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Օ րերս վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել էր Ար
մա վի րի մարզ: Այցելելով Ար մա վի րի պա հա ծո նե րի նախ կին 
գոր ծա րա ն` նա ծա նո թա ցել  է գոր ծա րա նի վե րա գոր ծարկ ման 
ծրագ րե րին: § Սար գիս- Կա րո լի նա¦ ըն կե րութ յու նը նա խա տե-
սում է ա ռա ջի կա յում գոր ծա րա նում ի րա կա նաց նել վե րա կա-
ռուց ման աշ խա տանք ներ և կազ մա կեր պել մե ծա ծա վալ մթե-
րում ներ: Գոր ծա րա նում նա խա տես վում է նաև կազ մա կեր պել 
ման կա կան կե րե րի ար տադ րութ յուն: Ծ րագ րի ներդ րու մա յին 
ծա վալն, ընդ հա նուր առ մամբ, կկազ մի 7-8 մլն ԱՄՆ դո լար: 
Վար չա պետ Կա րա պետ յա նը ող ջու նել է վե րը նշված ներդ րու-
մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը և ն շել, որ կա ռա վա րութ յունն 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, պատ րաստ է տար բեր մի ջոց նե-
րով ցու ցա բե րել օ ժան դա կութ յուն:

Ար մա վի րի մարզ պե տա րա նում Կա րեն Կա րա պետ յա նը 
հան դի պել է նաև մար զի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի ու գոր-
ծա րար նե րի հետ, քննար կել խնդիր ներն ու զար գաց ման հնա-
րա վո րութ յուն նե րը: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նշել է, որ 
այ ցի նպա տակն է` քննար կել մար զի զար գաց ման ծրագ րե րը: 
Վար չա պե տի խոս քով կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան 100 
օր վա ըն թաց քում ախ տո րոշ վել են տար բեր ո լորտ նե րի խնդիր-
նե րը և  ամ փոփ վել կա տար ված աշ խա տանք նե րը: §Ու նե նա լով 
յու րա քանչ յուր ճյու ղի զար գաց ման ծրա գի րը՝ դրա հի ման վրա 
էլ կա րող ենք կա ռու ցել երկ րի զար գաց ման ռազ մա վա րութ-
յու նը: Այ սօր ակն կա լում ենք բաց, պրագ մա տիկ, գործ նա կան 
խո սակ ցութ յուն, որ պես զի մար զե րի մեր գոր ծըն կեր նե րը ներ-
կա յաց նեն զար գաց ման ի րենց տես լա կա նը, ա ռա վե լութ յուն նե-
րը, խնդիր նե րը, պայ մա նա վոր վենք, թե ուր ենք գնում¦,- նշել 
է վար չա պե տը: Կա րեն Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց րել է, որ 
կա ռա վա րութ յու նում ամ փոփ վել են հինգ մար զե րի այ ցե րը, 
ստաց ված 44 ծրագ րե րից 34-ին տրվել է ըն թացք: Գոր ծա դի րի 
ղե կա վա րի խոս քով՝ նման աշ խա տանք նե րը կրե լու են պար բե-
րա կան բնույթ:  Մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը ներ կա յաց-
րել է մար զի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կը, ի րա կա նաց վող 
ծրագ րերն ու ար ձա նագր ված ձեռք բե րում նե րը, հիմ նախն դիր-
նե րը և հե տա գա ա նե լիք նե րը: Մարզ պե տը նշել է, որ մար զի 97 
հա մայնք նե րից 87-ի զար գաց ման հնգամ յա ծրագ րերն ար դեն 
իսկ հաս տատ վել են, այժմ ըն թաց քի մեջ են 2017-2025 թվա կան-
նե րի մար զի զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան մշակ ման աշ խա-
տանք նե րը՝ հաշ վի առ նե լով Ար մա վի րի ու ժեղ և թույլ կող մե րը, 
խնդիր ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե րը: Մարզ պե տի տե ղե կաց-
մամբ, Ար մա վի րում ըն թաց քի մեջ են գրե թե 150 մլրդ դ րա մի 
ծրագ րեր, ևս 50 մլրդ դ րա մի ծրա գիր նա խա տես վում է ի րա-
կանց նել 2017-ին: Ըն թաց քի մեջ գտնվող ծրագ րերն ուղղ ված 
են գյում թեր քի վե րամ շակ մա նը, խտան յու թե րի ար տադ րութ յա-
նը, ջրա մա կա տա րար ման հա մա կար գե րի վե րա կա ռուց մա նը, 
փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց մա նը, աղ բի վե-
րամ շակ մա նը, բամ բա կի, կա րի ար տադ րութ յուն նե րի հիմն մա-
նը, է ներ գե տի կա յի, ոս կե գոր ծութ յան, զբո սաշր ջութ յան և  այլ 
ո լորտ նե րին:  Մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի պա տաս-
խա նա տուն տե ղե կաց րել է, որ Ար մա վի րում առ կա 97 հա զար 
հեկ տար գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք-
նե րից մշակ վում է 48 հա զա րը, ին չը 2015 թվա կա նի հա մե մատ, 
ա վե լի է 18 հա զար հեկ տա րով: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը 
հե տաքրքր վել է՝ մար զում կա՞ն ժա մա նա կա կից ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք կի րա ռում են կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կարգ: § Մենք գյու ղատն տե սութ յու նում ո րո շա կիո րեն ոչ 
ճիշտ ուղ ղութ յուն ենք ընտ րել` տե սա կան հիմք ըն դու նե լով այն, 
թե յու րա քանչ յուր գյու ղա ցի լավ գյու ղատն տես է: Գ յու ղա ցի 
կա, ո րը լավ գյու ղատն տես չէ, նա ու սում չի ստա նում, չի փոր-
ձում հաս կա նալ նոր մե թոդ նե րը, իսկ մենք սուբ սի դա վոր ման 
ծա վալ ներն ա վե լաց նում ենք, սա կայն ո րակ չենք փո խում: Այդ 
ա ռու մով, ձեր նպա տա կը պետք է լի նի ու սում նա կան դա սըն-
թաց նե րի կազ մա կեր պու մը ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի մի ջո-
ցով: Միշտ չէ, որ պա պա կան ձևով հող մշա կե լու դեպ քում այն 
լավ բերք է տա լիս¦,- ընդգ ծել է կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը: 
Անդ րա դառ նա լով գյուղ տեխ նի կա յի խնդրին՝ վար չա պե տը տե-
ղե կաց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
բա նակ ցութ յուն ներ է վա րում մա տա կա րար նե րի հետ գյուղ-
տեխ նի կա ներկ րե լու նպա տա կով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ ցե լել է Ա րա գա ծա վան հա մայն
քի գյու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րոն: Նա խա րա րը §Ագ րո բիզ նե
սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ Սար դար յա նի և §Գ յու
ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀ տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Գե ղամ 
Գ ևորգ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջել է կենտ րո նում, զրու ցել կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րի և  ա նաս
նա բույժ նե րի հետ: Այ նու հետև նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ ցե լել է §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի 
զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րամ, ծա նո թա ցել կենտ րո նի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին:

Շր ջայ ցից հե տո  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և CARD հիմ նադ րա մի միջև  ստո-
րագր վել է հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր: Հու շագ րի հա մա ձայն` նա խա տես վում է ստեղ ծել 
աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը կմշա կի գոր ծուն մե խա նիզմ ներ §Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և 
բու սա սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ-ի պատ վաս տում նե րի աշ խա տանք-
նե րի ո րա կի բարձ րաց ման, մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լավ ման, ա նաս նա պա հութ յամբ 
զբաղ վող տնտե սութ յուն նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հար ցե րում: 
§ Հու շագ րով պե տա կան ծրագ րով ի րա կա նաց վող պատ վաս տում նե րի գոր ծա ռույթն այ սու հետ 
ի րա կա նաց վե լու է CARD հիմ նադ րա մի հետ հա մա տեղ, և  ես հա մոզ ված եմ, որ այս հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը շատ հա ջող ված կլի նի: § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
և մր ցու նա կութ յան¦ ծրագ րի շրջա նա կում, ստեղծ վել են  գյու ղատն տե սա կան և  ա նաս նա բու ժա-
կան սպա սարկ ման կենտ րոն ներ, վե րա պար տաստ վել են ա նաս նա բույժ ներ, և մենք այ սօր ու նենք 
մի հար թակ, ո րը կա րող ենք ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծել.  պե տա կան պատ վաս տում նե-
րի ծրա գի րը բարձր մա կար դա կով ի րա կա նաց նե լու հա մար` տա րեց տա րի լրաց նենք բա ցե րը, կա-
տա րե լա գոր ծենք հա մա կար գը` աս տի ճա նա բար այդ գոր ծա ռույ թը պե տութ յու նից պատ վի րա կե լով 
մաս նա վոր հատ վա ծին: Պե տութ յունը հու շագ րի ստո րագր մամբ ընդգ ծում է իր պատ րաս տա կա-
մութ յու նը, մաս նա վոր հատ վա ծի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, զար գաց նել ցան կա ցած ուղ ղութ յուն¦, - 
ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը հույս է հայտ նել, որ CARD հիմ նադ րա մի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում 
այն  2018 թվա կա նին գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում նե րը կի րա կա նաց վեն ա ռա-
վել թա փան ցիկ և արդ յու նա վետ նոր ծրագ րով:  Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը  տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա-
յում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման ծրա գիր:

Իր հեր թին Գա գիկ Սար դար յանն ընդգ ծել է, որ CARD հիմ նադ րա մը կշա րու նա կի ա ջակ ցութ յուն 
ցու ցա բե րել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը ո լոր տում ա ռաջ նա հերթ ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման ուղ ղութ յամբ: Իր խոս քում նա հա վաս տիաց րել է, որ ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման 
բո լոր կենտ րոն նե րը հա գե ցած են ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով և հա մալր ված բարձ րա-
կարգ մաս նա գետ նե րով` ա նաս նա բու ծա կան և  ա նաս նա բու ժա կան տար բեր ծրագ րեր ի րա կա նաց-
նե լու հա մար:

Համագործակցության հուշագիր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ
յուն էր հրա վի րել` քննար կե լու ըն թա ցիկ տա րում գյու ղո լոր տում ներդ րու մա յին  ծրագ րե րի ի րա կա
նաց մանն առնչ վող հար ցեր: 

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին նա խա րա րի տե ղա կալ ներ` Ռո բերտ Մա կար յա նը, Ա շոտ 
Հա րութ յուն յա նը, Ար մեն Հա րութ յուն յա նը, նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Ար տա շես 
Կի րա կոս յա նը, §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա կի¦ տնօ րե նի պաշ տո-
նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նը: §Ամ փո փե լով կա տար ված աշ խա տանք նե րը` կա րող ենք ար ձա նագ-
րել, որ 2017 թվա կա նին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, ընդ հա նուր առ մամբ ի րա կա նաց վե լու են 
շուրջ 120 մլն դո լա րին հա մար ժեք դրա մի ծրագ րեր, նե րառ յալ այն 60 մլն դո լա րը, ո րի վե րա բեր յալ 
օ րերս հայ տա րա րեց Տն տե սա կան զար գաց ման և ներդ րում նե րի նա խա րա րը:
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Ä 1
 Ներդ րում նե րը կուղղ վեն պա հա ծո նե րի գոր ծա-

րա նի, սպան դա նոց նե րի կա ռուց մա նը, ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն մա նը, ին տեն սիվ այ գի նե-
րի հիմն մա նը, կոն յա կի ար տադ րութ յան վե րա զին մա-
նը և  այլ ո լորտ նե րի:  Ս րան կա վե լա նան նաև  մար-
զե րի զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րը, ո րոնց շուրջ  
այս պա հին ին տեն սիվ աշ խա տանք ներ ենք տա նում¦,-  
նշել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը հանձ նա րա րել է պա տաս խա նա տու-
նե րին  վե րահս կո ղութ յուն սահ մա նել ի րենց հա մա-
կարգ ման ներ քո գտնվող ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
նկատ մամբ, ըն թաց քում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րին լու-
ծում ներ տալ, կա տար ված ծրագ րե րի շուրջ ա պա հո-
վել ի րա զե կում՝ խրա խու սե լու հա վել յալ ներդ րում նե-
րի ներ հոս քը:

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են 
գյու ղո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված մի շարք այլ 
հար ցեր ևս, պա տաս խա նա տու նե րին տրվել են հա-
մա պա տաս խան ցու ցում ներ և հանձ նա րա րա կան ներ:

ՀՀ-ում Բուլղարիայի դեսպանը գյուղատնտեսության 
նախարարությունում
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Կարկտահարության վնասների 
կանխարգելում
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Զարգացումներ կրթական ծրագրերում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը մաս նակ ցել է Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա
րա յին հա մալ սա րա նի ագ րո բիզ նե սի դե պար տա մեն տի 
§Սնն դի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի կա ռա վա
րու մ¦ կրթա կան ծրագ րի մաս նա կից նե րին ա վար տա
կան հա վաս տագ րե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յա նը: 
Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ Իշ
խան Կա րա պետ յա նը, ՀՀում ԱՄՆ ՄԶԳ տնօ րեն Դե բո
րա Գ րի զե րը, ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յա նը, 
դա սա խոս ներ, ո լոր տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Շ նոր հա վո րե լով դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րին 
և  ող ջու նե լով նման դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու 
նա խա ձեռ նութ յու նը` նա խա րա րը հույս է հայտ նել, որ 
ԱՄՆ ՄԶԳ-ն և ԱՄՆ կա ռա վա րութ յու նը կշա րու նա կեն 
Հա յաս տա նում հան դես գալ նոր  ծրագ րե րով`  ուղղ-
ված ագ րա րա յին կրթութ յան զար գաց մա նը: §Կր թութ-
յու նը շատ մեծ նշա նա կութ յուն ու նի բո լոր ո լորտ նե րի 
հետ ևո ղա կան զար գաց ման հա մար, և մեզ հա մար 
այ սօր  ա ռաջ նա հերթ է բարձ րա կարգ  մաս նա գետ ներ 
ու նե նա լը: Շատ կար ևոր է նաև, որ պես զի  այս դա սըն-
թաց նե րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը դուք 
կա րո ղա նաք պրակ տի կա յում կի րա ռե լի դարձ նել և նոր 
մշա կույթ բե րել մեր ի րա կա նութ յուն: Սնն դամ թեր քի 
անվ տան գութ յու նը, սննդի ո րա կի  ա պա հո վու մը միշտ 
լի նե լու է մեր ու շադ րութ յան կենտ րո նում և վստա հա-
բար, որ քան այս ո լոր տում շատ լի նեն լավ մաս նա գետ-
նե րը, այդ քան ա րագ մենք կհաս նենք հա ջո ղութ յան¦, 
- ն շել է նա խա րա րը: Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ 
ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա-
յութ յու նը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել  դա սըն-
թացն ա վար տած  լա վա գույն ու սա նող նե րին աշ խա-

տան քի հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել:
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա-

նի ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յանն իր հեր թին, ող ջու-
նե լով մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին, նշել է, որ ժա մա-
նա կա կից պա հանջ նե րից ել նե լով` անհ րա ժեշ տութ յուն 
է ա ռա ջա ցել փո փո խութ յուն ներ և զար գա ցում ներ 
մտցնել նաև ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի կրթա կան 
ծրագ րե րում, և  այս ա ռու մով ի րենք մեծ արդ յունք ներ 
են ակն կա լում հատ կա պես մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րից:  
Այս հա մա տեքս տում ռեկ տո րը բարձր է գնա հա տել 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն  ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և Ին նովԵՅԹ Հա-
յաս տան նա խագ ծի հետ, ո րը հնա րա վո րութ յուն ստեղ-
ծեց կա պեր հաս տա տել Փեն սիլ վա նիա յի նա հան գա յին 
հա մալ սա րա նի և Վիր ջի նիա Թեք հա մալ սա րա նի հետ 
և մ շա կել խտաց ված, ա րա գաց ված ծրագ րե րի մո դուլ` 
6 ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րով, ո րը հուն վար ամս վա ըն-
թաց քում ի րա կա նաց վեց  ագ րա րա յին հա մալ սա րա-
նում: ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի ու սա-
նող նե րի հա մար նա խա տես ված մե կամս յա ին տեն սիվ 
դա սըն թացն ի րա կա նաց վել է ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) և Ին-
նովԵՅԹ/  Հա յաս տան նա խագ ծի ա ջակ ցութ յամբ ICARE 
հիմ նադ րա մի կող մից: Դա սըն թա ցը վա րել են Փեն սիլ-
վա նիա յի նա հան գա յին հա մալ սա րա նի և Վիր ջի նիա 
Թեք հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րը:

Այն նե րա ռում էր սննդա գի տութ յան նե րա ծութ յուն, 
սա նի տա րիա և սնն դի միկ րո կեն սա բա նութ յուն, վե րամ-
շակ ման հսկում և թթ վեց ված սննդամ թերք, HACCP 
հա մա կարգ և սնն դի պաշտ պա նութ յան մո դուլ նե րը և  
ու ղեկց վել է գործ նա կան պա րապ մունք նե րով և վե րամ-
շա կող ըն կե րութ յուն ներ այ ցե լութ յուն նե րով:
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120 մլն դոլարի ներդրում 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նը հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` 
բնակլի մա յա կան ա ղետ նե րի, մաս նա վո րա պես 
կարկ տա հա րութ յան վնաս նե րի կան խար գել ման 
ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վե լիք ա ռա ջի կա քայ լե րը 
քննար կե լու նպա տա կով: 

Քն նարկ մա նը մաս նակ ցում էին  ՀՀ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի ժա մա նա կա վոր պաշ-
տո նա կա տար Հայ կա րամ Մ խի թար յա նը, ՀՀ գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ Հա-
րութ յուն յա նը, ՀՀ ԱԻՆ §ՄԵՎԱՆԾ¦ ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն 
Ռո բերտ Հով սեփ յա նը:

 § Մեր երկ րում գյու ղատն տե սութ յունն ա մեն տա-
րի մեծ վնաս ներ է կրում կարկ տա հա րութ յան պատ-
ճա ռով, և  այժմ օ րախն դիր հար ցե րից է դրա դեմ պայ-
քա րի  ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը: 
Այդ նպա տա կով նա խա րա րութ յու նը մշա կել է բնակ-
լի մա յա կան ա ղետ նե րից վնաս նե րի կան խար գել ման 
հա յե ցա կար գի նա խա գիծ, ցան կա լի է լսել բո լոր նկա-
տա ռում նե րը, հա մա տեղ քննար կել ու լուծ ման ու ղի-
ներ գտնել առ կա խնդիր նե րի ուղ ղութ յամբ¦,- նշել է 
նա խա րար Ա ռա քել յա նը:

  Ներ կա յաց նե լով հան րա պե տութ յան հա կա-
կարկ տա յին կա յան նե րի ցան ցի տեխ նի կա կան ի րա-
վի ճա կը, արդ յու նա վե տութ յու նը, կա ռա վար ման և 
ս պա սարկ ման ըն թաց քում ծա գող խնդիր նե րը` ՀՀ 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան պաշ-
տոն յա ներն ընդգ ծել են, որ պայ քա րի մեկ ե ղա նա կի 
ընտ րութ յու նը, մաս նա վո րա պես հան րա պե տութ-
յան ամ բողջ տա րած քը հա կա կար տա յին կա յան նե րի 
ցան ցով ծած կե լը նպա տա կա հար մար չէ և չի կա րող 
բա վա րար արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո վել` ա ռա-
ջար կե լով ըստ գո տիա կա նութ յան տե ղադ րել նաև 
հրթի ռա յին կա յան ներ, իսկ ա ռա վել ար ժե քա վոր գյու-
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի պահ պա նութ յան 
նպա տա կով հա կա կարկ տա յին ցան ցեր կի րա ռել:

  Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում կար ևոր վել են 
մի շարք հար ցեր, այդ թվում` դո տա ցիոն ֆոն դի հաշ-
վին հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի կենտ րո նաց ված 
սպա սարկ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, հա մայն քա յին 
և մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող կա յան-
նե րի տե ղադ րու մը, լիա զոր մարմ նի հետ պար տա դիր 
կեր պով հա մա ձայ նեց նե լը, գոր ծող ցան ցի տեխ նի-
կա կան վե րա զի նու մը և  այլն:

 Քն նար կում նե րի արդ յուն քում ո րոշ վել է ու սում-
նա սի րել կարկ տա հա րութ յան դեմ պայ քա րի հրթի-
ռա յին կա յան նե րի կի րառ ման մի ջազ գա յին ա ռա ջա-
վոր փոր ձը, Հա յաս տա նում դրա ներդր ման և տե ղում 
ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ-
յուն նե րը, քար տե զագ րել հան րա պե տութ յան պահ-
պա նութ յան տա րածք նե րը` ըստ տվյալ տա րած քի 
հա մար ա ռա վել նպա տա կա հար մար հա կա կարկ-
տա յին ե ղա նակ նե րի կի րառ մամբ, ինչ պես նաև  ներ-
կա յաց նել պա հանջ վող ներդ րում նե րի ֆի նան սա կան 
գնա հա տա կա նը`  2018 թվա կա նի ՀՀ պե տա կան բյու-
ջեում հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ նա խա տե սե լու 
նպա տա կով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն 
ըն դու նել է ՀՀում Բուլ ղա րիա յի 
Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և 
լիա զոր դես պան Մա րիա Պավ լո
վա Ցո ցոր կո վա Կայ մակ չի ևա յին: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը 
քննար կել են եր կու երկր նե րի միջև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
փոխ գոր ծակ ցութ յունն ընդ լայ նե
լու և գոր ծա րար կա պերն աշ խու
ժաց նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա-
խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը 
հայտ նել է հայ կա կան կող մի պատ-
րաս տա կա մութ յունը ու սում նա սի-
րել փոխ շա հա վետ բիզ նես-ա ռա-
ջարկ նե րը:

 Ներ կա յա ցնե լով Բուլ ղա րիա յի 
հա ջող փոր ձը ագ րա րա յին բնա-
գա վա ռի մի շարք ճյու ղե րում` որ-
պես փոխ գոր ծակ ցութ յան հնա-
րա վոր և  ա ռա վել հե ռան կա րա յին 
ուղ ղութ յուն ներ դես պանն ա ռանձ-
նաց րել է մաս նա վո րա պես` բու սա-

բու ծութ յան, ա նաս նա պա հութ յան, 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան, 
գի նե գոր ծութ յան, օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան, ջեր մատ նա-
յին բիզ նե սի զար գաց ման և  ան-
տառ նե րի կա ռա վար ման ո լորտ նե-
րը:

  Տե ղե կաց նե լով, որ այ սօր Հա-

յաս տա նում քայ լեր են ձեռ նարկ-
վում ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե-
փոխ ման ուղ ղութ յամբ` նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ 
այս հար ցում Բուլ ղա րիա յի փոր ձը 
կա րող է օգ տա կար լի նել Հա յաս-
տա նի հա մար:

Քննարկվել են համագործակցության հնարավորությունները
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 

Ա ռա քել յանն ըն դու նել է §PUM¦  Նի դեր լանդ նե րի 
ա վագ փոր ձա գետ նե րի հիմ նադ րա մի Հա յաս տա նի 
հա մա կար գող Ալ բերտ Ո ւես թե րինգ սին` գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա
նակ նե րի ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն նե րը քննար
կե լու նպա տա կով: Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀ 
ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան 
պետ Իշ խան Կա րա պետ յա նը, նաև ո լոր տի այլ պա
տաս խա նա տու ներ:

 Նի դեր լանդ նե րի կա ռա վա րութ յան կողմից ֆի-
նան սա վոր վող այս կազ մա կեր պութ յու նը կոչ ված է 
նպաս տել ձեռ նար կա տի րութ յան և  աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ ման մի ջո ցով փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն-
նե րի կա յուն զար գաց մա նը, ա ջակ ցել գոր ծա րա րութ-
յա նը զար գա ցող երկր նե րում և շու կա նե րում: PUM-ն  
ա ջակ ցում է ձեռ նե րեց նե րին տեխ նի կա կան մի ջոց նե-
րով, ի րա կա նաց նում է կար ճա ժամ կետ խորհր դատ-
վա կան ա ռա քե լութ յուն ներ ա վագ գոր ծա րար նե րի 
ու վեր լու ծա բան նե րի, կա մա վոր նե րի կող մից` ա պա-
հո վե լով գործ նա կան գի տե լիք նե րով և փոր ձա ռութ-
յամբ: §Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տի հե տա գա զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են 

բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ, և հու սով ենք, որ հայ 
մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման հար ցում ձեր 
կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է մեզ մեծ օ ժան դա կութ-
յուն ցու ցա բե րել¦, - ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա-
քել յա նը:

Իր հեր թին Ալ բերտ Ո ւես թե րինգ սը նշել է, որ գյու-
ղատն տե սութ յան ո լոր տը գտնվում է §PUM¦ հիմ-
նադ րա մի ու շադ րութ յան կենտ րո նում և պատ րաս-
տա կա մութ յուն է հայտ նել ա ջակ ցել Հա յաս տա նում 
խորհր դակ ցութ յուն նե րի և սե մի նար նե րի կազ մա-
կերպ ման ուղ ղութ յամբ:

Ն կա տի ու նե նա լով Նի դեր լանդ նե րի Թա գա վո-
րութ յան հա ջող փորձն ագ րա րա յին բնա գա վա ռի 
տար բեր ճյու ղե րում` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել-
յանն ա ռա ջար կել է հո լան դա ցի փոր ձա գետ նե րի 
ներգ րավ մամբ ու սում նա սի րել մեղ վա բու ծութ յան 
ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու-
նը` հե տա գա յում փոխ գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ ներն 
ընդ լայ նե լու հե ռան կա րով:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են ար տա-
սահ ման յան շու կա նե րում հայ կա կան ար տադ րան քի 
մրցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը, մար քե թին գի ի րա-
կա նաց մա նը վե րա բե րող և  այլ հար ցեր:  
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է գյու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա ար տադ րող ռու սաս տան յան մի շարք ըն կե րութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պատ վի րա կութ յանը, ո րը գլխա վո րում էր Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան արդ յու նա բե րութ յան և  առևտ րի նա խա րա րութ յան գյու ղատն տե
սութ յան, սննդի և ճա նա պար հաշի նա րա րա կան մե քե նա շի նութ յան վար չութ յան 
պե տի տե ղա կալ Տիգ րան Փար սա դան յա նը:

 Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև ՀՀ տնտե սա կան զար գաց ման և ներդ րում-
նե րի նա խա րա րութ յան, Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նի (CARD), 
վար կա յին մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  այլ շա հագր գիռ մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ: § Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի այ սօր վա կարևո-
րա գույն խնդիր նե րից մե կը գյուղ տեխ նի կա յի վե րա զի նումն ու ար դիա կա նա ցումն 
է: Քա նի որ առ կա տեխ նի կան մաշ վա ծութ յան պատ ճա ռով թույլ չի տա լիս ա պա-
հո վել ո լոր տում բարձր բեր քատ վութ յուն, մենք այժմ կազ մա կեր պում ենք հան դի-
պում ներ  տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի հետ` նրանց ար տադ րան քին ա վե լի ման րա-
մասն ծա նո թա նա լու և  մատ չե լի գնե րով ձեռք բե րե լու հա մար: Մեր նպա տակն է` 
մինչև գա րուն ու նե նալ գյուղ տեխ նի կա ներ մու ծող, որ պես զի սկսենք գյու ղատն-
տե սա կան աշ խա տանք նե րը¦,- ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը` հա վե-
լե լով, որ այս հար ցում հայ կա կան կող մը պատ րաստ է քննար կել և ման րա մասն 
ու սում նա սի րել յու րա քանչ յուր ա ռա ջարկ: Հան դիպ ման ըն թաց քում նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հյու րե րին է ներ կա յաց րել Հա յաս տա նում լի զին գա յին ե ղա-
նա կով գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման նա խա գիծ, ո րը մա սամբ 
սուբ սի դա վոր վե լու է պե տութ յան կող մից, որ պես զի վերջ նա կան շա հա ռո ւին 
գյուղ տեխ նի կան հաս նի մատ չե լի գնե րով:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նաև նշել է, որ ներ կա յումս Հա յաս տա-
նում պե տութ յուն-մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, նա խա տես վում 
է ստեղ ծել մե քե նա-տրակ տո րա յին կա յան (ՄՏԿ), ո րը կսպա սար կի երկ րի բո լոր 
մար զե րի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին: Նա խա րա րի խոս քով` ՄՏԿ ստեղծ-
ման հա մար անհ րա ժեշտ գյուղ տեխ նի կա յի ցանկն ար դեն իսկ պատ րաստ է և 
կտ րա մադր վի բո լոր շա հագր գիռ ըն կե րութ յուն նե րին ու սում նա սի րութ յան և գ նա-
յին ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու  հա մար:  §Ե թե մենք կա րո ղա նանք ներ մու ծել 
բարձ րա կարգ գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա, ա պա կկա րո ղա նանք  20-30 տո-
կո սով բարձ րաց նել ո լոր տի արդ յու նա վե տութ յու նը և մեր ներ քին ար տադ րան քը 
դարձ նել ա վե լի մրցակ ցա յին¦,-  ընդգ ծել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Նա խա տես վում է նաև Հա յաս տա նում բա ցել ներ մու ծող ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցուց չութ յուն ներ և ս պա սարկ ման կենտ րոն ներ, ինչ պես նաև ֆեր մեր նե-
րի հա մար կազ մա կեր պել ու սում նա կան դա սըն թաց ներ: Հ յու րե րի տե ղե կաց մամբ` 
ո րոշ ռու սաս տան յան ըն կե րութ յուն ներ շա հագրգռ ված են նաև Հա յաս տա նում 
կազ մա կեր պել տրակ տոր նե րի հա վա քում: Հան դիպ ման ըն թաց քում ռու սաս տան-
յան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել են ի րենց 
գոր ծա րան նե րում ար տադր վող տեխ նի կան և հույս հայտ նել, որ հայ կա կան կող-
մին կհե տաքրք րի ա ռա ջարկ վող ար տադ րան քը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ բո լոր ներ-
կա յաց ված ա ռա ջարկ ներն ու վա ճառ քի պայ ման նե րը հան գա մա նո րեն կու սում նա-
սիր վեն, և  արդ յունք նե րը ա ռա ջի կա յում կներ կա յաց վեն ռու սա կան կող մին:    

Համագործակցության հնարավորությունները 
գյուղոլորտում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հրա վի րել էր 
խորհր դակ ցութ յուն` ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը, 
պահ պա նութ յանն ու պաշտ պա նութ յանն առնչ վող խնդիր նե րը քննար կե լու նպա
տա կով:  Հան դիպ մա նը ներ կա էին նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Մար-
տուն Մաթ ևոս յա նը, §Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ-ի 
տնօ րեն Ա րամ Գ յուլ խաս յա նը, ան տա ռա յին տնտե սութ յուն նե րի տնօ րեն ներ,  ո լոր-
տի այլ պա տաս խա նա տու ներ:

Անդ րա դառ նա լով ո լոր տում այ սօր առ կա խնդիր նե րին` նա խա րարն ընդգ ծել 
է, որ հար կա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել ոչ միայն ան տա ռա յին ռե սուրս նե րի պահ-
պան ման, այլև ան տա ռա յին տա րածք նե րի ա վե լաց ման և զար գաց ման ուղ ղութ-
յամբ, ո րի նպա տա կով մշակ վել է ան տա ռա յին ո լոր տի բա րե փո խում նե րի հա յե-
ցա կարգ:  Այդ հա մա տեքս տում Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը կար ևո րել է ներդ րում նե րի 
ի րա կա նա ցու մը, այդ թվում` նաև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և մաս-
նա վոր հատ վա ծի ներգ րավ մամբ: Նա խա րա րը հանձ նա րա րել է ան տա ռա յին 
տնտե սութ յուն նե րի տնօ րեն նե րին ներ կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն ներ ան տա ռա-
յին տա րածք նե րի զար գաց ման վե րա բեր յալ: 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յու նում հրա վիր վել էր ո ռոգ ման 
ջրի մա տա կա րար ման հիմ նախն դիր
նե րին ու դրանց լուծ ման ու ղի նե րի ու
սում նա սիր մա նը նվիր ված քննար կում, 
ո րը վա րում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 
Հան դիպ մա նը ներ կա էին ՀՀ է ներ գե
տիկ են թա կա ռուց վածք նե րի և բ նա կան 
պա շար նե րի նա խա րա րութ յան ջրա յին 
տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի 
նա խա գահ Ար սեն Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար
գաց ման նա խա րա րի տե ղա կալ Ար թուր 
Խա չատր յա նը  և ՀՀ կա ռա վա րութ յանն 
ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ
րի պե տա կան կո մի տեի  նա խա գա հի 
տե ղա կալ   Նա րեկ Գ րի գոր յա նը, այլ  
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: §Ի կա տա րումն 
ՀՀ վար չա պե տի հանձ նա րա կա նի` այ-
սօր կազ մա կեր պել ենք քննար կում 
շա հագր գիռ պե տա կան գե րա տես չութ-
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ, ո րի նպա տակն է` քննար կել 
ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ մա-
նը, ո ռոգ ման ջրի հա սա նե լիութ յանն ու 
մատ չե լիութ յան ա պա հով մանն առնչ-
վող խնդիր նե րը, ա ռա ջի կա յում ո լոր-
տում նա խա տես վող ծրագ րե րը, նա-
խան շել այն հա մա տեղ քայ լե րը, ո րոնք 
մենք կա րող ենք ձեռ նար կել ո ռոգ ման 
բնա գա վա ռի զար գաց ման ուղ ղութ-
յամբ¦,- ն շել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց-
րել է քա ղա քա ցի նե րի կող մից հա ճախ 
բարձ րաց վող հար ցե րը, ո րոնք հիմ նա-
կա նում վե րա բեր վում են ո ռոգ ման ջրի 
հաշ վառ մա նը և ջ րա մա տա կա րար ման 
ռե ժի մի չպահ պան մա նը, ին չը հան գեց-
նում է բեր քատ վութ յան կո րս տի: 

Անդ րա դարձ է կա տար վել ո րոշ 
հա մայնք նե րի ո ռո գե լի հո ղա տա րածք-
նե րում ո ռոգ ման նոր մա նե րի նոր մա-
տի վա յին ջրա պա հան ջար կի գե րա-
զանց մա նը: Այս և  ո լոր տում առ կա այլ 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար նա խա-
րարն ընդգ ծել է ո ռոգ ման արդ յու նա-
վետ ե ղա նակ նե րի, մաս նա վո րա պես` 
կա թի լա յին հա մա կար գի ներդր ման 
կար ևո րութ յու նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում ար ծարծ-
վել են չօգ տա գործ վող գյու ղատն տե-
սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կատ վա կան շտե մա րա նի 
ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յան, տե ղե-
կատ վա կան բա զա նե րի փո խա նակ ման 
նպա տա կով շա հագր գիռ պե տա կան 
մար մին նե րի ա վե լի սերտ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան հար ցե րը:

Ո ռոգ ման ջրի հա սա նե լիութ յան 
ա պա հով ման և ջ րի կո րուստ նե րի 
կրճատ ման նպա տա կով, ընդգծ վել է 
հո ղե րի խո շո րաց ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը: Ո ռոգ ման ո լոր տի կա ռա վա րումն 
ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա-
քել յա նը շեշ տել է ըստ մար զե րի` ո ռո-
գե լի հո ղա տա րածք նե րի, ո ռոգ ման ջրի 
հա մա կար գե րի գույ քագր ման կար ևո-
րութ յու նը:

Ջ րա մա տա կա րար ման խնդիր նե-
րը մինչև ո ռոգ ման սե զո նի մեկ նար կը 
հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րե լու և 
կար գա վո րե լու նպա տա կով, քննարկ-
ման արդ յուն քում ո րոշ վել է ստեղ ծել 
աշ խա տան քա յին խումբ` բո լոր շա-
հագր գիռ պե տա կան մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ, 
ո րը կու սում նա սի րի առ կա խնդիր նե րը 
և  ա ռա ջար կութ յուն ներ կներ կա յաց նի 
ՀՀ կա ռա վա րութ յուն:

Անտառային ռեսուրսների արդյունավետ 
կառավարման խնդիրները
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Հայկական 12 գինեգործական 
ընկերությունների 
մասնակցությունը
ցուցահանդեսին

 Հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
պատ վի րա կութ յու նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նի գլխա
վո րութ յամբ, Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան 
և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ   
մեկ միաս նա կան տա ղա վա րով մաս նակ ցում է 
Մոսկ վա քա ղա քում ըն թա ցող §Պ րո դէքս պո 2017¦ 
ցու ցա հան դե սին, ո րի պաշ տո նա կան բաց ման 
ա րա րո ղութ յու նը տե ղի է ու նե ցել փետրվարի 6ին: 

Մի ջո ցառ մա նը ող ջույ նի խոս քով հան դես է ե կել  
ՌԴ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Եվ-
գե նի Գ րո մի կոն: Ռո բերտ Մա կար յա նի խոս քով` ցու-

ցա հան դե սի ա ռա ջին օրն ար դեն իսկ 
զգաց վում է հե տաքրք րութ յուն հայ կա-
կան գի նի նե րի նկատ մամբ` հիմ նա կա-
նում մեզ հա մար թի րա խա յին շու կա 
հա մար վող Ռու սաս տա նի կող մից։

 Հայ կա կան տա ղա վար են այ ցե լել 
նաև ՌԴ-ում ՀՀ ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Օ լեգ Ե սա յա նը,  ՌԴ-ում ՀՀ 
առևտ րա յին ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն 
Ա սո յա նը, Ռու սաս տա նի սո մել յե նե րի և 
փոր ձա գետ նե րի միութ յան նա խա գահ 
Ար թուր Սարգս յա նը։

 Հայ կա կան պատ վի րա կութ յու նը 
ներ կա յաց նում են 12 գի նե գոր ծա-
կան ըն կե րութ յուն ներ` ար տերկր յա 
սպա ռո ղին ներ կա յաց նե լով շուրջ 
50 ա նուն  հայ կա կան գի նի ներ։ Ցու-
ցա հան դե սը շա րու նակ վել է մինչև 
փետր վա րի 10-ը: 
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«Ջ րա շեն 1 գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա» 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվն ի րա կա նաց նում է 
բազ մաճ յուղ գոր ծու նեութ յուն: Կոո պե րա տի վի նա
խա գահ Լ ևոն Համ բար ձում յա նի տե ղե կաց մամբ, 
Ար մա վի րի մար զում գոր ծող կոո պե րա տի վի ան դամ
նե րը նա խա պատ վութ յու նը տա լիս են դաշ տա վա
րութ յան ու պտղա բու ծութ յան զար գաց մա նը, ո րոնք 
ա վե լի բնո րոշ են տա րա ծաշր ջա նին: 

Կոո պե րա տի վը ձևա վոր վել է 2010 թ.-ին՝ Գ յու-
ղատն տե սա կան ա սո ցիա ցիա նե րի ֆե դե րա ցիա յի 
ա ջակ ցութ յամբ: Կոո պե րա տի վի 62 ան դամ ե րը տնօ-
րի նում են 118 հա հո ղա տա րածք նե րի, ո րոն ցից ա վե լի 
քան 82 հա-ը պտղա տու և խա ղո ղի այ գի ներ են: Հո-
ղի մշա կութ յան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում են 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի ու նե ցած տեխ նի կա յով, 
ին չի արդ յուն քում թեև ծա ռա յութ յուն նե րը կա տար վում 
են մատ չե լի գնե րով, այ նու ա մե նայ նիվ, տեխ նի կա յի 
հա մալր ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Սեր մա ցուն, դի-
զե լա յին վա ռե լան յու թը, պա րար տան յու թե րը և թու-
նա քի մի կատ նե րը ձեռք են բե րում հա մա տեղ, ին չը 
նպաս տում է դրանց գնե րի մատ չե լիութ յա նը: Այդ դեպ-
քում իջ նում է նաև ար տադ րան քի ինք նար ժե քը: Լ ևոն 
Համ բար ձում յա նի տե ղե կաց մամբ, հա մա տեղ են ի րա-
կա նաց նում նաև շու կա նե րի ո րոն ման և բեր քի ի րաց-
ման աշ խա տանք նե րը: Կոո պե րա տի վի ար տադ րան քի 
հիմ ա կան սպա ռողն ա ռայժմ ներ քին շու կան է, թեև 
ար տադր վող բեր քի քա նա կութ յու նը կբա վա րա րի նաև 
ար տա հան մա նը: Իսկ այդ գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ-
ման հա մար առ կա է սառ նա րա նա յին ավ տո մե քե նա-
նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն, ո րը կոո պե րա տիվն իր սուղ 
մի ջոց նե րով չի կա րող գնել: Բա ցի այդ, ար տա քին շու-

Է ջի նյու թե րը`   Նելլի Սահակյանի

« Մուլ տի վի տա մին նե րով հարս տաց ված, բնա պահ պա նո րեն մա քուր հա վե
լան յու թե րը, ո րոնք պատ րաստ վում են գլաու կո նի տա յին կա վե րի հեն քի վրա, 
պա հանջ վող չա փա բա ժին նե րով կե րե րին խառ նե լու դեպ քում, նպաս տում են խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, խո զե րի, ճա գար նե րի, ինչ պես նաև թռչուն նե րի 
մթե րատ վութ յան ա վե լաց մա նը, քա նի որ այդ պի սով կեն դա նին ստա նում է այն 
ա մե նը, ին չը կա րող է ձեռք բե րել բնութ յան մեջ՝ ա զատ պահ ված քի պայ ման նե
րում», ա սում է «Ս. Սեր գո յան» ԱՁ տնօ րեն Սամ վել Սեր գո յա նը,  ով ար դեն 7րդ 
տա րին է, ինչ զբաղ վում է բնա կան հան քան յու թե րով հարս տաց ված հա վե լան յու
թե րի ար տադ րութ յամբ: 

-Պրն. Սեր գո յան, ին չո՞ւ ո րո շե ցիք կազ մա կեր պել մուլ տի վի տա մին նե րով 
հարս տաց ված հա վե լան յու թե րի ար տադ րութ յուն: Ո՞րն էր ա ռանց քա յին խնդի րը: 

-Ու սում ա սի րե լով հան րա պե տութ յան հան քա յին հարս տութ յուն նե րը` ե կա այն 
եզ րա հանգ ման, որ դրանց հում քից պատ րաստ ված բնա պահ պա նո րեն մա քուր հա-
վե լան յու թե րը լայն կի րա ռութ յուն կա րող են ու նե նալ թե՛ ա նաս նա բու ծութ յան, ձկնա-
բու ծութ յան և թռչ նա բու ծութ յան, և թե՛ բու սա բու ծութ յան բնա գա վառ նե րում: Դ րանք 
կա րող են կի րառ վել նաև ըն տա նի կեն դա նի նե րի, այդ թվում՝ շնե րի և կա տու նե րի 
կե րա բաժ նում: Սկ սե ցի մշա կել այդ հան քան յու թե րը,  դրանց ա վե լաց նե լով այն բա-
ղադ րիչ նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են կեն դա նու օր գա նիզ մին, ինչ պես օ րի նակ՝ լի զի-
նը, կալ ցիու մը, ֆոս ֆո րը և  այլն, ինչ պես նաև ո րո շա կի վի տա մին ներ: Ար տադ րան քը 
փա թե թա վո րե ցի և փոքր ծա վալ նե րով վա ճառքն ի րա կա նաց րե ցի ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղատ նե րում: Այդ պես դրվեց իմ փոք րիկ բիզ նե սի հիմ քը: 

-Ինչ պե՞ս դրանք ըն դուն վե ցին սպա ռող նե րի կող մից, արդ յոք կա յի՞ն ի րաց-
ման դժվա րութ յուն ներ: 

-Սկզբ նա կան շրջա նում դժվա րութ յուն ներ, ի հար կե, կա յին, քա նի որ մեր ֆեր-
մեր նե րը սո վո րույթ ու նեն գնել նմա նա տիպ ներկր ված ապ րանք ներ: Մինչ դեռ, մեր 
ար տադ րանքն իր ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով ոչն չով չի զի ջում ներկր վա ծին: Դժ-
վա րութ յուն ներ ա ռա ջա նում են նաև այն պատ ճա ռով, որ այդ պատ րաս տուկ նե րի 
դրա կան ազ դե ցութ յու նը միան գա մից չի կա րող լի նել տե սա նե լի, դրա հա մար ժա մա-
նակ է հար կա վոր: Սա կայն ո րո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց քում արդ յունքն ակն հայտ 
է դառ նում, քա նի որ զգա լիո րեն բարձ րա նում է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը: 
Խո զե րի մոտ ա վե լա նում է քա շա ճը, ստաց վում է խտաց ված և շատ հա մեղ  միս, 
քա նի որ բնա կան այդ հա վե լան յու թե րը կեն դա նու օր գա նիզ մից կլա նում և հե ռաց-
նում են թու նա վոր նյու թե րը: Այդ պի սով, մաքր վում է կեն դա նու ա ղես տա մոք սա յին 
հա մա կար գը, վեր ջինս լի նում է ա ռողջ և հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե-
րում է մեծ դի մադ րո ղա կա նութ յուն: Այլ կերպ ա սած, կեն դա նին հան քա յին նյու թե րի 
պա կաս չի զգում, ին չի արդ յուն քում, օ րի նակ, կո վե րի մոտ բարձ րա նում է կաթ նատ-
վութ յու նը և կա թի յու ղայ նութ յու նը, հա վե րի մոտ ա վե լա նում է ձվատ վութ յու նը, մե-
ծա նում են ձվե րի չա փե րը: 

-Իսկ ի՞նչ հա վե լան յու թեր եք ար տադ րում: 
-Սկզ բում պատ րաս տե ցի կեն դա նի նե րի ու նի վեր սալ մի նե րա լա յին բա ղադ րութ-

յուն, ո րը կոչ վեց  «Bentovit», ո րը պա րու նա կում է նաև լի զին: Ար տադ րութ յան մեջ 
օգ տա գործ վում են բեն տո նի տա յին և գ լաու կո նի տա յին կա վեր: Այ նու հետև, դարձ յալ 
գլաու կո նի տա յին կա վե րի հեն քի վրա, պատ րաս տե ցի «Kremnevit» կոչ վող բնա կան 
հա վե լան յու թը: Կ րեմ ին է լե մեն տը, մաս նակ ցե լով նյու թա փո խա նա կութ յան գոր ծըն-

թա ցին, ա պա հո վում է օր գա նիզ մի բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նեութ յու նը: Այս է լե մեն-
տի պա կա սի դեպ քում չի յու րաց վում օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ 106 է լե մենտ նե րից 
74-ը: Այս նյու թը տա րի ներ ա ռաջ Ս տոկ հոլ մում ար ժա նա ցել է «Կ յան քի կար ևո րա-
գույն է լե մենտ» պատ վա վոր կոչ մա նը, քա նի որ այն միա ժա մա նակ ա պա հո վում է 
ու ղե ղի և մարմ ի մյուս ան դամ ե րի կա պը, ու ղե ղից ե կող ազ դան շան նե րը փո խանց-
վում են այս նյու թի մի ջո ցով: Դ րա պա շա րը պետք է ա նընդ հատ ա վե լաց վի կեն-
դա նու օր գա նիզ մում, որ պես զի վեր ջի նիս կեն սա գոր ծու նեութ յու նը լի նի բնա կա նոն: 
Ա ղավն ի նե րի և  այլ թռչուն նե րի հա մար ար տադր վում է բնա կան հան քան յու թե րով և 
վի տա մին նե րով հարս տաց ված հա տի կա վոր ված կե րեր: Կար ևոր հան գա մանք նե-
րից մեկն էլ այն է, որ այդ նյու թե րը հեշ տութ յամբ յու րաց վում են օր գա նիզ մի կող մից, 
քա նի որ առ կա է դրանց նկատ մամբ պա հան ջար կը: 

-Ի՞նչ հե ռան կա րա յին ծրագ րեր ու նեք:
- Ցա նակ լի կլի ներ  բնա պահ պա նո րեն մա քուր ար տադ րանքն ար տա հա նել ՌԴ: 

Բա ցի այն, որ այդ հա վե լան յու թե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս արդ յու նա վետ 
դարձ նել ա նաս նա բու ծութ յու նը, 
դրանք լայն կի րա ռութ յուն ու նեն 
նաև բու սա բու ծութ յան բնա գա-
վա ռում: Բ նա կան հան քան յու թե րը 
կա րող են օգ տա գործ վել ա ղուտ 
հո ղա տա րածք նե րի բա րե լավ ման 
նպա տա կով, ջեր մատ նե րում, ինչ-
պես նաև ձկնա բու ծութ յան բնա-
գա վա ռում: Դ րանք նպաս տում են 
ջրի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև ջրա-
յին բու սա տե սակ նե րի փար թամ 
ա ճին: Այդ հան քան յու թե րը կա րող 
են կար գա վո րել նաև հո ղե րի ջրա-
յին ռե ժի մը, կի րառ վում են նաև 
հա մակց ված կե րե րի ար տադ րութ-
յան, ակ վա րիու մա յին ձկնա բու-
ծութ յան և սեն յա կա յին ծաղ կա բու-
ծութ յան մեջ: 

-Ու նե՞ք հում քի ձեռք բեր ման 
հետ կապ ված խնդիր ներ:

-Ո՛չ, քա նի որ դրանք կա րե լի է 
ձեռք բե րել ուղ ղա կի բնութ յան մեջ, 
հան քա վայ րե րում: Կու զե նա յի, որ-
պես զի պե տութ յան կող մից խթան վեր, խրա խուս վեր, և  ին չո՞ւ չէ՝ նաև սուբ սի դա վոր-
վեր բնա պահ պա նո րեն մա քուր սննդամ թեր քի ար տադ րութ յա նը նպաս տող այս հա-
վե լան յու թե րի ար տադ րութ յու նը, այդ նպա տա կով տրվե ին կոնկ րետ պատ վեր ներ: 
Ար տադ րութ յան ծա վա լի հետ կապ ված` խնդիր ներ չու նենք, ա ռաջ նա հեր թը ի րաց-
ման կա յու նա ցում ու կար գա վո րում է: Այդ դեպ քում կընդ լայն վի ար տադ րութ յու նն 
ու  ար տադ րա տե սա կա նին, կստեղծ վեն  նոր աշ խա տա տե ղեր:
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կա յի մար քե թին գա յին ու սում ա սիր ման վե րա բեր յալ 
կա նաև տե ղե կատ վութ յան պա կաս: Կոո պե րա ցիան 
ու նի նաև խոտհն ձի չի, բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի-
ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման հա մար սրսկիչ նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յուն: « Կոո պե րա տի վի 22 ան դամ ե րով 
հա մա տեղ կազ մա կեր պել ենք նաև չրի ար տադ րութ-
յուն: Կու զե նա յինք ու նե նալ նաև մրգե րի սա ռեց ման 
հնա րա վո րութ յուն և ձմ ռան ա միս նե րին կազ մա կեր-
պել նաև թարմ մրգի վա ճառք», - նշում է Լ ևոն Համ-
բար ձում յա նը: Ի դեպ, չրա գոր ծութ յան տեխ նո լո գիան 
ներդ րել է Լ ևոն Համ բար ձում յա նը՝ ու սու ցա նե լով և  իր 
փոր ձը փո խան ցե լով կոո պե րա տի վի ան դամ ե րին: 
Այժմ պատ րաս տում են բարձ րո րակ չիր: Ծ րագ րել են 
նաև ստեղ ծել մրգի վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս, 
որ տեղ կա րե լի է պա հա ծո յաց նել ար տա քին տես քով 
ա ռանձ նա պես աչ քի չընկ նող մրգե րը, սա կայն այս տեղ 
ևս  առ կա է պե տա կան ա ջակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ-
յու նը, ա ռանց ո րի ոչ մի նա խա ձեռ նութ յուն չեն կա րող 
դարձ նել ի րա կա նութ յուն:

Ինչ վե րա բե րում է ա նաս նա բու ծութ յա նը, ա պա 
այս տեղ ևս պե տա կան ա ջակ ցութ յան կա րի քը կա: 
Կա թը մթե րում են վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը, 
սա կայն միշտ չէ, որ մթեր ման գնե րը գո հաց նում են 
կոո պե րա տի վի ան դամ ե րին: Բա ցի այդ, մթե րում ե-
րը տա րե րա յին բնույթ են կրում: « Ցան կա լի էր ստեղ-
ծել կա թի մթեր ման կետ և կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի 
տնտե սութ յուն նե րում ար տադր ված կա թը հա վա քել, և  
ին չո՞ւ չէ՝ հնա րա վո րութ յան դեպ քում նաև վե րամ շա կել 
տե ղում», - ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը, ա պա 
հա վե լում, որ կեն դա նի նե րի ցե ղա յին հատ կա նիշ նե-
րի բա րե լավ մամբ, տոհ մա յին գոր ծի կազ մա կերպ ման 

անհ րա ժեշ տութ յուն կա, քա նի որ կեն դա նի նե րի մթե-
րատ վութ յունն ի ջել է: 

Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով շատ ծրագ րեր ու-
նեն, սա կայն այդ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար առ կա է ֆի նան սա կան լուրջ ներդ րում ե-
րի անհ րա ժեշ տութ յուն:

« Մի փոքր ա ջակ ցութ յան դեպ քում կոո պե րա տի վը 
կա րող է հաս նել ան նա խա դեպ արդ յունք նե րի»,- հա-
մոզ ված են «Ջ րա շեն 1 գյու ղատն տե սա կան ա սո ցիա-
ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը: 
Չ նա յած առ կա դժվա րութ յուն նե րին` Լ. Համ բար ձում-
յա նի կար ծի քով` հա մա տեղ աշ խա տան քը հնա րա-
վո րութ յուն է տա լիս լու ծել խնդիր նե րը, հաղ թա հա րել 
հիմ ախն դիր նե րը, ցան կա ցած ի րա վի ճա կի հա մար 
կա յաց նել արդ յու նա վետ և ճիշտ ո րո շում, ին չը չի՛ կա-
րող կա տա րել ան հատն ու  միայ նակ ֆեր մե րը: 

ՄԻԱՍԻՆ ԿԱՐԵԼԻ Է ԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
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ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ  ՃԱՆԱՊԱՐՀ

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՓՈՐՁՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ

«Ես միշտ ապ րել եմ գյու ղում, ա ռանց հո ղի չեմ պատ կե րաց նում իմ կյան քը: 
Հո ղը ինձ հա մար նույն քան կար ևոր է, որքան ըն տա նիքս ու զա վակ ներս», ա սում է  
Ար մա վի րի մար զի Ա ռա տա շեն գյու ղի բնակ չու հի Ա նա հիտ Շահ գելդ յա նը: 

Ա ռա ջին հա յաց քից եր բեք չես պատ կե րաց նի, որ տի կին Ա նա հիտն ամ բողջ տա րին 
զբաղ վում է գյու ղատն տե սա կան աշ խա տան քով, 
իր և  ա մուս նու ձեռ քով պատ րաս տված ջեր մոց-
նե րում մշա կում է լո լիկ, վա րունգ, սմբուկ ու տաք-
դեղ: Դժ վա րութ յուն նե րի մա սին չի սի րում խո սել, 
չի էլ ժխտում, որ դժվա րութ յուն ներ շատ են ե ղել, 
հի մա էլ կան: Ա մուս նու հետ գյուղատնտեսական 
աշխատանքներով սկսել է զբաղվել 90 ա կան-
նե րի սկզբնե րին. ըն տա նի քը պա հե լու հա-
մար, մաս նա գի տութ յու նից զատ, նաև պետք էր 
այլ աշ խա տան քով զբաղ վել: Մաս նա գի տութ-
յամբ գյու ղատն տես է, բույ սե րի պաշտ պան:  
«90-ա կան նե րին մի կարճ ըն թացք նաև դպրո-
ցում քի միա յի ու սուց չու հի եմ աշ խա տել, բայց 
սե րը հո ղի նկատ մամբ հաղ թեց, վե րա դար ձա 
իմ մաս նա գի տութ յա նը»,- հի շում է տի կին Ա նա-
հի տը:  Տի կին Ա նա հի տը ոչ միայն զբաղ վում է 
հո ղա գոր ծութ յամբ, այլև փոր ձում է մաս նա գի-
տա կան խոր հուրդ նե րով օգ տա կարր լի նել իր 
հա մայն քի և հա րա կից մի քա նի գյու ղե րի բնա-
կիչ նե րին: Եր կար տա րի ներ աշ խա տում է գյու-
ղա ջակ ցութ յան մար զա յին կեենտ րո նում, որ պես 
գյու ղատն տե սութ յան խորհր դա տու: Կ նոջ հա-
մար դժվար մաս նա գի տութ յուն է, մա նա վանդ այս պայ ման նե րում. պետք է և սե փա կան 
կա րիք նե րը հո գալ, և հասց նել լի նել այն հո ղա տա րածք նե րում, որ տեղ խորհր դատ վութ յան 
կա րիք կա: 

«Ս խալ վե լու ի րա վունք չու նեմ, ես էլ բույ սե րի բժիշկ եմ աշ խա տում, երբ դաշ տեր եմ 
գնում, և տես նում եմ հույ սով սպա սող գյու ղա ցի նե րին, աշ խա տում եմ ոչ մի դեպ քում չսխալ-
վել: Վեր ջին տա րի նե րին գլուխ են բարձ րաց րել բույ սե րի նոր վան սա տու ներ ու հի վան-
դութ յուն ներ, ո րոնց դեմ պայ քա րե լու հա մար ժա մա նա կին խորհր դատ վութ յուն տա լը շատ 
կար ևոր է» ,- նշում է նա:  

Ա զատ ժա մա նակ տի կին Ա նա հի տը գրե թե չու նի: Օ րը պետք է հասց նի այն պես 
բա ժա նել, որ և  ըն տա նի քի հետ լի նի, և հա րա զատ նե րին ու ըն կեր նե րին չնե ղաց նի:  
Իսկ հար ցիս, թե կյան քի որ ժա մա նա կա հատ վա ծը կու զե նար վե րապ րել, տի կին Ա նա հի տը 
մի պահ լռում է, հե տո ժպտա լով պա տաս խա նում. «Որ քան տա րօ րի նակ է` 90-ա կան նե րը: 
Ճիշտ է, դժվար տա րի նե ր էին, բայց այդ տա րի նե րը նաև օգ նե ցին, որ հաս կա նա յի, որ պես 
կին կամ մարդ ինչ  եմ ու զում կյան քից, ին չի եմ ըն դու նակ, ին չի կա րող եմ հաս նել: Դժ վար 
տա րի ներ էին, պա տե րազմ, ե րե խա նե րը փոքր էին, խա ռը ժա մա նակ ներ, երբ չես կա րո-
ղա նում կողմ ո րոշ վել… Այն ին չին հի մա հա սել եմ ծանր աշ խա տան քի արդ յունք է, եր բեք 
չհու սա հատ վե լու, ե ղա ծով բա վա րար վե լու արդ յունք»,- պատ մում է նա: 

Տի կին Ա նա հի տը մի ե րա զանք ու նի, որ ա մեն ան գամ, երբ գնում է հեր թա կան խորհր-
դատ վութ յու նը տա լու` հոգ նա ծութ յան ու հիաս թափ վա ծութ յան փո խա րեն, տես նի իր աշ-
խա տան քից ու կյան քից գոհ գյու ղա ցի նե րի, ով քեր ոչ թե քա րից հաց քա մո ղի հո գե բա նութ-
յամբ են մտնում ի րենց հո ղա տա րածք նե րը, այլ հաղ թո ղի հպարտութ յամբ:

Սա հա կա նուշ Ա րո յան
Ար մա վի րի  ԳԱՄԿ

ՓԼՈՒԶՎՈՒՄ  Է  ԿԱՆԱՆՑ  ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  
ԽՆԴԻՐԸ

 Մա րիամ Սե նե քե րիմ յա նը Վա յոց ձո րի մար զում կա նանց «Ա րե նի» 
ֆեր մե րա յին ա կում բի նա խա գահն է: Շուրջ 10 տա րի է, ինչ ա կում բի ան
դամ ե րը մաս նակ ցում են « Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿի կազ մա կեր պած ու սու
ցո ղա կան սե մի նար նե րին՝ ձեռք բե րե լով մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ և 
հմ տութ յուն ներ` բու ժիչ խո տա բույ սե րի, թե յե րի և հա մե մունք նե րի հա վաք
ման, չո րաց ման և փա թե
թա վոր ման գոր ծըն թա ցում: 
Կա նայք զբաղ վում են նաև 
մրգե րի և հա տապ տուղ նե րի 
վե րամ շակ մամբ: 

Կա նանց խում բը մաս-
նա գի տա ցել է նաև օ շա-
րակ նե րի, մու րա բա նե րի և  
ա ռանց շա քա րաջ րի չրե րի 
ար տադ րութ յու նում: Չո րաց-
նում են նաև ա լոճ և մա սուր: 
Մա րիամ Սե նե քե րիմ յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կա նայք նա-
խա պատ վութ յու նը տա լիս են 
օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ-
յան զար գաց մանն ու վեր ջի նիս հում քի վրա` ար տադ րութ յան կազ մա կերպ-
մա նը: Կա նանց ա կում բը բաղ կա ցած է 14 ան դամ ե րից, ո րոնց թիվն ա վե լա-
նում է, քա նի որ նրանք հա ճույ քով են աշ խա տում հա մա տեղ, ու նեն հա մընդ-
հա նուր հե տաքրք րութ յուն ներ և զ բաղ վա ծութ յուն: Ար տադ րում են նաև մրգա-
յին գի նի ներ և  օ ղի, ինչ պես նաև կազ մա կեր պե լով հա տապ տուղ նե րի հա վաք՝ 
դրան ցից պատ րաս տում են մու րա բա ներ, ո րոնք մեծ պա հան ջարկ են վա յե-
լում սպա ռող նե րի շրջա նում: Կա նայք մշա կել են նաև մա րի նադ նե րի, ինչ պես 
նաև թթու նե րի պատ րաստ ման բա ղադ րա տոմ սեր, դրան ցից ա մե նա յու րա-
հա տու կը թթվեց ված բո խին է:  Ի դեպ, գոր ծա րար կա նայք պատ րաս տում 
են նաև ազ գա յին ա վան դա կան քաղց րա վե նիք ներ, ո րոն ցից ա ռանձ նա նում է 
խա ղո ղի դո շա բով սու ջու խը: Ինչ վե րա բե րում է ի րաց մա նը, ա պա Մա րիա մի 
տե ղե կաց մամբ, բարձ րո րակ ար տադ րանքն ան մի ջա պես ի րաց վում է, և  որ ևէ 
դժվա րութ յուն չու նեն: Պար բե րա բար մաս նակ ցում են նաև « Կա նաչ ա րա հետ» 
ՀԿ-ի կազ մա կեր պած ա մե նամ յա ցու ցա հան դես նե րին, որ տեղ հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձեռ վում ոչ միայն ցու ցադ րել ի րենց ար տադ րան քը, շփվել սպա ռող-
նե րի հետ, կար ծիք ներ փո խա նա կել, այլև ի րա կա նաց նել վա ճառք:

 «Ա կում բում ընդգրկ ված կա նայք ու նեն ի րենց հո ղա տա րածք ներն ու այ-
գե տա րածք նե րը. նրանք վե րամ շա կում կամ չրե րի են վե րա ծում նաև ի րենց 
սե փա կան ար տադ րան քը: Ա մե նա յու րա հա տուկ ար տադ րան քը լո լի կի, մա սու-
րի և վար դի մու րա բա ներն են, ո րոնք աչ քի են ընկ նում թե՛ գրա վիչ ապ րան-
քա յին տես քով, և թե՛ հա մա յին հատ կա նիշ նե րով»,- տե ղե կաց նում է ա կում-
բի ղե կա վա րը: Այդ պի սով լուծ վում է կա նանց հան րօ գուտ աշ խա տան քի 
ա պա հով ման խնդի րը, քա նի որ Ա րե նի գյու ղում, որ տեղ գոր ծում է ա կում բը, 
գրե թե աշ խա տա տե ղեր չկան: Կա նանց «Ա րե նի» ֆեր մե րա յին ա կում բի գոր-
ծու նեութ յան  արդ յուն քում` թեև փոք րիկ, սա կայն նյու թա կան բա րիք ներ են 
ստեղծ վում: 

Նել լի Սա հակ յա ն

 Բիզ նե սի և գի տութ յան փոխ գոր ծակ ցութ
յա նը նպաս տե լու, հա յաս տան յան ագ րա
րա յին ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ԵԱՏՄ 
երկր նե րի փոր ձին ու կի րառ վող տեխ նո լո

գիա նե րին ծա նո թաց նե
լու նպա տա կով, Ագ րա
րա յին հա մալ սա րա նի 
հյուրն էր Եվ րա սիա կան 
գ յո ւ  ղատն տե սա կան 
տեխ նո լո գիա կան հար
թա կի հա մա կար գող
քար տու ղար, Ա կա դե մի
կոս Ի.Գ. Պետ րովս կու 
ան վան Բր յանս կի պե
տա կան հա մալ սա րա նի 
Կեն սա տեխ նո լո գիա նե
րի և  է կո լո գիա յի նո րա
րա րա կան գի տակր թա
կան կենտ րո նի տնօ րեն 
Ի րի նա Նա մը: 

Նախ հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նի, 
ա պա պրո ռեկ տոր նե րի, դե-
կան նե րի, ամ բիոն նե րի վա-
րիչ նե րի և ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յան 

գի տա կան կենտ րոն նե րի տնօ րեն նե րի հետ հան դիպ-
ման ըն թաց քում Ի րի նա Նա մը ներ կա յաց րեց Եվ րա-
սիա կան գյու ղատն տե սա կան տեխ նո լո գիա կան հար-
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թա կի գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ուղ ղութ յուն նե րը՝ 
բույ սե րի սե լեկ ցիա և հո ղա գոր ծութ յուն, ա նաս նա բու-
ծութ յուն, ի նո վա ցիոն տեխ նո լո գիա ներ և փոքր բիզ նե-
սի զար գա ցում: 

Բա նա խոսն անդ րա դար ձավ նաև Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յան ան դամ պե տութ յուն նե րի ագ-
րոարդ յու նա բե րա կան հա մա լի րի նո րա րա րա կան 
զար գաց ման խնդիր նե րին ու հնա րա վոր լու ծում ե րին, 
նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր ման հի ման վրա, ԱԱՀ 
կա յուն զար գաց ման մի ջազ գա յին փոր ձին, ո լոր տում 
տեխ նո լո գիա նե րի և նո րա րա րութ յուն նե րի փո խա-
նակ ման ու հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րին և  
ագ րա րա յին հատ վա ծի զար գաց ման գոր ծում դրանց 
դե րին: 

  Նա խա տես ված ծրագ րի հա մա ձայն` հյու րի 
հետ հան դիպ ման հա ջորդ եր կու օ րե րի ըն թաց քում 
Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ նաև 
խմբա յին հան դի պում-քննար կում եր հետև յալ թե մա-
նե րով` Ա նաս նա բու ժութ յուն (պատ վաս տում եր, ախ-
տո րո շում, լեյ կոզ, բրու ցե լոզ), ա նաս նա բու ծութ յուն (այ-
ծա բու ծութ յուն և  այլ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ), 
բույ սե րի սե լեկ ցիա և բու սա բու ծութ յուն (բեր քի հե ռա-
վար կա ռա վա րում, սե լեկ ցիա), հա տապ տուղ նե րի ար-
տադ րութ յուն և բեր քատ վութ յուն: 

 www.anau.am
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Վերջերս «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
զարգացման ազգային կենտրոն» (ՓՄՁ ԶԱԿ) հիմնադրամի 
գործադիր տնօրեն Լևոն Մնացականյանն ամփոփել է2016թ. 
աշխատանքը:  Ըստ նրա` ՓՄՁ պետական աջակցության 2016 թ. 
ծրագրի շրջանակում  ՀՀ   2016 թ. պետական  բյուջեից հատկացվել 
է  143   մլն  ՀՀ դրամ: Բոլոր իրականացվող ծրագրերում ակտիվ 
ներգրավվածություն են ունեցել Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր 
միջազգային կազմակերպությունները: 

« Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը վար կա-
յին ե րաշ խա վո րութ յուն նե րի տրա մադր-
ման, սկսնակ գոր ծա րար նե րի ձեռ նե-
րե ցութ յան, ո լոր տա յին ա ջակ ցութ յան, 
գոր ծա րար տե ղե կատ վա կան, խորհր-
դատ վա կան և  ու սու ցո ղա կան ա ջակ-
ցութ յան, տե ղա կան տնտե սա կան զար-
գաց ման ուղ ղութ յուն նե րով մոտ 4300 
ձեռ նար կութ յան տրա մադ րել է շուրջ 
8900 ա ջակ ցութ յուն: Ա ջակ ցութ յան 96%-
ի հաս ցեա տե րե րը մար զե րի գոր ծող և 
սկս նակ ՓՄՁ-ներն են»,- նշել է Լ. Մ նա-
ցա կան յա նը: Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 
վար կա յին ե րաշ խա վո րութ յուն նե րի 
ծրագ րով ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն է 
ստա ցել 18 գոր ծող և սկս նակ ՓՄՁ: ՀՀ 
բո լոր մար զե րում ի րա կա նաց ված «Սկս-
նակ գոր ծա րար նե րի ձեռ նե րե ցութ յանն 
ա ջակ ցութ յան» 10 ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց ված գոր ծա րա րութ յամբ 
զբաղ վե լու անվ ճար դա սըն թաց նե րին և 
խորհր դատ վութ յուն նե րին մաս նակ ցել է 
152 սկսնակ գոր ծա րար: Ս տեղծ վել է 22 
նոր ձեռ նար կութ յուն:

 Տե ղա կան տնտե սա կան զար գաց-
ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում 5 հա-
մայն քա յին փնջե րում (կլաս տեր ներ) 
վեր լուծ վել են 19 գյու ղա կան հա մայնք-
նե րի մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն նե-
րը և բա ցա հայտ վել է 82 հա մայն քա յին 
տնտե սա կան զար գաց ման նա խա ձեռ-
նութ յուն, ո րոնք ի րա կա նա ցվել են «Սկս-
նակ գոր ծա րար նե րի ձեռ նե րե ցութ յանն 
ա ջակ ցութ յան» ծրագ րի շրջա նա կում: 
Բա ցի այդ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր-
մամբ ի րա կա նաց վող « Գոր ծըն կե րութ-
յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
բար գա վաճ ման» ծրագ րի « Փոքր են թա-
կա ռուց վածք նե րի զար գա ցում» բա ղադ-
րի չի շրջա նա կում, 2016թ. ըն թաց քում 
ա վարտ վել են 8 են թա կա ռուց ված քա յին 
ծրագ րեր, ին չի շնոր հիվ հիմ վել են նոր 
այ գի ներ, ո ռո գե լի են դար ձել  անջր դի 
հո ղեր: 

Կո տայ քի մար զի Բջ նի հա մայն քում 
կա ռուց վել է ո ռոգ ման նոր խո ղո վա կա-
շար, Տա վու շի մար զի Զո րա կան հա մայն-
քում ստեղծ վել է ո ռոգ ման հա մա կարգ, 
Լո ռու մար զի Կուր թան հա մայն քում կա-
ռուց վել է հա ցա հա տի կի զտման կա յան, 
Տա վու շի մար զի Ե նո քա վան հա մայն քում 
ա վարտ վել է տու րիզ մի զար գաց ման 
ին ֆոր մա ցիոն կենտ րո նի շի նա րա րութ-
յու նը: Սո խի, ար ևա ծաղ կի և  ե գիպ տա-

ցո րե նի ցանքն արդ-
յու նա վետ կազ մա-
կեր պե լու նպա տա կով 
ճշգրիտ ցան քի սերմ-
նա ցան է տրա մադր-
վել Զո րա կան և Բագ-
րա տա շեն հա մայնք-
նե րին: Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Ա րա գա ծա վան 
հա մայն քում հիմ վել 
է Գ յու ղատն տե սա-
կան և  ա նաս նա բու-
ժա կան սպա սարկ-
ման կենտ րոն:  11 
սկսնակ ՓՄՁ-նե րի 

չրա նոց նե րի, ջեր մոց նե րի և սառ նա-
րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի հիմ ման 
նպա տա կով տրա մադր վել են դրա մաշ-
նորհ ներ` սար քա վո րում ե րի և ն յու թե րի 
տես քով: «Գ յու ղատն տե սութ յան զար-
գաց ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող 
գյուղատնտեսական տեխ նի կա յի ներկր-
ման և տ րա մադր ման ծրագ րի շրջա-
նա կում, 2016թ.-ին Հա յաս տա նի ՓՄՁ 
ԶԱԿ-ը ներ մու ծել և պատ վի րա տու հա-
մայնք նե րին է տրա մադր վել 5 միա վոր 
գյուղ տեխ նի կա»,- շեշ տել է Հա յաս տա նի 
ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա դիր տնօ րե նը: 

«Անց նող տա րում ընդ լայն վել է հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը մի ջազ գա յին  կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ 
ծրագ րե րի մշակ ման և  ի րա կա նաց ման 
ուղ ղութ յամբ: Շա րու նակ վել է ԱՄՆ ՄԶԳ 
ֆի նան սա վոր մամբ « Գոր ծըն կե րութ յուն 
հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար-
գա վաճ ման» ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, 
սկսվել է « Տե ղա կան ար տադ րութ յան 
զար գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա-
նի շե րի ա ռաջմ ղում» Հա յաս տա նի ՓՄՁ 
ԶԱԿ-ի և Ճա պո նիա յի մի ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան 
հա մա տեղ ծրագ րի 2-րդ փու լը, « Ձեռ նար-
կա տի րա կան աշ խա տանք Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դութ յան հա մար» Հա յաս տա-
նի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի արդ յու նա բե-
րութ յան զար գաց ման կազ մա կեր պութ-
յան հա մա տեղ ծրա գի րը»,- տե ղե կաց րեց 
Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը: Նա նշել է, որ 
Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի ՓՄՁ ո լոր տի 
ա ջակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ ստո րագր ված գոր ծակ ցութ յան հու-
շագ րե րի շնոր հիվ շու տով ԵԱՏՄ ան դամ 
այդ երկր նե րի և Հա յաս տա նի միջև տե-
ղի կու նե նա  ՓՄՁ ա ջակ ցութ յան լա վա-
գույն փոր ձի փո խա նա կում: Հատ կա պես 
կար ևոր է ՌԴ-ում մեկ նար կած « Բիզ նես 
նա վի գա տոր» ծրագ րի տե ղայ նա ցու մը:

Տա րե վեր ջին ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գոր ծա-
դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը 
ստո րագ րել է ԵՄ կող մից 1 մի լիոն 123 
հա զար եվ րո դրա մաշ նոր հի պայ մա նա-
գի րը: Ծրագիրը պե տա կան հա մա ֆի-
նան սա վոր մամբ  ի րա կա նաց վե լու է Լո-
ռու, Ս յու նի քի և Ար մա վի րի մար զե րում:  
Մեկ նար կած ծրագ րի նպա տակն է` այդ 
մար զե րում խթա նել ձեռ նար կա տի րութ-
յու նը, զբաղ վա ծութ յու նը և զար գաց նել 
են թա կա ռուց վածք նե րը: 

www.smednc.am
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ԱՅԳԵՍՏԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

 Հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րը մշտա պես պետք 
է ուղղ ված լի նեն ազ գաբ նակ չութ յան հոգ սը թեթ ևաց նե լուն: Այս նպա տա կին է 
ծա ռա յեց նում իր աշ խա տան քը Ա րա րա տի մար զի Այ գես տան հա մայն քի ղե կա
վարն ու աշ խա տա կազ մը:  Գ յու ղը հիմ ադր վել է 1828 թվա կա նին` պարս կա հա
յե րի կող մից, ով քեր ե կել են Խոյ և Սալ մաստ գա վառ նե րից, ան վա նա կո չել  են՝ 
Ա յազ լի, Ա յաս լու, իսկ 1949 թ. վե րան վան վել է Այ գես տան: Հա մայնքն այ սօր ու նի 
3025 բնա կիչ, ով քեր հիմ ա կա նում զբաղ վում են գյու ղատն տե սութ յամբ՝ բան ջա
րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ա ճեց մամբ, խա ղո ղա գոր ծութ յամբ: Կան նաև 
եզ դի ըն տա նիք ներ,  ո րոնց ե կամ տի հիմ ա կան աղբ յու րը գո յա նում է ոչ խա րա

բու ծութ յու նից:
Այ սօր հա մայն քը ղե կա վա րում է Սոկ-

րատ Հով սեփ յա նը: Ծն վել է ման կա վար-
ժի ըն տա նի քում: Ա վար տել է Հաշ վիչ մե-
քե նա նե րի տեխ նի կու մը, Եր ևա նի Պո լի-
տեխ նի կա կան ինս տի տու տը՝ զու գա հեռ 
ԵՊՀ-ի բա նա սի րա կան, այ նու հետև՝ 1979 
թ.  ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տետ նե րը:

Աշ խա տել է Մեր գել յան ինս տի տու-
տում՝ տեխ նի կից մինչև ա ռա ջա տար ին-
ժե ներ, « Հայ շի նան տառ թուղթ մա տառ»-
ում, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յու նում՝ 
դա տա խազ, 2008 թ. ընտր վել է Այ գես-
տան հա մայն քի գյու ղա պետ: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում կա տար ված աշ խա տանք նե րի 

մա սին է   պատ մում  հա մայն քի ղե կա վա րը:
- Պա րոն Հով սեփ յան, այս տա րի նե րի ըն թաց քում, ի՞նչ աշ խա տանք ներ են 

կա տար վել և  ինչ պի սի՞   հիմ ախն դիր ներ են լուծ վել:
-2008 թ. հա մայն քի ղե կա վար ընտր վե լուց հե տո,  ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ ե ղա 

գյու ղա պե տա րա նի շեն քի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը՝ սե-
փա կան մի ջոց նե րի, բա րե րար նե րի շնոր հիվ, շուրջ 41 մլն. դրա մի ներդ րում կա տար-
վեց: Խորհր դա յին տա րի նե րից  մեր գյու ղում խմե լու ջրի խնդիր կար, ջրա մա տա կա-
րա րում գրե թե չի ե ղել, իսկ խո ղո վակ նե րը փտած էին: Այդ նույն տա րում կա րո ղա-
ցանք անց կաց նել 1 կմ  եր կա րութ յամբ  խմե լու ջրի ջրա գիծ: Այ նու հետև  Ար տա շա տի 
ՋՕԸ-ն հատ կաց րեց 4 կմ  
եր կա րութ յամբ խո ղո վակ-
ներ, աշ խա տանք նե րը  
գյու ղա պե տա րա նի աշ-
խա տա կից նե րի  ու ժե րով 
ի րա կա նաց րե ցինք այն-
պես, որ ամ բողջ ջու րը 
հա վա սա րա պես բաշխ-
վում է բո լո րին: Ա վար տել 
ենք նաև գյու ղի գա զա ֆի-
կաց ման, աշ խա տանք նե-
րը, ինչ պես նաև լուծ վել է 
ո ռոգ ման ջրագ ծի հար ցը:  
Հա մայն քում չկար աղ բա-
հա նութ յուն, այ սօր այդ 
հարցն էլ է լուծ ված:

- Հա մայն քում ի՞նչ կրթամ շա կութ ա յին օ ջախ ներ են գոր ծում, ինչ պե՞ս է կազ-
մա կերպ վում բնակ չութ յան ա զատ ժա մա նա կը:

-Ու նենք դպրոց, ման կա պար տեզ, մշա կույ թի տուն, մար զա դահ լիճ, որ տեղ 
բնակ չութ յու նը հնա րա վո րութ յուն ու նի մարզ վե լու: Գոր ծում է պա րի խում բը, չնա յած 
անվ ճար մշա կու թա յին խմբակ ներ են բաց վել, սա կայն հե տաքրք րութ յու նը ե րե խա-
նե րի ու ծնող նե րի շրջա նում պա սիվ է: Հա մայն քում գոր ծում է ման կա պար տեզ, որն 
այ սօր վե րա նո րոգ ված է, հա ճա խում են 120 ե րե խա ներ: Իմ բյու ջեի 52 %-ը տրա-
մադր վում է ման կա պար տե զի պահ պան մա նը:

-Ի՞նչ կի սատ  աշ խա տանք ներ կան, ո րոնք  պետք է ի րա կա նաց վեն ա ռա ջի-
կա յում:

-Գ յու ղում հին ե կե ղե ցի կար,  բայց  90-ա կան նե րից մինչ հի մա հնա րա վո րութ-
յուն չե ղավ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել, հու սով եմ այս 4 - 5 
տար վա ըն թաց քում կկա րո ղա նանք նոր ե կե ղե ցին կա ռու ցել, նոր հիմքն ար դեն 
դրված է: Վեր ջերս ա վա գա նու նիս տում ո րո շում կա յաց րե ցինք դի մել վար չա պե-
տին` գյու ղի  նախ կին հի վան դա նո ցի հար ցը պար զա բա նե լու հա մար: Հու սով եմ 
խնդի րը դրա կան լու ծում կստա նա: Գ յու ղում գրե թե ամ բող ջո վին խճա պատ վել են 
փո ղոց նե րը, մա ցել է մի քա նի փո ղոց, նա խա տե սել ենք դրանք ևս  ա ռա ջի կա յում 
խճա պա տել:

- Գ յու ղա ցուն իր տնտե սութ յու նը զար գաց նե լու հա մար ի՞նչ է անհ րա ժեշտ:
- Նախ նշեմ, որ ո րակ յալ կոն յա կն ա մեն տեղ էլ ար ժեք ու նի: Հա յաս տա նի բրեն-

դը ե ղել է կոն յա կի ար տադ րութ յու նը: Սո վե տա կան տա րի նե րին հայ կա կան կոն-
յա կա գոր ծութ յու նը, գի նե գոր ծութ յու նը բե րում էր մի բյու ջեի՝ 40 տո կոսը: Նա խորդ 
տա րի խա ղո ղի բեր քի գու մա րը ժա մա նա կին չտրվեց, շուրջ 30-40 հա չթաղ վեց, 
ցրտա հար վեց, ան ցած տա րի բեր քը պա կաս է ե ղել: Ե թե ու զում ենք, որ մար դիկ 
զբաղ վեն բիզ նե սով և գ յու ղա ցին զար գաց նի իր տնտե սութ յու նը, ա ռաջ նա հերթ 
պետք է գյու ղա ցուն տալ մատ չե լի վար կեր: Կա ռա վա րութ յան օգ նութ յունն այն կլի-
նի, որ գյու ղա ցուն մատ չե լի վար կեր տրվեն` տնտե սութ յան մեջ ներդ նե լու հա մար: 
Վեր ջերս վար չա պե տը ե կել էր Ար տա շատ: Կար ծում եմ, նրա ձեռնար կած աշ խա-
տանք նե րը կնպաս տեն  հա մայն քի  գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը:

Ման վել Կի րա կոս յան
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ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ

 Խո զե րի կեն սա բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից 
հատ կա պես բազ մապտ ղութ
յու նը և վա ղա հա սութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
խո զա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րին կարճ ժա մա նա
կա հատ վա ծում ստա նալ և  
ի րաց նել հա րա ճուն պա հան
ջարկ ու նե ցող խո զի միս: Այդ 
նպա տա կով խոճ կոր նե րի 
նոր մալ զար գաց ման և  ան կո
րուստ ա ճեց ման հա մար անհ
րա ժեշտ է ստեղ ծել այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոնք կա րող են 
հիմք հան դի սա նալ նրանց հե
տա գա քա շա ճի ձևա վոր ման 
հա մար: 

Ա ռողջ և նոր մալ 
խոճ կոր ստա նա լու նպա-
տա կով անհ րա ժեշտ է 
հղի մե րուն նե րին ծնե լուց 
5-7 օր ա ռաջ տե ղա փո խել 
մա քուր և  ախ տա հան ված 
կա ցոց ներ: Մե րու նի ծի նը 
սո վո րա բար տևում է 5-6 
ժամ /եր բեմ ա վե լի/ և չս-
պա սե լով ծնի ա վար տին` 
ա ռա ջին ծնված խոճ կոր-
նե րին 30-40 րո պե հե տո 
թող նում են մոր կուրծքը 
ծծե լու: Նո րա ծին խոճ կոր նե-
րին սո վո րեց նում են ո րո շա կի 
պտուկ նե րին, իսկ ա վե լի թույլ 
խոճ կոր նե րին հատ կաց նում են 
ո րո վայ նի ա ռաջ նա յին պտուկ-
նե րը, ո րոնք ա վե լի կաթ նա-
ռատ են և կա թի յու ղայ նութ յու-
նն ա վե լի բարձր: Տար վա ցուրտ 
ա միս նե րին նո րա ծին խոճ կոր-
նե րը լրա ցու ցիչ ջեր մութ յան 
կա րիք են զգում, ո րի հա մար 
կի րա ռում են է լեկտ րա տա քա-
ցու ցիչ ներ, ուլտ րա կար միր ճա-
ռա գայթ ման լամ պեր, փոք րիկ 
տնակ ներ` արկ ղից պատ րաստ-
ված և  այլն: Ծննդ յան ա ռա ջին 
ամ սում խոճ կոր նե րը մայ րա-
կան կա թից օգտ վում են օ րա-
կան շուրջ 24 ան գամ: 

Խոճ կոր նե րի հե տա գա 
ա ճը և  ա ռող ջա կան վի ճա կը 
կախ ված է նրանց կե րակ րու-
մից, ջրից օգտ վե լուց և մե րու-
նի խնամ քից: Մաս նա վո րա-
պես խո զե րի կե րա բաժ նի ճիշտ 
կազ մու մը և ջ րից օգտ վե լը 
բարձ րաց նում է մե րուն նե րի 
կաթ նատ վութ յու նը, հետ ևա-
պես` նաև խոճ կոր նե րի ա ճի 
է ներ գիան: Մեկ լիտր խո զի 
կա թի մեջ առ կա են այն քան 
սննդան յու թեր, որ քան 2 լիտր 
կո վի կա թում: Մի ջին հաշ վով, 
ամ բողջ լակ տա ցիա յի ըն թաց-
քում մե րու նը տա լիս է օ րա կան 
6-10 լիտր կաթ: Ուշ աշ նանը 
ձմռան և վաղ գար նան ծնված 
խոճ կոր նե րը 5-30 օ րա կան 
հա սա կում հա ճախ հի վան դա-
նում են ա նե միա յով /սա կա-
վար յու նութ յամբ/, օր գա նիզ-
մում շատ անհ րա ժեշտ եր կա թի 
պա կա սութ յան հետ ևան քով, 
որն անհ րա ժեշտ է հե մոգ լո բի-
նի մո լե կու լի ձևա վոր ման հա-
մար: Նո րա ծին խոճ կոր նե րի 
օր գա նիզ մին եր կա թի պա շա-
րը չի անց նում 50 մգ -ից, իսկ 
օ րա կան պա հան ջը կազ մում 
է շուրջ 7 մգ: Մայ րա կան կա-
թով խոճ կոր ներն ստա նում են 
1 մգ: Այս պի սով` 5-7 օ րա կա-
նից խոճ կոր նե րի օր գա նիզ մում 
ի հայտ է գալիս եր կա թի պա-
կաս, խախտ վում է հե մոգ լո բի-

նի ա ռա ջա ցու մը,  զար գա նում է 
ա նե միա, որի հետևանքով: Այս-
պի սի խոճ կոր նե րի մոտ իջ նում 
է աճն ու զար գա ցու մը, ընկ նում 
է տար բեր հի վան դութ յուն նե-
րի նկատ մամբ օր գա նիզ մի դի-
մադ րո ղա կա նութ յու նը: Որ պես-
զի կան խար գել վի ա նե միա յի 
ա ռա ջա ցու մը, խոճ կոր նե րին 
3-4 օ րա կան հա սա կում տա լիս 
են եր կա թի գլի ցե րո ֆոս ֆատ` 
փո շու ձևով: Լա վա գույն մի ջոց 
է հա մար վում կար միր կա վը, 
որն իր մեջ պա րու նա կում է եր-
կա թի աղ. այն քիչ քա նա կութ-
յամբ դրվում է խոճ կոր նե րի հա-
մար նա խա տես ված կե րա մա-
նի ա ռան ձին բա ժան մուն քում: 

Պայ քա րի արդ յու նա վետ ե ղա-
նակ է նաև ֆե րոգլ յու կի նի կամ 
ֆե րո դեք սի ներմ կա նա յին նե-
րար կու մը: Նո րա ծին խոճ կոր-
նե րին սկզբնա կան շրջա նում 
պա հում են մոր հետ միև նույն 
կա ցո ցում: Սկ սած 5-7 օ րա կա-
նից` սո վո րեց նում են հա տի-

կա յին կե րե րին՝ գա րի, ցո րեն, 
ե գիպ տա ցո րեն բո ված վի ճա-
կում: Խ մե լու հա մար ջու րը /
ե ռաց րած/ տրվում է 5 օ րա կան 
հա սա կից: Մե րու նի կա թի ան-
բա վա րա րութ յան դեպ քում, ո րը 
նկատ վում է խոճ կոր նե րի 5-10 
օ րա կան հա սա կից նրանց սո-
վո րեց նում են կո վի կա թին որն 
իր կազ մով հա մե մա տա բար 
մոտ է խո զի կա թին: Կո վի կա-
թին խոճ կոր ներն ըն տե լա նում 
են դժվա րութ յամբ, ո րը սկզբում 
տրվում է շատ քիչ քա նա կութ-
յամբ 7 օ րա կա նից սկսած օ րա-
կան 3-4 ան գամ: Զտ ված կա թը 
տրվում է խոճ կոր նե րին 15-20 
օ րա կան հա սա կից մինչև մե-
րու նից ան ջա տե լը: Մեկ խոճ-
կո րին կաթ նա յին շրջա նում 
տրվում է 5-6 լ  ան քաշ կաթ, 15-
25 կգ զ տած կաթ, ո րը սկսվում 
է 100-150 գ -ից մինչև 700 գ և 
ա վե լի` մեկ օր վա ըն թաց քում: 
Օ րա կան տրվող կա թի և զ տած 
կա թի քա նա կութ յու նը կա րե լի է 
խոճ կոր նե րին տալ մած նի կամ 
այլ կե րե րի հետ խառ նած վի-
ճա կում: Չոր հա տի կա յին կամ 
խտաց րած կե րե րը խոճ կոր նե-

րի կե րա մա նի մեջ միշտ պետք 
է լի նեն, իսկ կաթ նա յին կե րե րը 
տրվում են ա ռան ձին` օ րա կան 
3-4 ան գամ: Խոճ կոր նե րի չոր 
կե րակ րում ա վե լի ցան կա լի 
է, քան` թրջած վի ճա կում, քա-
նի որ խո նավ կե րե րը շուտ են 
թթվում, ո րոն ցով կե րակր ման 
դեպ քում ա ռա ջա նում են մար-
սո ղութ յան խան գա րում եր: Ել-
նե լով տնտե սութ յան ար տադ-
րա կան ուղ ղութ յու նից` ծնված 
բո լոր ա րու խոճ կոր նե րը են թա-
կա են ա մոր ձա հատ ման, քա նի 
որ նրանք ա վե լի լավ են ա ճում 
և տա լիս են բարձ րո րակ մսե-
ղիք: Ա մոր ձա հա տու մը կա տա-
րում են սկսած 2 շա բա թա կա-

նից մինչև մե րու նից 
ան ջա տե լը: Ե թե 
խոճ կոր նե րի ան ջա-
տու մը կա տար վում 
է 2 ամ սա կան հա-
սա կում, ա պա յու-
րա քանչ յուր գլխին 
ծախս վում է 15-20 
կգ խ տաց րած կե-
ր ա  խ ա ռ  ն ո ւ ր դ : 
Խոճ կոր նե րին վաղ 
հա սա կից սո վո-
րեց նում են նաև 
հյու թա լի կե րե րով 

կե րակր մանը. այն ա վե լի նպա-
տա կա հար մար է սկսել կար տո-
ֆի լից, ո րը պար տա դիր ե փե լուց 
հե տո լավ տրոր վում /պյու րե/ և 
կա թով խառ նե լուց հե տո, 8-10 
օ րա կա նից տրվում է կե րակր-
ման: Խոր հուրդ է տրվում 10-
12 օ րա կա նից սո վո րեց նել գա-

զա րի, կե րի և շա քա րի 
ճակն դե ղի կե րակր ման, 
այն էլ` միայն ման րաց-
րած և հում վի ճա կում: 
Ա ճեց ման 2 ամս վա ըն-
թաց քում յու րա քանչ յուր 
գլխին կե րակր ման հա-
մար ծախս վում է 5-10 կգ 
հ յու թա լի և 0.5-1.5 կգ կա-
նաչ զանգ ված: Խոճ կոր-
նե րի ա ճի և զար գաց ման 
վրա շատ լավ ազ դե ցութ-
յուն է ու նե նում մե րու-
նե րի հետ ա րա ծե ցու մը, 
ո րի դեպ քում հան քա յին 
նյու թե րով լրա ցու ցիչ կե-
րակր ման և  ա նե միա յի 

դեմ մշա կում ե րի անհ րա ժեշ-
տութ յու ն չի զգաց վում: 

Հ նա րա վո րութ յան դեպ-
քում A և D վի տա մին նե րի լա-
վա գույն և  ա ռատ աղբ յուր է 
ձկան յու ղը, ո րը տրվում է խոճ-
կոր նե րին` 5-7 մգ կո վի կա թի 
հետ խառ նած վի ճա կում: Խոճ-
կոր նե րի հա մար հատ կա պես 
ա ռա ջին ե րեք շա բաթ նե րի ըն-
թաց քում, կար ևոր նշա նա կութ-
յուն ու նի ծնա րա նում ջեր մաս-
տի ճա նի կա յուն պահ պա նու մը, 
ո րը պետք է լի նի 18-22 օC-ի 
սահ ման նե րում: 

Հան րա պե տութ յո ւ  նո ւմ 
խոճ կոր նե րի ան ջա տու մը մե-
րու նից կա տար վում է տար բեր 
հա սակ նե րում՝ 40, 45 և 60 
օ րա կա նում, դա կախ ված է կե-
րա յին հնա րա վո րութ յուն նե րից: 
Ա ռա վել ըն դու նե լի է 60 օ րա-
կան ան ջա տու մը, երբ նրանց 
կեն դա նի զանգ վա ծը հաս նում 
է 17-20 կգ, այս պի սի մատ ղա-
շը հե տա գա յում դրսևո րում է 
բարձր քա շաճ և մ սա յին ո րա-
կա կան հատ կութ յուն ներ:

Մ շա կու մը` ԳԱՀԿ

Խոճկորների ամորձատում

Մերօրյա իրականությունում սննդի անվտանգության հարցն 
օրհասական է, բարձրորակ մասնագետները՝ պահանջված: 
Առկա խնդիրների լուծմանը կարող են մեծապես նպաստել 
Ագրարային համալսարանի Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի 
30 ուսանողները, ովքեր հաջողությամբ ավարտելով «Պարենային 
անվտանգության համակարգերի կառավարում» Հայաստանում 
առաջին կրթական ծրագիրը, արժանացան ԱՄՆ Փենսիլվանիայի 
նահանգային համալսարանի և Վիրջինիա Թեք համալսարանի 
հավաստագրերի:

Վերջերս հավաստագրերի հանձնման արարողությանը ներկա 
էին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը, 
ՀԱԱՀ ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը, ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման գրասենյակի հայաստանյան առաքելության տնօրեն 
Դեբորա Գրիզերը և այլ հյուրեր:  Հայ երիտասարդները 
հնարավորություն են ունեցել մեկամսյա ժամանակահատվածում 
ստանալու սննդագիտության և սննդի անվտանգության ոլորտում 
ամենավերջին գիտական հետազոտությունների արդյունքների 
վրա հիմված գիտելիքները, որոնք վերջիններին են հաղորդել 
միջազգային ճանաչում ունեցող փորձագետները, ովքեր և նախապես 
կազմել էին դասընթացի ուսումական պլանը: «ժամանակի 
պահանջներին համապատասխան կրթություն տալու համար, 
անհրաժեշտություն էր առաջացել որոշ փոփոխություներ մտցնել 
նաև Ագրարային համալսարանի ուսումական ծրագրերում: Այդ 
գործում դրական արդյունքներ կարող էինք ակնկալել` հատկապես 
համագործակցելով միջազգային կառույցների հետ: Պետք է 
գոհունակությամբ նշենք, որ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գրասենյակը հնարավորություն ստեղծեց կապ հաստատել Միացյալ 
նահանգների Փենսիլվանիայի նահանգային համալսարանի 
և Վիրջինիա Թեք համալսարանի հետ: Կարճ ժամանակում 
մշակվեց խտացված ծրագրերի մի մոդուլ, որը հունվար ամսվա 
ընթացքում իրականացվեց Ագրարային համալսարանում: Հիմա 
արդեն, տեսնելով մեր ուսանողների ձգտումերն ու ձեռք բերած 
գիտելիքները, այս հնարավորությունը պետք է օգտագործենք 
համալսարանի մյուս մասնագիտութուններում ևս նման սխեմայով 
կրթություն կազմակերպելու համար»,-միջոցառման ժամանակ նշեց 
ՀԱԱՀ ռեկտոր Ա. Թարվերդյանը:

Մեկամսյա դասընթացն ավարտողներն այսուհետ պահանջված 
մասնագետներ են և հավաստագրերի հանձնման միջոցառման 
ժամանակ արդեն աշխատանքի հրավեր ստացան Սննդի 
անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցչի կողմից:

Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի հավաստագրային 
այս ծրագիրը կյանքի է կոչվել «Նորարարություն հանուն 
գյուղատնտեսական կրթության և վերապատրաստման» ծրագրի 
միջոցով: Դասընթացը նախատեսված էր ICARE-ի, Հայաստանի 
ազգային ագրարային համալսարանի, Վիրջինիա Թեք և Փենն 
Ստեյթ համալսանների միջև 2014 և 2016 թվականներին կնքված 
փոխըմբռնման հուշագրերով:

www.anau.am

ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ ԵՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ` 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը պայ մա նագ րի «Ու սուց ման 
և զար գաց ման ծրա գիր պե տա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ
յուն նե րի հա մար» բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում, օ րերս Ա րա րա տի 
ԳԱՄԿում տե ղի ու նե ցավ սե մի նարդա սըն թաց, ո րը ֆի նան սա
վոր վում է ԵՄ և  ի րա կա նաց վում ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե
սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից: 

Սե մի նար-դա սըն թա ցում ընդգրկ ված թե մա ներն էին`  « Խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կե րակ րու մը և պահ ված քը», «Ծ նի ըն դու-
նու մը կո վե րի մոտ», « Կե րի բա զա յի կազ մա կեր պու մը»,  « Կո վե րի 
ար հես տա կան սերմ ա վո րու մը», « Կո վե րի ա րո տա յին պահ ված քը»,  
(ու սու ցա նող՝ Տիգ րան Չիտչ յան (ՀԱԱՀ)):

Ինչ վե րա բե րում է բույ սե րի պաշտ պա նութ յա նը, ա պա այս ո լոր-
տը նե րա ռել էր «Վ նա սա տու նե րի դեմ ին տեգ րաց ված պայ քա րը», 
« Խա ղո ղի վա զի հիմ ա կան հի վան դութ յուն նե րը»,  « Ֆի լոք սե րան, 
տա րած ման պատ մութ յունն ու ներ կա յիս վի ճա կը Հա յաս տա նում»: 
Վե րը նշված թե մա նե րը ներ կա յաց րեց ու սու ցա նող` գյու ղատն տե-
սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀԱԱՀ Այ գեպտ ղա բու ծութ յան և 
բույ սե րի պաշտ պա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Ար մե նակ Տեր-Գ րի գոր-
յան: ՍՈւ սուց ման ա վար տին տե ղի ու նե ցավ ակ տիվ քննար կում եր 
ներ կա յաց ված թե մա նե րի շուրջ, ինչ պես նաև մաս նա կից նե րի հու-
զող հար ցե րին ու սու ցա նող նե րի կող մից տրվե ցին սպա ռիչ պա տաս-
խան ներ:

Ա րա րա տի 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

 Դեղ ձե նին պատ կա նում է վար դազ գի նե րի ըն
տա նի քի սա լո րա յին նե րի են թաըն տա նի քին։ Միր
գը  հիմ ա կա նում ներկ րում էին Հու նաս տա նից: 
Հա վա նա բար դեղ ձե նու հայ րե նի քը հյու սի սա յին Չի
նաս տանն է, որ տեղ հան դի պում են բնութ յան մեջ 
ա ճող բո լոր տե սակ նե րը։ Ըստ բու սահ նէա բան նե
րի` դեղ ձե նին մշակ վել է Չի նաս տա նում` ա վե լի քան 
3000 տա րի ա ռաջ։ Այդ երկ րում դեղ ձը հա մար վում 
է ա ռող ջութ յան և  եր կա րա կե ցութ յան խորհր դա նիշ, 
թեև դեղ ձե նու կյան քը շատ կարճ է` ըն դա մե նը 1015 
տա րի։ Միր գը հայտ նի է դար ձել Հ ռո մում` Ք.ա. 1ին 
հար յու րամ յա կում, բեր վել է Պարս կաս տա նից և  ան
վան վել է պարս կա կան սա լոր (Prunys persika)։ Դեղ
ձե նու ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը կապ ված է 
ծա ղիկ նե րի կա ռուց ված քի և, հա մա պա տաս խա նո
րեն, փո շոտ ման ե ղա նա կի հետ։

 Ծա ղիկ նե րը միայ նակ են, հազ վա դեպ՝ զույ գե րով, 
նստա դիր կամ կո թու նով, բա ց գույնից մուգ վար դա-
գույն (շատ նման են նշե նի նաիր յա նին)։

 Դեղ ձե նու ծա ղիկ նե րը լի նում են եր կու տե սա կի` 
զան գա կան ման և վար դան ման։ Զան գա կա տիպ ծա-
ղիկ նե րի թեր թիկ նե րը մանր են` նեղ օ վա լաձև, մուգ 
վար դա գույն։ Այս տե սա կի ծա ղիկ նե րի ա ռէջ նե րը և 
վար սան դը դուրս են գա լիս դեռ չբաց ված ծաղ կի կո կո-
նից և տե ղի է ու նե նում ինք նա փո շո տում։ Վար դան ման 
ծա ղիկն ու նի կլո րա վուն կամ լայն օ վա լաձև, խո շոր, 
բաց վար դա գույն թեր թիկ ներ: Դեղ ձե նու երկ րորդ և  եր-
րորդ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ը կապ ված է պտղի հետ։ 
Ա միր դով լաթ Ա մա սիա ցին գրել է. «Ա մե նաօգ տա կարն 
այն տե սակն է, ո րի կո րի զը հեշ տութ յամբ է ան ջատ վում 
պտղամ սից։ Ա վե լի օգ տա կար է դեղ ձի չի րը: Այն ու տե-
լուց ա ռաջ հար կա վոր է թրջել, բայց 10 հա տից ա վել 
չի կա րե լի ու տել։ Դ րա վնա սա կար ազ դե ցութ յու նը չե զո-
քաց նում է վար դի մու րա բան։ Իսկ փո խա րի նել կա րող 
է ծի րա նը»:

 Վեր ջին տա րի նե րին ա մե նա սի րե լի մրգե րի ցան-
կում իր պատ վա վոր տեղն է գրա վել նեկ տա րի նը: 
Դեղ ձի հա մե մատ  այն մի մեծ ա ռա վե լութ յուն ու նի` 
հարթ է: Միրգն իր ան վա նու մը ստացել է nekter բա-
ռից: Հե տաքր քիրն այն է, որ յու րա հա տուկ փո շոտ ման 
հետևան քով սո վո րա կան դեղ ձե նին կա րող է տալ նեկ-
տա րին, նույն էլ և հա կա ռա կը, նեկ տա րի նի ծա ռը` դեղձ: 
Նեկ տա րի նի տե սակ նե րը նման են դեղ ձին, դրանք լի-
նում են դյու ր ան ջատ վող (խո սակ ցա կան` կճպո վի) և 
դժ վար ան ջատ վող, գույ նը նույն պես` սպի տա կի տո նից 
մինչև կար միր ու դե ղին: Նեկ տա րինն ու նի մոտ 5 դար-
յա պատ մութ յուն: 17-րդ դա րում այս հրա շա լի մրգի ար-
դեն 6 տե սակ գո յութ յուն ու ներ: Մր գի օգ տա կար հատ-
կութ յուն նե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել միայն այն, որ 
500 գր նեկ տա րի նի մեջ կա 267 կկա լո րիա, իսկ իր միկ-
րոէ լե մենտ նե րով և վի տա մի ննե րով այն կա րող է մրցել 
ան գամ նռան հետ: 0.5 կգ նեկ տա րի նը պա րու նա կում է 
2.4 մգ  եր կաթ, 17 մգ կալ ցիում, 100 մգ ֆոս ֆոր, ին չպես 
նաև Ա, Ե, Դ և Ց վի տա մին ներ: Ա սում են, որ նեկ տա-
րի նը ստաց վել է դեղ ձի և սա լո րե նու խա չաձև ման ե ղա-
նա կով։ Նեկ տա րի նը դեղ ձի տե սակ է: Այն ա ռա ջա նում 
է բույ սի ինք նա փո շոտ ման ըն թաց քում. նույն ծա ռի վրա 
միա ժա մա նակ կա րող են ա ճել թավ շա պատ և հարթ 

մա կե րես ու նե ցող ու ձեռ քով հեշ տութ յամբ բա ժան վող 
պտուղ նե րը։ Կա կար ծիք, որ բույ սի ան վա նու մը կապ-
ված է հու նա րեն «նեկ տար» բա ռի հետ` ան մա հա կան 
ըմ պե լիք։ Նեկ տա րի նի մա սին ա ռա ջին հի շա տա կում 
ար վել է 1616թ. Անգ լիա յում։ 20-րդ դա րի վեր ջին մշակ-
վել են նեկ տա րի նի տե սակ ներ, ո րոնց գե ղե ցիկ, տո նա-
կան տեսք ու նե ցող պտուղ նե րի քա շը հաս նում էր 200 
գրա մի։ Նեկ տա րին նե րի մեջ հա ճախ են հան դի պում 
քաղցր սերմ ու նե ցող պտուղ ներ, ո րոնք կեն սա քի միա-
կան բա ղադ րութ յամբ նման են քաղցր նշին։ Դա ռը սեր-
մե րը մեծ կի րա ռում ու նեն դե ղա գոր ծութ յան բնա գա վա-
ռում։ Այ սօր հայտ նի նեկ տա րի նե նու մոտ 6 տե սակ նե րն 
ա վե լի կա յուն են հի վան դութ յուն նե րի և վն ա սա տու նե րի 
հան դեպ, քան դեղ ձե նին։  Կա տար վում են աշ-
խա տանք ներ` բույ սի ցրտա դի մաց կու նութ յու նը բարձ-
րաց նե լու ուղ ղութ յամբ։ Նեկ տա րին ար տա հա նող երկր-
ներն են` հա րավս լա վո նա կան պե տութ յուն նե րը, Ի տա-
լիան, Հու նաս տա նը, Թու նի սը և  այլն։

Ոչ խիստ մո տեց ման դեպ քում նեկ տա րին են կոչ-
վում նաև հարթ մա կե րե սով և ձեռ քով չբա ժան վող 
պտուղ նե րը։ Որ պես կա նոն, նեկ տա րի նը պա րու նա կում 
է ա վե լի քիչ շա քար ներ, քան դեղ ձը և  ա վե լի հյու թա-
լի է։ Նեկ տա րի նը գո յա ցել է դեղ ձի բող բո ջի բնա կան 
գե նե տիկ փո փո խութ յան կամ այլ կերպ` մու տա ցիա յի 
հետ ևան քով։ Է ներ գե տիկ ար ժե քը մոտ 50 կկալ է, այն 
աչ քի է ընկ նում օգ տա կար նյու թե րի բա զա զա նութ յամբ։ 
Դեղ ձի յու ղը օգ տա գործ վում է մա զար մատ նե րի ա ռող-
ջաց ման, հոն քե րի, թար թիչ նե րի, ե ղունգ նե րի և մաշ կի 
խնամ քի հա մար։  Դեղ ձի յու ղն հազ վա դեպ է ա ռա ջաց-
նում ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ, խոր հուրդ է տրվում ռի նի-
տի, հայ մո րի տի դեպ քում, հետ վի րա հա տա կան շրջա-
նում։ Յու ղը կան խար գե լում է ին ֆեկ ցիա յի տա րա ծու մը 
դե պի թո քե ր, բրոնխ նե ր. կա թեց րեք 10-15 կա թիլ յու րա-
քանչ յուր քթանց քին։ Տոն զի լի տի դեպ քում կա տա րում 
են ո ղո ղում եր յու ղով։

 Դեղ ձի յու ղը օգ տա գործ վում է ման կա բու ժութ յան 
մեջ, քիթ-կո կոր դի հի վան դութ յուն նե րի, մաշ կա յին ցա-
նի դեպ քում. խորհր դակ ցեք ման կա բույ ժի հետ։

Լի լիթ Գաս պար յան

ԴԵՂՁԵՆՈՒՑ  ՄԻՆՉԵՎ  ՆԵԿՏԱՐԵՆԻ ՊԱՀՔԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ….
 Մեր ժա մա նա կա կից սե րուն դը պա հե ցո ղութ յուն 

ա սե լով, թերևս, հաս կա նում է մսե ղե նից, կաթ նե ղե
նից և հավ կի թե ղե նից հրա ժա րում: Սա, սա կայն,պահ
քի մա սին վեր ջին ժա մա նակ նե րի և քաղ քե նի դա սա
կար գի ըմբռ նում է. սկզբից այդ պես չի ե ղել: 

Ըստ Աստ վա ծաշն չի` պա հե ցո ղութ յու նը սգի և ցա-
վի մի շրջան է, ինք նազր կանք կամ ինքն ի րեն տրված 
կա մա վոր պա տիժ, որն ի րա գործ վում էր ո րոշ ժա մա-
նակ ու տե լուց և խ մե լուց, ինչ պես նաև ՀԱՃՈՒՅՔԻՑ 
ամ բող ջո վին հրա ժար վե լով: Կար ևո րը` վեր ջին հան գա-
մանքն է, այ սինքն` նաև հա ճույ քի՛ց հրա ժար վե լը, քան-
զի պահ քը և հա ճույքն ի րար հա կա դիր եր ևույթ ներ են, 
և, հետ ևա բար, պա հե ցո ղութ յունը, ո րին ըն կե րա նում 
են նաև խա ղը, ու րա խութ յու նը և պա րը, եր ևա կա յել 
անհ նար է: Ու րեմ` կրո նա կան նպա տա կով ինքն ի րեն 
որ ևէ զրկանք պար տադ րե լը պա հե ցո ղութ յուն է: Սկզբ-
նա կան շրջա նում պահ քից ան բա ժան էին լացն ու կո ծը 
և ս րանց ար տա հայտ ման ար տա քին ձևե րը` հա գուստ 
պատ ռե լը, քուրձ հագ նե լը, մոխ րի վրա նստե լը և  այլն: 
Առ հա սա րակ այս ամենը կի րառ վում էր որ ևէ ըն կե րութ-
յան կամ խմբի կող մից` վշտա ռիթ և հո գե պես ցնցող 
տխուր ի րա դար ձութ յուն նե րի դեպ քում: Պահ քից ան բա-
ժան էր ԱՂՈԹՔԸ: Ս. Գր քում որ տեղ էլ պահ քի մա սին 
հրա հանգ է տրվում, միա ժա մա նակ հանձ նա րար վում է 

ա ղոթ քը: Երբ մար դիկ պա հե ցո ղութ յուն են ա նում, միա-
ժա մա նակ կի րար կում են նաև ա ղոթ քը: Ս.Գր քում աս-
ված է. « Բա րի են ա ղոթք նե րը` պա հե ցո ղութ յուն նե րով»:

Պա հե ցո ղութ յուն էին ա նում նաև որ ևէ կար ևոր 
նպա տա կի հա ջո ղութ յան հա մար:

 Պահ քը, սա կայն, հետզ հե տե ա վե լի կի րա ռե լի դար-
ձավ իբրև ա պաշ խա րան քի նշան և  ար տա հայ տութ յուն: 
Ս րա ա մե նա բա ցա հայտ օ րի նա կը գա լիս է նին վեա ցի-
նե րից: Երբ նրանք Հովն ան մար գա րեից ի մա ցան, թե 
քա ղաքն ի րենց ամ բարշ տութ յան պատ ճա ռով պի տի 
կոր ծան վի, «նին վեա ցի մար դիկ հա վա տա ցին Աստ ծու 
պատ գա մին, պա հե ցո ղութ յուն հայ տա րա րե ցին և մե-
ծից մինչև փոք րը քուրձ հա գան:  Պահ քի ներ կա ձևին, 
այ սինքն` հա մա դամ կե րա կուր նե րից և մ սե ղե նից հրա-
ժար վե լու սո վո րութ յա նը, ա ռա ջին ան գամ հան դի պում 
ենք Դա նիե լի մար գա րեա կան գրքում, ուր աս ված է. 
«Այդ օ րե րին ես` Դա նիելս, ե րեք շա բաթ սու գի մեջ էի: 
Լավ հաց չկե րա, միս և գի նի չմտավ իմ բե րա նը, յու ղով 
չօծ վե ցի, մինչև որ վեր ջա ցան ե րեք շա բաթ նե րը»:


