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 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը ՀՀ Լո ռու, Տա վու շի, 
Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի, Ա րա րա տի և Ա րա գա ծոտ նի մար
զե րից հա վա նութ յան ար ժա նա ցած 11 ներդ րու մա յին ծրա
գիր ներ կա յաց րած գոր ծա րար նե րի հետ քննար կել է դրանց 
հե տա գա ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Üշվել է, որ 
վար կա վոր ման գոր ծըն թացն սկսվել է, ծրագ րե րի մեծ մա սի 
հա մար վար կերն ար դեն տրա մադր ման փու լում են: Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը հան դիպ ման մաս նա կից գոր ծա րար նե րից 
հե տաքրքր վել է պատ կան գե րա տես չութ յուն նե րի հետ ներդ
րու մա յին ծրագ րե րի հե տա գա ըն թաց քի առն չութ յամբ ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի մա սին: Ի պա տաս
խան` գոր ծա րար նե րը գո հու նա կութ յուն են հայտ նել հա մա
տեղ աշ խա տան քից: § Մար զե րից ներ կա յաց վող ծրագ րե րի 
ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ֆի նան սա վոր ման 
հիմ նա կան բեռն ընկ նում է պե տութ յան վրա, բայց մեզ պետք 
է, որ բիզ նես մենն իր վրա վերց նի բե ռի 60, 70, 80 %, և  ե թե 20, 
30 % է պա կա սում, մենք հա մե մա տա բար փոքր գու մար նե րով 
կփոր ձենք աշ խու ժաց նել¦,  ա սել է վար չա պե տը: 

Üեր կա յաց ված ներդ րու մա յին ծրագ րե րը հետև յալն են՝ 
Լո ռու մար զի Ամ րա կից հա մայն քում ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յան և Վա նա ձոր քա ղա քում § Ռոզֆ ռուդ¦ ար տադ րա մա սի 
ընդ լայ նում, Տա վու շի մար զի Իջ ևան քա ղա քում ժա մա նա կա
կից տեխ նո լո գիա նե րով բազ մա բերք ե լա կի ար տադ րութ յան 
զար գա ցում, Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե նիս քա ղա քում 
շին շի լա բու ծա կան տոհ մա յին տնտե սութ յան ընդ լայ նում և 
Վար դե նի սի պան րի գոր ծա րա նի զար գա ցում, Շի րա կի մար զի 
Գ յում րի քա ղա քում § Խե լա ցի տուն հա մա կար գի ար տադ րութ
յուն¦ և § Բա սեն¦ հյու րա նո ցա յին հա մա լի րի, առևտ րի կենտ
րո նի կա ռու ցում և հան րա յին սննդի կազ մա կեր պում, Ա րա
րա տի մար զի Մա սիս քա ղա քում սպան դա նո ցի ընդ լայ նում և 
թա փոն նե րի վե րամ շակ ման հոս քագ ծի կա ռու ցում, Ա րա գա
ծոտ նի մար զի §Ոս կե վազ¦ գի նու գոր ծա րա նի և զ բո սաշր ջութ
յան նոր ուղ ղութ յուն նե րի զար գա ցում, Աշ տա րակում մե տա ղի 
հղկու մից ու մշա կու մից պատ րաստ վող ի րե րի ար տադ րութ
յան և Սաղ մո սա վան հա մայն քում §Է կոմ յու նի թի¦ է կո թա ղա
մա սի հիմ նում:

***
ՀՀ Ս յու նի քի, Ար մա վի րի և Շի րա կի մար զե րում նա խա

տես ված ա ռաջ նա հերթ հա կա հե ղե ղա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման նպա տա կով կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին 
ֆոն դից գու մար կհատ կաց վի 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 տեին: 20162017թթ. ձմռան 
ա միս նե րին հան րա պե տութ յան գե տա վա զան նե րում կու տակ
ված բա վա կան քա նա կութ յամբ ձյան պա շա րը գար նան ա միս
նե րին ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ բարձ րաց ման ու հոր դա ռատ 
անձրև նե րի պա րա գա յում՝ գե տե րի ու հե ղե ղա տար նե րի խո
ցե լի տե ղա մա սե րի ամ րաց ման և մաքր ման աշ խա տանք ներ 
չի րա կա նաց նե լու դեպ քում, սե լավ նե րի ու հե ղե ղում նե րի ներ
գոր ծութ յու նը կա րող է հան գեց նել հսկա յա կան նյու թա կան 
վնաս նե րի:

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

կա ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել հեր թա կան խորհր դակ
ցութ յու նը, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են ՀՀ Ս յու նի քի և Լո ռու 
մար զե րից ներ կա յաց ված ներդ րու մա յին ծրագ րե րի փա թեթ
նե րը: Ս յու նի քի մար զից ստաց ված ծրագ րե րը վե րա բե րում էին 
գյուղ տեխ նի կա յի մա տա կա րար ման բա զա յի ձևա վոր մա նը, 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րի հիմն մա նը, օր գա նա կան 
գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մա նը և  այլն:  Լո ռու մար զից ներ կա
յաց վել էին հա ցի ար տադ րութ յա նը, ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րի ստեղծ մա նը, թղթե տոպ րակ նե րի ար տադ րութ յա նը, 
գյուղմ թեր քի վե րամ շակ մա նը վե րա բե րող ծրագ րեր: 

Վար չա պե տը նշել է, որ շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն
նե րը պետք է ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցեն մար զե րի գոր ծա
րար նե րի հետ, որ պես զի կա ռա վա րութ յու նում քննարկ ման 
ներ կա յաց վեն բո լոր հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի կող
մից նա խա պես գնա հատ ված և տն տե սա պես հաշ վարկ ված 
ծրագ րեր:

 Վեր ջերս պաշ տո նա կան այ ցով Վ րաս տա նում է գտնվել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: Նա հան դի պել է Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Լ ևան Դա վի
թաշ վի լիի հետ: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել է 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:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յանն առնչ վող մի 
շարք հար ցեր: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վել Վ րաս տա նում և Հա յաս տա նում գյու
ղատն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յան և  զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան ուղ ղութ յամբ ի րա կա
նաց վող քայ լե րին: Կող մե րը մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ են կա տա րել սննդամ թեր քի անվ տան
գութ յան, ա նաս նա բու ժութ յան և բու սա սա նի տա րիա յի ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, ինչ պես 
նաև եր կու երկր նե րի միջև առևտ րատն տե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րին առնչ վող   հար ցե րին:

Üա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը նշել է, որ կա ռա վա րութ յան կող մից գյու ղատն տե սութ յու նը 
գե րա կա ո լորտ հայ տա րա րե լը էա կա նո րեն նպաս տել է ո լոր տի զար գաց մա նը, ին չի արդ յունք ներն 
ակն հայտ են: Üա խա րա րը կար ևո րել է եր կու երկր նե րի  միջև փոր ձի փո խա նա կու մը և հե տա գա 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապն դու մը:

Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Լ ևան Դա վի թաշ վի լին հայ տա րա րել է, որ եր կու 
երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում և հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա
նա ցումն էա պես կնպաս տեն առևտ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը:

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Վ րաս տա նի սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա
ռա յութ յուն, պա րար տան յու թի և  ա նաս նա կե րի  ար տադ րութ յամբ զբաղ վող  գոր ծա րան ներ և գի
նու թան գա րան:

Առևտրատնտեսական նոր հարաբերություններ երկու 
երկրների միջև

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը և ՀՀ ագ րոարդ յու նա բե րա կան հա
մա կար գի աշ խա տող նե րի ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան րա պե տա
կան միութ յան նա խա գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յա նը  ստո րագ րել են սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան 
հու շա գիր:

Հու շագ րի նպա տակն է` հաս տա տել եր կա րա ժամ կետ և փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ
յուն մի շարք ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն նե րով, նպաս տել ո լոր տի աշ խա տող նե րի բա րե կե ցութ յան 
բարձ րաց մա նը, պաշտ պա նել նրանց աշ խա տան քա յին և սո ցիալտնտե սա կան ի րա վունք ներն ու 
շա հե րը, ինչ պես նաև ա ջակ ցել գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան զար գաց ման և 
շու կա նե րի ձևա վոր ման խնդիր նե րի լուծ մա նը: § Մեր նպա տակն է` այս հու շագ րով ստեղ ծել մի հար
թակ, ո րի մի ջո ցով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը կկա րո ղա նա նան դի մել և ս տա նալ ի րա վա
բա նա կան ա ջակ ցութ յուն: Հու սով եմ, այն կնպաս տի գյու ղա ցի նե րի սո ցիալտնտե սա կան կյան քի 
բա րե լավ մա նը և  ի րա վա կան դաշ տում նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ու խնդիր նե րի 
լուծ մա նը¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:  Üա խա րարն իր խոս քում ընդգ ծել է  նաև 
Ագ րոարհ միութ յան հետ հա ջող ված հա մա գոր ծակ ցութ յու նը փոքր ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ո լոր տում:  Հաս միկ Ջ հան գիր յանն իր հեր թին վտա հութ յուն է հայտ նել, որ գյու ղա ցի նե րին հու զող 
խնդիր նե րի լու ծումն ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ի րա կա նաց նել սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ
յան շրջա նակ նե րում: § Մենք շատ ենք կար ևո րում սույն հու շագ րի ստո րագ րու մը, քա նի որ կար
ծում ենք, որ եր կու կող մե րի փոխ հա մա ձայ նեց ված աշ խա տանք ներն ա վե լի արդ յու նա վետ կլի նեն: 
Եր կար տա րի ներ աշ խա տե լով գյու ղա ցիա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ` մենք ե կանք այն 
եզ րա կա ցութ յան, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Ագ րոարհ միութ յան միջև հա մա
գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն ար դեն հա սու նա ցել էր¦,  հա վե լել է Հաս միկ Ջ հան գիր յա
նը: Հու շագ րի շրջա նա կում նա խա տես վում է կազ մա կեր պել նաև հա մա տեղ խորհր դակ ցութ յուն
ներ, սե մի նար ներ, վե րա պատ րաս տում ներ, ժո ղով ներ՝ ուղղ ված ո լոր տի աշ խա տող նե րի շա հե րի 
ներ կա յաց մա նը և պաշտ պա նութ յա նը, հա մա գոր ծակ ցել հա մա պա տաս խան մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի, արհ միու թե նա կան միութ յուն նե րի, հիմ նադ րամ նե րի հետ և  այլն:
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Աջակցել շուկաների ձևավորման  խնդիրների լուծմանը
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Հանրային քաղաքականության նոր ծրագրեր
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Քննարկվել են կարտոֆիլագործության 
զարգացման ուղղությունները
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Ներդրումային ծրագրերի քննարկում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում հրա վիր վել էր 

խորհր դակ ցութ յուն` ՀՀ Կո տայ քի մար զից ստաց ված գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տին առնչ վող ներդ րու մա յին ծրագ րե րը քննար
կե լու նպա տա կով: Խորհր դակ ցութ յու նը վա րում էր փոխ նա խա
րար Ռո բերտ Մա կար յա նը, մաս նակ ցում էին ներ կա յա ցու ցիչ ներ` 
ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ
յու նից, §ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿից, Հա յաս տա նի փոքր և մի
ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նից, 
Հա յաս տա նում գյու ղա կան տա րածք նե րի տնտե սա կան զար
գաց ման  հիմ նադ րա մից, ծրագ րե րի շա հա ռու ներ և  այլ պա տաս
խա նա տու ներ:

 Ռո բերտ Մա կար յա նը նշել է, որ Կո տայ քի մար զից ստաց վել 
է գյու ղատն տե սութ յանն առնչ վող թվով 5 ներդ րու մա յին ծրագ րի 
ա ռա ջարկ: Üեր կա յաց ված ծրագ րե րի շրջա նա կում նա խա տես
վում է մար զում հիմ նել ժա մա նա կա կից հիդ րո պո նիկ ե ղա նա
կով աշ խա տող ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն,   գոր ծար կել կաշ
վի և կաշ վե ի րե րի գոր ծա րան,  այ գի նե րի կարկ տա պաշտ պան 
հա մա կար գե րի հա մար եր կաթ բե տո նե կուստ րուկ ցիա նե րի և 
կազ մա կեր պել հե նաս յու նե րի ար տադ րութ յուն, հիմ նել կա թի վե
րամ շակ ման ար տադ րա մաս և ս տեղ ծել ու սում նաար տադ րա կան 
կենտ րոն` գետ նախն ձո րից ի նու լին և պեկ տին ստա նա լու նպա
տա կով:  

 Պա տաս խա նա տու ներ, շա հա ռու նե րի հետ հա մա տեղ, 
քննար կել և տվել են ներ կա յաց ված ծրագ րե րի ֆի նան սա կան 
գնա հա տա կան նե րը, նպա տա կա հար մա րութ յունն ու հիմ նա վո
րում նե րը, ինչ պես նաև ֆի նան սա վոր ման ուղ ղութ յուն ներն ու 
ա ջակ ցութ յան տար բե րակ նե րը:

Քն նար կում նե րի արդ յուն քում ո րոշ վել է թվով 4  ծրա գիր` հա
մա պա տաս խան եզ րա կա ցութ յուն նե րով, ներ կա յաց նել ՀՀ կա
ռա վա րութ յան քննարկ մա նը, մե կը`  լրամ շա կել, քա նի որ շա հա
ռուն ծրագ րում լրա ցու ցիչ փո փո խութ յուն ներ էր նա խա տե սել:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա
նը հրա վի րել էր աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ յուն`  ՀՀում 
գոր ծող կար տո ֆի լա գործ նե րի միութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, խո շոր ար տադ րող նե րի և ներ մու ծող
նե րի մաս նակ ցութ յամբ` քննար կե լու մեր երկ րում կար տո ֆի լա
գոր ծութ յան ճյու ղի ըն թա ցիկ խնդիր ներն ու զար գաց ման հե ռան
կար նե րը:

 § Կար տո ֆի լա գոր ծութ յու նը Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ
յան ա ռա վել կա յա ցած ուղ ղութ յուն նե րից մեկն է, և ձեզ հետ նա
խա ձեռ նած այս հան դի պու մը նպա տակ ու նի հա մա տեղ քննար
կել ճյու ղի  հե տա գա զար գաց մա նը խո չըն դո տող խնդիր նե րը, 
ար տա հան ման ծա վալ նե րի վե րա կանգն ման հնա րա վո րութ
յուն նե րը, հաս կա նա լու հա մար, թե պե տութ յունն  ին չով կա րող 
է ա ջակ ցել և  օգտա կար լի նել, որ պես զի պա րե նա յին ա պա հո
վութ յան տե սանկ յու նից կար ևոր այս ո լորտն ինչ պես հարկն է 
զար գա նա, մաս նա վո րա պես բարձ րա նա բեր քատ վութ յու նը, 
իջ նի ինք նար ժե քը և մենք ու նե նանք մրցու նակ ար տադ րանք¦, 
նշեց  նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Կար ևո րե լով պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված փոխ գոր
ծակ ցութ յան շրջա նա կում նման ձևա չա փով հան դի պում նե րի 
հա ճա խա կի կազ մա կեր պու մը` ներ կա նե րը շեշ տե ցին, որ ո լորտն 
ի րա պես կա րե լի է հա մա րել կա յա ցած. շու կան ձևա վոր ված է, 
բա ցա կա յում են մե նաշ նորհ նե րը: Որ պես խո չըն դո տող խնդիր
ներ` բարձ րաց վե ցին մաս նա վո րա պես շրջա նա ռու մի ջոց նե րի 
սղութ յան, ի րաց ման, մե խա նի զա ցիա յի մաշ վա ծութ յան ու բա
ցա կա յութ յան, սոր տա թար մաց ման, տնկան յու թի սու բիս դա վոր
ման, որ պես § Վե րին Լար սին¦ այ լընտ րանք` պե տութ յան կող
մից  § Փո թի¦ նա վա հանգս տում լաս տա նա վի վար ձա կալ ման և  
այլ հար ցեր:

 Üա խա րա րը հայտ նեց, որ շու տով կմեկ նար կի գյուղ տեխ նի
կա յի ձեռք բեր ման լի զին գա յին ծրա գի րը, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
կըն ձե ռի ան հա մե մատ մատ չե լի պայ ման նե րով տեխ նի կա գնել: 

  Հան դիպ ման ըն թաց քում կար տո ֆի լա գործ ներն անդ րա
դար ձան նաև հա մակց ված պա րար տան յու թե րի կի րառ մա նը և 
ն շե ցին, որ դա ա ռա վել արդ յու նա վետ է, քան ա զո տա կան, ֆոս
ֆո րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թե րի ա ռան ձին օգ
տա գոր ծու մը, սա կայն դրա ձեռք բե րու մը փոքր քա նակ նե րով 
բա վա կա նին թանկ է և  ոչ նպա տա կա հար մար: Üա խա րարն 
ա ռա ջար կեց հա մա տեղ քննար կել, ձևա վո րել հստակ պա հան
ջարկ, ներ կա յաց նել գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն, 
որ պես զի բա նակ ցեն ար տադ րո ղի հետ և  ա ջակ ցեն կար տո ֆի
լա գործ նե րին` հնա րա վո րինս մատ չե լի պայ ման նե րով  և մեծ 
խմբա քա նա կով ձեռք բե րել պա րար տան յու թը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը,  անդ րա դառ նա լով կար տո ֆի լի ար
տա հան մա նը,  նշեց, որ  նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րը կու
սում նա սի րեն կար տո ֆիլ ներկ րող երկր նե րի շու կա նե րը, առ կա 
գնա յին քա ղա քա կա նութ յունն ու սոր տե րը, կկազ մեն կար տո ֆի
լի ար տա հան ման զար գաց մա նը միտ ված   ծրա գիր և կ ներ կա
յաց նեն ներ կա նե րին:

Խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րը պայ մա նա վոր վե ցին 
ա ռա ջի կա յում դարձ յալ հան դի պել` բարձ րաց ված խնդիր նե րի 
շուրջ հե տա գա ա նե լիք նե րը քննար կե լու նպա տա կով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ի րա վա բան նե րի հայ կա
կան ա սո ցիա ցիա յի (ԻՀԱ) պատ վի րա կութ յա նը, 
ո րը գլխա վո րում էր ա սո ցիա ցիա յի  նա խա գահ 
Կա րեն Զա դո յա նը: Հան դիպ ման նպա տակն էր` 
ուր վագ ծել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի ա ռաջ
նա յին խնդիր նե րը և ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 
շրջա նա կում, քն նար կել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վոր եզ րե րը:

Հան դիպ ման սկզբում Կա
րեն Զա դո յա նը տե ղե կաց րել 
է, որ ա սո ցիա ցիան Եվ րո պա
կան Միութ յան օ ժան դա կութ
յամբ, մի շարք գոր ծըն կեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ հա մա տեղ, Հա յաս տա
նի մար զե րում ի րա կա նաց
նում է 34 ա միս տևո ղութ յամբ 
§ Կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ
յան հանձ նա ռութ յուն¦ ծրա
գի րը, ո րը մեկ նար կել է 2016 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րին: Üա 
նշել է, որ ծրագ րի հիմ նա կան 
նպա տակն է` վեր հա նել մի 
շարք ո լորտ նե րում, այդ թվում` 
նաև գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռում առ կա խնդիր
նե րը և քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան ներգ րավ մամբ, մշա կել հան րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան նոր ծրագ րեր:

Ü րա խոս քով` ծրագ րով նա խա տես վում է, 
մաս նա վո րա պես` Ս յու նի քի, Գե ղար քու նի քի, Լո
ռու և Շի րա կի մար զե րում փոր ձա գի տա կան 
օ ժան դա կութ յան մի ջո ցով նպաս տել այդ թվում 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը և բ նա
գա վա ռի քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա
կա նաց ման գոր ծըն թաց քում դրանց մաս նակ
ցութ յան ա պա հով մա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ
նա տի Ա ռա քել յա նը ող ջու նել է  ա սո ցիա ցիա յի 

գոր ծու նեութ յու նը և ն շել,  որ գոր ծում է  նա
խա րա րին կից հա սա րա կա կան խոր հուրդ, ինչ
պես նաև պար բե րա բար հան դի պում  է ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և կար
ևո րա գույն հար ցե րից է հա մա րում գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տը կա նո նա կար գող միաս նա կան 
փաս տաթղ թի՝ գյու ղատն տե սութ յան մա սին 
օ րեն քի մշա կու մը: Üա խա րա րը  նշել է,  որ նա
խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րը պատ րաս տա

կամ են գոր ծուն ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել, որ
պես զի աշ խա տանք ներն ա վե լի արդ յու նա վետ և 
սեղմ ժամ կետ նե րում ի րա կա նաց վեն: 

§Այ սօր գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կան 
ա ռան ձին օ րենք ներ, բազ մա թիվ հա յե ցա կար
գեր, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ա պա հո վել ո լոր տի 
միաս նա կան կար գա վո րու մը: Հ նա րա վո րութ յան 
դեպ քում մենք պատ րաստ ենք միա վո րել այս 
խնդրի լուծ մամբ շա հագրգռ ված բո լոր ու ժե րին, 
նաև քայ լեր ձեռ նար կել խնդրի ու սում նա սիր ման 
շուրջ¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: 
Քն նարկ վել են նաև երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նող այլ հար ցեր: 

Պետական աջակցության ծրագրերի արդյունքում տնտեսվել 
են գումարներ, որոնք կուղղվեն գյուղտեխնիկայի 

սուբսիդավորմանը
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յա նի մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վել են 2017 թվա կա նին ի րա կա նաց
վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը և  ըն
թա ցիկ խնդիր նե րը: 

 Üա խա րա րը նշել է, որ պե տա կան ա ջակ
ցութ յան ծրագ րե րով անց կաց ված մրցույթ նե րի 
արդ յուն քում` ըն թա ցիկ տա րում հնա րա վոր է 
ե ղել գու մար ներ տնտե սել, ո րոնք կուղղ վեն նոր 
ծրագ րի` գյուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման սուբ սի
դա վոր մա նը:  Մաս նա վո րա պես §Գ յու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում¦ ծրագ րի 
շրջա նա կում տար բեր ախ տո րո շիչ և հա մա ճա
րա կա յին մի ջո ցա ռում ներ կա տա րե լու հա մար 
պատ վաս տան յու թե րի ձեռք բեր ման նպա տա
կով նա խա տես ված 456 մլն դ րա մից բա նակ
ցութ յուն նե րի արդ յուն քում տնտես վել է շուրջ 30 
մլն դ րա մը:  §Ե թե նա խորդ տա րի ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տրա մադ րել 
էր 4 մլրդ դ րա մի բյու ջե տա յին վարկ` պա րար
տան յութ ներկ րե լու և մոտ 2 մլրդ 110 մլն դ րամ 
սուբ սի դա վոր ման հա մար, ա պա ըն թա ցիկ տա
րում պա րար տան յու թե րի տրա մադր ման ծրագ
րի սուբ սի դա վոր մա նը նա խա տես վում է ուղ ղել 
ըն դա մե նը 900 մլն դ րամ, ին չի արդ յուն քում 
հնա րա վոր կլի նի տնտե սել մոտ 1 մլրդ 200 մլն 
դ րամ¦, նշել է նա խա րա րը:

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նի տե ղե կաց մամբ` պա
րար տանյու թե րի մա տա կա րար ման մրցույ թում 
հաղ թող են ճա նաչ վել նվա զա գույն գնա յին ա ռա
ջարկ ներ կա յաց րած Մա սի սի § Բեր րիութ յուն¦, 
ռու սա կան § Տոր գո վիյ դոմ Դոնս կոյ Ագ րո խիմ
ցենտր¦ և  ի րա նա կան պա րար տան յութ ներ մու
ծող § Բա րան գրուպ¦ ըն կե րութ յուն նե րը: Սուբ
սի դա վոր ման արդ յուն քում պա րար տանյու թը 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին կտրա
մադր վի նա խորդ տար վա գնե րով: 

Անդ րա դառ նա լով մթեր ման դի մաց պարտ

քե րի վճա րում նե րին` նա խա րա րը նշել է, որ այս 
պա հի դրութ յամբ, ընդ հա նուր պարտ քը, ըստ 
մթե րող նե րի ներ կա յաց րած տվյալ նե րի, կազ
մում է շուրջ 1 մլրդ 467 մլն դ րամ: Üա խա րա րը 
հա վաս տիաց րել է` գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յու նը մշտա կան կա պի մեջ է մթե
րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ և հետ ևում 
է մա րում նե րի գոր ծըն թա ցին, կազմ ված է մա
րում նե րի ժա մա նա կա ցույց, հա մա ձայն ո րի 
մինչև հու նիս ա միս պարտ քե րի 90 տո կոսն ար
դեն մար ված կլի նի (փետր վա րին` շուրջ 586 մլն, 
մար տին` 415 մլն, ապ րի լին` 160 և  այլն): 

Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը լավ նո րութ յուն ու ներ 
§ Վի նար¦ ըն կե րութ յան պար տա տե րե րի հա
մար. նրանք շու տով ամ բող ջութ յամբ կստա նան 
ի րենց հա սա նե լիք գու մար նե րը: Դա տա խա
զութ յու նից, ո րը Գ յուղ նա խա րա րութ յան միջ
նոր դութ յամբ քննում է § Վի նա րի¦ գոր ծը, օ րերս 
տե ղե կաց րել են, որ այս պա հին գոր ծա րա նի 
պա հեստ նե րում առ կա է 12 հա զար դե կա լիտր 
սպիրտ, ո րը ՊԵԿի քննչա կան վար չութ յու նը 
կա պա րակն քել է, իսկ այդ քա նա կը բա վա րա
րում է, որ պես զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րին ու նե ցած պարտ քերն ամ բող ջութ յամբ 
մար վեն: Üա խա րա րի խոս քով` մի քա նի օր ժա
մա նակ է տրվել ըն կե րութ յա նը ի րա ցու մը կազ
մա կեր պե լու հա մար, և  ե թե § Վի նա րը¦ սպիր տը 
չի րաց նի, ա պա նա խա րա րութ յու նը դարձ յալ 
կմի ջամ տի և կ կազ մա կեր պի վա ճառ քը:

 Üա խա րա րի տե ղե կաց մամբ` շու տով գյուղ
տեխ նի կա յի տրա մադր ման ծրա գիրն ար դեն 
կներ կա յաց վի քննարկ ման, նա խա տես վում 
է ա պա հո վել շատ ցածր տո կո սադ րույք ներ, 
որ պես զի բո լոր վար կու նակ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րը, կոո պե րա տիվ նե րը, հա
մայնք ներն ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի կա
րո ղա նան ձեռք բե րել ի րենց անհ րա ժեշտ տեխ
նի կան: 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ
յան ո րոշ մամբ, 2012 թվա կա նից գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տում  գե րա կա խնդիր է  հա մար վել գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի ստեղ ծու մը: Կոո
պե րա ցիա յի խթա նու մը միտ ված է նպաս տե լու փոքր 
և  ըն տա նե կան գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը, ար տադ րո ղա կա նութ
յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, նոր տեխ
նո լո գիա նե րի ներդր մա նը, շու կա յի և ֆի նան սա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յա նը: «Ագ րոլ րա տու »   
պաշտոնաթերթի հյուրն է ՀՀ ԳՆ աշ խա տա կազ մի 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա յին ա ջակ ցութ յան 
բաժ նի պետ Մա րիան նա Խա չատր յա նը:

− Տի կին Խա չատր յան, 2014 թվա կա նից գոր ծում է 
ՀՀ ԳՆ աշխատակազմի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն
տե սա կան կոո պե րա ցիա յին ա ջակ ցութ յան բա ժի նը, 
ի՞նչ գերխն դիր ներ ու նի այն: 

−Ա ռաջ նա յին գոր ծա ռույթ նե րից է կոո պե րա ցիա
յի բնա գա վա ռը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի 
բա րե լա վու մը: Բա ժի նը մշտա պես հա մա գոր ծակ ցում է 
կոո պե րա տիվ ե րի հետ և  ի րա զերկ ված է վեր ջին նե րիս 
գոր ծու նեութ յա նը խո չըն դո տող խնդիր նե րին: Ի րենց 
մտա հո գիչ հար ցե րով մեզ հա ճախ են դի մում կոո պե րա
տի վի նա խա գահ ներ, կոո պե րա տիվ հիմ ե լու ցան կութ
յուն ու նե ցող  ան հատ ֆեր մեր ներ, ո րոնց ի րա զե կում 
ենք բնա գա վա ռը կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի 
վե րա բեր յալ, բարձ րաց ված հար ցե րի կար գա վոր ման 
նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք հնա րա վոր լու ծում եր: 
Բա ժի նը հա մա գոր ծակ ցում է նաև գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա ցիա յի բնա գա վա ռում գոր ծող տե ղա կան և մի
ջազ գա յին բո լոր կա ռույց նե րի հետ: 

−Իսկ ինչ պի սի՞ն է օ րենսդ րա կան դաշ տը: 
−2015 թվա կա նը նշա նա վոր վեց նրա նով, որ դեկ

տեմ բե րի 21ին Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց 
«Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի մա սին» Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քը: Օ րեն քի կի
րարկ ման կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ՀՀ ար դա
րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր
ծա կա լութ յու նում գրանց վել է 54 գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը դեռևս չու ներ 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա ցիա յի բնա գա վա ռը կար
գա վո րող մեկ, ամ բող ջա կան, հա մա պար փակ օ րենք, և 
կոո պե րա տիվ ե րի բնա գա վա ռը, հիմ ա կա նում, կար
գա վոր վում էր ՀՀ 1998 թվա կա նի մա յի սի 5ի Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր
քով  և մի շարք այլ ի րա վա կան ակ տե րով: Օ րենսգր քով 
սահ ման ված են մի շարք հիմ ա րար կա նոն ներ, ո րոնք 
ծա ռա յում են կոո պե րա տիվ ե րի բնա գա վա ռը կար գա
վո րող օ րենսդ րա կան այլ փաս տաթղ թե րի հա մար՝ որ
պես ու ղե ցույց: Մի ջազ գա յին կոո պե րա տիվ չա փո րո շիչ
նե րի հա մա ձայն` գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե
րի բո լոր տե սակ ներն ու ձևե րը՝ սկսած ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցող կոո պե րա տիվ ե րից, մինչև ար տադ րա կան 
կոո պե րա տիվ եր, սահ ման վում են նույն չա փո րո շիչ
նե րով և  երկր նե րի մեծ մա սում կար գա վոր վում են մեկ, 
հա մընդ հա նուր օ րեն քով: Օ րեն քի նա խա գի ծը մշակ վել 
է մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի հի ման վրա: Ի րա կա
նաց վել է մոտ 30 երկր նե րի կոո պե րա տիվ ե րի օ րենք
նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն: Թե պետ այն 
սահ մա նա փակ վում է գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա
տիվ ե րով, այն կար ևոր է առ հա սա րակ կոո պե րա տիվ
նե րի հա մար և կա րող է հիմք հան դի սա նալ ա պա գա յում 
կոո պե րա տիվ ե րի մա սին ընդ հա նուր օ րեն քի հա մար: 

− Հա սա րա կութ յան կող մից ինչ պե՞ս է ըն կալ վում 
կոո պե րա ցիա յի գա ղա փա րը: 

−Լր ջո րեն ու սում ա սի րե լով թե՛ զար գա ցած, թե՛ 
զար գա ցող երկր նե րի փորձն ու   այն հա մադ րե լով վեր
ջին տա րի նե րին մեր երկ րում ծա վալ վող կոո պե րա տիվ 
շարժ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հետ, այ նու ա մե
նայ նիվ,  մե զա նում գո յութ յուն ու նի բուն կոո պե րա տիվ 
գա ղա փա րի ըն կալ ման խնդիր: Դեռևս հա սա րա կութ
յան լայն խա վի կող մից կոո պե րա տիվ հաս կա ցութ յու նը 
ճիշտ չի ըն կալ վում: Հա ճախ այն շփո թում են  կոլտն
տե սութ յուն նե րի (կոլ խոզ նե րի) հետ: Կոո պե րա տի վը ոչ 
կոլտն տե սութ յուն է, ոչ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն, 
ոչ էլ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն: Այն բիզ նես 
է, ո րը, ինչ պես և տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան որևէ 
այլ տե սակ, պար տա վոր է ղե կա վար վել ընդ հա նուր 
տնտե սա կան սկզբունք նե րով: Կոո պե րա տի վը գոր
ծու նեութ յան ա ռանձ նա հա տուկ տե սակ է այն պարզ 
պատ ճա ռով, որ այն և՛ ան դամ ե րի ըն կե րակ ցութ յուն 
է, և՛ ձեռ նար կութ յուն:  Կոո պե րա տի վը պետք է դի տել 
որ պես մաս նա վոր ձեռ նար կա տի րութ յան այն պի սի 
ձև, ո րը պատ կա նում է իր ան դամ ե րին, հա մա տեղ 
վե րահսկ վում է նրանց կող մից և ծա ռա յութ յուն ներ ու 
ապ րանք ներ մա տու ցում նրանց հա մար: Այլ խոս քով, 

գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ագ րո պա րե նա յին 
հա մա կար գում գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ի րա
վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող ինք նա վար, 
տնտե սա կան, ան դամ ե րի հետ փո խա դարձ նպա
տակ ներ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն է: Կոո պե րա տի
վի փո խա դարձ նպա տա կը` ապ րանք նե րի և ծա ռա
յութ յուն նե րի մա տա կա րար ման մի ջո ցով ան դամ ե րի՝ 
սպա ռող նե րի և մա տա կա րար նե րի շա հե րի բա վա րա
րում է: Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը մաս նակ ցում են 
և՛ որ պես սե փա կա նա տեր, և՛ որ պես օգ տա տեր: Ն րանք 
ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցե լու կոո պե րա տի վի նպա
տակ նե րի ձևա կերպ մա նը, ո րո շում ե րի կա յաց մա նը և 
վե րահսկ ման ու գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րին: 

−Իսկ ինչ պի սի՞ դե րա կա տա րութ յուն ու նեն կոո
պե րա տիվ ե րը գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ո լոր տում: 

− Կոնկ րետ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում գոր
ծող կոո պե րա տիվ երն ամ բողջ  աշ խար հում վճռա կան 
դե րա կա տա րութ յուն են ու նե ցել գյու ղատն տե սութ յան  
զար գաց ման գոր ծում: Կոո պե րա տիվ շարժ ման մի ջազ
գա յին փորձն ակն հայ տո րեն վկա յում է, որ կոո պե րա
տիվ երն արդ յու նա վետ են ոչ միայն զար գա ցած, այլև 
զար գա ցող շու կա յա կան տնտե սութ յուն ու նե ցող երկր
նե րում: Պատ մա կան վկա յութ յուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ կոո պե րա տիվ ե րն  ա վե լի լավ են գո յատ ևում ոչ 
միայն ճգնա ժա մե րի ժա մա նակ, քան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի այլ տե սակ նե րը, այլև ա ռա վել հա ջո ղութ յամբ 
են դի մա կա յում ճգնա ժա մե րի ազ դե ցութ յա նը: Կոո պե
րա տիվ մո դե լը մշտա պես հար մար վել է փո փոխ վող 
պայ ման նե րին և զար գա ցել են տար բեր քա ղա քա կան 
պայ ման ներ, տնտե սա կան զար գաց ման աս տի ճան, 
մշա կու թա յին բնու թագ րեր և պատ մա կան հենք ու նե
ցող երկր նե րում: Կոո պե րա տիվ ե րի հա ջո ղութ յան և  
եր կա րա կե ցութ յան հիմ ա կան պատ ճառն այն է, որ շա
հագրգռ ված են ոչ թե ա ռա վե լա գույ նի հասց նել ներդ
րող նե րի շա հույ թը, այլ՝ բա վա րա րե լու հա մայն քի կա

րիք նե րը:  
− Ինչ պե՞ս ստեղ ծել կոո պե րա տիվ, ի՞ նչ պայ ման

ներ են հար կա վոր:  
− Հեշտ գործ չէ կոո պե րա տի վի ստեղ ծում ու  հա

ջող զար գա ցու մը: Ընդ հա նուր առ մամբ, ժա մա նա կա
տար և բարդ գոր ծըն թաց է: Դա է վկա յում կոո պե րա
ցիա յի զար գաց ման մի ջազ գա յին փոր ձը, որ տեղ այս 
տնտես վար ման ձևն  ու նի հար յու րամ յակ նե րի պատ
մութ յուն. այն ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վում է:    Կոո
պե րա տի վի հա ջող զար գաց ման կար ևոր նա խա պայ
ման են կա ռա վա րա կան հմտութ յուն ներ և  ու նա կութ
յուն ներ ու նե ցող ու ժեղ ա ռաջ նորդ նե րի ընտ րութ յու նը: 
Գոր ծու նեութ յան ո րո շա կի նպա տա կի շուրջ կա մա վոր 
կեր պով հա մախմբ ված գյու ղա ցիա կան խում բը դեռևս 
կոո պե րա տիվ չէ. սա է ցույց տա լիս մեր երկ րում ար դեն 
գոր ծող բազ մա թիվ կոո պե րա տիվ ե րի փոր ձը: Կոո պե
րա տի վը ձեռ նար կութ յան տե սակ է, հա մա տեղ բիզ նե սի 
ձև, ո րը պետք է լավ հաս կա նալ նախ քան դրան ձեռ
նա մուխ լի նե լը: Հետ ևա բար, երբ ան հատ ֆեր մեր նե րը 
կոո պե րա տիվ հիմ ե լու հա մար դի մում են մեր ա ջակ
ցութ յա նը, ա ռաջ նա հերթ փոր ձում ենք պար զել, թե 
արդ յո՞ք տի րա պե տում են կոո պե րա տիվ գա ղա փա րա
խո սութ յա նը:  

−Ո րո՞նք են կոո պե րա տիվ ե րի ձա խող ման հիմ
նա կան պատ ճառ նե րը: 

− Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ կոո պե րա տիվ ե րի ձա
խող ման գլխա վոր պատ ճա ռը ան դամ ե րի ոչ լիար ժեք 
մաս նակ ցութ յունն է: Երբ կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը 
չեն մաս նակ ցում տվյալ կոո պե րա տի վի աշ խա տանք
նե րում, պար տա վո րութ յուն ներ չեն ստանձ նում կոո պե
րա տի վի հան դեպ, հանձ նա ռու չեն ընդ հա նուր հա ջո
ղութ յան հար ցում: Կոո պե րա տի վի զար գաց ման հա մար 
ան դամ ե րը պետք է մաս նակ ցութ յուն ու նե նան հետև
յալ 3 մա կար դակ նե րում՝ մաս նակ ցութ յուն ներդ րում
նե րով, մաս նակ ցութ յուն ո րո շում ե րի կա յաց մա նը և 
մաս նակ ցութ յուն ռիս կե րի մեղ մաց մանն ու օ գուտ նե րի 
բաշխ մա նը: Քա նի որ կոո պե րա տիվ ե րը ցան կա ցած 
կազ մա կեր պութ յան նման կանգ նած են տնտե սա կան 
և քա ղա քա կան մի ջա վայ րին, շու կա յի պայ ման նե րին և  
ան դամ ե րի պա հանջ մունք նե րին հար մար վե լու մար
տահ րա վեր նե րի առջև, ուս տի պետք է մշտա պես յու
րաց նեն ար տադ րութ յան նոր տեխ նո լո գիա ներ, բիզ նե
սի կա ռա վար ման նոր ե ղա նակ ներ, գտնել ան դամ ե րի 
վստա հութ յու նը պահ պա նե լու նոր ու ղի ներ: 

−Իսկ ի՞նչ քայ լեր են ար վում ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից՝ կոո պե րա տիվ
նե րի ձևա վո րու մը խթա նե լու ուղ ղութ յամբ:  

− Ճիշտ է, այս ո լոր տում դեռևս շատ ա նե լիք ներ 
կան, բայց մինչ այ սօր ու նե ցած ձեռք բե րում երն ար դեն 
իսկ հու սադ րող են, և կար ծում եմ, քայլ առ քայլ կա րող 
ենք հաս նել անհ րա ժեշտ արդ յուն քի: Ներ կա յումս ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից մշակ
վում է գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րին ա ջակ
ցութ յան պե տա կան ծրա գիր, ո րի նպա տակն է` պե տա
կան ա ջակ ցութ յան մե խա նիզմ ե րի մի ջո ցով խթա նել 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի զար գա ցու մը:  

Հար ցազ րույ ցը՝ Նել լի Սա հակ յա նի 

Ա չա ջու րը Տա վու շի մար զի խո շոր հա մայնք նե
րից է: Այս տեղ բա վա կա նին շատ են ա նաս նա պա
հութ յամբ զբաղ վող նե րը, քա նի որ պայ ման նե րը 
նպաս տա վոր են: Ան հանգս տա ցո ղը միայն ֆի նանս
նե րի բա ցա կա յութ յունն է:

Գ յու ղում ար դեն կա յա ցած, գյու ղատն տե սութ յան 
զար գաց մա նը միտ ված ա ռա քե լութ յուն է ի րա կա նաց
նում Վա լե րիկ Ղալ թախչ յա նը, ով հայտ նի է հա կա մար
տութ յան տա րի նե րին` որ պես մար զի սահ ման նե րի 
պաշտ պան, Ա չաջ րի ջո կա տի հրա մա նա տար, այժմ` 
գյու ղի ԵԿՄ –ի նա խա գահ: Հայ րե նա սի րութ յունն ու աշ
խա տան քի հան դեպ պա տաս խա նատ վութ յու նը նրա 
հա մար նպա տակ են ու ա պա գա:  Նա ձգտում է հայ րե
նի գյու ղը տես նել բա րե կա ցիկ ու ա պա հով: Թեև բան
կա յին կա ռույց նե րը մեր ժել էին գյուղ վարկ ստա նա լու 
նրա հայ տը` պատ ճա ռա բա նե լով տա րի քա յին շե մը,  
բայց հա մառ ֆեր մե րը սե փա կան հնա րա վո րութ յուն նե
րով սկզբում գնեց 50 գլուխ ոչ խար և սկ սեց կա մաց
կա մաց ընդ լայ նել տնտե սութ յու նը: Տես նե լով նրա ան
սահ ման նվիր վա ծութ յունն այդ ճյու ղի հան դեպ` եղ բոր 
որ դին` Ա լեք սեյ Ղալ թախչ յա նը, որ ՌԴում բա վա կա նին 
ճա նաչ ված գոր ծա րար է, օգ նեց ֆեր մա յի ձեռք բեր ման 
գոր ծում, ա վե լաց րեց գլխա քա նա կը` հասց նե լով գրե թե 
300ի: Եվ այս տե ղից սկսվեց եր կու նվիր յալ նե րի հա
մա տեղ գոր ծու նեութ յու նը` ա մեն ինչ ա նել` տնտե սութ

յու նը ճա նա չե լի դարձ նե լու և  է կո լո գիա պես մա քուր 
մսամ թերք ար տադ րե լու գոր ծում: Բո զախ տե սա կի 
ոչ խար նե րի գլխա քա նա կը տա րեց տա րի ա վե լաց վեց, 
ֆեր ման հա գե ցավ նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով: 
Ա ռա ջի կա յում, երբ հո տը տե ղա փոխ վի սա րա մաս,տա
րած քը կընդ լայն վի և  ա վե լի նպաս տա վոր պայ ման ներ 
կստեղծ վեն:

 Գոր ծա րար նե րը նպա տա կադր վել է նաև ստեղ ծել 
սե փա կան խա նու թը` է կո լո գիա պես մա քուր մսամթերքն 
սպա ռո ղին հասց նե լու հա մար: Ար դեն ծրագր վում է ևս  
եր կու տնտե սութ յուն ու նե նա լու խնդի րը` ճա գա րա բու
ծութ յուն և թռչ նա բու ծութ յուն:

Տն տե սութ յան կա յաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում 
ու նեն նաև Ռազ միկ և Հ րայր Ղա րա յան նե րը: Ա ռա ջի
կա յում լրա նում է Ռազ մի կի 80րդ տա րե դար ձը: Տա րի
նե րը չեն փո խել նրան. նույն կեն սու րախ, աշ խա տա սեր 
և բա րի մարդն է: Այս տնտե սութ յու նում միակ խնդի րը 
բրդի ի րա ցում է: Կու տակ վել  է 300 կգ բուրդ: Ա լեք
սեյ Ղալ թախչ յա նը թեև բա վա կա նին լայն հնա րա վո
րութ յուն ներ ու նի բիզ նե սը զար գաց նե լու ՌԴում, բայց 
նա խընտ րում է գու մար նե րը ներդ նել հայ րե նի գյու ղում: 
Ն րա հա մար շատ կար ևոր է գյու ղի զար գա ցու մը և 
մարդ կանց հա մար  նոր  աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը: 

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի գոր ծա դիր տնօ րեն 
Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը մաս նակ ցել է ՀՀ ԳՆ սննդամ
թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան 
և « Նի դեր լանդ նե րի ա ռա ջա տար փոր ձա գետ ներ» 
հիմ ադ րա մի` PUMի միջև հու շագ րի ստորագր
ման ա րա րո ղութ յա նը: Փաս տա թուղ թը ստո րագ րել 
են  ՍԱՊԾ պետ Իշ խան Կա րա պետ յա նը և PUM կազ
մա կեր պութ յան  Հա յաս տա նի կոոր դի նա տոր Ալ
բերտ Վե թե րինգ սը: Հու շա գի րը Հա յաս տա նի սննդի 
շղթա յի տնտես վա րող նե րի հա մար մի ջազ գա յին 
փորձն ու գի տե լիք նե րը ու սում ա սի րե լու և գործ
նա կա նում կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի լայն 
դաշտ է ստեղ ծում: 

 Հու շագ րի ստո րագր 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 (նստա վայ րը՝ Թ բի լի սի) Յոս Դաու
ման, ՍԱՊԾ պե տի տե ղա կալ Լու սի նե Դավթ յա նը, 
սննդամթեր քի անվ տան գութ յան և  ո րա կի հսկո ղութ
յան տես չութ յան պետ Վա հե Դա նիել յա նը, ինչ պես 
նաև ՓԱՄ հիմ ադ րա մի հա յաս տան յան ներ կա յա ցու
ցիչ Սու րեն Խու դա վերդ յա նը: 

PUMը շա հույթ չհե տապն դող կազ մա կեր պութ յուն 
է, որն իր ա վե լի քան 3.000 կա մա վորփոր ձա գետ նե րի 
կար ճա ժամ կետ խորհր դատ վա կան ա ռա քե լութ յուն նե
րի մի ջո ցով, ա ջակ ցում է գոր ծա րա րութ յա նը զար գա

 Դա վիթ Դավթ յա նը, ա վար տե լով 
ՀԱԱՀի ա նաս նա բու ժա կան ֆա կուլ տե
տը, ձեռ նա մուխ է ե ղել տնա մերձ ճա
գա րա բու ծութ յան զար գաց մա նը: Տն տե
սութ յու նում բուծ վում են բա ցա ռա պես 
մաք րա ցեղ կեն դա նի ներ, ո րոնց գլխա
քա նակն օ րե ցօր ա վե լա նում է: 

Այս տեղ ա ճեց վող մաք րա ցեղ կեն
դա նի նե րը մեծ պա հան ջարկ են վա յե
լում ֆեր մե րա յին այն տնտե սութ յուն
նե րի կող մից, ո րոնք նա խա տե սում են 
զբաղ վել տոհ մա յին ճա գա րա բու ծութ
յամբ: «Տ նա մերձ ճա գա րա բու ծութ յու
նը Հա յաս տա նում պետք է զար գա նա, 
քա նի որ այդ պի սով ստեղծ վում են նոր 
աշ խա տա տե ղեր, լուծ վում է զբաղ վա
ծութ յան խնդի րը:  Ճ յու ղով կա րող են 
զբաղ վել նույ նիսկ այն պի սի ան ձիք, ով
քեր այլ աշ խա տանք ու նեն, քա նի որ 
ճա գա րա բու ծութ յունն այն քան էլ աշ խա
տա տար չէ: Փոք րիկ տնտե սութ յուն նե
րը, ո րոն ցում կա րե լի է բու ծել առն վազն 
2530 մայր, հնա րա վո րութ յուն են տա
լիս բա վա րա րել ոչ միայն ըն տա նի քի 

մսի պա հան ջար կը, այլև ի րա կա նաց նել 
վա ճառք», այս եզ րա հանգ ման է ե կել 
Դա վիթ Դավթ յա նը: 

Ֆեր մե րը կար ևո րում է մաս նա գի
տա կան մո տե ցու մը՝ տնտե սութ յան զար
գաց ման ա ռու մով: Այս պես, օ րի նակ, 
ա նաս նա գո մե րը, ո րոն ցում պահ վում են 
կեն դա նի նե րը, պետք է ու նե նան բա վա
րար ջեր մաս տի ճան: «Զ բաղ վե լով ճա
գա րա բու ծութ յամբ` ֆեր մե րը ներդ նում է 

իր է ներ գիան, ո րը կեն դա նին հետ է վե
րա դարձ նում՝ ար տադ րան քի տես քով: 
Ուս տի, աշ խա տանք նե րը պետք է մաս
նա գի տո րեն այն պես կազ մա կեր պել, որ
պես զի արդ յուն քը մեծ լի նի, իսկ ճյու ղով 
զբաղ վե լը դառ նա արդ յու նա վետ: Ա ռա
ջին պայ մանն այն է, որ գոր ծին պետք 
է մո տե նալ սի րով, քա նի որ աշ խա տում 
ես կեն դա նու հետ»,  նշում է Դա վի թը, 
ա պա հա վե լում, որ թեև ճա գա րա բու
ծութ յու նը պա հան ջում է մեծ ներդ րում
ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, միա ժա մա նակ 
ա պա հո վում է նաև բարձր արդ յունք: 
Իսկ դրա հա մար ա նաս նա գո մում պետք 
է ա պա հո վել բա վա րար պայ ման ներ, 
դրանք պետք է լի նեն հար մա րեց ված: 
Օ րի նակ, օ դը մշտա պես պետք է լի
նի մա քուր, ոչ շատ խիտ, պար տա դիր 
պետք է գոր ծի օ դա փոխ ման հա մա կար
գը: Այլ կերպ ա սած`  ճա գար նե րի բուծ
ման հա մար պետք է ա պա հո վել հա
մա լիր պայ ման ներ: «Ա ռա ջին հեր թին 
պետք է ճիշտ ձևով կա ռու ցել և հար մար 
տե ղում տե ղադ րել վան դակ նե րը: Իսկ 
դրա հա մար ֆեր մե րը պետք է նա խա
պես ո րո շի, թե ճա գա րա բու ծութ յան ո՞ր 
ուղ ղութ յունն է զար գաց նե լու, քա նի որ 
միմ յան ցից միան գա մայն տար բեր վում 
են մսի ար տադ րութ յան կազ մա կեր պու
մը, մայ րա կան կազ մի բու ծու մը, ձա գե րի 
ար տադ րութ յու նը և  այլն»,  ա վե լաց նում 
է փոր ձա ռու մաս նա գե տը: 

Մաս նա գետ նե րը կար ևո րում են 
նաև այն հան գա ման քը, որ ճա գար նե
րի հա մար պետք է ստեղծ վեն այն պի
սի պայ ման ներ, որ պես զի կեն դա նին 
չմատն վի խու ճա պի, քա նի որ այն շատ 
բնո րոշ է այս կեն դա նի նե րին, ին չը պայ
մա նա վոր ված է վեր ջին նե րիս ֆի զիո
լո գիա կան կա ռուց ված քով: Բա ցի այդ, 
պետք է լիար ժեք պայ ման ներ ստեղծ
վեն կեն դա նի նե րի ար տա թո րան քի 
ա րագ հե ռաց ման հա մար, որ պես զի օ դի 
մեջ գա զա յին գո յա ցութ յուն նե րը չգե րա
զան ցեն թույ լատ րե լի սահ մա նը, դրա 
հետ ևան քով կա րող են լի նել թու նա վոր
ման դեպ քեր: Նոր հիմ ադր վող տնտե
սութ յուն նե րին ֆեր մերն ա պա հո վում է 
մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յամբ, 
նույ նիսկ տրա մադ րում է ա նաս նա գո
մի կա ռուց ման սխե ման, անհ րա ժեշտ 
օ ժան դակ սար քա վո րում եր, պա րա
գա ներ, կե րա տե սակ ներ և  այլն: Ա նաս

նա շեն քը գծագ րե լիս կար ևոր վում է այն 
հան գա ման քը, որ բո լոր տա րածք ներն 
օգ տա գործ վեն արդ յու նա վե տո րեն: 

«Ա ռողջ կեն դա նի ներ ու նե նա լու հա
մար գլխա քա նա կը միան շա նակ պետք է 
ձեռք բե րել  տոհ մա յին տնտե սութ յուն նե
րից, որ պես զի հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ
վի բարձր ե կամ տա բե րութ յան ա պա հո
վու մը: Տոհ մա յին տնտե սութ յուն նե րում 
ճիշտ է ընտր վում մայ րա կան կազ մը՝ 
հաշ վի առ նե լով կեն դա նի նե րի գե նե
տի կա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 
Որ պես մայր` ընտ րում ենք սո վո րա բար 
հան գիստ, խա ղաղ պահ վածք ու նե ցող 
կեն դա նի նե րին: Այ նու հետև, ա ռա ջին և  
երկ րորդ ծնե րից հե տո ևս կա տար վում 
է զտում՝ ընտր վում է մայ րա կան կազ մի 
հիմ ա կան գլխա քա նա կը»,  պատ մում 

է ֆեր մե րը, ա պա հա վե լում, որ ա ռողջ 
կեն դա նի ներ ծնվում են ա ռողջ մո րից: 
Այս հան գա մանք նե րով է պայ մա նա
վոր ված տոհ մա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ա ռա վե լութ յուն նե րը: Ն րա տե ղե կաց
մամբ, մայ րա կան կազ մի ընտ րութ յան 
հար ցում, կար ևոր վում է նաև կեն դա նու 
կաթ նատ վութ յու նը, ո րը կարող է տևել  
60 օր: Լիար ժեք կաթ նատ վութ յան պա
րա գա յում ձա գե րը եր կու ա միս շա րու
նակ սնվում են մայ րա կան կա թով, ին չի 
շնոր հիվ դրանք լի նում են ա ռողջ, իսկ 
հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ցու ցա
բե րում են մեծ դի մադ րո ղա կա նութ յուն: 

Ու շագ րավ   այն է, որ այդ ժա մա նա կա
հատ վա ծում կեն դա նին ըն դու նում է մայ
րա կան բնազդ նե րը: Այ նու հետև ձա գերն 
ա ռանձ նաց վում են և հա մա րա կալ վում: 

« Ֆեր մե րի ա ռաջ նա հերթ խնդիրն 
այն է, որ ա ռա վե լա գույնս նվա զեց նի 
ռիս կե րը՝ ժա մա նա կին կա տա րե լով բո
լոր անհ րա ժեշտ կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում ե րը՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով 
կեն դա նու լա վա գույն պահ ված քի հա
մար պա հանջ վող բո լոր պայ ման նե րը», 
կար ևո րում է Դա վի թը: Կար ևոր վում է 
նաև կեն դա նի նե րի լիար ժեք կե րակ րու
մը, ո րի հա մար այս տնտե սութ յու նում 
ստեղծ վել են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ
ման նե րը: Ի դեպ, Դա վի թը նա խա տե
սել է կազ մա կեր պել խորհր դատ վա կան 
դա սըն թաց ներ՝ սկսնակ ճա գա րա բույծ
նե րի հա մար: Ինչ վե րա բե րում է ճա գա
րի բարձ րար ժեք մսին, ա պա վեր ջի նիս 
պա հան ջար կը մի քա նի ան գամ գե րա
զան ցում է ա ռա ջար կին, այ սինքն կա րող 
է ի րաց վել այն քան, որ քան կար տադր
վի: Ճա գա րի մի սը լա վա գույն սննդամ
թերք է հան դի սա նում շա քա րա յին դիա
բե տով հի վանդ նե րի, ինչ պես նաև ե րե
խա նե րի հա մար: Մ սի շու կա յա կան գի նը 
ևս ն պաս տա վոր է տնտե սութ յուն նե րի 
զար գաց ման հա մար: 

« Ճա գա րա բու ծութ յու նը գյու ղատն
տե սա կան ա րագ զար գա ցող ճյու ղե րից 
մեկն է, ո րին պետք է ցու ցա բե րել ոչ 
միայն ան հա տա կան, այլև՝ պե տա կան 
մո տե ցում: Այս ճյու ղի ա ռա ջըն թա ցի 
հա մար ևս պետք է գոր ծեն պե տա կան 
ծրագ րեր՝ ինչ պես, օ րի նակ՝ տա վա րա
բու ծութ յան, ոչ խա րա բու ծութ յան և  այլ 
ճյու ղե րի զար գաց ման հա մար»,  նշում 
է Դա վի թը, ա պա հա վե լում, որ ճա գա
րա բու ծութ յու նը Հա յաս տա նում ե ղել է 
ա վան դա կան ճյու ղե րից մե կը և  ու նի 
զար գաց ման մեծ հե ռան կա րայ նութ յուն: 
Այ սօր խնդիր չկա նաև՝ կապ ված պատ
վաս տան յու թե րի ձեռք բեր ման հետ 
(ինչ պես տա րի ներ ա ռաջ էր), քա նի որ 
հան րա պե տութ յու նում ապահովվում է 
անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ պատ վաս
տան յու թերով, ո րոնք ունեն մեծ արդ յու
նա վե տութ յուն: Ի դեպ, տնտե սութ յու
նում կազ մա կերպ վում է նաև մատ չե լի 
գնե րով տոհ մա յին ճա գա րա մայ րե րի 
վա ճառք: 

Նել լի Սա հակ յան

¶àðÌ²ð²ðàôÂÚàôÜ

ցող երկր նե րում՝ նպաս տե լով փոքր և մի ջին ձեռ նար
կութ յուն նե րի զար գաց մա նը: Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի 
և PUMի միջև նույն պես ստո րագր վել է փո խըմբռն ման 
հու շա գիր, ո րով հո լան դա ցի ա վագ փոր ձա գետ ներն 
ի րենց գի տե լիքն ու փորձն են կի սե լու հայ գոր ծա րար
նե րի հետ: ՍԱՊԾ ղե կա վա րը կար ևո րել է տնտե սա վա
րող նե րին` պե տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե
րում նախ ևա ռաջ հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա
կան գի տե լիք նե րով ու խորհր դատ վութ յամբ ա պա հո
վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: «Այս հու շագ րով ամ րագր
վող հա մա գոր ծակ ցութ յան հիմ ա կան նպա տակն է` 
ա ջակ ցել այն տնտե սա վա րող նե րին, ո րոնց մոտ, պե
տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման արդ յուն
քում, հայտ նա բեր վել են խախ տում եր, թե րութ յուն ներ, 
շե ղում եր: Հո լան դա ցի բարձ րա կարգ փոր ձա գետ նե
րի ներգ րա վու մը, նրանց կու տա կած եր կա րատև փոր
ձի, գի տե լիք նե րի ու հմտութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ո լոր տում ցան կա լի 
արդ յուն քի հաս նե լու լրա ցու ցիչ հնա րա վո րութ յուն է», 
ա սել է Իշ խան Կա րա պետ յա նը:  

Ալ բերտ Վե թե րինգ սը հա վաս տիաց րել է, որ ի րենց 
կող մից ոչ միայն կբա վա րար վեն հրա վիր վող փոր ձա
գե տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, այլև ե րաշ խա վո
րել, որ ակն կալ վող արդ յունք նե րը կլի նեն գո հա ցու ցիչ. 
այդ մա սին են վկա յում Հա յաս տա նում հա ջո ղութ յամբ 

ի րա կա նաց ված 53 գոր ծա րար ծրագ րե րը: Նա նշել է, 
որ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յու նը կազ մա կեր պութ
յան հիմ ա կան թի րախ նե րից մեկն է, և գո հու նա կութ
յուն է հայտ նել, որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յունն 
ա ռաջ նորդ վում է ոչ թե տնտե սա վա րող նե րին պատ
ժե լու, այլ՝ մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե
րե լու  սկզբուն քով: Դես պան Իոս Դաու մա նը ող ջու
նել է ո րա կի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի ներդր մանն 
ուղղ ված  քայ լե րը և  ու շագ րավ հա մա րել,  որ հու շագ
րի ստո րագր ման օ րը լրա նում է նաև եր կու երկր նե րի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան  25 տա րին:

www.smednc.am
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2016թ OASI (Ավստ րիա կան զար գաց ման ծրագ
րի) շրջա նակ նե րում մեկ նար կել է  «Օր գա նա կան 
մրգի ար տադ րութ յան ընդ լայ նում՝ օր գա նա կան այ
գի նե րի կա ռա վար ման բա րե լավ ման և գ յու ղա ցի նե
րին օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի
վի մեջ ընդգր կե լու մի ջո ցով» գրան տա յին ծրա գի րը: 
Ծ րա գիրն ի րա կա նաց նում է օր գա նա կան պտղա բու
ծութ յամբ զբաղ վող « Ծի րա նի այ գի» ՍՊԸն և հա մա
ֆի նա սա վոր վում է Շեն ԲՀԿ կող մից:

20112015 թթ. ըն թաց քում, օր գա նա կան գյու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման մի տում երն ակն հայտ 
դար ձան, երբ Հայ կա կան վե րամ շա կող ձեռ նար կութ
յուն նե րը, ար տա հա նող նե րը, ինչ պես նաև գյու ղատն
տե սա կան ներդ րանք ներ մու ծող նե րը փոր ձում էին 
ու նե նալ ի րենց օր գա նա կան ար տադ րան քը և դուրս 
գալ ար տա քին շու կա: Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե
րի գրե թե կե սն ար տադ րում էր տար բեր օր գա նա կան 
ար տադ րանք` հիմ ա կա նում հյութ, խյուս, չո րաց րած 
մրգեր և թե յեր: 

Սակայն պատ կերն այլ է օր գա նա կան  հում քի 
ար տադ րութ յան ո լոր տում՝  այդ հում քի քա նա կը սահ
մա նա փակ է: Որ պես զի ֆեր մե րը մտնի օր գա նա կան 
հա մա կարգ և ձեռք բե րի  հա վաս տա գիր,  առն վազն 

23 տար վա ան ցու մա յին ժա մա նա կաշր ջան է անհ րա
ժեշտ:  Այ սօր վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներն ու կա ռա
վա րութ յու նը  պատ րաստ չեն ա ջակ ցել ֆեր մեր նե րին և  
ան ցու մա յին շրջա նում  նրանց հետ կի սել պար տա դիր 
օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց ման ծախ սը: Դե պի օր գա
նա կան ար տադ րութ յան անց ման ծախ սերն ու ռիս կե
րը մում են ֆեր մեր նե րի ու սե րին, ով քեր ի վի ճա կի չեն  
ինք նու րույն ի րա կա նաց նել դրանք: Սա է պատ ճա ռը, 

որ այ սօր այ գե գոր ծութ յամբ զբաղ վող շատ ֆեր
մեր ներ չեն կա րո ղա նում մուտք գոր ծել օր գա նա
կան ար տադ րութ յան հա մա կարգ:

Ծ րագ րի հիմ ա կան նպա տակն է` նպաս
տել ՀՀում օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան, 
մաս նա վո րա պես՝ պտղա բու ծութ յան զար գաց
մա նը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում նա խա տես վում 
է Ար մա վի րի ( Բաղ րամ յա նի տա րա ծաշր ջա նի) 
և Ա րա գա ծոտ նի մար զե րից 1520 ֆեր մեր նե րի 
(մոտ 50 հա) ընդգր կել օր գա նա կան ար տադ
րութ յան մեջ՝ նրանց միա վո րե լով կոո պե րա տի
վի մեջ: Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի հա մար 
կկի րառ վի խմբա յին սեր տի ֆի կա ցիա, ո րը կօգ
նի նվա զեց նել սեր տի ֆի կաց ման ծախ սե րը յու
րա քանչ յուր տնտե սութ յան հա մար:  

« Ծի րա նի Այ գի» ՍՊԸի նպա տակն է` ցույց 
տալ իր սե փա կան դրա կան փոր ձը և  հան դես 
գալ ֆեր մեր նե րի մոտ` որպես   օր գա նա կան ար

տադ րութ յու նն ա ռաջ տա նող շար ժիչ ուժ, ո րը կօգ նի 
ա վե լի մեծ թվով ֆեր մեր նե րի ներգ րա վել օր գա նա կան 
ար տադ րութ յան մեջ: 

« Ծի րա նի Այ գի» ՍՊԸն ա ռա ջին օր գա նա կան 
պտու ղն ար տադ րող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րից մեկն է: Այ գի նե րը ստեղծ վել են դեռևս 20012003 
թվա կան նե րին, մի շարք մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի և Շեն ՀԿի թե մա տիկ ա ջակ ցութ յամբ:  
Հենց սկզբից գա ղա փա րը մեկն էր` նոր օր գա նա կան 
այ գի ներ տնկել և  օր գա նա կան մրգի ար տադ րութ յան 
մի ջո ցով  լրա ցու ցիչ ե կա մուտ ա պա հո վել:

Այ սօր ՀՀում օր գա նիկ այ գի նե րի հիմ ադր ման 
հա մար բա ցա կա յող մա տա կա րար օ ղակ նե րից մե կը 
նաև պտղա տու ծա ռե րի օր գա նիկ տնկան յու թի բա ցա

կա յութ յունն է: Օր գա նիկ նո րա տունկ այ գի նե րի հիմ
ման կամ առ կա այ գի նե րի լրա ցում ե րի հա մար ստիպ
ված են օգ տա գոր ծել ա վան դա կան ե ղա նա կով ա ճեց
ված տնկի ներ: « Ծի րա նի այ գի» ՍՊԸ  նա խա տե սում է 
ստանձ նել օր գա նիկ տնկի նե րի ա ճեց ման տնկա րա նի 
հիմ ման աշ խա տանք նե րը: Քա նի որ ՍՊԸ հան դի սա
նում է ար դեն իսկ սեր տի ֆի կաց ված տնտե սութ յուն, 
ա պա նա կա րող է 1.5 տա րվա աշ խա տան քից հե տո 
ֆեր մեր նե րին վա ճա ռել  օր գա նա կան տնկան յութ: Օր
գա նիկ տնկի նե րի օգ նութ յամբ հնա րա վոր է նպաս տել 
նոր օր գա նիկ այ գի նե րի մա կե րես նե րի ընդ լայն մա նը և 
կր ճա տել  կամ թեթ ևաց նել սեր տի ֆի կաց ման գոր ծըն
թա ցը` նոր հիմ ադր վող այ գի նե րի հա մար: 

Ս/թ. փետր վա րի 18ին Ար մա վի րի մար զի Շե նիկ 
գյու ղում կա յա ցավ ա ռա ջին «Օր գա նա կան միրգ ար
տադ րող նե րի» սպա ռո ղա կան  կոո պե րա տի վի հիմ ա
դիր ժո ղո վը: Այն վա րում էր Շեն ԲՀԿ կող մից հրա վիր
ված կոո պե րա ցիա յի փոր ձա գե տը: Ա ռա ջին օր գա նա
կան միրգ ար տադ րող նե րի կոո պե րա տի վին ան դա
մակ ցել է 17 ֆեր մեր , ո րոնք ու նեն 15 հա պտղա տու 
այ գի ներ: «Օր գա նա կան միրգ ար տադ րող նե րի» սպա
ռո ղա կան  կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցե լու ա ռա ջին և 
հիմ ա կան նա խա պայ մա նը` սեր տի ֆի կաց ված օր գա
նա կան ար տադ րութ յան վա րում է:  Ա ռա ջի կա 2 տա
րի նե րի ըն թաց քում կոո պե րա տի վի բո լոր ան դամ երն  
ամ բող ջութ յամբ կփո խեն ի րենց տնտես ավար ման 
ամ բողջ հա մա կար գը` օր գա նա կան սեր տի ֆի կաց ման 
պա հանջ նե րի հա մա ձայն:  

 Շենի գյու ղատն տե սա կան խմբի կող մից լի նե լու է 
ըն թա ցիկ խորհր դատ վութ յուն: Ար դեն իսկ կազմ վել են 
օր գա նիկ այ գի նե րի խնամ քի և բուժ ման ան հա տա կան 
գրա ֆիկ ներ, ո րոնք  տրա մադր վել  են  կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րին:  Տասն յակ տա րի նե րի պրակ տիկ փորձ 
ու նե ցող Շենի գյու ղատն տե սա կան խում բը և « Ծի րա
նի Այ գի» ՍՊԸն պատ րաստ են ա ջակ ցել կոո պե րա
տի վի բո լոր ան դամ ե րին՝ ա վան դա կա նից օր գա նա
կան ար տադ րութ յան ան ցու մը մեղ մե լու հա մար:  

Ն վարդ Շահ մու րադ յան
Շեն ԲՀԿ

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

 Ձուն ա մե նասնն դա րար մթերք նե
րից մեկն է, նրանում պա րու նա կող օգ
տա կար վի տա մին ներն ու սննդանյու
թերն ա պա հո վում են օր գա նիզ մի 
կա յուն աճն ու զար գա ցու մը` միա ժա
մա նակ  հե ռու պա հե լով հի վան դութ
յուն նե րից: 

Ձ վի օգ տա կար հատ կա նիշ ներն ամ
բող ջո վին պահ պան վում են, երբ հա վե
րը պահ վում են ա զատ պայ ման նե րում 
և սն վում լիար ժեք, բնա կան ծագ մամբ 
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րով (ցո րեն, 
գա րի, ե գիպ տա ցո րեն), ու նեն մշտա կան 
կա նաչ ա րո տի հնա րա վո րութ յուն: 

Բ նակ չութ յան մեջ՝ ձվի հան դեպ 
պա հան ջար կի ա վե լաց ման պատ ճա ռով, 
լայն թափ ստա ցավ ձվի ար տադ րութ յու
նը ոչ ա վան դա կան ե ղա նա կով, ստեղծ
վե ցին հզոր թռչնա ֆաբ րի կա ներ, ո րոնք 

ամ բող ջութ յամբ գրա վե ցին ձվի շու կան`  
աս տի ճա նա բար դուրս մղե լով ա վան
դա կան թռչնա բու ծութ յամբ զբաղ վող 
մանր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րին: Սա կայն ոչ ա վան դա կան ե ղա նա
կով վան դա կա յին պահ ված քի պայ ման
նե րում ստաց վող մթեր քը ո րա կա կան 

հատ կա նիշ  նե  րով 
զգա լիո րեն զի ջում է 
օր գա նա կան ձվին, 
քա նի որ թռչուն
ները,  արևի բա ցա
կա յութ յան պատ
ճա ռով, չեն ստնում 
ա մե նանհ րա ժեշտ 
վ ի  տ ա  մ ի ն ն  ն ե  ր ը ` 
հատ կա պես վի տա
մին D: 

Ար ևի և կա նաչ 
տա րած քում զբոս
նե լու հնա րա վո
րութ յան բա ցա կա
յութ յու նը զգլիո րեն 
բացասաբար է ազ

դում  թռչուն նե րի դի մադ րո ղա կա նութ
յան վրա, այդ պատ ճա ռով թռչուն նե րի 
կե րա բաժ նի մեջ կա նո նա վոր կեր պով 
ա վե լաց նում են հա կա բիո տիկ ներ, իսկ 
դրա հետ ևան քով ստաց ված սննդամ
թեր քը դառ նում է վա սա կար օգ տա
գործ ման հա մար: 

Վեր ջին տա րի նե րին ամ բողջ աշ
խար հում խրա խուս վում է ա վան դա կան 
ե ղա նա կով ձվի ար տադ րութ յու նը, գո
յութ յուն ու նեն հստակ կա նոն ներ, ո րոնք 
ան պայ ման պետք է պահ պան վի, ե թե 

սննդի  փա թե թա վոր ման վրա նշված է 
Օր գա նա կան պի տա կը: Հաշ վի առ նե լով 
օր գա նա կան ձվի հան դեպ բնակ չութ յան 
ա ճող պա հան ջար կը` ան հատ ձեռ նե րեց 
Ա րա մա յիս Սա հակ յանն իր ըն տա նի քի 
հետ միա սին 2006 թվա կա նից ձեռ նար
կել է օր գա նա կան ձվի ար տադ րութ յուն 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ոս կե վազ գյու
ղում: 

Եր կա րատև ներդ րում ե րից և տա
րի նե րի ըն թաց քում փորձ ձեռք բե րե լուց 
հե տո, Սա հակ յան նե րի ըն տա նի քը ո րո
շեց ներ կա յա նալ սե փա կան ապ րան
քա նի շով, որն ան վան վեց « Farm Food»` 
այսինքն ֆերմայինձվի ար տադ
րութ յուն: Չ նա յած թռչուն նե րը 
պահ վում են ա զատ պայ ման
նե րում,  սա կայն տնտե սութ յու
նում բուծ վում են բա ցա ռա պես 
Եր ևան յան կար միր  ցեղի թռչուն
ներ, ո րոնց խնամքն ի րա կա
նաց վում է ֆեր մա յի տա րած քում` 
սկսած մեկ օ րե կա նից: 

Թռ չուն նե րի խնամքն ի րա
կա նաց վում է` օգ տա գօր ծե
լով Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
ա ռա ջա տար ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րի փոր ձը: Թռչուն
ները կե րակր վում են սե փա
կան բա ղադ րա տոմ սով պատրաստված 
կերպով` մի միայն հա տի կա յին մշա կա
բույ սե րով` կա նաչ  կամ չո րաց ված խո
տով: Ֆեր մա յում առ կա են թռչուն նե րի 
ա ռողջ խնամ քի հա մար նա խա տես ված   
շի նութ յուն ներ և  ա մե նա կար ևո րը` խմե
լու մա քուր ջուր, ո րը հա ղոր դում է ձվին 

և թռչ նամ սին յու րա հա տուկ համ: 
Բա վա րար շեն քա յին պայ ման նե րը 

թույլ են տա լիս ա պա հո վել կա յուն ջեր
մաս տի ճան` թռչուն նե րի հա մար աշ նան 
և ձմ ռան ա միս նե րին, ին չի շնոր հիվ, ամ
բողջ տար վա ըն թաց քում, տնտե սութ յու
նում ստա նում են ո րակ յալ և թարմ հավ
կիթ` ի տար բե րութ յուն տնա կան պայ
ման նե րում պահ վող հա վե րի: 

Մո տա կա տա րի նե րին տնտե սութ
յու նը մտա դիր է զգա լիո րեն ա վե լաց նել 
թռչուն նե րի թևա քա նա կը, նաև ձեռ նար
կել օր գա նա կան թռչնամ սի ար տադ
րութ յուն, քա նի որ եր ևան յան կար միր 

ցե ղա տե սա կի թռչուն նե րը հա մար վում 
են մսաձ վա տու: Տն տե սութ յունն աշ խա
տում է  գրե թե ա ռանց վար կա յին մի ջոց
նե րի ներգ րա վվա ծութ յան՝  սե փա կան 
ե կա մուտ նե րի հաշ վին:

Դա վիթ Սա հակ յան
ֆեր մեր
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ԱՎԵԼԻ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա

ռա յութ յու նը 2016 թ. դեկ տեմ բե րի վեր
ջին հրա պա րա կեց « Հա յաս տա նի  Հան
րա պե տութ յան 2014 թ.Գ յու ղատն տե սա
կան հա մա տա րած հաշ վառ ման հիմ ա
կան արդ յունք նե րը» վի ճա կագ րա կան 
ժո ղո վա ծուն:  Ժո ղո վա ծու ի շնոր հան դե
սին մաս նակ ցել են ՀՀ փոխ վար չա պե
տը, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը և 
Գ յու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ
վառ ման (ԳՀՀ) ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծում ԱՎԾին ա ջակ ցած մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի (Ավստ րիա յի կա ռա վա
րութ յուն, Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յուն, ԱՄՆ գյուղ դե պար տա
մենտ, ԵՄ, ՀԲ, ՄԱԿի ՊԳԿ, ՄԱԿի ԶԾ) 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Հա յաս տա նի պատ մութ յան մե ջ 
ա ռա ջին ան գամ անց կաց ված ԳՀՀն շր
ջա դար ձա յին հանգր վան է երկ րի տնտե
սութ յան գե րա կա ճյուղ հան դի սա ցող գյու
ղատն տե սութ յան հե տա գա զար գաց ման 
գոր ծում:  Բուն տվյալ նե րի հա վաք մա նը 
մաս նակ ցել է շուրջ 4.500 մարդ: Ինչ պես 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ
ÎðÂ²Î²Ü

 Հա յաս տա նի սննդամ թեր քի մա տա կա րար ման 
ար ժեշղ թան ա վե լի անվ տանգ հե ռան կար ու նի` շնոր
հիվ հա տուկ կրթա կան ծրագ րի, ո րը կյան քի է կոչ վել 
ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան 
(ԱՄՆ ՄԶԳ) ա ջակ ցութ յամբ` ԱՄՆ Վիր ջի նիա Թեք 
և Փեն սիլ վա նիա յի նա հան գա յին հա մալ սա րան նե րի 
և Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա
նի միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րե րի 
շրջա նա կում:  

 Վեր ջերս ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո
նի բա կա լավ րիա տի ա վագ կուր սի 29 ու սա նող  և 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 մեկ աշ խա տա կից 
ստա ցան Փեն սիլ վա նիա յի նա հան գա յին ( ՓենՍ տեյթ) 
հա մալ սա րա նի հա վաս տագ րեր` «Սնն դի անվ տան գութ
յան հա մա կար գե րի կա ռա վա րում» թե մա յով` Հա յաս
տա նում ա ռա ջին կրթա կան ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ 
ա վար տե լու կա պակ ցութ յամբ: Հա վաս տագ րա յին ին
տեն սիվ ծրա գի րը նպա տա կաուղղ ված է Հա յաս տա նում 
սննդամ թեր քի մա տա կա րար ման շղթա յի անվ տան
գութ յան բա րե լավ մա նը՝ սննդի վե րամ շա կու մից ու փա
թե թա վո րու մից մինչև պահ պա նում, շու կա յա հա նում և 
ս պա ռում:

 Չորս շա բաթ վա ըն թաց քում ծրագ րի մաս նա կից նե
րը ձեռք բե րե ցին սննդա գի տութ յան և սնն դի անվ տան
գութ յան ո լոր տում ա մե նա վեր ջին գի տա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի վրա հիմ ված գի տե լիք ներ: 
Լա բո րա տոր պա րապ մունք նե րը և դա սա խո սութ յուն
նե րը նե րա ռում էին  վեց մո դուլ ներ՝ Սնն դա գի տութ յան 
հի մունք ներ, Սա նի տա րիա, Սնն դի միկ րո կեն սա բա
նութ յուն, Վե րամ շակ ման  վե րահս կո ղութ յուն և թթ վեց
ված սննդամ թերք, HACCP հա մա կարգ, Սնն դամ թեր քի 
պաշտ պա նութ յուն: Մո դուլ նե րի դա սա վան դու մը զու
գորդ վում էր վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն ներ` Ար մե
նիա Վայն, Նո յան, Մա րիան նա և  այլ ըն կե րութ յուն նե ր 
ու սում ա ճա նա չո ղա կան այ ցե լութ յուն նե րով: Այս ա մե նը 
ու սա նող նե րին հա ղոր դեց գործ նա կան փոր ձա ռութ յուն 
և Հա յաս տա նի սննդի անվ տան գութ յան ո լոր տի հե տա
գա ա ռա ջըն թա ցի հա մա ր  անհ րա ժեշտ հմտութ յուն ներ: 
Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի հա վաս տագ րա յին 

այս ծրա գի րը կյան քի է կոչ վել ԱՄՆ ՄԶԳի կող մից ֆի
նան սա վոր վող « Նո րա րա րութ յուն հա նուն գյու ղատն տե
սա կան կրթութ յան և վե րա պատ րաստ ման» (InnovATE) 
ծրագ րի մի ջո ցով: 

 Հա վաս տագ րե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յա նը ներ
կա էին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նը և գ յուղ նա խա րա րութ յան սննդի անվ տան
գութ յան պե տա կան տես չութ յան պետ Իշ խան Կա րա
պետ յա նը: Նա խա րար Ի. Ա ռա քել յա նը ջեր մո րեն շնոր
հա վո րեց «Սնն դի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի 

կա ռա վա րում» ծրագ րի ա ռա ջին դա սըն թա ցի 
շրջա նա վարտ նե րին` հույս հայտ նե լով, որ Ագ
րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի բա կա լավ
րիա տի ա վար տա կան կուր սի ու սա նող նե րը 
մոտ ա պա գա յում ի րենց  ծան րակ շիռ խոս քը 
կա սեն սննդի անվ տան գութ յան կար ևո րա
գույն բնա գա վա ռում: Նա խա րա րը մաս նա
վո րա պես նշել է. « Շատ կար ևոր է, որ այս 
դա սըն թա ցի ժա մա նակ ձեռք բե րած գի տե
լիք նե րը կի րա ռե լի դարձ նեք գործ նա կա նում և 
նոր մշա կույթ բե րեք  մեր ի րա կա նութ յուն»: Ի. 
Ա ռա քել յա նը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ
նել ծրա գիրն ա վար տած ու սա նող նե րից լա վա
գույն նե րին աշ խա տան քի հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռել ՍԱՊՏում՝ բուհն ա վար տե լուց հե տո:

Իր  ող ջույ նի  խոս քում  ԱՄՆ  ՄԶԳ  հա
յաս տան յան ա ռա քե լութ յան տնօ րեն Դե բո
րա Գ րի զե րը նշեց, որ Ագ րո բիզ նե սի հե տա

զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
(ICARE) ԱՄՆի և Հա յաս տա նի միջև ե զա կի հա մա գոր
ծակ ցութ յան արդ յունք է: « Մենք գո հու նա կութ յամբ ենք  
հետ ևել, թե  իր գո յութ յան 16 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ICAREն  ինչ պի սի ա ռա ջըն թաց է ապ րել՝ դառ նա լով 
ագ րո բիզ նե սի ո լոր տում մի ջազ գա յին լա վա գույն չա փո
րո շիչ նե րը կի րա ռող կար ևո րա գույն հաս տա տութ յուն: 
Հա վաս տագ րա յին այս ծրա գի րը նպա տա կաուղղ ված է 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան և սնն դի վե րամ շակ ման 
ձեռ նար կութ յուն նե րի կա րիք նե րի բա վա րար մա նը: Այն 
նաև ՀՀ բարձ րա գույն կրթութ յան հա մա կար գին ան նա
խա դեպ հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում` ա ռա ջար կե լու 
սննդի անվ տան գութ յանն առնչ վող խնդիր նե րի ի րա զեկ 
լու ծում եր: ԱՄՆ ՄԶԳն հ պար տութ յամբ է ա ջակ ցում 
այս պի սի աշ խա տանք նե րին»,  ա սաց տի կին Գ րի զե րը, 
հա վե լե լով, որ ծրա գի րը կնպաս տի նաև ագ րո բիզ նե սի 
հատ վա ծում աշ խա տա տե ղե րի ա վե լաց մա նը:

Իր շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձը հղե լով ՀԱԱՀի և 
ԱՀԿՄԿ/ICARE հիմ ադ րա մի հեր թա կան նո րա րա րա
կան, մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րի վրա հիմ ված կրթա
կան ծրագ րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին` ՀԱԱՀ ռեկ
տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Ար շա լույս Թար վերդ յա նը 
նշեց, որ, ար ձա գան քե լով աշ խա տա շու կա յի այ սօր վա 
ի րա կան կա րիք նե րին, հա մալ սա րա նը ներ կա յումս ի րա
կա նաց նում է կրթա կան ծրագ րե րի լուրջ բա րե փո խում
ներ: «Այդ գոր ծում դրա կան արդ յունք ներ կա րող էինք 
ակն կա լել՝  հատ կա պես  հա մա գոր ծակ ցե լով  մի ջազ գա
յին  կա ռույց նե րի հետ: Պետք է գո հու նա կութ յամբ նշենք, 
որ ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծեց կապ հաս տա տել Միաց յալ 
Նա հանգ նե րի 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: Կարճ 
ժա մա նա կում մշակ վեց խտաց ված ծրագ րե րի մի մո դուլ, 
որն ի րա կա նաց վեց Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում: Հի մա 
ար դեն, տես նե լով մեր ու սա նող նե րի ձգտում երն ու ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը, այս հնա րա վո րութ յու նը պետք է 
օգ տա գոր ծենք հա մալ սա րա նի մյուս մաս նա գի տութ յուն
նե րում ևս ն ման սխե մա յով կրթութ յուն կազ մա կեր պե լու 
հա մար», նշել է Ա. Թար վերդ յա նը:  

Դա սըն թա ցի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին ա վար տա
կան վկա յա կան ներ հանձ նե ցին` ԱՄՆ ՄԶԳ հա յաս տան յան 
ա ռա քե լութ յան տնօ րեն Դե բո րա Գ րի զե րը, ՀԱԱՀ ռեկ տոր 
Ար շա լույս Թար վերդ յա նը, ԱՀԿՄԿ/ICARE հիմ ադ րա մի 
տնօ րեն Վար դան Ու ռուտ յա նը և Ին նովԵՅԹ Հա յաս տան 
նա խագ ծի տնօ րեն Ան ջե լա Նի լը նը:  

 Մե կամս յա դա սըն թա ցը դա սա վան դում էին Ին
նովԵՅԹ Հա յաս տան նա խագ ծի և ՀԱԱՀի գոր ծըն կեր 
հա մալ սա րան նե րը ներ կա յաց նող հայտ նի փոր ձա գետ
ներ՝ Վիր ջի նիա Թեք հա մալ սա րա նի սննդա գի տութ յան 
և տեխ նո լո գիա յի դե պար տա մեն տի ղե կա վար դոկտ. 
Ջո զեֆ Մար սին, ՓեննՍ տեյթ հա մալ սա րա նի սննդա գի
տութ յան պրո ֆե սոր, սննդի անվ տան գութ յան և  ո րա կի 
ծրագ րե րի ղե կա վա րի տե ղա կալ դոկտ. Քեթ րին Քա թե րը 
և նույն հա մալ սա րա նի հետ   դոկ տո րա կան հե տա զո տող 
գիտ նա կան դոկտ. Սի րոզ Պո կա րե լը: Դոկտ. Մար սին և 
դոկտ. Քա թե րը նա խա պես կազ մել էին դա սըն թա ցի ու
սում ա կան պլա նը՝ հիմ վե լով դա սա վանդ ման ի րենց 
փոր ձի և սնն դի անվ տան գութ յան ո լոր տի՝ Հա յաս տա
նում առ կա կոնկ րետ կրթա կան կա րիք նե րի վրա:

 Հա վաս տագ րա յին ծրագ րի շա րու նա կա կա նութ
յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով սննդի անվ տան գութ յան 
և միկ րո կեն սա բա նութ յան հա յաս տան ցի չորս փոր ձա
գետ ներ ա մե րի կա ցի գոր ծըն կեր նե րին օգ նե ցին դա սըն
թա ցի վար ման ժա մա նակ: Զա րու հի Դավթ յա նը, Սեր գեյ 
Չախ մախչ յա նը (Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րոն` ՔԱՐԴ), Դա վիթ Պի պո յա նը և Մե լի նե Բեգ
լար յա նը (ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա) 
կստանձ նեն հե տա գա յում Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նում սննդի անվ տան գութ յան ծրագ րի դա սա
վանդ ման պար տա կա նութ յու նը:

Հա մոզ ված ենք, որ «Սնն դի անվ տան գութ յան հա
մա կար գե րի կա ռա վա րում» նո րա րա րա կան, Հա յաս
տա նում ան նա խա դեպ կրթա կան ծրա գի րը, սննդի 
անվ տան գութ յան ա ռու մով, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի և  առ հա սա րակ սպա ռող լայն հան րութ յան առջև 
ծա ռա ցած և դեռևս ան պա տաս խան մա ցած բազ մա
թիվ հար ցե րի լա վա գույն պա տաս խանն է կրթութ յան 
մա կար դա կում:

ԱՄՆ ՄԶԳի կող մից ֆի նան սա վոր վող Ին նովԵՅԹ 
(InnovATE) ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ԱՄՆ չորս հա
մալ սա րան նե րի ( Վիր ջի նիա Թեք, ՓենՍ տեյթ, Թաս քի
գի և Ֆ լո րի դա յի) մաս նակ ցութ յամբ ստեղծ ված կոն սոր
ցիու մի  կող մից: Ին նովԵՅԹի հա յաս տան յան նա խա
գի ծը կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նի  Հա յաս տա նում 
գյու ղատն տե սա կան կրթութ յան ու  վե րա պատ րաստ
ման բա րե փոխ ման, ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նի և Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր
թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նի (ICARE) հաս տա տու
թե նա կան զար գաց ման գոր ծում: 

Ար ևել յան Եվ րո պա յի և  նախ կին  Խորհր
դա յին  Միութ յան անխ տիր բո լոր երկր նե
րում անց կաց ված ա ռա ջին հա մա տա րած 
հաշ վա ռում ե րը, այն պես էլ հա յաս տան
յան հաշ վա ռու մը ի հայտ բե րեց, ընդ հա
նուր առ մամբ, ա վե լի ցածր արդ յունք ներ, 
քան՝ ըն թա ցիկ գյու ղատն տե սա կան պաշ
տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նը:  Հարկ է 
նշել նաև, որ ժո ղո վա ծու ում տեղ գտած 
ել քա յին աղ յու սակ նե րում ամ փոփ ված մեծ 
թվով տվյալ ներ և  հա մակ ցութ յուն ներ (ըստ 
էութ յան, ժո ղո վա ծու ի մեջ ե ղած տվյալ նե
րի մե ծա մաս նութ յու նը) նախ կի նում երբ ևէ 
չեն նե րառ վել ըն թա ցիկ վի ճա կագ րութ յան 
մեջ: Տվ յալ նե րի հա վաք ման, մուտ քագր
ման, մշակ ման ու վեր լու ծութ յան հա մար 
օգ տա գործ վել է մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ
նե րին հա մա պա տաս խա նող ար դիա կան 
մե թո դա բա նութ յուն: Այս ա մե նը նշա նա
կում է, որ երկ րի ագ րո պա րե նա յին ո լոր տը 
նախ կի նում երբ ևէ չի ու նե ցել ե լա կե տա յին 
նման հա մա կող մա նի և  ար ժա նա հա վատ 
տվյալ ներ: 

 Ժո ղո վա ծուն, ինչ պես նաև զու գա հե

ռա բար լույս տե սած և  լույս տես նող  փոք
րա ծա վալ, բայց բո վան դա կա լից ու արդ
յու նա վետ թե մա տիկ տե ղե կատ վա կան 
թեր թիկ նե րը Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յութ յան ջան քե րով աս տի ճա նա բար 
դառ նում են ԳՀՀ տվյալ նե րի սպա ռող նե
րի վիթ խա րի բա նա կի սե փա կա նութ յու
նը: Այդ բա նա կը (գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յուն, այլ նա խա րա րութ յուն
ներ, կա ռա վա րութ յուն ու ՏԻՄեր, գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում գյու ղա կան 
հա մայնք ներ, ու սում ա կան ու գի տա
կան հաս տա տութ յուն ներ, մի ջազ գա յին 
գործըն կեր նե ր և դո նոր ներ…) այժմ ար
դեն կա րող է տի րա պե տել շատ ա վե լի «ու
ժեղ» թվե րի, քան երբ ևէ:

 Վե րոնշ յալ շնոր հան դե սի ժա մա նակ 
հնչած մի քա նի գնա հա տա կան ներ.

 Փոխ վար չա պետ  Վա չե  Գաբ րիել յան. 
« Շատ կար ևոր է ԳՀՀ դե րը գյու ղատն
տե սա կան հիմ ա կան ցու ցա նիշ նե րի վե
րագնա հատ ման գոր ծում»: 

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ
նա տի Ա ռա քել յան. «ԳՀՀն  օգ նեց բա րե

լա վել ընդ հան րա պես գյու ղատն տե սա կան 
վի ճա կագ րութ յան ընդգր կում ու ո րա կը 
մեր երկ րում»:

ԱՎԾ նա խա գահ Ս տե փան Մ նա
ցա կան յան. « Մե ծա պես կար ևո րում եմ 
արտերկ րի մեր գոր ծըն կեր նե րի և  հատ
կա պես ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի Ազ
գա յին գյու ղատն տե սա կան վի ճա կագ
րութ յան ծա ռա յութ յան փոր ձա գետ  Մայքլ 
Ս տայ նե րի ներդ րու մը ԳՀՀ ընդ հա նուր 
հա ջո ղութ յան գոր ծում»:  Տե ղա կան գոր
ծըն կեր նե րից պա րոն Մ նա ցա կան յա նը 
նշեց  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 մը, որն օգ նում է ձևա
վո րել ԳՀՀ ըն կա լու մը տվյալ նե րի օգ տա
տեր հան րութ յան շրջա նում:

ԱՎԾն  ներ կա յումս ի րա կա նաց նում է 
ԳՀՀ տվյալ նե րի տա րած ման աշ խա տանք
ներ, նե րառ յալ « Հա յաս տա նի  Հան րա
պե տութ յան 2014 թ. Գ յու ղատն տե սա կան 
հա մա տա րած հաշ վառ ման հիմ ա կան 
արդ յունք նե րը» վի ճա կագ րա կան ժո ղո վա
ծու ի բաշ խու մը սպա ռող նե րի հիմ ա կան 
խմբե րին: 

Է ջի նյու թե րը`  Սոս Ավետիսյանի
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵՂՎԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ՝ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  Ներ կա յումս, Հա յաս տա նում մեղ վա պահ նե րի մե
ծա մաս նութ յու նը վա րում են տնտե սութ յուն նե րն  ի րենց  
ավանդական մե թոդ նե րով:  Հիմ ա կա նում օգ տա գոր ծում 
են Դա դանԲ լատ տի պի փե թակ ներ, ո րոնք ար դի պայ ման
նե րում արդ յու նա վետ չեն: Մեղ վա պահ նե րը հազվադեպ են 
կի րա ռում Լանգստ րոտ Ռու տի բազ մա հարկ փե թակ նե րը 
և հիմավորում, որ այդ փե թակ նե րում մեղ վաըն տա նիքն 
ա րագ ձա գա տեն դով է բռնկվում, սա կայն խնդի րը փե թա կի 
մեջ չէ, այլ` մեղ վա պա հի չի մա ցութ յու նը Լանգստ րոտ Ռու տի 
տի պի փե թակ նե րի հետ աշ խա տե լիս:

Մեղ վա պահ նե րին  
թվում  է,  թե  ի րենք  
ա մեն  ինչ  գի տեն,  
ո րով հետև,  օ րի նակ  
40 տա րի   զբաղ վում   
են   մեղ վա բու ծութ
յամբ,   սա կայն   40   
տա րի   զբաղ վում   
են   ա վան դա կան  ոչ 
արդյունավետ մե
թոդ նե րով՝  մինչ դեռ  
շրջա կա  մի ջա վայ
րում  կա տար վող փո

փո խութ յուն նե րը, նո րա րա րութ յուն ներն  ու բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը ստի պում են տնտե սութ յու նը վա րել ար դի մե
թոդ նե րով: Միայն այս տա րի բա վա կա նին խո շոր մեղ վա նոց
ներ, յու րա քանչ յուրն  ու նե ցել է մոտ 300 մեղ վաըն տա նիք նե րի 
ան կում եր, այն պատ ճա ռով, որ ան տե սել են մաս նա գետ նե րի 
խոր հուրդ նե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ի րենք փոր ձա ռու մեղ
վա բույծ ներ են և  այս տա րի նե րի ըն թաց քում որ ևէ լուրջ ան
կում եր չեն ու նե ցել:

Ո րոշ մեղ վա նոց ներ, բնութ յան մեջ օ ժան դակ մեղ րա բեր քի 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում,  իսկ  եր բեմ  էլ  վեր նա հար կով  
մեղ վաըն տա նիք նե րին  սկսում  են կե րակ րել օ շա րա կով,   ին չը 
հա ճախ հան գեց նում է նաև ա նո րակ մեղր ստա նա լուն: Մեղ
վա պահ ներն ան հանգս տա նում են,  որ չեն կա րո ղա նա ճիշտ 
կողմ ո րոշ վել մեղ վաըն տա նիք նե րի խնամ քը և զար գա ցու մը 
կազ մա կեր պե լիս, հետ ևա բար, կար ծում են, որ ի րենց օգ նութ
յու նը մեղ վաըն տա նի քին` շա քա րաջ րի տես քով վաս չի տա և  
ի րենց աշ խա տան քի թե րութ յուն նե րը չեն եր ևա: Այս դեպ քում 
վրա է հաս նում ձա գա տեն դը, մեղ վաըն տա նիք նե րի կեն սու
նա կութ յունն ընկ նում է և տն տե սութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը 
զգա լի իջ նում:

 Հա ջորդ կար ևոր խնդի րը մեղ վա բու ծութ յան մեջ` մեղ րի 
ար տա հա նում է: Այս խնդրի պատ ճառ նե րը մի քա նիսն են՝ 
բարձր գի նը, մար քե տին գով չզբաղ վե լը, մեղ վա պահ նե րի ան
տե սում ա նաս նա բու ժա կան անվ տան գութ յան պա հանջ նե
րին, գլխա վո րա պես ան ցան կա լի դե ղո րայ քի օգ տա գոր ծու մը: 
Մեղ րը գնա հատ վում է 4 չա փա նիշ նե րով՝ ո րա կով, թու նա քի մի
կատ նե րի, աղ տո տող այլ նյու թե րի մա ցոր դա յին քա նա կութ
յամբ, հա մա յին հատ կա նիշ նե րով և գույ նով: Սո վո րա բար, ե թե 
մեղ րը կեղծ ված չէ, ո րա կի ա ռու մով խնդիր չի լի նում: Արտերկ
րում ա վե լի նա խընտ րե լի է բաց գույ նի մեղ րը: Մեղ վա պահ նե րը 
կար ծում են, որ ե թե մեղ րը կեղծ ված չէ, ու րեմ ի դեա լա կան 
ապ րանք է, սա կայն դա այդ պես չէ, քա նի որ ար դի պա հանջ
նե րի հա մա ձայն՝ մեղ րը պետք է հա մա պա տաս խա նի նաև 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան պա հանջ նե րին: Այ սօր մեղ րը 
Եվ րո պա կան Միութ յան երկր ներ ար տա հա նե լու հա մար գոր
ծում են անվ տան գութ յան բա վա կա նին խիստ պա հանջ ներ 116 
ցու ցա նիշ նե րի մա սով:

Ար տա հան ման գոր ծըն թա ցը հեշ տաց նե լու նպա 
տակով` մեղվա պահ նե րին խոր հուրդ չենք տա լիս օգ տա գոր ծել 
«ա մի պոլտ», «ա պի տակ», «բի պին», «բի պինտ», «դի լա բիկ», 
«վա րո պոլ», «ՏԵԴԱ», «օք սի վիտ»,    «օք սի բակ տո ցիդ», «նո զե
մատ», «նոզեմացիդ» դե ղա մի ջոց նե րը:

Այն մեղ վա նոց նե րը, ո րոնք ու նեն նո զե մա տո զի խնդիր կա
րող են օգ տա գոր ծել «նո զե տոմ» պատ րաս տու կը: Մեղ վա պահ
նե րը, կան խար գել ման նպա տա կով, շատ հա ճախ փտախ տա
յին հի վան դութ յուն նե րի դեմ օգ տա գոր ծում են հա կա բիո տիկ
ներ, այդ թվում՝ օք սի վիտ կամ օք սի բակ տո ցիդ: Կա րիք չկա 
կան խար գե լել այդ հի վան դութ յուն նե րը, ե թե դրանք առ կա չեն 
մեղ վա նո ցում, իսկ ե թե նկատ վում է 12 հի վանդ մեղ վաըն տա
նիք, ա պա դրանք ի րենց գույ քով պետք է այ րել: Օք սի վի տի և  
օք սի բակ տո ցի դի հա ճա խա կի օգ տա գոր ծու մից մեղ վաըն տա
նի քը դի մադ րո ղա կա նութ յուն է ձեռք բե րում, և  ե թե փտախ տա
յին հի վան դութ յուն նե րի բա ցիլ ներ լի նեն մեղ վա նո ցում, ա պա 
այս դեպ քում դե ղեր օգ տա գոր ծե լը չի օգ նի, իսկ   մեղ վաըն տա
նիք նե րը դա տա պարտ ված կլի նեն անկ ման:

 Ներ կա յումս ար տերկ րից հե տաքրք րութ յուն կա հայ կա
կան մեղ րի ներ մուծ ման վերաբերյալ: Մեղ վա պահ նե րի ճիշտ  
մո տե ցու մը մեղ վաըն տա նիք նե րի պահ ված քի տեխ նո լո գիա յի, 
բուժ ման, մեղ րի մար կե տին գի հար ցե րով կնպաս տի ար տա
հան ման գոր ծըն թա ցի ա րա գաց մա նը:

Կարեն Ավետիսյան
գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

«ԻՆՏԱԳՐԻՖՈՒԴ» Գյուղատնտեսության և Պարենի 
Առևտրի Միջազգային Գործակալություն
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Ագ րա րա յին բա րե փո խում ե րի շնոր հիվ, մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա յան նե րի տեխ
նի կա յի սե փա կա նա շնոր հու մը հան գեց րեց նրան, որ տա րի նե րի ըն թաց քում  մեծ ջան քե րի շնոր
հիվ ձևա վոր ված հա մա կարգն ու բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ գոր ծող տրակ տո րա յին հա վա քա
կա յան նե րը մաս նատ վե ցին,  իսկ հզոր նե րուժ ու նե ցող նո րոգ ման ար հես տա նոց նե րը   հիմ ո վին  
ա վեր վե ցին: 

Տա րեց տա րի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի նո րաց ման մա կար դա կի նվա զու մը, նո րոգ ման բա զա
նե րի բա ցա կա յութ յունն  էլ ա վե լի  վատ թա րաց րեց  վի ճա կը.  ա ռան ձին տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման 
տնտե սա պես անն պա տա կա հար մա րութ յան, մե քե նա յա կան  ծա ռա յութ յուն նե րի  չհիմ ա վոր ված սա
կագ նե րի պատ ճա ռով,  նոր  ձևա վոր ված գյու ղատն տե սա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար դար ձան ոչ 
մատ չե լի:

ՀՀում 2016 թվա կա նի  գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ
րա կան   տվյալ նե րը վկա յում են, որ դրանց քա նակ նե րը  բա վա րար են (100 գյու ղատն տե սա կան 
տնտե սութ յուն նե րի   հաշ վով  ընկ նում է 4.2 տրակ տոր, 0.8 կոմ բայն, 1.1 գու թան, 0.3 շար քա ցան, 0.6 
խոտհն ձիչ և 4.5 բեռ նա տար ավ տո մե քե նա ներ):  Շա հա գործ ման պի տա նե լիութ յան տե սա կե տից դի
տար կե լիս պարզ վում է, որ  դրանց մեծ մա սը մաշ վել են,   գտնվում  են    ան սարք  վի ճա կում,  տրակ
տոր նե րի  միայն 5,6 %ը   և կոմ բայն նե րի  5.0 %ն  են  բա վա րա րում նոր մա տի վա յին  ժամ կետ նե րին, 
մա ցած  9495 %ը են թա կա են դուրս գրման:

Միա ժա մա նակ, ե թե նկա տի ու նե նանք, որ մե քե նա յաց ված աշ խա տանք նե րի սա կագ ներն  ամ
բող ջութ յամբ թե լադր վում են  տեխ նի կա յի սե փա կա նա տե րե րի կող մից,  ա պա պարզ կդառ նա, թե 
ին չու ֆի նան սա կան սուղ վի ճա կում գտնվող գյու ղատն տե սա կան տնտե սութ յուն նե րի զգա լի մա սը չի 
կա րո ղա նում օգտ վել այդ ծա ռա յութ յուն նե րից.   վա րե լա հո ղե րի տա րածք նե րի անմ շակ թող նե լը  տեխ
նո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րի ժամ կետ նե րի խախ տում ե րը, ար տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յուն 
նվա զու մը պայ մա նա վոր ված  է հենց  այդ խո չըն դոտ նե րով: 

Պետք է նշել, այս վի ճա կը դեռևս չի բա րե լա վվում և ներ կա փու լում ի րա կա նաց վող փո փո խութ
յուն նե րը նույն պես զերծ չեն թե րութ յուն նե րից: Տ րակ տո րա յին հա վա քա կա յան նե րը չեն ձևա վոր վում  
հա մա լիր կազ մով և  անհ րա ժեշտ մե խա նիզմ ե րով, «գյու ղատն տե սութ յան տեխ նի կա կան վե րա զին
ման և գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի օգ տա գործ ման հա յե ցա կար գով»  նա խա տես ված  պա հանջ
նե րը  լիար ժեք չեն կա տար վում: 

Խնդ րի լուծ ման հա մար հա ճախ կա րե լի է հան դի պել այն պի սի  տե սա կետ նե րի, ո րոնք`  ա ռանց 
հիմ ա վո րում ե րի   ա ռա ջարկ վում են մար զե րում ստեղ ծել ՄՏԿներ, որ ևէ կա ռույ ցի հա մա կար գում 
կամ ան կախ կազ մա կեր պա կան միա վո րի ձևով:  Այն լավ գա ղա փար է, բայց  գործ նա կա նում  ներդր
ման  ա ռու մով   բարդ  ու   ա նարդ յու նա վետ  է:  

Քա նի որ տեխ նի կա յի հիմ ա կան պա հան ջար կը ձևա վոր վում է փոքր չա փեր ու նե ցող տնտե
սութ յուն նե րի կող մից, ո րոնց չա փե րը  ան հա մե մատ փոքր են (մինչև 10002000 մ2), հո ղակ տոր նե րը 
տե ղա բաշխ ված են  տար բեր հո ղակ տոր նե րի վրա  (ո րոշ դեպ քե րում տե ղադր ված են 1015 կմ հե ռա
վո րութ յան վրա), մեկ տնտե սութ յան հո ղա տա րած քը բաղ կա ցած է 34 հո ղակ տոր նե րից,  (ո րոնք օբ
յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով միա ժա մա նակ չեն մշակ վում), տար բեր են նաև մշա կա բույ սե րի 
կազ մը, ո րոնք պա հան ջում են տար բեր տեխ նի կա կան մի ջոց ներ և  լրա ցու ցիչ ծախ սեր, ա պա անհ րա
ժեշտ  է   հան դես գալ նոր նա խա ձեռ նութ յու ննե րով:           

Մեր հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, որ մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա յան նե
րը պետք է կազ մա կեր պել այն պի սի գոր ծոն նե րից ել նե լով, ինչ պի սիք են գյու ղատն տե սա կան գոր
ծու նեութ յամբ զբաղ վող նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը,  հա վա քա կա յա նի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե
տութ յու նը, նա խա տես վող  տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի նոր մա տի վա յին ծան րա բեռն վա ծութ յան ա պա
հո վու մը,   մե քե նա յաց ված աշ խա տան քե րի   միա վո րի  ինք նար ժե քը   և  սա կագ նե րը,  ո րոնք ըն դու
նե լի և  փոխ շա հա վետ լի նեն եր կու կող մե րի հա մար:   Այս գոր ծոն նե րը կա րող են  ա պա հով վել միայն 
ո րո շա կի կար գա վի ճակ ու նե ցող այն պի սի կազ մա կեր պա կան միա վո րի առ կա յութ յան դեպ քում, երբ 
հա վա քա կա յա նի արդ յու նա վե տութ յու նը   հա մար վում է գե րա կա, և տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը ձեռք 
բե րո ղը, շա հա գոր ծո ղը,  նո րո գո ղը գտնվում են նույն տնտե սա կան միա վո րի կազ մում, գոր ծում են 
փո խա դարձ հա մա գոր ծակ ցութ յան սկզբունք նե րով, օգ նե լով ու լրաց նե լով, ա ջակ ցե լով միմ յանց, վերջ
նա կան արդ յուք նե րով  պայ մա նա վոր ված`  բո լորն   ու նեն  ո րո շա կի  շա հեր:

Յու րա քանչ յուր տրակ տո րա յին հա վա քա կա յան կազ մա կեր պե լու  ժա մա նակ, ըն ձեռն ված հնա րա
վո րութ յու նից  ել նե լով` կա րե լի է ընտ րել  ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կազ մա կեր պաի րա վա կան   
ձևե րից որ ևէ մե կը: Սա կայն գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա կա նաց վի ա ռանց պար տադ րան քի և  բազ մա
կող մա նի հիմ ա վո րում ե րով, որ պես զի ստեղծ ված միա վո րի  գոր ծու նեութ յու նը  լի նի արդ յու նա վետ 
և  ու նե նա հե տա գա  շա րու նա կա կա նութ յուն: Ներ կա պայ ման նե րում   նշած  սկզբունք նե րին և պա
հանջ նե րին ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նում է   «կոո պե րա տիվ»  կար գա վի ճա կը, ո րի  հա մար  
առ կա են  ո րո շա կի նա խադր յալ ներ  ու  ձևա վոր ման  բա րեն պաստ  մի ջա վայր:  

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը վկա յում են, որ այս դեպ քում նույն պես միան շա նակ մո տե ցում չի կա րե
լի ու նե նալ, քա նի որ  կոո պե րա տիվ ե րում նպա տա կա հար մար է տրակ տո րա յին հա վա քա կա յան ներ 
կազ մա կեր պել և  տեխ նի կա ձեռք բե րել (հատ կա պես` տրակ տոր), ե թե կոո պե րա տիվ  ու նի առն վազն  
100  հեկ տար և  ա վե լի վա րե լա հո ղեր: 

Գ յու ղատն տե սութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, տա րա ծաշր ջան նե րի բնատն տե սա կան 
պայ ման նե րով, ար տադ րութ յան մաս նա գի տաց մամբ, հո ղա կտոր նե րի փոքր չա փե րով, մշակ վող տա
րածք նե րի հե ռա վո րութ յամբ պայ մա նա վոր ված` ա ռա ջար կում ենք  նշված խնդիր նե րը լու ծել միմ յանց  
լրաց նող եր կու  հա վա քա կա յան նե րի ձևա վոր ման մի ջո ցով՝  

1. տար բեր մաս նա գի տա ցում ու նե ցող եր կու տա րա ծաշր ջան նե րում (մար զե րում) հիմ ա վո րել  
նման հա վա քա կա յան նե րի կազ մա կերպ ման նպա տա կա հար մա րութ յու նը (ըստ մշակ ված մե թո դի կա
յի) և  ընտ րել տե ղա կայ ման հա մա պա տաս խան տա րածք ներ: Ա ռա ջին քայ լով, խո շոր հա մայնք նե րում  
(կամ` մի քա նի հա մայնք նե րում)  մե քե նա յաց ված աշ խա տանք նե րի   ծան րա բեռն վա ծութ յուն  ա պա
հո վե լու  դեպ քում,  ստեղծ ված կոո պե րա տիվ ե րում, սե փա կան մի ջոց նե րով և պե տա կան ա ջակ ցութ
յամբ ստեղ ծել միջտն տե սա յին (միջ կոո պե րա տի վա յին) մե քե նատրակ տո րա յին հա վա քա կա յան ներ: 
Այս դեպ քում հա վա քա կա յան նե րի կազ մի  տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կազ մում կա րող են ընդգրկ վել 
գյու ղա պե տա րան նե րի տրա մադ րութ յան տակ գտնվող,  հա մայն քի սե փա կա նա տե րե րին պատ կա
նող, դրա մաշ նորհ նե րով և լի զին գով, ինչ պես նաև` կոո պե րա տիվ ե րի ան դամ ե րի մի ջո ցով ձեռք բեր
ված այլ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը:

2. Հա ջորդ փու լում կամ դրան զու գա հեռ, յու րա քանչ յուր մար զում պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ, 
պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ստեղ ծել մե կա կան հա մա տեղ գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կա կան  սպա սարկ ման և նո րոգ ման տա րած քա յին կենտ րոն: Այս դեպ քում հա վա
քա յա նի կազ մում միա վո րել մեծ ար ժեք ու նե ցող և  անհ րա ժեշտ ծան րա բեռն վա ծութ յուն ա պա հո վող 
այն պի սի տեխ նի կա կան մի ջոց ներ, ո րոնք  ֆի նան սա կան ա ռու մով չեն կա րող  ձեռք բեր վել  կամ 
տնտե պես ան պա տա կա հար մար է ու նե նալ տա րած քա յին կոո պե րա տիվ ե րի մե քե նատ րակ տո րա յին 
հա վա քա կա յան նե րում:

Ջա վադ յան Հ րա չիկ,  տնտ.գ.թ.,  դո ցենտ
Ե սո յան Ա րա մա յիս, տեխ. գ. դ., պրո ֆե սոր 

ՀԱԱՀ
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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

Palmonaria` գաղտ րի կազ գի նե րի ըն տա նի քին 
պատ կա նող բազ մամ յա խո տա բույս է։ Միջ նա դա րի 
բժիշկ Մատ տիո լիի կազ մած դե ղա բույ սե րի ցան կում 
այն նկա րագր ված է` որ պես «թո քե րը բու ժող ուժ ու
նե ցող», նաև այն, որ օգ տա կար է թո քախ տով հի
վանդ նե րի հա մար։ Շատ լե զու նե րում բույ սի ան վա
նու մը կապ ված է «թո քեր» բա ռի հետ` լա տի նե րեն, 
գեր մա նե րեն, անգ լե րեն, ռու սե րեն, հա յե րեն այլն։

Բույ սի ցո ղունն ուղ ղա հա յաց է` մինչև 30 սմ բարձ
րութ յամբ, ան հարթ, մանր նստա դիր տերև նե րով։ 
Կոճ ղար մա տից ա ճող ցո ղուն նե րը զար գա նում են երկ
րորդ տա րում։ Մեր ձար մա տա յին վար դա կի տերև նե րը 
սրտաձև են, եր կա րա կո թուն, հիմ քում ձգված։ Բո լոր 
տերև ներն ու նեն սպի տակ պու տիկ ներ, ան հարթ են` 
ծածկ ված մա զիկ նե րով։ 

Ծա ղիկ նե րը զան գա կաձև են, ող կույզ նե րով տե
ղա կայ ված ճյու ղե րի գա գա թին, ծաղ կում է մարտմա
յիս ա միս նե րին։ Ծա ղիկ նե րի գույ նը կապ ված է ներբջ
ջա յին հյու թի թթվայ նութ յան հետ։ Ծաղ կա բող բո ջի մեջ 
ռեակ ցիան թթու է և գույ նը` վար դա մո րե գույն։ Վառ 
գու նա վո րու մը դե պի ծա ղիկն է բե րում մի ջատ նե րին։ 
Փո շո տու մից հե տո ռեակ ցիան դառ նում է չե զոք կամ 
թույլ հիմ ա յին, իսկ ծա ղիկ նե րը` կա պույտ և մա նու շա
կա գույն։ Փո շոտ ման են թարկ ված ծա ղիկ նե րի գույ նը 
խամ րած է։ Պ տու ղը բաղ կա ցած է չորս ձվաձև, սուր 
կլո րա վուն ըն կու զիկ նե րից։

Թո քա խո տի ծա ղիկ նե րը տար բեր են` մի քա նի սի 
մոտ եր կար են սռնակ նե րը, մյուս նե րի մոտ` ա ռէջք նե
րը։ Ն ման դա սա վո րութ յու նը խո չըն դո տում է բույ սի 
ինք նա փո շոտ մա նը: Տե րևի միջբջ ջա յին տա րածք նե րը 
լցված են օ դի պղպջակ նե րով, լույ սը բեկ վում է դրան
ցում, ին չի պատ ճա ռով տե րևի վրա ե րևում են սպի
տակ պու տիկ ներ։

Բույ սը շատ ար ժե քա վոր մեղ րա տու է, քա նի որ 
ծաղ կում է վաղ գար նա նը։ Մեղ րատ վութ յու նը բա վա
կա նին բարձր է` 100 կգ/ հա։ Բույ սի այլ ան վա նում երն 
են` մեղ րուկ, մեղ րա խոտ։ Անգ լիա յում բույ սը մշակ վում 

և  օգ տա գործ վում է սննդի մեջ։ Մեղ րուկն ու նի մի քա նի 
վայ րի և մ շա կո վի տե սակ ներ։ Տա րած ված է Տա վու շի 
մար զում։ Ա ճում է սա ղար թա խիտ` հատ կա պես կաղ նու 
և հա ճա րե նու ան տառ նե րում, բա ցատ նե րում, թփուտ
նե րում, փոքր ձո րակ նե րում։

Բու ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նի բույ սի վեր գետն յա 
մա սը, մթե րել ծաղկ ման շրջա նի սկզբում, երբ բող բոջ
ներն ար դեն հա սու նա ցել են։ Փ ռել բա րակ շեր տով, չո
րաց նել հով տե ղում կամ ծած կի տակ, պահ պա նել մեկ 
տա րի։ Պա րու նա կում է սա լի ցի լաթ թու, լոր ձան յութ, 
դա բա ղան յութ, B խմբի և C վի տա մին ներ, ռու տին, 
զգա լի քա նա կութ յամբ եր կաթ, կրեմ իում, այլ ար ժե
քա վոր միկ րո և մակ րո տար րեր։ 

Ու նի բա րե րար ազ դե ցութ յուն էն դոկ րին հա մա
կար գի վրա, ար յու նար գել, ար յու նաս տեղծ, կա պող, 
փափ կեց նող, պա րու րող, վեր քա մո քիչ, հա կա բոր բո
քա յին, հա կա նե խիչ, խոր խա բեր հատ կութ յուն ներ։ 
Որ պես մի զա մուղ` կի րառ վում է մի զա քա րա յին հի վան
դութ յան, ե րի կամ ե րի և մի զա պար կի բոր բո քում ե րի 
դեպ քում։ Նաև օգ տա կար է ստա մոք սա բոր բի, սա կա
վար յու նութ յան բուժ ման ըն թաց քում` որ պես օ ժան դակ 
մի ջոց։ 

Ինչ պես հար յու րա վոր տա րի ներ ա ռաջ, կի րառ
վում է վե րին շնչու ղի նե րի և թո քե րի հի վան դութ յուն նե
րի բուժ ման հա մար։ Ար յան քա նա կա յին և  ո րա կա կան 
բա ղադ րութ յու նը վե րա կանգ նե լու հա մար խմում են 
թուր մը, իսկ  թարմ տերև նե րն ու տե լի են։

Մեղ րու կը հրա շա լի մի ջոց է դի մադ րո ղա կա նութ
յու նը բարձ րաց նե լու հա մար. 2  ճ/գ չոր խո տը 1015 
րո պե թրմել  300 մլ  եռջ րում, քա մել և  խմել 100ա կան 
մլ` օ րը 3 ան գամ։

* Լո ղաց րեք ե րե խա նե րին մեղ րու կի թուր մով։
* Ար տա քին ար յու նա հո սութ յու նը դա դա րեց նե լու, 

վեր քե րը բու ժե լու հա մար ցա նեք խո տի փո շին կամ 
դրեք թարմ տրո րած տերև նե րը` մեղ րու կը նաև յոդ է 
պա րու նա կում։

Հ յու թը մեղ մաց նում է բո լոր տե սա կի բոր բո քա յին 
ըն թաց քը, կար գա վո րում օր գա նիզ մի նյու թա փո խա
նա կութ յու նը, օգ տա կար է լյար դի և թութ քով հի վանդ
նե րի հա մար։  1015 ճ/գ թարմ հյու թը լու ծել 600 մլ  եռջ
րում, խմել 200ա կան մլ, օ րը 34 ան գամ` սնվե լուց կես 
ժամ ա ռաջ։ Շա րու նա կել 23 շա բաթ։ Զ գա լիո րեն կբա
րե լավ վի հի վան դի ա ռող ջա կան վի ճա կը։ Մեղ րու կը 
չի կա րե լի եր կար օգ տա գոր ծել հա ճա խա կի կրկնվող 
փոր կա պութ յան դեպ քում։

Այս պի սին է այս հրա շա լի բույ սը` ա պա հո վում 
է մե ղու նե րին վաղ բեր քով, ա պա քի նում նվազ ե րե
խա նե րին, բու ժում բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րից։ 
Կարճ է մեղ րու կի ծաղկ ման շրջա նը, ո րից հե տո բույ սը 
«ան հե տա նում» է` մինչև հա ջորդ տար վա ձնհա լը։

Լի լիթ Գաս պար յան

ԹՈՔԱԽՈՏ ԵՐԿԱԹԻ ԴԵՐԸ ՄԱՐԴՈՒ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ

Եր կա թը մար դու օր գա նիզ
մին անհ րա ժեշտ կար ևո րա գույն 
միկ րոէ լե մետ նե րից է: Չա փա
հաս մար դու օր գա նիզ մում կա 
մոտ 4 գ. եր կաթ, ո րի 30 %ը 
գտնվում է պա հես տա վոր ված 
ձևով` լյար դում, փայ ծա ղում և  
ոսկ րա ծու ծում: Եր կա թի հիմ ա
կան մա սը մտնում է է րիթ րո
ցիտ նե րի հե մոգ լո բի նի և միոգ

լո բի նի կազ մի մեջ: Եր կա թի նկատ մամբ օ րա կան 
պա հան ջը կա նանց մոտ կրկնա կի ա վել է՝ պայ մա
նա վոր ված օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րով: 

 Եր կա թի դերն ու նշա նա կութ յու նը. 
•	 մաս նակ ցում է ար յու նաս տեղծ ման պրո ցես նե րին, 

կան խում է սա կա վար յու նութ յան ա ռա ջա ցու մը,
•	 մաս նակ ցում է թթված նի տե ղա փոխ մա նը հյուս

վաքծ ներում և  ած խաթթ վի դուրս բեր մա նը օր գա
նիզ մից,

•	 կար գա վո րում է վա հա նաձև գեղ ձի ֆունկ ցիան
•	 կար գա վո րում է В խմբի վի տա մին նե րի յու րա ցու

մը,
•	 մաս նակ ցում է օր գա նիզ մի ա ճի պրո ցես նե րին
•	 կար գա վո րում է ի մու նա յին հա մա կար գի գոր ծու

նեութ յու նը
•	 լ յար դի կազ մում մաս նակ ցում է թույ նե րի չե զո

քաց ման պրո ցե սին,
•	 բա րե լա վում է մաշ կի, ե ղունգ նե րի և մա զե րի վի

ճա կը:

Եր կա թի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով 
մար դու մոտ նկատ վում է` 
•	 սա կա վար յու նութ յուն, 
•	 հոգ նա ծութ յուն
•	 մար սո ղա կան խան գա րում եր
•	 ե րե խա նե րի մոտ ա ճի պրո ցես նե րի դան դա ղում
•	 վա հա նաձև գեղ ձի ֆունկ ցիա յի խան գա րում
•	 մա զա թա փութ յուն
•	 մաշ կի չո րութ յուն
•	 ե ղունգ նե րի շեր տա զա տում:

Եր կա թը օր գա նիզմ է մտնում սննդի մի ջո ցով: 
 Բու սա կան մթեր քից եր կա թով հա րուստ 

են հատ կա պես` սև հա ցը, ցո րե նի թե փը, խո
շոր ա ղա ցած ալ յու րով պատ րաստ ված հա ցը, իսկ 
բարձր կար գի ալ յու րով թխված սպի տակ հա ցը եր
կաթ շատ քիչ է պա րու նա կում: Եր կա թով հա րուստ 
են նաև լո բին, ոս պը, ձա վա րե ղե նը, կա նաչ տեր ևով 
բան ջա րե ղե նը, դդու մը, տան ձը, դեղ ձը, խնձո րը, չա
մի չը, ծի րա նի չի րը և  այլն: Իսկ կեն դա նա կան ծագ
ման մթեր քից եր կա թով հա րուստ են մի սը, լյար դը, 
ձուն, ձու կը, կաթ նամ թեր քը: Օր գա նիզ մի կող մից 
յու րաց վում է սննդի մի ջո ցով ստաց ված եր կա թի ըն
դա մե նը 10 %ը: 


