ տում։

5.  Թի թեռ նա ծաղ կա վոր ներ
Fabaceae (կամ Leguminosae) ըն տա նի քի բույ սե րը կամ դրանց պտուղ նե րը կամ սեր-
մե րը։ Թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույ սե րը գյու ղատն տե սու թյան մեջ ա ճեց վում են 
նախևա ռաջ հա տի կըն դե ղե նի, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կե րի ստաց ման 
նպա տա կով և որ պես հո ղի հարս տաց ման կա նաչ պա րար տա նյութ։ Թի թեռ նա ծաղ-
կա վոր տա րած ված մշա կա բույ սե րից են առ վույ տը, ե րեք նու կը, ո լո ռը, լո բին, սի սե ռը, 
ոս պը, մա շը և այլն։ 

6. Ա զո տի ֆիք սում
 Սա գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով մթ նո լոր տային ա զո տը փո խա կերպ վում է ա մո նի ա կի 
(NH3) կամ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար մատ չե լի այլ մո լե կուլ նե րի։

7.  Կոմ պոստ 
Օր գա նա կան նյու թեր, ո րոնք քայ քայ վել և վե րած վել են պա րար տա նյու թի և հո ղի բա-
րե լավ ման մի ջո ցի։ Այն օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ ա ռանց քային բա ղադ-
րիչ է։ 

8. Օգ տա կար օր գա նիզմ ներ
 Գյու ղատն տե սու թյան և այ գե գոր ծու թյան մեջ ա ճի գոր ծըն թա ցին նպաս տող ցան-
կա ցած օր գա նիզմ, այդ թվում՝ մի ջատ ներ, սար դա կեր պեր, այլ կեն դա նի ներ, բույ սեր, 
բակ տե րի ա ներ, սն կեր, վի րուս ներ և նե մա տոդ ներ։ Օ գուտ նե րը նե րա ռում ե ն՝ վնա սա-
տու նե րի դեմ պայ քա րը, փո շո տու մը և հո ղի ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը։ Օգ տա կար 
օր գա նիզմ նե րի հա կադ րու թյունն են վնա սա տու նե րը։

9.  Կեն սա բազ մա զա նու թյուն 
Ար տա ցո լում է կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի քա նա կը, բազ մա տե սա կու թյու նը և փո փո խա-
կա նու թյու նը, ո րոնք փո փոխ վում են ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ։

10.  Մուլ չա պա տում
 Հո ղի վե րին շեր տը բու սա նյու թով ծած կե լը, օ րի նակ՝ տերև նե րով, խո տով, ճյու ղե րով, 
բու սա կան մնա ցորդ նե րով, ծղո տով և այլն։ Ծած կը խթա նում է հո ղաբ նակ օր գա նիզմ-
նե րի (օ րի նակ՝ ան ձրևոր դե րի) գոր ծու նե ու թյու նը։
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11.  Խա ռը ցանք
 Նույն դաշ տում եր կու կամ ա վե լի մշա կա բույ սե րի մի ա ժա մա նակ ա ճե ցում, ո րոն ցից 
մե կը հիմ նա կան մշա կա բույսն է, ի սկ մյուս նե րը ծա ռա յում են գյու ղատն տե սա կան այլ 
նպա տակ նե րի։

12.  Կա նաչ պա րար տա նյութ 
Այն ա ռա ջա նում է, ե րբ ար մա տա խիլ ար ված կամ ցա նած մշա կա բույ սե րի մնա ցորդ նե-
րը թող նում են դաշ տում փտե լու՝ որ պես մուլչ և հո ղի բա րե լավ ման մի ջոց։ Սո վո րա բար 
օգ տա գործ վում են ծած կո ցային մշա կա բույ սեր, ո րոնք ա ճեց վում են հիմ նա կա նում այդ 
նպա տա կով։ Որ պես կա նոն՝ դրանք ման րաց նում են և խառ նում հո ղի շեր տի հետ։

13.  Կեն դա նա կան գո մաղբ
 Կեն դա նա կան գո մաղ բը հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է ար տա թո րան քից։ Կեն դա նա-
կան գո մաղ բի տա րած ված ձևերն են տն տե սու թյան մեջ ստաց ված գո մաղ բը կամ գո-
մաղ բային խառ նուր դը։ Գո մաղ բը սո վո րա բար պա րու նա կում է բու սա նյութ (հա ճախ՝ 
ծղոտ), ո րն օգ տա գործ վել է որ պես կեն դա նի նե րի հա մար ցամ քար և ներծ ծել ար տա-
թո րանքն ու մե զը։

14.  Բույ սե րի կեն սա բա նա կան պաշտ պա նու թյուն
Վ նա սա տու նե րի (մի ջատ ներ, տզեր, մո լա խո տեր և բույ սե րի հի վան դու թյուն ներ) դեմ 
պայ քա րի մի ջոց է՝ օգ տա գոր ծե լով այլ օր գա նիզմ ներ։ Այն հիմն ված է գի շատ չու թյան, 
մա կա բու ծու թյան, խո տա կե րու թյան կամ այլ բնա կան մե խա նիզմ նե րի վրա, սա կայն 
սո վո րա բար են թադ րում է նաև մար դու կող մից կա ռա վար ման ակ տիվ դեր։ 

15. Անձրևորդ
 Խո ղո վա կաձև հատ վա ծա վոր կեն դա նի, ո րը սո վո րա բար ապ րում է հո ղում և սն վում 
է կեն դա նի կամ մա հա ցած օր գա նա կան նյու թե րով։ Մար սո ղա կան հա մա կարգն ան-
ցնում է ո ղջ մարմ նի եր կայն քով։

16.  Զատ կաբ զեզ 
Որ պես կա նոն՝ այս տե սակ նե րի մե ծ  մաս ը հա մար վում է օգ տա կար մի ջատ ներ, քա նի 
որ դրան ցից շա տե րը որ սում են խո տա կեր հա վա սա րաթևեր, ի նչ պես օ րի նակ՝ լվիճ ներ 
կամ որ դան ներ, ո րոնք գյու ղատն տե սա կան վնա սա տու ներ ե ն։ 

17. Օր գա նա կան նյու թեր 
Ած խած նային հիմ քով նյու թեր, ո րոնք հայտ նա բեր վում են բնա կան և ար հես տա կան, 
ցա մա քային և ջրային մի ջա վայ րե րում։ Այս նյու թե րը կազմ ված են օր գա նա կան մի ա-
ցու թյուն նե րից, ո րոնք ա ռա ջա ցել են բու սա կան և կեն դա նա կան օր գա նիզմ նե րի մնա-
ցորդ նե րից և շր ջա կա մի ջա վայ րում դրանց թա փոն նե րից։

18.  Հու մուս
 Քայ քայ ված կամ քայ քայ վող բու սա կան կամ կեն դա նա կան նյու թից ա ռա ջա ցած օր-
գա նա կան նյութ, ո րը սնն դա տար րեր է ա պա հո վում բույ սե րի ա ճի հա մար և բա րե լա-
վում է հո ղի կա ռուց ված քը։ Օր գա նա կան ար տադ րու թյան մեջ հու մու սը բեր րի ու թյան 
բարձ րաց ման հիմ նա կան մի ջոց նե րից մեկն է ։

19.  Վեր մի կոմ պոս տա ցում
 Կոմ պոս տաց ման այս ե ղա նա կի ըն թաց քում օգ տա գոր ծում են որ դե րի տար բեր տե-
սակ ներ, որ պես կա նոն՝ կար միր որ դեր, սպի տակ որ դեր և այլ ան ձրևոր դեր՝ բան ջա րե-
ղե նի կամ սնն դային թա փոն նե րի, ցամ քա րային նյու թե րի քայ քայ վող խառ նուրդ ստեղ-
ծե լու նպա տա կով։

20.  Մուլ չա պա տում
 Հո ղի վե րին շեր տը բու սա նյու թով ծած կե լը, օ րի նակ՝ տերև նե րով, խո տով, ճյու ղե րով, 
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բու սա կան մնա ցորդ նե րով, ծղո տով և այլն։ Ծած կը խթա նում է հո ղաբ նակ օր գա նիզմ-
նե րի (օ րի նակ՝ ան ձրևոր դե րի) գոր ծու նե ու թյու նը։ 

21. Ամ բող ջա կան կա ռա վա րում
 Ֆեր մե րային տն տե սու թյան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գային մո տե ցում։

22.  Կա յու նու թյուն
 Բազ մա զա նու թյու նը և վե րար տադ րո ղա կա նու թյու նը մշ տա պես պահ պա նե լու կեն սա-
բա նա կան հա մա կար գե րի հատ կու թյուն։

23. Բ նա կան պես տի ցիդ ներ
 Պատ րաստ վում կամ ա ռա ջա նում են կեն դա նի օր գա նիզմ նե րից կամ հան դի պում են 
բնու թյան մեջ։ Որ պես կա նոն՝ նվազ ռիս կեր են պա րու նա կում թու նա քի մի կատ նե րի 
հա մե մատ։ Դրանց չն չին քա նակ նե րը կա րող են ար դյու նա վետ լի նել։ Բնա կան պես-
տի ցիդ ներն ա վե լի ա րագ են քայ քայ վում, այ սինքն՝ ա վե լի քիչ աղ տոտ վա ծու թյուն են 
ա ռա ջա ցնում։

24.  Կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյուն 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րի հա մար ա ռանձ նա հա տուկ 
կարևոր է գյու ղատն տե սա կան տար բեր կեն դա նի նե րի հա մար ա պա հո վել սթ րես նե-
րից զերծ և պատ շաճ մի ջա վայր։ Դա են թադ րում է նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք նա-
խա տե սում են մարդ կանց բա րե կե ցու թյան և մեր մո լո րա կի է կո հա մա կար գե րի ա ռող-
ջու թյան բա րե լավ մանն ո ւղղ ված հա մա պար փակ և կան խար գե լե լի մո տե ցում ներ։

25. Գ ՄՕ
 Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր գա նիզմ։ Օր գա նիզմ կամ միկ րոօր գա նիզմ, ո րի գե-
նե տի կա կան նյու թը են թարկ վել է փո փո խու թյան գե նե տի կա կան ճար տա րա գի տու-
թյան մի ջո ցով։

26.  Հա վաս տագ րում 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը, վե րամ շա կող նե րը և վա-
ճա ռող նե րը պետք է խս տո րեն հետևեն ի րա վա կան պա հանջ նե րին, ե թե ցան կա նում 
են օր գա նա կան լո գո օգ տա գոր ծել կամ պի տա կա վո րել ի րենց ար տադ րան քը՝ որ պես 
օր գա նա կան։ Վե րահս կող մար մի նը ստու գում ներ է ի րա կա նաց նում օր գա նա կան ար-
տադ րան քի ար տադ րու թյու նից մինչև սպա ռող շղ թայի բո լոր օ ղակ նե րում՝ պար զե լու, 
թե ա րդյոք պա հանջ նե րը բա վա րար վո՞ւմ ե ն։ Յու րա քան չյուր օ պե րա տոր (ֆեր մեր, վե-
րամ շա կող, վա ճա ռող, ներկ րող կամ ար տա հա նող) ստուգ ման է են թարկ վում տա րե-
կան ա ռն վազն մեկ ան գամ կամ ա վե լի հա ճախ՝ ռիս կե րի գնա հատ ման հի ման վրա։

27.  Մա տե նա վա րում
 Հա վաս տագր ված գոր ծըն թա ցում պետք է պահ պան վեն վա ճառ քի, պի տա կա վոր ման 
հա մար նա խա տես ված կամ որ պես «օր գա նա կան» ներ կա յաց ված գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րանք նե րի ար տադ րու թյան, բեր քա հա վա քի և մթեր ման հետ կապ ված 
փաս տաթղ թե րը և ար ձա նագ րու թյուն նե րը։

28.  Փո խա կեր պում 
Ոչ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ան ցումն օր գա նա կա նի։ Օր գա նա կան լո գո և 
պի տա կա վո րում օգ տա գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում է եր կար և բարդ գոր ծըն թաց՝ 
ը ստ կա նո նա կար գե րի։ 

29. Ա զատ պահ վածք 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րի հա մար նա խընտ րե լի գյու-
ղատն տե սա կան հա մա կարգ, ո րն ա պա հո վում է կեն դա նի նե րի բա վա րար ա զա տու-
թյու նը դր սում զբոս նե լու և ի րենց բնա կան վար քա գի ծը դրսևո րե լու հա մար։
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1.5  Քար տե զագր ման ստու գա ցանկ

 •	 Ընդ հա նուր բնու թագ րիչ ներ (հո ղակ տոր նե րի մա կե րես, քա նակ, …)
•	  Ֆի զի կա կան են թա կա ռուց վածք (շի նու թյուն ներ, ջեր մոց ներ, մուտ քի ճա նա պարհ ներ, 

պա հես տա վոր ման շեն քեր, ամ բար ներ, ա նաս նա գո մեր, գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
ներ, …)

•	  Սո ցի ա լա կան են թա կա ռուց վածք (օգ նող նե րի, հարևան ֆեր մեր նե րի, ըն կեր նե րի, ըն տա-
նի քի ան դամ նե րի թի վը, …)

•	 Մ շա կա բույ սե րի մշակ ման հա մա կար գեր (այ գի ներ, բան ջա րա նոց ներ, …)
•	 Ջ րային ռե սուրս ներ (ջր հոր ներ, ջրանցք ներ, …) 
•	 Օր գա նա կան նյու թե րի աղ բյուր ներ և կա ռա վա րում (կեն դա նա կան գո մաղբ, կոմ-

պոստ, …) 
•	 Ան տա ռա շեր տեր (կա նաչ ցան կա պատ, ան մշակ տա րածք ներ) 
•	 Ա րո տա վայ րեր
•	  Հո ղային պայ ման ներ (մ շակ ման հա մար լավ և վատ հո ղեր, է րո զի ա, խո նա վու թյուն, աղ-

տոտ վա ծու թյուն, …)
•	 Կ լի մա (տե ղում նե րի բաշխ վա ծու թյուն և քա նակ, ջեր մաս տի ճան, ցր տա հա րու թյան ռիս-

կեր, արևային ժա մեր, …) 
•	 Արևային և ստ վե րային տա րածք ներ
•	  Քա մի
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1.6  Բաց թողն ված տե ղե րով տեքստ  
օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան վե րա բե րյալ

 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ծա գու մը, պատ մու թյու նը 
և հիմ նա կան ար ժեք նե րը։
 Խո շոր ար դյու նա բե րա կան ե րկր նե րում՝ Բրի տա նի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ճա պո նի ա յում և 

Ա ՄՆ-ո ւմ, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան (ՕԳ) շար ժում ներ ի հայտ ե կան 1930-ա կան և 40-

ա կան թվա կան նե րին՝ որ պես ______________________, մաս նա վո րա պես՝ սին թե տիկ ա զո-

տային (N) պա րար տա նյու թե րի օգ տա գործ ման այ լընտ րանք։ Սին թե տիկ N-ը մատ չե լի դար-

ձավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո, ե րբ N-ի ֆիքս ման Հա բեր-Բո շի մե թո դով 

պայ թու ցիկ նե րի ար տադ րու թյան են թա կա ռուց ված քը փո խա կերպ վեց _________ ար տադ րու-

թյան։ Քի մի ա կան հիմ քով _________________ Ֆոն Լի բի խի տե սու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ N-ը, 

P-ը և K-ը գլ խա վո րում է ին բույ սի ա ճի հա մար ան հրա ժեշտ քի մի ա կան տար րե րի ցու ցա կը, 

մինչև 1980-ա կան նե րը գրե թե բա ցա ռա պես կի րառ վում էր որ պես հո ղի բեր րի ու թյան տե սա-

կան հիմք։

______________ հի ման վրա հո ղային մշա կա բույ սե րի կա ռա վար ման գի տա կան հեն քը 

մշակ վել է վա ղուց։ 1920-ա կան և 30-ա կան թվա կան նե րին ի րա կա նաց վել է ա ռա ջին հե տա զո-

տու թյու նը __________________ և մշա կա բույ սե րի ա ճի հետ ա ռն չու թյան վե րա բե րյալ։

 Գեր մա նի ա յում և Ա վստ րի ա յում դեռևս 1920-ա կան նե րին Ռու դոլֆ Շտայ ներն ը նդ գծել է այն 

գա ղա փա րը, որ հե տա գա յում պետք է վե րած վեր կեն սա դի նա միկ գյու ղատն տե սու թյան (ՕԳ 

վաղ և դեռևս գոր ծող տար բե րակ) սկզ բունք նե րի։ Կեն սա դի նա միկ հա մա կար գում օգ տա գործ-

վում են ______________________________, այն ունի ֆեր մե րային տն տե սու թյան վար ման 

պրակ տի կա յում ուժեղ մե տա ֆի զի կա կան բա ղադ րիչ և հա մար վում է «օր գա նա կան գու մա րած 

մե տա ֆի զի կա կան» ո ւղղ վա ծու թյուն ունե ցող։ 

ՕԳ ժա մա նա կա կից շարժ ման պրակ տիկ հիմ քը դր վել է 1940-ա կան նե րին և սևեռ ված էր 

գյու ղատն տե սու թյան մեջ օր գա նա կան նյու թե րի կարևո րու թյան վրա։ Հատ կան շա կան է, որ 

______________ վե րա բե րյալ Չարլզ Դար վի նի հայտ նի աշ խա տու թյու նը հիմ նա րար նշա նա-

կու թյուն ունե ցավ ՕԳ պի ո ներ նե րի հա մար՝ հաս կա նա լու հո ղում օր գա նա կան նյու թե րի դի նա-

մի կան։

____________________ եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծել է 1940թ. Լորդ Նորթ-

բուրնն իր «Հա յացք հո ղին» (Look to the Land) գր քում։ Նորթ բուր նը եզ րույթն օգ տա-

գոր ծել է ոչ մի այն ________________ հա մար օր գա նա կան նյու թե րի կի րառ ման, այլև 

_____________________________, ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու, հո ղե րի, մշա կա բույ սե րի, կեն-

դա նի նե րի և հա սա րա կու թյան ին տեգր ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը շեշ տե լու նպա տա կով։ 

Այ սօր այդ հա մա կար գային մո տե ցումն ըն կած է ՕԳ հիմ քում և հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ունի 

ՕԳ հա մայն քի ո րո շում նե րը հաս կա նա լու հա մար, ի նչ պես օ րի նակ՝ տրանս գեն մշա կա բույ սե րի 

կամ սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյա նը ________________ ցու ցա բե րե լը, հիմ նա կան մի տում նե-

րի ա ռևտ րայ նաց ման հետ կապ ված իր ան հանգս տու թյու նը և ՕԳ ո լոր տում սո ցի ա լա կան և 

է թի կա կան հար ցե րի նե րառ ման ո ւղ ղու թյամբ կա տա րած վեր ջին քայ լե րը։ 
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ՕԳ սահ մա նում նե րը ո ղջ աշ խար հում մի ան ման են և, որ պես մշա կա բույ սե րի ար տադ րու-

թյան և ա նաս նա բու ծու թյան հիմք, սևեռ վում են __________________ վրա։ 

Օր գա նա կան եզ րույ թը նաև պի տա կա վո րող եզ րույթ է, ո րը նշա նա կում է ար տադ րանք, 

ո րի ար տադր ման, մթեր ման, վե րամ շակ ման և շու կա յա հան ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը ե ղել է 

________________ հա մա պա տաս խան (ՊԳԿ 2000)։ « Կեն սա բա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» 

և «բ նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» եզ րույթ նե րը հա մար ժեք են ՕԳ հաս կա ցու թյա նը, հա մա-

պա տաս խա նա բար, Եվ րո պա յում և Ճա պո նի ա յում։ 

ՕԳ սահ մա նում նե րը գնա լով ա վե լի հա ճախ են նե րա ռում __________________, այ սինքն՝ 

ար դար աշ խա տան քային պրակ տի կա, ըն տա նե կան ֆեր մե րային տն տե սու թյան կեն սու նա կու-

թյուն և կեն դա նի նե րի է թի կա կան հար ցեր (Օ ԳՇՄԴ 2001a)։

_________________ ո լոր տում է թի կա կան հար ցե րի նկատ մամբ ա ճող ուշադ րու թյունն ազ-

դե ցու թյուն է ունե ցել ՕԳ մեջ ա նաս նա բու ծու թյան ստան դարտ նե րի վրա (վեր ջերս Եվ րո պա-

յում՝ ԵՄ թիվ 834/2007 կա նո նա կար գով)։
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 Պա տաս խան

