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5.20. Հողերի բարելավումը 2008 թվականին 
 

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետա-
րանի տնօրինած հողերն ըստ նպատակային նշանակության և պահպանության կարիքի, 
2008թ. ունեցել են հետևյալ բաշխվածությունը. 

   Բարելավման կարիք ունեցող հողերի քանակական բաշխվածությունն ըստ դրանց 
                                        նպատակային նշանակության, 2008թ.   

          (հեկտար) 
Հողեր, որոնք բարելավման կարիք ունեն 

այդ թվում` 
հողատարված 

 
ընդա- 
մենը 

քամուց ջրից 
աղա- 
կալ- 
ված 

երկրոր-
դային 
աղա-
կալված

խախտ-
ված 

գեր- 
խոնա-
վա- 
ցած 

քարքա-
րոտ և 

թափոն- 
ներով 

աղտոտ-
ված 

ճահ- 
ճա- 
ցած 

անա-
պա-
տաց-
ված 

այլ 
 

1. Գյուղատնտեսա-
կան նշանակության և 
անտառային հողեր, 
ընդամենը 104176 5533 9606 3272 1550 2552 773 75408 286 3685 1511 
1.1. վարելահողեր 13289 1915 2654 137 1050 68 333 4751 66 1614 701 
1.2. բազմամյա 
տնկարկներ 521 - - - - - - - - 521 - 
1.3. խոտհարքեր 8602 12 1574 - - 45 170 6166 100 10 525 
1.4. արոտավայրեր 63755 2482 5211 - - 2339 - 52913 10 800 - 
1.5. այլ հողատեսքեր 18009 1124 167 3135 500 100 270 11578 110 740 285 
2. Ոռոգվող հողեր  
(տող 1-ից) 377 148 19 - - 30 13 15 2 150 - 
3. Հատուկ պահպան-
վող տարածքների 
հողեր, ընդամենը 376 85 24 - - - - 267 - - - 
3.1. բնապահպանա-
կան 376 85 24 - - - - 267 - - - 
4. Անտառային հողեր 
(տող 1-ից), ընդամենը 474 324 72 - - - - 78 - - - 
4.1. անտառների 123 22 23 - - - - 78 - - - 

 
Հողերի պահպանության և վերականգնման միջոցառումները, 2008թ. 

 
Միջոցառումների անվանումը Ընդամենը 

ոռոգում 88058.0 
հակասելավային և հողատարման այլ միջոցառումներ 54.0 
հողի մաքրում թփուտներից, քարերից և թափոններից 4042.1 
հողերի վերականգնում (ռեկուլտիվացիա) 3974.1 

Ագրոտեխնիկական և 
հիդրոտեխնիկական 
միջոցառումներ, հա 

հանված է հողի բերրի շերտ 6.0 
օրգանական 67814.0 պարատանյութերի 

օգտագործում հանքային 2873.1 
Քիմիական և կենսաբանական 
միջոցառումներ, կգ/հա 

թունաքիմիկատների օգտագործում 15.7 
հակասելավային կառուցվածքներ 30010.0 Հողերի պահպանության և արդյու-

նավետ օգտագործման համար 
կատարված ծախսեր, հազ. դրամ այլ միջոցառումներ 17000.0 

2008թ. Երևան քաղաքում տնկվել է 72000 հատ ծառ: ՀՀ Լոռու մարզում մկների և 
մկնանման կրծողների դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակում  օգտագործվել է 3125 կգ մկնդեղ 
և ցինկի ֆոսֆիդ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2400 հա վրա իրականացվել է պայքար 
մկնանման կրծողների նկատմամբ և օգտագործվել է 1300 կգ ցինկի ֆոսֆիդ:  


