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Դաշտային համակարգը 

Բաց դաշտային համակարգը եվրոպական մեծ մասում տարածված 

գյուղատնտեսական համակարգ էր միջին դարերում, որը շարունակվեց մինչև 20-րդ 

դար Ռուսաստանում, Իրանում, Թուրքիայում և Հայաստանում: Բաց դաշտային 

համակարգում, յուրաքանչյուր արվարձան կամ գյուղը ունեցել է երկու կամ երեք 

խոշոր դաշտեր, սովորաբար մի քանի հարյուր ակր, որոնք բաժանված էին շատ նեղ 

շերտերով: Շերտերը մշակվել են ֆիզիկական անձանց կամ գյուղացիական 

ընտանիքների կողմից, որոնք հաճախ կոչվել են վարձակալներ: Տեղամասերը 

ընդգրկում էին նաև անտառները և արոտավայրերը՝ ընդհանուր օգտագործման 

համար, և պատկանում էին տեղանքի տիրոջը կամ եկեղեցուն: Բաց դաշտային 

համակարգը պահանջում էր համագործակցություն բնակիչների շրջանում: 

Բաց դաշտային համակարգը երբեք չի կիրառվել Եվրոպայի բոլոր 

տարածաշրջաններում: Այն մեծ տարածում ուներ խիտ բնակեցված և 

գյուղատնտեսորեն արդյունավետ գյուղերում: 

Բաց դաշտային համակարգը շատ տնտեսագետների կողմից համարվել է 

անարդյունավետ և տեխնոլոգիական նորարարությունների խոչնդոտ: «Բոլորը 

ստիպված էին համապատասխանել գյուղատնտեսական մշակման, բերքահավաքի և 

ցանքի նորմերին»: 

Բաց դաշտային համակարգը, հատկապես ընդհանուր օգտագործման հողերը 

տնտեսագետների կողմից բնութագրվում են որպես «հողերի ողբերգություն»: 
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Վերջիններս պնդում են, որ մասնավոր սեփականությունը ռեսուրսների ավելի լավ 

կառավարման մեթոդ է, քան հանրային սեփականությունը:  

Մշակաբույսերն ու արտադրությունը 

Բոլորին հայտնի ցանքի սխեման երեք 

տեղամասային սխեման է, որի 

ժամանակ գարնանը մի դաշտում 

տնկվելու է գարի, վարսակ կամ 

լոբազգիներ, աշնանը երկրորդ դաշտում 

ցորենը կամ աշորան, իսկ երրորդ 

դաշտը թողնում են ազատ: Հաջորդ 

տարի դաշտերում տնկման ռոտացիա է 

արվում: Նույն կերպ կատարվում է 

արածեցումը: Վարձակալները իրենց 

անասունները արածեցնում են ազատ 

դաշտավայրում և մյուս 2 դաշտավայրերում բերքահավաքից հետո: Տնկման, 

բերքահավաքի և արածեցման կանոնները մասամբ սահմանվում են հողատարածքի 

տիրոջ, մասամբ հենց վարձակալների կողմից: 

Ներկայումս ֆերմերային տնտեսությունները ավելի մեծ մարտահրավերների են դեմ 

առնում քան երբևէ: Ֆերմերները պետք է ապահովվախ լինեն նոր տեխնիկայով, 

ավելի լավ արտադրանք ստանալու համար: Սա, իհարկե, պահանջում է մեծ ծախսեր 

և նոր տեխնոլոգիաների մշակում: 

Բաց դաշտում աճեցումը շատ տարածված էր հին ժամանակներում, եթե ոչ միակն էր: 

Սակայն եղանակի անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերքը կորցնելու 

վտանգը ավելի մեծ է , ինչը հանգեցնում է թույլ եկամտաբերության: Ահա թե ինչու 

ֆերմերները մտացեցին մի նոր ձև՝ ջերմեցներում աճեցումը:  

Այժմ տեսնենք թե որն է տարբերությունը բաց դաշտում և ջերմոցում աճեցման, 

ինչպես նաև որոնք են 2 մեթոդների ռիսկերը:  

Բաց դաշտային մշակում 
Բաց դաշտի մշակումը հանդիսանում է գյուղատնտեսության ավանդական եղանակ, 