 Խո շոր ար դյու նա բե րա կան ե րկր նե րում՝ Բրի տա նի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ճա պո նի ա յում և 

Ա ՄՆ-ո ւմ, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան (ՕԳ) շար ժում ներն ի հայտ ե կան 1930-ա կան և 

40-ա կան թվա կան նե րին՝ որ պես գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սի ֆի կաց ման, մաս նա վո րա պես՝ 

սին թե տիկ ա զո տային (N) պա րար տա նյու թե րի օգ տա գործ ման այ լընտ րանք։ Սին թե տիկ N-ը 

մատ չե լի դար ձավ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո, ե րբ N-ի ֆիքս ման Հա բեր-

Բո շի մե թո դով պայ թու ցիկ նե րի ար տադ րու թյան են թա կա ռուց ված քը փո խա կերպ վեց N պա-

րար տա նյու թի ար տադ րու թյան։ Քի մի ա կան հիմ քով բույ սե րի սնուց ման Ֆոն Լի բի խի տե սու-

թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ N-ը, P-ը և K-ը գլ խա վո րում է ին բույ սի ա ճի հա մար ան հրա ժեշտ քի մի-

ա կան տար րե րի ցու ցա կը, մինչև 1980-ա կան նե րը գրե թե բա ցա ռա պես կի րառ վում էր որ պես 

հո ղի բեր րի ու թյան տե սա կան հիմք։ 

Օր գա նա կան ներդ րանք նե րի հի ման վրա հո ղային մշա կա բույ սե րի կա ռա վար ման գի տա-

կան հեն քը մշակ վել է վա ղուց։ 1920-ա կան և 30-ա կան թվա կան նե րին ի րա կա նաց վել է ա ռա-

ջին հե տա զո տու թյու նը հո ղի օր գա նա կան նյու թե րի և մշա կա բույ սե րի ա ճի հետ ա ռն չու թյան 

վե րա բե րյալ։

 Գեր մա նի ա յում և Ա վստ րի ա յում դեռևս 1920-ա կան նե րին Ռու դոլֆ Շտայ ներն ը նդ գծել է այն 

գա ղա փա րը, որ հե տա գա յում պետք է վե րած վեր կեն սա դի նա միկ գյու ղատն տե սու թյան (ՕԳ 

վաղ և դեռևս գոր ծող տար բե րակ) սկզ բունք նե րի։ Կեն սա դի նա միկ հա մա կար գում օգ տա գործ-

վում են կոմ պոս տի պատ րաստ ման բա ղադ րա տոմ սեր, այն ունի ֆեր մե րային տն տե սու թյան 

վար ման պրակ տի կա յում ուժեղ մե տա ֆի զի կա կան բա ղադ րիչ և հա մար վում է «օր գա նա կան 

գու մա րած մե տա ֆի զի կա կան» ո ւղղ վա ծու թյուն ունե ցող։ 

ՕԳ ժա մա նա կա կից շարժ ման պրակ տիկ հիմ քը դր վել է 1940-ա կան նե րին և սևեռ ված էր 

գյու ղատն տե սու թյան մեջ օր գա նա կան նյու թե րի կարևո րու թյան վրա։ Հատ կան շա կան է, որ 

ան ձրևոր դե րի վե րա բե րյալ Չարլզ Դար վի նի հայտ նի աշ խա տու թյու նը հիմ նա րար նշա նա կու-

թյուն ունե ցավ ՕԳ պի ո ներ նե րի հա մար՝ հաս կա նա լու հո ղում օր գա նա կան նյու թե րի դի նա մի-

կան։

«Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծել է 1940թ. Լորդ 

Նորթ բուրնն իր «Հա յացք հո ղին» (Look to the Land) գր քում։ Նորթ բուր նը եզ րույթն օգ տա գոր-

ծել է ոչ մի այն հո ղի բեր րի ու թյան հա մար օր գա նա կան նյու թե րի կի րառ ման, այլև ֆեր ման՝ 

որ պես օր գա նա կան կամ ամ բող ջա կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու և կա ռա վա րե լու, հո ղե րի, մշա-

կա բույ սե րի, կեն դա նի նե րի և հա սա րա կու թյան ին տեգր ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը շեշ տե լու 

նպա տա կով։ Այ սօր այդ հա մա կար գային մո տե ցումն ըն կած է ՕԳ հիմ քում և հիմ նա րար նշա-

նա կու թյուն ունի ՕԳ հա մայն քի ո րո շում նե րը հաս կա նա լու հա մար, ի նչ պես օ րի նակ՝ տրանս-

գեն մշա կա բույ սե րի կամ սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյա նը դի մադ րու թյուն ցու ցա բե րե լը, հիմ-

նա կան մի տում նե րի ա ռևտ րայ նաց ման հետ կապ ված իր ան հանգս տու թյու նը և ՕԳ ո լոր տում 

սո ցի ա լա կան և է թի կա կան հար ցե րի նե րառ ման ո ւղ ղու թյամբ կա տա րած վեր ջին քայ լե րը։ 

ՕԳ սահ մա նում նե րը ո ղջ աշ խար հում մի ան ման են և, որ պես մշա կա բույ սե րի ար տադ րու-

թյան և ա նաս նա բու ծու թյան հիմք, սևեռ վում են է կո լո գի ա կան սկզ բունք նե րի վրա։ 
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Օր գա նա կան եզ րույ թը նաև պի տա կա վո րող եզ րույթ է, ո րը նշա նա կում է ար տադ րանք, 

ո րի ար տադր ման, մթեր ման, վե րամ շակ ման և շու կա յա հան ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը ե ղել է օր-

գա նա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան (ՊԳԿ 2000)։ « Կեն սա բա նա կան գյու ղատն-

տե սու թյուն» և «բ նա կան գյու ղատն տե սու թյուն» եզ րույթ նե րը հա մար ժեք են ՕԳ հաս կա ցու թյա-

նը, հա մա պա տաս խա նա բար, Եվ րո պա յում և Ճա պո նի ա յում։ 

ՕԳ սահ մա նում նե րը գնա լով ա վե լի հա ճախ են նե րա ռում սո ցի ա լա կան և է թի կա կան խն-

դիր ներ, այ սինքն՝ ար դար աշ խա տան քային պրակ տի կա, ըն տա նե կան ֆեր մե րային տն տե սու-

թյան կեն սու նա կու թյուն և կեն դա նի նե րի է թի կա կան հար ցեր (Օ ԳՇՄԴ 2001a)։

 Կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյան ո լոր տում է թի կա կան հար ցե րի նկատ մամբ ա ճող ուշադ-

րու թյունն ազ դե ցու թյուն է ունե ցել ՕԳ մեջ ա նաս նա բու ծու թյան ստան դարտ նե րի վրա (վեր ջերս 

Եվ րո պա յում՝ ԵՄ թիվ 834/2007 կա նո նա կար գով)։
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1.7  Կողմ և դեմ բա նա վեճ

 Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ներ՝ ա ռա վե լու թյուն ներ 

•	 Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի ար տադ րան քը զերծ է պես տի ցիդ նե րից և 

ստեղծ վում է կա յուն ար տադ րու թյան սկզ բուն քով։ 

•	 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը բա րե լա վում է հո ղի ո րա կը, ին չը նվա զեց նում է սնն-

դա տար րե րի և ջրի կո րուս տը։

•	 Մ շա կա բույ սե րի բազ մա զա նու թյու նը մե ծա նում է, և օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 

մե թոդ նե րը խա թա րում են հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի շր ջա փու լե րը։ 

•	 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ ներն ա վե լի սեր տո րեն են հա մա պա տաս խա-

նում մշա կա բույ սի տե սա կին և սե զո նայ նու թյա նը, հո ղի պայ ման նե րին։

 
Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ներ՝ թե րու թյուն ներ 

•	 Օր գա նա կան ե ղա նա կով ա ճեց ված մշա կա բույ սեր՝ բեր քատ վու թյան մա կար դակն ա վե լի 

ցածր է, և ա վե լի շատ հո ղա տա րածք է պա հանջ վում նույն ար տադ րան քը ստա նա լու հա մար։ 

•	 Օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րից ստաց ված օր գա նա կան սնն դամ թեր քը 

կա րող է ա վե լի կարճ կյանք և ան շուք տեսք ունե նալ։

•	  Քա նի որ օր գա նա կան մե թոդ նե րը չեն ա պա հո վում այն քան շատ մշա կա բույ սե րի ար-

տադ րու թյուն, որ քան գյու ղատն տե սու թյան ին տեն սիվ մե թոդ նե րը, ա պա դա հան գեց-

նում է գնա ճի։ 

•	 Օր գա նա կան մե թոդ նե րի դեպ քում գո մաղ բի կի րա ռու մը կա րող է հան գեց նել ար-

տադրան քի բակ տե րի ալ ախ տա հար ման։

•	 Մ շա կա բույ սե րի ը նտ րու թյու նը (հատ կա պես սե զո նից դուրս) կա րող է սահ մա նա փակ 

լինել։ 

•	 Ի վեր ջո՝ օր գա նա կան կամ հնաոճ պես տի ցիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը նույն պես կա րող է 

վնաս հասց նել շր ջա կա մի ջա վայ րին։

 

Ին տեն սիվ ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ներ՝ ա ռա վե լու թյուն ներ 

•	 Ին տեն սիվ գյու ղատն տե սու թյու նը ե ղել է ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճի ո ւղ ղա կի գոր ծոն-

նե րից մե կը։ 

•	 Ին տեն սիվ գյու ղատն տե սու թյան մե թոդ նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 

ե ղել բնակ չու թյան ա ճով։ 

•	 Այս մե թոդ նե րը 3-4 ան գամ մե ծաց րել են մշա կա բույ սե րի բեր քատ վու թյու նը ա վե լի է քս-

տեն սիվ (սա կավ ներդ րանք նե րով) մե թոդ նե րով ա ճեց ված տե սակ նե րի հա մե մատ։

•	  Հա ցա հա տի կի ար տադ րու թյու նը վեր ջին 50 տար վա ըն թաց քում ե ռա պատկ վել է։ Սա 

ազ դում է նաև հա մաշ խար հային սո վի վրա. հա ցա հա տի կի ար տադ րու թյու նը մեկ շն չի 

հաշ վով ա ճել է՝ նվա զեց նե լով հա մաշ խար հային սո վը։

•	 Սնն դամ թեր քի ար ժե քը նույն պես նվա զել է, և ա վե լի շատ սնունդ է վա ճառ վում հա-

մաշ խար հային մա կար դա կով։ Ար տադ րու թյունն ա վե լի ա րագ և ար դյու նա վետ է, քան 

այլընտ րանք նե րի դեպ քում։
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Ին տեն սիվ ֆեր մե րային տն տե սու թյուն ներ՝ թե րու թյուն ներ

•	  Բեր քատ վու թյան մե ծա ցու մը կա րող է կա յուն չլի նել, ը նդ հա նուր ար տադ րու թյան մեջ 

հա ցա հա տի կի տո կո սը նվա զում է, և մեկ շն չի հաշ վով ար տադ րու թյան տո կո սը ներ կա-

յում, նվա զում է ։

•	  Պես տի ցիդ նե րի օգ տա գոր ծու մը մե ծա նում է, սա կայն նվա զում է դրանց ար դյու նա վե-

տու թյու նը։

•	  Պա րար տա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը նույն պես մե ծա նում է, սա կայն վատ թա րա նում է 

հո ղի և ջրի ո րա կը։ 

•	 Աղ քատ ե րկր ներն ա պա վի նում են ար տա քին ա ջակ ցու թյա նը և չեն կա րող ի րենց թույլ 

տալ գնել բա վա կա նա չափ պա րար տա նյու թեր՝ մշա կա բույ սե րի բարձր բեր քատ վու թյուն 

ա պա հո վե լու հա մար։
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1.8  Դե րա խաղ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյա նը կողմ 
և դեմ տե սա կետ նե րի վե րա բե րյալ

 Բուժ քույր։ Այս պա հից ի վեր բո լորդ պետք է դա դա րեց նեք օգ տա գոր ծել թու նա քի մի կատ-
ներ։ Ե թե դուք շա րու նա կեք դրանք օգ տա գոր ծել, ա պա դա կա ռա ջաց նի ա ռող ջա կան մի շարք 
խն դիր ներ՝ փս խում, փոր լու ծու թյուն, գլ խապ տույտ և գլ խա ցավ։ Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա-
րում դրանք կա րող են ա ռա ջաց նել այլ հի վան դու թյուն ներ՝ մաշ կի քաղց կեղ, լ յար դի հի վան դու-
թյուն, ա ղի քային խն դիր ներ, մե նին գիտ, թո քային խն դիր ներ, շն չա ռա կան խն դիր ներ և այլն։ 
Կար ծում ե մ՝ բո լորդ պետք է հրա ժար վեք դրանց օգ տա գոր ծու մից, քա նի որ ա պա գա յում կա-
րող եք հի վան դու թյուն ձեռք բե րել։ Ես հաս կա նում եմ, որ շատ դժ վար է շու կայից գնել ա ռանց 
քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րի ա ճեց ված բան ջա րե ղեն։ Ես տանն ունեմ իմ բան ջա րա նո ցը։ 
Այն ա ռողջ բան ջա րե ղեն է ա պա հո վում ըն տա նի քիս հա մար, այն պես որ այժմ ուտում ե նք բան-
ջա րե ղեն, ո րն այլևս վնա սա կար չէ մեր ա ռող ջու թյան հա մար։

 Տար րա կան դպ րո ցի ուսու ցիչ։ Ես ուսու ցիչ եմ աշ խա տում այս գյու ղում և կցան կա նայի 
ձեզ հետ կիս վել իմ գա ղա փար նե րով։ Ես հան դի պել եմ տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ով քեր մի քա նի ֆեր մեր ի հետ զրու ցել են քի մի ա կան 
պես տի ցիդ նե րի և պա րար տա նյու թե րի օգ տա գործ ման հետևանք նե րի մա սին։ Ի նչ պես բուժ-
քույ րը նշեց, մենք պետք է ա ճեց նենք մեր սե փա կան մշա կա բույ սե րը՝ օգ տա գոր ծե լով բնա կան 
պես տի ցիդ ներ և պա րար տա նյու թեր, քա նի որ դրանք բա րե լա վում են մշա կա բույ սե րի ո րա կը, 
բեր քատ վու թյու նը նույնն է, ի նչ քի մի ա կան նյու թեր կի րա ռե լու դեպ քում, և որ ա մե նա կարևորն 
է, ա վե լի ա ռողջ ե նք սն վում։ Մենք պետք է բազ մա զան մշա կա բույ սեր ա ճեց նենք՝ մի մյանց հետ 
փո խա նա կե լու մեր ար տադ րան քը։

 Ֆեր մեր։ Ես ֆեր մեր եմ այս գյու ղում։ Իմ ըն տա նի քի ե կա մու տը կախ ված է իմ ար տադ րած 
բան ջա րե ղե նից և գի նուց։ Ես թու նա քի մի կատ ներ եմ օգ տա գոր ծում՝ պայ քա րե լու վնա սա տու-
նե րի դեմ, ո րոնք ո չն չաց նում են իմ բեր քը։ Կար ծում ե մ՝ թու նա քի մի կատ նե րի կի րա ռումն ան-
հրա ժեշտ է բարձր բեր քատ վու թյուն ա պա հո վե լու հա մար։ Սո վո րա բար, սկ սում եմ սրս կել ա ճի 
սկզ բից մինչև բեր քա հա վա քից մեկ շա բաթ ա ռաջ և այ նու հետև վա ճա ռում ե մ։ Այ դու հան դերձ, 
հա ճա խա կի ունե նում եմ ա ռող ջա կան խն դիր ներ՝ գլ խա ցավ, փոր լու ծու թյուն, սրտ խառ նոց, սա-
կայն ստիպ ված եմ քի մի ա կան նյու թեր օգ տա գոր ծել։ Մի ան գամ մաս նակ ցել եմ վնա սա տու նե-
րի դեմ թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գործ ման հետևանք նե րի վե րա բե րյալ վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թա ցի, սա կայն չեմ հա վա տում այն տեղ աս վա ծին, ո ւս տի շա րու նա կում եմ թու նա քի մի-
կատ ներ կի րա ռել, քա նի որ մյուս ֆեր մեր նե րը ևս այդ պես են վար վում։ 

Ա վագ դպ րո ցի ուսու ցիչ։ Տի կին Ֆի փը 36 տա րե կան է և շուրջ տա սը տա րի աշ խար-
հագրու թյուն է դա սա վան դել ա վագ դպ րո ցում։ Նա իր ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նում է մարդ-
կանց և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա քի մի ա կան պա րար տա նյու թե րի ազ դե ցու թյուն նե րի մա սին։ 
Տա րի ներ շա րու նակ ֆեր մեր նե րի մեծ մա սը դեռևս չեն փո խել թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա-
գործ ման ի րենց սո վո րու թյու նը։ Նրա կար ծի քով՝ մի այն ա շա կերտ նե րին սո վո րեց նե լը բա վա-
րար չէ։ Մենք պետք է հոր դո րենք ա շա կերտ նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րին՝ փո խել այ գե գոր-
ծու թյան ի րենց սո վո րույթ նե րը և ցույց տալ հետևանք նե րը, թե ի նչ տե ղի կու նե նա չփո խե լու 
դեպ քում։ Ի վեր ջո՝ նա խրա խու սում է բո լոր ֆեր մեր նե րին և գյու ղա պե տին՝ գյու ղում լայ նո րեն 
տա րա ծել այն տե ղե կատ վու թյու նը, ո րը ստա ցել են CEDAC (Հա մայն քի տն տե սա կան զար գաց-
մանն ա ջակ ցող կոր պո րա ցի ա) գյու ղատն տե սա կան կազ մա կեր պու թյան ի րա կա նաց րած վե-
րա պատ րաստ ման ըն թաց քում։ 
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Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր։ Ես պա րոն Թան կյանն ե մ։ 
Ես այս գյու ղի ֆեր մեր եմ և 5 տա րի ա ռաջ հրա ժար վել եմ թու նա քի մի կատ նե րի կի րա ռու մից։ 
Օգ տա գոր ծում եմ բնա կան պես տի ցիդ ներ և կոմ պոս տային պա րար տա նյութ և բան ջա րե ղե-
նի մի ան գա մայն լավ բերք եմ ստա նում։ Բա ցի դրանից՝ իմ բան ջա րե ղե նը կա րող եմ վա ճա ռել 
մյուս գյու ղա ցի նե րին, ով քեր գնա հա տում են լավ գնով ա ռողջ սնուն դը։ Շու կայից քի մի ա կան 
պա րար տա նյու թեր գնե լու դեպ քում իմ ծախ սե րը կր ճատ վում ե ն։ Ա մե նա կարևո րը՝ ես նկա տել 
եմ, որ ա ռող ջա կան վի ճակս բա րե լավ վել է թու նա քի մի կատ նե րի կի րա ռու մից հրա ժար վե լուց 
հե տո։ Քա նի որ ի նքս հաս կա ցել եմ, որ թու նա քի մի կատ ներն ազ դում են ֆեր մեր նե րի ա ռող-
ջու թյան վրա, ես մտա հոգ ված եմ նրանց ա պա գա ա ռող ջա կան վի ճա կով։ Ցան կա նում եմ, որ 
բո լորն էլ ի նձ նման հրա ժար վեն թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մից։

 Գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի խորհր դա տու։ Հե տա զո տու թյան հա մա ձայն՝ ե րկ րի մի 
շարք տա րածք նե րում հայտ նա բեր վել է, որ թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մը բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն է ունե ցել բան ջա րե ղե նային ար տադ րան քի վրա։ Դա ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
է ի հայտ բե րում թե՛ ֆեր մեր նե րի և թե՛ սպա ռող նե րի հա մար։ Խմե լու ջուրն այդ տա րածք նե-
րում աղ տոտ ված է և եր բեմն պի տա նի չէ օգ տա գործ ման հա մար։ Որ պես գյու ղատն տե սու-
թյան ո լոր տի պա տաս խա նա տու՝ այ ցե լել եմ այդ տա րածք ներ։ Ես փորձ ունեմ, թե ի նչ պես տե-
ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել ֆեր մեր նե րին թու նա քի մի կատ նե րի ազ դե ցու թյան մա սին՝ դրանց 
օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նե լու հա մար։ Ես նրանց սո վո րեց նում եմ նաև, թե ի նչ պես կոմ պոս-
տային պա րար տա նյութ պատ րաս տել բնա կան ե ղա նա կով։ Կար ծում եմ, որ կոմ պոս տային 
պա րար տա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը և տուն կի ժա մա նակ ճիշտ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը կա րող 
են ա պա հո վել բարձր բեր քատ վու թյուն, բա վա րար ե կա մուտ և դրա կան ազ դե ցու թյուն ունե նալ 
շր ջա կա մի ջա վայ րի, սո ցի ա լա կան և մար դու ա ռող ջու թյան վրա։

 Վա ճա ռող։ Տի կին Ար շա կու նին 35 տա րե կան է և փոքր խա նութ ունի գյու ղում։ Նա 5 տա րի 
զբաղ վում է թու նա քի մի կատ նե րի վա ճառ քով, ո րից բարձր շա հույթ է ստա նում։ Նա ա սում է, 
որ աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում թու նա քի մի կատ ներ են օգ տա գոր ծում, այ լա պես ի նչ պե՞ս կա-
րող են պայ քա րել վնա սա տու մի ջատ նե րի դեմ։ Ֆեր մեր նե րին թու նա քի մի կատ ներ վա ճա ռե լուց 
ա ռաջ նա միշտ բա ցատ րում է, թե ի նչ պես դրանք ճիշտ օգ տա գոր ծել։ Ե թե թու նա քի մի կատ-
ներն ար դյու նա վետ չլի նեն, նա չի կա րո ղա նա լավ վա ճա ռել այս գյու ղում։ Նրա կար ծի քով՝ 
թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մը չի հան գեց նում ա ռող ջա կան լուրջ խն դիր նե րի, քա նի որ 
բան ջա րե ղե նը պատ րաս տե լուց և ուտե լուց ա ռաջ սո վո րա բար լվա նում ե նք։ Նա չի ցան կա նում, 
որ գյու ղի բո լոր ֆեր մեր նե րը հրա ժար վեն թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մից։

 Գյու ղա պետ։ Նա ժո ղո վի նա խա գահն է և պար տա վոր է ուշա դիր լսել բո լոր մաս նա կից-
նե րի կար ծիք նե րը նախ քան թու նա քի մի կատ նե րի խնդ րի լուծ ման վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց-
նե լը։ «Ել նե լով քն նար կու մից՝ ես հա մա ձայն եմ, որ թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծումն իս կա-
պես ազ դում է մար դու ա ռող ջու թյան և մեր գյու ղի սո ցի ա լա կան ու տն տե սա կան մի ջա վայ րի 
վրա։ Պար զա պես ցան կա նում եմ հի շեց նել, որ պա րոն Քար դա շյա նը, ով ապ րում էր մեր գյու-
ղում, մա հա ցավ ան ցյալ ա միս։ Հա վա նա բար այն պատ ճա ռով, որ տա րի ներ շա րու նակ թու-
նա քի մի կատ ներ է սրս կել ա ռանց պաշտ պա նիչ հա գուս տի։ Եր բեմն նա թու նա քի մի կատ նե րի 
տա րան լվա նում էր գյու ղի լճա կում։ Հի շո՞ւմ եք, ե րբ մի ան գամ բո լո րիս մոտ փոր լու ծու թյուն և 
փս խում էր ա ռա ջա ցել։ Ո ւս տի ցան կա նում եմ վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նել, որ գյու ղում բո լոր 
ֆեր մեր նե րը պետք է այ սու հետ հրա ժար վեն թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գոր ծու մից, հատ կա-
պես որ մե զա նից ո մանք ար դեն ի սկ տե ղյակ են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մա սին։ 
Մենք բո լորս պետք է հետևենք պա րոն Թան կյա նի օ րի նա կին, ով բան ջա րե ղեն է ա ճեց նում՝ 
օգ տա գոր ծե լով բնա կան պես տի ցիդ ներ և պա րար տա նյու թեր։ Այս հան դի պու մից հե տո մենք 
կայ ցե լենք նրա այ գի»։
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 Ֆեր մե րի կին։ Նախ քան թու նա քի մի կատ ներ օգ տա գոր ծելն իմ ա մու սի նը ե րբևէ ա ռող-
ջա կան խն դիր ներ չի ունե ցել։ Ե րբ նա սկ սեց օգ տա գոր ծել այդ նյու թե րը, ես նկա տում է ի, որ 
ա մեն ան գամ դրանց կի րա ռու մից հե տո նրա մոտ ի հայտ է ին գա լիս ա կն հայտ ախ տան շան-
ներ՝ գլ խա ցավ, գլ խապ տույտ, ի սկ եր բեմն նույ նիսկ՝ փս խում։ Ար դյուն քում նրա ա ռող ջու թյու նը 
հետզ հե տե վատ թա րա նում է։ Ո ւս տի ես հոր դո րում եմ նրան այլևս չօգ տա գոր ծել թու նա քի մի-
կատ ներ, քա նի որ դրանք լր ջո րեն վնաս են հասց նում նրա ա ռող ջու թյա նը։ Մենք պետք է լավ 
բերք ստա նանք մեկ այլ ե ղա նա կով։

 Ֆեր մե րի ե րե խա։ Դա սե րից ա զատ ժա մա նակ ես միշտ օգ նում եմ ծնող նե րիս բան ջա րա-
նո ցում։ Պո կում եմ մո լա խո տե րը և պատ րաս տում հո ղը այն մա սում, որ տեղ հայրս թու նա քի մի-
կատ ներ է սրս կում։ Չգի տեմ ին չու, հա ճախ ի նձ վատ եմ զգում և այդ ժա մա նակ չեմ կա րո ղա-
նում դպ րոց գնալ։

Ս պա ռող։ Ես հե ռուս տա ցույ ցով լսե ցի թու նա քի մի կատ նե րի օգ տա գործ ման հետևանք նե րի 
մա սին և հաս կա ցա, որ մեր կե րած սնուն դը կա րող է վատ հետևանք ներ ունե նալ մեր ա ռող ջու-
թյան վրա։ Ի նձ ան հանգս տաց նում է ե րե խա նե րիս ա ռող ջու թյու նը, ո ւս տի խնդ րե ցի տե ղի պա-
րե նային խա նու թում ի նձ վա ճա ռել քի մի ա կան նյու թե րից զերծ օր գա նա կան սնունդ։ Սա կայն 
խա նու թում տե ղյակ չէ ին, թե ի նչ է նշա նա կում «օր գա նա կան սնունդ»։ Նրանք ի նձ ա սա ցին, որ 
այս գյու ղում ա մեն ի նչն օր գա նա կան է։ Ես պատ րաստ եմ ա վե լի շատ վճա րել ա ռողջ սնն դի 
հա մար, սա կայն չգի տեմ՝ որ տե ղից կա րող եմ գնել այն։
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1.9 Պն դում ներ սահ մա նագ ծի  
վար ժու թյան հա մար

•	 «Ա ռա վե լա գույն բեր քատ վու թյուն է ա պա հով վել գյու ղատն տե սա կան հո ղի մեկ մի ա վո րի 
հաշ վով»։

•	 « Պես տի ցիդ նե րը վնաս են հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին»։
•	 « Պես տի ցիդ նե րը վնաս են հասց նում մար դու ա ռող ջու թյա նը»։
•	 « Սին թե տիկ պա րար տա նյու թե րի և պես տի ցիդ նե րի, ի նչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան 

մե քե նա նե րի օգ տա գոր ծու մը նշա նա կում է, որ ա վե լի քիչ մարդ կային ռե սուրս ներ են ան-
հրա ժեշտ աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար»։

•	 « Պա րար տա նյու թե րը ներ թա փան ցում են գե տեր և աղ տո տում գրուն տային ջրե րի պա-
շար նե րը»։

•	 «Ին տեն սիվ ա նաս նա պա հու թյու նը ա րա գո րեն տա րած վում է կեն դա նի նե րի մեծ խտու-
թյան պատ ճա ռով»։

•	 «Ա նաս նա բու ծու թյան մեջ հա կա բի ո տիկ նե րի կի րա ռու մը՝ ո չ որ պես դե ղա մի ջոց, այլ որ-
պես ա ճի խթա նիչ ներ, ա ռա ջաց նում է դե ղա կա յու նու թյուն՝ սպառ նա լով մար դու և կեն-
դա նի նե րի ա ռող ջու թյա նը»։

•	 «Սնն դամ թերքն է ժան է ա վե լի բարձր բեր քատ վու թյան շնոր հիվ»։
•	 « Կեն սա տեխ նո լո գի այի ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցը հան գեց րել է հիբ րի դային սոր տե րի կամ 

հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ կա յուն բույ սե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք կա րող են ա ճեց վել 
ա վե լի շատ վայ րե րում»։

•	 «Ին տեն սիվ ա նաս նա պա հու թյան մեջ օգ տա գործ վում են վի տա մին ներ, հան քային նյու-
թեր և այլ նյու թեր, ո րոնք նպաս տում են կեն դա նի նե րի ա վե լի ա րագ ա ճին և ա վե լի 
բարձր մթե րատ վու թյա նը»։

•	 « Սո վո րա բար կեն դա նի նե րին պա հում են փակ տա րածք նե րում, ին չը նշա նա կում է, որ 
նրանք զրկ ված են արևի լույ սից ծն ված օր վա նից մինչև մոր թը՝ միս, մոր թի, կա շի և/ կամ 
այլ ար տադ րանք ստա նա լու հա մար»։

•	 «Ին տեն սիվ գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րած սնն դամ թեր քը վա տո րակ է»։
•	 …
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1.10  Հո ղի բեր րի ու թյան ցու ցադ րում՝  
խն ձո րի շեր տա տում

1. Լ սա րա նին բա ցատ րեք, որ այս վար ժու թյունն այն մա սին է, թե ի նչ պես ե նք մենք՝ որ պես 
հա սա րա կու թյուն, օգ տա գոր ծում հո ղը։ Ե րկ րագն դի վրա հո ղի քա նա կու թյու նը չի փոխ-
վում, մինչ դեռ աշ խար հի բնակ չու թյունն ա ճում է։ Ո ւս տի է ՛լ ա վե լի կարևոր է, որ պես զի 
մենք խե լա միտ ո րո շում ներ կա յաց նենք հո ղի օգ տա գործ ման ձևե րի վե րա բե րյալ։

2.  Բա ցատ րեք, որ հողն օգ տա գործ վում է բազ մա թիվ նպա տակ նե րով։ Հարց րեք. «Ո րո՞նք 
են հո ղի օգ տա գործ ման ա ռա վել կարևոր ձևե րը»։ Ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րը գրեք 
գրա տախ տա կին։ Ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րը կա րող են նե րա ռել՝

ա.  Գյու ղատն տե սու թյուն
բ. Բ նա կա վայր 
գ. Ար դյու նա բե րու թյուն ներ կամ աշ խա տա վայ րեր 
դ. Ա րո տա վայ րեր կամ հո ղա տա րածք գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 

հա մար
ե.  Պու րակ ներ, սպոր տային հրա պա րակ ներ և ժա ման ցի վայ րեր
զ.  Վայ րի բնու թյան կեն սա վայ րեր (ջ րա ճահ ճային հան դակ ներ, լեռ նաշղ թա-

ներ, ան տառ ներ, ա նա պատ ներ, ծո վա փեր և տունդ րա)։ 

3. Ե թե հո ղի օգ տա գործ ման վե րոն շյալ ձևե րից որևէ մե կը չի նշ վում, ա պա ո ւղ ղոր դող հար-
ցե րի մի ջո ցով դուրս բե րեք։ Ու սա նո ղը կա րող է նշել, որ ո րոշ հո ղա տա րածք ներ, օ րի նակ՝ 
ա նա պա տաց ված հո ղե րը, որևէ կի րա ռում չու նեն։ Ան շուշտ, մարդ կանց կող մից չօգ տա-
գործ վող ցան կա ցած հո ղա տա րածք կա րող է հա մար վել վայ րի բնու թյան կեն սա վայր, ո րը 
տն տե սա կան բազ մա թիվ այլ օ գուտ ներ է ա պա հո վում մարդ կանց հա մար։ Օ րի նակ՝ ջրա-
ճահ ճային հան դակ նե րը նպաս տում են գե տե րից, լճե րից և գե տա բե րան նե րից սննդա-
նյու թե րով աղ տոտ վա ծու թյան հե ռաց մա նը։ 

4. Ու սա նող նե րի ուշադ րու թյու նը հրա վի րեք խն ձո րին և դա նա կին։ Բա ցատ րեք, որ խն ձո րը 
խորհր դան շում է ե րկ րա գուն դը։ Հարց րեք. « Ձեր կար ծի քով՝ ե րկ րագն դի մա կերևույ թի ո ՞ր 
մասն է տրա մադր ված գյու ղատն տե սու թյա նը»։ Ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րը տար-
բեր կլի նեն։ Ո մանք կա րող են հի շել, որ ե րկ րագն դի մա կերևույ թի մոտ 70%-ը ծածկ ված է 
ջրով։

5. Խն ձո րը դա նա կով բա ժա նեք 4 հա վա սար մա սե րի։ Մի կողմ դրեք 3 մա սե րը և ձեռ քում 
պա հեք 1 մա սը։ Բա ցատ րեք, որ ե րկ րագն դի մա կերևույ թի մոտ 70%-ը կազմ ված է ջրից, 
ո ւս տի այդ մեկ կտո րը մա կերևույ թի այն մասն է, ո րը հո ղից է կազմ ված։ Հի շեց րեք ուսա-
նող նե րին հո ղի օգ տա գործ ման բազ մա թիվ ձևե րը, ո րոնց հա մար նա խա տես ված է այս 
հա րա բե րա կա նո րեն փոքր մա սը։
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6. Խն ձո րի 1/4 մա սը ե րեք ան գամ դա նա կով կի սեք 2 մա սի՝ ա մեն ան գամ մի կողմ դնե լով 
1/2-ը։ Վեր ջում պա հեք այդ փոք րա գույն կտոր նե րից մե կը և բա ցատ րեք, որ այն կազ-
մում է ե րկ րագն դի մա կերևույ թի 1/32-ը կամ այն հո ղի 1/8 մա սը, որ տեղ մենք ապ րում 
ե նք։ Ա հա այս քանն է գյու ղատն տե սու թյան հա մար մատ չե լի հո ղա տա րած քը։ Նշեք, որ 
խնձորի այդ փոքր կտո րի մի այն կեղևն է ներ կա յաց նում հո ղի այն չն չին վե րին շեր տը, ո րը 
մեզ ա պա հո վում է սնն դով։

7.  Բա ցատ րեք, որ հո ղի օգ տա գործ ման նշ ված բազ մա թիվ ձևե րի պատ ճա ռով գյու ղատն-
տե սու թյա նը տրա մադր ված մաս նա բա ժի նը գրե թե չի փոխ վել վեր ջին 50 տար վա ըն-
թաց քում։ Գիտ նա կան նե րին մտա հո գում է, թե ի նչ պես ե նք ա ճող բնակ չու թյա նը սնն դով 
ա պա հո վե լու ա ռա ջի կա 50 տա րի նե րին։

8. Քն նար կե լով հո ղի օգ տա գործ ման ձևե րը՝ կա րող եք ցան կու թյան դեպ քում ուսա նող նե-
րին ա ռա ջար կել սե փա կան գծագ րեր ստեղ ծել, որ տեղ նրանք կկան խա տե սեն հո ղի օգ-
տա գործ ման ձևե րի (հատ կա պես գյու ղատն տե սու թյան) հետ կապ ված մաս նա բա ժին նե-
րը։ Այ նու հետև նրանց կան խա տե սում նե րը կա րող եք հա մե մա տել խն ձո րի ցու ցադր ման 
մի ջո ցով բա ցա հայտ ված ի րա կան թվե րի հետ։
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1.11  Պատ մա տախ տա կի ձևան մուշ

 Պատ մա տախ տա կի վեր նա գիր՝________________________ 

Ու սա նո ղի ա նուն՝_________________________ 

Ամ սա թիվ՝



145

1.12  Հո ղի կա յուն կա ռա վար ման վե րա բե րյալ  
« Հի շո ղու թյուն» խաղ

Պահ պա նող վար

Վա րի տե սակ, ո րը ստեղ ծում է հա մա պա-
տաս խան հո ղային մի ջա վայր մշա կա բույ սե րի 
ա ճեց ման հա մար և պահ պա նում է հո ղային, 
ջրային և է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րը հիմ նա կա-
նում մա կե րե սային վա րի և բու սա կան մնա-
ցորդ նե րի պահ պան ման հաշ վին։

Ծած կո ցային մշա կա բույ սեր

Ա րագ ա ճող մշա կա բույ սեր, օ րի նակ՝ ե րեք-
նուկ, ո րոնք օգ տա գործ վում են կար ճատև՝ հո-
ղը է րո զի այից պաշտ պա նե լու նպա տա կով, 
ա պա խառ նում են հո ղի շեր տի հետ՝ որ պես 
պա րար տա նյութ։

Մուլ չա պա տում

Պաշտ պա նիչ ծածկ (մ շա կա բույ սե րի մնա-
ցորդ ներ, կոմ պոստ կամ թուղթ), ո րը փռում 
կամ թող նում են գետ նին՝ գո լոր շի ա ցու մը նվա-
զեց նե լու, հո ղում հա վա սա րա չափ ջեր մաս տի-
ճան պահ պա նե լու, է րո զի ան կան խե լու, մո լա-
խո տե րի դեմ պայ քա րե լու, հո ղը հարս տաց նե-
լու կամ պտուղ նե րը (ի նչ պես ե լա կը) մա քուր 
պա հե լու նպա տա կով։

Ցան քաշր ջա նա ռու թյուն

Գյու ղատն տե սա կան մե թոդ, ո րի դեպ քում 
դաշ տում մե կը մյու սի հետևից ա ճեց վում են 
մի քա նի տե սակ բույ սեր, որ պես զի հո ղը մնա 
ա ռողջ և բեր րի (= մշա կա բույ սեր ար տադ րե լու 
ունակ)։
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Շեր տե րով ցանք
Տար բեր մշա կա բույ սե րի հա մա տեղ ա ճե-

ցում շեր տե րով, ո րոնք սո վո րա բար հետևում 
են հո ղի ո ւր վագ ծին, է րո զի ան նվա զա գույ նի 
հասց նե լու մի ջոց։

Շար քե րով են թա ցանք

Բազ մա կի մշակ ման մի ջոց, ո րի դեպ քում 
եր կու կամ ա վե լի մշա կա բույ սեր ա ճեց վում են 
մոտ տա րա ծու թյան վրա։ Շար քե րով են թա-
ցան քի ա մե նա տա րած ված նպա տա կը տվյալ 
հո ղակ տո րի վրա ա վե լի մեծ բերք ստա նալն է ՝ 
ռե սուրս նե րի կամ է կո լո գի ա կան գոր ծըն թաց-
նե րի կի րառ ման մի ջո ցով, ո րոնք այ լա պես չէ-
ին ի րաց վի մեկ տե սակ մշա կա բույ սի կող մից։

Խա ռը են թա ցանք

Նույն հո ղում եր կու կամ ա վե լի մշա կա բույ-
սե րի մի ա ժա մա նակ ա ճե ցում, ո րոն ցից մե կը 
հիմ նա կան մշա կա բույսն է, ի սկ մյուս նե րը ծա-
ռա յում են գյու ղատն տե սա կան այլ նպա տակ-
նե րի։ 

Հո ղի կարծ րա ցում

Գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
հգտևանքով հո ղի ֆի զի կա կան պն դա ցում, 
ո րի ար դյուն քում խա թար վում է հո ղի կա-
ռուց ված քը, նվա զում է ծա կոտ կե նու թյու նը, 
սահ մա նա փակ վում է ջրի և օ դի թա փան ցու-
մը, դժ վա րա նում է ար մատ նե րի ա ճը և ներ-
թա փան ցու մը՝ հան գեց նե լով բեր քատ վու թյան 
նվազ ման։

Հո ղի բեր րի ու թյուն

Գյու ղատն տե սա կան բույ սե րի ա ճը 
պահ պա նե լու հո ղի ունա կու թյուն, այ սինքն՝ 
հնարավորություն՝ ա պա հո վե լու բույ սե րի կեն-
սա վայ րը և կա յուն ու հետևո ղա կան բարձ րո-
րակ բեր քատ վու թյու նը։
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1.13  Հո ղի գնա հատ ման հար ցա թերթ

 1. Ո՞ր տա րած քից է հո ղի նմու շը։ 
2. Ի՞նչ մշա կա բույ սեր են ա ճում այդ հո ղում։
3. Ն կա րագ րեք հո ղի գույ նը։ Ի՞ն չը կա րող է լի նել այդ գույ նի պատ ճա ռը։
4.  Հո ղի գույնն ա մե նուր մի ա տե սա՞կ է ։
5.  Կա՞ն տար բեր շեր տեր։ Ե թե այո, ա պա նկա րագ րեք։ 
6. Ի՞նչ հոտ ունի հո ղը (հո ղի, բոր բո սի, փտած, հա ճե լի, ան տա ռի, ...)։ 
7. Ինչ պի սի՞ կա ռուց վածք ունի հո ղը մատ նե րով շո շա փե լիս (հա տի կա վոր, կպ չուն, լպր ծուն, 

խո նավ, չոր, ...)։
8.  Վերց րեք մեկ թեյի գդալ հող ձեռ քի ա փի մեջ, ա վե լաց րեք մի քա նի կա թիլ ջուր և շո շա-

փեք մատ նե րի ծայ րե րով։ Ա վա զո՞տ = հա րուստ է ա վա զով։ Փա փուկ և կպ չո՞ւն = հա րուստ 
է կա վով։ 

9. Արդյո՞ք հողն այն քան կպ չուն է, որ հնա րա վոր է քա ռա կու սի կամ գլան ձևա վո րել։
ա.  Փոր ձեք հո ղից պինդ քա ռա կու սի ձևա վո րել։ Այ նու հետև փոր ձեք այդ քա ռա կու սին 

ո լո րե լով բա րակ գլան դարձ նել։
1. Գ լան չի ձևա վոր վում  ա վազ կամ ա վա զա հող
2. Գ լա նը ձևա վոր վում է  կա վա վա զա հող կամ կա վա հող

10. Հ նա րա վո՞ր է կա յուն օղ ձևա վո րել։ 
ա. Ե թե գլան ձևա վոր վել է, փոր ձեք այն ճկե լով օղ դարձ նել։ 

1. Օղ չի ձևա վոր վում  կա վա վա զա հող կամ ա վա զա հո ղային կավ 
1.  Օ ղա կը ստաց վում է  կա վա հող

11.  Հո ղի նմու շում կա՞ն ար մատ ներ կամ կեն դա նի օր գա նիզմ ներ։ Նշեք կեն դա նի օր գա-
նիզմ նե րը։ 

12. Ու րիշ ի ՞նչ եք նկա տում։ 
13. Արդյոք հո ղը ջու րը լավ կպա հի՞։
14. Հե՞շտ թե՞ դժ վար կլի նի այդ հո ղը հեր կե լը/մ շա կե լը։ 
15. Այն հա րո՞ւստ է սնն դա տար րե րով։ 
16. Այս հո ղա տե սա կը նպա տա կա հար մա՞ր է գյու ղատն տե սու թյան մեջ օգ տա գործ ման հա-

մար։ 
17. Ընդ հա նուր գնա հա տա կան՝ որ քա՞ն բեր րի է այս հո ղը։
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1.14 Գ լուխ կոտ րուկ հո ղի բեր րի ու թյան վե րա բե րյալ

 Տե ղե կու թյուն նե րի   
ձեռք բե րում

Ու սում նա սի րեք հո ղի մշա կա բույ սե րի, պա րար-
տա նյու թե րի, պես տի ցիդ նե րի և հո ղի կա ռա-
վար ման այլ ե ղա նակ նե րի (ծանր մե քե նա ներ և 
այլն) պատ մու թյու նը։

 Հո ղի զն նում 
(Բա հի թեստ)

Փնտ րեք լճաց ման, կեղևա կալ ման հատ ված ներ, 

տե ղա մա սեր, որ տեղ բույ սե րը մշ տա պես լավ չեն 

ա ճում, ի նչ պես նաև այլ նշան ներ, ո րոնք վկա յում են 

հո ղի ան կեն սու նակ լի նե լու մա սին։

 Հո ղի կա ռա վար ման 
պ լա նի մշա կում

 Հո ղի ձեր թես տե րը որ պես ուղե ցույց օգ տա գոր-
ծե լով՝ մշա կեք հո ղի կա ռա վար ման պլան։ Հո-
ղե րի մեծ մա սում սա կավ են օր գա նա կան նյու-
թե րը և տար բեր այլ սնն դա տար րե րը։

 Հո ղի կա ռա վա րում

Ձեր հո ղի կա րիք նե րը հաս կա նալն ա ռա ջին 
քայլն է՝ ո րո շե լու, թե կոմ պոս տի, ցան քաշր ջա-
նա ռու թյան, ծած կո ցային մշա կա բույ սե րի, գո-
մաղ բի, մուլ չի, վա րի, հա մա պա տաս խան պա-
րար տա նյու թե րի ի նչ հա մադ րու թյուն ներ և ի նչ 
քա նա կու թյամբ է ան հրա ժեշտ կի րա ռել հո ղը 
օպ տի մալ գոր ծառ նա կան վի ճա կի բե րե լու հա-
մար։ Մի ա կն կա լեք ան հա պաղ ար դյունք ներ։

 Հո ղի մո նի թո րինգ
Բույ սե րի ա ռող ջու թյա նը և հո ղի այլ հատ կա-
նիշ նե րին հետևե լով՝ ֆեր մե րը հաս կա նում է, թե 
ա րդյոք հո ղի բեր րի ու թյու նը բա րե լա վում է, թե՝ 
ո չ։ Հո ղի կա նո նա վոր զն նում ներն ի հայտ կբե-
րեն հո ղի ո րա կի մի տում նե րը։
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1.15  Հո ղի ա ռող ջու թյան ցու ցա նիշ նե րը

Ցու ցա նիշ Վատ Մի ջին Լավ

Անձրևոր դեր

0 – 1- րդ հո ղի վե րին 

շեր տից վերց ված մեկ 

բահ հո ղում։ Ձուլ-

վածք ներ կամ ան ցքեր 

չկան։

2–10- րդ մեկ բահ հո-

ղում։ Մի քա նի ձուլ-

վածք ներ, ան ցքեր 

կամ որ դեր։

10+ հո ղի վե րին շեր-

տում։ Բազ մա թիվ ձուլ-

վածք ներ և ան ցքեր 

վա րե լա շեր տում։ Առ կա 

են թռ չուն նե րի հետ քեր։

Օր գա նա կան նյու թե րի 

գույն

Հո ղի վե րին շեր տի 

գույ նը նման է են թա-

շեր տի գույ նին։

Մա կե րե սի գույ նը մոտ 

է են թա շեր տի գույ նին։

Վե րին շեր տը հս տակ 

ա ռանձ նա նում է և 

ա վե լի մուգ գույն ունի, 

քան են թա շեր տը։

Օր գա նա կան նյու թե րի 

մնա ցորդ ներ

Տե սա նե լի  

մնա ցորդ ներ չկան։
Ո րոշ մնա ցորդ ներ։

Ն կա տե լի մնա ցորդ-

ներ։

Ար մատ նե րի  

ա ռող ջու թյուն

Սա կա վա թիվ հաստ 

ար մատ ներ։  

Խո ր չեն ներ թա փան-

ցում են թա շերտ։  

Խու նա ցած գույն ար-

մա տի ներ սում։

Ար մատ նե րը լավ ճյու-

ղա վոր ված ե ն։ Մի քա-

նի ար մատ ներ ճեղ քե-

րի մի ջով հաս նում են 

հո ղի են թա շերտ։

Ար մատ նե րը լրիվ 

ճյու ղա վոր ված են և 

տա րած ված՝ հաս նե-

լով հո ղի են թա շերտ։ 

Ար մա տի ար տա քին և 

ներ քին շեր տե րը սպի-

տակ ե ն։

Են թա մա կե րե սային 

կարծ րա ցում

Դ րո շակ խրե լիս  

ձո ղը կոտր վում  

կամ ճկ վում է։

Դ րո շակ խրե լու հա-

մար պետք է բռունց-

քով ուժեղ սեղ մել։

Դ րո շա կը հեշ տու թյամբ 

մատ նե րով խր վում է 

վա րե լա շեր տից եր կու 

ան գամ ա վե լի խո րը։

Վա րե լա շեր տի փխ րու-

նու թյուն

Մա հա ցած տեսք ունի, 

նման է ա ղյու սի կամ 

բե տո նի, գն դա վոր է։ 

Կամ կոտր վում է կամ 

էլ շատ դժ վար է հո րա-

տե լով ան ցք բա ցել։

Փոքր-ի նչ գն դա վոր։ 

Մի քա նի ան գամ ե րկ-

րոր դային վա րի կա-

րիք ունի լավ ցանք 

ա պա հո վե լու հա մար։

Հո ղը լավ փշր վում 

է, հեշ տու թյամբ շեր-

տատ վում է ի նչ պես 

կա րագ կտ րե լու դեպ-

քում։ Վրայով քայ լե լիս 

սպուն գան ման է։
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Է րո զի ա

Ա վե լի քան 2 դյույմ 

խո րու թյամբ մեծ հեղե-

ղատ ներ, ո րոնք մի-

ա նում են մի մյանց։ 

Բա րակ վե րին շերտ 

կամ վե րին շեր տի 

բացա կա յու թյուն։ Ջրի 

ուժեղ ար տա հոսք հո-

ղի գույ նի։

Մինչև 2 դյույմ խո-

րու թյամբ մի քա նի 

հե ղե ղատ ներ։ Գու նա-

վոր ված ջրի ո րո շա կի 

ար տա հոսք։

Հե ղե ղատ նե րի բա ցա-

կա յու թյուն, ջրի մաքուր 

ար տա հոսք կամ 

արտա հոսք չկա։

Ջու րը պա հե լու  

կա րո ղու թյուն

Ա ռատ ան ձրևից եր կու 

օր ան ց բույ սե րի վի-

ճա կը վա տա նում է։

Ջու րը պա հում է մոտ 

մեկ շա բաթ։

Ջու րը պա հում է 

տևական ժա մա նակ՝ 

ա ռանց ջրա փո սե րով 

ծածկ վե լու։

Դ րե նաժ,  

ին ֆիլտ րա ցի ա

Ջու րը տևա կան ժա-

մա նակ մնում է կու-

տակ ված մա կե րե սին, 

ա վե լի շատ գո լոր շի-

ա նում է, քան տե ղի է 

ունե նում դրե նա ժային 

ջրա հե ռա ցում, հո ղը 

միշտ շատ խո նավ է։

Ջու րը կարճ ժա մա-

նակ է մնում կու տակ-

ված մա կե րե սին, և ի 

վեր ջո տե ղի է ունե-

նում դրե նա ժային 

ջրա հե ռա ցում։

Ջ րային կու տա կում ներ 

և ար տա հոսք չկան, 

կա յուն ջրա հե ռա ցում 

հո ղի մի ջով։ Հո ղը ոչ 

շատ խո նավ է և ոչ էլ 

շատ չոր։

Մ շա կա բույ սի վի ճակ 

(որ քան լավ է ա ճում)

Խն դիր ներ ամ բողջ 

սե զո նի ըն թաց քում, 

վատ աճ, դե ղին կամ 

մա նու շա կա գույն տե-

ղա մա սեր։

Բա վա րար աճ, դաշ-

տում դիտ վում են 

տար բեր գույ նե րի 

տե ղա մա սեր, հիմ նա-

կա նում մի ջին կա նաչ 

գույ նի։

Դաշ տով մեկ բնա կա-

նոն ա ռողջ մուգ կա նաչ 

գույն, գե րա զանց աճ 

ո ղջ սե զո նի ըն թաց-

քում։
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1.16  Սեր մի ծլար ձակ ման գի տա փորձ

 Ըն թա ցա կարգ
1. 10 հատ սեր մեր փոր ձարկ վե լու են որ պես փո փո խա կան և 10 հատ սեր մեր՝ որ պես ստու-

գիչ։
2.  Սեր մե րը պետք է դր վեն պլաս տիկ շշի հա տա կին թղ թե սր բի չի վրա։ Յու րա քան չյուր մշակ-

ման (հս կիչ և փո փո խա կան) հա մար պետք է օգ տա գործ վեն տար բեր պլաս տիկ շշեր։
3. Յու րա քան չյուր սուբստ րատ պետք է մշակ վի պա րար տա նյու թով (հե ղուկ կոմ պոստ)։
4. Պ լաս տիկ շշե րը պետք է ա մեն օր ստու գել (բա ցի շա բաթ և կի րա կի օ րե րից) և ան հրա ժեշ-

տու թյան դեպ քում խո նա վաց նել։ 
5. Ըն թաց քում պետք է ար ձա նագր վի յու րա քան չյուր սեր մի ծլար ձակ ման հա մար պա հանջ-

վող ժա մա նա կը (օ րե րի թի վը)։ Մեկ շա բաթ ան ց ծիլ չտա լու դեպ քում սեր մը կհա մար վի 
չծ լար ձա կած։

6. Ծ լար ձա կու մից հե տո ա ճը ո րոշ վե լու է բույ սի բարձ րու թյու նը քա նո նով չա փե լու մի ջո ցով։
7.  Դա պետք է կա տար վի հա ջորդ շա բաթ վա ըն թաց քում։
8. Տ վյալ նե րը հա վա քագ րե լուց հե տո պետք է ար ձա նագր վի ծլար ձակ ման վրա ծախս ված 

օ րե րի մի ջին քա նա կը թե՛ փո փո խա կան և թե՛ ստու գիչ սեր մե րի հա մար։ Տվյալ նե րը պետք 
է ներ կա յաց վեն գրա ֆի կի տես քով, որ տեղ X ա ռանց քը կու նե նա եր կու կա տե գո րի ա (ջուր 
և Դր. Փե փեր), ի սկ Y ա ռանց քը կար տա հայ տի օ րե րի մի ջին թի վը։

9.  Պետք է ո րոշ վի նաև մե դի ա նը և ներ կա յաց ված լի նի ծլար ձակ ման օ րե րի մի ջին թվի 
ա ղյու սա կում։

Յու րա քան չյուր սա ծի լի մի ջին ա ճը պետք է ո րոշ վի և ներ կա յաց վի հա ման ման գրա ֆի կի 
մի ջո ցով, ի նչ պեսև պետք է ո րոշ վի սա ծի լի ա ճի մե դի ա նը։
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 Հաշ վետ վու թյուն

Խմ բի ան վա նու մը __________________   Ամ սա թիվ՝ _________________

 Վար կած՝

 
Ին չո՞ւ եք ը նտ րել այդ վար կա ծը։

Ս տու գիչ՝

 Փո փո խա կան՝

 
Ըն թա ցա կարգ՝

 Նյու թեր՝

 Քայ լեր՝

 
Ար դյունք ներ՝

 
Եզ րա կա ցու թյուն՝
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 Հաշ վետ վու թյան ուղե ցույց

 Նե րա ծու թյուն՝
 Պետք է նե րա ռի նախ նա կան տե ղե կատ վու թյուն՝ հիմ նա վո րե լով ձեր ա ռա ջադ րած վար կա ծը 
և այն ստու գե լու նպա տա կը։ Նե րա ծու թյու նը պետք է եզ րա փակ վի ձեր վար կա ծի և ա կն կա-
լիք նե րի հս տակ ձևա կերպ մամբ։

 Մե թոդ ներ՝
 Պետք է նե րա ռի ձեր գի տա փոր ձի ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րի հան գա մա նա լի նկա րագ-
րու թյու նը։ Այն պետք է բա վա րար ման րա մասն ներ կա յաց վի, որ պես զի որևէ այլ մե կը կա րո-
ղա նա կար դալ և վե րար տադ րել ձեր գի տա փոր ձը։
 
Ար դյունք ներ և տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն՝ 
Այս բաժ նում պետք է հս տակ նկա րագր վի, թե ի նչ ար դյունք ներ եք ստա ցել և ի նչ վեր լու ծու-
թյան եք են թար կել՝ ստաց ված տվյալ նե րը հա ս կա նա լու և եզ րա կա ցու թյուն ներ կա տա րե լու 
հա մար։ Դա են թադ րում է, որ պետք է բա ցատր վի, թե ի նչ պես և ին չու եք ստեղ ծել յու րա-
քան չյուր գրա ֆիկ կամ ա ղյու սակ։
 
Եզ րա կա ցու թյուն ներ՝ 
Այս բաժ նում պետք է մեկ նա բան վեն ձեր ստա ցած ար դյունք նե րը և եզ րա հան գում ներ կա-
տար վեն հե տա զո տու թյան վե րա բե րյալ։ Ե թե ար դյունք նե րի հի ման վրա հնա րա վոր չէ հս-
տակ եզ րա հան գում ներ կա տա րել, ա պա այս տեղ պետք է ա ռա ջարկ վեն գի տա փոր ձի բա րե-
լավ ման հնա րա վոր լու ծում ներ։ Այս բաժ նում պետք է նաև քն նարկ վեն ձեր հե տա զո տու թյու-
նից բխող հե տա գա հնա րա վոր գի տա փոր ձեր։



154

1.17  Ցան քաշր ջա նա ռու թյան խաղ

 Փաս տագ րա կան թեր թիկ 1՝ Ա նմ շակ տա րածք

 
Ան վա նում՝ Ա նմ շակ տա րածք
 Ցանք՝ -
 Բեր քա հա վաք՝ -
 Կի րա ռու թյուն՝ Ը նդ մի ջում ցան քե րի միջև
 Հիմ նա կան վնա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ՝ -
Ա ռա վե լու թյուն ներ՝ Հո ղը ժա մա նա կա վո րա պես զերծ է մշա կա բույ սե րի մշակ մամբ պայ մա-
նա վոր ված՝ վնա սա տու նե րի, հի վան դու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նից և սնն դա տար րե րի կլա նու-
մից։ Ա նմ շակ տար վա նից հե տո ցա նած մշա կա բույ սե րի ո րա կը վկա յում է հո ղի հա մար ը նդ-
միջ ման օ գուտ նե րի մա սին։
 Թե րու թյուն ներ՝ Վա ճառ քի հա մար բերք չկա
 
Հո ղի սնն դա տար րեր՝

Ա զո տի մուտք ան փո փոխ

Ա զո տի ե լք ան փո փոխ

Պահ պա նու մը հո ղում ան փո փոխ
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 Փաս տագ րա կան թեր թիկ 2՝ Ցո րեն

 
Ան վա նում՝ Ձմե ռային ցո րեն
 Ցանք՝ Հոկ տեմ բե րին
 Բեր քա հա վաք՝ Օ գոս տո սին
 Կի րա ռու թյուն՝ 1. Ա լյուր հա ցի, թխ ված քի հա մար
2. Ա նաս նա կեր
 Հիմ նա կան վնա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ՝ Գա րու դե ղին գա ճա ճու թյուն, Դե ղին ժանգ, 
Միլ դի ու կամ կեղծ ալ րա ցող։ 
Ա ռա վե լու թյուն ներ՝ Բո լոր հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րից ա մե նա բարձր է ներ գե տիկ ար-
ժեքն է պա րու նա կում, ո ւս տիև թանկ ար ժե։
 Թե րու թյուն ներ՝ Ա մե նա պա հանջ կոտն է հո ղի սնն դա տար րե րի նկատ մամբ։

 Հո ղի սնն դա տար րեր՝

Ա զո տի մուտք 30 կգ/ հա

Ա զո տի ե լք 132 կգ/ հա

Պահ պա նու մը հո ղում -102 կգ/ հա
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 Փաս տագ րա կան թեր թիկ 4՝ Վար սակ

 
Ան վա նում՝ Վար սակ
 Ցանք՝ Հոկ տեմ բե րին
 Բեր քա հա վաք՝ Օ գոս տո սին
 Կի րա ռու թյուն՝ 

1. Նա խա ճա շի հա մար վար սա կի փա թիլ ներ
2. Ա նաս նա կեր

 Հիմ նա կան վնա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ՝ Միլ դի ու կամ կեղծ ալ րա ցող, «Take-all» հի-
վան դու թյուն, վար սա կի մր րիկ ներ։ 
Ա ռա վե լու թյուն ներ՝ Լավ է ա ճում սա կավ բեր րի հո ղե րում։
 Թե րու թյուն ներ՝ Շա հու թա բեր չէ։
 Հո ղի սնն դա տար րեր՝

Ա զո տի մուտք 30 կգ/ հա

Ա զո տի ե լք 133 կգ/ հա

Պահ պա նու մը հո ղում -103 կգ/ հա
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 Փաս տագ րա կան թեր թիկ 5՝ Խոտ և ե րեք նուկ

 
Ան վա նում՝ Խոտ և ե րեք նուկ
 Ցանք՝ Մար տին
 Բեր քա հա վաք՝ Հու նի սին
 Կի րա ռու թյուն՝ Ա նաս նա կեր - ա մա ռային ա րա ծե ցում (ս պի տակ ե րեք նուկ)
    - ձ մե ռային խոտ և սի լոս (կար միր ե րեք նուկ)
 Հիմ նա կան վնա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ՝ Ե րեք նու կի փտում, ե րեք նու կի ցո ղու նային 
նե մա տոդ։ 
Ա ռա վե լու թյուն ներ՝

