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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան արդ յու նա բե րութ յան և  առևտ րի նա խա րա րութ յան գյու ղատն տե սութ յան, սննդի և ճա
նա պար հաշի նա րա րա կան մե քե նա շի նութ յան վար չութ յան պետ Եվ գե նի Կորչ ևո յի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում էր նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան առևտ րա յին ներ կա յա ցու
ցիչ Անդ րեյ Բաբ կոն: 

Հայ կա կան կող մից հան դիպ մա նը ներ կա էին Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ նադ րա
մի գոր ծա դիր տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Գե ղամ Գ ևորգ յա նը, §ՓՄՁ ներդ րում
ներ¦ ՈՒՎԿ ՓԲԸի գոր ծա դիր տնօ րեն Ար թուր Բա դալ յա նը, ո լոր տի այլ պա տաս խա նա տու ներ: 
§ Հա յաս տա նում մեկ նար կել է գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին գի ծրա գի րը, ո րը մեր մո տա
վոր հաշ վար կով կծած կի մի ջին և խո շոր ֆեր մեր նե րի գյուղ տեխ նի կա յի պա հան ջար կը, իսկ փոքր 
ֆեր մեր նե րին ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով և սար քա վո րում նե րով ա պա հո վե լու և հա մա պա տաս
խան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցե լու նպա տա կով, մենք մտա դիր ենք ստեղ ծել մե քե նատրակ տո
րա յին կա յան¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանը:

Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ ռու սա կան կող մի հետ հա մա տեղ, ՄՏԿի ստեղծ ման հարցն 
ար դեն իսկ քննարկ վել է ռու սա կան կող մի հետ մի շարք հան դի պում նե րի ըն թաց քում, այդ թվում` 
նաև ՌԴից Հա յաս տան ժա մա նած գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:  

Պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Եվ գե նի Կորչ ևո յը իր հեր թին կար ևո րել է հնա րա վո րինս սեղմ 
ժամ կետ նե րում ՄՏԿի ստեղծ ման հար ցը, որ պես զի ըն թա ցիկ տար վա ըն թաց քում այն գոր ծարկ
վի: Միա ժա մա նակ նա ընդգ ծել է ռու սա կան կող մի պատ րաս տա կա մութ յունն ա ջակ ցութ յուն ցու
ցա բե րել կա յա նի ստեղծ ման հար ցում:

Եվ գե նի Կորչ ևո յը հա վե լել է, որ ՄՏԿի ստեղծ ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց նե լիս հար կա վոր է 
հստա կեց նել բո լոր խնդիր նե րը, ճիշտ կազ մա կեր պել մե նեջ մեն թը` ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 
բարձր մա կար դակ ա պա հո վե լու նպա տա կով: Հան դիպ ման ըն թաց քում ռու սա կան կողմն ա ռա
ջար կել է մշա կել և ս տո րագ րել ճա նա պար հա յին քար տեզ, ո րում կընդգրկ վեն նա խա տես վող հա
մա տեղ մի ջո ցա ռում ներն ու դրանց ժա մա նա կա ցույ ցը, քննարկ վել են նաև ՄՏԿ ֆի նան սա վոր ման 
և գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:  Ռու սաս տան յան պատ վի րա
կութ յան կող մից ա ռա ջար կութ յուն է հնչել նաև կազ մա կեր պել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րի և ՄՏԿի մաս նա գետ նե րի այ ցը Ռու սաս տան` տե ղում ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յին և կից սար քա վո րում նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

Քն նարկ վել է նաև հա մա տեղ ջան քե րով և ֆի նան սա վոր մամբ փոքր ՄՏԿնե րի ստեղծ ման հնա
րա վո րութ յու նը:

Քննարկվել է Հայաստանում ՄՏԿ-ի ստեղծման 
հնարավորությունը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում, 
ներ կա յաց րել է ո լոր տում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը  և պա տաս խա նել լրատ վա մի ջոց նե րի 
հար ցե րին: 

Անդ րա դառ նա լով պա րար տան յու թե րի սուբ սի դա վոր ման ծրագ րին` նա խա րա րը նշել է, որ պա
րար տան յութն ար դեն ներ մուծ վել է հան րա պե տութ յուն, բաշ խումն ի րա կա նաց վում է ըստ պա
հան ջար կի և կա տար ված վճա րում նե րի: Միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա վե լել է, որ հե տա գա յում 
նա խա տես վում է անց նել պա րար տան յու թե րի շու կա յի ա զա տա կա նաց մա նը: Խո սե լով վնա սա տու
նե րի դեմ պայ քա րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին` Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը 
նշել է, որ ըն թա ցիկ տա րում այս ուղ ղութ յամբ հատ կաց վել են ա վե լի շատ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ` 
մոտ 106 մլն դ րամ:
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Գյուղատնտեսության նախարարը ներկայացրել է 
ոլորտում իրականացվող ծրագրերը

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Կո տայ քի և 
Ա րա գա ծոտ նի մար զե րի ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն ներ: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ ե ղել է Եղ վար դի հա
մակց ված կե րե րի ար տադ րութ յան գոր ծա րա նում, ծա նո թա
ցել վեր ջի նիս գոր ծու նեութ յանն ու ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: 
Գոր ծա րանն ար տադ րում է 3540 տե սա կի գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև թռչուն նե րի և ձ կան հա մակց
ված կե րեր` հում քը ներկ րե լով ար տերկ րից: 2010 թվա կա նից 
գոր ծող ձեռ նար կութ յու նը հա մալր ված է ժա մա նա կա կից սար
քա վո րում նե րով, ար տադ րանքն ի րաց վում է հան րա պե տութ
յան տա րած քում: Այժմ աշ խա տանք ներ են տար վում` ձկան 
հա մար նա խա տես ված հա մակց ված կերն ար տա հա նե լու 
ուղ ղութ յամբ: Գոր ծա րա նում աշ խա տում է 80 մարդ: Վար չա
պե տը ող ջու նել է մեր երկ րում նման ար տադ րան քի կազ մա
կեր պու մը և ն շել, որ գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ուղ
ղութ յամբ կա ռա վա րութ յան քայ լե րը կա րող են նպաս տել նաև 
այս ձեռ նար կութ յան գոր ծու նեութ յան ընդ լայն մա նը: 

Այ նու հետև գոր ծա դի րի ղե կա վարն այ ցե լել է Սա սու նիկ 
հա մայն քում գտնվող §Ար մե նիա վայն¦ ըն կե րութ յուն, ո րի 
ար տադ րանքն ար տա հան վում է ա վե լի քան 14 պե տութ յուն՝ 
Ռու սաս տան, Բե լա ռուս, Բուլ ղա րիա, Մերձ բալթ յան երկր ներ, 
Ֆ րան սիա, Բել գիա, Չե խիա, ԱՄՆ, Կա նա դա, Մեք սի կա, Իս
րա յել, Չի նաս տան, Ճա պո նիա: Ըն կե րութ յան ղե կա վար նե րը 
վար չա պե տին տե ղե կաց րել են, որ ըն թա ցիկ տա րում նա խա
տե սում են ընդ լայ նել ար տա հան ման աշ խար հագ րութ յու նը, 
մաս նա վո րա պես` հայ կա կան գի նին կներ կա յաց վի Շ վե դիա
յում, Գեր մա նիա յում, Լե հաս տա նում և Ղա զախս տա նում: 
2017ին ըն կե րութ յունն ար ձա նագ րում է ար տա հան ման ծա
վալ նե րի շեշ տա կի ա վե լա ցում: 2016ի հուն վարմա յիս ա միս
նե րի հա մե մատ, 2017 թ.ի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կան խա տես վում է գրան ցել ար տա հան ման ծա վալ նե րի 133 
տո կոս աճ: Արդ յուն քում, ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է աճ 
նաև խա ղո ղի մթեր ման ծա վալ նե րում: 

Ըն թա ցիկ տա րում ըն կե րութ յու նը ներդ րու մա յին լուրջ 
ծրագ րեր կի րա կա նաց նի եր կու կար ևոր ո լորտ նե րում: Ապ
րի լից գոր ծա րա նի հա րա կից հո ղա տա րած քում կտնկվեն ժա
մա նա կա կից խա ղո ղա գոր ծա կան հա մա կար գե րով հա գե ցած 
օ րի նա կե լի այ գի ներ՝ ի հա մալ րումն Ար մա վի րում գտնվող այ
գի նե րի: Ծ րագ րի նպա տա կով կծախս վի 140 մլն դ րամ: Իսկ 
գի նու զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ծրագ րով նա խա տես
վում է ներդ նել 130 մլն դ րամ: Գոր ծա րա նի ար տադ րա կան 
հզո րութ յու նը կազ մում է տա րե կան 4 մլն շիշ գի նի, 1 մլն շիշ 
շամ պայն, 3 մլն շիշ կոն յակ: Ըն կե րութ յու նում աշ խա տում է 
200 մարդ:  Կա րեն Կա րա պետ յա նը կար ևո րել է §Ար մե նիա 
վայն¦ի զար գաց մանն ուղղ ված ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
ի րա կա նա ցու մը, ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճը և հա վե լել, 
որ կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կե լու է բիզ նե սի հա մար բա
րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ հետ ևո ղա
կան մի ջո ցա ռում նե րը: 

* * *
Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին 

այց է կա տա րել ՀՀ Ա րա րա տի մարզ: 
Կա րեն Կա րա պետ յանն այ ցե լել է §Ին թեր նեյշնլ Մա սիս 

Տա բակ¦ ձեռ նար կութ յուն, շրջայ ցի ըն թաց քում ծա նո թա ցել 
ըն կե րութ յան ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յա նը, ծխա խո տի 
մշակ ման գոր ծըն թա ցին, պի տակ նե րի և ծ խա խո տի տու փե
րի ար տադ րութ յա նը: Ձեռ նար կութ յու նում աշ խա տում է 580 
մարդ, մի ջի նը՝ 140 հա զար դրամ աշ խա տա վար ձով: 2016 թ. 
ըն թաց քում Հա յաս տա նում և Ար ցա խում ա ճեց վել է 705 հա 
ծխա խո տա յին հումք, ին չի արդ յուն քում, մթեր վել է 8.5 հա զար 
տոն նա: Նա խորդ տար վա ըն թաց քում ըն կե րութ յան ար տադ
րանքն ա վե լա ցել է 10 տո կո սով: Տե ղա կան ար տադ րութ յան 
ծխա խոտն ար տա հան վում է 20ից ա վե լի երկր ներ՝ ԱՊՀ, Մի
ջին Ար ևելք և Եվ րո պա: Ար տա հան ման ծա վալն ա վե լա ցել է 
30 տո կո սով, իսկ վեր ջին 6 տար վա ըն թաց քում՝ 40 ան գամ: 
 Կա րեն Կա րա պետ յա նը ե ղել է նաև Մա սիս քա ղա քի §Ոս կե 
կա ցին¦ հայի րա նա կան սպան դա նո ցում, ո րը շա հա գործ ման 
է հանձն վել 2015 թվա կա նին: 

Ä 2
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Ä 1

Սեր մա ցու նե րի տրա մադր ման ծրագ րի վե րա բեր յալ նա խա րա րը մաս նա վո
րա պես նշել է, որ այս տա րի գար նա նա ցա նի աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա
մար 587 մլն դ րա մի չա փով 1710 տոն նա սերմ է ներ մուծ վել, ո րից մոտ 280 մլն 
դ րա մը սուբ սի դա վոր վել է պե տութ յան կող մից, քա նա կը ձևա վոր վել է մար զե րի 
կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջար կի հա մա ձայն, սեր մա ցու նե րի բաշխ ման գոր
ծըն թացն ար դեն մեկ նար կել է:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղե կաց մամբ` §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու
ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի հետ հա մա տեղ սկսվել է և բո լոր 
մար զե րում ըն թաց քի մեջ է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում նե
րի ծրա գի րը, ո րի ընդ հա նուր ար ժո ղութ յու նը 1 մլրդ դ րամ է, ո րից 456 մլն դ րամ 
կազ մում է պատ վաս տան յու թե րի ար ժե քը, իսկ 593 մլն դ րամն ուղղ վե լու է աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ մա նը:  Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև վեր ջերս մեկ
նար կած Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին գի ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում 
տնտե սա վա րող նե րը կա րող են ձեռք բե րել գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա` տա
րե կան ըն դա մե նը 2 % լի զին գա յին տո կո սադ րույ քով: Նա խա րա րը տե ղե կաց րել 
է, որ այս պա հին ծրագ րի շրջա նակ նե րում վար կա յին մի ջոց ներ տրա մադ րում է 
§ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ՈՒՎԿն, որ պես գյուղ տեխ նի կա յի մա տա կա րար հան դես է 
գա լիս §Ս պեց մաշ¦ ըն կե րութ յու նը: Ընդ հա նուր առ մամբ, ար դեն ներ կա յաց վել է 
33 հայտ մար զե րից, ո րոնք քննարկ ման փու լում են:

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նաև տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րութ
յան նիս տում հաս տատ վել է նաև գյու ղա ցիա կան վար կե րի սուբ սի դա վոր ման 
ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րիn տրա մադր վող 
մինչև 14 տո կոս վար կե րը կսուբ սի դա վոր վեն  6 տո կո սա յին կե տով: Ծ րագ րի ի րա
կա նաց ման ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում  տրա մադր վել  են մոտ 99 մլրդ դ րա մի 
119 հա զար միա վոր վարկ:

Նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև §Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա
նի կազ մա կերպ ման¦ ծրագ րին, ո րը նույն պես հաս տատ վել է կա ռա վա րութ յան 
նիս տի ժա մա նակ: §Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին գա յին ծրագ րով մենք 
կկա րո ղա նանք ա պա հո վել խո շոր տնտե սութ յուն նե րին, իսկ այն գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րը, ո րոնք չու նեն մի ջոց ներ գյուղ տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման հա
մար, կկա րո ղա նան օգտ վել գյուղ տեխ նի կա յի կա յա նի ծա ռա յութ յուն նե րից¦, նշել 
է նա խա րա րը: Միա ժա մա նակ նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ պի լո տա
յին ծրագ րով կազ մա կերպ վող կա յա նը հե տա գա յում կա րող է խթան հան դի սա նալ  
այլ կա յան նե րի ստեղծ ման հա մար: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վե լու է Գ յու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման հիմ նադ րա մի մի ջո ցով` գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րի մե քե նա յաց ման մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա տա կով, որի հա մար 
պե տութ յան կող մից հատ կաց վե լու է մինչև 700 մլն ՀՀ դրամ: Ծ րագ րի ի րա կա
նաց ման նպա տա կով, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը կազ մա կեր
պե լու է մրցույթ:  Նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ  §Գ յու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի կա յա նի կազ մա կերպ ման¦ ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը նա խա պայ ման
ներ կստեղ ծի գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք նե րի արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց ման, մշակ վող հո ղա տա րածք նե րի քա նա կի ա վե լաց ման, 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի բա րե կե ցութ յան բարձ րաց ման և գ յու ղա կան 
հա մայնք նե րի զար գաց ման հա մար:  Նա խա րարն անդ րա դարձ է կա տա րել նաև 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց վող ծրագ
րե րին, այդ թվում` բնա ծին ա ղետ նե րի դեմ պի լո տա յին ծրագ րե րին, հան րա պե
տութ յան մի շարք մար զե րում կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ներդր մա նը, 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը, գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի ներդր մա նը, հան րա պե տութ յան ամ
բողջ տա րած քում քար տե զագր ման և զո նա վոր ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց մա նը և  այլն:

Համագործակցություն` ծրագրի շրջանակում
ÐàôÞ²¶Æð

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը և Հա
յաս տա նի փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի 
գոր ծա դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յա նը ստո րագ րել են հու շա գիրª § 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 շրջա նա կում հա մա գոր
ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ:

§Հու շագ րի հիմ նա կան նպա տակն է` գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի լի զին
գի ծրագ րի մա սին ՓՄՁ ԶԱԿ մաս նաճ յու ղե րի և գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան մար զա յին կենտ րոն նե րի մի ջո ցով, մար զե րում ֆեր մեր նե րի ի րա զեկ վա ծութ
յան և  ա ջակ ցութ յան ա պա հո վու մը¦, ն շել է Ռ. Մա կար յա նը:  Տե ղե կաց նե լով, որ 
ծրագ րի շրջա նա կում գյուղ տեխ նի կա կա րող են ձեռք բե րել ինչ պես ան հատ ֆեր
մեր ներ, կոո պե րա տիվ ներ, այն պես էլ հա մայնք ներ: Փոխ նա խա րա րը հա վե լել է, 
որ ծրա գի րը բաց է լի նե լու բո լոր բան կե րի, վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 
մա տա կա րար նե րի հա մար, բո լոր շա հա ռու նե րի հա մար պայ ման նե րը լի նե լու են 
հա վա սար: Նա խա տես վում է ձեռք բե րել մինչև 2,22,8 մլրդ դ րա մի գյու ղատն տե
սա կան տեխ նի կա, սա կայն ֆեր մեր նե րի կող մից լրա ցու ցիչ պա հան ջար կի դեպ
քում հնա րա վոր է տրա մադր վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ծա վալ նե րի ա վե լա
ցում: Հա յաս տա նի փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա յին 
կենտ րո նի գոր ծա դիր տնօ րեն Լ ևոն Մ նա ցա կան յանն ընդգ ծել է ՓՄՁ ԶԱԿ պատ
րաս տա կա մութ յունն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել ԳՆ հետ` ծրագ րի ի րա կա նաց
ման ըն թաց քում տե ղե կատ վութ յան տա րած ման և պո տեն ցիալ շա հա ռու նե րի 
բա ցա հայտ ման գոր ծում:  § Շատ կար ևոր է այս ծրագ րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե
րե լը, քա նի որ ակն կալ վում է, որ ծրագ րով ոչ միայն կթար մա նա գյուղ տեխ նի կա յի 
պար կը, այլև մենք կու նե նանք նոր ստեղծ ված ՓՄՁ սուբ յեկտ ներ, մաս նա վո րա պես 
գյուղմ թեր քի վե րամ շակ ման ո լոր տում¦, ն շել է Լ . Մ նա ցա կան յա նը: 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: Պայ ման ներն են` 20 % կան խավ ճար, տա
րե կան 2 % լի զին գա յին տո կո սադ րույք` ա ռանց լրա ցու ցիչ վճար նե րի, 310 տա րի 
մար ման ժամ կետ`  կախ ված  տեխ նի կա յի  տե սա կից: Ծ րագ րով նույն լի զին գա ռուի 
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: Իսկ ընդ հա նուր գու մա րը՝ 100 մլն դ րա մը գե րա զան ցե
լու դեպ քում, լի զին գա ռուն մինչև պայ մա նա գիր կնքե լը գրա վոր տե ղե կաց նում է 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ար դուն քում 
կնո րաց վի 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 կայում 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 ևս մե քե նատ րակ տո րա յին կա յան ներ ստեղ ծե լու հնա րա
վո րութ յուն ներ կստեղ ծեն, 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 հե տա գա զար գաց ման հա մար:

Գյուղատնտեսության նախարարը ներկայացրել է 
ոլորտում իրականացվող ծրագրերը Ս պան դա նո ցի կա ռուց ման նպա տա կով, ներդր վել է շուրջ 3 մլն ԱՄՆ դո լար: 

Ներ կա յումս սպան դա նոցն ու նի մեկ հոս քա գիծ, որն աշ խա տում է մեկ հեր թա
փո խով, (ու նի նաև 3 հեր թա փո խով աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յուն): Տե ղե կաց
վել է, որ սպան դա նո ցում աշ խա տում է 100 մարդ: 1 հեր թա փո խում սպան դի են 
են թարկ վում մինչև 650 գլուխ ոչ խար և գառ, ո րից ստաց վում է 1011 տոն նա 
մսե ղիք: Ս պան դից գո յա ցած են թամ թերք նե րը մշակ վում են: Ս տաց ված մոր թին 
հանձն վում է Մա սի սում գոր ծող հայի տա լա կան ըն կե րութ յա նը, որ տեղ մշակ
ման է են թարկ վում և  ար տա հան վում Ի տա լիա: Ս պան դա նոցն ու նի մսե ղի քի 
փա թե թա վոր ման ար տադ րա մաս, որ տեղ այն սա ռեց վում և պա ղեց վում է: Ներ
կա յումս պա ղեց ված մսե ղիքն ար տա հան վում է ԻԻՀ, սա կայն պա հան ջարկ կա 
նաև Ա րա բա կան Է մի րութ յուն նե րից. նա խա տես վում է աշ խա տող նե րի քա նա կը 
հասց նել 250ի: Վար չա պե տը կար ևո րել է Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից սպան
դա նոց նե րի առ կա յութ յու նը՝ սննդի անվ տան գութ յան ա պա հով ման և  ա նաս նա
պա հութ յան զար գաց ման խթան ման ա ռու մով: Ս պան դա նո ցի գոր ծու նեութ
յունն ընդ լայ նե լուն ուղղ ված ծրա գի րը ներ կա յաց վել է ՀՀ կա ռա վա րութ յուն:  
 Գոր ծա դի րի ղե կա վա րը հան դի պել է գյուղմ թերք մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րին, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են մթեր ման գոր ծըն թա ցին, ըն կե
րութ յուն նե րի ծրագ րե րին և  առ կա խնդիր նե րին վե րա բե րող հար ցեր: Վար չա պե
տը հոր դո րել է ար տադ րութ յունն ընդ լայ նե լու և նոր ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
հետ կապ ված ներ կա յաց նել հաշ վար կե լի և  ա ռար կա յա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ: 
§ Մեզ հա մար թիվ մեկ գոր ծըն կե րը բիզ նես մենն է, ո րը ստեղ ծում է նոր աշ խա տա
տե ղեր, հա վել յալ ար ժեք, և մեր խնդիրն է՝ նրա կող մից բարձ րաց վող հար ցե րին 
ա րագ ար ձա գան քելն ու հա մա պա տաս խան լու ծում ներ տա լը¦,  ա սել է Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը՝ ա վե լաց նե լով, որ ներ կա յաց վե լիք բո լոր ծրագ րե րը ման րա մասն 
կքննարկ վեն կա ռա վա րութ յու նում և կս տա նան հա մար ժեք ար ձա գանք:

 Կա րեն Կա րա պետ յա նը ծա նո թա ցել է Ա րա րա տի ոս կու կորզ ման գոր ծա րա
նի գոր ծու նեութ յա նը, ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կին, ցու ցա նիշ նե րին և զար գաց ման 
ծրագ րե րին: § ԳեոՊ րո Մայ նինգ¦ ըն կե րութ յուն նե րի խմբի ներդ րում նե րի ծա վա լը 
Հա յաս տա նում կազ մել է 140 մի լիոն դո լար: Ա րա րա տի գոր ծա րա նում կա ռուց վել 
է §Ալ բիոն¦ տեխ նո լո գիա կան բլոկ, որն ա պա հո վում է ոս կու կորզ ման ա մե նա
բարձր մա կար դա կը՝ պահ պա նե լով բնա պահ պա նա կան չա փա նիշ նե րը: Հա յաս
տան յան այս նա խա գի ծը դար ձել է տեխ նո լո գիա յի կի րառ ման ա ռա ջին փորձն 
աշ խար հում: Ա րա րա տի ոս կու կորզ ման ֆաբ րի կա յի ար դիա կա նաց ման արդ յուն
քում աշ խա տա տե ղե րի թի վն ա վե լա ցել է 130ով: Ներ կա յումս ըն կե րութ յու նում 
աշ խա տում է 1058 մարդ: Ար տադ րա կան սեկ տո րի մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ
մում է 233 հա զար դրամ: 

 Վար չա պետն Ա րա րա տի մարզ այցն ա վար տել է Շա հում յան հա մայն քում 
գտնվող §Գ րին հաուզ¦ ջեր մո ցա յին հա մա լի րում, ո րը հիմ նադր վել է 2014 թվա
կա նին 50 հեկ տար ջեր մո ցա յին լո լի կի և 30 հեկ տար բող կի ար տադ րութ յան նպա
տա կով: Գոր ծըն կեր §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան ա ջակ ցութ յամբ, 20142016 թթ. 
ներդր վել է ա վե լի քան 30 մլն դո լար, այս տա րի ներդր վե լու է ևս 20 մլն: 2017
ին հա մա լի րում ար տադ րա կան բան ջա րե ղե նի՝ լո լիկ, սմբուկ, բադր իջան, բի բար, 
բողկ, ծա վա լը, ներ կա յիս 22 հա զա րի փո խա րեն, կազ մե լու է մոտ 40 հա զար տոն
նա, որն ամ բող ջութ յամբ ար տա հան վե լու է: Նշ վել է նաև, որ 2017 թ.ին Ս պայ կա 
ըն կե րութ յան ընդ հա նուր ներդ րում նե րը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան և տ րանս պոր տի 
ո լոր տում կազ մե լու են ա վե լի քան 80 մլն դո լար: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով
ման գոր ծում ան փո խա րի նե լի նշա նա կութ յուն ու նի ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր
տը։

 Ծ րա գիրն ու նի ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն, ո րի ի րա կա նաց ման 
բնա կա նոն ըն թաց քով է պայ մա նա վոր ված հան րա պե տութ յու նում ար տադր
վող կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան քի անվ տան գութ յու նը: Ինչ պես ամ
բողջ աշ խար հում, այն պես էլ մեր հան րա պե տութ յու նում, հա մընդ հա նուր 
խնդիր է  կեն դա նի նե րի վա րա կիչ, այդ թվում` կեն դա նի նե րի և մար դու հա
մար ընդ հա նուր (զոոանտ րո պո նոզ) հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի կազ
մա կեր պու մը։ Ել նե լով հար ևան երկր նե րում տի րող կեն դա նի նե րի վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րի բարդ հա մա ճա րա կա յին և հան րա պե տութ յան ա ռան
ձին մար զե րի  կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա
յին ի րա վի ճա կից, ղե կա վար վե լով §Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին¦ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րեն քով` հան րա պե տութ յու նում ա նաս նա հա մա ճա րա կա
յին կա յուն ի րա վի ճակ ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու նպա տա կով, յու րա քանչ յուր 
տա րի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան կող մից, §Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում¦ ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, մի շարք  հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վում 
են  ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ և  ախ տո րո շիչ մի ջո ցա
ռում ներ, իսկ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը պատ վի րակ վում է նա խա րա
րութ յան §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¦ պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յա նը: 2017 
թվա կա նին նա խա տես ված է ի րա կա նաց նել խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րի դա բաղ, սի բի րախտ, բրու ցել յոզ, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
նո դուլ յար մաշ կա բորբ, խշխշան պա լար (էմ կար), ձիե րի սի բի րախտ  և մե ղու
նե րի վար րոա տոզ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ կան խար գե լիչ և  ախ տո
րո շիչ մի ջո ցա ռում ներ: Ար դեն իսկ մեկ նար կել է վե րոգր յալ պատ վաս տան յու
թե րի բաշխ ման և կեն դա նի նե րի պատ վաստ ման գոր ծըն թա ցը:

Միա ժա մա նակ, հա մայնք նե րը սպա սար կող ա նաս նա բույժ նե րի աշ խա
տանք ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ և ժա մա նա կին ի րա կա նաց նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել հա մայնք նե րում ա նաս նագլ խա քա նա կի 
կենտ րո նաց ման, ինչ պես նաև, կեն դա նի նե րին ա ռանց պատ վաստ ման, հե
ռագ նա ա րո տա վայ րեր տե ղա փո խել ուղ ղութ յամբ:
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ

յանն այ ցե լել է Կո տայ քի մար զի 
Գողթ հա մայն քում գտնվող «Է կո տո
մա տո» ՓԲԸի վար դե րի ա ճեց ման 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն: 

Վար չա պե տը, Կո տայ քի մարզ
պետ Կ. Գու լո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
շրջել է ալ յու մի նից և հա տուկ ա պա
կուց կա ռուց ված ջեր մոց նե րում, ծա
նո թա ցել տնտե սութ յու նում ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք նե րին, զար
գաց ման ծրագ րե րին: Ջեր մոց նե րը 
հա գե ցած են ո լոր տում հե ղի նա կա վոր 
հո լան դա կան « Դալ սեմ» ըն կե րութ
յան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե
րով՝ ա սի մի լա ցիոն լու սա տու ո րա կի 