որը եկել է միջին դարերից: Բաց մշակման ժամանակ պետք է հոգ տանել հողի, 

ցանքի, սերմերի կամ բույսերի փոխպատվաստուկների մասին, և դրանք պաշտպանել 

բոլոր վտանգներից, մինչև բերքահավաքը: Իսկ իրական աշխարհը կարող է շատ 

վտանգավոր լինել՝ արագ կլիմայական փոփոխություններ, հիվանդությունների կամ 

վնասատուների առկայություն, հողի էռոզիա և այլն: Շուկայում մրցունակ լինելու 

համար պետք է մեծ ներդրումներ անել: Եղանակի փոփոխականությունը կարող է 
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շատ արագ տեղի ունենալ, հետևաբար պետք է պատրաստ լինել ամեն պահի 

անիջապես արձագանքելուն և համապատասխան միջոցառումներ կիրառելուն:  

Եթե հնարավոր լինի այս բոլոր ջանքերը գործադրել և աճեցնել առողջ բերք բաց 

դաշտում, այն կլինի ամենա լավ և առջղջարար բերքը, որը հագեցած է արևի 

եներգիայօվ և ունի անկրկնելի համային հատկանիշներ:  

Բաց դաշտային համակարգում աճեցում 
Առավելություններ 

 Կարող են օգտագործվել բոլոր ազատ հողերը մշակաբույսերի տնկման 

համար 

 Միայն պետք է մշակել դաշտը, ոչ թե ջերմոցային մի ամբողջ կառուցվածք 

 Չունեն ջերմոցային շինությունների կառուցման ծախսերը  

Թերություններ 

 Բույսերը պաշտպանված չեն ծանր եղանակային պայմաններից 

 Մշակաբույսերը ենթարկվում են ավելի շատ վնասատուների եւ 

կենդանիների հարձակման 

 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճի սեզոնայնությունը ստանդարտ է և 

չի կարող երկարաձգվել  

 

Օրինակ բաց դաշտում աճեցված լոլիկը ենթարկվում է բոլոր վնասատուների և 

հիվանդությունների առաջացմանը: Ջերմոցները պատված են ցանցային շերտով, 

որոնք զերծ են պահում բույսերին այդ վնասատուներից և հիվանդություններից: 

Պլաստիկ տանիքածածկման նյութերը նույնպես նվազեցնում են որոշ 

հիվանդությունների առաջացումը`վերահսկելով մուտք գործող լույսի տեսակը: 

Ջերմոցային արտադրություն 

Ջերմոցային գործունեությունը բույսերի ամենամեծ և ինտենսիվ կոմերցիոն 

արտադրությունն է, որը սովորաբար արտադրում է տարեկան 1-3 միլիոն բույս: 

Բույսերը աճում են արտադրական փուլերում՝ ամեն տարի 3-4 ցիկլերով սեզոնային 

բույսերի արտադրությամբ: 
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Բույսերը աճում են ջրման-ջրահեռացման համակարգերով, նստարանների վրա կամ 

հողատարածքներում: Սնուցող միջոցները հաճախ օգտագործվում են ոռոգման ջրի 

(ֆերտինգ) հետ միասին, սնուցող միջոցներից առաջացած աճի 

սահմանափակումները նվազագույնի հասցնելու համար: Հաշվի առնելով էներգիայի 

և աշխատանքի ծախսատարությունը, ջերմոցային համակարգերը օգտագործվում են 

միայն բարձր արժեքավոր մշակաբույսեր արտադրելու համար:  

Ջերմոցը տարվա ընթացքում կարող է օգտագործվել շատ նպատակներով: 

Կարելի է արտադրել բանջարեղենային մշակաբույսեր, աճեցնել 

բանջարեղենային տրանսպլանտներ բանջարեղեն արտադրողների համար, 

զարդարանքի համար նախատեսված բույսեր և ծաղիկներ:  

Ջերմոցները կարող են կառուցվել առնվազն երկու ճանապարհով: Որոշ 

ջերմոցներ ծածկված են ծանր պոլիէթիլենային ծածկերով և դիմակայում են 

ձմեռային փոթորիկներին: Մյուսները ծածկված են երկշերտ պլաստիկ ծածկերով, 

որոնց միջև օդային տարածություն կա: Այս մեթոդը ավելի էժան է, սակայն 

պլաստիկ շերտերը պետք է փոխել երեք-հինգ տարի հետո:  

Արտադրություն 
Քանի որ ջերմոցը ամբողջությամբ փակ կառույց է, հեշտորեն վերահսկվում է ջրի 

կիրառումը, ջերմության և օդափոխության համակարգերը: Ջերմոցային 

արտադրության մի քանի մեթոդներ գոյություն ունեն, սակայն շատ ջերմոցներ 

արտադրում են հողում ավանդկան աճեցվող մշակաբույսեր` կառուցելով փայտե 

նստարաններ, որտեղ աճեցվում են մշակաբույսերը: Պետք է հասանելի լինի 

համապատասխան մակարդակի ջրի մատակարարումը, որպեսզի 

բերքատվությունը բարձրանա: Շատ ջերմոցներ օգտագործում են կաթիլային 

ոռոգում, որը խնայում է ջուրը, նվազեցնում հիվանդությունների մակարդակը, 

քանի որ այդ ճանապարհով բույսերի սերմնացուի չափից դուրս խոնավոեցում 
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տեղի չի ունենում և կրճատվում է սնկային հիվանդությունների առկայությունը: 

Ծայրահեղ ջերմաստիճանային պայմաններում երբեմն ջերմոցի ջերմաստիճանը 

նվազեցնում են կամ բարձրացնում, ընդհանուր ջերմային մակարդակը 

կարգավորելու համար: 

Թունաքիմիկատները պետք է պարբերաբար օգտագործվեն անվտանգության 

ապահովման համար, քանի որ ախատանքները տարվում են փակ միջավայրում: 

Թունաքիմիկատների օգտագործման համար պահանջվում են շնչառական 

ապարատներ: Պետք է ուշադիր կարդալ թունաքիմիկատների պիտակները, քանի 

որ տարբեր մշակաբույսերի համար տարբեր թունաքիմիկատներ են 

օգտագործվում:  

Ձմեռային րտադրության համար պահանջվում է ջերմության աղբյուր: Ուշ 

գարնանից մինչև աշուն արևի ջերմությունը բավարար է մշակաբույսերի 

արտադրության համար, ինչը չի կարելի ասել սառը ամիսների մասին: 

Ջեմության աղբյուրը հատկապես կարևորվում է ոչ սեզոնային մշակաբույսերի 

համար, որոնց գինը այդ ընթացքում բարձրանում է: Գները բարձրանում է, քան 

որ այդ ժամանակահատվածում ծախսերը մեծանում են: 

Այն ամիսների ընթացքում, երբ ջերմացում չի պահանջվում, օդափոխման 

համակարգը օգնում է մշտական ջերմաստիճանի պահպանմանը, որպեսզի բերքը 

չվնասվի բարձր ջերմաստիճանից: Շատ օդափոխման համակարգեր 

էլեկտրոնային եղանակով վերահսկվում են, հետևաբար մշտական մոնիթորինգ չի 

պահանջվում: Քանի որ ջերմոցները կախված են ջերմային և օդափոխման 

համակարգերից, էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարումը կարևոր 

դրույթ է: Կարող է կարիք լինել ներգրավել գեներատոր ջերմոցի պլանավորման 

գործընթացում: Եթե այն չտեղադրվի, լրացուցիչ ծախսերի կարիք կլինի ձմեռային 

փոթորիկի կամ ամառային ամպրոպի ժամանակ խոշոր բերքի կորուստ 

չունենալու պատճառով: 

Նախքան ջերմոցը կառուցելը, պետք է անցկացնել շուկայական հետազոտություն, 

որոշելու համար, թե ինչ մշակաբույսեր է կարելի աճեցնել: Նույն մշակաբույսը 

ջերմոցում աճեցնելու համար ավելի մեծ աշխատանք է պահանջում քան 

դաշտային պայմաններում աճեցնելը: Ջերմոցում աճեցվող մշակաբույսերը փոքր 

հատվածից ավելի մեծ եկամուտ են բերում, հատկապես նրանք, որոնք սեզոնային 

չեն: 

Ջերմոցի կառուցվածքային տեսակները 
Ըստ կառուցվածքային առանձնահատկության բաժանվում են միաթեք և երկթեք 

տեսակների, որոնք էլ լինում են գետնափոր և վերգետնյա, իսկ վերջիններս՝ մշտական 

և փոխադրովի։ Ջերմոցում բույսերի տաքացումը իրագործվում է արևային, 

կենսաբանական (կենսավառելանյութով՝ թարմ գոմաղբ, տնային թափոններ) և 

տեխնիկական ջեռուցմամբ (շոգիով, ջրով, էլեկտրականությամբ)։ Օրվա ցուրտ 

եղանակին ջերմոցը ծածկում են ապակեպատ շրջանակներով կամ լուսաթափանց 
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սինթետիկ թաղանթներով։ Ըստ շահագործումն սկսելու ժամկետների ջերմոցները 

բաժանում են վաղ, միջին և ուշ տիպերի։ 

Միաթեք գետնափոր ջերմոցը, բաղկացած է փոսորակից (պեղանից), դրա եզրին 

տեղադրած արկղից (տախտակե, ցեմենտ-բետոնե կամ քարե, 25 սմ բարձրությամբ) և 

շրջանակից (լայնությունը 106 սմ, երկարությունը՝ 160 սմ)։ 

Միաթեք վերգետնյա ջերմոցները տարածված են հս․ շրջաններում, ինչպես նաև այն 

վայրերում, որտեղ գրունտային ջրերը բարձր են։ 

Երկթեք ջերմոցները քիչ են տարածված՝ շրջանակների ոչ ամուր միացման 

պատճառով։ 

Տեղադրումը 
Ջերմոցի տեղադրման համար հողամասը հարթեցնում են, նշագծում փոսորակները և 

միջփոսորակային անցումաշավիղները։ Ջերմոցը դասավորում են քառակուսի 

հողամասերում, յուրաքանչյուր հողամասում՝ 30 փոսորակ (կամ 600 շրջանակ)։ 

Քառակուսի հողամասի ընդհանուր երկարությունը 72, լայնությունը 21,2 մ է 

(հավասար է 20 շրջանականոց ջերմոցի երկարությանը՝ 1․06X X 20=21,2 մ)։ Եզրային 

ճանապարհները, ջերմոցային հողի պահպանման համար պետք է ունենան 10 մ 

լայնություն, իսկ կենսավառելանյութի համար՝ 15 մ։ Քառակուսի հողամասերի միջև 

ճանապարհների լայնությունը 5 մ է։ Այս սխեմայով 1 հա տարածության վրա 

տեղադրվում է 2500 շրջանակ։ 

Ջերմոցային մշակաբույսեր, բանջարային բույսեր, որոնց աճեցնում են ջերմոցներում 

վաղ բերք, ինչպես նաև սերմեր ստանալու համար։ Ջերմոցային մշակաբույսերի 

աճեցմամբ հնարավորություն է ստեղծվում ամբողջ տարին թարմ բանջարեղեն 
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մատակարարել բնակչությանը։ Դրանց թվին են պատկանում վարունգը, լոլիկը, 

ծաղկակաղամբը, տաքդեղը և այլն։ Գործնականում հայտնի են դրանց աճեցման 

տարբեր մեթոդներ՝ ցանք սերմերով, սածիլում, հետագա աճեցում մինչև 

հասունացումը (կանաչ սոխ, ծաղկակաղամբ)։ Սեզոնի ընթացքում ջերմոցներում 

կարելի է ստանալ տարբեր մշակաբույսերի մի քանի բերք։ Դրանց խնամքը ՝ 

լուսավորության, ջերմության, օդի և խոնավության անհրաժեշտ պայմանների 

ապահովում, սնուցում, պայքար հիվանդությունների և վնասատուներ դեմ։ Բերքը 

հավաքում են տեխնիկական և սերմնային հասունացմանը համապատասխան։ 

Ջերմոցային մշակում 
Եթե արտադրողները ընտրում են ջերմոցում մշակումը, վերջիններս ունենում են 

ավելի մեծ վերահսկում այն շրջակա միջավայրի նկատմամբ, որտեղ աճում է 

մշակաբույսը: Կարելի է էֆեկտիվորեն վերահսկել ջերմաստիճանը, ոռոգման 

ընթացքը, օդի խոնավությունը, լույսը և այլն: Կարելի է տարբեր մեթոդներով 

ղեկավարել այս ամենը, ինչպես նաև մշակաբույսերը զերծ պահել 

հիվանդություններից և վնասատուներից: Այսպիսի մեծ կառավարում ունենալով, 

կարելի է աճեցնել առողջ մշակաբույս, ինչպես նաև նախապես իմանալ բերքի 

քանակը:  

Ջերմոցի կառուցման ծախսերը կարող են կորելացիոն կապ ունենալ այն 

առավելությունների հետ, որը կարող է այդ ջերմոցը տալ: Սա նշանակում է, որ 

ջերմոցում աճեցնելիս, կարելի է ունենալ 10-12 անգամ շատ բերք, քան բաց դաշտում 

մշակելիս: Կառավարելով մշակաբույսերի աճեցման շրջակա միջավայրը, կարելի է 

աճեցնել ծաղիկներ, բանջարեղեն, մրգեր, ամբողջ տարվա ընթացքում: Ջերմոցներում 

աճեցնելիս կարելի է մշակաբույսը գենետիկորեն մոդիֆիկացնել և ստանալ ավելի 

ամուր մշակաբույս: Այստեղ պահանջվում է ավելի քիչ քանակության ջուր ոռոգման 

համար, փոշոտման համար հույսը չի դրվում մեղուների վրա և կարելի է օգտագործել 

տարբեր տեսակի թունաքիմիկատներ հիվանդություններից խուսափելու համար: 

Բաց դաշտում մեղուները մեծ դեր են խաղում փոշոտման մեջ, սակայն բազմաթիվ 

հիվանդությունների, վնասատուների և կենդանիների առկայությունը խանգարում է 

ստաբիլ բերքատվությանը: 

Ջերմոցների առավելությունները: 
1. Բերքատվությունը կարող է 10-12 անգամ ավելի բարձր լինել, քան բացօթյա 

մշակման ժամանակ`կախված ջերմոցի տեսակից, մշակաբույսերի 

տեսակից, շրջակա միջավայրի կառավարման միջոցներից: 

2. Բերքատվության հուսալիությունը մեծ է: 

3. Հիանալի է ծաղիկների և բանջարեղենի համար: 
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4. Ապահովում է ամբողջ տարվա ծաղկային մշակաբույսերի արտադրություն: 

5. Ոչ սեզոնային բանջարեղենի և մրգերի արտադրություն: 

6. Զերծ են հիվանդություններից և գենետիկորեն ամուր են: 

7. Արդյունավետ օգտագործվում են թունաքիմիկատներ՝ վնասատուներից զերծ 

մնալու համար:  

8. Ջրային ռեսուրսները հեշտ են կառավարվում: 

 

Ջերմոցային պայմաններում աճեցում 
Առավելություններ 

 Ապահովում է իդեալական շրջակա միջավայր մշակաբույսերի աճեցման 

համար: 

 Պահպանում է մշակաբույսերին ծայրահեղ եղանակային պայմաններից: 

 Երկարաձգում է մշակաբույսի աճեցման ժամանակաշրջանը: 

Թերություններ 

 Պետք են մեծ ներդրումներ ջերմոցի կառուցման համար: 

Մարտահրավերներ 
 Չնայած հսկայական դրական կողմերին, գոյություն ունեն մի շարք 

մարտահրավեր: Էկոլոգիական, ֆիզիկական և սոցիալ-տնտեսական 

պայմանները պահանջում են պարբերաբար փոփոխվող տեխնոլոգիաներ: 

Օրինակ, երկրի մի շարք մարզերում ավելի բարձր ջերմաստիճաններ են 

նկատվում: Դա առաջացնում է մարտահրավերներ ավելի համապատասխան 

դիզայնի և շինարարության համար:  

 Մեծ ծախսեր: Որպեսզի ջերմոցը լավագույնս աշխատի, վերջինիս կառուցման 

համար անհրաժեշտ են լավագույն նյութերի օգտագործում: Օրինակ, ավելի 

էժան պլաստմասսաները կարող են բավարար պայմաններ ապահովել 

ջերմության պահպանման համար, սակայն ավելի թանկ ապակու 

պատուհանները ավելի երկար են դիմանում: 

 Կլիմայի առավելագույն վերահսկողության արդյունքում առաջանում են բարձր 

գործառնական ծախսեր: Եթե դուք ընտրում եք ջերմոցը ջեռուցել 

էլեկտրոնային ջեռուցիչներով կամ գազի միջոցով, ապա կտեսնեք ամսեկան 

ծախսերի լուրջ աճ: 

 Տհաճ վնասատուների առկայություն և փոշոտման բացակայություն: 
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Ջերմոցները առաջարկում են 
 Ջերմակառավարում 

 Պաշտպանություն կարկուտից, քամուց և անձրևից 

 Պաշտպանություն բազմաթիվ վնասատուներից 

 Խոնավության քիչ կորուստ քիչ գոլորշիացման արդյունքում 

 

Ջերմոցները ունեն մեծ առավելություններ՝ ջերմակարգավորում, ջրի քիչ կորուստ և 

այլն, սակայն վերջիններիս կառուցումը և պահպանումը շատ թանկ է:  

Ջերմոցներում աճեցման առավելությունները 
 Երկարաձգում է աճեցման ժամանակահատվածը  

Ուրաքանչյուր այգեգործ գիտի, որ արտաքին միջավայրում մշակաբույսերի աճեցումը 

մեծապես կախված է եղանակային պայմաններից: Ջերմոցներում աճեցնելու 

ժամանակ մի շարք գործիքներ կաչելի է օգտագործել ջերմակարգավորումն 

ապահովելու համար, ինչը օգնում է մշակաբույսերին աճլ ավելի վաղ 

շամանակահատվածում առանց ավելորդ սթրեսների: Որոշ հայտնի մեթոդներ 

առաջարկում են արևային ջերմության ստեղծում`օգտագործելով բնական նյութեր, 

որոնք հեշտությամբ կլանում են, պահում և հաղորդում արևի ջերմությունը, 
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օգտագործում են տեխնածին ջեռուցիչներ և ջեռուցման օդափոխիչներ: 

 Արտադրանքի բազմազանության ընդարձակում  

Քանի որ բանջարեղենի աճեցումը կախված է սեզոնայնությունից, գները տարբերվում 

են համապատասխանաբար առկայության, պահանջարկի և արտադրության 

մեթոդների: Ջերմոցային տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարելը 

հնարավորություն է ընձեռում տրամադրել տարբեր արտադրատեսակների 

արտադրանք`« սեզոնից դուրս», որը թույլ է տալիս հաճախորդների համար ավելի 

ցածր մատակարարման ժամանակ ավելի մեծ հասանելիություն ապահովել, ինչպես 

նաև ունենալ նոր արտադրանք: Արտաքին տարրերի մասին չանհանգստանալը 

գրեթե լիակատար հնարավորություն է տալիս լավագույն աճող միջավայր ապահովել 

բերքատվության համար: 

 Նվազեցնում է մշակաբույսերի վրա արտաքին ազդեցությունը  

Բաց դաշտում աճեցման խնդիրներից մեկն այն է, որ մշակաբույսերը հասանելի են 

տարբեր կենդանիների: Օրինակ մի օր կարող է պարզվել, որ նապաստակը կերել է 

ողջ բանջարեղենը: Ջերմոցներում աճեցման ժամանակ կարելի է զերծ մնալ այդպիսի 

խնդիրներից:  

Ջերմոցներում աճեցման թերությունները 
 Կառուցման և գործառնական բարձր ծախսեր  

Ջերմոցները լիարժեք օգտագործելու համար պետք է պարբերաբար ձեռք բերել 

տարբեր նյութեր, պեստիցիդներ, ապահովել ջերմությունը, ինչը պահանջում է 

էլեկտրականության ապահովում և այլն: Կլիմայական առավելագույն 

վերահսկողության պատճառով պետք է ներդնել շատ մեծ գումարներ: Եթե դուք 

ընտրում եք ջերմոցը ջեռուցել էլեկտրոնային ջեռուցիչներ կամ գազ, ապա կտեսնեք 

լուրջ աճ ձեր ամսական վճարներում: 

Ինչպե՞ս ընտրել թե որն է լավագույնը 
Շատերը կարծում են, որ եթե մշակաբույսը աճեցվել է ջերմոցում, ապա այն ունի ցածր 

համային հատկանիշներ, արհեստական է և հագեցած է քիմիկատներով, ի հակառակ 

բաց դաշտում աճեցված մշակաբույսերի, որոնք եկոլոգիապես մաքուր են և ունեն 

բարձր համային հատկանիշներ:  

Սովորաբար, դա կախված է նրանից, թե ինչ մշակաբույս է աճեցվում և ինչ 

նպատակներուվ: Ջերմոցները լավագույն վայրերն են բանջարեղենի և ծաղիկների 
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արտադրության համար: Ջերմոցներում աժեցվում է փոքր քանակի մշակաբույսեր, 

իսկ եթե խոսքը գնում է մեծ քանակի մասին, պետք է ունենալ ֆերմա:  

Որակն ընդդեմ քանակի 
Ջերմոցներում աճեցումը դեռ չի նշանակում, որ արտադրանքը վատն է լինելու: 

Ներկայիս նորարարական մեթոդներով ջերմոցների արտադրանքը մոտ է բաց դաշտի 

արտադրանքին իր համային հատկանիշներով: 

Որակով արտադրանքի պահանջարկը այնքան է մեծանում ներկայումս, որ 

արտադրողները զարգացնում են նոր տեխնոլոգիաներ, փորձելով արտադել մեծ 

քանակի, համաչափ և բարձր համային հատկանիշներով արտադրանք ինչպես բաց 

դաշտում, այնպես էլ ջերմոցներում: Եթե ընտրվի ճիշտ կառավարման մեթոդներ, 

ապա կարելի է ունենալ բարձր եկամտաբերության արտադրանք և ջերմոցներից և 

բաց դաշտերից:  

Եզրահանգում 
Երբ խոսքը վերաբերում է մշակաբույսերի աճեցմանը, ջերմոցը ապահով պայմաններ 

ապահովելու լավագույն միջոց է: Աճեցնողները հնարավորություն են ունենում նաև 

աճեցնել ոչ սեզոնային մշակաբույսեր և ապահովել բարձր եկամտաբերություն: 

Բիզնեսի համար մշակաբույսերի 

աճեցումը ջերմոցներում 

լավագույն մեթոդն է: 

Դա կախված է նաև նրանից, որ 

առավելությունը վերաբերվում է 

գյուղատնտեսական թե 

այգեգործական 

նշանակություններին: Եթե 

պետք է աճեցվի մշակաբույսերի 

մեծ քանակություն 

(գյուղատնտեսական), ապա բաց 

դաշտում մշակումը լավագուն 

տարբերակն է, իսկ եթե պետք է 

աճեցվի մշակաբույս, որը ունի 

լավ տեսք (այգեգործական), 

ապա այս դեպքում ջերմոցները նախընտրելի են:  
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Օրինակ ջերմոցների լոլիկը ավելի գեղեցիկ է և մեծ, իսկ եթե մեծ քանակի լոլիկ է 

հարկաոր կետչուպի արտադրության համար, ապա այդ դեպքում ֆերմայի կարիք 

կզգացվի: 

 

Ջերմոցների արտադրանքը հաճախ ասոցացվում է արհեստական արտադրանքի 

հետ, որը ունի ցածր համային և որակական հատկանիշներ, որտեղ օգտագործվում են 

մեծ քանակի քիմիկատներ: Ավելին, ջերմոցներով ծածկված խոշոր տարածքները մեծ 

տեսողական ազդեցություն են թողնում: Ի հակառակ ջերմոցների բաց դաշտում 

աճեցված մշակաբույսերը էկոլոգիապես մաքուր են և ավելի համեղ, ինչպես նաև քիչ 

տեսողական ազդեցություն են թողնում:  
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Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական 

համայնքներումագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով 

կենսապայմանների բարելավում>>ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական 

Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույնծրագիրը համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի 

(IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրիծրագրի իրականացման աջակցությամբ (UNEP): 