1. Խախ տում է այլ մշա կա բույ սե րի հի վան դու թյուն նե րի և վնա սա տու նե րի շր ջա փու լե րը։
2. Բա րե լա վում է հո ղի բեր րի ու թյու նը։
3. Խո չըն դո տում է մո լա խո տե րի տա րած մա նը։

 Թե րու թյուն ներ՝
1. Կարևոր է ա պա հո վել ե րեք նու կի ա վե լի խիտ պա րու նա կու թյուն, քա նի որ լոկ խո տը սահ-

մա նա փակ ար ժեք ունի։
2. Ե րեք նու կի հա մար ան հրա ժեշտ են հա րա բե րա կա նո րեն խո նավ ե ղա նա կային պայ ման-

ներ։
3. Եր կու տա րի է պա հանջ վում պատ շաճ կեր պով հաս տատ վե լու հա մար։

 Հո ղի սնն դա տար րեր՝

Ա զո տի մուտք 185 կգ/ հա

Ա զո տի ե լք 55 կգ/ հա

Պահ պա նու մը հո ղում 130 կգ/ հա
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 Փաս տագ րա կան թեր թիկ 6՝ Լո բի

 
Ան վա նում՝ Լո բի
 Ցանք՝ Հոկ տեմ բե րին
 Բեր քա հա վաք՝ Սեպ տեմ բե րին
 Կի րա ռու թյուն՝ Սպի տա կուց նե րով հա րուստ ա նաս նա կեր։
 Հիմ նա կան վնա սա տու ներ և հի վան դու թյուն ներ՝ Chocolate spot (Լո բու աս կո խի տոզ), լո բու 
լվիճ, լո բու եր կա րակն ճիթ բվիկ։ 
Ա ռա վե լու թյուն ներ՝ Լավ ը նդ մի ջող մշա կա բույս է հա ցա հա տիկ նե րի ցան քե րի միջև, քա նի որ 
դրա վրա չեն ազ դում հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի շատ վնա սա տու ներ և հի վան դու-
թյուն ներ։
 Թե րու թյուն ներ՝ Զգա յուն է ե րաշ տի նկատ մամբ։
 
Հո ղի սնն դա տար րեր՝

Ա զո տի մուտք 330 կգ/ հա

Ա զո տի ե լք 311 կգ/ հա

Պահ պա նու մը հո ղում 19 կգ/ հա
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 Դաշ տի քար տեր

Անմ շակ տա րածք

 

Ցո րեն

ՍՆՆ ԴԱ ՏԱՐ ՐԵ ՐԸ ՀԱ ՎԱ ՍԱ-
ՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՆ

ՍՆՆ ԴԱ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ Ե ԼՔ

Լո բի Վար սակ

ՍՆՆ ԴԱ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ ՄՈՒՏՔ ՍՆՆ ԴԱ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ Ե ԼՔ
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Խոտ և ե րեք նուկ

ՍՆՆ ԴԱ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ ՄՈՒՏՔ
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1-ին տա րի
2-րդ տա րի
3-րդ տա րի
4-րդ տա րի
5-րդ տա րի
6-րդ տա րի
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1.18  Մի ջատ նե րի վե րա բե րյալ վիկ տո րի նա

 Ճիշտ կամ սխալ

__________ 1. Մի ջատ նե րը զար գա նում են ըն դա մե նը մի քա նի մի ջա վայ րում։

__________ 2. Մի ջատ նե րը, նե պուկ նե րը, հա զա րոտ նուկ նե րը, ծո վա խեց գե տին նե րը և սար դե-

րը բո լո րը հոդ վա ծո տա նի ներ ե ն։

__________ 3. Մի ջատ նե րը և մի ջատ նե րի տե սակ ներն ա վե լի շատ են, քան մնա ցած բո լոր 

կեն դա նի նե րը մի ա սին։

__________ 4. Հոդ վա ծո տա նի ներ նշա նա կում է « հո դե րով մի ա ցած վեր ջա վո րու թյուն ներ»։

__________ 5. Հոդ վա ծո տա նի նե րի ա մուր ծած կույ թը կոչ վում է ար տա քին կմախք։

__________ 6. Սար դը մի ջա տի տե սակ է ։

__________ 7. Մա տաղ մի ջա տը, ո րը շատ նման է նույն տե սա կի հա սուն ա ռանձ նյա կին, կոչ-

վում է թր թուր։

__________ 8. Մի ջատ նե րը սուր տե սո ղու թյուն ունեն ի րենց աչ քե րի բարդ կա ռուց ված քի շնոր-

հիվ։

__________ 9. Մի ջատ նե րը հո տը զգում են ի րենց բե ղիկ նե րի մի ջո ցով։

__________ 10. Նույն մրջ նաբ նում ապ րող մր ջյուն նե րը մի մյանց ճա նա չում են հո տե րով, ո րոնք 

կոչ վում են « ֆե րո մոն ներ»։

Լ րաց րեք բաց թողն ված տե ղե րը

11. Նշեք մարդ կանց հա մար օգ տա կար եր կու ար տադ րանք, որ պատ րաս տում են մի ջատ նե-

րը։ ________________________ և _________________________։

12. Ո րո՞նք են սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան մի ջատ նե րի ե րեք տե սակ նե րը։ 

_____________________, _______________________, և _______________________։

13. Մի ջատ նե րը մե ծա մա սամբ քա նի՞ ոտ ք, թև և մարմ նի հիմ նա կան մա սեր ունեն։ 

____________ ոտ ք, ____________ թև, ______________ մարմ նի հիմ նա կան մա սեր։

14. __________________________-ի և __________________________ -ի չհա սու նա ցած 

ձևե րը կոչ վում են թր թուր ներ։
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 Ճիշտ կամ սխալ

Ս խալ 1. Մի ջատ նե րը զար գա նում են ըն դա մե նը մի քա նի մի ջա վայ րում։
 Ճիշտ 2. Մի ջատ նե րը, նե պուկ նե րը, հա զա րոտ նուկ նե րը, ծո վա խեց գե տին նե րը և սար դե րը բո-

լո րը հոդ վա ծո տա նի ներ ե ն։
 Ճիշտ 3. Մի ջատ նե րը և մի ջատ նե րի տե սակ ներն ա վե լի շատ են, քան մնա ցած բո լոր կեն դա-

նի նե րը մի ա սին։
 Ճիշտ 4. Հոդ վա ծո տա նի ներ նշա նա կում է « հո դե րով մի ա ցած վեր ջա վո րու թյուն ներ»։
 Ճիշտ 5. Հոդ վա ծո տա նի նե րի ա մուր ծած կույ թը կոչ վում է ար տա քին կմախք։
Ս խալ 6. Սար դը մի ջա տի տե սակ է ։
Ս խալ 7. Մա տաղ մի ջա տը, ո րը շատ նման է նույն տե սա կի հա սուն ա ռանձ նյա կին, կոչ վում է 

թր թուր։
Ս խալ 8. Մի ջատ նե րը սուր տե սո ղու թյուն ունեն ի րենց աչ քե րի բարդ կա ռուց ված քի շնոր հիվ։ 
Ճիշտ 9. Մի ջատ նե րը հո տը զգում են ի րենց բե ղիկ նե րի մի ջո ցով։
 Ճիշտ 10. Նույն մրջ նաբ նում ապ րող մր ջյուն նե րը մի մյանց ճա նա չում են հո տե րով, ո րոնք կոչ-

վում են « ֆե րո մոն ներ»։

Լ րաց րեք բաց թողն ված տե ղե րը։

11. Նշեք մարդ կանց հա մար օգ տա կար եր կու ար տադ րանք, որ պատ րաս տում են մի ջատ նե-

րը։ ________ մեղր___________ և ___________ մե տաքս__________։

12. Ո րո՞նք են սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան մի ջատ նե րի ե րեք տե սակ նե րը։ _________ տեր-

միտ ներ_______, ________մր ջյուն ներ_________ և _________ մեղ րա ճան ճեր________։

13. Մի ջատ նե րը մե ծա մա սամբ քա նի՞ ոտ ք, թև և մարմ նի հիմ նա կան մա սեր ունեն։ ____ 

վեց___ ոտ ք, ____ չորս___ թև, ____ե րեք____ մարմ նի հիմ նա կան մա սեր։

14. ________ Թի թեռ նե րի________և __________ ցե ցե րի _________ չհա սու նա ցած ձևե րը կոչ-

վում են թր թուր ներ։
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1.19  Վե րահսկ ման ե ղա նակ ներ

Մ շա կային մե թոդ ներ

Մ շա կային մե թոդ նե րը միտ ված են ռե սուր սի (օ րի նակ՝ մշա կա բույ սի, ջեր մո ցի և այլն) մի-
ջո ցով վնա սա տո ւի հա մար նվազ հար մա րա վետ պայ ման նե րի ստեղծ մա նը։ Այդ մե թոդ նե րը 
նե րա ռում են այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ա ռա վել հար մա րա վետ պայ ման ներ են ստեղ-
ծում վնա սա տո ւի բնա կան թշ նա մի նե րի հա մար և մե ծաց նում են վնա սա տու նե րի ազ դե ցու-
թյա նը ռե սուր սի դի մա կայ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Պայ քա րի այդպիսի մե թոդ նե րը վնա-
սա տուի վրա ազ դում են ա նուղ ղա կի կեր պով, դան դաղ են գոր ծում և պետք է շա րու նա կա կան 
բնույթ կրեն։ Մշա կային վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում ներն ե ն՝

•Վ նա սա տու նե րի ներ խուժ ման կան խար գե լում՝ հա վաս տագր ված սեր մա նյու թի օգ տա-
գործ ման, գոր ծիք նե րի, սար քա վո րում նե րի ման րակր կիտ մաքր ման և հո ղի մա կե րե սից 
աղ տոտ վա ծու թյան հե ռաց ման մի ջո ցով։

•Վ նա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի դի նա մի կայի փո փո խում՝ առ կա պո պու լ յա ցի ա նե րը 
ցածր մա կար դա կի վրա պա հե լու նպա տա կով։

• Այ լընտ րան քային տեր-բույ սե րի կամ կեն սա վայ րե րի վե րահս կում՝ վնա սա տու նե րի հա մար 
այ լընտ րան քային մի ջա վայր ծա ռայող տեր-բույ սե րի հե ռա ցում և մշ տա դի տար կում։

• Ցան քաշր ջա նա ռու թյուն՝ նա խոր դող ցան քե րի բույ սե րի վնա սա տու նե րի հա մար տեր-բույ-
սեր չհան դի սա ցող մշա կա բույ սե րի ցան քե րի հեր թա գա յու մը նվա զեց նում է վնա սա տու-
նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի ա ճը։

• Ցան քի և բեր քա հա վա քի ժամ կետ նե րը՝ ցան քի և բեր քա հա վա քի ժամ կետ նե րի կար գա-
վո րում՝ խու սա փե լու վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի բռն կու մից և սահ մա նա փա կե լու 
մո լա խո տե րի ա ճը՝ վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի կր ճատ ման նպա տա կով։

• Ցան քի խտու թյու նը՝ ցան քի ճիշտ խտու թյու նը նվա զեց նում է մշա կա բույ սե րի և մո լա խո տե-
րի միջև մր ցակ ցու թյու նը։

• Վե րատն կում՝ սա ծիլ նե րի տն կում, ո րոնք ի տար բե րու թյուն սեր մե րի՝ ար դեն աճ ման փու-
լում ե ն։

• Հո ղի պատ շաճ մշա կու թյուն՝ բա րե լա վել հո ղում ջրի ներծծ ման հատ կու թյու նը՝ չա փից դուրս 
խո նա վու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով, ի նչ պես նաև հո ղի պա րար տաց ման մի ջո ցով 
ա պա հո վել բույ սե րի հա մար սնն դա տար րե րի մատ չե լի ու թյու նը։

• Ծու ղա կի դեր կա տա րող մշա կա բույ սեր և են թա ցանք՝ դաշ տի եզ րե րով կամ հիմ նա կան 
մշա կա բույ սե րի միջև վնա սա տո ւի հա մար ծու ղա կի դեր տա նող բույ սե րի ցա նու մը, ի նչ-
պես նաև նույն դաշ տում մե կից ա վե լի մշա կա բույ սե րի ցա նու մը մե ծաց նում է օր գա նիզմ-
նե րի բազ մա զա նու թյու նը (ի նչն իր հեր թին խթա նում է կեն սա բա նա կան վե րահս կո ղու-
թյու նը) և նվա զեց նում վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի ա ճը։
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 Ֆի զի կա կան և մե խա նի կա կան մե թոդ ներ

 Այս մի ջոց նե րը են թադ րում են շր ջա կա մի ջա վայ րին ո ւղ ղա կի մի ջամ տու թյան գոր ծո ղու-
թյուն ներ և հան դի սա նում են վնա սա տու նե րի ա րագ ո չն չաց ման ե ղա նակ։ Դրանք ստեղ ծում 
են մի ջա վայ րային այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնց վնա սա տու նե րը չեն կա րո ղա նում դի մա կայել և 
սպան վում ե ն։ Գո յու թյուն ունեն վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի ֆի զի կա կան և մե խա նի կա կան 
ե րեք հիմ նա կան մո տե ցում ներ՝

• Շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րի փո փո խու թյուն՝ ջեր մաս տի ճա նի, լույ սի և ջրի մատ չե-
լիու թյան փո փո խում։

• Բա ցա ռում՝ ար գելք նե րի կամ թա կարդ նե րի կի րա ռում, ո րոնք կա սեց նում են վնա սա տու-
նե րի մո տե նա լը տեր-բույ սին։

• Վնա սա տու նե րի ո չն չա ցում ֆի զի կա կան մի ջոց նե րի ո ւղ ղա կի գոր ծադր մամբ՝ ֆի զի կա պես 
հե ռաց նե լով (ձեռ քով աշ խա տանք), մշա կու թյան և կրա կե լու մի ջո ցով։

 Քի մի ա կան մե թոդ ներ

Մ շակ ված են օր գա նա կան ստան դարտ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս այն պի սի բնա կան նյու-
թե րի կի րա ռու մը, ի նչ պի սիք են պի րեթ րի նը և ռո տե նո նը։ Ֆեր մեր նե րը խու սա փում են լայն 
սպեկտ րի սին թե տիկ պես տի ցիդ նե րից, ո րոնք լր ջո րեն խա թա րում են բնա կան վե րահս կու մը 
և նպաս տում են ե րկ րոր դային վնա սա տու նե րի ի հայտ գա լուն, ի նչ պի սիք են տզե րը, ցի կադ-
նե րը և ռի զոկ տո նի ո զի հա րու ցիչ նե րը։ Այ դու հան դերձ, օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
կա րող են օգ տա գործ վել նաև ո րոշ սին թե տիկ նյու թեր, ի նչ պի սիք են պղինձ պա րու նա կող նյու-
թե րը (պղն ձի հիդ րօք սիդ, պղն ձի օք սիդ, պղն ձի օք սիք լո րիդ, պղն ձի սուլ ֆատ), հան գած կի րը, 
ջրած նի պե րօք սի դը, պղն ձար ջաս պի և կրի խառ նուր դը և կա լի ու մի բի կար բո նա տը։
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 Կեն սա բա նա կան մե թոդ ներ

 Կեն սա բա նա կան պայ քա րի դեպ քում վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի վե րահսկ ման 
հա մար օգ տա գործ վում են դրանց բնա կան թշ նա մի նե րը (գի շա տիչ ներ, մա կա բույծ ներ և ախ-
տա ծին օր գա նիզմ ներ)։ Դրանք այն վնա սա տու նե րի գի շա տիչ ներն են, ո րոնք ներ խու ժում են 
մեր դպ րոց ներ, տներ, այ գի ներ, ջեր մոց ներ և ցան քա տա րածք ներ։ Դրանք կար գա վո րում են 
վնա սա տու նե րի թվա քա նա կը՝ սահ մա նե լով բնա կան պո պու լ յա ցի այի կար գա վոր ման ո րո շա կի 
մա կար դակ։ Հա ճախ կեն սա բա նա կան պայ քա րի ե ղա նակ ներն օգ տա գործ վում են վե րահսկ-
ման այլ մե թոդ նե րի հետ հա մադր մամբ, քա նի որ մի այն կեն սա բա նա կան մի ջո ցա ռում նե րը 
սո վո րա բար բա վա րար չեն վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րի վե րահսկ ման հա մար։ Կեն սա-
բա նա կան պայ քա րի ա ռա վե լու թյուն ներն ե ն՝ վնա սա տու նե րի թվա քա նակն ա վե լի դան դաղ է 
հաս նում վտան գա վոր մա կար դա կի, պես տի ցիդ նե րի մնա ցորդ ներ չեն ա ռա ջա նում, և կեն սա-
բա նա կան մե թոդ ներն ա վե լի ար դյու նա վետ են գոր ծում կա յուն է կո հա մա կար գե րում՝ ա ռանց 
վնաս հասց նե լու։ Դրանք կա րող են կի րառ վել վե րահսկ ման այլ մար տա վա րու թյուն նե րի, այդ 
թվում՝ ը նտ րո ղա կան պես տի ցիդ նե րի հետ մի ա սին, ո րոնք ան վտանգ են օգ տա կար օր գա-
նիզմ նե րի հա մար։ Գո յու թյուն ունեն կեն սա բա նա կան պայ քա րի մի շարք ե ղա նակ ներ՝

• Դա սա կան՝ ի րա կա նաց վում է տա րած քային և ազ գային մար մին նե րի կող մից։ Դրա նպա-
տակն է կար գա վո րել ին վա զիվ տե սակ նե րի ներ մու ծու մը, և այն, որ պես կա նոն, չի կի-
րառ վում ան հատ այ գե գործ նե րի կող մից։ Այս եղանակը նե րա ռում է էկ զո տիկ կեն դա նի-
նե րի և դրան ցով սն վող գի շա տիչ նե րի հայտ նա բե րու մը և ուսում նա սի րու մը։ Ին վա զիվ 
տե սակ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում կար գա վո րող մար մին ներն ան մի ջա պես ո չն չաց նում 
են վնա սա տո ւին։ Ե թե ին վա զիվ տե սակ ներն ան նկատ մուտք են գոր ծել տա րածք և ա վե-
լի ո ւշ են բա ցա հայտ վում, ա պա վնա սա տուն ճշգ րիտ նույ նա կա նաց վում և կա րան տի նի է 
են թարկ վում, ուսում նա սի րում են վնա սա տո ւի ծագ ման եր կի րը և բնա կան թշ նա մի նե րը, 
ո րոնց բու ծում և բաց են թող նում։

• Ի նո կու լա ցի ա՝ վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի ներ մու ծում և բաց թող նում։ Այս գի-
շա տիչ նե րը չեն գո յատևում մինչև հա ջորդ գյու ղատն տե սա կան սե զո նը, սա կայն բա րեն-
պաստ պայ ման նե րում ունակ են կազ մա վո րե լու պո պու լ յա ցի ա և զար գա նա լու։ Սրանք 
տա րած քային ծրագ րեր են և ի րա կա նաց վում են տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի կող մից։ Դրանք ա ռա վել ար դյու նա վետ են բազ մա մյա մշա կա բույ սե րի դեպ քում։

• Աուգ մեն տա տիվ (խ թա նող)՝ վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի օգ տա գոր ծում, ո րոնք 
բնակ վում են տվյալ է կո հա մա կար գում, սա կայն դրանց թվա քա նա կը բա վա րար չէ վնա-
սա տու նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար։ Սա կա րող է ի րա կա նաց վել ան հատ ֆեր մե րի կող-
մից։

• Հե ղե ղում՝ վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի զանգ վա ծային բաց թող նում, ո րոնք 
ա ռանց մար դու մի ջամ տու թյան չեն կա րող վե րար տադր վել և կազ մա վո րել բա վա րար 
թվա քա նա կով պո պու լ յա ցի ա։ Այս ծրա գի րը կա րող է հա մար վել կեն սա կան պես տի ցիդ։

• Պահ պա նում՝ այն պի սի է կո հա մա կար գի հաս տա տում, ո րը նպաս տա վոր է օգ տա կար օր-
գա նիզմ նե րի հա մար և չի վնա սում հա մա կար գը։ Ի րա կա նաց վում է թե՛ տա րած քային և 
թե՛ ան հատ ֆեր մե րի մա կար դա կով։



170

 Կան խար գե լիչ մե թոդ ներ

1) Հար մար ված և դի մաց կուն սոր տե րի ը նտ րու թյուն 
ա. Պետք է ը նտ րել այն պի սի սոր տեր, ո րոնք լավ են հար մա րեց ված տե ղա կան մի ջա վայ րի 

պայ ման նե րին (ջեր մաս տի ճան, սնն դա տար րե րի պա շար, վնա սա տու նե րի և հի վան դու-
թյուն նե րի ազ դե ցու թյուն)։ Այդ սոր տե րը կլի նեն ան հա մե մատ ա ռողջ և վնա սա տու նե րի ու 
հի վան դու թյուն նե րի հան դեպ ա վե լի դի մաց կուն։

2) Մա քուր սեր մա նյու թի և տն կա նյու թի ը նտ րու թյուն 
ա. Խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել ան վտանգ սեր մեր, ո րոնք ար տադ րու թյան բո լոր փու-

լե րի ըն թաց քում ստուգ վել են ախ տա ծին օր գա նիզմ նե րի և մո լա խո տե րի առ կա յու թյու նը 
պար զե լու հա մար։

բ. Ցան կա լի է օգ տա գոր ծել տն կա նյութ՝ վս տա հե լի և ան վտանգ աղ բյուր նե րից։

3) Հո ղա գոր ծու թյան հա մա պա տաս խան հա մա կար գե րի կի րա ռում 
ա. Խա ռը ցան քե րի կի րա ռում, ին չը կա րող է սահ մա նա փա կել վնա սա տու նե րի և հի վան դու-

թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը, քա նի որ վնա սա կար օր գա նիզմ նե րը սն վե լու և բազ մա նա լու 
հա մար ունե նում են ա վե լի քիչ թվով տեր-բույ սեր, ի սկ օգ տա կար մի ջատ նե րը հան դես են 
գա լիս մեծ բազ մա զա նու թյամբ։

բ. Ցան քաշր ջա նա ռու թյան կի րա ռում, ին չը նվա զեց նում է հո ղա ծին հի վան դու թյուն նե րի 
հասց րած վնա սը և նպաս տում հո ղի բեր րի ու թյան բարձ րաց մա նը։

գ. Կա նաչ պա րար տաց ման և ծած կո ցային մշա կա բույ սե րի մշա կու թյան հա մա կար գի կի րա-
ռում, ին չը մե ծաց նում է հո ղում կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյու նը և ա վե լաց նում օգ տա-
կար օր գա նիզմ նե րի քա նա կու թյու նը (բայցև կա րող է նկատ վել վնա սա տու նե րի քա նա կի 
ա վե լա ցում, ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ճիշտ ը նտ րել ցան վող մշա կա բույ սե րի տե սակ նե րը)։

4) Սնն դա տար րե րի հա վա սա րակշռ ված օգ տա գոր ծում 
ա. Չա փա վոր պա րար տա ցում՝ կա յուն ա ճը բույ սը դարձ նում է նվազ խո ցե լի վա րա կի հան-

դեպ։ Չա փա զանց շատ պա րար տա ցու մը կա րող է հան գեց նել ար մատ նե րի ա ղային ախ-
տա հար ման՝ ճա նա պարհ բա ցե լով ե րկ րոր դային վա րակ նե րի հա մար։

բ. Հա մա պա տաս խան քա նա կու թյամբ կա լի ու մի կի րա ռու մը նպաս տում է սն կե րի և բակ տե-
րի ա նե րի վա րակ նե րի կանխ մա նը։

5) Օր գա նա կան նյու թե րի կի րա ռում 
ա. Հո ղում մե ծաց նում է միկ րոօր գա նիզմ նե րի խտու թյու նը և բարձ րաց նում դրանց ակ տի-

վու թյու նը, ին չի շնորհիվ հո ղում նվա զում է ախ տա ծին սն կե րի պո պու լ յա ցի ան։
բ. Բա րե լա վում է հո ղի կա ռուց ված քը, կար գա վո րում օ դա փո խա նա կու թյու նը և ջրի ներծծ-

ման հատ կու թյու նը։
գ. Մա տա կա րա րում է այն պի սի նյու թեր, ո րոնք ուժե ղաց նում են բույ սի սե փա կան պաշտ-

պա նա կան հա մա կար գը։

6) Հո ղի մշա կու թյան հա մա պա տաս խան մե թոդ նե րի կի րա ռում 
ա. Դյու րաց նում է բույ սի վա րակ ված մա սե րի քայ քա յու մը։
բ. Կար գա վո րում է մո լա խո տե րի ա ճը, ո րոնք վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի հա մար 

ծա ռա յում են որ պես տեր-բույ սեր։
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գ. Պաշտ պա նում է հո ղա ծին հի վան դու թյուն նե րի զար գա ցու մը կար գա վո րող միկ րոօր գա-
նիզմ նե րին։

7) Ջրային ռե սուրս նե րի ճիշտ կա ռա վա րում 
ա. Պետք է բա ցա ռել ջրի կու տա կում նե րը, ին չը սթ րես է ա ռա ջաց նում բույ սե րի մոտ և նպաս-

տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծում ախ տա ծին օր գա նիզմ նե րի վա րա կի տա րած ման հա մար։
բ. Պետք է խու սա փել բույ սե րի սա ղար թի խո նա վա ցու մից, քա նի որ բազ մա թիվ հի վան դու-

թյուն ներ (հիմ նա կա նում սն կային) տա րած վում են ջրի կա թիլ նե րի մի ջո ցով։

8) Վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րի պահ պա նում և խթա նում 
ա. Կեն սա մի ջա վայ րի լա վա գույն պայ ման ներ ա պա հո վել վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի-

նե րի պահ պան ման և վե րար տադր ման հա մար։
բ. Խու սա փել վնա սա տու նե րի բնա կան թշ նա մի նե րին վնա սող պատ րաս տուկ նե րի օգ տա-

գոր ծու մից։

9) Ցան քի լա վա գույն սխե մայի և ժամ կե տի ը նտ րու թյուն 
ա. Վնա սա տու նե րը և հի վան դու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վնաս են հասց նում բույ սե րին 

դրանց ա ճի և զար գաց ման ո րո շա կի փու լե րում, ո ւս տի կարևոր է, որ խո ցե լի փու լը չհա-
մընկ նի վնա սա տու նե րի բարձր խտու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծին։ Այդ պատ ճա ռով 
հար կա վոր է ը նտ րել մշա կա բույ սե րի ցան քի ա մե նա բա րեն պաստ ժամ կե տը։

բ. Բույ սե րի միջև բա վա րար հե ռա վո րու թյան ա պա հո վու մը նվա զեց նում է հի վան դու թյուն նե-
րի տա րած ման վտան գը։

գ. Բույ սե րի լավ օ դա փո խա նա կու թյու նը թույլ է տա լիս, որ տերև նե րի վրա ե ղած խո նա վու-
թյունն ա վե լի ա րագ հե ռա նա, և կանխ վեն ախ տա ծին ման րէ նե րի զար գա ցումն ու վա-
րա կի տա րա ծու մը։

10) Պատ շաճ սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում 
ա. Հի վան դու թյան տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով հո ղի մա կե րե սից հե ռաց նել բույ սե րի 

վա րակ ված մա սե րը (տերև ներ, պտուղ ներ)։
բ. Բեր քա հա վա քից հե տո ո չն չաց նել վա րակ ված բույ սե րի մնա ցորդ նե րը։
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 Բուժ ման մե թոդ ներ

 Ե թե մշա կա բույ սե րի պաշտ պա նու թյան կան խար գե լիչ բո լոր փոր ձե րը բա վա րար չա փով 
չեն կան խում ֆեր մե րի տն տե սա կան կո րուս տնե րը, ա պա կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել դի մել 
բուժ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Դա նշա նա կում է պայ քա րել վնա սա տո ւի կամ հի վան դու թյան 
դեմ, ե րբ այն ար դեն ի սկ ախ տա հա րել է մշա կա բույ սը։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ 
կան պայ քա րի մի քա նի ե ղա նակ ներ՝

1) Կեն սա բա նա կան պայ քար վնա սա տու օր գա նիզ մի բնա կան թշ նա մի նե րի՝ գի շա տիչ նե րի 
կամ ան տա գո նիս տա կան հատ կու թյուն նե րով ման րէ նե րի մի ջո ցով։

2) Բու սա կան պատ րաս տուկ նե րի կամ բնա կան այլ ար տադ րան քի հի ման վրա ստաց ված 
բնա կան պես տի ցիդ նե րի մի ջո ցով։

3) Մե խա նի կա կան պայ քար թա կարդ նե րի մի ջո ցով։

1) Կեն սա բա նա կան պայ քար վնա սա տու օր գա նիզ մի բնա կան թշ նա մի նե րի՝ գի-
շա տիչ նե րի կամ ան տա գո նիս տա կան հատ կու թյուն նե րով ման րէ նե րի մի ջո ցով

 Դաշ տում առ կա բազ մա տե սակ օր գա նիզմ նե րից ոչ բո լորն են «վ նա սա տու ներ»։ Ի րա կա-
նում մի ջատ նե րից շա տերն օգ տա կար գոր ծա ռույթ են կա տա րում մշա կա բույ սե րի է կո հա մա-
կար գում։ Մյուս նե րը կա րող են մի ան գա մայն ան վնաս լի նել մշա կա բույ սե րի հա մար՝ պար զա-
պես ան ցնե լով դրանց կող քով կամ հանգս տա նա լով բույ սե րի կամ հո ղի վրա։ Կամ կա րող են 
լի նել չե զոք մի ջատ ներ, ո րոնք բնակ վում են մշա կա բույ սե րի վրա, սա կայն դրան ցով չեն սն վում 
և ոչ էլ հան դես են գա լիս որ պես վնա սա տու նե րի դեմ բնա կան թշ նա մի ներ։ Նույ նիսկ մշա կա-
բույ սե րով սն վող մի ջատ նե րը կա րող են «վ նա սա տու ներ» չլի նել։ Դրանց թվա քա նա կը կա րող 
է բա վա կա նա չափ մեծ չլի նել մշա կա բույ սե րին վնաս հասց նե լու հա մար, քա նի որ բույ սե րը կա-
րող են կոմ պեն սաց նել ո րո շա կի չա փի վնա սը՝ ա ռանց բեր քատ վու թյան վրա ազ դե ցու թյան։ 
Բա ցի դրանից՝ մի ջատ նե րը կա րող են ծա ռայել որ պես սնունդ կամ տեր-օր գա նիզմ բնա կան 
թշ նա մի նե րի հա մար։

Բ նա կան թշ նա մի նե րը « ֆեր մե րի ըն կեր ներն են», քա նի որ օգ նում են ֆեր մեր նե րին պայ-
քա րել վնա սա տու նե րի կամ հի վան դու թյուն նե րի դեմ։ Վնա սա տու նե րի և հի վան դու թյուն նե րի 
բնա կան թշ նա մի նե րը չեն վնա սում բույ սե րին և ան վտանգ են մարդ կանց հա մար։ Դրանք բա-
ժան վում են չորս խմ բի՝ գի շա տիչ ներ (սն վում են վնա սա տու օր գա նիզմ նե րով), պա րա զի տոիդ-
ներ (մա կա բու ծում են վնա սա տու օր գա նիզմ նե րի վրա), ախ տա ծին օր գա նիզմ ներ (վ նա սա տու 
օր գա նիզմ նե րի մոտ հա րու ցում են հի վան դու թյուն) և նե մա տոդ ներ։

Բ նա կան թշ նա մի նե րի բնո րոշ հատ կու թյուն նե րը

 Գի շա տիչ ներ
• Տա րած ված գի շա տիչ նե րից են սար դե րը, զատ կաբ զեզ նե րը, գնա յուկ բզեզ նե րը և բզ զան-

նե րը։
• Գի շա տիչ նե րը սո վո րա բար որ սում կամ թա կարդ են լա րում զո հին բռ նե լու և ուտե լու հա մար։
• Գի շա տիչ նե րը սն վում են մի ջատ նե րի ա մե նա տար բեր տե սակ նե րով։

 Պա րա զի տոիդ ներ
• Վնա սա տու նե րի պա րա զի տոիդ օր գա նիզմ նե րը սո վո րա բար ի շա մե ղու ներն են կամ ճան ճե րը։
• Մի այն թր թուր ներն են մա կա բու ծում, ո րոնք զար գա նում են տեր-վ նա սա տո ւի վրա կամ 

օր գա նիզ մում։
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• Որ պես կա նոն՝ պա րա զի տոիդ օր գա նիզմ ներն ա վե լի փոքր են, քան նրանց տեր-վ նա սա-
տուն։ 

Ախ տա ծին օր գա նիզմ ներ
• Մի ջատ նե րի հա մար ախ տա ծին օր գա նիզմ ներն են սն կե րը, բակ տե րի ա նե րը կամ վի րուս-

նե րը, ո րոնք կա րող են վա րա կել և սպա նել մի ջատ նե րին։
• Մի ջատ նե րին վա րա կե լու և բազ մա նա լու հա մար ախ տա ծին օր գա նիզմ նե րին ան հրա-

ժեշտ են հա տուկ պայ ման ներ (օ րի նակ՝ բարձր խո նա վու թյուն, ոչ արևոտ պայ ման ներ)։
• Մի ջատ նե րի դեմ լայ նո րեն կի րառ վող ախ տա ծին օր գա նիզմ նե րից են Bacillus thuringiensisը 

(Bt) և NPV վի րու սը (nuclear polyhedrosis virus/ պո լի էդ րո զի վի րուս)։

 Նե մա տոդ ներ (կ լոր որ դեր)
 Նե մա տոդ նե րը փոքր տե սա կի որ դեր ե ն։
• Ո րոշ նե մա տոդ ներ վնաս են հասց նում բույ սե րին (օ րի նակ՝ գա լային նե մա տո դը)։ Մյուս նե-

րը, ո րոնք կոչ վում են էն տո մո պա թո գեն նե մա տոդ ներ, սպա նում են մի ջատ նե րին։
• էն տո մո պա թո գեն նե մա տոդ նե րը սո վո րա բար ար դյու նա վետ են հո ղաբ նակ կամ խո նավ 

պայ ման նե րում բնակ վող վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րում։

2) Բու սա կան պատ րաս տուկ նե րի կամ բնա կան այլ ար տադ րան քի հիման վրա 
ստաց ված բնա կան պես տի ցիդ նե րի մի ջո ցով 

Ո րոշ բույ սեր պա րու նա կում են մի ջատ նե րի հա մար թու նա վոր նյու թեր։ Այդ բույ սե րից թու-
նա նյութ ան ջա տե լու ճա նա պար հով կա րե լի է ստա նալ բու սա կան պես տի ցիդ ներ, ո րոնց օգ-
տա գոր ծու մը վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րում նո րու թյուն չէ։ Օ րի նակ՝ ռո տե նո նը (Derris sp.), 
նի կո տի նը, ո րը ստաց վում է ծխա խո տից, և պի րեթ րին նե րը, ո րոնք պա րու նակ վում են քրի զան-
թե մի բույ սե րում, լայ նո րեն օգ տա գործ վում են ի նչ պես փոքր տն տե սու թյուն նե րում, այն պես էլ 
ար տադ րա կան մեծ տա րածք նե րում։ Բու սա կան պես տի ցիդ նե րը հիմ նա կա նում լի նում են կոն-
տակ տային ազ դե ցու թյան, ներ գոր ծում են շն չա ռա կան և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի վրա։ 
Ո ւս տի դրանք այն քան էլ ը նտ րո ղա կան չեն և ազ դում են մի ջատ նե րի լայն շր ջա նա կի վրա։ 
Նման պատ րաս տուկ նե րի կի րառ ման դեպ քում տու ժում են նաև օգ տա կար մի ջատ նե րը։ Սա-
կայն բու սա կան պես տի ցիդ նե րի թու նայ նու թյունն այն քան էլ բարձր չէ, և դրանց բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյունն օգ տա կար մի ջատ նե րի վրա կա րե լի է զգա լի ո րեն նվա զեց նել ը նտ րո ղա կան 
կի րառ ման մի ջո ցով։ Բա ցի դրանից՝ բու սա կան պես տի ցիդ նե րը կեն սա քայ քայե լի են և քայ քայ-
վում են մի քա նի ժամ վա կամ մի քա նի օր վա ըն թաց քում։ Դա ևս նվա զեց նում է դրանց բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյունն օգ տա կար օր գա նիզմ նե րի վրա։ Ո ւս տի բու սա կան պես տի ցիդ ներն 
է կո լո գի ա պես ա վե լի ան վտանգ ե ն։ 

Այ դու հան դերձ, թեև բու սա կան պես տի ցիդ նե րը հա մար վում են «բ նա կան» մի ջոց ներ և լայ-
նո րեն օգ տա գործ վում են գյու ղատն տե սա կան հա մա կար գե րում, ո րոշ բու սա կան պես տի ցիդ-
ներ կա րող են վնա սա կար լի նել մարդ կանց հա մար և խիստ թու նա վոր՝ բնա կան թշ նա մի նե րի 
հա մար։ Օ րի նակ՝ նի կո տի նը, ո րը ստաց վում է ծխա խո տից, ա ռա վել տոք սիկ օր գա նա կան թույ-
նե րից մեկն է մարդ կանց և այլ տա քա րյուն օր գա նիզմ նե րի հա մար։

 Նախ քան նոր բու սա կան պես տի ցի դի զանգ վա ծային կի րա ռու մը ան հրա ժեշտ է ստու գել 
դրա ազ դե ցու թյունն է կո հա մա կար գի վրա ոչ մեծ դաշ տային պայ ման նե րում։ Բու սա կան պես-
տի ցիդ նե րը չպետք է օգ տա գործ վեն որ պես միշտ ըն դու նե լի տար բե րակ։ Նախևա ռաջ հար կա-
վոր է հա մոզ վել, որ բու սա կան պես տի ցիդ նե րը չեն վնա սում է կո հա մա կար գը։
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3) Մե խա նի կա կան պայ քար թա կարդ նե րի մի ջո ցով։
 Թա կարդ ներն օգ նում են կր ճա տել ո րո շա կի վնա սա տու նե րի պո պու լ յա ցի ա նե րը։ Ժա-

մա նա կին կի րա ռե լու դեպ քում թա կարդ նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է կան խել վնա սա տու նե րի 
զանգ վա ծային բազ մա ցու մը։ Գո յու թյուն ունեն թա կարդ նե րի մի քա նի տե սակ ներ՝

• Լու սային թա կարդ ներն օգ տա գործ վում են թռ չող գի շե րային վնա սա տու մի ջատ նե րին որ-
սա լու նպա տա կով։

• Սո ղա ցող մի ջատ նե րին և կո ղինջ նե րին որ սա ցող ծու ղակ ներ։
• Կպ չուն թա կարդ ներ, օ րի նակ՝ ո րո շա կի վնա սա տու մի ջա տին գրա վող գույ նի կպ չուն թա-

ղանթ։
• Ֆե րո մո նային թա կարդ ներն ար ձա կում են էգ մի ջա տի սե ռա կան հոր մոն ներ՝ գրա վե լով 

ա րու նե րին, ո րոնք կպ չում են թա կար դին։
 Տա րած քում տե ղադր ված մեծ թվով ֆե րո մո նային թա կարդ նե րը շփո թեց նում են ա րու նե-

րին, և դրանք չեն կա րո ղա նում գտ նել է գե րին բազ մաց ման հա մար։
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1.20  Քար տե րի տե սա կա վո րում բույ սե րի  
պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ

Կան խար գե լիչ  
մի ջոց ներ

Բուժ ման մի ջոց ներ
Կեն սա բա նա կան 

մի ջոց ներ
Ֆի զի կա կան  

մի ջոց ներ

Քի մի ա կան մի ջոց ներ
Կեն սա տեխ նո լո գի ա-

կան մի ջոց ներ
Ա ռողջ բույ սեր

Դի մաց կուն  
սոր տեր

Խա ռը ցանք
Ցան քաշր ջա նա ռու-

թյուն
Ծած կո ցային  

մշա կա բույ սեր
Մո լա խո տեր

Մ շա կային  
մի ջոց ներ

Սեր մե րի մշա կում Հո ղա ծին Վ նա սա տու ներ

Բակ տե րի ա ներ Տ զեր
Օգ տա կար  
մի ջատ ներ

Հի վան դու թյուն ներ

Գի շա տիչ Վի րուս
Մ շա կա բույ սի  

հի գի ե նա
Մի ջատ ներ

Բ նա կան պես տի ցիդ Նե մա տոդ ներ Սխ տոր Սոխ
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Bacillus thuringiensis Beauvaria bassiana Երիցուկ Ծծումբ

Օճառիլուծույթ Կերակրիսոդա Մոխիր Պղինձ

Կենսաբազմազանու
թյուն

Հողիբերրիություն Մշտադիտարկում Դիտարկում

Ֆերոմոնային 
թակարդներ

Կպչունթակարդներ
Լուսային 

թակարդներ
Զատկաբզեզ

Յուղեր Կտրատվածճյուղեր Ցանցապատում Մարգիծածկ

Ֆերոմոններ Ձեռքովհավաքում Սրսկում Շեմ

Մշակաբույսերիվնա
սում

Լվիճ Սպիտակաթևիկ Թրթուր
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1.21  Մո լա խո տե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ  
          « Հի շո ղու թյուն» խաղ

Մուլ չա պա տում

Մո լա խո տերն ի րենց ա ճի հա մար ոչ բա-
վա րար լու սա վոր վա ծու թյան պայ ման-
նե րում չեն կա րո ղա նում հաղ թա հա րել 
մուլ չա պատ շեր տը։ Չոր, կոշտ նյու թե րը, 
ո րոնք ա վե լի դան դաղ են քայ քայ վում, 
ա վե լի եր կար են ծա ռա յում որ պես մուլչ, 
քան թարմ նյու թե րը։

Ծած կո ցային  

մշա կա բույ սեր

Այս բույ սե րը լույ սի, սնն դա տար րե րի և 
ջրի հա մար մր ցակ ցու թյան մեջ են մտ-
նում մո լա խո տե րի հետ, հաղ թում բնա-
կան ռե սուրս նե րի հա մար պայ քա րում և 
կան խում դրանց ա ճը։

Ցան քաշր ջա նա ռու

թյուն

Նույն տա րած քում հեր թա գայող սե զոն-
նե րին մի շարք տա րա տե սակ մշա կա-
բույ սե րի ա ճե ցումն է և մո լա խո տե րի 
զար գա ցումն ու տա րա ծու մը սահ մա նա-
փա կե լու ա մե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը։

Ցան քի ժա մա նա կը
Մ շա կա բույ սե րի ա ճի կարևոր շր ջա նում 
(մ շա կա բույ սե րի ե րի տա սարդ փու լում) 
մո լա խո տե րի քա նա կը կա րե լի է նվա-
զեց նել ցան քի հա մար օպ տի մալ ժամ-
կետ ը նտ րե լու մի ջո ցով։

Ցան քի խտու թյու նը
Մո լա խո տային զգա լի վա րակ վա ծու թյան 
վտան գի դեպ քում կա րե լի է մե ծաց նել 
ցան քի խտու թյու նը։
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Հա վա սա րակշռ ված 

պա րար տա ցում

Կա րող է խթա նել մշա կա բույ սե րի ա ճը և 
ա պա հո վել դրանց գե րա կա յու թյու նը մո-
լա խո տե րի նկատ մամբ։

Հո ղի մշա կու թյան 

ե ղա նակ ներ

Կա րող են ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ունե-
նալ ի նչ պես մո լա խո տե րի ա ճի և զար-
գաց ման, այն պես էլ տե սա կային կազ մի 
վրա։

Կան խել մո լա խո տե րի 

տա րա ծու մը

Վե րաց նել մո լա խո տե րը նախ քան 
դրանց սեր մե րի հա սու նա ցու մը և տա-
րա ծու մը, ի նչ պես նաև կան խել դաշ տե-
րում մո լա խո տե րի սեր մե րի տա րա ծու մը 
գոր ծիք նե րի, կեն դա նի նե րի կամ ցան քի 
հա մար նա խա տես ված սեր մա նյու թի մի-
ջո ցով։

Մե խա նի կա կան 

պայ քար
Մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի կարևոր 
մասն է։
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1.23  Քար տե րի տե սա կա վո րում  
ա նաս նա բու ծու թյան վե րա բե րյալ

Չար ժե ան հանգս-
տա նալ կեն դա նի նե-
րի մա սին, ե րբ աշ-
խար հում կան տա-
ռա պող մար դիկ։

Մենք ի նք ներս կեն-
դա նի ներ ե նք։ Մենք 
չենք կա րող ա կն կա-
լել, որ մար դիկ ի րա-
վունք ներ ունեն, ե թե 
չենք ըն դու նում, որ 
կեն դա նի նե րը նույն-
պես պետք է ի րա-
վունք ներ ունե նան։

Աշ խար հը, ո րն ա վե-
լի բա րի է կեն դա-
նի նե րի նկատ մամբ, 
ա վե լի լավ է վե րա-
բեր վում նաև մարդ-
կանց։

Կեն դա նի ներն ի րեր 
չեն, նրանք զգա-
յուն ա րա րած ներ ե ն։ 
Մենք պետք է նրանց 
հար գան քով վե րա-
բեր վենք։

Մի այն մար դիկ կա-
րող են ի րա վունք-
ներ ունե նալ, ո րով-
հետև մենք մի ակ 
տե սակն ե նք, որ 
հար գում ե նք այ լոց 
ի րա վունք նե րը։

Խտ րա կա նու թու նը 
ռա սայի, սե ռի կամ 
դա վա նան քի հիմ քով 
սխալ է։ Բո լոր մար դիկ 
կարևոր ե ն։ Կեն դա-
նի նե րի այլ տե սակ-
նե րը ևս է ա կան ե ն։ 
Բո լոր կեն դա նի նե րը 
կարևոր ե ն։

Հա վե րին գու ցե դուր 
չի գա լիս վան դա-
կում ապ րե լը, սա-
կայն դա է ա կան է։ 
Նրանք ըն դա մե նը 
կեն դա նի ներ ե ն։

Որևէ պատ ճառ չկա 
կար ծե լու, որ խո զը 
կամ հավն իր հա մար 
պա կաս կարևոր է, 
քան ես ի նձ հա մար։

Խո զե րը նույն քան 
խե լոք են, որ քան 
շնե րը։ Մենք նրանց 
պետք է նույն ձևով 
վե րա բեր վենք։

Ես չեմ սի րում ոչ-
խար նե րին և կո վե-
րին նույն քան, որ քան 
շնե րին և կա տու նե-
րին։ Նրանք այդ քան 
կարևոր չեն։

Կեն դա նի նե րը մեզ 
նման խե լա ցի չեն և 
չու նեն նույն զգաց-
մունք նե րը։ Նրանք 
այդ քան կարևոր չեն, 
որ քան մենք։

Կեն դա նի նե րը կա-
րող են ա վե լի խե-
լա ցի լի նել, քան 
նո րա ծին նե րը։ Ե րե-
խա նե րը պետք է 
ի րա վունք ներ ունե-
նան, ի նչ պեսև կեն-
դա նի նե րը։

Գյու ղատն տե սա-
կան կեն դա նի նե րը 
կա րող են ուրա խա-
նալ կամ տա ռա պել 
այն պես, ի նչ պես 
մեր տնե րում ապ-
րող կեն դա նի նե րը։ 
Նրանք ար ժա նի 
են միև նույն հար-
գանքին։

Գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րը տան 
կեն դա նի ներ չեն։ 
Նրանք միս, կաթ և 
ձու ար տադ րե լու հա-
մար ե ն։ Մենք պետք է 
նրանց վե րա բեր վենք 
որ պես աշ խա տող 
կեն դա նի նե րի։

Ցան կա ցած կեն դա-
նի է ակ, ո րը կա րող 
է եր ջա նիկ լի նել կամ 
տա ռա պել, նույն քան 
կարևոր է, որ քան 
ցան կա ցած ուրի շը։

Ն շա նա կու թյուն չու-
նի, որ կեն դա նի նե րը 
մե զա նից պա կաս 
խե լոք ե ն։ Կարևորն 
այն է, թե ա րդյոք 
նրանք կա րո՞ղ են 
տա ռա պել։
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Ն շա նա կու թյուն չու-
նի, որ կեն դա նի նե-
րը մե զա նից պա կաս 
խե լոք ե ն։ Կարևորն 
այն է, թե ա րդյոք 
նրանք կա րո՞ղ են 
տա ռա պել։

Նոր մալ է կեն դա նուն 
սպա նե լը ուտե լու հա-
մար, սա կայն նոր մալ 
չէ նրան տա ռա պանք 
պատ ճա ռե լը։

Ա նի մաստ է մսա-
տու հա վե րին ա վե լի 
լավ պայ ման նե րում 
պա հե լը։ Միև նույն է՝ 
նրանք մորթ վե լու ե ն։

Մենք պետք է այն-
պես վար վենք, ի նչ-
պես կցան կա նայինք, 
որ մեզ հետ վար վեն։ 
Ե թե չեք ցան կա նում, 
որ ձեզ հետ այդ պես 
վար վեն, մի վար վեք 
այդ պես որևէ կեն-
դա նու հետ։

Միս ուտե լը հա-
մար ժեք է կեն դա նու 
սպա նու թյա նը։

Ո րոշ կեն դա նի ներ սն-
վում են այլ կեն դա նի-
նե րով, ո ւս տի նոր մալ 
երևույթ է, որ մենք 
կեն դա նի նե րի միս 
ե նք ուտում։

Խո զե րը, հա վե րը, 
կո վե րը և ձկ նե րը 
գո յու թյուն չէ ին ունե-
նա, ե թե մենք նրանց 
չու տե ինք։

Ե թե ա կն կա լում ե նք, 
որ կեն դա նին մեզ 
հա մար պետք է աշ-
խա տի, ա պա նրանց 
հա մար պետք է լավ 
կյանք ա պա հո վենք։

Ին տեն սիվ ա նաս-
նա պա հու թյու նը 
գու ցե լա վա գույն 
տար բե րա կը չէ կեն-
դա նի նե րի հա մար, 
սա կայն այն է ժան 
սնունդ է ար տադ-
րում։ Ի սկ դա է ա-
կան է։

Ե թե գո ճի նե րը եր ջա-
նիկ չլի նեն, լավ չեն 
ա ճի։ Ֆեր մե րի շա հե-
րից է բխում իր կեն-
դա նի նե րին խնա մե լը։

Կեն դա նի նե րի ա ճը 
ծրագ րա վոր ված է 
նրանց գե նե րում։ 
Ա րագ ա ճող կեն դա-
նին պար տա դիր չէ, 
որ եր ջա նիկ լի նի։

Կյան քը վան դա կում 
վե րաց նում է այն 
ա մե նը, ին չի հա մար 
ար ժե ապ րել։

Ին տեն սիվ ֆեր մե-
րային տն տե սու-
թյուն նե րում կեն դա-
նի նե րին պա հում 
են տաք պայ ման-
նե րում, լավ կե րակ-
րում և ջուր են տա-
լիս։ Նրանց էլ ի ՞նչ է 
հար կա վոր։

Ին տեն սիվ ֆեր մե-
րային տն տե սու թյուն-
նե րում կեն դա նի ներն 
ա վե լի լավ կյան-
քի մա սին չգի տեն։ 
Նրանք չեն կա րող 
տա ռա պել մի բա նի 
հա մար, ո րը չեն տե-
սել։

Մեկ ան ձը չի կա-
րող մեծ դեր խա ղալ 
գյու ղատն տե սա-
կան կեն դա նի նե րի 
նկատ մամբ վե րա-
բեր մուն քի բա րե լավ-
ման գոր ծում։

Մեկ ան ձը կա րող է 
ի րա վի ճա կը փո խել 
դե պի լա վը կամ վա-
տը շատ կեն դա նի-
նե րի հա մար։

Մեկ հա վը օ րա կան 
մեկ ձու է ա ծում։ 
Օր գա նա կան ձու 
ար տադ րե լը փոքր-
ի նչ ա վե լի թանկ է։ 
Ո ւս տի ար ժե հա վին 
ա զա տու թյուն տալ։

Վան դակ նե րում պահ-
վող ա ծան հա վե րի 
ձվերն օր գա նա կան-
նե րի հա մե մատ ա վե-
լի է ժան ե ն։ Մենք 
չպետք է ա կն կա լենք, 
որ աղ քատ մար դիկ 
ա վե լի շատ կվ ճա րեն 
հա նուն հա վի ա զա-
տու թյան։

Ո րոշ մար դիկ նա-
խընտ րում են է ժան 
սնուն դը, մյուս նե րը՝ 
օր գա նա կան։ Մենք 
պետք է ո րո շու մը 
թող նենք սպա ռո ղին։

Ոչ ոք չպետք է ի րա-
վունք ունե նա ուտել 
սնունդ, ո րն ար-
տադր վում է կեն-
դա նի նե րի հա մար 
դա ժան կամ շր ջա կա 
մի ջա վայ րի հա մար 
վնա սա բեր ե ղա նա-
կով։
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Մարդ կանց մեծ մա-
սը կյան քի ըն թաց քում 
ուտում է ա վե լի քան 
հա զար կեն դա նի։ 

Սնն դի հար ցում ձեր 
ը նտ րու թյու նը նշա նա-
կու թյուն ունի կեն դա-
նի նե րի տա ռա պան քի 

ա ռու մով։

Ա մե նա մեծ սխա լը 
ո չինչ չա նելն է՝ մտա-

ծե լով, որ միև նույն 
է՝ շատ բա նի չեք 

հասնե լու։

Օր գա նա կան մսի 
ար տադ րու թյան 

հա մար ա վե լի մեծ 
հո ղա տա րածք է 

պա հանջ վում, ո րն 
ա ռանց այն էլ քիչ է։

Եվ րո պա յում առ կա 
է սնն դի ա վել ցուկ։ 

Պետք է որ հնա րա վո-
րու թյուն լի նի կեն դա-
նի նե րին օր գա նա կան 

ստան դարտ նե րին 
հա մա պա տաս խան 

պա հե լու հա մար։

Ե թե ցան կա նում ե նք 
կե րակ րել աշ խար հի 
ա ճող բնակ չու թյա նը, 
ա պա կեն դա նի նե րին 
պետք է պա հենք ոչ 

թե պա կաս, այլ ա վե-
լի ին տեն սիվ պայ-

մաններում։

Մարդ կանց հա մար 
մշա կա բույ սեր ա ճեց-

նե լու նպա տա կով 
ա վե լի քիչ հո ղա տա-
րածք է ան հրա ժեշտ, 
քան ուտե լու հա մար 
կեն դա նի ներ բու ծե-
լու։ Ե թե ցան կա նում 
ե նք ա վե լի մեծ թվով 

մարդ կանց կե րակ րել, 
պետք է ա վե լի քիչ 
թվով կեն դա նի ներ 

պա հենք։

Ե թե մենք կեն դա նի-
նե րին տրա մադ րենք 
ա վե լի շատ տա րածք 

և ա զա տու թյուն, 
նրանք ա վե լի ա ռողջ 
կլի նեն։ Մեր սնուն-
դը նույն պես ա վե լի 
ա ռող ջա րար կլի նի։

Ա նաս նա գո մե րում 
մեծ թվով կեն դա նի-
ներ պա հե լը կա րող 

է աղ տոտ վա ծու-
թյան լուրջ խն դիր ներ 

ա ռա ջաց նել։ Մենք 
պետք է կեն դա նի նե-
րին պա հենք ա վե լի 
փոք րա քա նակ խմ-
բե րով, ի նչն ա վե լի 
բա րեն պաստ կլի նի 
շր ջա կա մի ջա վայ րի 

հա մար։

Մենք պետք է մեր 
սնունդն ին տեն սիվ 

ե ղա նա կով ար տադ-
րենք, որ պես զի ա վե լի 
շատ հո ղա տա րածք 

մնա այլ նպա տակ նե-
րով օգ տա գործ ման, 

օ րի նակ՝ պու րակ նե րի 
և բնա կա րա նա շի նու-

թյան հա մար։

Վայ րի բնու թյունն 
ա վե լի շատ է պահ-
պան վում օր գա նա-
կան տն տե սու թյան 
դաշ տե րում, քա նի 

որ դրանք մշակ վում 
են ա ռանց թու նա վոր 
քի մի ա կան նյու թե-

րի։ Մենք պետք է մեր 
սնունդն օր գա նա կան 
ե ղա նա կով ար տադ-

րենք։

Կեն դա նի նե րը ե րկ-
րի վրա ստեղծ վել են 
մարդ կանց օգ տա-
գործ ման հա մար։

Մար դիկ ա վե-
լի կարևոր են, քան 
մյուս կեն դա նի նե րը, 
սա կայն կեն դա նի նե-
րը նույն պես կարևոր 

ե ն։

Կեն դա նի նե րը կեն-
դա նի ա րա րած ներ 

ե ն։ Մենք կա րող ե նք 
օգ տա գոր ծել նրանց, 

սա կայն եր բեք չչա րա-
շա հել։ Մենք դա ժան 
լի նե լու ի րա վունք չու-

նենք։

Մենք պետք է հոգ 
տա նենք բո լոր ա րա-
րած նե րի, այդ թվում 
և կեն դա նի նե րի և 

նույ նիսկ մի ջատ նե-
րի համար, ի նչ պես 

հոգ ե նք տա նում մեզ 
համար։

Մենք պետք է 
խնայո ղա բար վե-

րա բեր վենք մեր մո-
լո րա կին և փոր ձենք 
ներ դաշ նա կու թյան 

մեջ ապ րել բնու թյան 
և այլ ա րա րած նե րի 

հետ։

Մենք չպետք է ժա-
մա նակ վատ նենք՝ 

մտա ծե լով կեն դա նի-
նե րի մա սին։ Մենք 

մի այն պար տա-
կա նու թյուն ունենք 

մարդ կային է ակ նե րի 
հան դեպ։
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1.24  Գործնական առաջադրանք  
          անասնաբուծության վերաբերյալ

 Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի մեծ մա-
սի ան բա ժան և կարևոր մասն են։ Նրանք ար ժե քա վոր ներդ րում ունեն օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սա կան հա մա կար գե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան և կա յու նու թյան մեջ։ Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում մարդ կանց և կեն դա նի նե րի միջև ստեղծ ված ուժեղ տն տե սա-
կան կա պից բա ցի, առ կա է նաև ի րա պես բա րո յա կան և եր բեմն հու զա կան կապ կեն դա նի նե րի 
հետ՝ որ պես այս մո լո րա կի վրա ապ րող զգա յու նակ և ըն կե րա կից է ակ նե րի։ Դա գյու ղատն տե-
սա կան կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման պա տաս խա նատ վու թյուն է դնում մարդ-
կանց վրա։ Կեն դա նի նե րը օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի մեծ մա սի ան բա ժան 
մասն են կազ մում, և այժմ բազ մա թիվ ե րկր նե րում հե տա զո տու թյուն ներ են ի րա կա նաց վում 
ա վե լի լավ օր գա նա կան հա մա կար գեր ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Ո ւս տի ա ռա ջի կա տա րի նե րի 
ըն թաց քում ա կն կալ վում է օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյան ա ճ։ Միև նույն ժա մա-
նակ առ կա են մար տահ րա վեր ներ և եր կընտ րանք ներ, ո րոնց օր գա նա կան շար ժու մը և օր-
գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը պետք է դի մա կայեն և լու ծում տան՝ 
կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյու նը բա րե լա վե լու և հա ճա խորդ նե րի շր ջա նում վս տա հար ժա նու-
թյու նը և վս տա հու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով, օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան 
հետ կապ ված։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ գյու ղատն տե սու թյու նը հա ճախ ան-
վա նում են ագ րոէ կո հա մա կարգ։ Դա բույ սե րի և կեն դա նի նե րի փո խազ դե ցու թյունն է ի րենց 
ֆի զի կա կան և քի մի ա կան մի ջա վայ րե րի հետ, ո րոնք մար դիկ փո փո խու թյան են են թար կել՝ 
մար դու կող մից սպառ ման և վե րամ շակ ման հա մար սնունդ, ման րա թել և այլ ար տադ րանք 
ստա նա լու նպա տա կով։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նպա տակն է լանդ շաֆ տային 
մեկ մի ա վո րի վրա ստեղ ծել ագ րոէ կո հա մա կար գե րի ցանց, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կրկ նում 
է տե ղա կան բնա կան է կո հա մա կար գե րի կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը՝ այդ պի սով ձեռք 
բե րե լով դրանց ճկու նու թյու նը և կա յու նու թյու նը։ Լա վա գույն տար բե րակն է, ե րբ օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մե րը մի ջամ տում է բնա կան է կո հա մա կար գի կեն սա գոր-
ծու նե ու թյա նը՝ կա յուն ար տադ րու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ լավ պատ կե րա ցում ունե նա-
լով է կո լո գի ա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին և մի ա ժա մա նակ փոր ձե լով նվա զա գույ նի 
հասց նել ար տա քին ագ րո ներդ րանք նե րի օգ տա գոր ծու մը և շր ջա կա մի ջա վայ րին հասց վող 
վնա սը։ Թեև հնա րա վոր է ստեղ ծել ագ րոէ կո հա մա կար գեր ա ռանց գյու ղատն տե սա կան կեն-
դա նի նե րի, այ նո ւա մե նայ նիվ, կեն դա նի ներն է ա կան օ գուտ ներ են ա պա հո վում հա մա կար գի 
ար տադ րո ղա կա նու թյան և կա յու նու թյան հա մար։ Օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը 
կարևոր դեր են խա ղում կեն սա զանգ վա ծի վե րամ շակ ման և սնն դա տար րե րի շր ջա նա ռու թյան 
գոր ծում։ Խո տա կեր կեն դա նի ներ ունե ցող օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը, 
որ պես կա նոն, ա վե լի ար դյու նա վետ ար տադ րու թյուն են ա պա հո վում, քան ա ռանց այդ կեն-
դա նի նե րի տն տե սու թյուն նե րը։ Այդ կեն դա նի նե րը լրաց նում են է կո լո գի ա կան խոր շե րը, ո րոնք 
այ լա պես չէ ին օգ տա գործ վի, ի նչ պես օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սու թյան հա մար չօգ տա գործ վող 
եզ րային հո ղա տա րածք նե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա յուն ագ րոէ կո հա մա կար գեր ստեղ ծե լու հա-
մար կեն դա նա կան բա ղադ րի չը պետք է բա վա րա րի հետևյալ պա հանջ նե րը. 1. Տե սակ նե րի և 
ցե ղա տե սակ նե րի ը նտ րու թյու նը պետք է հար մար ված լի նի տվյալ տա րած քի հա մար նպա-
տա կա հար մար մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյա նը, ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում կամ տա-
րած քում ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյա նը և տե ղա կան ագ րոկ լի մա յա կան պայ ման նե րին։ 2. 
Կեն դա նի նե րի գլ խա քա նա կը պետք է հա վա սա րակշռ ված լի նի՝ ը ստ մշա կա բույ սե րի ար տադ-
րու թյան և մատ չե լի ռե սուրս նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի։ 3. Պետք է ստեղծ վեն բուծ ման այն-
պի սի հա մա կար գեր, ո րոնք չեն վնա սում շր ջա կա մի ջա վայ րը և նպաս տում են հա նա ծո է ներ-
գի այի նվա զեց մա նը։ Ո րո ճող կեն դա նի նե րը, ի նչ պի սիք են կո վերն ու ոչ խար նե րը, ա ռանձ նա-
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հա տուկ կարևոր նշա նա կու թյուն ունեն ագ րոէ կո հա մա կար գում, քա նի որ նրանց ստա մոք սում 
վե րամ շակ ման են են թարկ վում թի թեռ նա ծաղ կա վոր կե րային մշա կա բույ սե րը։ Դրանք հիմք են 
ծա ռա յում օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի ար տադր ման հա մար մթ նո լոր տային ա զո տը ֆիք սե-
լու ի րենց հատ կու թյան շնոր հիվ։ Օր գա նա կան ցան քաշր ջա նա ռու թյան մեջ բա վա կա նա չափ 
ա զոտ ստա նա լու հա մար մշա կա բույ սե րի մոտ մեկ եր րոր դը պետք է թի թեռ նա ծաղ կա վոր ներ 
լի նեն։ Գործ նա կա նում դա նշա նա կում է, որ օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյու նը 
պետք է հիմն ված լի նի ո րո ճող կեն դա նի նե րի վրա (և որ նրանց մատ չե լի է ո րո ճող կեն դա նի-
նե րի հա մար պատ շաճ կեր)։ Մինչ դեռ մի ա խորշ ստա մոքս ունե ցող կեն դա նի նե րը, ի նչ պի սիք 
են խո զը և ըն տա նի թռ չուն նե րը, ի րենց սնն դա կար գում բար ձրո րակ սպի տա կուց նե րի կա րիք 
ունեն։ Այս կեն դա նի նե րը կա րող են հա մար վել սնն դի հա մար մարդ կանց հետ մր ցակ ցող, քա նի 
որ օգ տա գոր ծում են մարդ կանց կող մից ո ւղ ղա կի ո րեն սպառ ման սպի տա կու ցի աղ բյուր ներ։ 
Ո ւս տի եր բեմն պն դում են, որ մի ա խորշ ստա մոքս ունե ցող կեն դա նի նե րը պետք է դի տարկ-
վեն որ պես մար գի նալ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ՝ հիմ նա կա նում նրանց կե րակ-
րե լով գյու ղատն տե սա կան թա փոն նե րով։ Նրանք նաև նպաս տում են ագ րոէ կո հա մա կար գի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը՝ ներգ րավ վե լով, օ րի նակ, մո լա խո տե րի կամ վնա սա տու նե րի դեմ կեն-
սա բա նա կան պայ քա րի գոր ծըն թա ցին։ Զար գա ցող ե րկր նե րում օր գա նա կան կեն դա նի նե րի 
ար տադ րու թյան մո տե ցում նե րի մշա կու մը պետք է հիմն ված լի նի ի րա տե սա կան և պրակ տիկ 
սցե նար նե րի վրա։ Նախ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան քի 
ար տա հան ման շու կայի սահ մա նա փա կում ներն ու բար դու թյուն նե րը, մինչ դեռ տե ղա կան մա-
կար դա կում ա վե լի մեծ շու կա յա կան հնա րա վո րու թյուն ներ կան օր գա նա կան կեն դա նա կան 
ծագ ման ար տադ րան քի, օ րի նակ՝ թռչ նամ սի և ձվի հա մար։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
պրակ տիկ մո տե ցում նե րը պետք է հիմն ված լի նեն և զար գա նան կեն դա նի նե րի ար տադ րու-
թյան առ կա տե ղա կան հա մա կար գե րի վրա, ո րոնք հնա րա վո րինս մոտ են օր գա նա կան գյու-
ղատն տե սու թյան մեջ ըն դուն ված գոր ծե լա կեր պե րին, ի նչ պի սիք են ո րո ճող կեն դա նի նե րի և 
տե ղա կան հա վի ար տադ րու թյան հա մար վե րոն շյալ գոր ծե լա կեր պե րը։ Օր գա նա կան ա նաս-
նա պա հու թյան տե ղա կան ստան դարտ նե րը և ուղե նիշ նե րը պետք է ի սկզ բա նե դի տարկ վեն 
և զար գա նան ա նաս նա բու ծու թյան առ կա այդ պի սի գոր ծե լա կեր պե րի հի ման վրա։ Այդ պի սի 
ստան դարտ նե րի հե տա գա զար գա ցու մը, հա վա նա բար, կլի նի շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց՝ 
հիմն ված կեն դա նա կան ծագ ման օր գա նա կան ար տադ րան քի ար տադ րու թյան, վե րամ շակ-
ման և գո վազդ ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված պրակ տիկ փոր ձա ռու թյան վրա։ Ներ պե տա կան 
մա կար դա կով օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան խթան ման լավ ար դյունք նե րը կախ ված կլի-
նեն մի շարք կարևոր գոր ծոն նե րից, նե րա ռյալ՝ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նից և օ րենսդ-
րա կան ա ջակ ցու թյու նից, սո ցի ալ-տն տե սա կան են թա կա ռուց ված քից, գյու ղատն տե սու թյան 
ուսու ցու մից և ը նդ լայ նու մից, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան այլ օ ժան դա կու թյուն նե րից։
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 Բա ռա ցանկ

օր գա նա կան ֆեր մե րային 
տն տե սու թյուն ներ

ար տադ րո ղա կա նու թյուն կա յու նու թյուն

տն տե սա կան կապ բա րո յա կան և եր բեմն  
հու զա կան

մո լո րակ

պա տաս խա նատ վու թյուն հե տա զո տու թյուն ներ աճ

մար տահ րա վեր ներ և եր-
կընտ րանք ներ

կեն դա նի նե րի  
ար տադ րու թյուն

վս տա հար ժա նու թյուն

հա ճա խորդ ներ կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու-
թյուն

ագ րոէ կո հա մա կարգ

փո խազ դե ցու թյուն մար դու կող մից սպա ռում կա յու նու թյուն

շր ջա կա մի ջա վայր օ գուտ ներ սնն դա տար րե րի շր ջա նա-
ռու թյուն

խո տա կեր կեն դա նի ներ եզ րային հո ղա տա րածք ներ տե սակ ներ և ցե ղա տե սակ-
ներ

հար մար ված ռե սուրս ներ գլ խա քա նակ

ըստ հա նա ծո է ներ գի ա ո րո ճող կեն դա նի ներ

թի թեռ նա ծաղ կա վոր կե րային 
մշա կա բույ սեր

մթ նո լոր տային ա զոտ օր գա նա կան ցան քաշր ջա-
նա ռու թյուն

մ շա կա բույ սեր օր գա նա կան կեն դա նի նե րի 
ար տադ րու թյուն

մի ա խորշ ստա մոքս ունե-
ցող կեն դա նի ներ

մր ցակ ցող գյու ղատն տե սա կան  
թա փոն ներ

ար տա հան ման շու կա

առ կա տե ղա կան ս տան դարտ ներ և ուղե նիշ ներ պ րակ տիկ փոր ձա ռու թյուն

խ թա նում
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Գործնական առաջադրանք  անասնաբուծության վերաբերյալ 
 Լ րիվ տեքս տը

 Գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի մեծ մա-

սի ան բա ժան և կարևոր մասն են։ Նրանք ար ժե քա վոր ներդ րում ունեն օր գա նա կան գյու-

ղատն տե սա կան հա մա կար գե րի ար տադ րո ղա կա նու թյան և կա յու նու թյան մեջ։ Օր գա նա կան 

գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում մարդ կանց և կեն դա նի նե րի միջև ստեղծ ված ուժեղ տն տե սա-

կան կա պից բա ցի, առ կա է նաև ի րա պես բա րո յա կան և եր բեմն հու զա կան կապ կեն դա նի նե րի 

հետ՝ որ պես այս մո լո րա կի վրա ապ րող զգա յու նակ և ըն կե րա կից է ակ նե րի։ Դա գյու ղատն տե-

սա կան կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան ա պա հով ման պա տաս խա նատ վու թյուն է դնում մարդ-

կանց վրա։ Կեն դա նի նե րը օր գա նա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն նե րի մեծ մա սի ան բա ժան 

մասն են, և այժմ բազ մա թիվ ե րկր նե րում հե տա զո տու թյուն ներ են ի րա կա նաց վում ա վե լի լավ 

օր գա նա կան հա մա կար գեր ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Ո ւս տի ա ռա ջի կա տա րի նե րի ըն թաց քում 

ա կն կալ վում է օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյան ա ճ։ Միև նույն ժա մա նակ առ կա են 

մար տահ րա վեր ներ և եր կընտ րանք ներ, ո րոնց օր գա նա կան շար ժու մը և օր գա նա կան գյու-

ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րը պետք է դի մա կայեն և լու ծում տան՝ կեն դա նի նե րի 

ար տադ րու թյու նը բա րե լա վե լու և հա ճա խորդ նե րի շր ջա նում վս տա հար ժա նու թյու նը և վս տա-

հու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով, օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րի բա րե կե ցու թյան հետ կապ ված։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ գյու ղատն տե սու թյու նը հա ճախ ան վա նում են ագ րոէ-

կո հա մա կարգ։ Դա բույ սե րի և կեն դա նի նե րի փո խազ դե ցու թյունն է ի րենց ֆի զի կա կան և քի մի-

ա կան մի ջա վայ րե րի հետ, ո րոնք մար դիկ փո փո խու թյան են են թար կել՝ մար դու կող մից սպառ-

ման և վե րամ շակ ման հա մար սնունդ, ման րա թել և այլ ար տադ րանք ստա նա լու նպա տա կով։ 

Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան նպա տակն է լանդ շաֆ տային մեկ մի ա վո րի վրա ստեղ ծել 

ագ րոէ կո հա մա կար գե րի ցանց, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կրկ նում է տե ղա կան բնա կան է կո հա-

մա կար գե րի կա ռուց ված քը և գոր ծա ռույթ նե րը՝ այդ պի սով ձեռք բե րե լով դրանց ճկու նու թյու նը 

և կա յու նու թյու նը։ Լա վա գույն տար բե րակն է, ե րբ օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ-

վող ֆեր մե րը մի ջամ տում է բնա կան է կո հա մա կար գի կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը՝ կա յուն ար տադ-

րու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ լավ պատ կե րա ցում ունե նա լով է կո լո գի ա կան փոխ հա րա-

բե րու թյուն նե րի մա սին և մի ա ժա մա նակ փոր ձե լով նվա զա գույ նի հասց նել ար տա քին ագ րո-

ներդ րանք նե րի օգ տա գոր ծու մը և շր ջա կա մի ջա վայ րին հասց վող վնա սը։ Թեև հնա րա վոր է 

ստեղ ծել ագ րոէ կո հա մա կար գեր ա ռանց գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի, այ նո ւա մե նայ նիվ, 

կեն դա նի ներն է ա կան օ գուտ ներ են ա պա հո վում հա մա կար գի ար տադ րո ղա կա նու թյան և կա-

յու նու թյան հա մար։ Օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը կարևոր դեր են խա ղում կեն-

սա զանգ վա ծի վե րամ շակ ման և սնն դա տար րե րի շր ջա նա ռու թյան գոր ծում։ Խո տա կեր կեն դա-

նի ներ ունե ցող օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան հա մա կար գե րը, որ պես կա նոն, ա վե լի ար-

դյու նա վետ ար տադ րու թյուն են ա պա հո վում, քան ա ռանց այդ կեն դա նի նե րի տն տե սու թյուն նե-

րը։ Այդ կեն դա նի նե րը լրաց նում են է կո լո գի ա կան խոր շե րը, ո րոնք այ լա պես չէ ին օգ տա գործ վի, 

ի նչ պես օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սու թյան հա մար չօգ տա գործ վող եզ րային հո ղա տա րածք նե րը։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա յուն ագ րոէ կո հա մա կար գեր ստեղ ծե լու հա մար կեն դա նա կան բա ղադ րի-

չը պետք է բա վա րա րի հետևյալ պա հանջ նե րը. 1. Տե սակ նե րի և ցե ղա տե սակ նե րի ը նտ րու թյու-

նը պետք է հար մար ված լի նի տվյալ տա րած քի հա մար նպա տա կա հար մար մշա կա բույ սե րի 
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ար տադ րու թյա նը, ֆեր մե րային տն տե սու թյու նում կամ տա րած քում ռե սուրս նե րի հա սա նե լի ու-

թյա նը և տե ղա կան ագ րոկ լի մա յա կան պայ ման նե րին։ 2. Կեն դա նի նե րի գլ խա քա նա կը պետք է 

հա վա սա րակշռ ված լի նի՝ ը ստ մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան և մատ չե լի ռե սուրս նե րի հնա-

րա վո րու թյուն նե րի։ 3. Պետք է ստեղծ վեն բուծ ման այն պի սի հա մա կար գեր, ո րոնք չեն վնա սում 

շր ջա կա մի ջա վայրը և նպաս տում են հա նա ծո է ներ գի այի նվա զեց մա նը։ Ո րո ճող կեն դա նի նե-

րը, ի նչ պի սիք են կո վերն ու ոչ խար նե րը, ա ռանձ նա հա տուկ կարևոր նշա նա կու թյուն ունեն ագ-

րոէ կո հա մա կար գում, քա նի որ նրանց ստա մոք սում վե րամ շակ ման են են թարկ վում թի թեռ նա-

ծաղ կա վոր կե րային մշա կա բույ սե րը։ Դրանք հիմք են ծա ռա յում օր գա նա կան մշա կա բույ սե րի 

ար տադր ման հա մար մթ նո լոր տային ա զո տը ֆիք սե լու ի րենց հատ կու թյան շնոր հիվ։ Օր գա նա-

կան ցան քաշր ջա նա ռու թյան մեջ բա վա կա նա չափ ա զոտ ստա նա լու հա մար մշա կա բույ սե րի 

մոտ մեկ եր րոր դը պետք է թի թեռ նա ծաղ կա վոր ներ լի նեն։ Գործ նա կա նում դա նշա նա կում է, 

որ օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի ո րո ճող կեն դա նի նե րի 

վրա (և որ նրանց մատ չե լի է ո րո ճող կեն դա նի նե րի հա մար պատ շաճ կեր)։ Մինչ դեռ մի ա խորշ 

ստա մոքս ունե ցող կեն դա նի նե րը, ի նչ պի սիք են խո զը և ըն տա նի թռ չուն նե րը, ի րենց սնն դա-

կար գում բար ձրո րակ սպի տա կուց նե րի կա րիք ունեն։ Այս կեն դա նի նե րը կա րող են հա մար վել 

սնն դի հա մար մարդ կանց հետ մր ցակ ցող, քա նի որ օգ տա գոր ծում են մարդ կանց կող մից ո ւղ-

ղա կի ո րեն սպառ ման սպի տա կու ցի աղ բյուր ներ։ Ո ւս տի եր բեմն պն դում են, որ մի ա խորշ ստա-

մոքս ունե ցող կեն դա նի նե րը պետք է դի տարկ վեն որ պես մար գի նալ օր գա նա կան գյու ղատն-

տե սու թյան մեջ՝ հիմ նա կա նում նրանց կե րակ րե լով գյու ղատն տե սա կան թա փոն նե րով։ Նրանք 

նաև նպաս տում են ագ րոէ կո հա մա կար գի կեն սա գոր ծու նե ու թյա նը՝ ներգ րավ վե լով, օ րի նակ, 

մո լա խո տե րի կամ վնա սա տու նե րի դեմ կեն սա բա նա կան պայ քա րի գոր ծըն թա ցին։ Զար գա-

ցող ե րկր նե րում օր գա նա կան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյան մո տե ցում նե րի մշա կու մը պետք 

է հիմն ված լի նի ի րա տե սա կան և պրակ տիկ սցե նար նե րի վրա։ Նախ ան հրա ժեշտ է հաշ վի 

առ նել կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան քի ար տա հան ման շու կայի սահ մա նա փա կում ներն 

ու բար դու թյուն նե րը, մինչ դեռ տե ղա կան մա կար դա կում ա վե լի մեծ շու կա յա կան հնա րա վո րու-

թյուն ներ կան օր գա նա կան կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան քի, օ րի նակ՝ թռչ նամ սի և ձվի 

հա մար։ Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան պրակ տիկ մո տե ցում նե րը պետք է հիմն ված լի նեն 

և զար գա նան կեն դա նի նե րի ար տադ րու թյան առ կա տե ղա կան հա մա կար գե րի վրա, ո րոնք 

հնա րա վո րինս մոտ են օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան մեջ ըն դուն ված գոր ծե լա կեր պե րին, 

ի նչ պի սիք են ո րո ճող կեն դա նի նե րի և տե ղա կան հա վի ար տադ րու թյան հա մար վե րոն շյալ 

գոր ծե լա կեր պե րը։ Օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան տե ղա կան ստան դարտ նե րը և ուղե նիշ-

նե րը պետք է ի սկզ բա նե դի տարկ վեն և զար գա նան ա նաս նա բու ծու թյան առ կա այդ պի սի գոր-

ծե լա կեր պե րի հի ման վրա։ Այդ պի սի ստան դարտ նե րի հե տա գա զար գա ցու մը, հա վա նա բար, 

կլի նի շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց՝ հիմն ված կեն դա նա կան ծագ ման օր գա նա կան ար տադ-

րան քի ար տադ րու թյան, վե րամ շակ ման և գո վազդ ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված պրակ տիկ 

փոր ձա ռու թյան վրա։ Ներ պե տա կան մա կար դա կով օր գա նա կան ա նաս նա պա հու թյան խթան-

ման լավ ար դյունք նե րը կախ ված կլի նեն մի շարք կարևոր գոր ծոն նե րից, նե րա ռյալ՝ պե տա-

կան քա ղա քա կա նու թյու նից և օ րենսդ րա կան ա ջակ ցու թյու նից, սո ցի ալ-տն տե սա կան են թա-

կա ռուց ված քից, գյու ղատն տե սու թյան ուսու ցու մից և ը նդ լայ նու մից, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան 

այլ օ ժան դա կու թյուն նե րից։ 
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