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Բ նա պահ պա նա կան  նկա տա ռում ներ, ո րոնք ազ դում են 
ար տադ րող նե րի քա ղա քա կա նու թյան և սպա ռող նե րի ը նտ րու թյան վրա 

 � Ողջ աշ խար հում օր գա նա կան սնն դամ թերք նե րի սպա ռու մը էլ ա վե լի մեծ թափ է առ նում։ «Օր գա նա կան», «Է կո» 
կամ « Բի ո» մակնշ ված ար տադ րան քի հա մաշ խար հային շու կան տա րեց տա րի ա ճում է։ 

 � Պե տու թյուն նե րը ջան քեր են ներդ նում  գյու ղատն տե սու թյան մեջ է կո լո գի ա կան մե թոդ ներ ներդ նե լուն, քա նի որ 
այդ մե թոդ նե րի կի րառ ման շնոր հիվ  լուծ վում են մի շարք մարդ կու թյան հա մար կար ևոր խն դիր ներ՝ կեն սա բա նա
կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու թյուն, մա քուր շր ջա կա մի ջա վայ րի ստեղ ծում, ար տա նե տում ե րի կր ճա տում։  

 � Օր գա նա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը ա պա հո վում  է բնու թյա նը և մար դուն սպառ նա ցող գլո բալ մար տահ րա վեր
նե րի մեղ մա ցու մը, օ րի նակ՝ կլի մայի փո փո խու թյուն, հո ղե րի դեգ րա դա ցում և ա նա պա տա ցում, կեն սա բազ մա զա նու
թյան վտանգ, ջրի, հո ղի, օ դի աղ տո տում։ Այս մար տահ րա վեր նե րին դի մադ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մի ա վո րել 
տե ղա կան, տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային ջան քե րը։ 

 � Ս պա ռո ղը իր ը նտ րու թյու նը ի հօ գուտ «Օր գա նա կան», «Է կո», « Բի ո» մակնշ ված ար տադ րան քի ա նե լիս՝ նպաս
տում է թվար կած մար տահ րա վեր նե րի լուծ մա նը և ա պա գա սե րունդ նե րին ժա ռան գում է պահ պան ված բնու թյուն ու 
բնա կան ռե սուրս ներ ։ 

 � «Օր գա նա կան», «Է կո», « Բի ո» ար տադ րան քը բա րեն պաստ է նաև մար դու ա ռող ջու թյան հա մար, քա նի որ զերծ 
է աղ տո տիչ նե րից ու գե նե տի կո րեն փո խա կերպ ված բա ղադ րիչ նե րից, ի նչ պես նաև  են թարկ վել  է նվա զա գույն ար
տա քին մի ջամ տու թյուն նե րի։     

 � Գյու ղատն տե սա կան, սնն դի, կե րային ար տադ րա տե սակ նե րի վրա «Օր գա նա կան», «Է կո», « Բի ո» մակն շում ե
րը վկա յում են այն մա սին, որ ար տադ րան քը պատ րաստ վել է օր գա նա կան սնն դի ու գյու ղար տադ րու թյան ստան
դարտ նե րի պա հանջ նե րին հա մա ձայն և դրանց պատ րաստ ման ո ղջ ըն թաց քը հսկ վել է և հա վաստ վել է (սեր տի ֆի
կաց վել) ան կախ և ի րա վա սու օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց նող մարմ ի կող մից։

 � «Օր գա նա կան», «Է կո» կամ « Բի ո» սնն դի շու կան այ լընտ րան քային շու կա է, ո րը նա խա տե սում է օր գա նա կան 
ստան դարտ նե րի առ կա յու թյուն, պար տա դիր կամ կա մա վոր, մի ջազ գային, պե տա կան, միջ պե տա կան  կամ մաս
նա վոր, ի նչ պես նաև սպա ռո ղի հա մար ա պա հո վում է ե րաշ խիք ներ այն մա սին, որ օր գա նա կան ստան դար տի պա
հանջ նե րը պահ պան վել են ար տադ րող նե րի կող մից ար տադ րու թյան ո ղջ շղ թա յում ՝ հո ղից մինչև խա նութ։ 



Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
հի մունք նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը 
Հա յաս տա նում
ՀՀո ւմ 2008 թվա կա նից ըն դու նել է «Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը հա մա հունչ է ՄԱԿի 
ՊԳԿ/ԱՀԿ « Կո դեքս ա լի մեն տա րի ու սի» օր գա նա կան մակնշ
ված ար տադ րան քի մակնշ ման, ար տադ րու թյան, պատ
րաստ ման ու ղե ցույ ցին։

2002 թվա կա նից ՀՀո ւմ գոր ծում է օր գա նա կան սեր տի ֆի
կաց նող մար մին «Է ԿՈԳ ԼՈԲ» ՍՊԸ, ո րի կա յա ցու մը նպաս տել 
է ՀՀո ւմ օր գա նա կան ար տադ րու թյան զար գաց մա նը։ Ըն կե
րու թյու նը իր հա ճա խորդ նե րին ա ռա ջար կում է մաս նա վոր 
«Գ րին Կով կաս» օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ստան
դար տը, ո րը հա մար ժեք է ԵՄ օր գա նա կան կա նոնա կար գե
րին 834/2007, 889/2008, 1235/2008, ի նչ պես նաև հա մար ժեք 
է « Կո դեքս ա լի մեն տա րի ուս» և Շվեյ ցա րի այի օր գա նա կան 
օ րեն քին։

2009 թվա կա նից «Է ԿՈԳ ԼՈԲ» ՍՊԸ ի րա կա նաց նում է նաև 
սեր տի ֆի կաց ման ծրա գիր հա մա ձայն Ա ՄՆ Ազ գային Օր գա
նա կան Ծրագ րի և Կա նա դայի Օր գա նա կան Կա նո նա կար գի։

Տե՛ս ա վե լին www.ecoglobe.com
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Տե ղե կատ վու թյուն օր գա նա կան սեր տի ֆ ի կաց ման մա սին՝ ՀՀ ար տադ րող նե րի 
և ՀՀ սահ ման նե րից դուրս գտն վող ար տադ րող նե րի հա մար.

 �  Հայ կա կան օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց նող մար մի նը ու նի մի շարք մի ջազ
գային և ազ գային հա վա տար մագ րեր և ճա նա չում եր։ Տե՛ս հա վա տար մագ
րե րը և ճա նա չում ե րը www.ecoglobe.com կայ քում։

 �  Տա րա ծաշր ջա նում գրե թե մինչ օ րս բա ցա կա յում են տե ղա կան, սա կայն 
մի ջազ գային ո րո կա վո րում ու նե ցող սեր տի ֆի կաց նող մար մին նե րը։ ՀՀ ո ւմ 
սեր տի ֆի կաց նող մարմ ի առ կա յու թյու նը հայ ար տադ րո ղի ու ֆեր մե րի հա
մար ստեղ ծում է լավ նա խադ րյալ ներ ո լոր տը զար գաց նե լու հա մար։

 � «Է ԿՈԳ ԼՈԲ» ՍՊԸ հան դի սա նում է Եվ րո պա կան Սերտ ֆի կաց նող մար մին
նե րի խորհր դի (EOCC) ան դամ, ու նի ԵՄ, Շվեյ ցա րի այի, Կա նա դայի պե տու
թյուն նե րի ճա նա չու մը, Ա ՄՆ Գյուղ դե պար տա մեն տի և  Գեր մա նա կան հա վա
տար մագ րող մարմ ի հա վա տար մագ րու մը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան ճա նա ճու
մը որ պես լի ա զոր և ի րա վա սու մար մին։ 

