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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն այ ցե լել է ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ
գա յին ա կա դե միա յի §է կո լո գո նոոս ֆե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ` կենտ րո նի 
գոր ծու նեութ յա նը ծա նո թա նա լու, գի տա կան հայտ նա գոր ծութ յուն նե րը գյու ղատն տե սութ յան մեջ 
կի րա ռե լու հնա րա վո րութ յուն ներն ու հե ռան կար նե րը քննար կե լու  նպա տա կով: 

Է կո կենտ րո նում ի րա կա նաց վող միջ դիս ցիպ լի նար հե տա զո տութ յուն ներն ուղղ ված են տա
րածք նե րի է կո լո գիա կան ի րա վի ճա կի հա մա լիր գնա հատ մա նը, է կո լո գիա կան ռիս կե րի ո րոշ մա նը 
և բ նա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի օպ տի մա լաց մա նը: Է կո կենտ րո նը հա գե
ցած է ժա մա նա կա կից ա նա լի տիկլա բո րա տոր սար քա վո րում նե րով, հա մա կարգ չա յին բա զա յով և 
գեո սեր վե րով:

ՀՀ ԳԱԱ Է կո կենտ րո նի մի ջա ռար կա յա կան խմբե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յուն քում ի րա
կա նաց վում են մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք ու նեն կար ևոր նշա նա կութ յուն գյու ղատն տե սութ յան 
կար ևո րա գույն խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, այդ թվում` կա յուն ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գե
րի ձևա վոր ման մո դել նե րի մշա կում, սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ռիս կե րի գնա հա տում, գյու
ղատն տե սա կան հո ղա հան դակ նե րի քի միա կան անվ տան գութ յան գնա հա տում, ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան մեջ Global GAP մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի ներդ րում` գյուղմ թեր քի ար տա հան ման 
ա պա հով ման նպա տա կով և  այլն:

Այ ցի շրջա նա կում նա խա րա րը, տնօ րեն Ար մեն Սա ղա թել յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, շրջել է կենտ
րո նում, ծա նո թա ցել ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: Ներ կա յաց նե լով §ԱՏՀ 
և հե ռա զին ման տեխ նո լո գիա ներ, ժա մա նա կա կից մո տե ցում ներ գյու ղատն տե սա կան խնդիր նե րի 
լուծ ման գոր ծում¦ ծրա գի րը` ԱՏՀ և հե ռա զին ման բաժ նի ղե կա վար Շու շա նիկ Աս մար յա նը նշել է, 
որ այն ի րա կա նաց վե լու է ծրագ րա յին հա մա պա տաս խան փա թեթ նե րի, տիե զե րա կան նկար նե րի, 
դրանց վեր ծան ման ծրագ րե րի բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի օ ժան դա կութ յամբ: Կենտ րո նը կի
րա ռում է GIS տիե զե րա կան հե ռազնն ման տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը` 
գյու ղատն տե սութ յան  ո լոր տում, խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով:  Շու շա նիկ Աս մար յա նի խոս
քով` այս ին նո վա ցիոն տեխ նո լո գիա նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը թույլ են տա լիս ստեղ ծել հսկա
յա կան տե ղե կատ վա կան բա զա ներ, հա վա քագ րել փաս տա ցի նյու թը և կա ռա վա րել տվյալ նե րը` 
ո րո շում նե րի կա յաց ման նպա տա կով:   Կենտ րոնն այ սօր ու նի մի քա նի հա մազ գա յին նա խագ ծե րի 
շնոր հիվ հարս տաց ված GIS հա մա կար գի բա զա,  ո րը Ար մեն Սա ղա թել յա նի խոս քով, աշ խար հի 
լա վա գույն կի րառ ման օ րի նակ նե րից մեկն է:

Ծրագրեր`  գյուղատնտեսության կարևորագույն 
խնդիրների լուծման համար

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
աշ խա տա կազ մի §Գ յու ղա կան տա րածք նե րի տնտե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց
ման գրա սեն յակ¦ պե տա կան հիմ նար կի գյու ղա կան ֆի նան սա վոր ման կա ռույ ցի տնօ րե նի ժա մա
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Վա հե Հա րութ յուն յա նը և §ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿ ՓԲԸի գոր ծա
դիր տնօ րեն Ար թուր Բա դալ յա նը  հու շա գիր են ստո րագ րել  § Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ֆի նան սա կան վար ձա կա լութ յան` լի զին գի պե տա կան ա ջակ
ցութ յան¦ ծրագ րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ:

Հու շագ րի ստո րագր ման ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ ցում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը: §Հու շագ րի մի ջո ցով ֆի նան սա կան մի ջոց ներ են հատ կաց վում լի
զին գի տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վոր ման հա մար, և  շա հա ռու ներն ար դեն կա րող են դի մել §ՓՄՁ 
ներդ րում ներ¦  ու նի վեր սալ վար կա յին կազ մա կեր պութ յան տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում նե րին 
և գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րին` տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու 
և նախ նա կան հայ տեր ներ կա յաց նե լու  հա մար: Ծ րա գի րը մեծ հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել,  
ար դեն կա ձևա վոր ված պա հան ջարկ գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի շրջա նում¦, ընդգ ծել է 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը:
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Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա
յի ֆի նան սա կան վար ձա կա լութ յան` լի զին գի պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րին: Ծ րագ րի հիմ նա կան նպա տա կը` 
գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րին մատ չե լի պայ
ման նե րով, մաս նա վո րա պես` լի զին գա յին մե խա նիզմ նե րի 
կի րառ մամբ գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի մա տա կա րա
րումն է, ին չի արդ յուն քում նպաս տա վոր պայ ման ներ կստեղծ
վեն գյու ղատն տե սա կան հո ղա տես քե րի արդ յու նա վետ օգ տա
գործ ման և  ապ րան քա յին ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման 
հա մար: Ծ րագ րով նա խա տես վում է գյու ղատն տե սութ յու նում 
տնտե սա վա րող նե րի հա մար ա ռա ջար կել գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման հնա րա վո րինս մատ չե լի և  արդ յու
նա վետ մո տե ցում ներ: Ծ րագ րի շրջա նա կում, գյու ղատն տե սա
կան տեխ նի կան տնտե սա վա րող նե րին կտրա մադր վի լի զին
գա յին ե ղա նա կով՝ հաշ վի առ նե լով 20132016 թթ. դրա կան 
փորձն ու արդ յունք նե րը: Ծ րագ րով ներ կա յաց վում են դրա 
ի րա գործ ման հիմ նա կան մո տե ցում նե րը, մո նի թո րին գը, ի րա
կա նաց ման ռիս կե րը և դ րանց մեղմ ման հնա րա վո րութ յուն նե
րը, ակն կալ վող արդ յունք նե րը, ֆի նան սա կան գնա հա տա կա
նը: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը 
նշել է, որ արդ յուն քում ակն կալ վում է 2017 թ.ին մոտ 2,2 մլրդ 
ՀՀ դրա մի գյուղ տեխ նի կա յի ի րա ցում: Կա րեն Կա րա պետ յա նը 
նշել է, որ գյուղ տեխ նի կա յի ա պա հով ման հար ցը կար ևո րա
գույն խնդիր նե րից է. § Մենք ի րա կա նում տա լիս ենք հնա րա
վո րութ յուն գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող գոր ծա րա րին, 
տա րե կան 2 տո կոս տո կո սադ րույ քով լի զին գա յին պայ ման նե
րով ձեռք բե րել տեխ նի կա, ո րը կծա ռա յի իր բիզ նե սի կա ռուց
մա նը¦: Վար չա պե տի խոս քով՝ ստեղծ վե լու է հա տուկ կա ռույց, 
ո րը զբաղ վե լու է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար 
ա ռա վե լա գույն ժա մա նա կա կից պայ ման ներ ստեղ ծե լու ուղ
ղութ յամբ: § Մենք պետք է հստակ ի մա նանք և հաս կա նանք, 
որ ե թե մենք գյու ղատն տե սութ յան մեջ տեխ նո լո գիա նե րի, 
գյուղ մե խա նի զա ցիա յի և  այլ խնդիր նե րը չլու ծենք, ա պա ո լոր
տում ռեալ դրա կան արդ յունք ներ չենք ու նե նա լու¦,  ընդգ ծել 
է Կ. Կա րա պետ յա նը և հանձ նա րա րել գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րին` չբա վա րար վել ըն դուն ված ո րոշ մամբ և շա րու
նա կել ու շադ րութ յան կետ րո նում պա հել այդ գոր ծըն թա ցը: 
§Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը, մարզ պե տնե րը, 
բո լո րը հա մայնք նե րում պետք է այս քա րոզ չութ յամբ զբաղ
վեն, և գ յու ղատն տե սի ձեռ քը բռնած ու ղեկ ցեն և ցույց տան, 
թե որ տեղ և  ինչ պես է լի զին գը ձևա կերպ վում և փոր ձեն ա մեն 
ինչ ա նել նրան ա ջակ ցե լու հա մար¦, ընդգ ծել է կա ռա վա րութ
յան ղե կա վա րը:

Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին գի տո կո սադ
րույք նե րի սուբ սի դա վոր ման նպա տա կով, գոր ծա դի րի մեկ այլ 
ո րոշ մամբ գու մար կհատ կաց վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յա նը:

 Կա ռա վա րութ յու նը փո փո խութ յուն ներ է կա տա րել նախ
կի նում ըն դու նած եր կու ո րո շում նե րում, ո րով ա ռա ջարկ վում 
է կազ մա կեր պութ յուն նե րի պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար
ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տը եր կա րաձ գել մինչև սույն 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1ը՝ 20152016 թթ. հո ղօգ տա գոր ծող
նե րին մատ չե լի գնե րով պա րար տան յու թե րի բաշխ ման ծրագ
րով նա խա տես ված, սա կայն չբաշխ ված մնա ցոր դը 2017 թ.
ին, նույն ծրագ րի շրջա նա կում, բաշ խու մը կազ մա կեր պե լու, 
ինչ պես նաև պար տա վո րութ յուն նե րի կե տան ցի հա մար հաշ
վարկ ված տույ ժե րի մա րու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա
նը նշել է, որ նա խորդ տա րի նե րի պա րար տան յու թե րի բաշ
խու մից գո յա ցել են պար տա վո րութ յուն ներ և  այս տա րի կան 
ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք կրկին շա րու նա կե լու են այն մա տա
կա րա րել. § Բո լոր շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի հետ 
քննար կե լով՝ ե կել ենք այն եզ րա հանգ ման, որ պես զի չխախտ
վի այս տար վա մա տա կա րա րու մը՝ սահ մա նենք հին պարտ
քե րը գան ձե լու և վե րա դարձ նե լու ժա մա նա կա ցույց¦: Կար
ևո րե լով ո րո շու մը՝ գոր ծա դի րի ղե կա վա րը հանձ նա րա րել է 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին լի նել ու շա դիր:
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Ä 1

Ներդրումային ծրագրերի քննարկում

 Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք բեր վել, որ պես զի կենտ րո նը մեկ շա բաթ յա 
ժամ կե տում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն ներ կա յաց նի  փա թեթ` 
GIS հա մա կար գի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի մա
տուց ման ծրագ րի  վե րա բեր յալ` քննար կե լու գյու ղատն տե սութ յան ար դիա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար դրա կի րառ ման հար ցը:

Է կո լո գո նոոս ֆե րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի գի տա կան գծով 
փոխտ նօ րեն Լի լիթ Սա հակ յանն անդ րա դարձ է կա տա րել Հա յաս տա նում գյու
ղատն տե սա կան հո ղե րի աղ տոտ վա ծութ յան խնդրին, ներ կա յաց րել  հո ղե րի աղ
տոտ վա ծութ յան արդ յունք ներն ու ծրագ րի ա ռա վե լութ յու նը: Տե ղե կաց նե լով, որ 
կենտ րո նը հե տա զո տութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում նաև Ար ցա խի Հան րա պե տութ
յու նում` Լի լիթ Սա հակ յա նը հա վե լել է, որ հո ղե րի աղ տոտ վա ծութ յան տե սանկ յու
նից Ս տե փա նա կեր տը աշ խար հի ա մե նա մա քուր շրջան նե րից մեկն է:

Է կո կենտ րո նի սննդի շղթա յի ռիս կե րի գնա հատ ման տե ղե կատ վա կանվեր
լու ծա կան կենտ րո նի ղե կա վար Դա վիթ Պի պո յա նը ներ կա յաց րել է կենտ րո նի 
հնգամ յա գոր ծու նեութ յան ձեռք բեր մում ներն ու արդ յունք նե րը, մաս նա վո րա պես, 
մի ջազ գա յին դրա մաշ նորհ նե րի`  Ի տա լիա յի կա ռա վա րութ յան կող մից կա րո ղութ
յուն նե րի զար գաց ման ծրա գի րը, ո րի ըն թաց քում տե ղայ նաց վել են սննդամ թեր քի 
ռիս կերի գնա հատ ման տար բեր բնա գա վառ նե րի մի ջազ գա յին մե թոդ ներ:   Կեն
սաէ ներ գե տի կա յի և կե րե րի ո րա կի բաժ նի պետ Բագ րատ Մե ժունցն իր հեր թին 
ներ կա յաց րել է գյու ղատն տե սա կան կե րա հան դակ նե րի կեն սա զանգ վա ծի, մաս
նա վո րա պես, ա րո տա վայ րե րի սննդա րա րութ յան գնա հա տու մը, հեր թա փոխ 
ա րա ծեց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը:

Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յանն ընդգ ծել է կենտ րո նի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու
նը` ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան և  Գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի հետ` ո լոր տում առ կա խնդիր նե րի հայտ նա բեր ման և 
լուծ ման նպա տա կով:

Ä 1
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Ծրագրեր`  գյուղատնտեսության կարևորագույն 
խնդիրների լուծման համար

Ä 1

Մեկնարկում է լիզինգի ծրագիրը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նի խոս
քով` այլ մաս նա վոր ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ ևս ցան կութ յուն են 
հայտ նել ծրագ րին մաս նակ ցե լու, և ն րանց հետ նույն պես ա ռա ջի կա յում կկնքվեն 
պայ մա նագ րեր:

 Փոխ նա խա րա րը հա վե լել է, որ  շա հա ռու նե րին ի րա զե կե լու նպա տա կով, նա
խա րա րութ յան պաշ տո նա կան կայ քէ ջում բաց վել է ծրագ րի վե րա բեր յալ ա ռան
ձին բա ժին, ո րում տե ղա կայ ված է տե ղե կատ վութ յուն լի զին գի տրա մադր ման 
պայ ման նե րի, լի զին գա յին ըն կե րութ յուն նե րի և մա տա կա րար կազ մա կեր պութ
յուն նե րի վե րա բեր յալ, տե ղե կատ վութ յու նը պար բե րա բար թար մաց վե լու է, այդ 
թվում` կհրա պա րակ վեն նաև գյուղ տեխ նի կա յի տե սա կա նին և գ նե րը: §Ծ րա գի րը 
թա փան ցիկ է, ինչ պես նաև բաց  է  և  ա զատ  բո լոր մա տա կա րար նե րի և ֆի
նան սա կան կա ռույց նե րի հա մար:  Բա ցի այդ, մո նի տո րին գի մի ջո ցով, ի րա կա
նաց վե լու է տեխ նի կա յի ու սում նա սի րութ յուն` դրա օգ տա գործ ման արդ յու նա վե
տութ յու նը պար զե լու նպա տա կով, ո րի արդ յունք նե րը նույն պես հա սա նե լի կլի նեն 
հան րութ յա նը¦,   նշել է Ռ. Մա կար յա նը:

§ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈւՎԿ ՓԲԸի գոր ծա դիր տնօ րեն Ար թուր Բա դալ յա նի 
կար ծի քով`  նման պայ ման նե րով լի զին գի տրա մադ րու մը մեր երկ րում ան նա խա
դեպ է, և շո շա փե լի դրա կան արդ յունք ներ կապահովի:

Ծ րագ րի շրջա նա կում տնտե սա վա րող նե րը կա րող են ձեռք բե րել տար բեր 
մակ նիշ նե րի տրակ տոր ներ, հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն ներ, հա վա քիչմամ
լիչ ներ, տրակ տո րա յին շար քա ցան ներ, գու թան ներ, խոտհն ձիչ ներ, կար տո ֆի
լատն կիչ ներ, կար տո ֆի լա քան դիչ ներ, կուլ տի վա տոր ներ, ֆրեզ ներ և սրս կիչ ներ: 
Գ յուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման  պայ ման ներն են` 20 % կան խավ ճար, տա րե կան 
2 % լի զին գա յին տո կո սադ րույք, 310 տա րի մար ման ժամ կետ` կախ ված տեխ նի
կա յի տե սա կից:  

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում նույն լի զին գա ռո ւի կող մից ձեռք բեր վող լի զին գի 
ա ռար կա նե րի ընդ հա նուր գու մա րը չպետք է գե րա զան ցի 200,0 մլն դ րա մը: Լի
զին գի ա ռար կա նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 100 մլն դ րա մը գե րա զան ցե լու դեպ
քում, լի զին գա ռուն մինչև լի զին գի պայ մա նա գիր կնքե լը, այդ մա սին գրա վոր 
տե ղե կաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յա նը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ար դուն քում ո րո շա կիո րեն կնո րաց վի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի հա վա քա կազ մը, ին չը նա
խադր յալ ներ կստեղ ծի ա ռա ջի կա տա րի նե րին մատ չե լի մե խա նիզմ նե րի կի րառ
մամբ, տեխ նի կա յի հա մալր ման ա ռա վել ընդգր կուն ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, ո րոնք զու գա հեռ հա մայնք նե րին կից մե քե նատ րակ տո րա յին կա յան ներ 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յուն ներ կստեղ ծեն: Բա ցի այդ,  ո րո շա կիո րեն կբարձ
րա նա գյու ղատն տե սութ յու նում մե քե նա յաց ման մա կար դա կը, տնտե սա պես կամ
րապնդ վեն շա հա ռու գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը, և պայ ման ներ կստեղծ
վեն վեր ջին նե րիս կող մից ապ րան քա յին ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման և 
հե տա գա զար գաց ման հա մար:

 Կա րեն Կա րա պետ յա նը նշել է, որ այս տա րի պա րար տան յու թի մա տա կա
րար ման մրցույ թի 19 մաս նակ ցից հաղ թող է ճա նաչ վել 2ը, ին չի արդ յուն քում 
սուբ սի դա վոր ման գու մա րից տնտես վել է 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ: Անդ րա դառ նա լով 
գո յա ցած պարտ քե րին՝ վար չա պետն ընդգ ծել է, որ դրանք ու նեն եր կու բա ղադ
րիչ՝ կան խավ ճար և սուբ սի դա վո րում: § Մենք տա լիս ենք ար տո նութ յուն, որ պես զի 
որ ևէ գյու ղատն տես չտու ժի: Հե տա գա յում մենք այդ բո լոր հար ցե րը դի տար կե լու 
ենք: Մենք հսկե լու ենք, որ ֆի նան սա կան կար գա պա հութ յու նը և  այն, ին չի շուրջ 
պայ մա նա վոր վում ենք՝ լի նի ա ռար կա յա կան¦, նշել է Կա րեն Կա րա պետ յա նը: 
Վար չա պետն ընդգ ծել է նաև, որ պետք է հաս կա նալ գո յա ցած պարտ քե րի պատ
ճառ նե րը և ցու ցա բե րել ան հա տա կան մո տե ցում. § Գու ցե մի ան գամ ռեալ զի ջում
նե րի գնանք, է ջը փա կենք և նոր է ջից սկսենք¦:

 Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում, ո րով հնա րա վոր 
կլի նի պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նել 129,2 հազ. հեկ տար գյու ղատն տե
սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես քե րում. գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու
նը ձեռք կբե րի 10335 կգ թու նան յութ: Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց ված 
տա րածք նե րում մկնան ման կրծող նե րի կող մից գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ
սե րին հասց ված վնա սը հնա րա վոր կլի նի նվա զեց նել շուրջ 85 տո կո սով:

 Գոր ծա դի րի մեկ այլ ո րոշ մամբ, ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե
տա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տա կազ մին կհանձն վի տա րածք, ին չի արդ յուն քում` 
նպաս տա վոր պայ ման ներ կստեղծ վեն ծա ռա յութ յան աշ խա տան քի ա ռա վել արդ
յու նա վետ կազ մա կերպ ման, վե րա պահ ված վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
հա մա կարգ ված, ա րագ և  օ պե րա տիվ ի րա կա նաց ման հա մար:

* * *
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել է § Նատ ֆուդ¦ մսամ թեր քի վե

րամ շակ ման գոր ծա րան:
Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը շրջել է ար տադ րա մա սե րով և լա բո րա տո րիա նե

րով, հետ ևել ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին, ծա նո թա ցել սպա ռո ղին ա ռա ջարկ վող 
ապ րան քա տե սա կա նուն, սա նի տա րա հի գիե նիկ հա մա կար գին, ինչ պես նաև զար
գաց ման ծրագ րե րին: Վար չա պե տին ներ կա յաց վել է, որ սննդի անվ տան գութ յան և  
ո րա կի վե րահս կո ղութ յան ա պա հով ման նպա տա կով ար տադ րա մա սե րը, ինչ պես 
նաև ա նաս նա բու ժա կան, ման րէա բա նա կան, ֆի զի կա քի միա կան լա բո րա տո րիա
նե րը հա գե ցած են գեր ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով և տեխ նո լո գիա նե
րով: Նշ վել է, որ § Նատ ֆուդ¦ ՓԲԸն  ու նի FSSC 22000 սննդի անվ տան գութ յան 
ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գին հա մա պա տաս խա նութ յան վկա յա կան, ին
չով և  ա ռա ջա տար դիրք է զբա ղեց նում տա րա ծաշր ջա նում: Ար տադ րա կան հզո
րութ յան ծա վա լը կազ մում է օ րա կան մինչև 40 տոն նա, ար տադ րա տե սա կա նին՝ 
շուրջ 160, աշ խա տա տե ղե րի թի վը՝ 180: Ա ռա ջի կա յում ըն կե րութ յու նը շու կա յին 
ներ կա յա նա լու է նոր ապ րան քա նի շով:

Կա րեն Կա րա պետ յա նը, ող ջու նե լով ձեռ նար կութ յան գոր ծու նեութ յու նը, 
կարևո րել է ո րա կի վե րահս կո ղութ յան շա րու նա կա կան բարձ րաց մա նը և ծ րագ
րե րի ընդ լայն մանն ուղղ ված քայ լե րը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է KFW  
բան կի հա մայն քա յին են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ րե րի տա րա ծաշր ջա նա յին ղե
կա վար Մա րիոն Ք նի շի գլխա վո րած  պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ մա նը ներ կա 
էին նաև բան կի գլխա վոր ին ժե ներ Թո մաս Վոլ ֆը, KFW բան կի հա յաս տան յան 
ներ կա յա ցու ցիչ Զա ռա Չա տին յա նը:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի  Ա ռա քել յա
նը բարձր է գնա հա տել Հա յաս տա նում KFW բան կի ծա վա լած գոր ծու նեութ յու նը և  
օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը տար բեր ո լորտ նե րում:  

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ
յանն առնչ վող հար ցեր, մաս նա վո րա պես`  ո ռոգ ման հա մա կար գի  ար դիա կա նաց
ման ու կա տա րե լա գործ ման ծրագ րե րի շրջա նա կում:

Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև Կապ սի ջրամ բա րի վե րա կա ռուց ման ծրագ
րի  ի րա կա նաց մա նը, ո րի շա հա գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ա վե լաց նել ո ռո
գե լի հո ղա տա րածք նե րը: Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը մտքեր են փո խա նա
կել նաև  եր կուս տեք հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցե րի շուրջ:

Հայ-կանադական համագործակցության 
ընդլայնում
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Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում հայկա նա դա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նակ նե րում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րու թու նում ստո րագր վել 
է  փո խըմբռն ման հու շա գիր`  կա նա դա կան Լայվս տոք գե նե տիկ միա վոր ման,  խո
զա բու ծա կան միա վոր ման,  Փորք Ին թեր նեշնլ,  ա նաս նա կե րի և  ա րո տա վայ րե րի 
միա վոր ման և Հա յաս տա նում ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նի 
միջև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ: 

Հու շա գի րը ստո րագ րել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀում Կա նա դա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ջոն 
Քու րը և Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նի տնօ րեն Գա գիկ Սար
դար յա նը: 

Հու շագ րի ստո րագ րու մը նպա տակ ու նի ընդ լայ նել Հա յաս տա նի և Կա նա դա յի 
միջև  գյու ղո լոր տում փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, մաս նա վո րա պես` 
ա նաս նա բու ծութ յան և բու սա բու ծութ յան ճյու ղե րում:

 Կող մե րը հա մա ձայ նել են խթա նել փոխ գոր ծակ ցութ յունն ա նաս նա կե րի և  
ա րո տա վայ րե րի, կեն դա նի նե րի գե տե տի կա յի բա րե լավ ման, մսի և կան թամ թեր
քի ար տադ րութ յան և  առևտ րի բնա գա վառ նե րում:
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 ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ 
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել

յանն ըն դու նել է ՀՀում ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (FAO) ներ կա յա ցու ցիչ Ռայ մունդ Յե լեին: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը քննար կել են Հա յաս տա նի 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ՊԳԿ ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա
նաց վող ծրագ րե րը, նա խան շել հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նակ նե րը, ինչ պես նաև դրանց ի րա կա նաց ման հա
մար անհ րա ժեշտ գոր ծիք նե րը:

 Հան դի պու մից հե տո Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ու Ռայ մունդ 
Յե լեն հան դես են ե կել հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սով, ո րի ըն
թաց քում ներ կա յաց վել են երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ
րերն ու նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև « Պա րե նա յին անվ
տան գութ յան կար գա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում՝ Եվ րո պա յում և 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յում» զե կույ ցի հիմ ադ րույթ նե րը:

Անդ րա դառ նա լով երկ կողմ նա խա ձեռ նութ յուն նե րին` նա խա
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, մաս նա վո րա պես` կար ևո րել է ֆի լոք
սե րա զերծ տնկա րա նի հիմ ման ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում ՀՀ 
ԳՆ «Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿում նա խա
տես վում է` խա ղո ղի եվ րո պա կան ֆի լոք սե րա կա յուն սոր տե րի հի
ման վրա ստեղ ծել տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն: Նա խա րա րը 
նաև տե ղե կաց րել է, որ ձկնա բու ծա րան նե րից մե կում ի րա կա նաց
վե լու է նաև պի լո տա յին ծրա գիր` ջրի խնա յո ղա տար հա մա կար
գե րի ներդր ման ուղ ղութ յամբ, ո րը հե տա գա յում հիմք կհան դի սա
նա նմա նա տիպ այլ ծրագ րե րի մշակ ման և  ի րա գործ ման հա մար: 
Միա ժա մա նակ Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը վստա հութ յուն է հայտ նել, 
որ նման ծրագ րե րը մե ծա պես կնպաս տեն հան րա պե տութ յու նում 
ջրա յին ռե սուրս նե րի տնտես մա նը և ձկ նա բու ծութ յան ո լոր տի 
զար գաց մա նը:  

Այ նու հետև ՀՀում ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (FAO) ներ կա յա ցու ցիչ Ռայ մունդ Յե լեն հա
մա ռոտ ներ կա յաց րել է ՊԳԿ կող մից հրա պա րակ ված « Պա րե նա
յին անվ տան գութ յան վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում՝ Եվ րո պա յում և 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յում» զե կույ ցը: « Պա րե նա յին անվ տան գութ
յան վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում՝ Եվ րո պա յում և Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յում» զե կույ ցը, վեր լու ծե լով տա րա ծաշր ջա նի  երկր նե րի 
տվյալ նե րը, տար բեր հար ցե րի, մաս նա վո րա պես՝ սննդի է ներ
գե տիկ ար ժե քի, թերս նուց ման մի շարք ցու ցա նիշ նե րի և սնն դա
կար գի բա ղադ րութ յան վե րա բեր յալ, ներ կա յաց նում է երկր նե րի 
ներ կա յիս ի րա վի ճա կը և  ա ռա ջար կում բա րե լավ ման մի շարք ու
ղի ներ։ Տար բեր քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման և կի րառ ման 
արդ յուն քում Հա յաս տա նում նկա տե լի է թերս նուց ման կտրուկ 
նվա զում: 1990ա կան թվա կան նե րին այն կազ մում էր 27 %, իսկ 
2016ին՝ 8 %», – ն շել է Ռայ մունդ Յե լեն:

Նա նաև հա վե լել է, որ ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ
յան կազ մա կեր պութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան հետ ի րա կա նաց նում է մի շարք ծրագ րեր, ո րոնց նպա
տակն է հնա րա վո րինս նպաս տել պա րե նա յին ա պա հո վութ յա նը 
և սնն դա կար գի հարս տաց մա նը՝ խթա նե լով տե ղա կան գյու ղատն
տե սա կան մթեր քի ար տադ րութ յու նը։

Իր հեր թին նա խա րա րը հա վե լել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յու նը  մե ծա պես կար ևո րում է սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան և  ո րա կի բա րե լավ ման, հա վա սա րակշռ ված և 
վի տա մին նե րով հա րուստ սննդի ար տադ րութ յու նը գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում: « Մենք  այս ո լոր տում այ սօր շատ խնդիր ներ 
ու նենք, և Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա
յութ յան հետ հա մա տեղ, քայլ առ քայլ խստաց նե լու ենք պա հանջ
նե րը: Մեր հե տա գա ծրագ րերն ուղղ ված են լի նե լու գյուղմ թեր քի 
և գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը», –  
ընդգծել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

ԼԻԶԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԿԱԶՄԻ 2 ՏՈԿՈՍ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ

յու նում հրա վիր վել էր քննար կում վար կա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և գ յուղ տեխ նի կա 
ներկ րող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ
ցութ յամբ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի  ֆի
նան սա կան վար ձա կա լութ յան` լի զին գի պե
տա կան ա ջակ ցութ յան» ծրագ րի ի րա կա նաց
մանն  առնչ վող հար ցե րի  շուրջ, 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 գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ 
Մա կար յա նը, Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման հիմ ադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րե նի ժա մա
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ
յա նը, «Գ յու ղա կան տա րածք նե րի տնտե սա կան 
զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա
սեն յակ» պե տա կան հիմ ար կի գյու ղա կան ֆի
նան սա վոր ման կա ռույ ցի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
«Ինչ պես գի տեք, ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ե րեկ 
հաս տա տել է գյուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման լի
զին գի պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը, ո րի 
սուբ սի դա վոր ման հա մար այս տա րի կուղղ վի 
120 մլն դ րամ գու մար, սա կայն ե թե պա հան
ջար կը մեծ լի նի, ա պա կդի մենք գու մա րի չափն 
ա վե լաց նե լու հա մար: Մենք հետ ևո ղա կան ենք 
լի նե լու և պար բե րա բար ու սում ա սի րե լու ենք 
ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը, գյուղ տեխ նի կա 
ներ մու ծող նե րի և ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի 
հետ հա մա տեղ վեր լու ծե լու ենք թույլ կող մե
րը` դրանք հե տա գա յում շտկե լու և վերջ նա կան 

սպա ռո ղին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով», – ն շել 
է նա խա րա րը:

 Նա ընդգ ծել է, որ գյուղ տեխ նի կա յի ար
տադր ման երկ րի մա սով որ ևէ սահ մա նա փա
կում չի նա խա տես վում: « Մենք ստեղ ծել ենք մի 
դաշտ, որ տեղ բո լո րը կա րող են մաս նակ ցել և  
ա ռա ջարկ ա նել: Ես հա մոզ ված եմ` ար տա հա
նող երկր նե րի հա մար սա խթան է, և  ի րենք շատ 
ա րագ կստա նան այդ ազ դա կը` Հա յաս տա նում 
նման պե տա կան ծրագ րի առ կա յութ յան մա
սին,  և հենց ար տադ րողն է շա հագրգռ ված լի
նե լու ա վե լի լավ գին ա ռա ջար կե լու` իր ար տադ
րութ յու նը զար գաց նե լու և նոր շու կա մտնե լու 
հա մար: Սա ի րա կա նում նոր, ծա վա լուն շու կա 
է բո լոր գյուղ տեխ նի կա ար տադ րող երկր նե րի 
հա մար», հա վե լել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

Իր հեր թին նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ 
Մա կար յա նը հոր դո րել է հան դիպ ման մաս նա
կից նե րին ա ռա ջի կա օ րե րին ար դեն սկսել  բա
նակ ցութ յուն նե րը պայ մա նագ րե րի կնքման ուղ
ղութ յամբ, որ պես զի սեղմ ժամ կետ նե րում սկսվի 
գյուղ տեխ նի կա յի վա ճառ քի գոր ծըն թա ցը: Նա 
նաև հա վե լել է, որ ծրագ րի շա հա ռու ներ կա րող 
են դառ նալ թե’ մաս նա վոր հատ վա ծի,  թե’ տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա
ռույց ներ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է 
կա տար վել ծրագ րի ի րա գործ մա նը վե րա բե րող 
մի շարք հար ցե րի, այդ թվում` հնա րա վոր ռիս
կե րին, պայ մա նագ րե րի կնքման ըն թա ցա կար
գին, ներկր վող տեխ նի կա յի հե տե րաշ խի քա յին 
սպա սարկ մա նը և  այլն: 
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ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՄԱՐԵԼ ԵՆ 740.4 ՄԼՆ ԴՐԱՄ ՊԱՐՏՔ
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2017 թվա կա նի փետր վա րի 8ից մար տի 14ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րը 20152016 թվա կան նե րին գնված հում քի դի մաց գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րին ու նե ցած ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րից մա րել են 740.4 մլն դ րամ գու մար, 
այդ թվում` 5 ըն կե րութ յուն ներ ամ բող ջութ յամբ  վճա րել են պարտ քե րը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ա ռա ջար կութ յամբ, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի նկատ մամբ ու նե ցած ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց քի վե րահս
կո ղութ յան նպա տա կով, ըն կե րութ յուն նե րը կազ մել են չկա տար ված պար տա վո րութ յուն նե րի մար
ման ժա մա նա կա ցույց:

2017 թվա կա նի փետր վա րի 8ի դրութ յամբ, 20152016 թվա կան նե րին գնված պտուղ բան ջա
րե ղե նի և խա ղո ղի դի մաց  չկա տար ված պար տա վո րութ յուն ներ են ու նե ցել  22 վե րամ շա կող ըն կե
րութ յուն ներ` 1486.5 մլն դ րամ ընդ հա նուր գու մա րի չա փով:

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ Է

Գ յու ղատն տե սա կան նա խա պատ րաս
տա կան աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ, 
հան րա պե տութ յան ան տա ռա յին և հա րա
կից տա րածք նե րում մե ծա ցել է հրդեհ նե
րի ա ռա ջաց ման և տա րած ման վտան գը, 
ին չի  մա սին են վկա յում նաև ան տա ռա յին 
հրդեհ նե րի դեպ քե րը: Հա մայն քի սե փա կա
նութ յուն հան դի սա ցող ցան քա տա րածք
նե րը, բու սա կան մնա ցորդ նե րից մաք րե լու 
նպա տա կով,  բնակ չութ յան կող մից կա
տար վում են հրկի զումն եր, ո րոնք հա ճախ 
տա րած վում են ան տա ռա յին տա րածք ներ` 
մեծ վնաս պատ ճա ռե լով բնութ յա նը և շր ջա
կա մի ջա վայ րին: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու
նը հի շեց նում է, որ «Մթ նո լոր տա յին օ դի պահ
պա նութ յան մա սին»  օ րեն քի հա մա ձայն` ար
գել վում է այ րել խո զան նե րը, բու սա կան մա
ցորդ նե րով ու չո րա ցած բու սա կա նութ յամբ տա
րածք նե րը, ա րո տա վայ րե րի ու խոտ հարք նե րի 
բու սա կա նութ յու նը  գյու ղատն տե սա կան, ան
տա ռա մերձ, ան տա ռա յին ու բնութ յան հա տուկ 
պահ պան վող տա րածք նե րում: Հր դե հավ տանգ 

ժա մա նա կաշր ջա նում, գյու ղատն տե սա կան 
նշա նա կութ յան հո ղե րում հրդեհ նե րի կան խար
գել ման նպա տա կով, ար գել վում է`

1/կ րակ վա ռել
2/ վառ վող լուց կի կամ ծխա խո տի մնա

ցորդ գցել
3/վու ղե րով, բեն զի նով  և դ յու րա վառ այլ 

հե ղուկ նե րով ներծծ ված լա թեր թող նել:
Հր դե հավ տանգ ժա մա նա կաշր ջա նում գյու

ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց
նե լիս հրդե հա շիջ ման նպա տա կով, պատ րաստ 
վի ճա կում պետք է ու նե նալ հա կահր դե հա յին 
սար քա վո րում եր ու սկզբնա կան հրդե հա շիջ
ման մի ջոց ներ (կրակ մա րիչ ներ, ջրով լի տա րա
ներ, բա հեր և  այլն):

Գ յու ղատն տե սա կան հո ղե րում ծա գած 
հրդեհ նե րի դեպ քում, ո րոնք կա րող են ներ թա
փան ցել ան տա ռա յին տա րածք, հո ղօգ տա գոր
ծող նե րը պետք է ան մի ջա պես ա հա զան գեն 
ՀՀ ԱԻՆ տե ղա կան ստո րա բա ժա նում ե րին, 
ինչ պես նաև սե փա կան ու ժե րով մի ջոց ներ ձեռ
նար կեն հրդե հի մար ման հա մար` մինչև հա մա
պա տաս խան օգ նութ յան ժա մա նե լը:
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Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

«Ար թին» չրե րի ար տադ րութ յուն 
գյու ղատն տե սա կան սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վը  ձևա վոր վել է 2009 
թ.ին՝ « Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ա ջակ
ցութ յամբ: ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Ար տե նի հա մայն քի գյու ղատն տե սա
կան հո ղա տա րածք նե րի զգա լի մա սը 
բա ժին է ընկ նում այ գի նե րին, ո րոնցից 
ստաց ված բերք ն ի րաց ման խնդիր ու
ներ: Չ րե րի ար տադ րութ յան կոո պե
րա տի վի կազ մա կերպ մամբ լուծ վեց 
ի րաց ման խնդի րը: 

«Այ գե տա րածք նե րի զգա լի մա
սում ա ճեց վում է ծի րա նի Սա թե նի կոչ
վող սոր տը, որն ար տա հան ման հա մար 
նպա տա կա հար մար չէ: Սա կայն դրա
նից ո րակ յալ, հա մա յին հատ կա նիշ նե
րով աչ քի ընկ նող չիր է ստաց վում, ո րը 
կա րե լի է ար տա հա նել, այս պես ստեղծ
վեց հա մա տեղ չրար տադ րութ յան կազ
մա կերպ ման և կոո պե րա տի վի ստեղծ
ման գա ղա փա րը», պատ մում է կոո պե
րա տի վի ան դամ Ա ղա սի Ղա զար յա նը: 
Գ յու ղում առ կա են ա վե լի քան 400 հա 
ծի րա նի այ գի ներ, ո րոն ցից ստաց վում է 
քաղց րա համ բերք: « Վորլդ Վիժն Հա յաս
տան» կազ մա կեր պութ յունն ա ջակ ցել է 
շեն քի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րին 
(գյու ղա պե տա րա նի ներդ րու մը կազ մել 
է 30 տո կոս), տրա մադ րել է չո րաց ման 
սար քա վո րում եր, սառ նա րան ներ, որ

տեղ միր գը պահ պան վում է՝ մինչև մշա
կութ յու նը: Չո րա ցում ի րա կա նաց վում է 
ա վան դա կան, քամ հար ման ե ղա նա կով, 
ո րի արդ յուն քում ստաց վում է օր գա նա
կան չիր, ին չի պա հան ջար կը շատ մեծ 

է ար տերկ րում: Ա ղա սի Ղա զար յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կոո պե րա տիվն այ սօր 
նոր շու կա նե րի հայտ նա բեր ման խնդիր
ներ ու նի: « Բարձ րո րակ ար տադ րանքն 
ա ռայժմ սպառ վում է ներ քին շու կա յում, 
սա կայն ար տա հան ման գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ ման դեպ քում կոո պե
րա տի վի ան դամ ե րը պատ րաստ են 
ընդ լայ նել այ գե տա րածք նե րը և  ա վե
լաց նել տե սա կա նին», հա վե լում է պրն 
Ղա զար յա նը: Գ յու ղում բարձր բերք են 

ա պա հո վում նաև խնձո րե նի նե րը, դեղ
ձե նի նե րը և սա լո րե նի նե րը: Սև սա լո րի 
չի րը, օ րի նակ, պա հան ջարկ է վա յե լում 
ար տերկ րում, սա կայն դեռևս չու նեն 
մշտա կան կա յուն շու կա: 

Չ րերն ար տադ
րում են սա նի տա րա
հի գիե նիկ պայ ման
նե րում, չո րաց վող 
միր գը չի շփվում ար
տա քին մի ջա վայ րի 
հետ և չի են թարկ
վում այլ ազ դե ցութ
յուն նե րի, քա նի որ 
չո րաց ման նպա տա
կով միր գը տե ղադր
վում է ա պա կի նե րի 
տակ և չո րաց վում 
փակ պայ ման նե
րում: «Ար տադ րան
քի ի րաց ման խնդրի 

կար գա վոր ման դեպ քում կոո պե րա տի
վին ան դա մակ ցող նե րի թի վը կտրուկ 
կա վե լա նա», նշում է Ա ղա սին, ա պա 
հա վե լում, որ կոո պե րա տի վի ստեղ ծու մը 
հույժ կար ևոր է՝ խնդիր նե րի հա մա տեղ 
բարձ րաց ման, դրանց լուծ ման ա ռու մով: 
Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րով միա սին 
տնօ րի նում են 150 հա հո ղա տա րածք, 
ո րի մի մասն էլ բա ժին է ընկ նում բան
ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րին: «Ար
թին» կոո պե րա տի վի ար տադ րան քը 

ներ կա յաց վել է ցու ցա հան դես նե րում, 
համ տես նե րի ըն թաց քում ար ժա նա ցել 
է հա վա նութ յան: Նոր շու կա ներ ձեռք 
բե րե լու հա մար նմուշ ներ են ու ղարկ վել 
ԱՄՆ, Եվ րո պա, ՌԴ և  այլն, Ա ղա սի Ղա
զար յա նի տե ղե կաց մամբ, կոո պե րա տի
վը պատ րաստ է ար տա հա նել նաև թարմ 
և սա ռեց ված մրգա տե սակ ներ: Պատ
րաստ են կազ մա կեր պել նաև օր գա նիկ 
հա տապ տուղ նե րի ար տադ րութ յուն: 

Ի դեպ, ար տադր վող չրե րը նույն պես 
օր գա նիկ են, քա նի որ տա րա ծաշր ջա նը 
զերծ է բույ սե րի վնա սա տու նե րի և հի
վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մից, թու նան
յու թեր, ինչ պես նաև պա րար տան յու թեր 
չեն օգ տա գործ վում: Օր գա նիկ գյուղմ թեր
քը միայն սեր տի ֆի կաց ման կա րիք ու նի, 
ո րի ձեռք բե րու մից  հե տո կկազ մա կեր
պեն նաև ար տա հան ման գոր ծըն թա ցը: 
Զ գա լի է նաև է լեկտ րա կան նոր չո րա նոց
նե րի պա հան ջար կը, քա նի որ նա խա տե
սել են ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը: Կոո
պե րա տի վի ա ռա ջի կա ծրագ րե րից մե կը 
այ գե տա րածք նե րում հա կա կարկ տա յին 
ցան ցե րի տե ղադ րում է: Ա ջակ ցութ յան 
դեպ քում նա խա տե սել են հիմ ել նաև 
մրգի վե րամ շակ ման ար տադ րա մաս: 
Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
առ կա է նաև ցածր տո կո սադ րույք նե րով 
վար կե րի տրա մադր ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը, ո րի մի մա սը կտրա մադր վի 
մթերումերի կազ մա կերպ մանը և գյու
ղա ցի նե րին, մթեր ված մրգի դի մաց, կան
խիկ վճար մա նը:
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Օ րերս 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 
(Ագ րոարհ միութ յուն) և Ջեր մատ նա
յին ա սո ցիա ցիա յի միջև ստո րագր վել 
է հա մա գոր ծակ ցութ յան  հու շա գիր, 
ո րով նա խա տես վում է հա մա կար գել 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րում առ
կա խնդիր նե րը, հա մա տեղ  մշա կե լով 
դրանց լուծ ման ե ղա նակ նե րը: 

Օ րերս կա յա ցավ եր կու կազ մա
կեր պութ յուն նե րի անդ րա նիկ հա մա
տեղ նիս տը: « Նախ և  ա ռաջ պետք է 
հա մա տեղ վեր հան վեն առ կա խնդիր
նե րը, ո րոնք խոչն դո տում են ջեր մո
ցա յին տնտե սութ յուն նե րի բնա կա նոն 
աշ խա տանք նե րին: Խն դիր նե րը կա րող 
են վե րա բե րել հո ղի մշա կութ յա նը, ար
տադ րան քի ի րաց մա նը և  այլն: Պետք 
է հստա կեց նել, թե այս կամ այն խնդի
րը ո՞ր կազ մա կեր պութ յու նը պետք է 
բարձ րաց նի և  որ տեղ, որ պես զի լու ծում 
գտնի», ասում  է Արհ միութ յան նա խա
գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յա նը: Նա նշեց, 
որ ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րը 
միշտ էլ ու նե ցել են բազ մա թիվ խնդիր
ներ, ո րոնք ներ կա յաց վել են հա մա

պա տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի: 
Ն շենք նաև, որ ո լոր տի խնդիր նե րը, 
ա սո ցիա ցիա յի հետ հա մա տեղ, վեր ջերս 
ներ կա յաց վել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նին՝ 
աշ խա տան քա յին հան դիպ ման ըն թաց
քում: 

« Հա ճե լի է, երբ կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցի չը պատ րաս տա կամ վե
րա բեր մունք է ցու ցա բե րում՝ ծա գած 
խնդիր նե րին լու ծում եր տա լու հա
մար»,  հա վե լում է տի կին Ջ հան գիր յա
նը: 

Անդ րա նիկ նիս տը կա յա ցավ ջեր
մատ նա յին ա սո ցիա ցիա յի ան դամ 

Է դուարդ Մու սո յա նի ջեր մո
ցա յին տնտե սութ յու նում (ք. 
Եր ևան, Թ բի լիս յան խճու
ղի), որ տեղ ներդր ված են 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա
ներ: Նիս տին մաս նակ ցում 
էին ա սո ցիա ցիա յի գրե թե 
բո լոր ան դամ ե րը, ով քեր 
ներ կա յաց րե ցին ի րենց 
մտա հո գող հա մա պար
փակ խնդիր նե րը: Դ րանք 
հիմ ա կա նում վե րա բե րում 
էին նոր տեխ նո լո գիա նե րի 
ներդր մա նը, ցածր տո կո

սադ րույ քով և  եր կա րա ժամ կետ վար կե
րի տրա մադր մա նը, պե տութ յան կող մից 
սուբ սի դիա նե րի հատ կաց ման անհ րա
ժեշ տութ յա նը, բեր քի ի րաց մա նը, գա զի 
կա յուն մա տա կա րար մա նը և  այլն:  

« Պետք է  ա նել հնա րա վո րը, որ
պես զի տե ղա կան ար տադ րողն ի րաց
ման խնդիր չու նե նա: Ի րաց ման գոր
ծըն թա ցին հիմ ա կա նում խոչըն դո տում 
են ներկր վող գյուղմ թերք նե րը՝ լո լիկ, 
վա րունգ, տաք դեղ և  այլն, ո րոնք բնա
կա նա բար, ա վե լի է ժան են վա ճառ վում 
շու կա յում և ցածր գնո ղու նա կութ յուն ու
նե ցող սպա ռող նե րը, ան կախ ո րա կից` 

գնում են է ժան գյուղմ թերք նե րը: Մինչ
դեռ տե ղա կան ար տադ րո ղը չի կա րող 
վա ճա ռել է ժան, քա նի որ ի վեր ջո առ
կա են այն պի սի ծախ սեր, ո րոնք պար
տա վոր են կա տա րել»,  եզ րա հան գում 
է Հաս միկ Ջ հան գիր յա նը: Ն րա կար
ծի քով, ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե
րում աշ խա տող նե րը պետք է ստա նան 
բա վա րար չա փով աշ խա տա վարձ, որ
պես զի կա րո ղա նան հո գալ ըն տա նի քի 
հոգ սե րը: Այս ա ռու մով ևս կար ևոր վեց 
Ագ րոարհ միութ յան և Ջեր մատ նա յին 
ա սո ցիա ցիա յի միջև հա մա գոր ծակ ցութ
յու նը: 

« Հա խուռն հար ցե րի լու ծու մը միշտ 
չէ, որ հան գում է արդ յու նա վե տութ յան: 
Դ րա հա մար պետք է ա ռանձ նաց նել 
ա ռաջ նա յի նը և կար ևո րը, և հե տա մուտ 
լի նել դրանց օ րենսդ րութ յան սահ մա նում 
ի րա կա նաց մա նը», հա վե լում է տի կին 
Ջ հան գիր յա նը: « Ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յուն ներ վա րող ֆեր մեր ներն այ սօր 
օ րեն քով պաշտ պան վա ծութ յան կա րիք 
ու նեն», նշեց Ջեր մատ նա յին ա սո ցիա
ցիա յի տնօ րեն Պո ղոս Գ ևորգ յա նը:

Ի դեպ, Ագ րոարհ միութ յու նը ա ռա
ջի կա յում հան դես կգա «Գ յու ղատն տե
սութ յան մա սին օ րեն քի» վե րա բեր յալ իր 
ա ռա ջարկ նե րի ծան րակ շիռ փա թե թով: 
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զում կազ մա կերպ վել էր ու սու ցում՝ 
բու սա բու ծութ յան, ա նաս նա բու ծութ
յան, ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման, 
տնտե սա գի տութ յան, պտղա բու ծութ
յան վե րա բեր յալ: Ն պա տա կը՝ մար զի 
մաս նա գետ նե րի գի տե լիք նե րի բարձ
րաց մա նը նպաս տելն էր:

Սե մի նա րի կազ մա կերպ ման նա խա
ձեռ նութ յու նը Կո տայ քի մարզ պե տա րա նի 
աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե սութ յան 
և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յանն էր: 
Խորհր դատ վա կան և  ու սու ցո ղա կան դա
սըն թաց նե րի անց կաց ման հա մար մարզ 
էին հրա վիր վել ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի 
կազ մա կերպ ման ամ բիո նի վա րիչ, դո

ցենտ, գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն
նե րի թեկ նա ծու՝ Հայկ Ղա զար յա նը, Բու
սա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, գ.գ.թ. 
Ռա դիկ Նա զար յա նը, Ծնն դա գի տութ յան 
ամ բիո նի դո ցենտ, գ.գ.թ. Վ րեժ Խո ցան
յա նը և Պտ ղա բու ծութ յան ամ բիո նի դո
ցենտ, գ.գ.թ. Ա րա Հով հան նիս յա նը: 

Վ րեժ Խո ցան յա նը սե մի նա րի մաս
նա կից նե րին ներ կա յաց րեց ա նաս նա բու
ծութ յան բնա գա վա ռում առ կա խնդիր
ներն ու դրանց լուծ ման ե ղա նակ նե րը: 
Նա ա ռա ջար կեց ա նաս նա բու ծութ յան 
բնա գա վա ռում բարձ րաց նել արդ յու նա
վե տութ յու նը, փո խել կո վե րի ար հես տա
կան սերմ ա վոր ման կամ բնա կան ճա
նա պար հով բեղմ ա վոր ման ժա մա նա

կաշր ջա նը, ստեղ ծել կե րի կա յուն բա զա, 
ժա մա նա կին կան խար գե լել վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը, այդ 
նպա տա կով ձեռք բե րել հա մա պա տաս
խան բու ժան յու թեր, այդ պի սով` կան խե
լով վտան գը: Ռա դիկ Նա զար յանն ա ռա
ջար կեց մշա կել սերմ ա բու ծութ յան զար
գաց ման ծրա գիր՝ յու րա քանչ յուր մշա կա
բույ սի հա մար, զբաղ վել փակ գրուն տի 
պայ ման նե րում բան ջա րե ղե նի ար տադ
րութ յամբ: Միա ժա մա նակ կար ևո րեց 
մար զում ե գիպ տա ցո րե նի մշա կութ յու նը 
կազ մա կեր պե լու գոր ծըն թա ցը՝ սի լիո սի 
ար տադր ման հա մար: Հայկ Ղա զար յա
նը ներ կա յաց րեց տնտե սա վար ման ձևե

րի ժա մա նա կա կից ու ղի նե րը, իսկ Ա րա 
Հով հան նիս յանն ա ռա ջար կեց զբաղ վել 
ին տեն սիվ այ գի նե րի մշա կութ յամբ: 

«Ա ռա ջարկ վեց նաև ստեղ ծել կոո
պե րա տիվն եր՝ հո ղերն ա ռա վել արդ յու
նա վետ օգ տա գոր ծե լու և դ րանց մշա
կութ յունն ա ռա վել շա հու թա բեր դարձ նե
լու հա մար: Կար ևոր վեց նո րա գույն տեխ
նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը գյու ղատն տե
սութ յան յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռում, 
ո րը խիստ անհ րա ժեշտ է», ա սաց Կո
տայ քի մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ
մի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա
նութ յան վար չութ յան պետ Մ հեր Ե ղիա
զար յա նը: Նա կար ևո րեց նաև մար զի 
հա մայնք նե րում այս պի սի ու սու ցում ե րի 
հա ճա խա կի կազ մա կեր պու մը: 
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Ս տեղ ծել գի նե գոր ծա կան կրթութ յան հա մար նյու թա տեխ նի կա կան բա զա, 
մեկ միասնա կան հա մա կար գի մեջ միա վո րել հա մալ սա րա նին պատ կա նող տար
բեր ստո րաբա ժա նումն ե րի գի տա կան և ն յու թա կան ռե սուրս նե րը՝ ա պա հո վե լով 
ՀՀում մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող «Խ մոր ման ար տադ րութ յուն նե րի տեխ նո լո գիա 
և գի նե գոր ծութ յուն» մաս նա գի տութ յամբ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող շրջա նա
վարտ նե րի մուտքը արտադրություն և գի տաար տադ րա կան ո լոր տում նո րա րա
րութ յուն նե րի խթա նու մը:

 Սա նպա տակ էր, որ 
որ դեգ րե ցին Ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա
կից նե րը դեռևս եր կու տա
րի ա ռաջ, երբ մեկ նար կեց 
« Գի նե գոր ծա կան կրթութ
յան գի տաար տադ րա կան 
բա ղադ րի չի զար գա ցում» 
ծրա գի րը: Կա տար ված 
նպա տա կաուղղ ված աշ
խա տանք նե րի արդ յուն
քում, այն ար դեն գրե թե 
վերջ նա կան փու լում է: 

Օ րերս Ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ա. 
Թար վերդ յա նի և վ րաս տան յան Գ.Բ. Քոն սալ թինգ ՍՊԸի տնօ րեն Գեոր գի Բեթ սիաշ
վի լու միջև կնքվեց Հա մաշ խար հա յին բան կի կող մից հաս տատ ված մա տա կա րար
ման պայ մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի` հա մալ սա րա նի Ոս կե հատ ու սում ա փորձ նա կան 
տնտե սութ յու նում կա ռուց վող գի նե գոր ծա րա նում կտե ղադր վեն ի տա լա կան գի նե գոր
ծա կան բրեն դա յին սար քա վո րում եր: 

Ըստ պայ մա նա վոր վա ծութ յան սար քա վո րում ե րի մա տա կա րու մը կի րա կա նաց
վի մինչև հու լիս: Գի նու գոր ծա րա նի ստեղծ մամբ, հնա րա վո րութ յուն կտրվի ա պա գա 
գի նե գործ նե րին ոչ միայն լիար ժեք մաս նա գի տա կան գործ նա կան գի տե լիք ներ ձեռք 
բե րել, այլ նաև կա տա րել հե տա զո տութ յուն ներ, ին չու ոչ, հե ղի նակ դառ նալ նո րա
րա րութ յուն նե րի, գյու տե րի: Այս կար ծի քին է նաև Քոն սալ թինգ ՍՊԸի տնօ րե նը, ով 
հա մալ սա րան այ ցի ժա մա նակ նշեց, թե որ քան նպաս տա վոր կա րող է լի նել ծրագ րի 
ի րա կա նա ցու մը. « Գի նու գոր ծա րա նի ստեղ ծու մը հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն կա րող է 
լի նել ինչ պես հայ, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նի մյուս գի նե գործ նե րի հա մար՝ ու նե նա լու 
կա յուն ձեռք բե րում եր գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում»: 

Ծ րագ րի ի րա կա նա ցում ի սկզբա նե հղի էր հա ջո ղութ յուն ներ ու նե նա լու հնա
րա վո րութ յամբ, քա նի որ ՀԱԱՀը` միա վո րե լով խա ղո ղապտ ղա գի նե գոր ծութ յան և Հ. 
Պետ րոս յա նի ան վան հո ղա գի տութ յան, ագ րո քի միա յի և մե լիո րա ցիա յի եր կու գի տա
կան կենտ րոն նե րի, Բա լա հո վի տի և Ոս կե հա տի ու սում ա փորձ նա կան տնտե սութ
յուն նե րի գի տաշ խա տող նե րի նե րու ժը և հում քա յին բա զան, ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նա պատ րաս տել մրցու նակ կադ րեր, ի րա կա նաց նել նո րա
մու ծա կան գի տա կան ծրագ րեր, կրթա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել ո լոր տի փոքր 
և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի և  այլ հաս տա տութ յուն նե րի հա մար: 

2017թ. ա վար տին, ինչ պես նա խա տես ված է, Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում 
կտոն վի նոր կա ռույ ցի բա ցու մը:

www.anau.am
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՆ 
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խմ բա յին աշ խա տան քը ՀԱԱՀ 

Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նում 
կար ևոր վող դա սա վանդ ման մե թոդ
նե րից մեկն է: «Գ յու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվն եր» ա ռար կա յի շրջա
նա կում հանձ նա րար վող խմբա յին աշ
խա տան քը լրա ցու ցիչ ի մաստ ու «հա
մու հոտ» է ձեռք բե րում այն ա ռու մով, 
որ մե զա նից պա հանջ վում է ուղ ղա կիո
րեն աշ խա տել Հա յաս տա նի տար բեր 
մար զե րում գոր ծող կոո պե րա տիվն ե րի 
հետ: Իսկ հաշ վի առ նե լով այն հան գա
ման քը, որ ա ռար կան դա սա վան դում է 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվն ե
րի գծով երկ րում հայտ նի փոր ձա գետ, 
ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմն ադ րա մի տնօ րեն 

Վար դան Ու ռուտ յա նը` մեր խնդիրն 
ա վե լի բարդ ու ա վե լի հե տաքր քիր է 
դառ նում:

 Հինգ հո գուց բաղ կա ցած մեր խում
բը «պա տաս խա նա տու» էր Ա րա րա տի 
մար զի Ա րա լեզ հա մայն քում գոր ծող 
հա մա նուն կոո պե րա տի վի հա մար: 
Ս պա ռո ղա կան այս կոո պե րա տի վը 
հիմ ադր վել է 2004 թ.ին, այ սօր ու նի 
57 ան դամ, 100 հեկ տար վա րե լա հող, 
ո րը կազ մում է հա մայն քի վա րե լա հո
ղե րի ընդ հա նուր պա շա րի մեկ հին գե
րորդ մա սը: «Ա րա լե զի» ան դամ ե րը 
գլխա վո րա պես զբաղ վում են պտղի և 
խա ղո ղի ար տադ րութ յամբ: Կոո պե րա
տի վի ան դամ ե րը հի շում են այն ժա
մա նակ նե րը, երբ ի րենք պատ կե րա ցում 
անգամ չու նեին, թե ինչ բան է կոո պե
րա տի վը և  որն է դրա օ գու տը: 

« Ժա մա նա կի ըն թաց քում մենք գի
տակ ցե ցինք, որ կոո պե րա տի վը մեր 
ար տադ րա կան ծա վալ ներն ընդ լայ նե լու 
և  ե կա մուտ ներն ա վե լաց նե լու շատ ի րա
կան հնա րա վո րութ յուն է», ա սում են 
ֆեր մեր նե րը:

 Կոո պե րա տիվ ե րի մա սին գի տե
լիք ներ յու րաց նե լու իմ ոչ մեծ փորձն 
ինձ հա մո զել է առն վազն եր կու հար
ցում. 

ա) Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րութ յու նը կազ մա կեր պե լու, 
գյու ղատն տե սութ յան ընդ հա նուր զար
գաց ման, այս ո լոր տն առևտ րայ նաց նե
լու ա ռու մով կոո պե րա տիվ կա ռուց ված քը 
շատ քիչ այ լընտ րանք ու նի, ե թե առ հա
սա րակ ու նի.

 բ) գոր ծու նեութ յան մեկ նար կա յին 
փու լում կոո պե րա տիվն ե րին անհ րա
ժեշտ է ցու ցա բե րել լրա ցու ցիչ ֆի նան սա
կան ա ջակ ցութ յուն՝ ի լրա ցում պե տութ
յան կող մից տրա մադր վող սուբ սի դիա
նե րի, ո րոնք խիստ կար ևոր են, բայց ոչ 
բա վա րար: «Ա րա լեզ» կոո պե րա տի վին, 
այս ա ռու մով, կա րե լի է ա սել «ե րես չեն 
տվել», ուս տի կոո պե րա տի վի ան դամ ե
րը  խիստ կար ևո րում են Ագ րո բիզ նե սի 
և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն (ՔԱՐԴ) 

հիմ ադ րա մի կող մից տրա մադր վող 
ա ջակ ցութ յու նը, ո րի շնոր հիվ կազ մա
կեր պութ յու նը շա րու նա կում է «ողջ և  
ա ռողջ» մալ: Ներ կա յումս ՔԱՐԴը կոո
պե րա տի վի ան դամ ե րին ա ռա ջար կում 
է մատ չե լի փոքր վար կեր՝ 300.000ից 
մինչև 1 մլն դ րա մի սահ ման նե րում, ինչ
պես նաև՝ նպա տա կա յին տեխ նի կա
կանմաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն, 
ո րը թույլ է տա լիս ֆեր մեր նե րին ա վե լի 
վստահ լի նել ար տադ րութ յան ու վա ճառ
քի կազ մա կերպ ման հար ցե րում:  

«Արա լե զի» գոր ծու նեութ յան մեջ 
կա ևս մի կար ևոր հան գա մանք: Նախ, 
ան կախ այն նրա նից, թե կոո պե րա տի
վի որ ան դամ ինչ ներդ րում է ու նե ցել 
կոո պե րա տի վին ան դա մագր վե լու պա
հին, գոր ծում է «մեկ ան դամ՝ մեկ ձայն» 
սկզբուն քը: Այս պի սով` կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րը և ն րանց ըն տա նիք նե րը 
քա ջա տեղ յակ են և փոր ձա ռու՝ ո րո շում
նե րի ըն դուն ման ժո ղովր դա վա րա կան 
ըն թա ցա կար գի հար ցում: Սա կոո պե
րա տիվն ե րի հա մընդ հա նուր կարևոր 
սկզբունք նե րից մեկն է:

 Հա վա նութ յան է ար ժա նի կոո պե րա
տի վի կող մից ան դամ ե րին և  ոչ ան դամ
նե րին մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի և 
խորհր դատ վութ յան գնա ցու ցա կը: Հա
ճե լի էր տես նել կոո պե րա տիվն ե րի այս 
սկզբուն քը գոր ծո ղութ յան մեջ. տե սա
նե լի տե ղում փակց ված գնա ցու ցա կում 
նե րառ ված ներդ րանք նե րի և ծա ռա յութ
յուն նե րի գնե րի տար բե րութ յունն ան
դամ ե րի և  ոչ ան դամ ե րի հա մար ցույց 
է տա լիս կոո պե րա տի վի ան դամ լի նե լու 
ակն հայտ ա ռա վե լութ յու նը:

Հիմ ա կան խնդի րը, մեր խմբի 
կար ծի քով, վստա հութ յան և հա մախմբ
վա ծութ յան պա կասն էր կոո պե րա տի վի 
ո րոշ ան դամ ե րի և կոո պե րա տի վի դի
տորդ խորհր դի միջև: Դա սըն թաց նե րից 
հի շում ենք, որ մեր դա սա խոս Վ. Ու ռուտ
յա նը կոո պե րա տիվ գոր ծու նեութ յան մեջ 
փո խա դարձ վստա հութ յու նը դնում է 
ա ռա ջին տե ղում: 

Ան շուշտ, մար դիկ կա րող են ու նե
նալ տար բեր կար ծիք ներ ու մտա ծե լա
կերպ, սա կայն ե թե դու կոո պե րա տիվ 
ես մտել, ճիշտ կլի նի, որ հաս կա նաս, 
թե ո րոնք են ընդ հա նուր նպա տակ նե
րը և լի նել մե ծա մաս նութ յան ու խորհր
դի հա մա խո հը: Մ յուս կող մից, կար ծում 
եմ, կոո պե րա տի վի նա խա գա հը կա րող 
էր ա վե լի մեծ արդ յուն քի հաս նել կոո պե
րա տի վի յու րա քանչ յուր ան դա մի հետ 
ան հա տա կան աշ խա տան քում, ե թե հնա
րա վո րութ յուն ու նե ցած լի ներ, ինչ պես 
մենք, Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ
րո նում անց նել հռե տո րա կան ար վես
տի և հա մո զիչ խոս քի դա սե րը, որոնք  
կարևոր են անդամերի հետ տարվող 
աշխատանքներում

Ա ռա ջար կում ենք նաև ամ րապն դել, 
ա վե լի ճիշտ՝ սկսել հա մա գոր ծակ ցութ
յուն են թա մար զում գոր ծող այլ կոո պե րա
տիվն ե րի հետ: Մա նա վանդ խա ղո ղի վա
ճառ քի գոր ծում հա մախմ բե լով ջան քե րը՝ 
գի նե գործ նե րի հետ սա կար կութ յուն նե
րի ժա մա նակ կոո պե րա տիվն երն ա վե լի 
մրցու նակ գին կա րող են թե լադ րել:

 Մեր հիմ ա կան ա ռա ջար կութ
յուն ներց մեկն էլ պա հուս տա յին ֆոն
դի ստեղ ծում է, ո րը թույլ կտա մեղ մել 
ներդ րանք նե րի կամ սար քա վո րում ե
րի գնման կամ վար ձա կալ ման ժա մա
նակ ա ռա ջա ցող ան խու սա փե լի լար վա
ծութ յու նը: 

Նա րեկ Խա չատր յան
ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 

կենտ րո նի 
բա կա լավ րիա տի ա վագ կու րս

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԵՐՄԵՐԸ ԵՎ ՍԱԾԻԼՆԵՐԸ` ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
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 Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ
րո նում սկսվել են տար բեր  մշա կա բույ սե րի՝ լո լի կի, վա րուն գի, սմբու կի, քաղցր 
և կ ծու պղպե ղի, լո բու, բրո կո լիի և  այլ տե ղա կան սոր տե րի  սեր մե րի ցան քի աշ

խա տանք նե րը:
 Անց նող տար վա ըն թաց քում, 

գի տա կան կենտ րո նը հա մալ րել է իր 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը նոր, ժա մա
նա կա կից, բարձրակարգ սար քա վո
րում ե րով, ո րոնց շնոր հիվ գի տա կան 
կենտ րո նում ար տադր վող սեր մերն 
անց նում են ավ տո մա տաց ված մշակ
ման փու լեր, ին չի շնոր հիվ բարձ րա
նում է սեր մե րի ո րա կա կան հատ կա
նիշ նե րը: Նո րա գույն սար քա վո րում
նե րի շնոր հիվ սեր մերն անց նում են 

լվաց ման, չո րաց ման, փայ լեց ման, ախ տա հան ման և փա թե թա վոր ման փու լեր, արդ
յուն քում  փա թեթ նե րում բա ցառ վում է ա նո րակ սեր մե րի առ կա յութ յու նը: Գի տա կան 
կենտ րո նը հա մալր վել է նաև սա ծիլ նե րի ա ճեց ման հա մար հա տուկ տեխ նի կա կան 
մի ջոց նե րով: Բարձրակարգ մշակում անցած սեր մե րը ցան վում են հա տուկ նա խա
տես ված խո ռո չիկ նե րում, ո րից հե տո տե ղադր վում են սեր մե րի ա ճեց ման հա մար 
նա խա տես ված հա տուկ ջեր մա յին խցի կում, որ տեղ ա պա հով վում է սեր մե րի ա ճին 
հա մա պա տաս խան  օ դի ջեր մաս տի ճա նը, օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը և 
լու սա վո րութ յու նը: Սեր մե րը ծլե լուց հե տո տե ղա փոխ վոմ են հա տուկ սեն յակ, ո րը 
ա պա հով ված է սա ծի լի ա ճի  տվյալ փու լին հա մա պա տաս խան  ջեր մաս տի ճա նով և 
լու սա վո րութ յամբ: Այս փու լերն անց նե լուց հե տո սա ծի լը տե ղա փոխ վում է հա տուկ 
հո ղա խառ նուր դով պատ րաստ ված տա րա նե րի մեջ, ո րի արդ յուն քում ստաց վում են 
բարձ րո րակ թա ղա րա յին սա ծիլ ներ: Այդ սա ծիլ նե րը կա րե լի է մշա կել ինչ պես բաց 
դաշ տի, այն պես էլ ծած կած գրուն տի մշա կութ յան հա մար: 

Ներ կա պա հին գի տա կան կենտ րո նում կա տար վում են վե րոնշ յալ աշ խա տանք
նե րը. նա խա պատ րաստ վում են   ա ռա ջար կել   մե ծա քա նակ բարձ րո րակ սա ծիլ ներ:

ԲԲՏՄ Գ/Կ
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«ԱՊԱԳԱՆ ՄԵՐՆ Է»
Ար մի նե  Մու րադ յա նը բնակ վում 

է  Լո ռու մար զի  Գար գառ գյու ղում, որն 
ու նի շուրջ 1000 բնա կիչ: Ար մի նեն ապ
րում է ա մուս նու, եր կու որ դի նե րի, հար
սի և  թոռ նի կի հետ: Կրտ սեր որ դին 
ներ կա յումս ծա ռա յում է հայ կա կան բա
նա կում: 

« Մեր հա մայն քում մար դիկ հիմ
նա կա նում զբաղ վում են ա նաս նա պա
հութ յամբ և  բեր քամ շակ մամբ: Գ յու ղի 
բնա կիչ նե րի մի մասն աշ խա տում է գյու
ղա պե տա րա նում, դպրո ցում և  հար ևան 
գյու ղի զո րա մա սում», ա սում է Ար մի
նեն:  Հա մայն քում խոտ հունձն ու հա կեր 
պատ րաս տե լը սո վո րա բար հա մար վում 
է տղա մարդ կանց աշ խա տանք, իսկ 
ա նաս նա պա հութ յամբ և  այ գե գոր ծութ
յամբ հա վա սար կեր պով զբաղ վում են թե՛ 
կա նայք, թե՛ տղա մար դիկ, հա ճախ՝  նաև 
ե րի տա սարդ նե րը: Չ նա յած  հա մայն քում 
առ կա նման գեն դե րա յին ըն կա լում ե
րին՝ Ար մի նեն, գյու ղից մի քա նի կին ֆեր
մեր նե րի հետ միա սին, ձևա վո րել է բարձ
րար ժեք բան ջա րե ղե նի ար տադ րութ յան 
կոո պե րա տիվ, ո րը կո չում են «Ա պա գան 
մերն է»:  Կա նայք  փոր ձում են ա ճեց նել 
այն պի սի մշա կա բույ սեր, ո րոնք տա րած
ված չեն տե ղա կան շու կա յում:

Ա մեն ինչ սկսվեց հինգ տա րի 
ա ռաջ, երբ Ար մի նեի նա խա ձեռ նութ
յամբ և  ա ռաջ նոր դութ յամբ, գյու ղի մի 
քա նի կա նայք ո րո շե ցին ա ճեց նել ոչ 
ա վան դա կան բան ջա րե ղեն՝ ծնե բեկ, 
ռու կո լա, բրոկ կո լի, ո րոնք բարձր գին և 
 մեծ պա հան ջարկ ու նեն տե ղա կան շու
կա յում: Ս կիզբն այն քան էլ հեշտ չէր, 
բայց հե տա գա փոր ձը ցույց տվեց, որ 
ջան քերն ա պարդ յուն չէին ե ղել:  Կա նայք 
ինք նազ բաղ վա ծութ յան հնա րա վո րութ
յուն և  ե կա մտի լրա ցու ցիչ փոքր աղբ յուր 
ստեղ ծե ցին ի րենց հա մար, աս տի ճա
նա բար գրա վե ցին տար բեր ՀԿնե րի և  
ի րենց փոր ձով հե տաքրքր վող այլ ֆեր
մեր նե րի ու շադ րութ յու նը:

Ար մի նեն նշում է, որ ի րենց հա մար 
ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր նե րից մե կը 
ջեր մոց ձեռք բե րելն է, որ տեղ մշա կա
բույ սե րի սա ծիլ նե րը նա խա պես ա ճեց
նե լու հնա րա վո րութ յուն կու նե նա յին, 
ո րից հե տո դրանք կտե ղա փո խեին բաց 
դաշտ` ընդ լայն ված մշա կութ յուն կազ մա
կեր պե լու հա մար:   Ջեր մո ցի առ կա յութ
յու նը խիստ կար ևոր էր նրանց հա մար` 
հաշ վի առ նե լով  Լոռ վա մար զի անձր ևոտ 
և  հա մե մա տա բար ցուրտ կլի ման:

2015 թվա կա նին Ար մի նեի խում
բը դի մել է  Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան 
հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և 
գ յու ղի զար գաց ման ծրագ րի (ENPARD) 

«Ար տադ րող խմբե րի և  ար ժեշղ թա նե րի 
զար գա ցում» բա ղադ րի չի բաց մրցույ թին 
և դժ վարին մրցու թա յին փուլն անց նե լուց 
հե տո, ի վեր ջո, ներգ րավ վել են ծրագ
րում՝ որ պես շա հա ռու ներ: Ծ րա գի րը, 
որն ի րա կա նաց վում է ՄԱԶԾ (UNDP) և 
ՄԱԱԶԿ (UNIDO)  Հա յաս տան յան գրա

սեն յակ նե րի կող մից և  ֆի նան սա վոր վում 
է Եվ րո պա կան Միութ յան և Ավստ րիա
կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող
մից, ներ կա յումս երկ րում ի րա կա նաց վող 
լայ նա ծա վալ գյու ղատն տե սա կան  ծրագ
րե րից մեկն է: Ար մի նեն և  իր գոր ծըն կեր 
ֆեր մեր նե րը կոո պե րա տի վի հիմ ադր
ման, գոր ծա րար հմտութ յուն նե րի զար
գաց ման վե րա բեր յալ դա սըն թաց ներ են 
ան ցել և  մաս նա գետ նե րի ա ջակ ցութ յամբ 
մշա կել  ի րենց բիզ նես ծրա գի րը:  «Ն ման 
ծրագ րերն ընդ լայ նում են կա նանց դե
րը ըն տա նի քում և  հա սա րա կութ յու նում` 
նրանց դարձ նե լով ա վե լի ու ժեղ և  ինք
նավս տահ», նշում է Ար մի նեն: Ծ րագ րի 
ա ջակ ցութ յամբ 2016 թ. հու նի սին կին 
ֆեր մեր ներն ար դեն իսկ բրոկ կո լիի սեր
մեր էին ցա նում  ի րենց սե փա կան թու
նե լա յին ջեր մո ցում, որն ա պա հով ված էր 
նաև կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար
գով:  Հար յու րա վոր պլաս տիկ տա րա նե
րում ա ճող սա ծիլ նե րը հե տա գա յում տե
ղա փոխ վե ցին և  վե րատնկ վե ցին  մո տա
կա դաշ տում, որ պես զի բույ սերն ա ճեն 
և  բերք տան: Ա մառ վա վեր ջին Ար մի
նեն ար դեն ու րա խութ յամբ իր աճեցրած 
բերքն էր հա վա քում. նա համ բե րա տար 
է և  չի ա րա գաց նում ի րա դար ձութ յուն
նե րի ըն թաց քը. «Երբ մենք շու կա ու նե
նանք, պետք է կա րո ղա նանք գնորդ նե րի 
հա մար ա պա հո վել բրոկ կո լիի բա վա րար 
քա նակն ու հա մա պա տաս խան պա
հանջ նե րը»: Թերևս Ար մի նեի ըն տա նի
քի ե րի տա սարդ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
չեն զբաղ վում գյու ղատն տե սութ յամբ, 
սակայն ա մու սի նը մեծ ա ջակ ցութ յուն է 
ցու ցա բե րում բեր քա հա վա քի և  բեր քի 
վա ճառ քի հար ցում:

 Դան դաղ, բայց հաս տա տուն քայ լե
րով, Ար մի նեն և  իր թի մը պատ րաստ վում 
են զու գա հե ռա բար մշա կել այլ ար տադ
րանք ներ ի րենց բիզ նե սի հա մար, օ րի
նակ՝ բրոկ կո լիից ար տադ րել ման կա կան 
կեր կամ ա ճեց նել այլ մշա կա բույ սեր:

Այս նա խա ձեռ նող, ի րենց ու ժե րի 
վրա վստահ և  աշ խա տա սեր կա նայք 
ու նեն հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար 
բո լոր նա խադր յալ նե րը, քա նի որ համ
բե րա տա րութ յամբ և ն վիր վա ծութ յամբ 
հետ ևել են, որ պես զի ի րենց աշ խա տան
քի «սա ծիլ ներն» ա ճեն:

www.womennet.am

 
 Հան րա պե տութ յու նում բու սա սա նի տա րա կան վի ճա կի ճշտման, բույ սե րին 

ա ռա վել վաս պատ ճա ռող վա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի զար գա ցումն 
ու տա րած ման ա րեալ նե րը ճշտե լու նպա տա կով, «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» ՊՈԱԿի կող մից յու րա
քանչ յուր տա րի ՀՀ մար զե րում 251400 հաի վրա ի րա կա նաց վում են մշտա դի
տարկ ման աշ խա տանք ներ: 

Մշ տա դի տարկ ման հիմ ա կան օբ յեկտ ներն են` մկնան ման կրծող նե րը, մո րեխ
նե րը, բազ մամ յա տնկարկ նե րի հիմ ա կան վնա սա տու ներն ու հի վան դութ յուն նե րը 
(լվիճ ներ, տզեր, վա հա նա կիր ներ, պտղա կեր ներ, տեր ևա կեր ներ, քոս, ծա կոտ կեն 

բծա վո րութ յուն, գանգ րո տութ յուն, մո
նի լիոզ, միլ դիու, օի դիու, ող կու զա կեր, 
ոս տայ նա տիզ), բան ջա րա բոս տա նա
յին մշա կա բույ սե րին վնաս պատ ճա ռող 
օր գա նիզմ ե րը (լվիճ ներ, տզեր, կեղծ ու 
իս կա կան ալ րա ցող, թա ռա մում եր) և հա
ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ժան գե
րը, քա րամ րի կը, փո շեմ րի կը, գա ճա ճա յին 
մրի կը: « Սա կայն, հաշ վի առ նե լով վնա
սա կա րութ յան աս տի ճա նը, կա տար վե լիք 
մշտա դի տարկ ման ողջ ծա վա լի մեծ մա սը 
բա ժին է հաս նում մկնան ման կրծող նե րին 
և մո րեխ նե րին», տե ղե կաց նում է 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 րո նի 
բու սա սա նի տա րիա յի բաժ նի պետ Գ ևորգ 
Հա րութ յուն յա նը:

Մշ տա դի տարկ ման ժամ կետ ներն 
ընտր վում են՝ հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ
յուր վնա սա կար օր գա նիզ մի կեն սա կեր
պը, բազ մաց ման ա ռանձ նա հատ կութ
յունն երը և մշ տա դի տարկ ման անց կաց
ման վայ րի աշ խար հագ րա կան դիրքն ու 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը:

Մաս նա վո րա պես, մկնան ման կրծող նե րի մշտա դի տար կու մը տար վա ըն թաց
քում, ի րա կա նաց վում է 2 ան գամ, ցած րա դիր գո տում՝ փետր վար և հոկ տեմ բեր, իսկ 
բարձ րա դիր գո տում՝ մարտ և սեպ տեմ բերհոկ տեմ
բեր ա միս նե րին: Իսկ ապ րիլ և նո յեմ բեր ամս նե րին 
ի րա կա նաց վում է կա տար ված պայ քա րի արդ յու նա
վե տութ յան մշտա դի տար կում:

« Կա տար ված մշտա դի տարկ ման արդ յունք նե
րի հի ման վրա՝ վա րակ վա ծութ յան մի ջին և բարձր 
ցու ցա նիշ ու նե ցող հա մայնք նե րին, ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ան հա տույց 
տրա մադր վում է անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ 
կնաս պան թու նան յութ՝ պայ քար կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով», տե ղե կաց նում է  Գ ևորգ Հա րութ
յուն յա նը: 

Հաշ վի առ նե լով մկնաս պան թու նա քի մի կատ
նե րի խիստ թու նու նակ լի նե լը՝ պայ քա րի աշ խա
տանք ներն անվ տանգ և  արդ յու նա վետ կազ մա կեր
պե լու նպա տա կով, ՊՈԱԿի մար զա յին ագ րո նոմ ե
րը հա մայնք նե րում ի րա կա նաց նում են բա ցատ րա
կան աշ խա տանք ներ՝ թու նա վոր ված գրավ չան յու թի 
պատ րաստ ման և պայ քա րի կազ մա կերպ ման ուղ
ղութ յամբ:

« Պայ քարն արդ յու նա վետ և  անվ տանգ կազ մա կեր պե լու գոր ծում մեծ է նաև հա
մայնք նե րի ղե կա վար նե րի դե րը: Աշ խա տանք նե րը սկսե լուց ա ռաջ հա մայն քի ղե կա
վա րը պետք է ի րա զե կի բնակ չութ յա նը պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման 
վայ րի և ժամ կետ նե րի մա սին, ա ջակ ցի գրավ չան յու թի պատ րաստ մա նը և տ րա
մադր մա նը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին», հա վե լում է Գ. Հա րութ յուն յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

ՍԿՍՎԵԼ ԵՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ 
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ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 Ն ման կար ևո րա գույն խնդիր ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը պետք է 
լի նի պե տութ յան ձեռ քե րում, ո րը կազ
մա կեր պում և ղե կա վա րում է ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը երկ րում, 
ա պա հո վում է այդ ծա ռա յութ յան նյու
թա տեխ նի կա կան բա զան:

Մեր երկ րում պե տա կան ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը ղե կա
վար վում է սննդի անվ տան գութ յան ու 
ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող
մից, որն իր գոր ծու նեութ յու նը տե ղե րում 
ի րա կա նաց նում է մար զա յին ա նաս նա
բու ժա կան տես չութ յուն նե րի ու տա րա
ծաշր ջա նա յին  ՊՈԱԿ – նե րի մի ջո ցով: 
Առնչ վե լով կազ մա կերպ չա կան և ֆի
նան սա կան բնույ թի դժվա րութ յուն նե րի 
հետ` մեր երկ րի ա նաս նա բու ժա կան ծա
ռա յութ յու նը ժա ռան գել է խորհր դա յին 
տա րի նե րից լա վա գույն ռազ մա վա րութ
յուն նե րից մե կը, այն է` հա տուկ վտան
գա վոր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել ման պլա նա յին սկզբուն քը: 
Ի տար բե րութ յուն հար ևան Վ րաս տա
նից, որ տեղ պե տա կան մա կար դա կով 
չեն ի րա կա նաց վում մշտա կան հա կա
հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում եր` մեր 
հան րա պե տութ յու նում թե կուզ և ներ
կա յիս սուղ տնտե սա կան պայ ման նե
րում պե տութ յու նը  ստանձ նել է մի շարք 
վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րի կան խար գե լու մը:

 Սնն դի անվ տան գութ յան ու ա նաս 
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը Հայաս
տա նի բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րի հա
մար հաս տա տում է տա րե կան կան
խար գե լիչ հա կա հա մա ճա րա կա յին մի
ջո ցա ռում ե րի պլա նը, այս պես կոչ ված, 
պետ պատ վեր ա ռա ջադ րան քը, ո րը 
կազմ վում է` ել նե լով տա րա ծաշր ջա նի 
կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կի տվյալ նե
րից ու հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կից: 
Պ լա նա յին մի ջո ցա ռում ե րը ֆի նան սա
վոր վում են պետ բյու ջեից և  ի րա կա նաց
վում պե տա կան ա նաս նա բու ժա կան 
ծա ռա յութ յան հա մայն քա յին ա նաս նա
բույժ նե րի կող մից: Պե տա կան ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը պլա նա
յին մի ջո ցա ռում ե րի հա մար անվ ճար 
հի մունք նե րով անհ րա ժեշտ կեն սա
պատ րաս տուկ ներ է տրա մադ րում նաև 
տա րա ծաշր ջան նե րում գտնվող մեծ 
ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն ներն 
ու հա մա լիր նե րը սպա սար կող մաս նա
գետ նե րին: 

Ներ կա յիս պետ պատ վեր ա ռա ջադ
րանքն ընդգր կում է ախ տո րո շիչ հե տա

նի նե րի մատ ղա շին պատ վաս տում են 3 
ամսական, այ նու հետև կրկին` 6 ամ սա
կան հա սա կում, իսկ հա սուն խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի նե րին` տա րին 2 ան
գամ` գար նա նը և  աշ նա նը: Այլ տե սա կի 
կեն դա նի նե րին պատ վաս տում են տա
րին մեկ ան գամ. խո զե րին` գար նա նը, 
իսկ ոչ խար նե րին ու ձիե րին աշ նա նը:

Խշխ շան պա լա րի նկատ մամբ մեր 
հան րա պե տութ յան տա րած քում խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը զգա յուն են 
3 ամ սա կա նից մինչև 4 տա րե կան հա
սա կը: Հի վան դութ յու նը բնու թագր վում 
է վա րակ ված կեն դա նու մկան նե րում 
գա զա յին գանգ րե նա յի` խշխշա ցող այ
տուց նե րի ա ռա ջա ցու մով, սրնթաց ըն
թաց քով և բուժ ման ցածր արդ յու նա
վե տութ յամբ: Նշ ված հա սա կա յին խմբի 

տա վա րին խշխշան պա լա րի դեմ հարկ 
է պատ վաս տել գար նա նը` ա րո տա վայր 
քշե լուց եր կու շա բաթ ա ռաջ. այդ ըն
թաց քում ա ռա ջա նում է հետ պատ վաս
տա յին վա րա կա մեր ժում:

Դա բա ղը կճղա կա վոր կեն դա նի նե
րի` խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի ու խո զե րի խիստ վա րա կիչ վի
րու սա յին հի վան դութ յուն է, ո րին բնո րոշ 
են մաշ կի ու լոր ձա թա ղանթ նե րի բշտի
կա յին (աֆ տո զա յին)  ախ տա հա րում եր 
և կաթ նատ վութ յան կտրուկ նվա զումը` 
70–75 %ով: Դա բա ղի դեմ կեն դա նի
նե րի պատ վաս տում ե րը կազ մա կեր
պում են հատ կա պես սահ մա նա մերձ 
տա րածք նե րում, ուր հա րու ցի չը հա ճախ 
թա փան ցում է հար ևան եր կիր նե րից` 
նույ նիսկ քա մու մի ջո ցով` պայ մա նա վո
րե լով ոչ միայն ա ռան ձին հա մայնք նե րի, 
այլև տա րա ծաշր ջան նե րի ա նա պա հո
վութ յու նը: Դա բա ղի վի րու սին բնո րոշ 
է բազ մա զա նութ յուն, այդ պատ ճա ռով 
պատ վաս տում ե րից ա ռաջ անհ րա
ժեշտ է ո րո շել հա րուց չի տի պը, ընտ րե
լով հա մա պա տաս խան պատ վաս տան
յութ: Կեն դա նի նե րին պատ վաս տում են` 
սկսած 4 – 6 ամ սա կան հա սա կից`  տա
րին եր կու ան գամ:

Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
բռնկման դեպ քում պե տա կան ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու նը տե ղա
յին ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կեր պում է հար
կա դիր բնույ թի ա ռող ջաց նող մի ջո ցա
ռում եր, ո րոնք ֆի նան սա վոր վում եմ 
պե տա կան բյու ջեից:

Ար թուր Մկրտչ յան
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

զո տութ յուն ներ` քրո նիկ ըն թաց քով և 
կան խար գե լիչ պատ վաս տում եր սուր 
ըն թաց քով` ա ռա վել վտան գա վոր վա
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեմ:

Ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե
րն ի րա կա նաց վում են տու բեր կուլ յոզ և 
բ րու ցել յոզ հի վան դութ յուն նե րի նկատ
մամբ, ո րոնք չու նեն ցայ տուն կլի նի կա
կան նշան ներ և  ո րոնց դեմ ա ռայժմ չեն 
կի րառ վում արդ յու նա վետ պատ վաս
տան յու թեր:

Տու բեր կուլ յո զը գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի ու թռչուն նե րի քրո
նիկ ըն թաց քով ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ
յուն է, ո րը բնու թագր վում է հի վանդ 
կեն դա նու տար բեր հյուս վածք նե րում ու 
օր գան նե րում լո ռան ման պա րու նակ յա
լով հան գույց նե րի ա ռա ջա ցու մով: Հի
վանդ կեն դա նի նե րի մոտ հի վան դութ
յունն ար տա հայտ վում է վա րակ վե լուց 
ա միս ներ անց հյուծ վա ծութ յամբ և մա
կե րե սա յին ավ շա յին հան գույց նե րի մե
ծա ցու մով: Մար դը կա րող է վա րակ վել 
տու բեր կուլ յո զով` ինչ պես ան մի ջա պես 
հի վանդ կեն դա նուց, այն պես էլ` հի վանդ 
կեն դա նուց ստա ցած մսից ու կաթ նամ
թեր քից: Տու բեր կուլ յո զով հի վանդ կեն
դա նի նե րին հայտ նա բե րում են ա լեր
գիա կան ե ղա նա կով, ո րը կոչ վում է 
տու բեր կու կի նի զա ցիա. կեն դա նի նե րին 
նե րար կում են տու բեր կուլ յո զի հա րուց չի 
սպի տա կույց ներ պա րու նա կող կա խուկ–
տու բեր կու լին, ո րի նկատ մամբ հի վանդ 
կեն դա նի նե րը հա կազ դում են տե ղա յին 
բոր բո քա յին պրո ցե սով, որն ա ռա ջա
նում է տու բեր կու լի նի նե րարկ ման հատ
վա ծում: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի տու բեր կու լի նի զա ցիան կա տա րում 
են տա րին եր կու ան գամ` գար նա նը և  
աշ նա նը: Տու բեր կու լի նի նկատ մամբ 
դրա կան հա կազ դող կեն դա նի նե րը են
թա կա են հար կա դիր սպան դի:

Բ րու ցել յո զը խո շոր և մանր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի քրո նիկ ըն թաց
քով ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը 
հիմ ա կա նում հղի կեն դա նի նե րի մոտ 
ար տա հայտ վում է վի ժում ե րով հղիութ
յան երկ րորդ փու լում: Բ րու ցել յո զով 
հա ճախ վա րակ վում են ա նաս նա պա
հութ յան բնա գա վա ռի աշ խա տող նե րը` 
ա նաս նա պահ նե րը, հո վիվն ե րը, ա նաս
նա բույժ նե րը հի վանդ կեն դա նի նե րից 
ծին ըն դու նե լիս: Մարդ կանց բրու ցել յո զի 
պատ ճառ է լի նում հի վանդ կեն դա նի
նե րից ստաց ված թարմ կաթ ու կաթ
նամ թերք օգ տա գոր ծե լիս: Բ րու ցել յոզն 
ախ տո րո շում են շի ճու կա բա նա կան 
ե ղա նա կով, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է  

կազ մա կեր պել ար յու նա ռութ յուն: Ար յու
նը լծա յին կամ պո չի ե րա կից վերց նում 
են փոր ձա նոթ նե րի մեջ և հասց նում 
լա բո րա տո րիա ար յան շի ճու կում հա
կաբ րու ցել յո զա յին հա կա մար մին ներ 
հայտ նա բե րե լու նպա տա կով: Ն ման հա
կա մար մին ներ ու նե ցող կեն դա նի ներն 
հա մար վում են հի վանդ և  են թա կա են 
հար կա դիր սպան դի: Ախ տո րո շիչ ար յու
նա ռութ յու նը կա տա րում են տա րին եր
կու ան գամ` գար նա նը և  աշ նա նը, հա
տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով մանր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի վա րակ վա
ծութ յա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ այդ 
կեն դա նա կան տե սա կից մարդ կանց 
փո խանց վող բրու ցել յո զի հա րու ցի չը 
ա ռա ջաց նում է հի վան դութ յան  ա ռա վել 
ծանր տե սա կը:

Կան խար գե լիչ պատ վաս տում ե
րը կազ մա կեր պում են սուր ըն թացք ու
նե ցող, ա րագ տա րած վող ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ` սի
բի րախտ, դա բաղ, խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի խշխշան պա լար, խո զե րի 
դա սա կան ժան տախտ, թռչնագ րիպ:

Կեն դա նի նե րին կան խար գե լիչ 
պատ վաս տում ե րի, կամ վակ ցի նա
ցիաի են թար կում են տվյալ տա րա ծաշր
ջա նում ա ռա վել տա րած ված ին ֆեկ
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ: 
Ան կախ տե ղան քի առ կա հա մա ճա րա
կա յին վի ճա կից` պետ պատ վեր ա ռա
ջադ րան քը ընդգր կում է կան խար գե լիչ 
պատ վաս տում եր հո ղա յին ին ֆեկ ցիա
նե րի դեմ` սի բի րախտ, խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի (խեկ) խշխշան 
պա լար, իսկ սահ մա նա մերձ տա րածք
նե րում նաև դա բաղ վի րու սա յին հի վան
դութ յան դեմ: 

Սի բի րախտն ու խո շոր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի նե րի խշխշան պա լա րը 
հա մար վում են հո ղա յին ին ֆեկ ցիա
ներ, ո րոնց հա րու ցի չը սպոր նե րի ձևով 
տա րի նե րով պահ պան վում է հո ղում, 
պայ մա նա վո րե լով տվյալ տա րած քի եր
կա րատև ա նա պա հո վութ յու նը այդ հի
վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ, ուս տի 
այս հի վան դութ յուն նե րով կեն դա նի նե րը 
ա ռա վել հա ճախ վա րակ վում են ա րո
տա յին շրջա նում: Սի բի րախ տը բնու
թագր վում է սրնթաց ըն թաց քով, խո ցա
վոր ված այ տուց նե րի (կար բուն կուլ նե րի) 
ա ռա ջա ցու մով և խիստ վտան գա վոր է 
մար դու հա մար, ո րը հիմ ա կա նում հի
վան դա նում է սի բի րախ տից ըն կած կամ 
հի վանդ կեն դա նու մսե ղի քից: Այս վա
րա կի դեմ գյու ղատն տե սա կան կեն դա

Լի նե լով երկ րի տնտե սա կան բար գա վաճ ման և  ազ գա յին անվ
տան գութ յան հետ ու ղա կիո րեն առնչ վող մի ո լորտ ա նաս նա բու
ժա կան ծա ռա յութ յու նը հե տապն դում է ե րեք հիմն ախն դիր նե րի 
լու ծում`

ա. Գ յու ղատն տե սա կան և  ըն տա նի կեն դա նի նե րի, թռչուն նե րի, 
օգ տա կար մի ջատ նե րի հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լում և բու
ժում:

բ. Կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի ու հում քի ար տադ րութ յան 
խթա նում, ար տադ րան քի քա նա կա կան ու ո րա կա կան հատ կա նիշ
նե րի բարձ րա ցում` բնակ չութ յա նը անհ րա ժեշտ սննդա յին սպի տա
կուց նե րով ու ճար պե րով ա պա հո վե լու նպա տա կով:

գ. Մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար ընդ հա նուր վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րից հա սա րա կութ յան պաշտ պա նութ յա նը ուղղ ված մի ջո
ցա ռում ե րի կազ մա կեր պում:
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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

ՆԵԽՈՒՐ (ՔԱՐԱՎՈՒԶ)

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր կարգախոսն է` 
«Բարձր որակ, միջին գին»

ԵԿԵԼ Է LUTIKԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԸ

 Հին հույ նե րը նե խու րը 
(քա րա վուզ) ան վա նում էին 
«լուս նա յին բույ ս», տո նե րի 
ժա մա նակ դրա նով իսկ զար
դա րում էին տնե րը: 

Մի ջերկ րա կան ծո վա փի 
երկր նե րից ե կած այս բույ սը 
հնում միս տի կա կան հատ կութ

յուն նե րով օժտ ված են հա մա
րել, ո րը ե րի տա սար դութ յուն և 
կիրք է պար գևում: Հին Հ ռո
մում նե խու րը նաև  դե կո րա
տիվ բույս էր հա մար վում: Ըստ 
ա վան դութ յան` Տ րիս տա նի և 
Ի զոլ դա յի խմած սի րո թուր մի 
մեջ նաև նե խու րի հյութ կար: 
Քա րա վու զը սննդի մեջ ա ռա ջի
նը գեր մա նա ցի ներն են սկսել 
օգ տա գոր ծել` 1516րդ դա
րե րում: Ռու սաս տա նում այն 

լայ նո րեն գոր ծած վել է Ե կա
տե րի նա 2րդի օ րոք, նաև որ
պես դե կո րա տիվ բույս: 18րդ 
դա րում սկսե ցին օգ տա գոր ծել 
քա րա վու զի ար մատ նե րը: Այժմ 
այն լայն տա րա ծում ու նի բո լոր 
երկր նե րում:

 Գո յութ յուն ու նի նե խու րի 
(քա րա վու զի) մի քա նի տե
սակ: Տեր ևա վոր նե խու րը` 
Apium Graveolens secalinum
ն  ու նի խո շոր, սուր հո տով 
տերև ներ: Այն վի տա մին
նե րի իս կա կան շտե մա րան 
է: Կո թու նա վոր նե խու րը` 
(Apium Graveolens dulce), 
ու նի եր կար` 6070 սմ ա
նոց սպի տակ, կա նաչ կամ 
վար դա գույն կո թուն ներ: 
Ն րա նից պատ րաս տում են 
աղ ցան ներ, խա շում են և 
տա պա կում: Ար մա տա վոր 
նե խու րը` Apium Graveolens 
rapaceum, ու նի խո շոր, մսոտ 
ար մատ, որն ու տում են պա
նի րով` որ պես աղ ցան, ա վե
լաց նում են տար բեր ա պուր
նե րի մեջ: Վայ րի նե խու րը 
հան դի պում է Մի ջերկ րծո
վյան երկր նե րում` գե տե րի, 

լճե րի ա փերին: 
Նե խու րը պա րու նա կում է 

բազ մա թիվ վի տա մին ներ` A, 
B1, B2, B3, B5, B6, C, PP, U, E, 
K, բջջան յութ, ե թե րա յուղ, կա
լիու մի միկ րոէ լե մենտ ներ, կալ
ցիում, ցինկ, եր կաթ, ֆոս ֆոր, 
բոր, քլոր, մագ նե զիում, ծծումբ: 
Հի պոկ րա տը գրում էր, որ նյար
դա յին խան գա րում ե րի դեպ
քում նե խու րը պետք է և՛ սնունդ 
լի նի, և՛ դե ղա մի ջոց: Նե խու րը 

տրվում նե խուրն ընդգր կել կե
րակ րա ցան կում: Մաշ կա յին հի
վան դութ յուն նե րի դեպ քում օգ
նում է նե խու րից պատ րաստ ված 
քսու քը. նե խու րի տերև նե րը լավ 
տրո րել սե րուց քա յին կա րա
գի հետ` 1:1 հա րա բե րութ յամբ: 
Կոս մե տիկ նպա տակ նե րով`կա
նայք նե խուրն օգ տա գոր ծում 
էին դեռ հին ժա մա նակ նե րում` 
հա մոզ ված, որ այն կա խար դա
կան բույս է և կա րող է եր կար 
տա րի ներ պահ պա նել ե րի տա
սար դութ յու նը: Այն մեծ քա նա
կութ յամբ խոր հուրդ չի տրվում 
օգ տա գոր ծել հղի կա նանց և 
կե րակ րող մայ րե րին, քա նի որ 
դա կա րող է վիժ ման պատ ճառ 
դառ նալ: Սեր մե րը լայ նո րեն օգ
տա գործ վում են դե ղա գոր ծութ
յան եւ օ ծա նե լի քի ար տադ րութ
յան մեջ: Վե րաց նում է քաղ ցի 
զգա ցու մը, լա վաց նում է մար
սո ղա կա նութ յու նը, ամ րաց նում 
է դի մադ րո ղա կա նութ յու նը: 
Տերև նե րը և ցո ղու նը օր գա
նիզ մը մաք րում են շլակ նե րից 
և թու նա վոր նյու թե րից: Մ սա

հատ կա պես հա րուստ է մագ
նե զիու մով: Մագ նե զիու մի պա
կա սը հան գեց նում է ան հանգս
տութ յան ու վա խի զգա ցու մին, 
մար դը դառ նում է դյու րագր գիռ, 
շուտ է հոգ նում, գերզ գա յուն է 
դառ նում ե ղա նա կի փո փո խութ
յուն նե րի հան դեպ: Նե խու րի 
մեջ պա րու նակ վող նատ րիու մը 
կան խար գե լում է օր գա նիզ մում 
ա ղե րի կու տա կում ե րը:

Ժո ղովր դա կան բժշկութ
յու նը նե խու րի ե փու կն 
օգտագործելով` խոր հուրդ է 
տա լիս փոր կա պութ յան, միգ րե
նի, մի զա քա րա յին հի վան դութ
յուն նե րի, ռևմա տիզ մի, հո դա
տա պի, ե րի կամ ե րի հի վան
դութ յան, նյար դա յին խան գա
րում ե րի ժա մա նակ: Նե խու րը 
բարձ րաց նում է օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, այն 
նպաս տա վոր է ֆի զի կա կան և 
մ տա վոր աշ խա տան քով զբաղ
վող նե րի հա մար: Նե խուրն օր
գա նիզ մում ա վե լորդ ճար պերն 
այ րե լու համար բու սա կան ծա
գում ու նե ցող լա վա գույն մի ջոցն 
է, պար զա պես այն ան փո խա
րի նե լի է ճար պա կալ ման դեմ: 
Նե խու րի ար մատ նե րի թարմ 
հյու թը խմել 12 թե յի գդալ, ու
տե լուց կես ժամ ա ռաջ` օ րը 
ե րեք ան գամ: Սնն դա բան նե րը 
նի հա րել ցան կա ցող նե րին խոր
հուրդ են տա լիս ա մե նօր յա ճա
շա ցան կի մեջ նե րա ռել թարմ 
նե խուր` աղ ցան նե րի և  ա պուր
նե րի տես քով:

Նե խու րի պատ րաս տուկ
նե րը խո չըն դո տում են ա թե
րոսկ լե րո զի զար գաց մա նը և  
ի ջեց նում ար յան ճնշու մը: Այս 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար
գել ման հա մար խոր հուրդ է 

կեր նե րին խոր հուրդ է տրվում 
ան պայ ման քա րա վուզ օգ տա
գոր ծել, քա նի որ այն օգ նում է 
սպի տա կուց նե րի յու րաց մա նը, 
խթա նում է ստա մոք սահ յու
թի ա ռա ջաց մա նը, կան խում է 
գա զե րի և թա րա խա յին պրո
ցես նե րի հնա րա վոր ա ռա ջա
ցու մը: Ճար պա կալ ման դեմ 
պայ քա րե լու, նաև նյու թա փո
խա նա կութ յու նը կար գա վո րե
լու հա մար խոր հուրդ է տրվում 
սննդա կար գի մեջ հնա րա վո
րինս շատ ընդգր կել քա րա վու
զի տե րեւ նե րը, ցո ղու նը և  ար
մատ նե րը: Քա րա վու զի հյու թը` 
է սեն ցիան, կլա նիչ հատ կութ
յուն ու նի և  օր գա նիզ մից ա րա
գո րեն կլա նում է վնա սա կար 
նյու թե րը, այդ թվում` բժշկա
կան դե ղա մի ջոց նե րի թե’ օգ
տա կար և թե վն ա սա կար նյու
թե րը: Այդ պատ ճա ռով վտան
գա վոր է քա րա վու զի հյութ 
օգ տա գոր ծել կա րի ճի կամ օ ձի 
խայ թո ցից հե տո:

Լի լիթ  Գաս պար յան

Ինչպե±ս հաղթահարել գարնանային հոգնածությունը
 Գար նան մո տե նա լուն պես հոգ նա ծութ յու

նը, քնկո տութ յու նը, գրգռվա ծութ յու նը և վատ 
ինք նազ գա ցո ղութ յու նը դառ նում են շա տե րի 
մշտա կան ու ղե կից նե րը: Դ րա պատ ճա ռը, այս
պես կոչ ված գար նա նա յին հոգ նա ծութ յունն է: 
Հենց այս ժա մա նա կա հատ վա ծում է տե ղի ու
նե նում աշ նա նը և ձմ ռա նը ոչ իր ամ բողջ հնա
րա վո րութ յուն նե րով աշ խա տող մեր օր գա նիզ
մի բո լոր կեն սա կան կար ևոր գոր ծըն թաց նե րի 
փո փո խութ յու նը:

 Բո լորս էլ գո նե մեկ ան գամ ինք ներս մեզ 
հարց ենք տվել, թե ին չու ենք գար նա նը մեզ այդ
քան վատ, թույլ և ճնշ ված զգում: Իս կա պես, ոչ 
աշ նա նը, ոչ ձմռա նը կամ ամ ռա նը մարդն այդ
քան հոգ նած և ճնշ ված չի լի նում: Խն դիրն այն 
է, որ գար նա նը օ րը եր կա րում է, իսկ դրա հետ 
միա սին մե ծա նում է Երկ րի մագ նի սա կան դաշ
տի լա րու մը: Մեր ներ քին կեն սա բա նա կան ժա
մա ցույցն ար ձա գան քում է այդ փո փո խութ յուն նե
րին: Մե ծա նում է նյար դա յին հա մա կար գի լար
վա ծութ յու նը, մարդն ա վե լի զգա յուն է դառ նում 
ցրտի նկատ մամբ, ակ տի վա նում են բոր բո քա յին 
պրո ցես նե րը: Ցա վոք պետք է նշել, որ եր կար 
ձմռան պատ ճա ռով թու լա ցնում է մեր դի մադ րո
ղա կա նութ յու նը, նաև ս պառ վում է վի տա մին նե րի 
պա շա րը:

 Գար նա նա յին հոգ նա ծութ յան խնդրով 
զբաղ վող բժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս ըն դու
նել պո լի վի տա մի նա յին կոմպ լեքս, սա կայն կան 
նաև պարզ, ժո ղովր դա կան մի ջոց ներ, ո րոնք 

նույն քան օգ տա կար են: Եվ այս պես, ինչ  պետք 
է ա նել:

• Ա ռա վոտ յան մար մի նը շփեք սա ռը ջրով 
թրջած սրբի չով կամ ա վե լի լավ է կոնտ րաս տա
յին ցնցուղ ըն դու նեք:

• Փոր ձեք ա մեն օր մեկ բա ժակ կաթ խմել՝ 
մեկ գդալ մեղ րով կամ դաղ ձի թեյ:

• Ե թե ու ժեղ ֆի զի կա կան հոգ նա ծութ յուն եք 
զգում, կե րեք մեղ րի և կեղ ևով կտրա տած կես 
կիտ րո նի խառ նուրդ:

• Ա վե լի շատ մրգեր և բան ջա րե ղեն կե րեք:
• Շա բաթ վա ըն թաց քում սննդա կար գում  1-2 

պճեղ սխտոր օգ տա գոր ծեք:
• Ք նեք օ դա փոխ ված, զով սեն յա կում: 

• Ցան կա ցած աշ խա տանք հեր թա փո խեք 
հանգս տի հետ:

• Ա մեն օր գո նե մեկ ժամ զբոս նեք:
 Կա րող եք պատ րաս տել վի տա մին նե րով 

հա րուստ թուրմ: Ի րար խառ նեք մե կա կան թե
յի գդալ չոր ե ղինջ, ման դիկ (спорыш) և մա սու
րի տրո րած պտուղ ներ: Վ րան ա վե լաց րեք 1,5 
բա ժակ եռ ման ջուր, թրմեք 23 ժամ և  ամ բող
ջը խմեք քնե լուց ա ռաջ: Իսկ ա ռա վոտ յան պետք 
է քաղցած վի ճա կում ու տել 1թ.գ. մեղ րի և ձի
թապտ ղի յու ղի խառ նուրդ: Բուժ ման կուր սը մեկ 
ա միս է: Այս պի սի բու ժու մը փա փուկ և  անն կատ 
կմաք րի օր գա նիզ մը կու տակ ված խա րամ ե րից 
և կօգ նի հեշտ հաղ թա հա րել գար նա նա յին հոգ
նա ծութ յու նը:

Ա ռո՛ղջ ե ղեք:


