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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի մոտ շա հագր գիռ գե
րա տես չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի 
է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են 
Գե ղար քու նի քի մար զից ներ կա յաց ված ներդ րու մա յին ծրագ
րե րի փա թեթ նե րը՝ վար չա պե տի մար զա յին այ ցի շրջա նա կում 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան հա մա ձայն:  Ման
րա մասն անդ րա դարձ է կա տար վել ներ կա յաց ված բիզ նես 
ծրագ րե րից յու րա քանչ յու րին, ո րոնք վե րա բե րում են պան
րա գոր ծութ յան, կաթ նամ թեր քի, գյուղմ թեր քի ար տադ րութ
յան ընդ լայն մանն ու զար գաց մա նը, ինչ պես նաև ա ռան ձին 
բիզ նես ծրագ րե րում ար տա քին ներդ րող նե րի ներգ րավ մա նը: 

Կար ևո րե լով մար զե րում ներդ րու մա յին ծրագ րե րի խթա
նումն ու ի րա կա նա ցու մը՝ վար չա պե տը նշել է, որ կա ռա վա
րութ յու նը հա մա ֆի նան սա վո րե լու և  ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա
բե րե լու այն ծրագ րե րին, ո րոնք հե ռան կա րա յին են, ու նեն 
տնտե սա կան հիմ նա վո րում, գնա հատ ված ռիս կեր, կա րող են 
դառ նալ արդ յու նա վետ բիզ նես՝ ստեղ ծե լով նոր աշ խա տա տե
ղեր և  ա պա հո վե լով մուլ տիպ լի կա տիվ է ֆեկտ: 

Ամ փո փե լով քննարկ ման արդ յունք նե րը՝ Կա րեն Կա րա
պետ յա նը հանձ նա րա րել է Գ յու ղատն տե սութ յան, Տն տե սա
կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րութ յուն նե րին 
և  ա ռա ջար կել Կենտ րո նա կան բան կին՝ հա վա նութ յան ար
ժա նա ցած ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը հա մա պա տաս խան 
ըն թացք տա լու նպա տա կով, դի տար կել ի րենց կա ռույց նե րի 
մի ջո ցով օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Ա ռա ջարկ վել է նաև Կենտ րո նա կան բան կի մաս նակ
ցութ յամբ ստեղ ծել հար թակ՝ գոր ծա րար նե րի հա մար բիզ նես 
դա սըն թաց ներ և  ու սում նա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով, ին չը կնպաս տի ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ա վե լի 
հիմ նա վոր և  արդ յու նա վետ կազմ մա նը:  Հա ջոր դիվ կա ռա վա
րութ յու նում քննարկ վե լու են նաև մյուս մար զե րից ստաց ված 
ծրագ րա յին փա թեթ նե րը: 

* * *
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի գլխա վո րութ յամբ 

կա ռա վա րութ յու նում վեր ջերս տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ
ցութ յուն՝ Ա րա րատ յան դաշ տի ստո րերկր յա ջրա յին ռե սուրս
նե րի օգ տա գործ ման խնդիր նե րի վե րա բեր յալ: Ն շենք, որ ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան՝ 2016 թ. դեկ տեմ բե րի 15ի նիս տում վար
չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա
խա րա րին հանձ նա րա րել էր՝ մե կամս յա ժամ կե տում ու սում
նա սի րել և ներ կա յաց նել տե ղե կատ վութ յուն` ՀՀում ա ռանց 
ջրօգ տա գործ ման թույլտ վութ յան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա
նաց նող տնտես վա րող սու բեկտ նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես 
նաև ներ կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն ներ ա պօ րի նի ջրօգ տա
գոր ծու մը բա ցա ռե լու ուղ ղութ յամբ: 

Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չութ յուն ջրօգ տա
գոր ծող նե րի ու ղար կած հաշ վետ վութ յուն նե րի և ջ րա վա զա
նա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց ված 
դի տար կում նե րի հի ման վրա ար ձա նագր վել է, որ ա ռանց 
ջրօգ տա գործ ման թույլտ վութ յան գոր ծու նեութ յուն է ի րա կա
նաց նում շուրջ 574 տնտես վա րող սուբ յեկտ: Վար չա պե տին 
տե ղե կատ վութ յուն է ներ կա յաց վել Ա րա րատ յան դաշ տում, 
ըստ ո լորտ նե րի (խմե լուկեն ցա ղա յին, գյու ղատն տե սա կան, 
արդ յու նա բե րա կան, ձկնա բու ծա կան) ստո րերկր յա ջրե րի 
փաս տա ցի օգ տա գործ ման, գե րօգ տա գործ ման ազ դե ցութ յան 
գնա հատ ման, ստեղծ ված բնա պահ պա նա կան ի րա վի ճա կի, 
շա հա գործ վող հո րա տանց քե րի փաս տա ցի ծախ սի, ջրօգ տա
գործ ման թույլտ վութ յուն նե րի և ձկ նա բու ծա րան նե րի գոր ծու
նեութ յան վե րա բեր յալ: Անդ րա դառ նա լով գե րօգ տա գործ ման 
հետ ևանք նե րին՝ ՀՀ բնա պահ պա նութ յան փոխ նա խա րար Խ. 
Հա կոբ յա նը նշել է, որ մո տա վո րա պես 205 հո րա տանց քեր 
դա դա րել են շատր վա նել, և 2016 թ. դրութ յամբ Սև ջուր գե տի 
ա կունք նե րի աղբ յուր նե րի ո րոշ խմբեր ան հե տա ցել են, ին չի 
հետ ևան քով զգա լիո րեն կրճատ վել է Հա յաս տա նի ջրա ռատ 
գե տե րից մե կի՝ Սև ջուր գե տի սնումն ա կուն քում, էա կա նո րեն 
կրճատ վել է Ակ նա լճի մա կե րե սը և բ նա կան ել քը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը մաս նակ ցել է Եվ րո պա կան Միութ
յան կող մից ֆի նան սա վոր վող և Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱԶԳ) կող մից հա
մա ֆի նան սա վոր վող և  ի րա կա նաց վող §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա խա
ձեռ նութ յուն¦ (ՕԳԱՆ) ծրագրի շրջա նա կում, փոքր ֆեր մեր նե րի և ֆեր մե րա յին խմբե րի ծրագ րե րի 
ներ կա յաց մա նը: 

Մր ցույ թին ներ կա յաց վել էր 130 ծրա գիր, ո րոն ցից արդ յուն քում հաս տատ վել էր 28 հայ տա դի
մում: §Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յու նը Հա յաստա նում մեծ նե րուժ ու նե ցող ուղ ղութ յուն է և  
ընդգրկ ված է գյու ղատն տե սութ յան ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մեջ: Ամ բողջ աշ խար հում ներ կա
յումս առ կա է օր գա նա կան ար տադ րան քի մեծ պա հան ջարկ, և  այս ո լոր տի ճիշտ կազ մա կերպ ման, 
կա յուն ո րա կի և քա նա կի ա պա հով ման դեպ քում հնա րա վոր է ա պա հո վել հայ կա կան ար տադ րան
քի մրցու նա կութ յունն ար տա սահ ման յան շու կա յում¦,  ող ջու նե լով հյու րե րին` նշել է ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում քննարկ վել է նաև Ն յուրն բեր գում կա յա նա լիք Օր գա նա կան սննդամ
թեր քի ցու ցա հան դե սին հայ կա կան ար տադ րան քը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան ՕԳԱՆ ծրագ րի ղե կա վար Դեյ վիդ Մու քեն հու
բերն իր ե լույ թում ընդգ ծել է, ար դեն 8 տա րի ի րա կա նաց վող ծրա գիրն ըն թա նում է բա վա կան 
արդ յու նա վետ. ե թե 2014 թվա կա նին առ կա էին 17 հա վաս տագր ված ըն կե րութ յուն ներ, ա պա այժմ 
դրանց քա նա կը կրկնա պատկ վել է: ՕԳԱՆ ծրագ րի ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ ի րենց ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում է լի նե լու հան րա յին ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ հան
րութ յան միայն 20 տո կոսն է տեղ յակ օր գա նիկ ար տադ րան քի և դ րա ա ռա վե լութ յուն նե րի վե րա
բեր յալ: Այս տար վա ըն թաց քում հան րա յին ի րա զեկ ման տար բեր գոր ծիք նե րի կի րառ ման շնոր հիվ, 
նա խա տես վում է շուրջ 15 տո կո սով բարձ րաց նել հա յաս տան յան սպա ռող նե րի տե ղե կաց վա ծութ
յան մա կար դա կը:

«Օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության 
նախաձեռնություն»

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա
պե տութ յան պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի հրա վե րով Բեռ լին կա տա րած ե ռօր յա 
այ ցի շրջա նա կում, մաս նակ ցել է §Գ յու ղատն տե սութ յու նը և ջու րը՝ բա նա լի աշ խար հը  սնու ցե լու 
հա մար¦ խո րագ րով գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար նե րի 9րդ հա մա ժո ղո վին,  § Բեռ լին յան կա
նաչ շա բաթ¦ գյու ղատն տե սա կան մի ջազ գա յին ա մե նամ յա ցու ցա հան դե սին, ինչ պես նաև  ունեցել 
մի շարք հան դի պում ներ:

 Հուն վա րի 21ին տե ղի ու նե ցած գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար նե րի 9րդ հա մա ժո ղո վի մաս
նա կից նե րը, ո րոնց կազ մում էին աշ խար հի ա վե լի քան 80 երկր նե րի գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար ներ, անդ րա դար ձել են գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ջրի կա յուն օգ տա գործ ման և կա
ռա վար ման խնդրին, կար ևոր վել են նաև ջրի հա սա նե լիութ յան, խնա յո ղա տար տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ ման, սուբ սի դա վոր ման նվա զեց ման հար ցե րը: Հա մա ժո ղո վի արդ յուն քում գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րար նե րի կող մից ըն դուն վել է հա մա տեղ կոմ յու նի կե և կոչ է ար վել մաս նա կից նե
րին`  ազ գա յին մա կար դակ նե րում ի րա գոր ծել ա ռա ջարկ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Ֆո րու մի շրջա նակ նե րում, կա յա ցել են Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի հան դի պում նե րը Լիտ վա յի գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րար Բ րո նիուս Մար կաուս կա սի, Ս լո վե նիա յի գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Դե ջան Ժի դա նի և Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Լ ևան Դա վի թաշ վի լիի հետ: 
Հան դի պում նե րի ըն թաց քում քննարկ վել են միջ պե տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի և գ յու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց մանն առնչ վող հար ցեր:
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Բեռլինում  կայացել է գյուղատնտեսության  
նախարարների 9-րդ համաժողովը
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Ä 1

Համատեղ ծրագրեր և համագործակցության հետագա հեռանկարներ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 

Ա ռա քել յանն ա ըն դու նել է ՀՀում Նի դեր լանդ նե րի 
Թա գա վո րութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան 
Յո հան նես Դաու մա յին (նստա վայ րը` Թ բի լի սի): Հան
դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել հայհո լան դա կան 
հա մա տեղ ծրագ րերն ու հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ
յան հե ռան կար նե րը:

 Բարձր գնա հա տե լով գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում Հա յաս տա նում առ կա նե րու ժը` դես պան Յո
հան նես Դաու ման հայտ նել է հո լան դա կան կող մի 
պատ րաս տա կա մութ յունն ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել 
այն ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րաց նե լու գոր ծում: Միև
նույն ժա մա նակ Հա յաս տա նում ագ րա րա յին ո լոր տի 
հե տա գա զար գաց ման հար ցում դես պա նը հնա րա
վոր է հա մա րել Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ
րո պա կան բան կի (ՎԶԵԲ) ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
ներգ րա վու մը: Հան դիպ մա նը դես պան Դաու ման նա
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին է ներ կա յաց րել ա ռա
ջար կութ յուն ներ կար կու տի հետ ևանք նե րի վե րաց
ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք նա խա րա րը 
խոս տա ցել է ու սում նա սի րել:

Անդ րա դառ նա լով երկ կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յան 
ա ռա վել հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն նե րին` կող մե րը 
հա տուկ անդ րա դարձ են կա տա րել կար տո ֆի լա գոր
ծութ յան զար գաց մա նը` այդ հա մա տեքս տում հատ
կա պես կար ևո րե լով կար տո ֆի լի պա հես տա վոր ման 
և վե րամ շակ ման նպա տա կով ներդ րում նե րի ի րա
կա նա ցումն ու այս ուղ ղութ յամբ հա մա տեղ ծրագ րե
րի նա խա ձեռ նու մը: Քն նարկ վել են նաև Հա յաս տա
նում գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի վե րա զին մանն 
առնչ վող խնդիր ներ: Նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել
յա նը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ գյուղ տեխ նի կա յի 
ար դիա կա նա ցու մը հիմք կստեղ ծի ագ րա րա յին բնա
գա վա ռի հե տա գա զար գաց ման հա մար և թույլ կտա 
ո լոր տը դարձ նել ա վե լի շա հու թա բեր: Կող մե րը մտքեր 
են փո խա նա կել նաև գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի
նե րի սնուց ման, ինչ պես նաև եր կուս տեք հե տաքրք
րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցե րի շուրջ:

***
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 

Ա ռա քել յանն ըն դու նել է նաև Հա յաս տա նում Կա նա դա
յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ջոն Ք յու րի գլխա վո
րած պատ վի րա կութ յա նը: 

Հան դիպ ման սկզբում դես պան Ք յու րին ընդգ ծել 
է, որ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան 

բնա գա վա ռում հայկա նա դա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի ա ռաջ նա յին ուղ ղութ յուն նե րից է, և կա նա դա կան 
կող մը մտա դիր է ակ տի վաց նել գոր ծա րար կա պե րը 
Հա յաս տա նում: Ն շե լով, որ այս տա րի լրա նում է ՀՀի 
և Կա նա դա յի միջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ
յուն նե րի 25ամ յա կը` դես պա նը տե ղե կաց րել է, որ ըն
թա ցիկ տա րում նա խա տես վում է Հա յաս տա նում ի րա
կա նաց նել մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, այդ թվում` նաև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում: Այդ նպա տա կով Ջոն 
Ք յուրն ա ռա ջար կել է Կա նա դա յի ա նաս նա բու ծութ
յան գե նե տիկ ա սո ցիա ցիա յի, Կա նա դա յի խո զի մսի 
և Կա նա դա յի ա նաս նա կե րի և  ա րո տա վայ րե րի ա սո
ցիա ցիա յի և Հա յաս տա նի Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար
գաց ման կենտ րո նի (CARD) միջև փո խըմբռն ման հու
շա գի րը ստո րագ րել մարտ ամ սին` Եր ևա նում:

 Հու շագ րի ստո րագ րու մից բա ցի, նա խա տես վում 
է նաև կա նա դա ցի գոր ծա րար նե րի այց Հա յաս տան: 
Միա ժա մա նակ դես պա նը հա վե լել է, որ կա նա դա կան 
կող մը նպա տա կադր ված է կազ մա կեր պել նաև հայ 
բիզ նես մեն նե րի այցը Կա նա դա` տե ղում գյու ղատն տե
սութ յան բնա գա վա ռում  երկ րի փոր ձը ու սում նա սի րե
լու և գոր ծա րար կա պեր հաս տա տե լու նպա տա կով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն իր գո հու նա կութ յունն է հայտ նել եր կու 
երկր նե րի միջև ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րում ձևա
վոր ված սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան առ թիվ: Երկ կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա 
դնե լու նպա տա կով, նա խա րարն ա ռա ջար կել է քննար
կել հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման հնա
րա վո րութ յու նը` պատ րաս տի ար տադ րան քը հե տա
գա յում ԵՏՄ երկր ներ ար տա հա նե լու հե ռան կա րով:

Անդ րա դառ նա լով գյու ղատն տե սութ յան բնա գա
վա ռում Կա նա դա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա
վել հե ռան կա րա յին ճյու ղե րին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րը, մատ նան շել է տա վա րա բու ծութ յան 
և խո զա բու ծութ յան ո լորտ նե րը: Կար ևո րե լով Կա նա
դա յում մաս նա գի տաց ված ճյու ղա յին խոր հուրդ նե րի 
մեծ ազ դե ցութ յու նը մաս նա վոր հատ վածպե տութ յուն 
հա րա բե րութ յուն նե րում` նա խա րարն ընդգ ծել է, որ 
այս հար ցում կա նա դա կան փորձն ու սա նե լի է Հա յաս
տա նի հա մար և հայ կա կան կող մը կու սում նա սի րի դրա 
տե ղայ նաց ման հնա րա վո րութ յու նը Հա յաս տա նում:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում դես պան Ջոն Ք յուրն 
ա ռա ջար կել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին այ ցե լել Կա նա
դա` իր գոր ծըն կե րոջ հետ հան դի պե լու և փոխ գոր ծակ
ցութ յան շրջա նակ նե րի ընդ լայն ման  նպա տա կով:
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 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ծրագ րի շա հա ռու նե րը 
հա մա ռոտ ներ կա յաց րել են ի րենց ծրագ րե րը, ո րոնք, 
մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում են մեղ րի, չրե րի (այդ 
թվում` թզի և  ար քա յա նա րին ջի չրե րի) ար տադ րութ
յա նը, լո բու, ե լա կի և  այլ մշա կա բույ սե րի ա ճեց մա նը, 
պա րար տան յու թե րի ար տադ րութ յա նը, վայ րի խո
տա բույ սե րի հա վա քին և  այլն: ՕԳԱՆ ծրագ րի նպա
տակն է զար գաց նել Հա յաս տա նում օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յու նը: Այն կնպաս տի տե ղա կան և 
մի ջազ գա յին շու կա նե րում հայ կա կան օր գա նա կան 
մթեր քի հա ջող ի րաց մա նը` բա րե լա վե լով ի րա վա կան 
և  օ րենսդ րա կան դաշ տը և տ րա մադ րե լով հա մա պար
փակ մար քե թին գա յին ա ջակ ցութ յուն:

 Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան նա խա ձեռ նութ յուն ծրա գի րը նպաս տում է նաև 
հայ ֆեր մեր նե րի ու վե րամ շա կող նե րի, ինչ պես նաև 
հայ գնորդ նե րի և շա հագր գիռ եվ րո պա կան և այլ 
մի ջազ գա յին ըն կե րութ յուն նե րի միջև կա պե րի հաս
տատ մա նը: Բա ցի այդ, հայ օր գա նա կան մթերք 
ար տադ րող նե րը հնա րա վո րութ յուն են ստա նում 
մաս նակ ցել մի ջազ գա յին օր գա նա կան տո նա վա ճառ
նե րին:

 Փոքր ֆեր մեր նե րի և ֆեր մե րա յին խմբե րի հա
մար նա խա տես ված հա վել յալ ա ջակ ցութ յան ծրագ րի 
նպա տակն է` խրա խու սել և  ա ջակ ցել փոքր ֆեր մեր
նե րին և փոք րա ծա վալ վե րամ շա կող նե րին ա վան դա
կա նից ան ցում կա տա րել օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան կամ զար գաց նել ի րենց՝ ար դեն իսկ 
գո յութ յուն ու նե ցող օր գա նա կան ար տադ րութ յան և 
վե րամ շակ ման կա րո ղութ յուն նե րը:

 Նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում փոքր ֆեր մեր
նե րին և փոք րա ծա վալ գյու ղատն տե սա կան մթերք 
վե րամ շա կող նե րին կտրա մադր վեն գյու ղատն տե սա
կան ներդ րանք ներ, ա ռաջ նա յին անհ րա ժեշ տութ յան 
սար քա վո րում ներ և գոր ծիք ներ, ինչ պես նաև կտրա
մադր վի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի և խորհր
դատ վութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ: Յու րա քանչ յուր 
ընտր ված դի մոր դին տրա մադր վող գյու ղատն տե սա
կան ներդ րանք նե րի և հիմ նա կան սար քա վո րում նե րի 
դրա մա կան ար ժե քը չի կա րող գե րա զան ցել 10.000 
եվ րոն:

«Օրգանական գյուղատնտեսության 
աջակցության նախաձեռնություն»
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Բեռլինում  կայացել է 
գյուղատնտեսության 

նախարարների 9-րդ համաժողովը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը հան դի պել 
է նաև ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ
մա կեր պութ յան գլխա վոր տնօ րեն Գ րա ցիա նո դա 
Սիլ վա յի հետ, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են Հա յաս
տա նում ՊԳԿի կող մից ի րա կա նաց վող և  ա ռա ջի կա 
ծրագ րե րին առնչ վող հար ցեր:

 Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան դի պում է ու նե ցել  ԳԴՀ 
պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի խորհր
դա րա նա կան պետ քար տու ղար Պե տեր Բ լե զե րի հետ: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են երկ կողմ հա
մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց մանն առնչ վող հար ցեր: 
Պե տեր Բ լե զե րը նշել է, որ հու նի սին պատ րաստ վում 
է այ ցե լել Հա յաս տան` տե ղում ծա նո թա նա լու եր կու 
երկր նե րի միջև գոր ծակ ցութ յան առ կա  հնա րա վո
րութ յուն նե րին:

Հան դի պում ներ են կա յա ցել գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի և գոր ծիք նե րի ար տադ րութ յամբ մաս նա
գի տա ցած §ԿԼԱԱՍ¦, § Ջոն Դիր¦ և §Գ րիմ մե¦ գեր մա
նա կան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի կող մից ներ կա
յաց վել է ծրագ րա յին ա ռա ջարկ Հա յաս տա նի գյուղ
տեխ նի կա յի վե րա զին ման և  ար դիա կա նաց ման վե
րա բեր յալ:

Այ ցի շրջա նա կում Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հան դի
պել է նաև Գեր մա նիա յի §Վայ հենշ տե ֆան¦ Տ րիս դոր
ֆի գյու ղատն տե սա կան հա մալ սա րա նի մի ջազ գա
յին կա ռա վար ման ֆա կուլ տե տի դե կան, պրո ֆե սոր 
Յո հան նես Հոլ ցե րի հետ, ինչ պես նաև մաս նակ ցել է 
§ Բեռ լին յան կա նաչ շա բաթ¦ գյու ղատն տե սա կան մի
ջազ գա յին ա մե նամ յա ցու ցա հան դե սի պաշ տո նա կան 
բաց ման ա րա րո ղութ յա նը, որ տեղ ա ռան ձին տա ղա
վա րով §Ա նի լենդ¦ կազ մա կեր պութ յան կող մից ցու
ցադր վել են նաև հայ կա կան ար տադ րութ յան կոն յա կը 
և գի նի նե րը:

Ä 1

Ä 1
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20132014 թթ. վտանգ վել է 29 հա մայն քի՝ մոտ 
8000 հա հո ղա տա րածք նե րի ո ռո գու մը, 2014 թ. Ս ևա
նա լճից օ րեն քով նա խա տես ված ծա վա լից ա վե լի 
շատ ջուր է բաց թողն վել, 20132014 թթ. կա տար վել 
են լրա ցու ցիչ ծախ սեր ՀՀ պե տա կան բյու ջեից և  այլ 
աղբ յուր նե րից: Նշ վել է նաև, որ ա պօ րի նի ջրօգ տա
գոր ծու մը բա ցա ռե լու նպա տա կով, կա տար վել են մի 
շարք աշ խա տանք ներ. մաս նա վո րա պես, 2014 թ. առ 
այ սօր Ա րա րատ յան դաշ տում լու ծար վել են 56, կոն
սեր վաց վել՝ 63 և փա կա նա յին ռե ժի մի բեր վել՝ 330 
ինք նա շատր վա նող խոր քա յին հո րեր, ին չի արդ յուն
քում խնայ ված ջրա քա նա կը կազ մել է շուրջ 28808,8 
լ/վրկ:

Ներ կա յաց վել են նաև ջրա յին ռե սուրս նե րի կա
յուն կա ռա վար ման ա ռա ջար կութ յուն ներ, ո րոնք վե

րա բե րում էին, մաս նա վո րա պես, ջրօգ տա գործ ման 
հա մա կար գում է ներ գախ նա յող և ջ րախ նա յող տեխ
նո լո գիա նե րի ներդր մա նը, օ րենսդ րա կան, ինս տի տու
ցիո նալ և դաշ տա յին մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց մա նը, 
նոր հո րա տանց քե րի թույլտ վութ յուն նե րի տրա մադր
ման բա ցառ մա նը, լքված հո րե րի փակ մա նը և վե
րահս կո ղութ յան հա մա կար գի ներդր մա նը և  այլն:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն անհ րա ժեշտ է հա
մա րել բնա պահ պա նա կան վտան գա վոր ի րա վի ճա կի 
բա րե լավ մա նը և ջ րա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ 
օգ տա գործ մանն ուղղ ված լուրջ քայ լե րի ձեռ նար կու
մը՝ հանձ նա րա րե լով ստեղ ծել շա հագր գիռ գե րա տես
չութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված աշ խա
տան քա յին խումբ: 
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Սեղմ ժամկետում մարել գյուղացիական տնտեսություններին ունեցած 
պարտքերը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը վեր ջերս հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` խա
ղող և պ տուղբան ջա րե ղեն ար տադ րող մի շարք վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յամբ՝ մթե րում
նե րի կազ մա կերպ մանն ու պարտ քե րի վճա րում նե րին առնչ վող խնդիր նե րի քննարկ ման նպա տա կով: § Մեր 
հիմ նա կան մտա հո գութ յունն է, որ պես զի գյու ղա ցու հոգ սը լի նի միայն ո րա կով գյուղմ թերք ար տադ րե լը, և նա 
վստահ լի նի, որ  մթեր քի ի րաց ման խնդիր չի ու նե նա լու, հա կա ռակ պա րա գա յում կվտան գենք գյու ղատն տե
սութ յան զար գա ցու մը՝ հե տըն թաց ար ձա նագ րե լով¦, իր խոս քում նշել է նա խա րար Ա ռա քել յա նը:

Անդ րա դառ նա լով նա խորդ տա րի նե րին կա տար ված մթե րում նե րի դի մաց չկա տար ված պար տա վո րութ
յուն նե րի խնդրին՝ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը հոր դո րել է վե րամ շա կող նե րին` հնա րա վո րինս սեղմ ժամ
կե տում մա րել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ու նե ցած պարտ քե րը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը  2016 թվա կա նին գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի հան դեպ ու նեն 1505.6 մլն դ րա մի ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն, իսկ 2015 թվա կա նի մթե րում նե
րի  դի մաց  պարտ քը կազ մում է  105.6 մլն դ րամ: Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել 
են, որ կազ մել են մար ման ժա մա նա կա ցույց ներ, ո րոնց  հա մա ձայն  կի րա կա նաց վեն  մա րում նե րը:  Միև նույն 
ժա մա նակ բարձ րաց վել են մի շարք հար ցեր, ո րոնք մաս նա վո րա պես վե րա բե րել են ակ ցի զա յին դրոշ մա նի շե
րի տրա մադր ման,   պատ րաս տի ար տադ րան քի ի րաց ման և  այլ խնդիր նե րի:

 Նա խա րա րը հա վաս տիաց րել է, որ բարձ րաց ված խնդիր նե րը կքննարկ վեն պատ կան մար մին նե րի հետ՝ 
հնա րա վոր լուծ ման ու ղի ներ գտնե լու նպա տա կով:
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Ավելացնել արտադրության  ծավալները
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ ցե
լել է Կո տայ քի մար զում գոր ծող մի շարք ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն
ներ: Նա խա րա րի ա ռա ջին կան գա ռը Գողթ հա մայն քում էր, որ տեղ 
նա այ ցե լել է «Է կո տո մա տո» ՓԲԸ և «Արմ յանս կիյ Ու րա ժայ» ՍՊԸ:  

«Է կո տո մա տո» ըն կե րութ յու նը վար դի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րով աշ խար հի 
խո շո րա գույն հինգ ըն կե րութ յուն նե րից մեկն է, ջեր մոց նե րը հա գե ցած են հո լան դա
կան նո րա գույն տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում ե րով ու ավ տո մա տաց ված կա ռա
վար ման հա մա կար գե րով:

 Հիմ ա դիր Մար կոս Ղա րիբ յա նի խոս քով՝ նպա տակ ու նեն ընդ լայ նել ջեր մատ
նա յին տնտե սութ յուն նե րի տա րած քը ևս 15 հեկ տա րով, ո րի շնոր հիվ ըն կե րութ յու նը 
կա րող է դառ նալ վար դեր ա ճեց նող աշ խար հի ա մե նա խո շոր ջեր մա տու նը: Բա ցի 
այդ, ջեր մա տան տա րած քի ընդ լայ նու մը հնա րա վո րութ յուն կտա վար դե րի ինք նար
ժե քը նվա զեց նել մոտ 2022 տո կո սով և կրկ նա պատ կել ար տա հան ման ծա վալ նե րը:

Անդ րա դառ նա լով գա զի սա կագ նի ի ջեց մա նը` նա նշել է, որ դա ա նակն կալ էր 
ի րենց հա մար, քա նի որ է ներ գա կիր նե րը կազ մում են  ի րենց ար տադ րան քի ինք նար
ժե քի մոտ 50 տո կո սը, ուս տի  այն ևս կն պաս տի վար դե րի ինք նար ժե քի նվազ մա
նը մոտ 56 տո կո սով: Ն շե լով, որ «Է կո տո մա տո» ըն կե րութ յու նում 2016 թվա կա նին 
ա ճեց վել է մո տա վոր հաշ վարկ նե րով 19 մլն վարդ`  Մար կոս Ղա րիբ յա նը ա վե լաց րել 
է, որ ըն թա ցիկ տա րում ակն կա լում է ա վե լաց նել այդ ցու ցա նի շը: Ն րա խոս քով` ար
տադ րան քի 7080 տո կոսն ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, Բե լա ռուս 
և Վ րաս տան, իսկ մա ցա ծը սպառ վում է ներ քին շու կա յում: Այժմ քայ լեր են ձեռ
նարկ վում ար տա հա նում ե րը հո լան դա կան և ֆ րան սիա կան շու կա ներ վերսկ սե լու 
ուղ ղութ յամբ: 

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Ա րա մու սում գտնվող մի ջին հզո րութ յան ջեր
մա տուն, զրու ցել հիմ ա դիր Սամ վել Թ ևոս յա նի և Քա ջիկ Հա կոբ յա նի  հետ, ծա նո
թա ցել նրանց հու զող խնդիր նե րին:     

 Այ ցի շրջա նա կում նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը ե ղել է նաև Նոր Գե ղի հա
մայն քում գտնվող «Պ րոգ րես ագ րո» ըն կե րութ յու նում, ո րի հիմ ա դիր Սամ վել Կա
րա պետ յա նը նշել է, որ ըն կե րութ յան ար տադ րան քի մոտ 90 տո կոսն ար տա հան վում 
է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն: Լո լի կի բեր քատ վութ յունն այս տեղ կազ մում է 5152 
կգ/մ2, հա մա խառն բեր քը տա րե կան կազ մում է շուրջ 1900 տոն նա: Ջեր մա տա նը 
լո լի կի մշա կութ յունն ի րա կա նաց վում է հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով: Նա խա տես վում է 
մինչև տա րե վերջ գոր ծար կել ևս 12,2 հա ջեր մա տուն:

Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ 
այ ցի հիմ ա կան նպա տակն էր` ծա նո թա նալ մի շարք խո շոր և մի ջին ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն նե րում առ կա խնդիր նե րին և  ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ 
քննար կել գա զի սա կագ նի նվա զեց ման հնա րա վոր արդ յունք նե րը:  « Հուն վա րի 
1ից գա զի սա կագ նի նվա զե ցու մը, բնա կա նա բար, դրա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նա 
ջեր մատ նա յին բիզ նե սի վրա, քա նի որ կա ռա ջա նան ա զատ շրջա նա ռու մի ջոց ներ, 
ո րոնք կկա րո ղա նան ներդ նել` ո լոր տը զար գաց նե լու հա մար»,– ն շել է Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը: 

Ընդգ ծե լով, որ ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ո լորտն ամ բողջ աշ խար հում 
գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի ա մե նաա րագ զար գա ցող և մեծ նե րուժ ու նե
ցող ո լորտ նե րից է` նա խա րա րը կար ևո րել է պե տութ յան կող մից ա ջակ ցութ յան 
ցու ցա բե րու մը: Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի 
պատ րաս տու մը, ին չին կնպաս տի Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից Ագ րո բիզ նե սի 
ու սուց ման կենտ րո նի հետ ջեր մատ նե րի մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման դա
սըն թաց նե րի կազ մա կեր պու մը:

Իր հեր թին Հա յաս տա նի ջեր մատ նա յին ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Պո ղոս 
Գ ևորգ յա նը նշել է, որ գա զի սա կագ նի նվա զե ցու մը կնպաս տի ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն նե րի շա հու թա բե րութ յան բարձ րաց մա նը և չաշ խա տող ջեր մոց նե րի վե
րա գոր ծարկ մա նը: Ն րա խոս քով` ստեղծ վել է նա խա ձեռ նող խումբ, ո րը մշա կել և 
կա ռա վա րութ յան քննարկ մանն է ներ կա յաց նե լու ծրա գիր, ո րով նա խա տես վում է 
Հա յաս տա նը վե րա ծել ջեր մատ նա յին արդ յու նա բե րա կան երկ րի` տե ղում հա մա
պա տաս խան սար քա վո րում եր ու հա մա կար գեր ար տադ րե լու, տե ղա կան սերմ 
ու տնկան յու թը կի րա ռե լու մի ջո ցով, ին չը կնպաս տի նաև նոր աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ մա նը:

Համագործակցության հնարավորությունները 
գյուղոլորտում
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ար մեն Հա րութ յուն յա նը 
հյու րըն կա լել է Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի (ՎԶԵԲ) 
տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ, հո լան դա կան խմբի ղե կա վար Ֆ րանս Վի
կեր սին` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը քննար կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ներ կա էր 
նաև ՀՀում Նի դեր լանդ նե րի Թա գա վո րութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես
պան  Յո հան նես Դաու ման:

Ֆ րանս Վի կեր սը նշել է, որ ներ կա յիս պաշ տո նում սա իր ա ռա ջին այցն է Հա
յաս տան, ո րը նպա տա կուղղ ված է ծա նո թա նա լու մեր երկ րի տար բեր ո լորտ նե րին, 
այդ թվում` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յա նը, 
զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րին և մար տահ րա վեր նե րին:  ՎԶԵԲ ներ կա յա ցու ցի
չը հա վե լել է, որ բան կը հե տաքրքր ված է ներդ րում եր ի րա կա նաց նել և վս տա հե լի 
գոր ծըն կեր ներ գտնել  հատ կա պես սննդի վե րամ շակ ման ո լոր տում:

Ող ջու նե լով հան դիպ ման մաս նա կից նե րին` Ար մեն Հա րութ յուն յա նը հա կիրճ 
ներ կա յաց րել է  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր
ված զար գա ցում ե րը, հիմ ա կան մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը, կա ռա վա
րութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յան և ռազ մա վա րա կան զար գաց ման ա ռաջ
նա յին ուղ ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ 
ծա վա լած հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունք նե րը:  «Գ յու ղատն տե սութ յու նը մեր երկ
րում դեռևս ու նի զար գաց ման չի րաց ված մեծ  նե րուժ: Մեր հիմ ա կան տես լա կանն 
է` խրա խու սել և  օ ժան դա կել առևտ րա յին և ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սութ յան 
գի տե լի քա հեն զար գա ցու մը, ո րում ա ռաջ նա յին դե րա կա տա րում ու նեն նո րա րա րա
կան տեխ նո լո գիա նե րը: Այս հա մա տեքս տում կա ռա վա րութ յու նը կար ևո րում է հատ
կա պես խո շոր ներդ րու մա յին ծրագ րե րի խրա խու սու մը, ո րոնք ի րենց հետ բե րում են 
գի տե լիք,  բարձր տեխ նո լո գիա ներ, աշ խա տա տե ղեր և նոր շու կա նե րին հա սա նե
լիութ յուն», իր խոս քում մաս նա վո րա պես նշել է փոխ նա խա րա րը:

Ար մեն Հա րութ յուն յանն ա ռա ջար կել է քննար կել ՎԶԵԲի կող մից ու ղիղ ֆի նան
սա վոր ման  գո ր ծի քի կի րառ ման հնա րա վո րութ յու նը` հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա
նում  տնտե սա վա րող նե րի հա մար մատ չե լի վար կա յին ռե սուրս նե րի ներգ րավ ման 
խնդի րը: Ի պա տաս խան`  ՎԶԵԲ տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ Ֆ րանս Վի կերսն 
ա ռա ջար կել է հար ցը քննար կել ա ռա ջի կա յում:

Փոխ նա խա րա րը կար ևո րել է ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման, ին
տեն սիվ այ գի նե րի հիմ ման, հա տապ տուղ նե րի արդ յու նա բե րութ յան, վե րամ շակ
ման ո լոր տի, այդ թվում` կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան ար դիա կա նաց ման ուղ
ղութ յամբ ֆի նան սա վո րու մը:  Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են նաև 
եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցեր ևս:

Նպատակը` պարարտանյութերի  շուկայի 
ձևավորումն է…

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ ցե լել է 
ՀՀ ԳԱԱ « Հայ կեն սա տեխ նո լո գիա» 
գի տաար տադ րա կան կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ` կենտ րո նի գոր ծու նեութ յանն 
ծա նո թա նա լու, գի տա կան հայտ նա
գոր ծութ յուն նե րը գյու ղատն տե սութ
յան մեջ կի րա ռե լու հնա րա վո րութ
յուն ներն ու հե ռան կար նե րը քննար
կե լու  նպա տա կով:

 Կենտ րո նի տնօ րեն ՀՀ ԳԱԱ ա կա
դե մի կոս, ք.գ.դ., պրո ֆե սոր  Ա շոտ Սաղ
յա նը տե ղե կաց րել է, որ ի րենց հիմ ա
կան ուղղ վա ծութ յու նը տար բեր կեն սա
պատ րաս տուկ նե րի ար տադ րութ յունն է, 
ո րոնք կի րառ վում են գյու ղատն տե սութ
յան և սնն դի արդ յու նա բե րութ յան մեջ: 
Կենտ րո նը  մաս նա վո րա պես ա ռա ջար
կում է կեն սա պա րար տան յու թեր, ո րոնք 
փո խա րի նում են ա զո տա կան պա րար
տան յու թե րին և  ի տար բե րութ յուն վեր
ջի նիս` օր գա նա կան պա րար տաց ման 
ե ղա նակ են, արդ յու նա վե տութ յու նը 
շուրջ 25 տո կո սով ա վե լի  բարձր է, ա ռա
վել մատ չե լի են, բա ցի այդ, վե րա կանգ
նում են հո ղի միկ րոֆ լո րան` նպաս տե լով 
բեր րիութ յան ա ճին:

  Տա րե կան կենտ րո նում հնա րա վոր 
է ար տադ րել մոտ 80 տոն նա պա րար
տան յութ:  Գի տա կան կենտ րո նի աշ խա
տա կից նե րի հետ հան դիպ ման ըն թաց
քում Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ 
նա խա րա րութ յու նը, ո րը մինչ այս ֆի
նան սա վո րել է  պա րար տան յու թե րի ներ

մու ծու մը, պատ րաստ է ա զա տա կա նաց
նել շու կան, սա կայն պա րար տան յու թեր 
ար տադ րող նե րը չու նեն հզո րութ յուն ներ` 
առ կա պա հան ջարկն ամ բող ջութ յամբ 
ա պա հո վե լու: Ուս տի նա խա րա րութ յու նը 
կհայ տա րա րի բաց մրցույթ, ո րին հնա
րա վո րութ յուն կու նե նան մաս նակ ցե
լու բո լոր այն ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք 
պատ րաստ են պա րար տան յութ ներ մու
ծել կամ ար տադ րել:  «Այժմ մշա կում ենք 
մե խա նիզմ, ո րի նպա տա կը պետք է լի նի 
պա րար տան յու թե րի շու կա յի ձևա վո րու
մը, որ պես զի ար տադ րող նե րը գտնեն 
ի րենց գնոր դին, դաշ տը դառ նա ա ռա
վել մրցակ ցա յին, և պե տութ յու նը կա
րո ղա նա բաց թող նել այս շու կան: Սա 
նաև կհան գեց նի պա րար տան յու թե րի, 
այդ թվում` ներ մուծ վող ար տադ րան քի 
մրցակ ցա յին գնա գո յաց մա նը», իր խոս
քում նշել է գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րը:

Աշ խա տա կից նե րը նաև տե ղե կաց
րել են, որ վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց
քում կենտ րո նում մշակ վել է հա կա միկ
րո բա յին պատ րաս տուկ, ո րը սալ մո նե լո
զի դեպ քում թռչնա բու ծութ յան և խո զա
բու ծութ յան մեջ փո խա րի նում է կի րառ
վող հա կա բիո տիկ նե րին:  Հան դիպ ման 
ա վար տին` կենտ րո նի աշ խա տա կից նե
րը նշել են, որ կներ կա յաց նեն անհ րա
ժեշտ բո լոր հիմ ա վո րում ե րը գնա յին 
ա ռա վե լութ յան մա սին, իսկ նա խա րա
րը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
քննար կել հար ցը  Հա յաս տա նի թռչնա
բույծ նե րի միութ յան հետ:
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2016թ.  դեկ տեմ բե րին « Շեն» ԲՀԿն կազ մա
կեր պել էր «Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիան 
Հա յաս տա նում» թե մա յով հա մա ժո ղով` «Պտ ղա բու
ծութ յան նե րա ռա կան ար ժեշղ թա նե րի խթա նու մը 
Հա յաս տա նում, Վ րաս տա նում, Ղա զախս տա նում և 
Մոլ դո վա յում» տա րա ծաշր ջա նա յին նա խագ ծի շրջա
նա կում։ 

Ծ րա գի րը ֆի նա սա վոր վում է Գ յու ղատն տե սութ
յան զար գաց ման մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մի (IFAD) 
կող մից և  ի րա կա նաց վում «ԱԳՐՈին ֆորմ» Մոլ դո վա յի 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րող նե րի ազ գա յին ֆե դե
րա ցիա յի կող մից։ Տե ղա կան գոր ծըն կեր կազ մա կեր
պութ յուն ներն են «Էլ կա նա» օր գա նա կան գյու ղատն տե
սութ յան ա սո ցիա ցիան (Վ րաս տան), Ղա զախս տա նի 
տնտե սա գի տութ յան, ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց
ման գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տը, Մոլ դո վա յի 
հան րա պե տութ յան տնտե սա կան հե տա զո տութ յուն նե
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րի ազ գա յին ինս տի տու տը և « Շեն» բա րե գոր ծա կան 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը:

Ծ րագ րի նպա տակն է` բա րե լա վել գյու ղա ցիա
կան փոքր տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րը` կոո
պե րա ցիա յի զար գաց ման և  ար ժեշղ թա նե րում դրանց 
արդ յու նա վետ ներգ րավ ման մի ջո ցով: Հա մա ժո ղո վին 
մաս նակ ցում էին` ԳԾԻԳ ՊՀ, ԱՄՔՈՐ հայ կա կան մաս
նաճյու ղի, Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան ըն կե րութ յան (GIZ),  Վորլդ Վիժն Հա յաս տա նի, 
Հայ օգ նութ յան ֆոն դի (ՀՕՖ) Հա յաս տա նի մաս նաճ յու
ղի, « Սահ ման» ՀԿ, « Շեն» ԲՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ ներ և 
շա հա ռու կոո պե րա տիվ ե րի վար չութ յան ան դամ եր, 
նա խա գահ ներ։

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում Շեն կազ մա կեր պութ յու
նը ներ կա յաց րեց դեռևս հու լիսսեպ տեմ բեր ա միս նե րի 
ըն թաց քում վե րը նշված ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա
նաց ված «Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րող նե րի միջև 
կոո պե րա ցիան Հա յաս տա նում» հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը և կոո պե րա ցիա յի բնա գա վա ռում բա
ցա հայտ ված կա րիք նե րը։ 

•	 Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա յի բազ մա
թիվ օ գուտ նե րի շար քում հարց ման մաս նա կից
ներն ա ռանձ նաց րել են հետև յա լը`

•	 Գ յու ղատն տե սութ յու նից ստաց վող ե կա մուտ նե
րի աճ,

•	 Գի տե լի քի և հմ տութ յուն նե րի բա րե լա վում
•	 Ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լիութ յան 

բա րե լա վում,
•	 Աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծում,
•	 Ֆեր մեր նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ

յուն։ 
 Հարց ման արդ յունք ներն ի հայտ են բե րել նաև 

ո րոշ խնդիր ներ, մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց լու ծու մը 
կա րող է էա պես բա րե լա վել կոո պե րա տիվ ե րի գոր ծու
նեութ յան արդ յու նա վե տութ յունն ու մրցու նա կութ յու նը։ 

Այդ խնդիր նե րի շար քում հարց մա նը մաս նակ ցած փոր
ձա գետ ներն ա ռանձ նաց րել են «խորհր դա յին» կամ «կո
լեկ տիվ տնտե սութ յան» մտա ծե լա կեր պի փո փոխ ման 
և կոո պե րա տի վի կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզբունք նե րի ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, կոո պե
րա տիվ ե րի ֆի նան սա կան կա րո ղութ յուն նե րի ստեղծ
ման կար ևո րութ յունն ու դո նոր նե րի եր կա րա ժամ կետ 
ա ջակ ցութ յու նը։ Հարց ման մաս նա կից նե րը հա մա կար
ծիք են այն հար ցում, որ կոո պե րա տիվ ե րի գոր ծու
նեութ յու նը կար գա վո րող օ րենսդ րութ յան հե տա գա բա
րե փո խում երն անհ րա ժեշ տութ յուն են։ 

 Վեր ջին հար ցին էր նվիր ված «Ագ րո բիզ նե սի հե
տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ
րոն» (ICARE) հիմ ադ րա մի տնօ րեն, « Շեն» ԲՀԿ ծրագ
րի փոր ձա գետ Վար դան Ու ռուտ յա նի «Գ յու ղատն տե սա
կան և ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ե րի օ րենսդ րա
կան բա րե փո խում ե րի ա ռա ջարկ ներ» թե մա յով դա
սա խո սութ յու նը։ Դա սա խո սութ յա նը հա ջոր դեց ակ տիվ 
քննար կում, ո րի ըն թաց քում  ներ կա յաց վեցին կար ծիք
ներ` կոո պե րա տիվ ե րի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ի 
հայտ ե կող ի րա վա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ։   

« Շեն» կազ մա կեր պութ յու նը և հա մա ժո ղո վին 
ներ կա կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
լիա հույս են, որ մոտ ա պա գա յում կկա տար վեն անհ
րա ժեշտ օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ կոո պե րա
տիվ ե րի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող դաշ տում` 
խա ղի կա նոն նե րի հստա կեց ման, կոո պե րա տիվ ե րի 
եր կա րա ժամ կետ գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վող նա
խադր յալ նե րի ստեղծ ման գծով։ Կոո պե րա տիվ ե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց հեր թին ակն կա լում են պե
տութ յան ա ջակ ցութ յու նը կոո պե րա տիվ ե րի խթան
ման քա ղա քա կա նութ յան որ դեգր ման և պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան՝ կոո պե րա տիվ ե րին միտ ված կոնկ րետ 
ծրագ րե րի ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ։    

Ն վարդ  Շահ մու րադ յան
Շեն ԲՀԿ

 Դեռևս 2016 թ. վեր ջե րին  CARD հիմ ադ րա մում հյու րըն կալ վեց հո լան դա
կան Դել ֆի ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ՝ պա րոն Ս տե ֆան Հենդ րիք սը։ Դել ֆի 
ըն կե րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մեկ նար կել էր դեռևս 2014 թվա կա նին՝  
Նի դեր լանդ նե րի կա ռա վա րութ յան` EP Nuffic հիմ ադ րա մի կող մից ֆի նան սա վոր
վող « Ջեր մատ նա յին մաս նա գի տաց ված մշա կութ յուն»  ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
որն ուղղ ված է CARDի և վեր ջի նիս գոր ծըն կեր նե րի շրջա նում գի տե լիք նե րի և հմ
տութ յուն նե րի զար գաց մանն ագ րո նո միա յի բնա գա վա ռում։ 

Ծ րագ րի ա ռա ջին փու լի արդ յուն քում մի շարք ագ րո նոմ եր հնա րա վո րութ յուն 
են ստա ցել վե րա պատ րաստ վե լու` ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ` Հո լան դիա յում։ 
2016 թվա կա նի ապ րի լից ի րա կա նաց վում է  ծրագ րի երկ րորդ փու լը, ո րի շրջա նակ նե
րում շա րու նակ վում է հա տուկ CARDի կա րիք նե րին և պա հանջ նե րին հար մա րեց ված 
դա սըն թաց նե րի ի րա կա նա ցու մը` Դել ֆի ըն կե րութ յան հետ հա մա տեղ։

 Իր այ ցի շրջա նակ նե րում, պա րոն Հենդ րիք սը 2 դա սըն թաց է  անց կաց րել 
վա րուն գի և պղ պե ղի մշա կութ յան և բույ սե րի պաշտ պա նութ յան թե մա նե րով։ Ա ռա
ջին դա սըն թա ցը նա խա տես ված էր Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա
նի ու սա նող նե րի, պրո ֆե սիո նալ ագ րո նոմ ե րի և CARDի մաս նա գետ նե րի հա մար, 
իսկ երկ րորդ օ րը լսա րա նը բաղ կա ցած էր հիմ ա կա նում ջեր մո ցա տե րե րից և բան ջա
րե ղեն մշա կող նե րից։ Դա սըն թացն ան ցել է բա վա կա նին ին տե րակ տիվ մթնո լոր տում 
ներ կա նե րը փոր ձում էին ստա նալ ի րենց հու զող հար ցե րի պա տաս խան նե րը՝ հար
ցադ րում ե րի և քն նար կում ե րի մի ջո ցով։

  Խիստ կար ևո րե լով գործ նա կան բա ղադ րի չը` Պա րոն Հենդ րիքսն այ ցե լել 

է վա րուն գի և պղ պե ղի ջեր մատ ներ՝ տե ղում խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման և խորհր
դատ վութ յան տրա մադր ման նպա տա կով։ CARDն  արժ ևո րում է Հո լան դիա յի կա
ռա վա րութ յան կող մից տրա մադր վող ա ջակ ցութ յունն ու ակն կա լում, որ նմա նա տիպ 
ծրագ րե րի հա րատ ևութ յու նը կխթա նի մեր երկ րում ո լոր տի զար գա ցմանը:

ԱՐԵՆԻՈՒՄ ԶԱՐԳԱՆԱԼՈՒ Է  
ՀՅՈՒՐԱՏՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԸ

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի գոր ծա դիր տնօ րեն 
Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը, Վա յոց ձոր կա տա րած աշ
խա տան քա յին այ ցի ըն թաց քում, մար զա յին մաս
նաճ յու ղի աշ խա տա կազ մին ներ կա յաց րեց նո րան
շա նակ տնօ րեն Սու րեն Գաս պար յա նին: 

Քն նարկ ման ըն թաց քում ո րոշ վեց ակ տի վաց նել 
գոր ծակ ցութ յու նը Վայ քի քա ղա քա պե տա րա նի, Վա յոց 
ձո րի մարզ պե տա րա նի հետ: Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը 
հոր դո րեց ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել ՀՀ վար
չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի ա ռա ջար կութ յա նը` 
վեր հա նել և ներ կա յաց նել մար զի տնտե սա կան զար
գաց մանն ուղղ ված ներդ րու մա յին գա ղա փար նե րը:   
« Կար ևոր է ու շադ րութ յուն դարձ նել շա հա ռու գոր ծա
րար նե րի մշտա դի տարկ ման արդ յունք նե րին», ա սել է 
Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի Գոր ծա դիր տնօ րե նը: Մաս
նաճ յու ղի տնօ րե նը գոր ծա դիր տնօ րե նի հետ քննար կեց 
նաև Վա յոց ձո րի գրա սեն յա կի գոր ծու նեութ յան զար
գաց մանն ուղղ ված հար ցե րը: Հան դիպ մա նը մաս նակ

ցում էին նաև Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի և Ճա պո նիա յի 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան 
(ՃՄՀԳ) հա մա տեղ « Տե ղա կան ար տադ րութ յան զար
գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա նի շե րի ա ռաջմ ղում 
 փուլ 2» ծրագ րի փոր ձա գի տա կան խմբի ղե կա վար 
Սե նո Ռ յու իջին և ծ րագ րի հա մա կար գող Գառ նիկ Մա
նուկ յա նը: Սե նո Ռ յու ի ջին  գործ նա կան խոր հուրդ ներ 
տվեց գրա սեն յա կի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց ման հա մար:    Հան դիպ ման մաս նա կից
նե րը Վա յոց ձո րի մար զա յին մաս նաճ յու ղում քննար
կե ցին նաև գոր ծա րար նե րի ա ջակ ցութ յան համար նոր 
մե թոդ ներ մշա կե լու և ներ մու ծե լու հար ցե րը: «Ան ցած 2 
տար վա ըն թաց քում մար զում ա վե լա ցել են հյու րատ նե
րը և չ րա գոր ծա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը: Նաև ա ճել 
է գոր ծա րար հա մայն քի վստա հութ յու նը Հա յաս տա նի 
ՓՄՁ ԶԱԿի  նկատ մամբ», նշեց Սու րեն Գաս պար յա
նը:  Ա րե նի հա մայն քի ղե կա վար Րաֆ ֆի Խա չատր յա
նի հետ քննարկ վեց հա մայն քում Հա յաս տա նի ՓՄՁ 
ԶԱԿի գոր ծու նեութ յունն ու ա ջակ ցութ յունն ընդ լայ նե
լու ու ղի նե րը: Հա մայն քի ղե կա վա րը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց Ա րե նիում ար դեն ի րա կա նաց ված մի քա նի 
ծրագ րե րի հա մար, ո րոնք ուղղ ված են ե ղել զբո սաշր

ջութ յան և գի նե գոր ծութ յան զար գաց մա նը: Նա նաև 
շեշ տել է, որ Ա րե նիում խիստ զգաց վում է հյու րատ նե րի 
կա րիք: Անհ րա ժեշտ է նաև հիմ ել տե ղե կատ վա կան 
կենտ րոն, ո րը կծա ռա յի զբո սաշր ջիկ նե րի կա րիք նե րի 
բա վա րար մա նը:  « Մենք զբո սաշր ջիկ նե րին Ա րե նիում 
պա հե լու խնդիր ու նենք: Շա տե րը գա լիս են, հիա նում 
գյու ղով, մաս նակ ցում փա ռա տո նին, բայց վե րա դառ
նում են Եր ևան կամ գնում Վայք», նշել է  հա մայն քի 
ղե կա վա րը:

«Ա րե նի 1» գի նե տա նը Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի 
գոր ծա դիր տնօ րե նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու
նը հան դի պեց գի նե տան սե փա կա նա տեր Վար դան 
Սի մոն յա նի հետ: Նա ա ջակ ցութ յուն է ստա ցել ՓՄՁ 
ԶԱԿի` «Սկս նակ նե րի ձեռ նե րե ցութ յանն ա ջակ ցութ յուն 
ծրագ րի» և Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի ու Ճա պո նիա յի 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան 
(ՃՄՀԳ) հա մա տեղ « Տե ղա կան ար տադ րութ յան զար
գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա նի շե րի ա ռաջմ ղում» 
ծրագ րի ա ռա ջին փու լի շրջա նա կում: Գոր ծա դիր տնօ
րե նի հետ քննարկ վեց նաև գի նե տան զար գաց ման 
հե ռան կար նե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և նոր գա ղա
փար նե րի մա սին:   
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Գ նել Մ խի թար յա նը, ով մաս նա գի տա ցել է ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի ար
տադ րութ յան գծով (ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մարզ, ք. Աշ տա րակ), կողմ ա կից է կոո պե րա
տիվ ե րի ձևա վոր մա նը, քա նի որ այն ան հա մե մատ ա պա հո վագր ված է ռիս կե րից: Սա
կայն նրա կար ծի քով` Հա յաս տա նում պետք է ներդ նել կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր ման 
հայ կա կան մո դե լը, որն էա կա նո րեն պետք է տար բեր վի աշ խար հի տար բեր երկր նե րում 
ստեղծ ված կոո պե րա տիվ ե րի մո դե լից:

«Ես կողմ ա կից եմ աշ խա տա վո րա կան կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր մա նը: Հ նա րա վոր 
եմ հա մա րում մարդ կանց ին տեգ րում ու հա մա տեղ աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը: Սա

կայն շա հույ թը բաշ խե լու հար ցում 
կար ծում եմ մեզ մոտ դեռևս չի 
ձևա վոր վել այդ մշա կույ թը, որ պես
զի կա րո ղա նանք ճիշտ տնօ րի նել 
այն», ա սում է Գ նել Մ խի թար յա
նը: Կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր
մա նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րից 
ա ռա ջի նը, ըստ ֆեր մե րի, անվս
տա հութ յունն է: Ն րա կար ծի քով` 
կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր ման 
հայ կա կան տար բե րա կը սկզբուն
քո րեն պետք է տար բեր վի այլ 
երկր նե րի կոո պե րա տիվ ե րից` ել
նե լով մեր ազ գա յին նկա րագ րից, 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից և  
այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից: 
« Կար ծում եմ, մեզ մոտ կոո պե
րա ցիան ու րիշ հեն քի վրա պետք 
է դրվի, Գեր մա նիա յում, Ի տա լիա

յում և  այլ երկր նե րում ձևա վոր ված կոո պե րա տիվ ե րը նույն պես պետք է տար բեր վեն հայ
կա կան մո դե լից: Մենք պետք է ոչ թե ար տերկր նե րում մշակ ված տեխ նո լո գիան ներդ նենք 
և փոր ձենք շրջա նաց նել, այլ ինք ներս պետք է հա մախմբ վենք և ս տեղ ծենք մեր ազ գա յին 
կոո պե րա ցիան», եզ րա հան գում է ֆեր մե րը, ա պա հա վե լում, որ Ռայ ֆայ զե նը, ով կոո պե
րա ցիա յի հիմ ա դիր նե րից է, թեև Գեր մա նիա յում ու նե ցել է կոո պե րա տիվ ե րի ձևա վոր ման 
հա ջող փորձ, այ նու ա մե նայ նիվ, հա ջո ղութ յան է հա սել` մի քա նի ան գամ ձա խող վե լուց հե
տո: «Այս տե ղից եզ րա հան գում ենք, որ չի՛ կա րե լի նույն փորձն ամ բող ջութ յամբ տե ղայ նաց
նել Հա յաս տա նի հա մար: Այ սօր յու րա քանչ յուրն աշ խա տում է ա ռան ձին, կղզիա ցած, չու նեն 
հան րա յին մտա ծե լա կերպ: Սա կայն մենք պետք է հա մախմբ վենք և հա մա տեղ աշ խա տե լու 
վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նենք: Ես այն կար ծի քին չեմ, որ ա մեն ինչ միան գա մից հա ջող 
ըն թացք է ու նե նա լու, կա րող են լի նել նաև դժվա րութ յուն ներ ու ձա խո ղում եր, սա կայն լա
վա տես եմ», նշում է փոր ձա ռու մաս նա գե տը»:

Գ նել Մ խի թար յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ ստեղծ վել է «Աշ տա րակ» ֆեր մե րա յին խում
բը և  աշ խա տե լով հա մա տեղ` օրգա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցան ծրագ րեր են 
ի րա կա նաց նում: Օ րի նակ` ներդ րել են արդ յու նա վետ միկ րոօր գա նիզմ ե րի օգ տա գործ ման 
տեխ նո լո գիան, ո րը նո րույթ է Հա յաս տա նում: Խմ բում ընդգրկ ված են տար բեր մաս նա
գետներ, և յու րա քանչ յու րը ներդ րում է իր մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րը, գի տե լիք
նե րը, փորձն ու հմտույթյու նը: Ն պա տա կը` տնտե սութ յան զար գա ցում ու արդ յու նա վե
տութ յան բարձ րաց մա նը նպաս տելն է: Ծ րագ րել են նաև հա մա տեղ կա ռու ցել այ լընտ րան
քա յին ջե ռուց ման աղբ յու րով աշ խա տող ջեր մոց: Չ նա յած դժվա րութ յուն նե րին` ֆեր մե րը 
հա մոզ ված է, որ Հա յաս տա նում ա պա գան կոո պե րա տիվ ե րինն է, և  աշ խա տան քի ճիշտ 
կազ մա կերպ ման դեպ քում կարելի է լուրջ հա ջո ղութ յան հաս նել:

ՁԿՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԼԻՐ 
ԼՈՒԾՈՒՄ ԵՆ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ

Ձկ նար տադ րութ յան զար գա ցու մը` ըստ « Հայ ձկնա բույծ նե րի միա վո
րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Ար մեն Բու նիաթ
յա նի, պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով: Կազ մա կեր պութ յան 
ղե կա վարն ա ռաջ նա հեր թ հա մա րեց պե տա կան ա ջակ ցութ յան առ կա
յութ յու նը, մե ծա քա նակ ար տա հան ման խթա նու մը, ինչ պես նաև ար տադ
րութ յան զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման նե րի ստեղ ծու մը:

«  Հ ա յ  կ ա  կ ա ն 
ձկնամթերքն ար դեն ճա
նա չում ու նի ԵՏՄ երկր
նե րում` իր ո րա կա կան 
և հա մա յին հատ կա նիշ
նե րի շնոր հիվ: Ուս տի, 
հնա րա վո րինս պետք 
է, ստեղ ծե լ նպաս տա
վոր պայ ման ներ` մե ծա
քա նակ ար տա հա նու մը 
խթա նե լու նպա տա
կով: Միաևնույն ժա մա
նակ հնա րա վո րութ յուն 
կստեղծ վի հայ կա կան 
ձկնարդ յու նա բե րութ յան 
զար գաց ման հա մար, կընդլայն վեն տնտե սութ յուն նե րը», ա սում է Ար մեն 
Բու նիաթ յա նը, ա պա հա վե լում, որ խո չըն դոտ նե րից մեկն էլ ջրի թանկ լի
նե լու հան գա մանքն է, ին չի հետ ևան քով ո րոշ տնտե սութ յուն ներ նույ նիսկ, 
դա դա րեց րել են իրենց գոր ծու նեութ յու նը: Ար մեն Բու նիաթ յա նը կար ևո րեց 
նաև սուբ սի դա վոր ված վար կա վոր ման տրա մադ րու մը տնտե սութ յուն նե րին, 
քա նի որ տնտե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով ա ռաջ նա հեր թո րեն տու
ժում են ձկնա բու ծա րան նե րը: «Դ րա հետ ևան քով վա տա նում է ձկնամ թեր քի 
ի րաց ման գոր ծըն թա ցը, ինչն էլ պատ ճառ է դառ նում ար տադ րան քի լճաց
մա նը: Արդ յուն քում այն ուղ ղա կիո րեն հար վա ծում է տնտե սութ յա նը, քա նի որ 
ձկնա բու ծա րան նե րը ստիպ ված ար տադ րան քը վա ճա ռում են ինք նար ժե քով, 
իսկ նման կերպ  չեն կա րող գո յատ ևել, դի մա կա յել ա ռանց այդ էլ շատ դժվա
րութ յուն ներ ու նե ցող տնտե սութ յուն նե րը», հա վե լում է կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գա հը: Մինչ դեռ դրա կող քին, ըստ պրն. Բու նիաթ յա նի, տնտե սութ
յուն ներն ու նեն հար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ, ո րոնք, ան կախ ա մեն ին
չից, պետք է կա տա րեն ժա մա նա կին: Ն րա կար ծի քով, դժվար է ցածր ե կամ
տա բե րութ յուն ու նե ցող տնտե սութ յուն նե րի հա մար կա տա րել ծախ սեր: Ըստ 
Ար մեն Բու նիաթ յա նի, ձկնա բու ծութ յու նը Հա յաս տա նում կա րող է ա ռա ջըն
թաց ու նե նալ, դրա վառ օ րի նա կը վեր ջին 25 տա րի նե րին ո լոր տում տե ղի 
ու նե ցող զար գա ցում երն են. ձ ևա վոր վե ցին նոր տնտե սութ յուն ներ, հնե րը` 
կա տա րե լա գործ վե ցին: « Բար ձրո րակ, բնա պահ պա նո րեն մա քուր ա ճեց ված 
ձու կը միշտ էլ պա հան ջարկ է ու նե ցել, և  այն պետք է հա սա նե լի լի նի նույ
նիսկ աշ խար հի ա մե նա հե ռա վոր կե տում պա հան ջարկ ու նե ցող սպա ռո ղի 
հա մար: Իսկ այ սօր հայ կա կան ձկնամ թեր քը, չնա յած առ կա պա հան ջար կին, 
նույ նիսկ չենք կա րող ար տա հա նել եվ րո պա: Դ րա հա մար դարձ յալ առ կա 
է պե տա կան մշտա կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ձկ նա բույծ նե
րը պատ րաստ են ընդ լայ նե լու տե սա կա նին, զար գաց նե լու ձկնամ թեր քի ար
տադ րութ յու նը», իր խոս քը եզ րա փա կում է Ար մեն Բու նիաթ յա նը:

Ալ վարդ Դա վո յա նը ներ կա
յաց նում է ՀՀ Լո ռու մար զի Վար
դաբ լուր հա մայն քում ձ ևա վոր ված 
կա նանց խում բը: Այն կազ մա
վոր վել է Եվ րա միութ յան ENPARD 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Կա նայք 
զբաղ վում են ոչ ա վան դա կան մշա
կա բույ սե րի ար տադ րութ յամբ:

Գ յու ղատն տես կան աշ խա
տանք նե րում ընդգրկ ված են հինգ 
կա նայք` ի րենց ըն տա նիք նե րով: 
« Տա րա ծաշր ջա նում հիմ ա կա նում 
ար տադ րում են կար տո ֆիլ և հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սեր: Սա կայն 
մենք ո րո շե ցինք «խախ տել» ա վան
դույ թը և կազ մա կեր պել ոչ ա վան
դա կան մշա կա բույ սե րի ար տադ
րութ յուն, քա նի որ գնա լով մե ծա
նում է վեր ջին նե րիս պա հան ջար կը 
և կի րա ռութ յու նը: Ար տադ րում ենք 
բրոկ կո լի, ո րի մշա կութ յան աշ խա
տան քե րը հեշտ են, ար տադ րան քի 
ար ժե քը` բարձր», պատ մում է կա
նանց խմբի ներ կա յա ցու ցիչ Ալ վարդ 
Դա վո յա նը:

Ու շագ րավ այն է, որ տա րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը նպաս
տա վոր են յու րօ րի նակ այս մշա կա բույ սի ա ճեց ման հա մար, ին չի շնո րի հիվ այն 
բա վա կա նին բարձր բերք է ա պա հո վում: Մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յու նը 
ստա նում են « Կա նաչ ա րա հետ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նից: Այդ նպա
տա կով կազ մա կերպ վել են ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ, կազ մա կեր պույ թու նը 
հետ ևում է նաև մշա կութ յան հե տա գա աշ խա տանք նե րին, իսկ բեր քի ի րաց ման 
նպա տա կով կազ մա կեր պում է  նաև ցու ցա հան դես ներ: Սեր մե րը տրա մադ րել է 
ENPARD ծրա գի րը, իսկ նախ քան այդ, փորձ նա կան ցան քեր կա տա րե լու նպա տա
կով` « Կա նաչ ա րա հետ» և « Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Ի 
դեպ, կա նայք փոր ձել են ոչ ա վա նա կան մշա կա բույ սե րից պատ րաս տել նաև պա
հա ծո ներ և մա րի նադ ներ, ո րոնք աչ քի են ընկ նում թե՛ հա մա յին հատ կա նիշ նե րով. 
և թե՛  գ րա վիչ տես քով: Ու շագ րավ այն է, որ բա ղադ րա տոմ սե րը կազմ վում են 
կա նանց, մաս նա վո րա պես` Ալ վարդ Դա վո յա նի մտա հա ղա ցում ե րով: Մաս նա գի
տութ յամբ սո ցիո լոգ Ալ վարդ Դա վո յա նը, ով զու գա հե ռա բար աշ խա տում է նաև 
մաս նա գի տութ յամբ, ու սու ցո ղա կան սե մի նար նե րի մի ջո ցով ա վե լի է խո րաց նում 
գյու ղատն տե սա կան գի տե լիք նե րը, կա տա րե լա գոր ծում դրանց կի րա ռում ար տադ
րութ յան մեջ: Գոր ծա րար կի նը միա ժա մա նակ վա րում է նաև ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն, ա ճեց նում է բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սեր` լո լիկ, վա րունգ, պղպեղ, 
ինչ պես նաև սա ծիլ ներ: «Դժ վա րութ յամբ, սա կայն կա րո ղա նում եմ հա մա տե ղել թե՛ 
բո լոր աշ խա տանք նե րը, և թե՛ ըն տա նե կան հոգ սե րը:  Կար ևո րը կա մե ցո ղութ յունն 
ու կամքն է, ո րոնք հաղ թա հա րում են բո լոր դժվա րութ յուն նե րը», ա սում է Ալ վարդն 
ու ա վե լաց նում, որ առջ ևում դեռ շատ ծրագ րեր կան, ո րոնք սպա սում են ի րա կա
նաց ման: Ինչ վե րա բե րում է կա նանց խմբին, ա պա այդ պի սով ձևա վոր վում է կոո
պե րա տիվ տնտե սութ յուն, ո րի պա րա գա յում, ըստ տի կին Դա վո յա նի, կզար գա նա, 
կնդլայն վի ար տադ րութ յունն ու  տե սա կա նին:

Է ջի նյու թե րը`   Նելլի Սահակյանի



6ö»ïñí³ñ 7, 2017 Ã. 
ÃÇí 1 (2122)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

Ä 7

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՆՅՈՒՔԱՍԼՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

Նյուքասլյան հիվանդությունը (լատիներեն -Morbus Newcastl, անգլերեն- Newcastl dis-
ease, болезнь ньюкасла, կեղծ ժանտախտ, ատիպիկ ժանտախտ, ասիական ժանտախտ, 
պսևդոէնցեֆալոմիելիտ, Դոյլի, Ֆիլարետի, Րանխետի և այլն) հավազգիների խիստ 
հպավարակային վիրուսային հիվանդություն է, որը բնորոշ է շնչառական օրգանների, 
ստամոքսաաղիքային և կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումներով:
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Գծ.1. Նյուքասլյան հիվանդության համաճարակային իրավիճակը ՀՀում:

 Պատ մա կան տվյալ ներն և տա-
րած վա ծութ յու նը: Հի վան դութ յունն 
ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել է 1926թ. 
`Յա վա կղզում, այ նու հետև լայն տա րա
ծում գտավ ա սիա կան,  ա մե րի կա կան 
և եվ րո պա կան շատ երկր նե րում: Անգ
լիա ցի հե տա զո տող Դոյ լը   1927 թ., այդ 
հի վան դութ յու նը նկա տում է Նու քասլ 
քա ղա քի մո տա կայ քում և  ան վա նում 
է բնա կա վայ րի ա նու նով, իսկ 1935 թ. 
Գեր մա նիա յում այն ան վան վել է ճտե
րի պնևմոէն ցե ֆա լիտ: Հի վան դութ յու նը 
զգա լի տա րա ծում ու նի նաև Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես 
նաև հար ևան պե տութ յուն նե րում, որն էլ 
մեծ տնտե սա կան վնաս ներ է հասց նում 
թռչնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րին:

 Հա րուց չի է թիո լո գիան: Հա րու
ցի չը` ՌՆԹ պա րու նա կող, 120380 նմ  
մե ծութ յան Paramixovirusնե րի սե ռին 
և Paramixovirdae (paraմոտ, mixoլորձ) 
ըն տա նի քին պատ կա նող քամ վող վի
րուս է: Այն բազ մատ րոպ է. տե ղա կայ
վում է շնչա ռա կան, մար սո ղա կան և 
ն յար դա յին հա մա կար գե րում: 

 Վի րու սը կազմ ված է ռի բո նուկ
լեոպ րո տի դից (RNP), հե մագլ յու տի նից 
(Vհա կա ծին), ֆեր մեն տից (նեյ րոա մի
դա զա պո լի մե րա զա), հե մո լի զի նից, լի
պի դից և  ած խաջ րած նից: Այն օժտ ված 
է հե մագլ յու տի նաց ման հատ կութ յամբ, 
սոսնձ վում է ծո վա խո զուկ նե րի և հնդ
կա հա վե րի է րիթ րո ցիտ նե րին, որն օգ
տա գործ վում է հե մագլ յու տի նա ցիա յի 
կա սեց ման ռեակ ցիա յով վի րու սի տար
բե րակ ման հա մար: Վի րուսն ակ տի վո
րեն վե րար տադր վում է 912 օ րա կան 
հա վի սաղ մում և խո րիո նա լան թոի սում, 
ամ ո տիկ թա ղան թում, որ տեղ կու տակ
վում է 107109 սաղմ ա յին վա րա կա յին 
տիտ րով վի րուս, ո րի հե մագլ յու տի նա
ցիա յի տիտ րը կազ մում է 1:201:2000:  
Այն հ յուս ված քա յին ա ճեց վածք նե
րում ա ռա ջաց նում է ար տա հայտ ված 
բջջաախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն
ներ:

Հա կած նի նկատ մամբ թռչուն նե րի 
օր գա նիզ մում ա ռա ջա նում են վի րուս չե
զո քաց նող, կոմպ լե մենտ կա պող, պրե
ցի պի տաց նող հա կա մար մին ներ և հա
կա հե մագլ յու տի նին ներ: 

Նու քասլ յան հի վան դութ յան հա րու
ցի չը թռչնա նոց նե րում շրջա նառ վում է 3 
ձևով. լան տոգ շտա մը (թույլ ախ տա ծին) 
հան դի պում է հա վե րի, ֆա զան նե րի, 
խայ տա հա վե րի  ճտե րի մոտ, մե զո գե նը՝ 
(մի ջին ախ տա ծին)  2530 օ րա կան ճտե
րի մոտ, վե լո գե նը՝ բարձր ախ տած նութ
յամբ հա մա ճա րա կա յին շտամ է, ո րը 
ախ տա ծին է բո լոր հա սա կա յին խմբե րի 
թռչուն նե րի հա մար: 

 Կա յու նութ յու նը: Հի վան դութ յան 
հա րու ցի չը զգա յու նակ է ջեր մութ յան, 
ախ տա հա նիչ նյու թե րի, է ֆի րի, քլո րո
ֆոր մի նկատ մամբ: Վի րու սը կա յուն է 
pH 2,010,0 սահ ման նե րում: Չո րա ցած 
թռչուն նե րի օր գան նե րում, ոսկ րա ծու
ծում,  հա րու ցիչը, 718 0C պայ ման նե
րում, իր ակ տի վութ յու նը 1 պահ պա նում 
է 2 տա րի, ձմռա նը` 140 օր, ամ ռա նը` 7 
օր, իսկ նեխ վող դիա կում 3 շա բաթ: Սա
ռեց ված հա վի մսե ղի քում պահ պան վում 

է 800 օր և  ա վել: Վի րու սով վա րակ ված 
մսե ղի քը անվ տանգ է դառ նում 4060 
րո պե եփ վե լու դեպ քում: Թչ նաղ բում 
կեն սա բա նա կան պրո ցես նե րի ժա մա
նակ վի րու սն ակ տի վազրկ վում է 20 րո
պեի ըն թաց քում, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի 
(CH20), կծու նատ րիո մի (NaOH) և ք լո
րակ րի Са (ОСl) 2 3% ակ տիվ քլոր պա րու
նա կող լու ծույթ նե րում: 

 Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ-
նե րը: Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան 
նկատ մամբ բնա կան պայ ման նե րում ըն
կա լու նակ են տար բեր հա սա կի հա վազ
գի նե րը (հա վեր, հնդկա հա վեր, խայ տա
հա վեր, փա սիան ներ, սի րա մար գեր): 
Հա մա ճա րա կի դեպ քեր են գրանց վել 
նաև սի նանտ րոպ (ա ղավն ի ներ, թու
թակ ներ) թռչուն նե րի և ճնճ ղուկ նե րի, 
սար յակ նե րի, բա զե նե րի մոտ, ո րոնք 
շփման մեջ են գտնվել հի վանդ թռչուն
նե րի հետ: Բա դե րն ու  սա գերն ըն կա լու
նակ չեն և հա մար վում են հի վան դութ
յան հա րուց չի փո խան ցող ներ: 

Հի վան դութ յան հա րուց չի աղբ յուր 
են հա մար վում կլի նի կա պես հի վանդ, 
վա րա կա կիր, հի վան դա ցած և  ա ռող
ջա ցած թռչուն նե րը, ո րոնք ախ տա ծին 
հա րու ցիչն ար տա զա տում են տար բեր 
ու ղի նե րով՝ ձվի, փե տու րի, բմբու լի, 
կղան քի, ար ցուն քա հո սի, քթի ու բե րա
նի լոր ձա հոս քի և  այլ ար տա զա տուկ նե
րի մի ջո ցով, այդ պի սով ախ տա հա րե լով 
կե րը, ջու րը, խնամ քի ա ռար կան ներն ու 
շր ջա կա մի ջա վայ րը: Վի րուսն օր գա
նիզմ է ներ թա փանց վում ա լի մեն տար, 
շնչա ռա կան ճա նա պարհ նե րով և  ամ
բող ջա կա նութ յու նը խախտ ված մաշ կի 
մի ջո ցով: Հի վան դա ցած, ա ռող ջա ցած 
թռչուն նե րի ման րէակ րութ յու նը պահ
պան վում է  մինչև   24 ա միս:  

Վա րա կու մից 24 ժամ հե տո հի վան
դութ յան հա րու ցիչն ար տա զատ վում 
է ար տա քին մի ջա վայր, որն էլ քա մու 
մի ջո ցով կա րող է տա րած վել 35 կմ 
հե ռա վո րութ յան վրա: Ն յու քասլ յան հի
վան դութ յու նը կա րող է մարդ կանց մոտ 
ա ռա ջաց նել մեղմ ըն թաց քով, ինք նա
սահ մա նա փակ վող կոն յուկ տի վիտ և 
մար դուց մարդ չի փո խանց վում: 

Հի վան դութ յան հա րուց չի  փո
խանց ման գոր ծոն նե րը բազ մա զան են: 
Դ րանց են վե րա բե րում կեն դա նի և  ան
կեն դան նյու թի բազ մա թիվ տե սակ նե րը՝ 
վա րա կա կիր չվող ջրա յին թռչուն նե րի 
ար տա թո րան քը, ախ տա հար ված ջու
րը, կե րը, հա գուս տը, ձուն, կեղ ևը, փե
տու րը, բմբու լը, ցամ քա րը, հար կա դիր 
մորթ ված թռչուն նե րի մսե ղի քը, ներ քին 
օր գան նե րը, ար յու նը, դիակ նե րը և Argas 
persicus տի զը, ո րի օր գա նիզ մում վի րու
սը կա րող է պահ պան վել մինչև  213  օր:   
Ձ վի կեղ ևում վի րու սը պահ պան վում 12 
շա բաթ: Ճտ հա նութ յան ժա մա նակ վա
րակ ված սաղ մը մա հա նում է 24 օր վա 
ըն թաց քում: 

 Հի վան դութ յու նը հա ճախ ըն թա
նում է հա մա ճա րա կի ձևով և  ու նե նում 
է մա յուն բնույթ, ո րը կապ ված է ար
տա քին մի ջա վայ րի, սե զո նայ նութ յան 
և տ զե րի ման րէակ րութ յան հետ (գծ. 1): 
Հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս
նում է 80100 %, իսկ ան կում ե րը 4790 

%:
Ախ տած նութ յու նը: Հի վան դութ յան 

հա րու ցի չը տար բեր ճա նա պարհ նե րով 
թա փան ցե լով թռչուն նե րի օր գա նիզմ, 
և  2024 ժամ վա ըն թաց քում հայտն վե
լով ար յան մեջ, այնուհետև կլան վե լով 
է րիթ րո ցիտ նե րի կող մից  և տա րած վե
լով  ամ բողջ օր գա նիզ մում, ախ տա հա
րում է կենտ րո նա կան նյար դա յին, ինչ
պես նաև մար սո ղա կան և շն չա ռա կան 
հա մա կար գե րը: Վի րու սի բազ մաց ման 
հետ ևան քով խախտ վում է ար յան մա
զա նոթ նե րի թա փան ցե լիութ յու նը և  
ա նո թի պա տի ամ բող ջա կա նութ յունը, 
ո րի հետ ևան քով  ա ռա ջա նում են զանգ
վա ծա յին ար յու նա զե ղում եր շճա յին և 
լոր ձա յին ծած կոց նե րի վրա:

Ըն թաց քը և կ լի նի կա կան նշան-
նե րը:  Վա րակ վե լուց  ան մի ջա պես 

հե տո հի վան դութ յան նշան նե րը չեն 
դրսևոր վում, քա նի որ հի վան դութ յունն 
ըստ բնույ թի ընթանում  է գեր սուր (կայ
ծակ նա յին), սուր, են թա սուր, քրո նիկ, 
տի պիկ և  ա տի պիկ ձևե րով:

Սուր ձևի  դեպ քում հի վան դութ յան 
գաղտ նի շրջա նը տևում 14 օր, են թա
սու րի դեպ քում` 710 օր, իսկ քրո նի կի 
դե պքում` 23 շա բաթ: Վա րա կը թռչնա
նոց նե րում տա րած վում է շատ ա րագ, 
կո րուս տը եր բեմ հաս նում է 95100 %: 
Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո
ղութ յու նը տա տան վում է 218 օ րե րի ըն
թաց քում, այն պայ մա նա վոր ված է հա
րուց չի թա փանց ման ու ղի նե րից, դրա 
վա րա կու նա կութ յու նից, թռչուն նե րի 
պահ ված քից, տե սա կից և հա սա կից: 
Գեր սուր ձևը դրսևոր վում է ոչ յու րա
հա տուկ կլի նի կա կան նշան նե րի 

և թռ չուն նե րի զանգ վա ծա յին ան կում
նե րով: Սուր ըն թաց քի դեպ քում թռչուն
նե րը թմրած են, հա ճախ նստում կամ 
տևա կան ժա մա նակ կանգ նում  են փակ 
աչ քե րով, կտու ցը գետ նին հե նած: Ք թից 
և բե րա նից հո սում է ա ռատ լոր ձունք: 
Հի վան դութ յու նը տևում է 13 օր: 

Սուր կամ տի պիկ ձևին բնո րոշ է 
մարմ ի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում      

4344 0C, հի վանդ թռչուն նե րը կորց նում 
են ա խոր ժա կը, հրա ժար վում են կե րից, 
լի նում են թու լա ցած, քնկոտ և  կորց նում 
են կողմ ո րոշ վե լու ըն դու նա կութ յու նը: 
Փե տուր նե րը գու նա թափ, խճճված, կա
տարը, գին դերն ու մաշ կը կա պույտ գույ
նի են, նկատ վում է ար յու նա լոր ձա յին  
կամ կա նաչ գույ նի փոր լուծ: Հի վանդ նե
րի 4070 %ի կտնառ քը լայ նա ցած, բոր
բոք ված է`  լցված  պղտոր, տհաճ հո տ 
ունեցող հե ղու կով:  Հի վանդ թռչուն նե րի 
պա րա նո ցը ո լոր վում է, գլու խը հետ են 
գցում, հա ճախ կա տա րում շրջա նաձև 
պտույտ ներ, իսկ բե րա նը բաց վի ճա
կում է, ո րից հո սում է ան դուր հո տով 
հե ղուկ` խառն ված ար յան, լոր ձի և լեղ
ու հետ: Միև նույն ժա մա նակ նկատ վում 
է աչ քե րի շաղ կա պե նու թա րա խա յին 
բոր բո քում (կոն յուկ տի վիտ), այ տուց վա
ծութ յուն  ու կարմ րութ յուն: Շն չա ռութ յու
նը դժվա րա ցած է և  ա րա գա ցած, հա
ճախ հա զում են ու փռշտում, ո րոն ցով 
ցան կա նում են ա զատ վել շնչա փո ղում 
կու տակ ված էք սու դա տից: Շն չում են 
բաց բե րա նով և  ար ձա կում անբ նա կան 

ձայ ներ: Մար սո ղա կան հա մա կար գի 
ախ տա հար ման ժա մա նակ հի վանդ նե
րի 8090 %ի մոտ նկատ վում է փոր լուծ, 
հա ճախ սպի տա կակա նաչավուն գույ նի, 
եր բեմ էլ ար յու նա յին խառ նուր դով: Ան
կում ե րը կազ մում են 90 %:

 Են թա սուր ըն թաց քին բնո րոշ է 
վա րակ ված թռչուն նե րի վեր ջույթ նե րի 
նյարդային խանգարումրը և բե րա նի 
լոր ձա թա ղան թի մե ռու կա յին խո ցե րի 
ա ռա ջա ցու մը (նկ. 1, 2): 

Նկ 1. Բերանի լորձաթաղանթի 
դիֆտերիկ (լոռանման) ախտահարում:

Նկ.  2. Խոցեր  բերանի լորձաթաղանթի
 վրա:
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Ք րո նի կականի դե պքում գրե թե 

նույն նշան ներն են, սա կա յն ա վե լի եր
կա րատև ժա մա նա կով:

Ա տի պիկ ձևով հի վան դա նում են 
լիա տա րիք թռչուն նե րը, այս դեպ քում 
նկատ վելի են կար ճատև ընկճ վա ծութ
յուն, ռի նիտ և ձ վատ վութ յան նվա զում:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
փո փո խութ յուն նե րը: Հի վան դութ յան 
ա մե նաբ նո րոշ նշան են հա մար վում` 
մկա նա յին և գեղ ձա յին ստա մոք սի անց
ման հատ վա ծի, կույր ա ղի ի լոր ձա թա

ղան թի, սրտի նա խա փո րո քի և փո րո քի 
միաց ման մա սում բազ մաօ ջա խա յին 
ար յու նա զե ղում ե րը: Ար յու նա հո սա յին 
բոր բո քում է դիտ վում նաև բա րակ և  
ու ղիղ ա ղի նե րի, ինչ պես նաև կո յանց
քի լոր ձա թա ղանթ նե րում (նկ. 3, 4, 5, 6): 
Ն շենք, որ կույր ե լու նի հիմ քում ար յու
նա զե ղու մը կազ մում է 100 %, իսկ տաս
ներ կու մատն յա ա ղի քի ա ռաջ նա յին մա
սում` 72 %: 

Ախ տո րո շու մը: Հա մա ճա րա կա
բա նա կան, կլի նի կա կան, ախ տաբա
նաա նա տո միա կան, սքրի նինգ թես
տի (կի րառ վում է կլի նի կա պես ա ռողջ 

ա ռանձն յակ նե րի նկատ մամբ՝ հի վան
դութ յու նը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով, 
են թակ լի նի կա կան դեպ քե րի հայտ նա
բեր ման հա մար,  շի ճու կա բա նա կան 
(հե մագլ յու տի նաց ման կա սեց ման և 
չե զո քաց ման ռեակ ցիա նե րով), ի մու նա
կեն սա բա նա կան, ի մուն ֆեր մեն տա տիվ 
ա նա լի զի (ELISA) պո լի մե րաշղ թա յա
կան ռե կա ցիա յի (ՊՇՌ) մի ջո ցով: Ն յու
քասլ յան հի վան դութ յան վի րու սի փոր
ձաքն նութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է 
քսուք ներ վերց նել քթանց քե րից, բե րա
նի խո ռո չից և կ լոա կա յից: 

Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե
րի հա մար` որ պես ա ռաջ նա յին նյութ է 
հա մար վում սատ կած թռչուն նե րի գլխու
ղե ղը, շնչու ղի նե րի պա րու նակ յալն, ար
յու նը, լյար դը և փայ ծա ղը:   

 Տար բե րա կիչ ախ տո րո շու մը: 
Նյու քասլ յան հի վան դութ յու նը պետք է 
տար բե րա կել գրի պից, ին ֆեկ ցիոն լա
րին գոտ րա խեի տից, ին ֆեկ ցիոն բրոն
խի տից, սի նու սի տից, պաս տե րե լյո զից, 
սպե րո խե տո զից, ռես պի րա տոր մի
կոպլազ մո զից, կոկ ցի դիո զից և կե րա յին 
թու նա վո րում ե րից: Բու ժումն ա նարդ
յու նա վետ է:

Ի մու նի տետ: Հի վան դա ցած 
ա ռող ջա ցած, ինչ պես նաև պատ վաստ
ված թռչուն նե րի ար յան շի ճու կում ա ռա
ջա նում են ա ռանձ նա հա տուկ, ա նըն կա
լու նա կութ յու նը պայ մա նա վո րող հա կա
մար մին ներ, ո րոնց քա նա կը կախ ված 
է ի մու նաց ված թռչուն նե րի հա սա կից, 
պատ վաս տան յու թե րի նե րարկ ման ու
ղի նե րից: 

Հարկ է նշել, որ հի վան դա ցած 
ա ռող ջա ցած թռչուն նե րը ձեռք են բե
րում վա րա կա մեր ժում` 68 ա միս տևո
ղութ յամբ: Ի մու նաց ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծվում են հե ղուկ և B1, LaSota, 
Bop74, H շտամ ե րից պատ րաստ ված 
չոր վի րու սա յին պատ վաս տան յու թեր: 
Պատ վաստ ման ժամկ ետ նե րը ո րո շվում 
են ըստ ի մու նի տե տի լար վա ծութ յան 
վի ճա կի: Ի մու նի տե տի լար վա ծութ յու նը 
ո րոշ վում է հետ պատ վաստ ման 1520րդ  
օ րե րին, այ սինքն ար յան շի ճու կում ո րո
շում են հա կա մար մին նե րի քա նա կութ
յու նը հե մագլ յու տի նաց ման  կա սեց ման 
ռեակ ցիա յի մի ջո ցով: Յու րա քանչ յուր 
խմբի թռչուն նե րից վերց նում են ար յան 
2530 նմուշ, ե թե հե տա զոտ վող ար յան 
20 % և  ա վե լի դեպ քում ար յան շի ճու կի 
տիտ րը 1:8ից ցածր է, հետ ևա բար ի մու
նի տե տի լար վա ծութ յու նը թույլ է, ա պա 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել վե րա պատ
վաս տում: 

Պատ վաս տան յու թե րն օր գա նիզմ են 
ներ մուծ վում ներմկ ա նա յին, ներք թա յին, 
ներ քին, աե րո զո լա յին ե ղա նակ նե րով: 

Ս պառ նա լի քի են թա կա տնտե սութ
յուն նե րում լիա տա րիք թռչուն նե րին 
ձվատ վութ յան շրջա նում ի մու նաց նում 
են միան վագ` նե րար կե լով պատ վաս
տան յու թը կրծի մկա նի մեջ 1 մլ չա փա
քա նա կով, հնդկա հա վե րի նը՝ 23 մլ: 
Մինչև 2 ամ սա կան ճտե րին պատ վաս
տում են երկն վագ` 710 օր ընդ մի ջու մով` 
0.5 մլ, 2 ամ սա կա նից հե տո` 1մլ չա փա
քա նա կով: Ա նա պա հով տնտե սութ յուն
նե րում ակ տիվ ի մու նաց նում են տա րին 
մեկ ան գամ` օգ տա գոր ծե լով վի րու սա
յին կամ սաղմ ա յին հիդ րօք սի դայ լու մի
նաֆոր մա լի նա յին պատ վաս տան յու թե
րը (նկ. 7, 8): 

Լիա տա րիք թռչուն նե րի ի մու նի
տե տը պահ պան վում է 1012 ա միս, իսկ 
սաղմ ա յին պատ վաս տան յու թով մշակ
ված մատ ղաշ նե րի նը՝ 3 ա միս:

Կան խար գե լու մը և պայ քա րի մի-
ջո ցա ռում ե րը:  Նյու քասլ յան հի վան
դութ յան դեմ պայ քա րի ա մե նաար մա
տա կան մի ջո ցա ռու մը հա կա ժան տախ
տա յին պատ վաս տան յու թով նա խազ
գու շա կան  պատ վաս տում է, ո րը ժա
մա նա կին և ժիշտ կի րա ռե լու դեպ քում, 
լիո վին ա պա հո վվում է  այդ հի վան
դութ յան կան խար գե լու մը: Ն յու քասլ յան 
հի վան դութ յան ախ տո րո շու մից հե տո 

տվյալ տնտե սութ յունն և տա րա ծաշր
ջա նը հա մար վում է ա նա պա հով և սահ
մա նվում է կա րան տին հա մա պա տաս

Նկ. 3. Կետային արյունազեղում 
գեղձային ստամոքսի 
լորձաթաղանթում:

Նկ.4. Տասներկումատնյա
աղիքի արյունահոսային բորբոքում:

Նկ. 5. Կլոականի լորձաթաղանթի 
արյունահոսային բորբոքում:

 Նկ. 8 Պատվաստում 
ներկրծամկանային   եղանակով: 

Նկ. 7© Բիովակ պատվաստանյութ 

Նկ. 6. Նյուքասլյան հիվանդությունից 
անկած թռչունի ախտահարված 
գեղձային , մկանային ստամոքսը, 
շնչափողը, կույր և բարակ աղիները:

խան մար մին նե րի կող մից: Կա րան տի
նի ըն թաց քում ար գել վում է կողմ ա կի 
ան ձանց մուտքն ու ել քը, թռչուն նե րի 
ցու ցա հան դե սը, վա ճառ քը, փո խա նա
կու մը: Ա նա պա հով թռչնա նոց նե րի հի
վանդ ու թույլ  թռչուն նե րին ոչն չաց նում 
են ա նար յուն ե ղա նա կով և  այ րում, իսկ 
կլի նի կա պես ա ռողջ նե րին սպան դի են 
են թար կում և մ սե ղի քն օգ տա գոր ծում 
ջեր մա յին մշա կու մից հե տո: Դ րանց 
բմբուլ նե րը, փե տուր նե րը, ե ղունգ նե րը, 
օգ տա գործ վող ա ռար կա ներն ախ տա
հա նում են 34 %ոց  և ֆոր մալ դե հի դի 
և ք լո րակ րի ջրա յին լու ծույ թով, 2530 
րո պե տևո ղութ յամբ, ցած րո րակ գույ քը 
այ րում են, իսկ ար ժե քա վոր գույքը վա
րա կա զեր ծում 1,5 % կծու նատ րիու մի, 3 
%ոց ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ
րի, 5%ոց կրեո լի նի լու ծույթ նե րով: 

Ա նա պա հով և ս պառ նա լի քի են
թա կա տնտե սութ յան, ինչ պես նաև 
ան հա տա կան օգ տա գործ ման ա ռողջ 
թռչուն նե րին, որ տեղ չի ար ձա նագր
վել հի վան դութ յուն, են թար կում են հա
կա ժան տախ տա յին պատ վաստ ման: 
Ա նա պա հով տնտե սութ յան թռչնաղբն 
այ րում են, իսկ պայ մա նա կան ա ռողջ
նե րինը են թար կում կեն սա ջեր մա յին 
վա րա կա զերծ ման: 

 Կա րան տի նը ա նա պա հով տնտե
սութ յուն նե րից հա նվում նյու քասլ յան 
հի վան դութ յան նկատ մամբ սպառ նա
լի քի են թա կա թռչուն նե րին հար կա դիր 
սպան դի են թար կե լուց և  եզ րա փա կիչ 
ա տա հա նութ յու նից 1 ա միս հե տո, իսկ 
սահ մա նա փա կում ե րը` 6 ա միս հե տո:

Մա րիամ Սարգս յան /ՀԱԱՀ/
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ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԱՄԿՈՒՄ
 Գե ղար քու նի քի ԳԱՄԿում տե ղի ու նե ցավ «Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան 

գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման ծրա գիր» /ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD/ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող « Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յա նը» սե մի նարդա սըն թաց` բույ սե րի պաշտ պա նութ
յան և  ա նաս նա պա հութ յան վե րա բեր յալ: 

« Կար տո ֆի լի և լո լի կի ցեց» թե մա յով դա սըն թա ցը վա րում էր ՀԱԱՀ Այ
գեպտ ղա բու ծութ յան և բույ սե րի պաշտ պա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, գյու ղատն
տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Ար մե նակ ՏերԳ րի գոր յա նը: 
Դա սըն թա ցի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց ցե ցի տա րած ման, վա րակ ման, պայ քա
րի քի միա կան և կեն սա բա նա կան մի ջո ցա ռում ե րի մա սին:    « Նախ րի ձևա վո
րու մը» թե մա յով դա սըն թա ցը վա րում էր գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ, ՀԱԱՀ մաս նա վոր ա նաս նա բու ծութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
Տիգ րան Չիթչ յա նը: Նա ման րա մասն բա ցատ րեց ինչ պես ճիշտ կազ մա կեր պել 
և ձ ևա վո րել ա ռողջ նա խիր: Սե մի նա րի ըն թաց քում ցու ցադր վե ցին թե մա նե րի 
վե րա բեր յալ տե սա հո լո վակ ներ:   

Դա սըն թա ցի մաս նա կից ներն ի րենց գո հու նա կութ յունն ու շնոր հա կա լութ
յու նը հայտ նե ցին սե մի նա րի կազ մա կեր պիչ նե րից և ցան կութ յուն հայտ նե ցին, որ 
հա ճա խա կի կազ մա կերպ վեն նմա նա տիպ հան դի պում եր:    Սե մի նա րի ա վար
տին մաս նա կից նե րը լրաց րե ցին գնա հատ ման թեր թիկ ներ, իսկ ու սու ցա նող նե րը 
պա տաս խա նե ցին մաս նա կից նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին:

Գե ղար քու նի քի ԳԱՄԿ
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի-

տա րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք զան գա հա րել 
011 52 48 34  հե ռա խո սա հա մա րով: 
Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու ղատն տե-

սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րում, ինչ պես 
նաև՝ «Նո յան Տա պան» և «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՄՐԳԵՐ
Ե թե ճա նա պար հոր դենք էկ զո տիկ 

երկր ներ, ա պա կա րե լի է հան դի պել շատ 
նոր ու հե տաքր քիր մրգե րի, բան ջա րե
ղեն ների. դրան ցից մե կը` լի չին է:

Այն ար ևա դար ձա յին և  են թար ևա դար ձա յին, Չի
նաս տա նի Գու անգ դոնգ և Ֆու ջիան մար զե րի էն դե միկ 
մրգա տու ծառ է, այժմ մշակ վում է մեր ձար ևա դար ձա
յին բո լոր երկր նե րում։ Թարմ պտուղն ու նի քնքուշ, 
սպի տա կան ման պտղա միս՝ ծաղ կա յին բուր մուն քով 
և գե ղա բույր, քաղցր հա մով։ Միր գը սո վո րա բար ուտ
վում է թարմ վի ճա կում, քա նի որ ա նու շա հոտ հա մը 
կոր չում է պա հա ծո յաց ման ըն թաց քում։

Որ պես 1028 մետր եր կա րութ յամբ մշտա դա լար 
ծառ` լի չին տա լիս է պա րարտ և հ յու թեղ պտուղ ներ, 
ո րոնց եր կա րութ յունն ու լայ նութ յու նը հաս նում են մինչև 
45 սմ, մոտ 20 գ։ Մր գի ար տա քին մա սը պատ ված է 
վար դագ ունա կար միր, կո պիտ կճե պով, որն ու տե լի 
չէ, բայց հեշ տութ յամբ մաքր վում է, որ տե ղից եր ևում է 
քաղցր, կի սա թա փան ցիկ սպի տակ պտղա մի սը։

Հին չի նա ցի նե րը լի չին օգ տա գոր ծել են սննդի մեջ` 
դեռևս մ.թ.ա. 2րդ դա րում: Գո յութ յուն ու նի լե գենդ, հա
մա ձայն ո րի, չի նա կան կայսր Ու Դին, բար կա ցած լի նե
լով այն հան գա ման քի վրա, ո ր չի հա ջող վում այս բույ սի 
մշա կութ յու նը  հա րա վա յին Չի նաս տա նից տե ղա փո խել 
Հ յու սի սա յին Չի նաս տան, մա հա պատ ժի է են թար կել իր 
բո լոր այ գե պան նե րին: Ժա մա նա կի ըն թա ցում այս բույ
սը սկսե ցին մշա կել նաև հար ևան երկր նե րում: Այ սօր լի
չին ա մե նա հայտ նի մրգե րից մեկն է հա րավար ևել յան 
Ա սիա յում: Եվ րո պա կան ա ռա ջին հի շա տա կութ յուն նե րը 
լի չիի մա սին փո խանց վել են 17րդ դա րի կե սե րից: Խու

ւան Գոն սա լես դե Մեն դո զան, ում շնոր հիվ լի չին սկսե
ցին ան վա նել «չի նա կան սա լո ր», գրել է, որ այս միր գը 
հի շեց նում է սա լո րի, ո րը եր բեք չի ծան րա բեռ նում ստա
մոք սը և հ նա րա վոր է ու տել մեծ քա նա կութ յամբ: 

Լի չիի պտուղ ներն օգ տա գործվ ում են սննդի մեջ, 
թարմ վիճակում. դրա նից պատ րաս տում են քաղցր 
ու տեստ ներ՝ դոն դող, պաղ պա ղակ և  այլն: Շա քա րով 
պա հա ծո յաց ված պտուղ ներն ա ռանց կաշ վի, ար տա
հան վում են բազ մա թիվ երկր ներ: Պ տուղ ներն օգ տա
գործ վում են նույ նիսկ ա վան դա կան չի նա կան գի նու 
ար տադ րութ յան մեջ: Դրանք եր բեմ չո րաց նում են ամ
բող ջութ յամբ, կեղ ևը դառ նում է ա վե լի կոշտ: Այդ պի սի 
չո րաց րած մրգե րը կոչ վում է «լի չիի ըն կույ զ»:

Միրգը պա րու նա կում է մի շարք ած խաջ րեր, պեկ
տին, կա լիում, մագ նե զիում և վի տա մին C: Ա մե նա
կարևորն այն է, որ այն պա րու նա կում է մեծ քա նա կութ
յամբ նի կո տի նա յին թթու, ո րն ակ տի վո րեն խո չըն դո
տում է ա թե րոսկ լե րո զի զար գաց մա նը: Մր գի չա փա վոր 
օգ տա գոր ծում օգ նում է հա զի բուժ մա նը և  ու նի բա
րեն պաստ ազ դե ցութ յուն ու ռուցք նե րի բժշկման հա մար: 
Չի նաս տա նում լի չիի սեր մը օգ տա գոր ծում են  որ պես 
ցա վազր կող մի ջոց, փո շու տես քով այն օգ տա գործ վում 
են նաև ա ղի նե րի խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով:

Լի չին ա ճում է նաև չոր մեր ձար ևա դար ձա յին կլի
մա յում, հա մե մա տա բար սա ռը ձմռա նը: Ծա ռը շատ 
դան դաղ է ա ճում, բեր քը հա վա քում են մա յիս – հու նիս 
ա միս նե րին: Տար վա մա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
միր գը չի հան դի պում: Լի չին հեշ տութ յամբ ա ճեց վում է 
տնա յին պայ ման նե րոմ, կի սա մութ տա րած քում:  Հա մը 
շատ հյու թա լի է, քաղցր:  Մի փոքր թթվայ նութ յուն ու նե
ցող պտուղ ներն ու նեն տո նիկ ազ դե ցութ յուն, հա սած լի
չիի պտուղ նե րը կա րե լի է պա հել սառ նա րա նում ոչ ա վե
լի, քան եր կու շա բաթ: Պա հա ծո յաց վում է կամ իր իսկ 
հյու թով կամ կո կո սի: 

Սա ռեց ված պտուղ նե րը կա րե լի է պա հել մինչև 3 
շա բաթ: Պ տու ղը քա ղում են ամ բողջ տերև նե րով հան
դերձ: Օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նը  փո խադր ման հա մար 
պետք է լի նի ոչ պա կաս, քան` 1 oC և  ոչ ա վել քան 6 o 

C:Այդ պի սի պայ ման նե րում պտուղ նե րը կա րող են դի
մա նալ մինչև 1 ա միս, իսկ ար դեն սեն յա կա յին ջեր մաս
տի ճա նում սկսում են փչա նալ մի քա նի օր հե տո: Լի չին 
ա վե լի օգ տա կար է ու տել ան մի ջա պես գնե լուց հե տո, 
քա նի որ մի քա նի օր հե տո այն կորց նում է իր օգ տա
կար հատ կութ յուն նե րը:  Չ նա յած լի չին հիմ ա կա նում 
քաղցրահամ միրգ է, սակայն այն նաև կա րե լի է հա մե
մել ձկան և մ սի և հա վի հետ:

 Կի րա ռե լի է նաև աղ ցան նե րում:

 Գու ա վան ցածր կա լո րիա կա նութ
յուն ու նե ցող մթերք է, այն հա մար վում 
է վի տա մին Cի պա հեստ, նաև  պա րու
նա կում է բջջան յութ, կա լիում, ինչ պես 
նաև վի տա մին A:  

Շատ երկր նե րում այս միրգն ու տում են հում վի
ճա կում, ինչ պես, օ րի նակ, խնձո րը, սա կայն կան երկր
ներ, որ տեղ միր գը համեմում են ա ղով, պղպե ղով կամ 
հա մե մունք նե րի որ ևէ խառ նուր դով: Այս մրգից պատ
րաս տում են հյու թեր, ա ղան դեր, նաև օգ տա գործ վում է 
խո հա րա րութ յան մեջ: Պեկ տին նյու թի բարձր պա րու
նա կութ յան շնոր հիվ է, որ սրա նից նաև դոն դող, ջեմ, 
մու րա բա և  այլ քաղց րա վե նիք ներ են պատ րաս տում: 
Իսկ քա նի որ կե ղևի մեջ վի տա մին Cի պա րու նա կութ
յու նը մի քա նի ան գամ ա վե լի բարձր է, քան` հենց մրգի 
մեջ, խոր հուրդ է տրվում այն օգ տա գոր ծել ամ բող ջութ
յամբ՝ չհե ռաց նե լով կեղ ևը:

Օգ տա կար հատ կութ յուն ները: Այս մրգի օգ տա
գոր ծու մը  գրե թե ան խո ցե լի է դարձ նում հաստ ա ղին՝ 
պաշտ պա նե լով այն վա սա կար նյու թե րից: Այն հա
կաօք սի դանտ նե րի և վի տա մին նե րի հրա շա լի աղբ յուր 
է, օգ տա կար է նաև ար յան, ինչ պես նաև մաշ կի հա
մար: Այս մրգի օգ տա գոր ծու մը ոչ միայն նպաս տում է 
մաշ կի լավ ո րա կին, այլ նաև պաշտ պա նում է այն ուլտ
րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րից` հետ ևա պես չե
զո քաց նե լով շա գա նա կա գեղ ձի քաղց կե ղի վտան գը:

Լի լիթ Գաս պար յան