 � «Է ԿՈԳ ԼՈԲ» սեր տի ֆի կաց նող մար մի նը բա ցի բուն սեր տի ֆի կաց ման գոր
ծու նու թյու նից զբաղ վում է ու սում ա կան ծրագ րե րով, օ րի նաս տեղծ և նոր մա
տիվ նե րի մշա կու թյան գոր ծու նե ու թյամբ։  

5



ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՍԵՐՏ Ֆ Ի ԿԱ ՑՈՒՄ. 
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Օր գա նա կան սեր տի ֆ ի կա ցու մը ար տադ րան քի հա մա պա տաս խա նու
թյու նը օր գա նա կան պա հանջ նե րին գնա հա տե լու և հա վաս տե լու 
կարգ է: Ար դյուն քում, օր գա նա կան ար տադ րան քի ար տադ րող նե րը 
ի րա վունք են ստա նում օգ տա գոր ծել հա տուկ մակնշ ման նշան, ո րը 
հաս տա տում է ար տադ րան քի օր գա նա կան ծա գու մը:

Armenia Organic  ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նած նշան է, ո րը պար տա դիր է կի րա ռել օր գա նա
կան սեր տի ֆի կաց ված ար տադ րան քի մակնշ ման հա մար։ 
Այս նշա նի կի րա ռու մը նպա տակ ու նի բարձ րաց նել օր գա նա կան ար տադ րան քի ճա նա չե լի ու թյու
նը հայ սպա ռող նե րի շր ջա նում , ի նչ պես նաև տար բե րա կել այն։ Օր գա նա կան նշան նե րի կի րա
ռու թյու նը միշտ պար տադ րում է պի տա կի վրա մակն շել օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց նող մարմ ի 
ան վա նու մը։

Euro Leaf  Եվ րո պա կան մի ու թյան պա հանջն րով ար տադր ված գյուղմ թեր քի և սնն դամ թեր քի մի
աս նա կան հա մա կար գի նշան, ո րը կի րառ վում է սերտ ֆի կաց նող մարմ ի կո դի հետ մեկ տեղ, ի նչ
պես նաև ար տադ րու թյան ե րկ րի նշ մամբ: Եվ րո պա կան օր գա նա կան շու կա մուտք գոր ծե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել  ԵՄ 834/07, 889/08 հրա հանգ նե րը և մի այն դրա նից հե տո 
ի րա վունք ձեռք բե րել կի րա ռե լու այս մակն շու մը:
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USDA Organic  Ա ՄՆ Գյու ղատն տե սու թյան դե պար տա մեն տի կող մից 
մշակ ված ազ գային օր գա նա կան ստան դար տը ե զա կի է նրա նով, որ այն 
հաս տատ ված է պե տա կան մա կար դա կով: Սեր տի ֆի կա ցում ի րա կաց նե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա վա րատ մանգր վել Ա մե րի կայի գյու ղատն տե
սու թյան դե պար տա մեն տի կող մից: Այս նշա նը կի րա ռե լի է ան կախ աշ
խար հագ րու թյու նից այն ար տադ րան քի հա մար, ո րի հա մա պա տաս խա
նու թյու նը Ա ՄՆ ազ գային օր գա նա կան ստան դար տին  հա վաստ վել է։ 

Bio-Siegel  գեր մա նա կան շու կա յում սահ մա նած նշան է, օգ տա գործ վում 
է 2001ի սեպ տեմ բե րից: Գեր մա նա ցի գնորդ նե րի հա մար նման նշա նի 
առ կա յու թյու նը ա վե լի կար ևոր է, քան Euro Leaf ի նշա նը, քա նի որ Գեր
մա նի ա յում օր գա նա կան ար տադ րան քի ո րա կի պա հանջ նե րը ա վե լի 
բարձր են, քան ԵՄո ւմ:

Canada Organic – ազ գային նշան է , որ սահ ման ված է Կա նա դայի օր գա
նա կան կա նո նա կար գե րով։ Նշա նի կի րա ռու թյու նը ա պա հո վում է օր գա
նա կան ար տադ րան քի ճա նա չե լի ու թյու նը և սպա ռող նե րի վս տա հու թյան 
է ար ժա նա ցել։ 

Japanees Agricultural Standart  մշակ վել է Ճա պո նի այի գյու ղատն տե սու
թյան, ան տա ռային տն տե սու թյան և ձկ նա բու ծու թյան նա խա րա րու թյան 
կող մից և ու նի օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի կար գա վի ճակ Ճա պո նի ա
յում ար տադր ված կամ ներ մուծ ված ապ րանք նե րի հա մար:
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Bioland  Գեր մա նա կան օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ար տադ րող
նե րի ա մե նա մեծ ա սո ցի ա ցի ա ներց է: Այս մակ նանշ մամբ նշում են ա սո ցի
ա ցի այի ան դամ ե րի ար տադ րած օր գա նա կան ար տադ րանք նե րը, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա նում են ա սո ցի ա ցի այի կող մից սահ մա նած խիստ պա
հանջ նե րին։ 

Green Caucasus – մաս նա վոր նշան է, ո րը հան դի սա նում է «Է կոգ լոբ» սեր
տի ֆի կաց նող մարմ ի մտա վոր սե փա կա նու թյու նը։ Այն ան հա տույց տր
վում է ըն կե րու թյան կող մից սեր տի ֆի կաց ված ար տադ րող նե րի օր գա նա
կան ար տադ րան քի պի տակ նե րի վրա կի րա ռե լու հա մար։ Նշա նը նաև ու
նի նպա տակ կով կա սյան ծագ ման՝ հայ կա կան և վրա ցա կան օր գա նա կան 
ար տադ րան քը տա րա ծաշր ջա նային շու կա յում ճա նա չե լի դարձ նե լու հա
մար։ Նշա նը տա րա ծաշր ջա նում նաև կի րա ռե լի է «Է կոգ լոբ» ըն կե րու թյան 
վրաց գոր ծըն կեր « կով կազ սերտ» ըն կե րու թյան կող մից։

KRAV  հայտ նի ա մե նա հին օր գա նա կան նշան ներց է՝ շվե դա կան օր գա
նա կան ո րա կի մակն շում, ո րը ըն դուն վել է  1985 թ.ին գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի պի տա կա վոր ման հա մար։

The BIO Suisse  օգ տա գործ վում է Շվեյ ցա րի ա յում վա ճառ վող օր գա նա
կան ար տադ րան քի մակնշ ման հա մար: Մաս նա վոր նշան է, սա կայն վայե
լում է լայն ճա նա չում և հար գանք սպա ռո ղի կող մից, ո րը ամ րագր ված է 
խիստ մաս նա վոր ստան դարտ ներ պա րու նա կող ստան դար տով։
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� Անհրաժեշտ են պետական և մասնավոր /տեղական և օտարերկրյա/ ներդրումեր,
� Ուղիղ մասնավոր ներդրումեր գյուղատնտեսության և արժեշղթայի մեջ,
� Վերամշակող ընկերությունների կողմից ներդրումային ծրագրերի իրականացում օր
գանական արժեշղթայի մեջ,
� 50, 000 հեկտար օրգանական գյուղատնտեսական հողերի մակերեսի հասնելու համար 
անհրաժեշտ է   տարեկան մոտավոր 48 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումեր,
� Նշված նշակետին հասնելու համար անհրաժեշտ է մասնավոր հատվածի, պետական, 
ֆինանսական կազմակերպությունների և դոնոր կազմակերպությունների միջոցների հա
մակցում,
� Անհրաժեշտ կլինի նաև ոչ ֆինանսական ներդրումեր կրթության, սպառողների ու 
արտադրողների շրջանում իրազեկության բարձրացման համար,
� Դոնոր կազմակերպությունների հետ անհրաժեշտ է ներառել կայուն/կանաչ/օրգանա
կան գյուղատնտեսությունը երկկողմ  պայմանագրերում,
� Ներառել օրգանական գյուղատնտեսությունը բնապահպանական պետական քաղա
քականության մեջ՝ գլոբալ բնապահպանական հիմախնդիրների լուծմանը նպաստելու 
համար։

ՀՀՈ ՒՄ ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱ ՀԱՆ ՋԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԵՎ Օ ԳՈՒՏ ՆԵ ՐԸ
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 � Անհ րա ժեշտ են պե տա կան և մաս նա վոր / տե ղա կան և օ տա րերկ րյա/ ներդ րում եր, 
 � Ու ղիղ մաս նա վոր ներդ րում եր գյու ղատն տե սու թյան և ար ժեշղ թայի մեջ,
 �  Վե րամ շա կող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ներդ րու մային ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում օր

գա նա կան ար ժեշղ թայի մեջ,
 � 50, 000 հեկ տար օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան հո ղե րի մա կե րե սի հաս նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է   տա րե կան մո տա վոր 48 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի ներդ րում եր,
 � Նշ ված նշա կե տին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մաս նա վոր հատ վա ծի, պե տա կան, 

ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջոց նե րի հա
մակ ցում, 

 � Անհ րա ժեշտ կլի նի նաև ոչ ֆի նան սա կան ներդ րում եր կր թու թյան, սպա ռող նե րի ու 
ար տադ րող նե րի շր ջա նում ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման հա մար,

 �  Դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ան հրա ժեշտ է նե րա ռել կա յուն/ կա նաչ/օր գա նա
կան գյու ղատն տե սու թյու նը ե րկ կողմ  պայ մա նագ րե րում,

 �  Նե րա ռել օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյու նը բնա պահ պա նա կան պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան մեջ՝ գլո բալ բնա պահ պա նա կան հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա նը նպաս տե լու 
հա մար։  

11



Փ ՈՐ ՁԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ ՆԵՐ՝

ՀՀ Ո ՒՄ ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻՑ 
Օ ԳՈՒՏ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 
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Փ որձագետները գնահատում են.
 � Ե թե գյու ղատն տե սու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը նպաս տի 2.5 % (50 000 հա) գյու

ղատն տե սա կան հո ղե րի փո խա կերպ մա նը օր գա նա կա նի  և նե րա ռի նաև 6,000ից 
10,000 հեկ տար ա րո տա վայ րեր օր գա նա կան ար տա րու թյան մեջ, 

 �  սահ ման վեն նպա տակ ներ՝ 10%ից մինչև 20 % օր գա նա կան մթեր քի սպա ռու մը 
կա տա րել տե ղում, ի սկ 8090 %ի ի րա ցու մը ար տա հան ման շու կա նե րում, 

 � ընտր վեն ա րա տա հան վող ար տադ րա տե սակ նե րը՝ կեն դա նա կան ծագ ման, այդ 
թվում մեղր, ո րի հա մար առ կա է ԵՄ կող մից սահ մա նած թույտ վու թյուն,

 � oր գա նա կան վե րամ շակ ված ար տադ րանք նե րը ի րաց վեն  ի նչ պես մե ծա քա նակ, 
այն պես էլ նա խա փա թե թա վոր ված՝ ներ կա յաց նե լով շու կային հայ կա կան ծա գու մը 
(օ րի նակ՝ NABU Հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղի և գեր մա նա կան «Teegeschwaender» 
ըն կե րու թյան հայ կա կան բու սա կան թեյե րի հա մա տեղ ծրա գի րը), 

 � Ար տադ րա տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը նե րա ռի կոն ցենտ րատ ներ, հյու թեր, 
խյու սեր, չոր միրգ և բան ջա րե ղեն, խո րը սա ռեց ված ար տադ րանք, պա հա ծո ներ, ջե
մեր, հաց, պա նիր և այլ կաթ նամ թերք, ձու, միս, բու սա կան թեյեր, ե թե րա յու ղեր, այլն,

 

Ա պա գնա հատ ման վե րը թվար կած քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման 
ար դյուն քում ՝ ը նդ հա նուր շու կա յա կան ար ժե քը կա րող  է հաս նել 100 մի լի ոն 
Ա ՄՆ դո լա րի։
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
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ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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 Պար տա դիր և թու լատ րե լի մե թոդ ներ
� Սնն դա նյու թե րով ի նք նա բավ տն տե սու թյուն ներ և սնն դա նյու թե րի փակ ցիկ լեր՝ կեն դա
նա կան ու բու սա կան ար տադ րու թյան մի աս նա կա նու թյուն.
�  Ցան քաշր ջա նա ռու թյուն ըն դե ղեն նե րի մաս նակ ցու թյամբ՝ հո ղի բեր րի ու թյու նը բարձ
րաց նե լու հա մար, բույ սե րի պաշտ պա նու թյան խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար.
�  Կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նում, օգ տա կար բույ սե րի և կեն դա նի նե րի բնա կեց
ման վայ րե րի հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղ ծու մը. 
� Ռե սուր սախ նայո ղու թյուն՝ գյու ղատն տե սա կան թա փոն նե րի վե րա դարձ հո ղին, 
ջրային, հո ղային և է ներ գա ռեսուրս ների խնայո ղություն. 
� Ար տանետումե րի կառավարում, աղտո տումը բացառող կամ  նվազեց նող տեխնո լո- 
գիա ների ներդրում ար տադրական շղթա յում. 
� Արտաքին սահմանափակ թույլատրելի ներմուծումերի կիրառում միայն այն 
պարագա յում, ե րբ  մեխ ա նի կա կան, ֆի զի կա կան  և կեն սա բա նա կան  մե թոդ նե րի  կի- 
րա ռու մը բա վա րար չէ.
� Յուրաքանչյուր տարի առնվազն մեկ անգամ օր գանական ստուգայցերի պարտադիր 
իրականացում.
�  Ման րակր կիտ գրան ցում ե րի և հաշ վա ռում ե րի վա րում։
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Ար գել ված մե թոդ ներ.
 �  Գե նե տի կո րեն փո խա կերպ ված օր գա նիզմ եր և գե նային ին ժե նե րի այի մե թոդ ներ.
 �  Հան քային պա րար տա նյու թե րի կի րա ռում.
 �  Քի մի ա պես մշակ ված սեր մե րի օգ տա գոր ծում.
 �  Քի մի ա կան բու ժա նյու թե րի բա ցա ռում  կամ խիստ սահ մա նա փա կում. 
 � Ի ո նաց նող ճա ռա գայթ ման կի րա ռում.
 �  Հա կա բի ո տիկ ներ ու ա ճի հոր մոն ներ։
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅԱՆ 

ՊԱ ՀԱՋ ՆԵ ՐԸ՝ 
ԱՆ ՑՈՒ ՄԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱՆ
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Դե պի օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյուն ան ցու մային շր ջա նը 
նա խա տես ված է, ե րբ ա վան դա կան / ոչ օր գա նա կան ար տադ րո ղը 
հայ տա րա րում է իր ան ցման մա սին օր գա նա կան ար տադ րու թյան 
մե թոդ նե րի. 

 � Ան ցու մային շր ջա նի տևո ղու թյու նը մի ա մյա և եր կա մյա մշա կա բույ սե րի 
հա մար՝ 24 ա միս է, ո րից հե տո ցան ված մշա կա բույ սի բեր քը  շու կա հա նե լիս 
հա մար վում է օր գա նա կան. 

 � Ան ցու մային շր ջա նի տևո ղու թյու նը բազ մա մյա մշա կա բույ սե րի հա մար՝ 
36 ա միս է, ո րից հե տո ստա ցած բեր քը կա րե լի է հա նել շու կա որ պես օր գա
նա կան։

 �  Կեն դա նա կան ար տադ րու թյան դեպ քում ան ցու մային շր ջա նը պայ մա
նա վոր ված է ա րո տա վայ րե րի դե պի օր գա նա կան ան ցու մային շր ջա նի 
ա վար տով, ո րից հե տո գյուղ կեն դա նի նե րը ու դրանց ար տադ րան քը  շու կա 
հա նե լիս նույն պես կհա մար վեն օր գա նա կան։

 �  Մեղ վա պա հու թյան դեպ քում ան ցու մային շր ջա նը տևում է ա ռն վազն մեկ 
տա րի, ո րի ըն թաց քում ար տադ րո ղը պար տա վոր է փո խել ամ բողջ մեղ րա
մո մը օր գա նա կա նով կամ մա քուր սե րե կի ծա գում ու նե ցող մեղ րա մո մով։ 

 � Յու րաք նա չյուր տա րի ա ռն վազն մեկ ան գամ օր գա նա կան ստու գայ ցե րի 
պար տա դիր ի րա կա նա ցում։

 �  Ման րակր կիտ գրան ցում ե րի և հաշ վա ռում ե րի վա րում։
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ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՍՆՆ ԴԻ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 

ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ
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Օր գա նա կան ար տադ րան քի հե տագ ծե լի ու թյու նը ար տադ րու թյան ո ղջ ըն թաց քում՝ 
օր գա նա կան հում քից մինչ պատ րաս տի ար տադ րանք. 

 � Օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան հում քի առ կա յու թյուն.
 �  Թու լատ րե լի հա վե լում ե րի կի րա ռում.
 �  Բա ղադ րա մա սե րի ա ռն վազն 95%ի օր գա նա կան ծա գում. 
 � Օր գա նա կան ու ոչ օր գա նա կան ար տադ րանք նե րի միջև մի ա խառն ման կան խար գե լում 
 � Օր գա նա կան ար տադ րան քը ար գել ված նյու թե րի հետ շփ ման բա ցա ռում.
 �  Հաս տատ ված մակն շում ե րով ու պի տակ նե րով շու կա դուրս բե րում.
 � Յու րաք նա չյուր տա րի ա ռն վազն մեկ ան գամ օր գա նա կան ստու գայ ցե րի պար տա դիր ի րա կա նա ցում.
 �  Ման րակր կիտ գրան ցում ե րի և հաշ վա ռում ե րի վա րում։
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Ս ՊԱ ՌՈ ՂԻ ՎՍ ՏԱ ՀՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՕՐ ԳԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԻ ՀԱՆ ԴԵՊ ԵՎ ՇԱ ՀԵ ՐԻ 

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ս ՊԱ ՌՈ ՂԻՆ ՄՈ ԼՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ 
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ԿԱՐ ԵՎՈՐ 

ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ
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 � Օր գա նա կան մակն շում ե րը և տար բե րան շան նե րը պետք է վս տա հու թյուն ներշն չեն և կրեն սեր տի ֆի կաց նող 
մարմ ի մա սին տե ղե կատ վու թյուն, օ րի նակ ՝ «օր գա նա կան սեր տի ֆի կա ցու մը կա տար վել է ... կող մից»

 �  Սեր տի ֆի կաց նող մարմ ի ի րա վա սու թյու նը պետք է հնա րա վոր լի նի հեշտ ստու գել օն լայն հար թակ նե րի մի ջո
ցով և սեր տի ֆի կաց նող մար մին նե րի կող մից ան մի ջա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման մի ջո ցով։ 

 � Օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց նող մար մին նե րը պար տա դիր հրա պա րա կում են սեր տի ֆի կաց ված ար տադ րող նե
րին և նրանց ո ւմ սեր տի ֆի կա ցու մը մերժ վել է։ Այս տե ղե կատ վու թյու նը կար ևոր է, որ լի նի մատ չե լի յու րաքան չյուր 
սպա ռո ղի հա մար։

 �  Վա ճա ռա կե տե րը և ար տադ րող նե րը պար տա վոր են տրամադ րել սպա ռո ղին սեր տիֆ կաց ման  պատ շաճ փաս
տաթղ թեր այն ար տադ րան քի հա մար, ո րը տե ղադր ված է վա ճա ռա կե տում որ պես «օր գա նա կան», « բի ո» կամ «է
կո», այդ թվում ներ մու ծված ար տադ րան քի հա մար սեր տի ֆի կատ նե րի առ կա յու թյու նը պար տա դիր է։ 

 � Ի րա վա սու պե տա կան մար մի նը պա տաս խա նա տու է սնն դամ թեր քի շու կայի վե րահս կո ղու թյան հա մար, այդ 
թվում ՝ կեղծ կամ «օր գա նա կան» կար գա վի ճա կից զրկ ված ար տադ րան քը շու կայից հե ռաց նե լու և սանկ ցի ա ներ/ 
կի րա ռե լու հա մար ան բա րե խիղճ սուբյեկտ նե րի նկատ մամբ։ 

 � Ե թե ման րա ծախ ա ռևտ րի օբյեկտ նե րը մի ջամ տում են օր գա նա կան ար տադ րան քի մի աս նա կա նու թյա նը, ա պա 
դրանք նույն պես պետք է սեր տի ֆի կաց վեն՝ մո լո րու թյան նա խա դե պից շու կան պաշտ պա նե լու նպա տա կով։

 



Գեր մա նի այի Բնու թյան Պահ պա նու թյան Մի ու թյու նը (NABU), հիմ ադր վել է 1899թ.ին: Այն 
Գեր մա նի այի հնա գույն և խո շո րա գույն բնա պահ պա նա կան մի ու թյուն նե րից է, ո րին ան դա
մակ ցում է բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հի, ի նչ պես նաև վտանգ ված ապ րե լա վայ րե
րի պահ պա նու թյան նվի րյալ ա վե լի քան 800 000 ան դամ և հո վա նա վոր:

NABUի Հա յաս տա նյան մաս նա ճյու ղը ա շ խա տե լով  Հա յաս տա նի գի տա կան, պե տա կան, 
մաս նա վոր, հե տա զո տա կան, ու սում ա կան և հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի հետ՝ զբաղ վում 
է գի տա հե տա զո տա կան, բնու թյան պահ պա նու թյան, բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա
րածք նե րի պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րով, ա ջակ ցում է բնա պահ պա նա
կան ու մո նի տո րին գային ծրագ րե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը ո ղջ Հա յա սա
նի տա րած քում։ 

Հանունմարդուևբնության

ՀՀ, Եր ևան, Ի սա հա կյան 18, սե նյակ 3
+(374) 44 599949
armenia@nabu.am
www.nabu.am

Բ րո շյու րը պատ րաստ վել է  Գեր մա նի այի Բնու թյան Պահ պա նու թյան 
Մի ու թյան (NABU) և Գեր մա նի այի Տն տե սա կան Հա մա գոր ծակ ցու թյան 
և Զար գաց ման Դաշ նային Նա խա րա րու թյան (BMZ) հա մա ֆի նան սա
վոր մամբ՝ «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցու մը Հա յաս
տա նի հյու սի սային հա մայնք նե րում որ պես աղ քա տու թյան նվա զեց
ման եվ կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պա նու թյան խթան» ծրագ րի 
(OFDNA) շր ջա նակ նե րում։

Ծ րա գի րը ի րա կա նաց վում է Է կոԳ լոբ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյան կող մից։