ու միկ րոկ լի մա յի վե րահս կո ղութ յան ավ տո մատ հա մա կար գե րով և  այլն: Ար տադ րան քի 80 տո կոսն 
ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, Բե լա ռուս, Վ րաս տան: Նա խա տես վում է ըն թա ցիկ տա
րում ար տա հա նել շուրջ 22 մլն վարդ: 2017 թվա կա նին ըն կե րութ յու նում ծրագ րում են ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յու նը, 20 հեկ տա րի հի ման վրա, ընդ լայ նել ևս 15 հեկ տա րով՝ ներդ նե լով շուրջ 30 մլն դո
լար: Աշ խա տանք ներ են տար վում ար տադ րանքն ար ևել յան շու կա ներ՝ ԱՄԷ, Թուրք մենս տան, Ղա
զախս տան, Ղրղզս տան ար տա հա նե լու ուղ ղութ յամբ: Ըն կե րութ յու նում ներ կա յումս աշ խա տում է 200 
մարդ: Ակն կալ վում է, որ նոր ներդ րու մա յին ծրագ րի արդ յուն քում, աշ խա տա տե ղե րի թի վը կա վե լա
նա ևս 200ով: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը ող ջու նել է ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յունն ընդ լայ նե լու 
ծրագ րերն ու կար ևո րել ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը:  
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ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

ՎԵԴՈՒ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՀԻՄՆԱՐԿԵՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աշ խա տան քա յին այ ցով Ա րա րա տի մարզ մեկ նած Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը մաս նակ ցել 

է Վե դու ջրամ բա րի հիմ ար կե քի ա րա րո ղութ յա նը, ո րին ներ կա են ե ղել նաև փոխ վար չա պետ, մի
ջազ գա յին տնտե սա կան ին տեգր ման և բա րե փո խում ե րի նա խա րա րը, Ա րա րա տի մարզ պե տը, 
Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հը, ՀՀում Ֆ րան սիա յի և Ի րա նի Հան րա
պե տութ յուն նե րի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, «Ֆ րան սիա կան զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յան» Հա րա վա յին Կով կա սի գրա սեն յա կի ղե կա վա րը, պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:

 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը ջրամ բա րի կա ռուց ման շինհ րա պա րա կում ծա նո թա ցել է շի
նա րա րա կան նա խագ ծե րին, զրու ցել ծրագ րի պա տաս խա նա տու նե րի և շի նա րար նե րի հետ: Ն րանց 
հա վաստ մամբ, Վե դու ջրամ բա րի կա ռուց ման նա խա գի ծը պատ րաստ վել է ժա մա նա կա կից գի տա
կան փոր ձի կի րառ մամբ, ին չը ե րաշ խա վո րում է հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռույ ցի բարձր արդ յու նա
վե տութ յունն ու անվ տան գութ յու նը: Ջ րամ բա րի կա ռու ցու մը կար ևոր քայլ է գա լիք տաս նամ յակ նե
րում Ա րա րատ յան դաշ տի շուրջ 7500 հեկ տար հո ղա տա րածք նե րի հու սա լի ո ռո գու մը և գ յու ղատն
տե սութ յան զար գա ցումն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև Ս ևա նա լճի է կո լո գիա կան հա վա սա րակշ ռութ
յան վե րա կանգն մանն ա ջակ ցե լու հա մար: Ջ րամ բա րի նա խա գի ծը պատ րաստ վել է ֆրան սիա կան 
«ARTELIA EAU & ENVIRONMENT» և բել գիա կան «SHER IngenieursConseils» ըն կե րութ յուն նե րի կող մից՝ 
«ՋՐՏՈՒՔ» ՍՊԸի հետ հա մա տեղ: Շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց վում է հայ կա կան « Սա հակ յան շին» 
և  ի րա նա կան « Պե գա Քընսթ րաքշն» կոն սոր ցիու մի կող մից:

Պա տաս խա նա տու նե րը հույս են հայտ նել, որ ան կախ Հա յաս տա նի պատ մութ յան մեջ զրո յա
կան մա կար դա կից կա ռուց վող ա ռա ջին ջրամ բա րի շի նա րա րութ յու նը մեկ նար կի նոր կետ կդառ նա 
ո լոր տի զար գաց ման հա մար և վս տա հեց րել են, որ այ սօր վա ձեռ նար կի արդ յունք նե րը ըն դա մե նը 34 
տա րի հե տո շո շա փե լի կդառ նան Ա րա րա տի մար զի ա վե լի քան 50 հա զար գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի հա մար:

 Մաս նա գետ նե րը հան րա պե տութ յան Նա խա գա հին զե կու ցել են, որ Վե դու ջրամ բա րի ընդ հա
նուր ծա վա լը կազ մե լու է 29,4 մլն խո րա նարդ մետր, իսկ ջրատ վութ յու նը՝ 32,3 մլն խո րա նարդ մետր: 
Ջ րամ բա րը կլցվի Վե դի և Խոս րով գե տե րի հե ղե ղա յին (ա զատ) հոս քե րով՝ ո ռոգ ման շրջա նից դուրս: 
Վե դու ջրամ բա րի հա մար նա խա տես վում է կա ռու ցել եր կու պատ վար, թա սի մա կե րե սը 120 հեկ տար 
է: Ջ րամ բա րի և  ո ռոգ ման հա մա կար գի կա ռուց ման 90 մլն  եվ րո ար ժո ղութ յամբ ծրա գիրն ի րա կա նաց
վում է Զար գաց ման ֆրան սիա կան գոր ծա կա լութ յան վար կա յին մի ջոց նե րով և ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
հա մա ֆի նան սա վոր մամբ:

 Վե դու ջրամ բա րի պատ վա րի և  օ ժան դակ կա ռուց վածք նե րի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը մեկ
նար կել են 2017 թվա կա նի մար տին և նա խա տես ված են ա վար տել 2021 թվա կա նի մար տին: Հան րա
պե տութ յան նա խա գա հին զե կու ցել են նաև, որ ծրագ րի ի րա կա նաց ման չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 
կստեղծ վի շուրջ 250 նոր աշ խա տա տեղ՝ ամ սա կան 220250 հա զար դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով:  

ՀՀ Նա խա գա հի պաշ տո նա կան կայք

ԳԱՐՆԱՆՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
 Մարզ պետ Ա րա մա յիս Գ րի գոր յանն աշ խա տան քա յին այ ցով ե ղել է Նա րեկ և Քաղց րա շեն 

հա մայնք նե րում: 
Այ ցի նպա տա կը մեկն էր` գար նան գյու ղատն տե սա կան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք

նե րի շրջա նակ նե րում ծա նո թա նալ այդ եր կու հա մայնք նե րում սե լա վա տար նե րի մաքր ման աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քին, ինչ պես նաև հոր դա ռատ անձր ևից հե տո, Նա րեկ հա մայն քի գյու ղատն տե սա
կան նշա նա կութ յան հո ղե րը միաց նող կամր ջի մաս նա կի փլուզ ման հետ ևանք նե րին: 

Մարզ պետ Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա նին ու ղեկ ցել են մարզ պե տի տե ղա կալ Ա շոտ Վար դան յա նը, ՀՀ 
ԱԻՆ մար զա յին փրկա րա րա կան վար չութ յան պետ Մու րադ Մար գար յա նը և Նա րեկ հա մայն քի ղե կա
վար Գա րուշ Հա կոբ յա նը: Մարզ պե տին ներ կա յաց վել են հնա րա վոր հե ղե ղումն ե րի վնաս նե րից խու
սա փե լու ուղ ղութ յամբ տար ված կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րը և  ա ռատ տե ղումն ե րի արդ յուն քում 
ա ռա ջա ցած սե լա վի պատ ճա ռած վնաս նե րը: Խն դիր ներն ու սումն ա սի րե լուց և հա մայն քի ղե կա վա րի 
ու բնա կիչ նե րի հար ցե րը լսե լուց հե տո մար զի ղե կա վա րը պա տաս խա նա տու նե րին հանձ նա րա րել է 
հրա տապ ժա մա նա կա վոր լու ծումն եր տալ՝ անվ տան գութ յան նկա տա ռումն ե րից ել նե լով, շա րու նա
կել ի րա կա նաց նել կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րը և սեղմ ժամ կե տում կամր ջի վե րա նո րոգ ման հետ 
կապ ված լուծ ման ու ղի ներ ա ռա ջար կել:  

Նա րեկ հա մայն քի ղե կա վա րին մարզ պե տնա ռա ջար կել է նաև գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
ներ կա տա րող բնա կիչ նե րի հետ բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ տա նել, որ պեսզի մինչև խնդրի 
վերջ նա կան լու ծու մը ժա մա նա կա վո րա պես խու սա փեն կամր ջից օգտ վե լուց և  այ լընտ րան քա յին ճա
նա պարհ ներ օգ տա գոր ծեն:

Ìð²¶Æð

Օ րերս «ՓՄՁ ներդ րում եր» ՈՒՎԿում կկազ մա
կերպ վել էր դա սըն թաց`  Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի և ՓՄՁ  ԶԱԿ մար
զա յին մաս նաճ յու ղե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար` 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  դի մե լու պայ ման
նե րը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը և «ՓՄՁ ներդ րումն եր» 
ՈՒՎԿ ՓԲԸ ի գոր ծա դիր տնօ րեն  Ար թուր Բա դալ յա նը: «Որ պես զի 
ծրագ րի շա հա ռու նե րին զերծ պա հենք ա վե լորդ քաշք շուկ նե րից և 
ծախ սե րից, նա խա տես վել է հայ տե րի հա վա քագ րումն երն ի րա կա
նաց նել Փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան զար գաց ման ազ գա
յին կենտ րոն նե րի մաս նաճ յու ղե րի և  գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ներ կա յաց ված 
են բո լոր մար զե րում: 

Այ սօր վա մի ջո ցա ռու մը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նել ծրագ րի 
ման րա մաս նե րը և  ըն թա ցա կար գա յին հար ցե րը, որ պես զի գյու
ղա ցի նե րը տեղեկացված լինեն, պատ շաճ խորհր դատ վութ յուն 
տրա մադ րվի, նաև նպաստեն, որպեսզի գոր ծըն թա ցը սա հուն 
կազ մա կերպ վի, և ծ րա գիրն ա ռա վե լա գույնս հա ջող ըն թա նա»,  
նշել է Ռո բերտ Մա կար յա նը:

Գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րա րը հա վե լել է, որ ծրագ րի 
վե րա բեր յալ շա հա ռու նե րը կա րող են տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ 
նաև նա խա րա րութ յան կայ քէ ջից, ԳԱՄԿե րի կող մից հրա տա րակ
վող թեր թե րից և հա մայն քա պե տա րան նե րից:

 Ռո բերտ Մա կար յա նի խոս քով` ար դեն իսկ  առ կա է դի մումն ե
րի մեծ հոսք և հե տաքրք րութ յուն: Գ յուղ տեխ նի կան տրա մադր վում 
է 9 % տո կո սադ րույ քով, ո րից 7 տո կո սա յին կե տը սուբ սի դա վոր
վում է պե տութ յան կող մից, արդ յուն քում`  շա հա ռու նե րը հնա րա վո
րութ յուն ու նեն տեխ նի կան ձեռք բե րել 2 % լի զին գա յին  տո կո սադ
րույ քով` ա ռանց լրա ցու ցիչ որ ևէ վճա րի:  

« Ծրագ ի րը մեկ նար կել ենք մեր գոր ծըն կեր  «ՓՄՁ ներդ րում
ներ» ՈՒՎԿի հետ,  որն աշ խա տում է «Ս պեց մաշ» ըն կե րութ յան 
հետ, սա կայն շու կան բաց է բո լոր ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի և մա տա կա րար նե րի հա մար, ո րոնք ցան կութ յուն կհայտ
նեն  միա նա լու ծրագ րին և  աշ խա տե լու նա խա տես ված պայ ման
նե րով»,  հա վե լել է Ռո բերտ Մա կար յա նը:

«ՓՄՁ ներդ րումն եր» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ի գոր ծա դիր տնօ րեն  Ար
թուր Բա դալ յանն իր հեր թին նշել է, որ գոր ծըն թացն օ պե րա տիվ  
կազ մա կեր պե լու հա մար, ներգ րավ վել են ԳԱՄԿերն ու ՓՄՁ  ԶԱԿ 
մար զա յին մաս նաճ յու ղե րը` ընդգ ծե լով, որ սա ընդ հա նուր աշ խա
տանք  է և  ակն կա լում է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն:

 Ար թուր Բա դալ յա նը  կոչ է ա րել մի ջո ցառ ման մաս նա կից
նե րին ակ տի վո րեն տե ղե րում ի րա զեկ ման  աշ խա տանք ներ ի րա
կա նաց նել, որ պես զի պո տեն ցիալ շա հա ռու նե րը տեղ յակ լի նեն 
ծրագ րի մա սին, ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յունն ա ռա վե լա գույնս 
ճշգրիտ ներ կա յաց նել, որ պես զի վար կու նակ հայ տա տու ներ ներգ
րավ վեն ծրագ րում և հե տա գա յում վե րա դար ձե լիութ յան խնդիր
ներ չա ռա ջա նան:
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ԳԱՐԳԱՌԵՑԻ ԿԱՆԱՅՔ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ ԵՆ
 Լո ռու մար զի Գար գառ հա մայն

քում կա նանց ակ տի վաց ման ա ռա ջին 
փոր ձի մա սին խո սե լիս հի շա տա կում 
են 2005թ.ը, երբ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա
կա նաց վող ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
1015 կին միա ժա մա նակ ներ կա յաց րել 
ու կյան քի են կո չել գյու ղատն տե սա կան 
տար բեր ծրագ րեր՝ խո շոր եղ ջե րա վոր
նե րի ցե ղա կան տե սակ նե րի բու ծում, 
ձկնա բու ծութ յուն, թռչնա պա հութ յուն, 
մեղ վա պա հութ յուն և  այլն:

Կա նանց ակ տիվ խմբի հա մա տեղ 
գոր ծու նեութ յան հիմ քը դրվել է « Կա նաչ 
ա րա հետ» ՀԿի մի ջո ցով: Կա նայք սկսել 
են մշա կել ոչ միայն դե ղա բույ սեր` օր
գա նա կան ե ղա նա կով, այլև տար բեր ոչ 
ա վան դա կան մշա կա բույ սեր՝ բրո կո լի, 
ֆի զա լիս, կա ղամ բազ գի նե րի տար բեր 
տե սակ ներ, ծնե բեկ… 

 Դեռևս 2016 թ.ի ապ րի լին ջեր մո
ցա յին պայ ման նե րում ստաց ված բրո
կո լիի սա ծիլ նե րը ճիշտ ժա մա նա կին 
կա նայք տե ղա փո խել են դաշտ ու պլա
նա վո րել տար վա ըն թաց քում եր կու ան
գամ բերք ստա նալ: Օ գոս տո սին դաշտ 
տե ղա փոխ ված սա ծիլ նե րը, սա կայն, չեն 
հասց րել բերք տալ: Բ նութ յու նը խո չըն դո
տել է  կա նանց խմբի պլան նե րի կա տար
մա նը:

«Բ րո կո լին բարձ րար ժեք մշա կա
բույս է, սա կայն այն ժա մա նա կին չի
րաց նե լու դեպ քում կա րող է շատ ա րագ 
վե րած վել ա նաս նա կե րի:  Քա նի որ մեր 
տա րա ծաշր ջա նում քչերն են բրո կո լի 
գնում, մեր հիմն ա կան շու կան Եր ևանն 
է: Տե ղա փոխ ման ու ի րաց ման խնդիր

նե րը ոչ միշտ է հա
ջող վել ժա մա նա կին 
լու ծել», ա սում է Գար
գա ռի հա մայն քա պետ 
Կա րեն Զա լին յա նը, 
ով կա նանց խմբից 
Ար մի նե Գ ևորգ յա նի 
ա մու սինն է ու մշտա
պես ա ջակ ցում է  
նրանց գրե թե  բո լոր 
նա խա ձեռ նութ յուն նե
րում:

 Հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, 
որ Ս տե փա նա վա նի 
տա րա ծաշր ջա նում 
ստեղծ ված կոո պա
րե տիվն երն սկսել են 
ակ տի վո րեն զբաղ
վել բրո կո լիի մշակ
մամբ` հա մայ նքա պետն ա ռա ջար կել է 
կո րուստ նե րից խու սա փե լու հա մար տա
րա ծաշր ջա նի բրո կո լիի բեր քը միա ժա
մա նակ հա վա քել Գար գա ռում ու ա ռա քել 
Եր ևան:

Այս տա րի կա նայք նա խա տե սում են 
մինչ այժմ մշակ ված 4000 մ2 տա րածքն 
ընդ լայ նել: Ս տաց ված բեր քի փչա նե լու 
հա վա նա կա նութ յու նը 0ին մո տեց նե
լու հա մար այս տա րի նա խա տե սում են 
վար ձա կա լել Գար գա ռում գտնվող, մաս
նա վոր սե փա կա նութ յուն հա մար վող 
սառ նա րան ներն ու այն տեղ պա հես տա
վո րել բեր քը:

Դ րան զու գա հեռ, ար դեն իսկ քայ լեր 
են ձեռ նար կում ար տա հա նում ի րա կա
նաց նող տնտե սա վորղ նե րի հետ հա մա

գոր ծակ ցե լու և նրանց մի ջո ցով տե ղա
կան բրո կո լին Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յուն ար տա հա նե լու ուղ ղութ յամբ: « Մեզ 
մոտ բրո կո լին շատ ա վե լի հյու թա լի է, 
քան` Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի նը: Այն 
հաս տատ պա հան ջարկ կու նե նա», տա
րա ծաշր ջա նի բրո կո լիի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն ներն է ներ կա յաց նում հա մայն
քա պե տը:

 Ման կա վար ժի ու հո ղա գոր ծի աշ
խա տան քը սի րով հա մա տե ղող Սիլ վա 
Հա րութ յուն յա նը, ով կոո պե րա տի վի 
ստեղծ ման հիմն ա դիր նե րից է,     վստահ 
է՝ հա մա տեղ բիզ նես ծրա գի րը հա ջո ղվե
լու է, դրա հա մար բո լոր նա խա պայ ման
նե րը կան.

« Ջեր մոցն ու նենք, սերմն ու նենք, 

ո րը սա ծի լի վե րա ծե լուց հե տո կա
րող ենք նաև վա ճա ռել, սառ նա րան
ներ ու նենք, ին չը հնա րա վո րութ յուն 
կտա պա հես տա վո րել բրո կո լին ու 
ար տա հա նել», ա սում է  նա:

 Մաս նա գի տութ յամբ բուժ քույր 
Լիլ յա Ճշ մա րիտ յա նը, ով մինչ կոո
պե րա տի վի ստեղ ծու մը զբաղ վում 
էր ծա ղիկ նե րի ա ճեց մամբ, նշում է, 
որ կոո պա րա տի վում ընդգրկ վե լուց 
հե տո հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել 
ոչ միայն ծա նո թա նալ ոչ ա վան
դա կան մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, այլև 
ըն տա նի քի հա մար ո րո շա կի ե կա
մուտ ա պա հո վել:

 Այժմ Գար գա ռը Լո ռու մար
զի այն հա մայնք նե րից է, որ տեղ 
կա նայք աչ քի են ընկ նում ի րենց 
նո րա րա րութ յամբ ու ա ճեց րած 

մշա կա բույ սե րի բազ մա զա նութ յամբ: 
Այս տեղ ա ճեց նում են ծնե բեկ, ֆի զա լիս, 
կարմ րագ լուխ, սա վո յան, պե կին յան կա
ղամբ, ար մա տա յին նե խուր, ար տի շոկ, 
ֆեն խել: «Երբ մի սե մի նա րի ժա մա նակ 
սկսե ցինք գրել մեր ա ճեց րած մշա կա
բույ սե րի ա նուն նե րը, բո լո րը զար մա ցած 
հարց րին՝ այդ քա նը որ գրում եք,  գի տե՞ք 
դրանք ինչ են, այդ քա նը մշա կո՞ւմ եք», 
հի շում է Լիլ յան:

Ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի 
բազ մա զա նութ յան մեջ, սա կայն, գար
գառ ցի ներն ի րենց  հաղ թա թուղ թը հա
մա րում են բրո կո լին ու ծնե բե կը, ո րոնք 
ա ռա վել պա հանջ ված են շու կա յում:

Գ. Սարգս յան
www.womennet.am
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 Բո լո րո վին էլ գաղտ նիք չէ, որ ու սա նող նե րի 
մոտ կրեա տիվ ու նա կութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն
նե րը զար գա նում են` ինչ պես լսա րա նում, այն պես էլ 
ու սում ա կան և  ար տադ րա կան պրակ տի կա նե րի ըն
թաց քում, երբ նրանք գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն են 
ու նե նում կամ ինք նու րույն ծա վա լում գի տա կան ու 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ: 

Այ սօր ա ռա վել քան երբ ևէ, և  որ ևէ այլ բնա գա վառ, 
հան րա պե տութ յան ագ րա րա յին ո լորտն ու նի բա նի
մաց, ճկուն մտքով ու ո րակ յալ գի տե լիք նե րով օժտ ված 
մաս նա գետ նե րի կա րիք: Մաս նա գետ ներ, ով քեր նոր 
ու թարմ խոսք կա սեն ագ րո բիզ նե սի զար գաց ման մեջ 
և կտ րուկ փո փո խութ յուն ներ կա պա հո վեն ո լոր տի այդ 
ճյու ղում: Այս ա ռու մով, շատ հե տաքր քիր և  ու սա նե լի 
էր «Ագ րո բիզ նե սը շա հու թա բեր գոր ծու նեութ յուն» խո
րագ րով կլորսե ղան քննար կու մը, որ կազ մա կեր պել էր 
ԱՇ ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ
յու նը (նա խա գահ ԱՊ 3րդ կուր սի ու սա նող Եր վանդ 
Գաբ րիել յան): Ֆա կուլ տե տի դե կա նի տե ղա կալ Ի ռա 
Փա նոս յա նի ող ջույ նից հե տո, ի րենց աշ խա տանք նե րը 

ներ կա յաց րե ցին ֆա կուլ տե տի տար բեր կուր սե րի ու
սա նող ներ.

1. Ագ րո բիզ նե սի էութ յու նը և  ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րը (զեկ. Դա վիթ Մար կոս յան, ԱՇ2րդ կուրս) 

2. Ագ րո բիզ նե սը օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռում (զեկ. Ար փի Աբ րա համ յան, ԱՇ4
րդ կուրս) 

3. Գի նու և կոն յա կի ար տադ րութ յու նը ՀՀում 
(զեկ. Մե րի Հախ վերդ յան, ԱՇ4րդ կուրս) 

4. Կա թի ար տադ րութ յու նը որ պես շա հու թա բեր 
ագ րո բիզ նե սի գոր ծու նեութ յան ձև (զեկ. Հով հան նես 
Ա սատր յան, ԱՇ2րդ կուրս):

Ու սա նող նե րը փոր ձում էին ի րենց հայացքներով 
ներ կա յաց նել ագ րո բիզ նե սը, ին չու են ընտ րել հենց 
այդ մաս նա գի տութ յու նը, ի րենց հե տաքրք րութ յուն
ներն ագ րո բիզ նե սի հան դեպ և  այլն: Զե կու ցումն երն ու
ղեկց վում էին պրո յեկ տո րով ցու ցադր վող հա րուստ տե
ղե կատ վութ յամբ: Կար ևո րենք այն հան գա ման քը, որ 
զե կու ցող ներն ի րենց այդ գի տա կան աշ խա տանք նե րը 
պատ րաս տել էին ինք նու րույն՝ ա ռանց ղե կա վար նե րի: 

Զե կուց վող նյու թե րը, ա ռա վել ևս  ու սա նող նե րի 
կող մից ար վող ա ռա ջար կութ յուն նե րը՝ կապ ված ագ րո
բիզ նե սի հե տա գա զար գաց ման հետ, հու շում էին, որ 
ու սա նող նե րը բա վա կա նին գի տակ են ի րենց ընտ րած 
մաս նա գի տութ յա նը, զար գա ցած գյու ղատն տե սութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րի ա ռա ջա վոր փոր ձին: Յու րա քանչ
յուր զե կուց ման վեր ջում հար ցեր էին ուղղ վում զե կու
ցո ղին, ար վում դի տո ղութ յուն ներ: Իսկ մի ջո ցա ռումն 
ի րոք վե րած վեց վաղ վա մաս նա գետ նե րի՝ ո լոր տի զար
գաց մանն ուղղ ված հա մար ձակ ու բաց քննարկ ման:

www.anau.am

«Ա ռա քե լութ յուն Ար ևելք՝ մի ջազ գա յին օգ նութ
յուն» կազ մա կեր պութ յան (կենտ րո նը` Դա նիա), հա
յաս տան յան մաս նաճ յու ղի ծրագ րա յին ա ռաջ նա հեր
թութ յու նը նե րա ռա կան կրթութ յան զար գա ցում է, 
խոս քը վե րա բե րում է հաշ ման դա մութ յուն և հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում ներգ րավ մա նը: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց
վել է ՀՀ Տա վու շի մար զի հա մայնք նե րում: 

Կազ մա կեր պութ յան հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի 
տնօ րեն Ար մեն Բե ժան յա նի տե ղե կաց մամբ, ծրագ րի 
նպա տակն է, որ պես զի հաշ ման դա մութ յուն և հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը, այդ կա տե գո րիա յի 
հա մար նա խա տես ված հա տուկ ու սումն ա կան հաս տա
տութ յուն նե րի փո խա րեն, հա ճա խեն հան րակր թա կան 
դպրոց: Փոր ձա րա րա կան ծրագ րի ա ռա ջին փու լը Տա
վու շի մար զում սկսվել է դեռևս 2007 թ.ին, իսկ 2016 
թ.ից մեկ նար կել է ծրագ րի երկ րորդ փու լը: «Ա ռա ջին 
փու լով մար զի 77 դպրոց նե րից 55ը, նշված ծրագ րի 
շրջա նա կում, մեծ ա ջակ ցութ յուն ստա ցավ կազ մա կեր

պութ յու նից: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց նում ենք « Հույ սի 
կա մուրջ» կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ՝ գոր
ծըն կե րա յին հի մունք նե րով», պատ մում է Ար մեն Բե
ժան յա նը: Ն րա տվյալ նե րով, Տա վու շի մար զում ուս ման 
դժվա րութ յուն ներ ու նե ցող և խո ցե լի (ծայ րա հեղ աղ քատ 
ըն տա նիք նե րում ապ րող, սո ցիա լա պես՝ ընկճ ված) ա վե
լի քան 6000 ե րե խա ստա ցել է հո գե բա նաման կա վար
ժա կան ա ջակ ցութ յուն: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է սո
ցիալ ման կա վար ժա կան կենտ րոն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
տե ղա կայ ված են մար զի 4 հա մայնք նե րում: Ա ջակ ցութ
յան այս ծրա գի րը Տա վու շի մար զում շա րու նակ վե լու է 
նաև ըն թա ցիկ տա րում և կա վարտ վի 2018 թ.ին: 

« ՄԱԿի ման կա կան հիմն ադ րա մի հետ հա մա
տեղ, դեռևս 2014 թ.ից, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յունն ի րա կա նաց նում է նաև « Միա սին՝ Հա յաս տա նի 
հա մար» ծրա գի րը, ո րի նպա տա կը` սփյուռ քա հա յե րի 
փոր ձա գի տա կան ռե սուր սը Հա յաս տա նում ներդ նելն 
է: Ծ րա գիրն ա վարտ վել է ան ցած տա րե վեր ջին: «Այն 
հան րա պե տութ յան հա մայնք նե րին հնա րա վո րութ յուն 

ըն ձե ռեց Սփ յուռ քին ներ կա յաց նել ի րենց կա րիք նե րը՝ 
վեր ջի նիս կող մից փոր ձա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն 
ստա նա լու նպա տա կով», նշում է Ար մեն Բե ժան յա նը: 

«Ա ռա քե լութ յուն Ար ևելք՝ մի ջազ գա յին օգ նութ յուն» 
կազ մա կեր պութ յու նը Հա յաս տա նում իր գոր ծու նեութ
յու նը սկսել է դեռևս 1992 թ.ին: Ու շագ րավն այն է, որ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան ծրագ րա յին ա ռա ջին 
եր կի րը ե ղել է Հա յաս տա նը: Ար մեն Բե ժան յա նի տե ղե
կաց մամբ, բա րե գոր ծա կան այդ ծրագ րի ի րա կա նաց
ման դրդա պատ ճա ռը 1988 թ.ի ա հեղ երկ րա շար ժից 
տու ժած նե րին օգ նութ յուն տրա մադ րելն էր, ինչ պես 
նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց բազ մա
կող մա նի ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լը: Ա ռա ջին ա ջակ
ցութ յու նը ե ղել է ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում: 
Այ նու հետև մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յունն ընդ լայ
նել է իր գոր ծու նեութ յան աշ խար հագ րութ յու նը: Կազ
մա կեր պութ յու նը ներ կա յումս ներ կա յա ցուց չութ յուն ներ 
ու նի նաև Բր յու սե լում և Գեր մա նիա յում:

Նելլի Սահակյան
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 - Պա րոն Մես րոպ յան, Ձեր  հիմ-
նադ րած ձեռ նար կութ յու նը ի՞նչ աշ խա-
տանք ներ է կա տա րել նախ կի նում և  
այ սօր:

- Նախ կի նում թու նա քի մի կատ և 
պա րար տան յութ  էինք ներկ րում Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, Վ րաս տա-
նից: Ար դեն 12 տա րի է, ինչ  այդ աշ խա-
տանք նե րը դա դա րեց րել ենք: Ներ կա-
յումս ար դեն  հնա րա վոր է բնակ չութ-
յա նը տեխ նի կա տրա մադ րել, որպեսզի 
իրենք այդ սրսկումները կատարեն:

Մե խա նի զա ցիա յի տար բեր տե-
սակ ներ կան, նպա տակ չու նենք փո խել 
ուղ ղութ յու նը: Առ կա է 70 միա վոր մե-
խա նի զա ցիա, ո րից ըն դա մե նը վեցն է 
ավ տո մե քե նա, մնա ցա ծը գյու ղատն տե-
սա կան  տեխ նի կա է:  Այ սօր  նպա տակ 
ու նենք ին տեն սիվ այ գի ներ հիմն ել, գյու-
ղա ցին կա րո ղա նում է ձեռք բե րել նույ-
նիսկ  քար քա րոտ հո ղե րը, հեկ տար նե-
րով մե լո րա ցիա յի խնդիր կա: Այ սօր ար-
դեն այդ դաշ տե րը այ գի ներ են դար ձել:

Սկզբ նա կան շրջա նում ա զատ տա-
րածք է ե ղել, ինչը ԽՍՀՄ տա րի նե րից 
է մնա ցել: Հա յաս տա նում 37  բեր րիութ-
յան և 37 ագ րոս պա սար կման կայան 
է եղել, ներ կա յումս քչերն են գործում: 
Դեռ  1990-1994 թթ. ամ բողջ Նաի րիի 
տա րածք նե րը վա րել, ցա նել ենք ա վան-
սա յին կար գով, հետո բեր քը քա ղել ու 
բեր քա հա վա քից հե տո են միայն կա րո-
ղա ցել վճա րոմն եր կա տա րել:  Այս տե ղի 
ար ևի, հո ղի տված միր գը, բան ջա րե ղե-
նը, հա ցա հա տի կը լրիվ ու րիշ համ ու-
նեն: Մենք այ սօր կա րող ենք զար գաց-
նել ա նաս նա պա հութ յու նը, ու նենք շատ 
հար մար բնակ լի մա յա կան պայ ման ներ, 

որ պես զի է կո հա մա կար գի հա մար խո-
շոր արդ յունք ու նե նանք: Այ սօր վա ճա-
ռո ղն ա վե լի շատ գու մար է ստա նում, 
քան գյու ղա ցին: Պետք է ու նե նանք 
սպան դա նոց ներ, որտեղ հանձն վի մի-
սը, և կա յուն գնա ցու ցակ կգոր ծի:

- Ի՞նչ դժվա րութ յուն ներ կան հո ղե-
րի մշակ ման հետ կապ ված, այդ աշ-
խա տանք ներն ա վե լի արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու նպա տա կով, ի՞նչ մե խա նիզմ 
պետք է կի րառ վի:

  - Եղ վարդն այ սօր  5000 հեկ տար 
վա րե լա հող ու նի, սա կայն 50 հեկ տար 
վար ու ցանք չի ա նում, Զո վու նին, Քա-
սա խը, Քա նա քե ռա վա նը, Մր գա շե նը 
նույն վի ճա կում են: Հո ղը տվե ցին գյու-
ղա ցուն, բայց բա վա րար պայ ման ներ 
չստեղծ վե ցին գյու ղա ցի նե րի հա մար: 
Գ յու ղա ցին տա րի ներ շա րու նակ նույն 
սեր մա ցուն էր ցա նում, ժա մա նա կի ըն-
թաց քում սեր մի ո րա կա կան հատ կա-
նիշ ներն էլ ըն կան, այ սինքն աս տի ճա-
նա բար բեր քատ վութ յու նը նվա զեց:  Այդ 
տա րի նե րին ջուրն ան ջա տումն ե րով էր 
հաս նում դաշտ ու այ գի: Արդ յուն քում` 
գյու ղա ցու հիաս թա փութ յունն ա վե լա-
ցավ:  Տա րի ներ ա ռաջ Եղ վար դը շուրջ 
2200 հեկ տար միայն խա ղո ղի այ գի  ու-
ներ, այ սօր այդ թի վը 1 հա -ի է հա սել, իսկ  
150 հեկ տար խնձո րի այ գուց, մնա ցել է 
միայն 5 հա-ն: Հա մայն քի ղե կա վարն 
այ սօր Ֆ րոն տիկ Թ ևոս յանն է:  Ջ րե րը 
դեռ ինք նա հո սի չեն, մղիչ պոմ պե րով են 
հաս նում այ գի նե րին: Հ նա րա վո րութ յուն 
ստեղծ վեց ո ռո գում կա տա րել, իսկ Եղ-
վար դի, Քա սա խի, Երզն կա յի հո ղե րը, 
ո րոնք ինք նա հոս ջրով էին ո ռոգ վում, 
հնա րա վոր չե ղավ փրկել:

Այ սօր հա մայն քա պե տը գի շե րը 
չպետք է քնի, գյու ղի բնա կիչ նե րի մա սին 
պետք է մտա ծի, որ պես զի նմա նա տիպ 
խնդիր նե րին լու ծումն եր  տա: Ու նենք  
գյու ղատն տե սա կան տա րածք ներ, արդ-
յու նա բե րութ յուն չու նենք այս պա հին, 
մե տա լուր գիան է, իսկ այն չի կե րակ-
րում: Իսկ մեր բեր րի հո ղե րը մնա ցել 
են  անմ շակ, հար կա վոր է խո շո րաց նել:  
Նոր սե րուն դը ընդ հան րա պես հո ղին 
չի մո տե նում, հրա պուր ված են այլ բա-
նե րով: Հո ղի մա սին մտա ծե լու հա մար 
պե տա կան գլո բալ մո տե ցում է անհ րա-
ժեշտ: Հո ղա տե րե րը կամ պետք է ի րենք 
հա մա գոր ծակ ցեն և ի րենց հո ղե րը մե-
ծաց նեն, ներդ րումն եր կա տա րեն, կամ 
ե թե հո ղը չի մշակ վում, պետք է օ տար-
վի, դա ար դեն լուրջ խնդիր է:

 -  Ի՞նչ ծրագ րեր ու նեք, ո րոնք  ա ռա-
ջի կա յում պետք է ի րա կա նաց վեն:

- Այն քար քա րոտ տա րածք նե րը, որ 
մենք մշա կում ենք, լավ կլի նի գեր մա նա-
կան, ի տա լա կան տեխ նի կա յով մշակ վի: 
Այն աշ խա տան քը, որ կա տա րում ենք  5 
տրակ տոր նե րով, կկա տա րենք 360-ից 
400 ձիաու ժա նոց մեկ տրակ տո րով: Ես 
ող ջու նում եմ այ սօր վա կա ռա վա րութ-
յան մտադ րութ յու նը, որ 2%-ով լիզինգ 
են ցան կա նում տրա մադ րել հատ կա-
պես գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա 
ձեռք բե րե լու հա մար: Մտածում եմ նոր  
գյուղտեխնիկա ձեռքբերելու մասին: 

 - Որ քան տեղ յակ ենք, դուք աշ խա-

տանք ներ եք ի րա կա նաց նում նաև Ար-
ցա խում՝ ա ռաջ նագ ծում:

-Նա խորդ  տար վա քա ռօր յա պա-
տե րազ մից հե տո առ այ սօր Ար ցա խում՝ 
ա ռաջ նագ ծում եմ աշ խա տում: 15 տեխ-
նի կա է այն տեղ աշ խա տում: Խ մե լու 
ջուր ենք քա շում, ճա նա պարհ ներ ուղ-
ղում, և նմա նա տիպ այլ աշ խա տանք ներ 
ենք ի րա կա նաց նում: Այն տեղ հիմն ել 
ենք Ա րաք սա վան գյու ղը:  

5-6 ջրհան կա յան ներ ենք դրել` ար-
տիզ յան ջրե րը հա նե լու հա մար, է ներ-
գիա յի հար ցը լուծ վել է, միայն ճա նա-
պարհ ներն են վատ վի ճա կում,  մե-
քե նա նե րը շար քից դուրս են գա լիս: 
Ար ցա խում շուրջ 4 տա րի 400 հեկ տար 
հող ենք մե լո րա ցիա ա րել, այ սօր էլ այդ 
հո ղե րի մի մա սը մշակ վում է: Տա րի ներ 
ա ռաջ այդ տա րածք նե րում  խա ղո ղի 
այ գի ներ էին, ո րոնք ներ կա յումս չկան, 
ցան կա լի կլի ներ որ այդ տա րածք նե րում 
այ գի նե րը նո րից վե րա կանգն վեին:

Նախ կի նում մաքր ման աշ խա տանք-
ներ ենք ի րա կա նաց րել նաև Ս ևա նա լճի 
տա րած քում, սա կայն ա վար տին չհասց-
րե ցինք: Մի քա նի տնտես վա րող ներ ևս 
փոր ձել են մաքր ման աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նել, սա կայն` ա նարդ յունք: 
Ե թե մեզ նո րից հանձ նա րա րեն այդ աշ-
խա տան քը ա վար տին հասց նել,  մենք 
կա րող ենք, քա նի որ հա մա պա տաս-
խան տեխ նի կա ու նենք:

Ման վել   Կի րա կոս յան

« Նաի րիի Բեր րիութ յուն» գյու ղատն տե սա կան ըն կե րութ յու նը հիմ ադր վել է 
1989 թվա կա նին` Բաղ դա սար Մես րոպ յա նի ջան քե րով: Ի րա կա նաց րել է գյու-
ղատն տե սութ յան ո լոր տի՝ բեր քա հա վաք, վա րու ցանք, մե լո րա ցիա, պա րար-
տան յու թի ձեռք բեր ման և  այլ աշ խա տանք ներ:

Ծն վել է 1953 թվա կա նին Եղ վար դում: 1970-ա կան թվա կան նե րից աշ խա-
տան քի է ան ցել Հայգ յուղ տեխ նի կա յի ո լոր տում: Ըն կե րութ յու նը վե րան վան վել 
է « Նաի րի Բեր րիութ յուն» հան րա պե տա կան միա վո րում, 1996 թ. սե փա կա-
նաշ նոր հու մից հե տո` « Նաի րիի Բեր րիութ յուն» ՍՊԸ-ի: Այ սօր հիմ ար կութ յան 
տնօ րենն է Հաշ տա րար  Մես րոպ յա նը:  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
ի րա կա նաց ված գյու ղատն տե սա կան,    ինչ պես նաև`  Ա ցա խում կա տար ված աշ-
խա տանք նե րի մա սին Ագ րոլ րա տու թեր թի աշ խա տա կի ցը զ րու ցել է « Նաի րիի 
Բե րիութ յուն»   ը նկե րութ յան հիմ ա դիր, փոխտ նօ րեն  Բ. Մես րոպ յա նի հետ:

«Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում առ կա 
մի շարք հիմ ախն դիր ներ պետք է կա ռա վա րութ
յան մա կար դա կով լու ծում եր գտնեն: Այդ նպա
տա կով ՀՀ կա ռա վա րութ յան, Գոր ծա տու
նե րի միութ յան և Ագ րոարհ միութ յան միջև 
կնքվել է ե ռա կողմ պայ մա նա գիր»,ա սում 
է 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) 
նա խա գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յա նը: 

« Քա նի որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
աշ խա տող նե րը չեն կա տա րում սո ցիա լա կան 
վճար ներ, հետ ևա բար նրանք չու նեն նաև աշ
խա տո ղի կար գա վի ճակ: Վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն, ըն թա ցիկ տա րում, 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում կեն սա թո շա կի 
է անց նե լու 200 հա զար մարդ և ն րանք ստա
նա լու են նվա զա գույն թո շակ, քա նի որ չու նեն 
գրանց ված աշ խա տանք, իսկ նշված թո շա կի 
չա փը բա վա րար չէ մար դու ա ռօր յա կա րիք
նե րը հո գա լու հա մար», իր մտա հո գութ յունն 
է հայտ նում Ագ րոարհ միութ յան նա խա գա հը: 

Ն րա տե ղե կաց մամբ, Ագ րոարհ միութ յան նպա տա կը` 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի աշ խա տող նե րի գո նե 
ո րոշ հատ վա ծին ի րա վա կան դաշտ բե րելն է, որ պես զի 

նրանք հե տա գա յում բա վա րար չա փով կեն սա թո շակ 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նան: 

Այդ և  այլ խնդիր նե րի կար գա վոր ման նպա տա
կով, Ագ րոարհ միութ յունն այժմ աշ խա տանք
ներ է տա նում, որ պես զի կրկին շրջա նա ռութ
յան մեջ մտնի «Գ յու ղատն տե սութ յան մա սին 
օ րեն քը»՝ նոր ա ռա ջարկ նե րով: 

«Օ րեն քում պետք է նե րա ռել թե՛ գյու ղա
ցու, թե՛ տնտե սա գե տի, և թե՛ գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում եր կա րամ յա աշ խա տան
քա յին փորձ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի կար
ծի քը: Ն րանք կա րող են հան դես գալ հա մա
պար փակ ա ռա ջարկ նե րով, ո րոնք իս կա պես 
կնպաս տեն ո լոր տի զար գաց մա նը, ծրագ րե
րի ի րա կա նաց մա նը, աշ խա տող նե րի աշ խա
տա վար ձի բարձ րաց մա նը»,նշում է տի կին 
Ջ հան գիր յա նը, ա պա հա վե լում, որ այն գյու
ղա ցին, ով ու նի սե փա կա նաշ նորհ ված կամ 
տնա մերձ հո ղա տա րածք և մ շա կում է դրանք, 
պետք է ու նե նա աշ խա տո ղի կար գա վի ճակ: 
Մինչ դեռ, այ սօր ո լոր տում աշ խա տող գյու ղա
ցի նե րը հա մար վում են ինք նազ բաղ ված ներ:

Նել լի Սա հակ յա ն
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ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՄԻԱԿ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՆ Է 

«Աստղ կաթ նամ թեր քի ար տադ-
րութ յուն» սպա ռո ղա կան կոո պե րա-
տի վը, ո րը գոր ծում է ՀՀ Ա րա գա ծոտ-
նի մար զի Ցա մա քա սար հա մայն քում, 
հիմ վել է 2009 թ.՝ գյու ղա ցիա կան 17 
տնտե սութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ-
յամբ: Ներ կա յումս կոո պե րա տի վին 
ան դա մակ ցում են գյու ղա ցիա կան 32 
տնտե սութ յուն ներ: «Ագ րոլ րա տու ի» 
հյուրն է կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Սոս Հա րո յա նը: 

-Պրն. Հա րո յան, քա նի որ Ձեր նա-
խա ձեռ նութ յամբ է ստեղծ վել սպա ռո-
ղա կան կոո պե րա տի վը, կխնդրեի ներ-
կա յաց նել, թե ինչ պե՞ս է ծա գել կոո պե-
րա տիվ ստեղ ծե լու մտահ ղա ցու մը: 

- Ցա մա քա սար հա մայն քը գտնվում 
է Թա լի նի տա րա ծաշր ջա նի հյու սիս-
արև մուտ քում՝ Նոր Ար թիկ, Զա րին ջա, 
Սու սեր, Հա ցա շեն և Սո րիկ գյու ղեր 
տա նող ճա նա պար հի խաչ մե րու կում: 
Կոո պե րա տի վը սկզբնա կան շրջա-
նում զբաղ վել է նշված գյու ղե րից կա թի 
մթեր մամբ, սառ նա րա-
նա յին պահ պան մամբ 
և  ի րաց մամբ: Կոո պե-
րա տի վը 2014 թ. –ին դի-
մել էր ՀՀ գյու ղատն-
տե սութ յան նա խա րա-
րութ յան Ծ րագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա-
սեն յա կի (ԾԻԳ) մրցակ-
ցա յին դրա մաշ նոր հա-
յին ծրագ րին՝ « Ռոկ ֆոր 
պան րի ար տադ րութ յան 
կազ մա կեր պում, ՀՀ 
Ա րա գա ծոտ նի մար-
զի Ցա մա քա սար հա-
մայն քում» ծրագ րա յին 
հայ տով, ո րը 2015թ.-ին 
հաղ թող է ճա նաչ վել: ԾԻԳ –ը կոո պե-
րա տի վին հատ կաց րել է 8225200 դրա-
մաշ նորհ, կոո պե րա տի վի ներդ րու մը 
կազ մել է 11579000 դրամ: Ս տաց ված 
գու մա րի մի ջո ցով կա րո ղա ցանք ձեռք 
բե րել պան րի ար տադ րութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն եր՝ կա թի 
ջեր մամ շա կիչ, կեղ տա մաք րիչ, պան րի 
մշակ ման տաշտ, կա ղա պար ներ, աշ-
խա տան քա յին սե ղան ներ և  այլն: 

-Իսկ ո՞ր կազ մա կեր պութ յուն ներն 
են սկզբնա կան շրջա նում ա ջակ ցել կոո-
պե րա տի վի ձևա վոր մա նը, այս ա ռու-
մով, ի՞նչ նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն ներ 
ու նեք:

- Կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յոն 
կազ մա կերպ ման հա մար Ցա մա քա-
սա րի գյու ղա պե տա րա նը, 25 տա րով,  
ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն-
քով, տրա մադ րել է գյու ղի տա րած-
քում գտնվող կի սա քանդ շի նութ յուն նե-
րից մե կը, ո րը վե րա նո րոգ վել է Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տան մի ջազ գա յին բա րե-
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան ա ջակ-
ցութ յամբ: Վեր ջի նիս կող մից կոո պե-
րա տի վին հատ կաց վել են նաև կա թի 
հա վաք ման և սառ նա րա նա յին պահ-
պա նութ յան հա մար անհ րա ժեշտ մե քե-
նա սար քա վո րումն եր: Կոո պե րա տիվն 
ի րա կա նաց նում է նաև գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի գյուղ մե քե նա նե րով 
և տեխ նի կա յով սպա սարկ ման ծա ռա-
յութ յուն ներ: Այդ նպա տա կով 2013-2014 
թթ. Վիժն ՄԲԿ Թա լի նի տա րած քա յին 
Զար գաց ման Ծ րա գի րը կոո պե րա տի-
վին, ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա-
վուն քով, հատ կաց րել է ՄՏԶ 82 ան վա-
վոր տրակ տոր, հարկա վոր ման մե քե նա, 
հա ցա հա տի կի շար քա ցան: Իսկ 2015 
թ.-ին կոո պե րա տի վի մի ջոց նե րով ձեռք 
է բեր վել գու թան և կուլ տի վա տոր: 2016 
թ.-ից կոո պե րա տի վը հա մա գոր ծակ ցում 
է ՄԱԿ-ի EMPARD ծրագ րի հետ: Վեր ջի-
նիս հա մա ֆի նան սա վոր մամբ ձեռք են 
բեր վե լու նոր սար քա վո րումն եր և  աշ-

խա տանք ներ են տար վե լու բնա պահ-
պա նո րեն մա քուր ար տադ րան քը ԵՏՄ 
երկր ներ ար տա հա նե լու ուղ ղութ յամբ: 

- Ներ կա յումս ինչ պե՞ս են ըն թա-
նում կոո պե րա տի վի աշ խա տանք նե-
րը: 

- Կա թի մթե րումն ի րա կա նաց նում 
ենք մեր և հար ևան հա մայնք նե րի 110 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րից: 
Մի ջին հաշ վով, տա րե կան մթեր վում 
է 120-160 տոն նա կաթ՝ 1 լիտ րը` 120-180 
դրա մով (կախ ված սե զո նից): Կոո պե-
րա տի վի մի ջոց նե րով վե րա կա ռուց վել 
է ար տադ րա մա սը, վե րա նո րոգ վել են 
պան րի պահ պա նութ յան սեն յակ նե րը, 
ձեռք են բեր վել լրա ցու ցիչ լա բո րա տոր 
սար քա վո րումն եր և ն յու թեր: Պան րի 
ար տադ րութ յու նը կոո պե րա տի վը սկսել 
է 2015 թ.-ից և այն ու նի ար տադ րութ-
յունն ԵԱՏՄ հա վաս տա գիր: Ի դեպ, կա-
թը կոո պե րա տի վի ան դամն ե րից մթե-
րում ենք ա վե լի բարձր գնով, այդ պի սով 
նրանց հա մար ա պա հո վե լով լրա ցու ցիչ 

շա հույթ: Արդ յուն քում՝ մե ծա նում է կոո-
պե րա տի վին ան դա մակ ցել ցան կա ցող-
նե րի շա հագրգռ վա ծութ յու նը: 

-Իսկ ի՞նչ պայ ման նե րով են ի րա-
կա նաց վում տեխ նի կա յով ծա ռա յութ-
յուն նե րը: 

- Կոո պե րա տի վը, ընդ հա նուր ժո-
ղո վի ո րոշ մամբ, իր ան դամն ե րի և հա-
մայն քի սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն-
տա նիք նե րի հա մար գյուղ տեխ նի կա յով 
սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն ներն ի րա-
կա նաց նում է շու կա յա կա նից 20 տո կոս 
ցածր գնով՝ այդ պի սով նրանց հա մար 
ա պա հո վե լով լրա ցու ցիչ շա հույթ:

-Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն-
քում ի՞նչ դրա կան տե ղա շար ժեր կան:

- Հաշ վարկ նե րով փաստ վել է, որ 
տա րա ծաշր ջա նում շեշ տա կիո րեն ա վե-
լա ցել է ա նաս նագլ խա քա նա կը, իսկ նա-
խիր նե րում ար դեն գե րակշ ռում է կո վե-
րի գլխա քա նա կը: Եվ ե թե նախ կի նում, 
տա վա րա բու ծութ յան բնա գա վա ռում, 
գե րակշ ռում էր մսա տու ուղ ղութ յու նը, 
ա պա ներ կա յումս փոխ վել է պատ կե-
րը: Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը 
սկսել են զբաղ վել կաթ նա տու ցե ղա տե-
սակ նե րի բուծ մամբ, քայ լեր են ար վում 
նաև կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան 
բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ, այդ նպա-
տա կով բա րե լավ վում են ցե ղա տե սակ-
նե րը: Ար տադ րութ յան ընդ լայն ման հա-
մար կոո պե րա տի վը նաև վար կա յին ռե-
սուրս նե րի ներգ րավ վա ծութ յան կա րիք 
ու նի, քա նի որ մթեր ված կա թի դի մաց 
գյու ղա ցուն վճա րում ենք կան խիկ, մինչ-
դեռ պա նի րը, մինչև վա ճառ քը, պետք է 
անց նի հա սու նաց ման փու լով: Իսկ այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում պետք է ֆի-
նան սա կան մի ջոց ներ լի նեն՝ ար տադ-
րութ յան շա րու նա կա կան աշ խա տանք-
ներն ա պա հո վե լու հա մար: Հիմք ըն դու-
նե լով հա մաշ խար հա յին և տե ղա կան 
փոր ձը, պետք է զար գաց նել կոո պե րա-
տի վը, ո րը հա մախմբ ված աշ խա տե լու 
միակ ճա նա պարհն է:  

ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲԸ ԿՎԵՐԱԾՎԻ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ
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Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

ԱՌԱՋՆՈՐԴՎՈՒՄ ԵՆ «ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԸ
  ՔՈ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է» ԿԱՐԳԱԽՈՍՈՎ

 Գե ղար քու նի քի մար զի «Ա րե գու նի» կա նանց ֆեր մե րա յին խում բը, ո րը 
գոր ծում է Մար տու նի գյու ղում ( Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջան), զբաղ վում է բու-
ժիչ խո տա բույ սե րի և թե յա բույ սե րի հա վաք չութ յամբ, ինչ պես նաև մեղ վա բու-
ծութ յամբ: 

Ֆեր մե րա յին խում-
բը մեղ րից ար տադ րում 
է տար բեր մեղ վամ-
թերք ներ՝ մեղ վա կաթ, 
ակ նա մո մով մեղր և  
այլն: Մեղ վա կաթն ար-
տադ րում է մեղ վա բույծ 
Գեն յա Հով հան նիս-
յա նը: Մեղ րը վա ճա-
ռում են ի րենց ձեռ քով 
պատ րաս տված կա վե 
ա ման նե րով, ո րի շնոր-
հիվ ա ռանձ նա կի ու շադ-
րութ յան է ար ժա նա նում 
բարձ րո րակ, բնա պահ-
պա նո րեն մա քուր ար-
տադ րան քը: Կա նայք 
զբաղ վում են նաև վայ րի հա տապ տուղ նե րի, ան տա ռա յին մրգա տե սակ նե րի հա-
վաք չութ յամբ, միա ժա մա նակ կազ մա կեր պում են նաև չրե րի ար տադ րութ յուն: 

Ֆեր մե րա յին խում բը ձևա վոր վել է 2016 թ.-ին: Խմ բի ան դամն ե րից Ռի մա 
Պո ղոս յա նի տե ղե կաց մամբ, նա խա տե սել են ա ռա ջի կա յում ձևա վո րել գյու ղատն-
տե սա կան ար տադ րա կան կոո պե րա տիվ: Ն րա կար ծի քով` ա ռաջ նա հեր թը ար-
տադ րան քի ի րաց ման խնդրի լու ծումն է, ո րի կար գա վոր ման դեպ քում ֆեր մե րա-
յին խում բը կհա մալր վի նոր ան դամն ե րով, կընդ լայն վի ար տադ րա տե սա կա նին: 
«Բ նա պահ պա նո րեն մա քուր, օր գա նիկ մթերք նե րի պա հան ջար կը միշտ էլ առ կա է, 
պար զա պես պետք է ու նե նալ մշտա կան գոր ծըն կեր ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր 
կլի նի կազ մա կեր պել ի րա ցու մը»,- ա սում է Ռի մա Պո ղոս յա նը: Կազ մա կեր պում են 
նաև կա վե ա ման նե րի վա ճառք, ո րոնք մա տուց վում են որ պես հու շան վեր ներ: Ֆեր-
մե րա յին խում բը մշտա պես մաս նակ ցում է հան րա պե տութ յու նում կազ մա կերպ վող 
ցու ցա հան դես նե րին, որ տեղ կազ մա կերպ վում է նաև համ տես: Ռի մա Պո ղոս յա նի 
տե ղե կաց մամբ, ձմռան ա միս նե րին ֆեր մե րա յին խմբի ան դամն ե րը զբաղ վում են 
ձե ռա գոր ծութ յամբ և  ազ գա յին ար վես տի յու րօ րի նակ նմուշ նե րը նույն պես վա ճա-
ռում են: Ա ջակ ցութ յան դեպ քում կա նայք պատ րաստ են ստեղ ծել վե րամ շակ ման 
փոքր ար տադ րա մաս, որ տեղ կա րող են պա հա ծո յաց նել ան տա ռա յին մրգա տե սակ-
ներ (հիմն ա կա նում՝ վայ րի տանձ) և հա տապ տուղ ներ, ո րոնց պա հան ջարկն աս տի-
ճա նա բար մե ծա նում է սպա ռող նե րի շրջա նում: 
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«Ար ևա հա տիկ»`  այս պի սի ապ րան քա նի շով են ներ կա յաց վում ՀՀ Գե-
ղար քու նի քի մար զի Կար ճաղբ յուր հա մայն քում գոր ծող փոք րիկ ար տադ րա մա-
սում չիչ խա նից ար տադր վող ապ րան քա տե սակ նե րը:

Չիչ խա նի վե րամ-
շակ ման սար քա վո րումն ե-
րը ձեռք են բե րել « Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տան» մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յան և ՀՀ-ում Գեր-
մա նիա յի դես պա նա տան 
ա ջակ ցութ յամբ: Ար տադ-
րում են չիչ խա նի խյուս, 
օ շա րակ, հյութ, մու րա բա, 
կոմ պոտ և ջեմ: «Ար թուր 
Կի րա կոս յան» ԱՁ-ի տնօ-
րեն Ար թուր Կի րա կոս յա-
նի տե ղե կաց մամբ, չիչ-
խա նի մշա կութ յու նը բա-
վա կա նին աշ խա տա տար 
է, դժվա րութ յամբ են կա-

տար վում հատ կա պես հա վաք ման աշ խա տանք նե րը: Սա կայն ի րենց ար տադ րանքն 
ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ այն օր գա նիկ է:

Չիչ խա նը և դ րա նից պատ րաստ ված ար տադ րա տե սակ ներն աչ քի են ընկ նում 
ի րենց օգ տա կար հատ կա նիշ նե րով: Չիչ խա նը բու ժում է մի շարք հի վան դութ յուն ներ, 
այդ թվում՝ ստա մոք սի խո ցը և  այլն: Ի դեպ, տնա յին պայ ման նե րում խյու սից կա րե լի 
է ա րա գո րեն պատ րաս տել հյութ: Հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն ե րի ձեռք բե-
րու մից հե տո նա խա տե սել են ար տադ րել նաև չիչ խա նի յուղ: Ծ րագ րել են կազ մա-
կեր պել նաև ան տա ռա յին այլ մրգա տե սակ նե րի վե րամ շա կում և պա հա ծո յա ցում: 

« Մեր կար գա խոսն է՝ «Ա ռողջ ապ րե լը քո ընտ րութ յունն է»,- քա նի որ չիչ խա-
նից պատ րաստ ված յու րա քանչ յուր ար տադ րանք ա ռող ջա րար է մար դու օր գա նիզ-
մի հա մար»,-ա սում է ԱՁ-ի տնօ րեն Ար թուր Կի րա կոս յա նը: Ու շագ րավն այն է, որ 
ար տադ րա մա սը ստեղծ վել է չիչ խա նի հա վաք մամբ և մ շակ մամբ զբաղ վող ֆեր մե-
րա յին խմբի հիմ քի վրա, ո րը շուրջ 1 տա րի ա ռաջ սկսեց զբաղ վել նաև բարձ րար ժեք 
այդ սննդա տե սա կի ար տադ րութ յամբ: Փոք րիկ ար տադ րա մա սը նաև աշ խա տա տե-
ղեր է ստեղ ծում: 
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ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԷՅՄԵՐԻՈԶՆԵՐ 
(ԿՈԿՑԻԴԻՈԶՆԵՐ)

 Հի վան դութ յու նը թռչուն նե րի մոտ 
սո վո րա բար ու նե նում է սուր¸ են թա
սուր¸ իսկ մե ծա հա սակ թռչուն նե րի մոտ 
քրոնիկ ըն թացք։ Հա վե րի մոտ հայտ
նա բեր վել են էյ մե րիո զի 9 տե սա կի հա
րու ցիչ ներ¸ ո րոն ցից ա ռա վել ախ տա ծին 
են և մեր հան րա պե տութ յու նում առ կա 
են հետև յալ տե սակ նե րը Е. tenella, E. 
necatrix, E. acervulina և E. maxima: Էյ
մե րիոզ նե րի  տա րած մա նը նպաս տում 
են թռչուն նե րի խիտ և հա տա կա յին 
պահ ված քը¸ թռչնա նոց նե րի բարձր խո
նա վութ յու նը¸ չփո փոխ վող ցամ քա րը և 
կե րակր ման ու խնամ քի պայ ման նե րի 
թե րա ցումն ե րը¸ ինչ պես նաև` սի նանտ
րոպ թռչուն նե րը (ագ ռավն եր¸ կա չա
ղակ ներ¸ ճնճղուկ ներ և  այլն)։

Հի վան դութ յան հա րուց չի տա
րած ման աղբ յուր են հան դի սա նոււմ 
էյ մե րիո զով հի վանդ կամ հի վան դա
ցած ա ռող ջա ցած մատ ղաշ նե րը¸ ինչ
պես նաև` մե ծա հա սակ¸ վա րա կա կիր 
հա վե րը։

Հա րուց չի սաղմն ա պար կե րը կա
յուն են ախ տա հա նիչ նյու թե րի ազ դե
ցութ յան և ցածր ջեր մաս տի ճան նե րի 
նկատ մամբ։ Ն րանք զգա յու նակ են 
բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի  և չո րութ
յան նկատ մամբ։

Նշ ված հի վան դութ յան հա րու ցիչ

ՍՈՖՈՐԱ
Սոֆորան մինչև 25 մ բարձրությամբ տերևաթափ ծառ է` կլորավուն 
սաղարթով և մինչև 1 մ բնի տրամագծով։ Տերևը մուգ մոխրավուն է, 
ճաքճքած, տերևները` կենտ փետրաձև, փայլուն։ Ծաղկում է հուլիս-

օգոստոս ամիսներին, մանր, դեղնասպիտակավուն ծաղիկներով, որոնք 
հավաքված են խոշոր, մինչև 35 սմ երկարություն ունեցող հուրաններում, 

բուրումնավետ են, մեղրատու, սակայն միաժամանակ թույն են 
պարունակում։ Պտուղը երկար ունդ է, որը դեղնականաչավուն կպչուն 

հյութ է պարունակում։

նե րը¸ թռչուն նե րի մոտ տե ղա կայ վում 
են ա ղի նե րի լոր ձա թա ղան թում` մե խա
նի կո րեն վնա սե լով դրանց ամ բող ջա
կա նութ յու նը¸ պայ ման ներ ստեղ ծե լով 
երկ րոր դա յին վա րա կի զար գաց ման 
հա մար։

Դ րանց կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ար գա սիք նե րը թռչնի օր գա նիզ մի վրա 
թող նում են թու նա վոր ազ դե ցութ յուն։

Սուր ըն թաց քի դեպ քում, մատ ղաշ
նե րի մոտ նկատ վում է ծա րա վի զգա
ցում¸ ընկճ վա ծութ յուն և  ա խոր ժա կի ան
կում։ Ճ տե րը եր կար ժա մա նակ կանգ
նում են կախ ված թևե րով¸ կա տա րը և 
գին դե րը լի նում են կապ տած։ Կ ղան քը` 
ջրիկ¸ ար յան հետ քե րով և գար շա հոտ։ 
Թռ չուն նե րի զանգ վա ծա յին ան կումն եր 
ար ձա նագր վում են վա րակ ման սկզբից 
67 օր անց։

Են թա սուր ըն թաց քի դեպ քում հի
վանդ թռչուն նե րի մոտ նկատ վում են 
ոտ քե րի թեր լու ծանք ներ և ջ ղակծ կում
ներ։

Քրոնիկ ըն թացքն ար ձա նագր վում 
է մե ծա հա սակ հա վե րի մոտ և  այն կլի
նի կա կան ար տա հայտ վա ծութ յուն չի ու
նե նում։

Ան կած թռչուն նե րը հեր ձե լիս հիմ
նա կա նում նկատ վում են ա ղինե րի ար
տա հայտ ված կա տա ռա յին բոր բոք ման 
նշան ներ և  այլն։

Հի վան դութ յունն ախ տո րո շում են 
հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե
րի (հա սակ¸ պահ վածք և կե րակ րում) 
և կ լի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա։ 
Պար տա դիր կար գով հի վանդ թռչուն նե
րի կղան քը են թար կում են մա կա բու ծա
բա նա կան հե տա զո տութ յան` հա րուց չի 
սաղմն ա պար կեր հայտ նա բե րե լու նպա
տա կով։

Հի վան դութ յու նը թռչնի մոտ կան
խար գե լե լու և բու ժե լու նպա տա կով,     
նշա նա կում են հան րա պե տութ յան 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղատ նա յին ցան
ցում առ կա  Կեպ կոքս 2¸5 %¸ Բայ կոքս 
2¸5 %¸ Ամպ րո լիում 25 % ժա մա նա կա կից 
դե ղե րը։ Այս պատ րա տուկ նե րի    բա ցա
կա յութ յան   դեպ քում, կա րե լի է կի րա ռել 
ֆու րա զո լի դոն կամ սուլ ֆա նի լա մի դա յին 
պատ րաս տուկ ներ։ Բուժ մա նը զու գըն
թաց բա րե լա վում են  նաև թռչուն նե րի 
կե րակր ման¸ պահ ված քի և խ նամ քի 
պայ ման նե րը։

 Հով հան նես Նա ղաշ յան
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի

տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Էյմերիոզները գյուղատնտեսական և վայրի թռչունների 
մատղաշի¸ աշխարհում ամենատարածված մակաբուծային 

հիվանդություններից են և զգալի վնաս են պատճառում մանր¸ 
անհատական թռչնաֆերմաներին։ Այս հիվանդությունը խոշոր 

թռչնաֆաբրիկաներում սակավ է հանդիպում։

Էյմերիոզով հիվանդ հավի ճուտը (սուր 
ընթացք)

 

 
 

 

Էյմերիոզով ախտահարված հավի 
բարակ աղիքները, կույրաղիքը

 

 

 Սեր մերն օ վա լաձև են, մուգ դարչ նա գույն։ Պատ կա նում է բակ լազ գի նե րի ըն
տա նի քի թի թեռ նա ծաղ կա վոր նե րի են թաըն տա նի քին։ Բ նա կան պայ ման նե րում 
հան դի պում է Չի նաս տա նում, Ճա պո նիա յում, Կո րեա յում։

ՀՀում մշակ վում է ցած րա դիր գո տու չոր, շոգ, ան տա ռա զուրկ վայ րե րում։ 
Պա հանջ կոտ չէ հո ղի նկատ մամբ, դի մա նում է հո ղի ա ղա կալ մա նը, չա փա զանց 
ե րաշ տա դի մաց կուն է, ջեր մա սեր և միա ժա մա նակ` բա վա կա նին ցրտա դի մաց
կուն (25 C0)։ Ա րագ է ա ճում, բազ մա նում է սեր մե րով։

Բույսն իր հայ րե նի քում հա մար վում է Սուրբ ծառ, այն ա ճեց նում են տա ճար
նե րի մո տա կայ քում։ Հա զա րա վոր տա րի ներ ա ռաջ մար դիկ ի մա ցել են բույ սի բու
ժիչ հատ կութ յուն նե րի մա սին։ Պատ մում են, թե մի չա րաճ ճի ճա պո նա ցի տղա, 
ծա ռից պո կած ճյու ղով դա ղում էր ան ցորդ նե րին, ո րից հե տո  փո թո րիկ է բարձ
րա նում, և բո լո րը թաքն վում են ի րենց տնե րում։ Տ ղան լա ցի ձայն է լսել, և  երբ 
մտել է հի վանդ պա պի կի սեն յա կը, նա ար դեն քնած էր:։ Ա ղերս էր տա լիս ծա ռի 
ճյու ղը, որը տղան թո ղել էր փո ղո ցում։ «Ին չո՞ւ ես ի զուր տե ղը պո կել, տար հետ և 
տն կիր տա ճա րի մոտ», ա սել է պա պը։ Իսկ ծա ռը լսե լով` պա տաս խա նել է. « Հա
վա քիր իմ ար ցունք նե րը (սեր մը) և տար բու ժիր պա պի կիդ սիր տը»: Այդ օր վա նից 
բուժ ված մար դիկ ե րի զում են ծա ռը կար միր ժա պա վե նով։ 

 Սո ֆո րան շատ մեծ տա րա ծում ու նի Բուլ ղա րիա յում, լայ նո րեն կի րառ վում է 
քա ղաք նե րի կա նա չա պատ ման հա մար։ Այս երկ րում որ պես բու ժիչ հումք` օգ տա
գոր ծում են դեռ չբաց ված ծաղ կի կո կո նը։ Սո ֆո րան պա րու նա կում է մեծ քա նա
կութ յամբ ռու տին` տեր ևը և մատ ղաշ ընձ յու ղը` մինչև 4,5 տո կոս, կո կո նը` 1217, 
եր բեմն` մինչև 30 տո կոս։ Որ պես ռու տի նի հումք` բույսն ու նի մե ծ նշա նա կութ յուն։ 
Բուլ ղա րիա յում ռու տինն օգ տա գործ վում է գի տա կան բժշկութ յու նում` տար բեր 
բնույ թի ար յու նա զե ղումն ե րի դեպ քում։

 Կո կո նը և ն րա հա սու նա ցող պտու ղը պա րու նա կում են նաև բույ սին բնո րոշ 
ֆլա վոն ներ, ալ կա լոիդ ներ և գ լի կո զիդ ներ։ Սեր մը պա րու նա կում է մինչև 10 տո կոս 
ճար պա յուղ։ Բույ սի պատ րաս տուկ ներն ու նեն նաև վեր քա մո քիչ, ա նոթ նե րի պա
տերն ամ րաց նող հատ կութ յուն, նպաս տում են C վի տա մի նի յու րաց մա նը, ծանր 
մե տաղ նե րի օր գա նիզ մից դուրս բեր մա նը։ Օգ տա գործ վում է 12մատն յա ա ղիի, 
հի պեր տո նիա յի, շա քա րա յին դիա բե տի, թո քախ տի, վա րի կո զի, էն դար տե րի տի, 
տրո ֆիկ խո ցե րի, փսո րիա զի, էկ զե մա յի, տրոմ բոֆ լե բի տի, կարմ րախ տի, ռևմա
տիզ մի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար։ Ն պաս տում է սպի նե րի հար
թեց մա նը, ամ րաց նում մա զար մատ նե րը, վե րաց նում կոր յակ նե րը, հա սու նաց նում 
և չո րաց նում է չի բա նը։

Ու նի աչ քի ցան ցա թա ղանթն ամ րաց նող ազ դե ցութ յուն, ու ժեղ հա կաա լեր գեն 
է։ Սո ֆո րան մեծ կի րա ռում ու նի դե ղա բու սա յին հա վա քա ծու նե րում` վա հա նա գեղ
ձի ո րոշ հի վան դութ յուն ներ, թո քախտ, ստա մոք սա բորբ, կո լիտ, սրտի ցա վեր, և  
այլն։ Գի տա կան բժշկութ յունն օգ տա գոր ծում է ճա պո նա կան սո ֆո րա յի և ս պի
տակ ճա գո մի խո տի խառ նուր դի ո գե թուր մը։ Այս մի ջո ցը մաք րում է ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի պա տերն օր գա նա կան ա ղե րից։

Սո ֆո րան կա րե լի է թրմել դդմի յու ղի մեջ։
* Ման րաց նել չոր պտու ղը սեր մի հետ, ա վե լացնել ա պա կե տա րայի մեջ և 

քա մել թան զի ֆով։ Խ մել 1ա կան թ/գ, օ րը 2 ան գամ` սնվե լուց կես ժամ ա ռաջ կամ 
մեկ ժամ հե տո` 2 ճ/գ մա ծու նի հետ։ Լավ արդ յունք է տա լիս նաև սո ֆո րա յի և կար
միր ե րեք նու կի ո գե թուր մե րի խառ նուր դը։

* Ման րաց րեք ե րեք նու կը, ա վե լաց րեք 1։3 հա րա բե րութ յամբ օ ղի, թրմեք 2 շա
բաթ մութ տե ղում։ Խառ նեք սո ֆո րա յի ո գե թուր մի հետ (1։1)։ Խ մեք վե րոգր յալ ձևով։

Օգ նում է գան գու ղե ղի ծանր վնաս ված քի` ու ղե ղի ցնցում և տե սո ղութ յան 
մաս նա կի կո րուստ, գլխու ղե ղի ա նոթ նե րի ա թե րոսկ լե րո զի, բարձր ներ գան գա
յին ճնշման, ա կանջ նե րի աղ մու կի դեպ քում։ Միշտ չէ, որ ո գե թուր մե րը կա րե լի 
է խառ նել, նշված դեպ քերն ա վե լի շատ բա ցա ռութ յուն են, քան` օ րի նա չա փութ
յուն։ Չի նաս տա նում բույ սը կի րառ վում է դե ղա մի ջոց նե րում, նրանք գտնում են, 
որ սո ֆո րան 80 տո կո սով նվա զեց նում է ին սուլ տի և նա խաին սուլ տա յին վի ճա կի 
հա վա նա կա նութ յու նը։

Լի լիթ Գաս պար յան



8Ø³ñï 25 - ³åñÇÉ 5, 2017 Ã. 
ÃÇí 7 (2128)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

² ¶ ð àÈñ³ïáõ
AGRONEWS
Ð³ëó»Ýª ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³, Ñ»é.ª 23-21-02, ý³ùëª 23-03-80

E-mail: asrc@cln.am Ï³Ûù http://www.asrc.am

ÐÆØÜ²¸Æð Ðð²î²ð²ÎÆâ
ÐÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
§¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ ö´À

îÝûñ»Ý                                               ²© ì²Ð²ÜÚ²Ü

¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ ¨
Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ`         È. Þ²ÐÜ²¼²ðÚ²Ü

îå³ù³Ý³Ïª 1100
2 ïå³·ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ
·ñ³ÝóÙ³Ý ÃÇíª  01 |Ø 000226
¹³ëÇãª  69105
å³ïí»ñ ÃÇíª 26
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  04.04.2017 Ã.
ïå³·ñíáõÙ ¿ ¶²ÐÎ ïå³ñ³ÝáõÙ,
ºñ¨³Ý, Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ýó 39³

´àôÚêºðÆ ²ÞÊ²ðÐ

 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

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՈՒՏԵԼԻ ԽՈՏԱԲՈՒՅՍԵՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ՇՈՒ ՇԱՆ ԲԱՆ ՋԱՐ 
ՊԱ ԼԱ ՐԱ ՎՈՐ

 Տա րած ված է Շի րա կի, 
Լո ռու, Տա վու շի, Ա րա գա ծոտ
նի, Գե ղար քու նի քի, Վա յոց ձո
րի, Ս յու նի քի մար զե րում և Եր
ևա նի շրջա կայ քում: Ժո ղովր դի 
մեջ հայտ նի է տար բեր ան վա
նումն ե րով` ման դակ, աղ քա տի 
բան ջար, ղմի, ո ղոր մա խոտ, 
շու շան բան ջար սո խու կա վոր, 

քե ղա կա րոս կոճ ղե սա վոր: Հա
յաս տա նի տա րած քում հա ճախ 
է հան դի պում որ պես մո լա խոտ, 
իսկ ո րոշ եվ րո պա կան երկր նե
րում այն նույ նիսկ հա տուկ նպա
տա կով ա ճեց վում է: Շու շան
բան ջա րը շատ օգ տա կար բույս 
է: Ն րա հաս տա ցած, գա զա րի 
նման սպի տակ պա լար ներն ու
նեն հա ճե լի հոտ, տա պա կած 
շա գա նա կի համ: Պա լա րան
ման հաս տա ցած ար մա տով 
այս խո տա բույ սը հա վա քե լիս 
հա ճախ շփո թում են գի նա զո
խի հետ, ո րի հետևան քով հա
ճախ են լի նում թու նա վոր ման 
դեպ քեր: Մինչ դեռ գի նա զո խը 
(Conium m`cul`tum  Болиголов) 
ու ժեղ թու նա վոր բույս է, քա նի 
որ պա րու նա կում է թու նա վոր 
ալ կա լոիդ ներ: Ն րա ցո ղուն նե րը 
կարմ րա վուն են, բծա վոր, ո րով 
և տար բեր վում են շու շան բան
ջա րից: Գի նա զո խը միա ժա մա
նակ շու շան բան ջա րից կա րե լի 
է տար բե րել տրոր ման ժա մա
նակ ա ռա ջա ցող մկան տհաճ 
հո տով:

Շու շան բան ջա րի ե րի տա
սարդ տերև նե րից պատ րաս
տում են աղ ցան ներ և  ա պուր

Գար նա նը սննդա կար գի մեջ բան ջա րե ղեն նե րի և մր գե րի պա կա սը շատ հա ճախ հան գեց
նում է օր գա նիզ մի թու լաց մա նը, տար բեր հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ դի մադ րո ղա կա նութ
յան անկ մա նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ շա տերն ի րենց վատ են զգում, ա րագ հոգ նում են, զգում են 
ընդ հա նուր թու լութ յուն:

Գար նա նը բան ջա րե ղե նի պա կա սի հետ են կա պում C վի տա մի նի պա կա սը, ճար պա կալ ման, 
շա քա րա յին դիա բե տի, պա րա դոն տո զի և շատ ու րիշ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջա ցու մը: Մինչ
դեռ օր գա նիզ մի նոր մալ կեն սա գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վե լու հա մար, մար դու սննդա կար գում 
պետք է գե րակշ ռեն բազ մա տե սակ և կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թեր (վի տա մին ներ, հան քա յին 
նյու թեր, օր գա նա կան թթու ներ, ֆեր մենտ ներ, ֆի տոն ցիդ ներ և  այլն) պա րու նա կող բան ջա րե ղեն
նե րը: 

Գար նա նա յին այս ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ քա ղա քա յին շու կա նե րում աչք են շո յում բան
ջա րե ղե նի այն պի սի տե սակ ներ, ինչ պի սիք են` սի բե խը, ե ղին ջը, սպա նա խը, շու շան բան ջա րը, 
ծտա պա շա րը, չես կա րող ան տար բեր անց նել:  

ներ, իսկ ցո ղուն ներն օգ տա
գոր ծում են թարմ կամ ե փած 
վի ճա կում: Պա լար ներն օգ տա
գոր ծում են թարմ, ե փած կամ 
տա պա կած: Բույ սի բա ղադ
րութ յու նը բա վա րար ու սումն ա
սիր ված չէ: Ար մատ նե րում պա
րու նակ վում են մեծ քա նա կութ
յամբ ած խաջ րեր (20 % օս լա), 
սպի տա կուց ներ և ճար պեր: 

 Ե րի տա սարդ ցո ղուն ներն 
օգ տա գոր ծում են թարմ, աղ 
դրած կամ ե փած վի ճա կում` 
ինչ պես ծնե բե կը: Ա պուր նե րի 
մեջ հա ճախ են օգ տա գոր ծում 
շու շան բան ջա րի (ման դա կի) 
տերև նե րը: Վեր ջին ներս պա
րու նա կում են վի տա մին C, 
ֆլա վո նոիդ ներ, ե թե րա յու ղեր 
և  այլն: Չո րաց րած ծա ղիկ նե րը 
հա ճախ ա վե լաց նում են ձմե
ռա յին ա պուր նե րին` բու րա վետ 
դարձ նե լու նպա տա կով: Ման
դա կը չա փա զանց օգ տա կար է 
ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա
կար գի գոր ծու նեութ յան հա
մար: Ն րա նից պատ րաս տած 
մա րի նադ ներն ու ա պուր նե րը 
ա խոր ժա բեր են և ն պաս տում 
են մար սո ղութ յա նը: Թարմ 
ման դա կի հյութն ու նի մեղմ 
լու ծո ղա կան, թեթև մի զա մուղ 
հատ կութ յուն:

Չա փա զանց օգ տա կար է 
ման դա կով աղ ցա նը: Այն պատ
րաս տե լու հա մար պար զա պես 
պետք է ման դա կի ցո ղուն նե
րը (250 գ) կտրա տել և խա շել 
քիչ քա նա կութ յամբ ա ղաջ րում 
(150200 մլ)` ա վե լաց նե լով մի 
քիչ քա ցախ: Ջու րը քա մե լուց 
հե տո ա վե լաց նել բու սա կան 
յուղ /50 գ), հա մեմ և մա ղա դա
նոս: Այս աղ ցանն ու նի ա խոր
ժա բեր, մար սո ղութ յու նը բա րե

բա ղադ րիչ: Մի ջին դա րե րում 
բույսն օգ տա գոր ծել են ե րի
կամն ե րի հի վան դութ յուն նե րի 
և ներ քին ար յու նա հո սութ յուն
նե րի ժա մա նակ: Մեր հան րա
պե տութ յու նում հան դի պում է 
ա մե նու րեք` որ պես մո լա խոտ: 
Կի րառ վում է բույ սի վեր գետն
յա մա սը, այ սինքն խո տա բույ
սը, ո րը հա վա քում են ծաղկ
ման սկզբում: Պա րու նա կում է 
վի տա մին C, ինչ պես նաև ` B2 
K, մակ րո տար րեր` K, C`, Mg, 
Fe: Բույ սը լայ նո րեն կի րառ վում 

լա վող, մեղմ լու ծո ղա կան հատ
կութ յուն:

ՍԻ ԲԵԽ
 ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ - РЕЗАК
 Բույ սը լայ նո րեն տա րած

ված է Փոքր և Մի ջին Ա սիա
յում, Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա
յում, Ի րա նում, Կով կա սում: 
Ծաղ կում է հու նի սից օ գոս տոս 
ա միս նե րին: Պ տուղ նե րը հա
սու նա նում են օ գոս տո սից սեպ
տեմ բեր ա միս նե րին: Քի միա
կան կազ մը ու սումն ա սիր ված 
չէ: Պ տուղ նե րը հա ճախ քի միո
նի պտուղ նե րի փո խա րեն օգ
տա գոր ծում են հա ցաթխ ման 
մեջ: Բույ սի բո լոր մա սե րը սուր 
համ ու նեն: Գար նա նը` մեզ 
մոտ, դեռևս չկա նա չած տերև
նե րի վար դա կը հա վա քում են 
և  օգ տա գոր ծում ու տեստ նե րի 
մեջ` որ պես բարկ հա մե մունք, 
նաև մա րի նաց ված և  ե փած 
բան ջա րե ղե նա յին ճա շա տե
սակ: Մինչ դեռ հա րա վա յին 
շրջան նե րում օգ տա գոր ծում են 
որ պես ուղ տե րի և  եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րի կեր: Ժո ղովր դա
կան բժշկութ յան մեջ սի բե խի 
ման րաց րած տերև նե րը դնում 
են վեր քե րի վրա` ա րագ ա պա
քին վե լու նպա տա կով:

Սի բե խի ջրա թուրմ պատ
րաս տե լու հա մար 2 թե յի գդալ 
չոր խո տը թրմում են 500 մլ  
ե ռաց րած ջրում: Ըն դու նում են 
մեկ ճա շի գդալ, օ րը 3 ան գամ, 
ու տե լուց 1015 րո պե ա ռաջ, 
ստա մոք սի ցա վե րի, ստա մոք
սահ յու թի ցածր թթվայ նութ յան 
դեպ քում, ինչ պես նաև` որ պես 
մի զա մուղ:

 
ՀՈՎ ՎԱ ՊԱՐԿ - 
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 Ժո ղովր դի մեջ գոր ծած

վում է տար բեր ան վա նում ե
րով` ճնճղա պա շար, ծտա պա
շար, հով վա մա խաղ, ե զան 
ճակ տիկ:  Հին Հու նաս տա
նում բժիշկ նե րը տրո րած սեր
մերն օգ տա գոր ծում էին բու
ժիչ նպա տակ նե րով` որ պես 
մա նա նե խա յին սպե ղա նի նե րի 

է գի տա կան և ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ` որ պես ար յու
նա հո սութ յու նը դա դա րեց նող 
մի ջոց (ար գան դա յին, թո քա յին, 
ե րի կա մա յին): Այդ նպա տա կով 
թարմ խո տի հյու թը խմում են 
օ րը մի քա նի ան գամ, 50ա կան 
կա թիլ, մեղ րի հետ խառ նած` 
12 թե յի գդալ, օ րը 45 ան գամ, 
ու տե լուց հե տո:

Ժո ղովր դա կան բժշկութ
յան մեջ բույ սի ե փու կը և ջ րով 
նոս րաց րած հյու թը խոր հուրդ 
են տրվում լյար դի, ե րի կամն ե
րի, մի զա պար կի հի վան դութ
յուն նե րի, նյու թա փո խա նա
կութ յան խան գա րումն ե րի ժա
մա նակ: 

Հնդ կաս տա նում ճնճղա
պա շա րը կի րա ռում են որ պես 
հա կափս խու մա յին մի ջոց: Բույ
սը զերծ է տոք սիկ հատ կութ
յուն նե րից և հա ճախ դրա նից 
պատ րաս տում են բան ջա րե ղե
նա յին ա պուր ներ և խ յու սեր:


