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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  § Կեն դա նա բա նութ յան և հիդ րոէ կո լո գիա յի գի տա կան 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:

Այ ցի սկզբում նա խա րա րը շրջել է կենտ րո նում, զրու ցել աշ խա տա կից նե րի հետ: Ծա նո թա նա
լով կենտ րո նի գի տա կան թան գա րա նում ներ կա յաց ված ցու ցան մուշ նե րին, ո րոնց մի մա սը պահ
պան վել է դեռևս 19րդ դա րից` նա խա րարն ա ռա ջար կել է ու սում նա սի րել այն զբո սաշր ջութ յան 
կենտ րո նի վե րա ծե լու հնա րա վո րութ յու նը: Այ նու հետև նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը մաս նակ
ցել է ինս տի տու տի ղե կա վար կազ մի հետ հան դիպ մա նը, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են Հա յաս տա
նում կեն դա նա բու ծութ յան և ձկ նարդ յու նա գոր ծութ յան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Կենտ րո նի գիտ նա կան ներն ի րենց հեր թին ա ռա ջար կել են  քննար կել հայ կա կան մուֆ լո նի և  
ըն տա նի ոչ խա րի  խա չա սեր ման հար ցը:  Նա խա րարն ա ռա ջար կել է այս ուղ ղութ յամբ ներ կա
յաց նել ծրա գիր, ո րը կհան գեց նի ոչ խար նե րի գլխա քա նա կի ա վե լաց մանն ու մսի ո րա կի բարձ
րաց մա նը` նպաս տե լով ոչ խա րա բու ծութ յան ո լոր տի հե տա գա զար գաց մա նը:     §Այժմ Ի րա նում և  
ա րա բա կան աշ խար հում հե տաքրքր ված են Հա յաս տա նում ոչ խա րա բու ծութ յան մաս նա գի տաց
ված կենտ րոն ներ ստեղ ծել, և ն ման ծրա գի րը նրանց հա մար նույն պես կա րող է հե տաքր քիր լի
նել¦,  նշել է նա խա րա րը: Քն նարկ վել են նաև խեց գետ նի ար տադ րութ յա նը, Ս ևա նա լճում էն դե միկ 
ձկնա տե սակ նե րի և խեց գետ նի պա շար նե րի ա վե լաց ման հնա րա վո րութ յանն առնչ վող հար ցեր:

Կիրառել գիտական հայտնագործությունների 
հնարավորությունները

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը մաս նակ ցել է Եր ևա
նում մեկ նար կած Թռչ նա բույծ նե րի մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վին: Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել է 
Հա յաս տա նի թռչնա բույծ նե րի միութ յան և Եվ րա սիա կան թռչնա բույծ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կող մից:

Հա մա ժո ղո վի նպա տակն է` ա ջակ ցել թռչնա բու ծութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան ստեղծ մա նը և  ո լոր տում կի րառ վող ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե
րի շուրջ փոր ձի փո խա նակ մա նը:  Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին նաև Եվ րա սիա կան թռչնա բույծ
նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Սեր գեյ Շա բա ևը, ՀՀ թռչնա բույծ նե րի միութ յան նա խա գահ Սեր գեյ 
Ս տե փան յա նը, թռչնա բու ծա կան սար քա վո րում ներ, կե րա յին հա վե լում ներ և  ա նաս նա բու ժա կան 
դե ղա մի ջոց նե րի ար տադ րող ներ` Հա յաս տա նից, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, Ուկ րաի նա յից և 
Բուլ ղա րիա յից: §Հա յաս տա նում թռչնա բու ծութ յու նը վեր ջին տա րի նե րին աճ  է գրան ցել, հավ կի թի 
տա րե կան ար տադ րութ յան ծա վա լը ներ կա յումս կազ մում է 655 մլն, բայց ո լոր տում դեռևս առ կա 
են խնդիր ներ, ո րոնք լուծ ման կա րիք ու նեն, այդ թվում` թռչնամ սի ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը,  և դ րանց ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վում են հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ¦, 
   նշել է փոխ նա խա րար Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը:

 Նա խա րա րի տե ղա կա լը նաև հա վե լել է, որ այժմ հան րա պե տութ յու նում ծրագ րեր են մշակ
վում`  ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում կե րար տադ րութ յան զար գաց ման նպա տա կով:  

 Տե ղե կաց նե լով, որ հա մա ժո ղո վը Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ անց է կաց վել 2014 թվա կա
նին` ՀՀ թռչնա բույծ նե րի միութ յան նա խա գահ Սեր գեյ Ս տե փան յանն իր հեր թին հույս է հայտ նել, 
որ մի ջազ գա յին մա կար դա կի այս մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պու մը Հա յաս տա նում կկրի ա վան դա
կան բնույթ:

 Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ներ կա յաց վել են զե կույց ներ թռչնա բու ծութ յան ար դիա կան խնդիր
նե րի, թռչնա բու ծա կան սար քա վո րում նե րի, թռչուն նե րի կե րակր ման, բուժ ման ժա մա նա կա կից մի
ջոց նե րի և  ո լոր տին առնչ վող այլ խնդիր նե րի վե րա բեր յալ:
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Համագործակցության ստեղծում և փորձի փոխանակում

 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը կա ռա վա րութ յու
նում հան դի պել է ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի մի շարք 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը, զար
գաց ման ու ղի ներն ու ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը: Վար չա պե
տը նշել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
ձևա կեր պել է ո լոր տում առ կա բո լոր խնդիր ներն ու դրանց 
լու ծում նե րը, որ պես զի գյու ղատն տե սութ յու նը դառ նա արդ
յու նա վետ ու ժա մա նա կա կից: § Մեր բո լոր ծրագ րերն ուղղ
ված են կոո պե րա ցիա նե րի զար գաց մա նը, ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մա նը, գյուղ տեխ նի կա յի խնդրի 
լուծ մա նը և ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց մա
նը: Մենք ա մեն ինչ պետք է ա նենք, որ պես զի ֆեր մեր լի նե լը 
դառ նա ձեռն տու, ե թե մենք ֆեր մե րութ յու նը, կոո պե րա ցիան 
չզար գաց նենք՝ մեր գյու ղատն տե սութ յունն ա պա գա չի ու
նե նա: Այդ իսկ պատ ճա ռով, պատ րաստ եմ ա մեն ինչ ա նել, 
ազ դակ ներ հա ղոր դել, լծակ ներ կի րա ռել, որ պես զի ֆեր մե
րութ յու նը լի նի ձեռն տու¦, ա սել է Կա րեն Կա րա պետ յա նը:

Անդ րա դարձ է կա տար վել այ գե գոր ծութ յան և  ա նաս
նա պա հութ յան զար գաց մա նը, գյու ղատն տեսության ա  պա 
հո վագ րութ յա նը, ցան ցա յին հա մա կար գերի ներդր մա նը, 
հա կա կարկ տա յին հա մա կար գե րի կիրառմանը, գյու ղա
տն տե սա կան տեխ նի կա յի կա յա նի կազմակերպմանը, 
հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիների կենսաթո
շակային ստաժի խնդիրներին և այլն: Կա ռավարութ յան 
ղե կա վա րը նշել է, որ գյու ղատն տե սութ յան վաղ վա օ րը 
ա պա հո վագ րութ յունն է, գյուղ նա խա րա րութ յու նը պատ
րաստ վում է ի րա կա նաց նել պի լո տա յին ծրա գիր: Ա ռա ջի կա
յում ներ կա յաց վե լու է նաև բնա կան ա ղետ նե րին հա կազ դե
լու հա մա կար գա յին ծրա գիր: 

Անդ րա դառ նա լով Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի կա
յա նի կազ մա կերպ մա նը՝ վար չա պետն ընդգ ծել է, որ այդ ուղ
ղութ յամբ ևս  ի րա կա նաց վե լու է պի լո տա յին ծրա գիր: Կա րեն 
Կա րա պետ յա նի խոս քով` ծրա գի րը կնպաս տի բարձ րո րակ 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց մա նը, ո րա կա կան և  ինք նար ժե
քի տե սանկ յու նից մրցու նակ` գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յա
նը, միև նույն ժա մա նակ կա պա հո վի հան րա պե տութ յու նում 
առ կա գյուղ տեխ նի կա յի վե րա զի նում, ինչ պես նաև հնա րա
վո րութ յուն կտա ֆեր մե րին խու սա փել տեխ նի կա յի ձեռք
բեր մանն ուղղ ված ներդ րում նե րից: Վար չա պե տը նշել է, որ 
կա յան նե րի գոր ծու նեութ յու նը պետք է կա ռա վա րի մաս նա
վո րը և  ա վե լաց րել. § Մենք հաշ վար կել ենք, թե ամ բողջ եր
կի րը տեխ նի կա յով ապահովելու հա մար, որ քան ներդ րում 
է պետք, որ պես զի ՀՀ կա մա յա կան կե տում գյու ղատն տե
սութ յամբ զբաղ վող մարդն օգտ վի այս ծա ռա յութ յու նից: Այդ 
պա րա գա յում ինք նար ժե քը կնվա զի, և մեր հաշ վար կով, այս 
բիզ նե սը կլի նի ծախ սա փակ: Պետք է ոգ ևո րենք, ձեր մե ջից 
դուրս գան այն մար դիկ, ո րոնք այս բիզ նե սից հաս կա նում 
են, գա ղա փա րը տան և ներգ րավ վեն ծրագ րում: Մեզ պետք 
է, որ պես զի կա յան նե րի կա ռա վա րիչ նե րը լի նեն ձեր մե ջից, 
ո րով հետև պե տութ յու նը` որ պես կա ռա վա րիչ լա վը չէ¦: 

Անդ րա դառ նա լով ա ռանց մշակ ման մնա ցած հո ղա
տա րածք նե րին, ո րոնց սե փա կա նա տե րե րը գտնվում են 
ար տերկ րում` վար չա պե տը հանձ նա րա րել է ներ կա յաց նել 
նա խա գիծ՝ խնդի րը լու ծե լու հստակ ա ռա ջար կութ յուն նե
րով: § Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը պետք է հար գենք, բայց 
ե թե սե փա կա նա տերն իր պար տա վո րութ յուն նե րը չի կա
տա րում, ա պա պետք է հստակ քայ լեր ի րա կա նաց նենք¦: 

Վարչապետը նշել է, որ կա ռա վա րութ յու նը գույ քագ րել է 
յու րա քանչ յուր ո լոր տի հի վան դութ յուն նե րը, ընդգ ծել դրանց 
լուծ ման ուղ ղութ յուն նե րը և հա վե լել, որ բո լոր ո լորտ նե րում 
և  ա ռա ջին հեր թին գյու ղատն տե սութ յու նում ու նենք արդ յու
նա վե տութ յան պա կաս:
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 Քննարկվել է գյուղատնտեսական սուբսիդավորվող 
վարկերի ծրագրի վերանայման հարցը
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Եվ րա
սիա կան թռչնա բույծ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Սեր գեյ Շա բա ևին, ո րը Հա
յաս տան է ժա մա նել Թռչ նա բույծ նե րի մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու 
նպա տա կով: Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նում թռչնա բու
ծութ յան ո լոր տի ներ կա վի ճա կը, առ կա խնդիր ներն ու դրանց լուծ ման հնա րա վոր 
ու ղի նե րը:

Ներ կա յաց նե լով ո լոր տի ար դիա կան հար ցե րը` նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա
քել յա նը մաս նա վո րա պես կար ևո րել է հան րա պե տութ յու նում թռչնամ սի ինք նա
բա վութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: Անդ րա դարձ է կա տար վել տե ղա կան 
ար տադ րան քի մրցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը, ո լոր տում նո րա գույն տեխ նո
լո գիա նե րի ներդր մա նը, ինչ պես նաև ծախ սե րի կրճատ ման մի ջո ցով, թռչնամ սի 
ինք նար ժե քի նվա զեց ման հնա րա վո րութ յա նը: Ընդգ ծե լով, որ այ սօր Հա յաս տա
նում մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում կե րար տադ րութ յան զար գաց ման ուղ ղութ յամբ` 
նա խա րա րը կար ևո րել է թռչնա կե րի ներ մու ծու մը տե ղա կան ար տադ րութ յամբ 
փո խա րի նե լու հար ցը: Կող մե րը քննար կել են տե ղա կան բա ղադ րիչ նե րի օգ տա
գործ մամբ, թռչնա կե րի վե րամ շակ ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը` ա ռա վել բարձ
րո րակ կե րե րի ստաց ման նպա տա կով:  Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են 
նաև թռչուն նե րի գե նե տի կա յի բա րե լավ մա նը, թռչնա բու ծա րան նե րի արդ յու նա
վետ գոր ծու նեութ յա նը վե րա բե րող և  այլ հար ցեր:  

Ä 1 Թռչնաբուծության զարգացման հնարավոր ուղիները

Հայաստանում հրթիռային հակակարկտային 
համակարգի ներդրում
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Առաջարկվում է ստեղծել Հայաստանի անտառների 
կառավարման միասնական մարմին

 §Ես ի րա կա նում հա վա տում եմ և հա մոզ ված եմ, որ այն ուղ ղութ յու նը, ո րը 
բռնել ենք՝ ճիշտ է, որ այս պես հա մա ռո րեն գնանք՝ 10 տա րի հե տո գա լու են մեր 
եր կիր` մեզ նից գյու ղատն տե սութ յուն սո վո րելու: Այս ա մե նի կրողն ու ակ տիվ մաս
նա կի ցը պետք է լի նեք դուք: Ձեզ նից ի՞նչ եմ ակն կա լում, համարձակ մտեք այս 
ծրագ րե րի տակ՝ ին տեն սիվ այ գի է, կա թի լա յին հա մա կարգ է և  այլն: Մենք պետք 
է հա մար ձա կո րեն ո րա կը փո խենք, մենք բա ցի ձեզ նից ու րիշ հա մա խոհ ներ չու
նենք¦, շեշ տել է վար չա պե տը և հա վե լել, որ գյուղ նա խա րա րութ յունն այժմ ի րա
կա նաց նում է նաև գո տիա վո րում:

§ Շատ կար ևոր է, որ պես զի հա վա տանք այն բա նին, ինչ ա նե լու ենք: 100 տո
կո սով ա նե լու ենք, ուղ ղա կի հե ռու մի գնա ցեք, մի մտեք ձեր տնտե սութ յուն ներ ու 
ձեզ նով սահ մա նա փակ վեք: Մեր թի մը տրա մադր ված է, բայց գա ղա փար նե րի գե
նե րա ցիան դուք պետք է ա նեք¦, ա սել է վար չա պե տը: 
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ՀՀ վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի հանձ նա րա րութ յամբ՝ ՀՀ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի և գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը մեկ նար կել են հա

կա կարկ տա յին հա մա կար գի 
ար դիա կա նաց ման և կար
կու տի դեմ պայ քա րի ա ռա
վել արդ յու նա վետ մե թոդ նե
րի ներդր ման գոր ծըն թա ցը: 

ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րի նա խա րար Դա
վիթ Տո նո յանն ըն դու նել է 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
§ԱՆՏԻԳՐԱԴ¦ գի տաար
տադ րա կան կենտ րո նի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին: ՀՀ ԱԻ 
նա խա րա րութ յան պատ
վե րով կենտ րոնն ի րա
կա նաց րել է երկ րի կարկ
տավ տանգ տա րածք նե րի 

ու սում նա սի րութ յուն, ո րի հի ման վրա էլ ներ կա յաց վել են հա կա կարկ տա յին հա
մա կար գի ար դիա կա նաց ման մե խա նիզմն ու նի դրա հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նի տա րած քում ավ տո մատ 
հրթի ռա յին տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը՝ կարկ տա հա րութ յու նից գյու ղատն
տեսա կան մշակաբույսե րի վնա սը մեղ մե լու հա մար: Աշ խա տան քա յին քննարկ
մա նը մաս նակ ցում էին նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ար մեն 
Հա րութ յուն յա նը, § Հա յաէ րո նա վի գա ցիա¦ ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն 
Ար թուր Գաս պար յա նը և շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան 
ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

 §ԱՆՏԻԳՐԱԴ¦ գի տաար տադ րա կան կենտ րո նի կո մեր ցիոն տնօ րեն Ա լի 
Աբ շա ևը ներ կա յաց րեց ա ռա ջարկ վող նոր տեխ նո լո գիա նե րի ընդ հա նուր բնու
թա գի րը, պաշտ պան վող տա րածք նե րում կի րառ ման ձևե րը: Ըստ նախ նա կան 
հաշ վարկ նե րի՝ մի ջի նում բեր քի 56 %ը վնաս վում է կարկ տա բեր ամ պե րից: Հա
կա կարկ տա յին հրթի ռա յին տեխ նո լո գիա նե րը հա վա քագր ված են ա ռա ջա տար և 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով, ո րոնք թույլ են տա լիս 8090 % կրճա տել 
կարկ տից բեր քի վնա սի չա փե րը: Այդ գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նա յին նշա նա կութ
յուն ու նեն նաև ար դիա կա նաց ված ռա դիո լո կա ցիոն կա յան նե րը, ո րոնք հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս ճշգրիտ օգ տա գոր ծել հա կա կարկ տա յին կա յան ներն ու 
ա վիա ցիա յի մի ջոց նե րը: §ԱՆՏԻԳՐԱԴ¦ գի տաար տադ րա կան կենտ րո նը ու սում
նա սի րութ յուն ներ է կա տա րել Հա յաս տա նի տա րած քում (1մլն 134 հա զար հա), 
նա խան շել կարկ տա բեր ա ռա վել վտան գա վոր տա րածք նե րը, կազ մել անհ րա
ժեշտ կա յան նե րի տե ղադր ման քար տե զը:

  Նոր հա կա կարկ տա յին հա մա կար գը հնա րա վո րինս կրճա տել է մարդ կա
յին գոր ծո նը, հա մա կար գի ան խա փան աշ խա տանքն ի րա կա նաց վում է ղե կա
վար ման և վե րահսկ ման միաս նա կան կենտ րո նից: Անդ րա դառ նա լով անվ տան
գութ յան հար ցե րին՝ Ա. Աբ շա ևը նշեց, որ հրթի ռը որ ևէ պայ թու ցիկ, վտան գա վոր 
նյութ չի պա րու նա կում, այն վտանգ չի ներ կա յաց նում նաև ինք նա թիռ նե րի հա
մար, քա նի որ վեր ջի նիս գոր ծարկ ման ա ռա վե լա գույն բարձ րութ յու նը 56 կմ  է:    
Նոր հա մա կար գի կի րա ռումն արդ յու նա վետ է ոչ միայն գյու ղատն տե սա կան ո լոր
տում, այլ նաև ա վիա ցիոն ո լոր տում: Կարկ տավ տան գա վոր ամ պե րի պատ ճա ռով 
թռիչք նե րի հե տաձգ ման դեպ քում հրթի ռը կա րող է ցրել այդ ամ պը, սա կայն դրա 
գոր ծարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ներգ րա ված բո լոր օ ղակ նե րի ճշգրիտ և կա
պակց ված աշ խա տան քը: Ա ռա ջարկ վող հա մա կար գը ա ռա վել մատ չե լի է և  արդ
յու նա վետ, ո րը կա րող է ծա ռա յել 1520 տա րի: Նա խա րար Դ. Տո նո յա նը հանձ
նա րա րեց սեղմ ժամ կե տում ձևա վո րել աշ խա տան քա յին խումբ և ներ կա յաց նել 
պի լո տա յին ծրագ րի նախ նա կան տար բե րա կը՝ ա ռա ջի կա հան դիպ մանն  ա ռա վել 
հստակ քննար կե լու նպա տա կով:

ԲԲՏՄ գի տա կան կենտ րոն

ՀՀ պե տա կան ան տա ռա յին կո մի տեի ստեղծ ման ա ռա ջար կը քննարկ վեց §Ան
տա ռի ո լոր տին առնչ վող օ րենսդ րութ յան և կա ռա վար ման կա ռուց ված քի փո փո
խութ յուն նե րի¦ հան րա յին քննարկ ման ժա մա նակ: ENPI FLEG 2 ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, ա ռա ջարկ վում է Կո մի տեի կա ռա վար ման տակ միա վո րել § Հա յան տառ¦ 
ՊՈԱԿի են թա կա յութ յան տակ գտնվող ան տա ռա յին ֆոն դի հո ղե րը և բ նութ յան 
հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի ան տա ռա յին հո ղե րը: 

Ըստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
§ Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի վե րահս կո ղութ յան տակ է գտնվում 344,2000 հեկ տար ան
տա ռա յին հող, ո րից ան տա ռա ծածկ է 27,1000 հեկ տա րը: Այս ան տա ռա յին հո ղե րի 
կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է § Հա յան տառ¦ 19 ան տա ռա յին տնտե սութ յուն
նե րի կող մից: Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում` ՀՀ բնա պահ պա
նութ յան նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յան տակ գտնվող § Խոս րո վի ան տառ¦ 
և § Շի կա հող¦ ար գե լոց նե րում, § Դի լի ջան¦, §Ս ևան¦, §Ար ևիկ¦ ազ գա յին պար
կե րում և 13 ար գե լա վայ րե րում ան տա ռա յին լանդ շաֆտ նե րը զբա ղեց նում են 
110 269.2 հեկ տար տա րածք՝ կազ մե լով ԲՀՊՏնե րի ընդ հա նուր տա րած քի 28.5 
%ը:  Մաս նա վո րա պես § Կա յուն Կով կաս¦ (SCOPE) ազ գա յին հա մա կար գող Ար
մեն Գ ևորգ յա նը դեմ հան դես ե կավ Կո մի տեի ստեղծ ման ա ռա ջար կին` նշե լով, որ 
ան տա ռի նկատ մամբ § Հա յան տառ¦ը վե րահս կո ղութ յան խնդիր ներ ու նի և միա
վոր ման դեպ քում, այդ խնդիր նե րը կտե ղա փոխ վեն նաև ԲՀՊՏներ, ին չը չի կա րե
լի թույլ տալ: § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յանն իր հեր թին 
նշեց, որ ան տա ռա յին ո լոր տը լուրջ բա րե փո խում նե րի կա րիք ու նի: Բա րե փո խում
ներ § Հա յան տառ¦ը պար բե րա բար ա ռա ջար կում է, սա կայն դրանք ինչինչ պատ
ճառ նե րով չեն ըն դուն վում: §Օ րի նակ, մենք ա ռա ջար կել ենք վեր հա նել Ան տա ռա
յին օ րենսգր քի և ԲՀՊՏնե րի մա սին օ րեն քի հա կա սութ յուն նե րը և  ի րա կա նաց նել 
ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում ներ: Շր ջա նա ռութ յան մեջ դրե ցինք §Ան տա ռա յին 
ծա ռա յութ յան¦ մա սին օ րեն քը: Ցա վոք սրտի, լու ծում ներ չեն տրվում: Ակն հայտ է, 
որ ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի բնակ չութ յու նը վա ռե լա փայտ է օգ տա գոր ծում, և 
ս պա սել, որ ա ռա ջի կա տա րի նե րին նրանք կանց նեն գա զի, շատ լա վա տե սա կան 
է: Կար ևո րա գույն խնդիր է` ա պա հո վել օ րի նա կան ճա նա պար հով ան տա ռա մերձ 
հա մայնք նե րի վա ռե լա փայ տի խնդի րը¦, եզ րա կաց րեց Մար տուն Մաթ ևոս յա նը:

Քն նարկ վե ցին նաև Հո ղա յին օ րենսգր քի 25րդ հոդ վա ծում ան տա ռա յին հո
ղե րի վե րա բեր յալ, §Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան գնա հա տում նե րի և 
փոր ձաքն նութ յան մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի 14րդ հոդ վա ծում ա ռա ջարկ վող փո փո խութ
յուն նե րը, ինչ պես նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան մի շարք ո րո շում նե րի փո փո խութ
յուն նե րը: Օ րենսդ րա կան և  ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րը ներ կա յաց րեց 
§ Հա յաս տա նի ան տառ ներ¦ ՀԿի տնօ րեն Նա զե լի Վար դան յա նը: Քն նար կումն 
անց կաց վեց Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան և գոր ծըն կե րութ յան գոր ծի քի Ան տա
ռա յին օ րենսդ րութ յան կի րառ ման և կա ռա վար ման բա րե լավ ման (ENPI FLEG) 
2րդ ծ րագ րի շրջա նակ նե րում` Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծըն կե րութ յան և 
Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջաց կութ յամբ:  ENPI FLEG 2 ծրագ րի նպա տակն է` 
բա րե լա վել ան տառ նե րի կա ռա վա րու մը:

www.ecolur.org

Î²Üø, äÆîÆ ÈÆÜºÜø . . .

ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Օ րերս, հա յոց մեծ ե ղեռ նի սրբա դաս ված նա հա տակ նե րի հի շա տա կի տա

րե լի ցին,  ծա ռա տունկ  կազ մա կերպ վեց Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի բա կում: Մաս նաճ յու ղի տնօ րեն, գյու
ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ա լեք սանդր Հա կոբ յա նը բու հի բա
կում տնկեց  ար ծա թա փայլ ե ղևնի: 

Տա րի ներ կանց նեն,  և մշտա դա լար ար ծա թա փայլ գե ղեց կու հին ար դեն իր 
բարձր հա սա կով  կվկա յի, որ հայ ժո ղո վուր դը կա, պի տի լի նի և նոր հզոր ար
մատ ներ ար ձա կի: Նույն ու ղեր ձով հա մակ ված` վա նա ձոր յան ագ րո բու հը ևս իր 
հաս տա տուն քայ լե րով կհարս տաց նի  Լո ռու տա րա ծաշր ջա նի տա րեգ րութ յու
նը: Այս էր մի ջո ցառ ման խոր հուր դը, որ խո նարհ ման հետ միա ժա մա նակ, հա
վաս տում էր ա պա գա յում ևս  կա յա նա լու ան բե կա նե լի ձգտու մը:

Ագ րո բու հի հան րույ թի ան դամ նե րը հա յոց զո հե րի հի շա տա կը հար գե ցին 
նաև Վա նա ձո րի   Սուրբ Մա րիամ Աստ վա ծա ծին  ե կե ղե ցու բա կում ՝ ծա ղիկ ներ 
խո նար հե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հու շա կո թո ղին:

Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին  հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յո ւղ
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ՍԱՐՈՒԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿՆՊԱՍՏԵՆ 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ

ԾՐԱԳՐՈՒՄ՝ ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄԻ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ Է

 Գե ղար քու նի քի մար զի Սա րու խան գյու ղը հիմ
նադր վել է Ք.ա. 21  հա զա րամ յակ նե րում կա ռուց
ված` կիկ լոպ յան ա մրո ցի հա րավարևմտ յան կող
մում Ք.ա. 1ին հա զա րամ յա կում: Ամ րո ցը` ո րի ա վե
րակ նե րը նշ մար վում էին Ծաղ կա վան քի բլրի վրա, 
ու նե ցել է ստո րերկր յա  թու նել դե պի մո տա կա գե
տը: Ամ րո ցը հա մար վել է Ռու սա 1ին ար քա յի կող մից 
հի շա տակ ված Վե լա կու նի ( Գե ղար քու նիք) երկ րի 23 
թա գա վոր նե րից մե կի նստա վայ րը: Գ յու ղի տա րած
քից հայտ նա բեր վել է ար տա շիս յան սահ մա նա քար, 
ին չը վկա յում է, որ Ար տա շես 1ին Բա րե պաշտ ար
քա յի օ րոք (Ք.ա. 189160թթ.) այս տեղ ար դեն ձևա
վոր ված է ե ղել գյու ղա կան հա մայնք:

Միջ նա դա րում Սարուխանը ե ղել է Գե ղար քու նի քի  
ա մե նա խո շոր գյու ղը, իսկ 17-րդ դա րում գա վա ռա պե-
տի նստա վայ րը: Գա վա ռա պետ մե լիք նե րից հայտ նի 
են Մե լիք Փար սա դա նը, Մե լիք Մալ խա սը և Մե լիք Մա-
նու չա րը: Վեր ջինս հարևան է գյու ղից ար ևելք ըն կած 
լեռ նե րին և հա րա կից Մա նու չա րի հով տին: Իր աստ-
վա ծա հա ճո գոր ծե րով հայտ նի է ե ղել Մ խի թար Ե պիս-
կո պո սը, ով Մե լիք Փար սա դա նից հա լած վե լով` հաս-
տատ վել է Ս ևա նա կղզում և ն շա նակ վել վա նա հայր:

Գ յու ղը` մինչև 1928թ. կոչ վել է Դա լի ղար դաշ,  ո րը 
ե ղել է գյու ղի հայ մե լիք նե րից մե կի (Է հիի պա պի) մա-
կա նու նը: 18-րդ դա րի կե սե րին գյու ղը հիմ ո վին ա վեր-
վել է լեզ գի նե րի կող մից: 19-րդ դա րի սկզբնե րին Եր-
ևա նի խա նի ջան քե րով` այս տեղ հաս տատ վել են քոչ-
վոր թա թար ներ, ո րոնք կլի մա յին չդի մա նա լով` շու տով 
հե ռա ցել են: 

 Սա րու խան հա մայնքն այ սօր ղե կա վա րում է ա միս-
ներ ա ռաջ ընտր ված, Կա մո յի շրջա նի Սա րու խան գյու-
ղում   ծնված  Հով հան նես Չի չո յա նը: 1987 թ. ա վար տել 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը,  աշ-
խա տել է Մար տու նու, Գա վա ռի ծննդատ նե րի վա րիչ, 
Գա վա ռի ծննդա տան, պո լիկ լի նի կա յի  տնօ րեն:  2016 
թ. ընտր վել է Սա րու խան հա մայն քի ղե կա վար:

- Պա րոն Չի չո յան, Սա րու խան գյու ղի ներ կա յիս 
բնա կիչ նե րի նախ նի նե րը որ տե ղից են ե կել:

- Սա րու խա նի ներ կա յիս բնա կիչ նե րի նախ նի նե-
րը՝ 116 տնտե սութ յուն` 700 շնչով, ե կել են Հին Բա յա-

զե տի Զան կի զոր ( Զանկ յա զուր) և Սր բա հան 
( Սուրբ Օ հան) գյու ղե րից դեռևս 1830 թ.: 1850 
թ.  գյու ղա ցի նե րի ջան քե րով բաց վել է գյու-
ղի ա ռա ջին դպրո ցը, իսկ 1897թ.` պե տա կան 
երկ դաս յա դպրո ցը: Սա րու խան ցի ներն աչ քի 
են ըն կել թե ա ռա ջին և թե երկ րորդ աշ խար-
հա մար տե րի տա րի նե րին: Հայ րե նա կան Մեծ 
պա տե րազ մին մաս նակ ցել են 1273 սա րու-
խան ցի ներ, ո րոն ցից 440-ը չեն վե րա դար ձել: 
Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին 
Սա րու խա նը տվել է 3 գե նե րալ, 12 գնդա պետ, 
13 փոխգն դա պետ և բազ մա թիվ սպա ներ:

-Այս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի՞նչ 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել հա մայն քում:

- Վեր ջին ա միս նե րի ըն թաց քում հասց րել 
ենք վե րա նո րո գել գե րեզ մա նոց ներ տա նող 
փո ղոց նե րը, կա նո նա վոր կեր պով անվ ճար, 
կազ մա կերպ վում է նաև հա մայն քի աղ բա հա-
նութ յու նը: Հա մայն քը ընդգրկ ված է Հա յաս-
տա նի հա մայնք նե րի հան րա պե տա կան ա սո ցիա ցիա-
յում, ինչ պես նաև միջ հա մայն քա յին միա վոր ման ան-
դամ է:

-Բ նակ չութ յան սո ցիալ-կեն ցա ղա յին պայ ման-
ներն ա վե լի բա րե կե ցիկ դարձ նե լու հա մար, ի՞նչ աշ-
խա տանք ներ են անհ րա ժեշտ  ի րա կա նաց նել:

- Հա մայն քի բնակ չութ յունն ու նի բա վա րար մաս-
նա գի տա կան նե րուժ,  հանգս տի և  ա ռող ջա րա նա յին 
գո տու հա մար կան շատ նպաս տա վոր պայ ման ներ: 
Ա ռա ջի կա 5 տա րի նե րի ըն թաց քում, նա խա տե սել ենք 
ի րա կա նաց նել տար բեր ծրագ րեր: Հա մայն քի թիվ 1 
ման կա պար տե զի հիմ ա նո րո գում, « Պա լի տակ» կոչ-
վող թա ղա մա սում կա մր ջի կա ռու ցում, հա մայն քի փո-
ղոց նե րի բա րե կար գում, «Գ ռի ձո րում» ջրամ բա րի 
կա ռու ցում, ո ռոգ ման ցան ցի հիմ ա նո րո գում և վե րա-
կա ռու ցում, է ներ գախ նա յո ղութ յան և վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կա յի ծրագ րե րի ի րա գոր ծում, մար զադպ-
րո ցի կա ռու ցում, շա քա րի ճակն դե ղի ար տադ րութ յան 
կազ մա կեր պում և վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի հիմ-
նում, բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նո ցի կա ռու ցում` ժա մա-
նա կա կից բուժ սար քա վո րում ե րով:

- Ի՞նչ խնդիր ներ կան հա մայն քում, ո րոնք ա ռաջ-
նա հերթ լու ծում եր են պա հան ջում:

-Որ պես ա ռաջ նա յին խնդիր` պետք է նշեմ ո ռոգ-
ման ջրի ներ հա մայն քա յին հա մա կար գի վատ վի ճա կը, 
ինչ պես նաև աշ խա տա տե ղե րի պա կա սը, ար տագ նա 
աշ խա տան քի մեկ նող նե րի մեծ թի վը: Բ նակ չութ յան 
հիմ ա կան զբաղ մունքն ար տադ րութ յունն է, մա տուց-
վող ծա ռա յութ յուն նե րը, առև տուրն ու ար տագ նա աշ-
խա տան քը: Աշ խա տա տե ղեր չլի նե լու պատ ճա ռով, 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ շատ մաս նա գետ ներ դուրս 
են մա ցել աշ խա տան քա յին ո լոր տից:

-Կր թամ շա կու թա յին ինչ պի սի՞ ու սում ա կան 
կենտ րոն ներ են գոր ծում:

- Հա մայն քում գոր ծում են ե րեք միջ նա կարգ դպրոց-
ներ (ՊՈԱԿ-ներ), հա մայն քա յին են թա կա յութ յան եր կու 
ման կա պար տեզ, Սա րու խան գյու ղի ար վես տի դպրոց 
(ՀՈԱԿ-ներ): Սա րու խան հա մայն քի ա վա գա նու 2016 թ. 
դեկ տեմ բե րին կա յաց րած ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 2017թ. 
ման կա պար տեզ նե րի աշ խա տան քը դար ձել է տա սը 
ա միս, իսկ հա ջորդ տա րի նե րին՝ շուրջ տար յա:  Այ սօր  
ման կա պար տեզ ներն ա պա հով ված են ջե ռուց ման հա-
մա կար գե րով:

Ման վել Կի րա կոս յան

«Բ յու րակն» գյու ղատն տե սա կան կոո
պե րա տի վը մաս նա գի տա ցել է չրի ար
տադ րութ յու նում: Կոո պե րա տի վը ձևա վոր
վել է 2016 թ.ին՝ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար
զի Բ յու րա կան հա մայն քում` Եվրոպական 
հարևանության գյուղատնտեսության և 
գյուղի զարգացման (ENPARD) ծրագրի հետ 
համագործակցությամբ:

«Գ յու ղում ա մե նա մեծ հիմ ախն դիրն` ար-
տադր ված մրգի ի րա ցում էր: Բո լոր մրգա տե-
սակ նե րը հիմ ա կա նում հաս նում էին հա ջոր-
դա բար, և գ յու ղա ցին չէր հասց նում կազ մա-
կեր պել դրանց վա ճառ քը: Խնդ րի կար գա վոր-
ման և գ յու ղա ցի նե րին օգ նե լու նպա տա կով, 
ո րո շե ցինք ստեղ ծել կոո պե րա տիվ, ո րը պետք 
է զբաղ վեր չրե րի ար տադ րութ յամբ: Ա ռայժմ կոո-
պե րա տիվն ու նի 5 ան դամ: Այս տա րի ո րո շել ենք 
աշ խա տել ա վե լի մեծ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, 
ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը»,- անդ րա դառ նա լով 
կոո պե րա տի վի ստեղծ ման պատ մութ յա նը՝ նշում 
է Ծո վիկ Օ հան յա նը:

Չ րե րի ար տադ րա մա սին կից` «Օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան նա  խա ձեռ-
նութ յան»  (ՕԳԱՆ) շրջա նա կում նա խա տես վում 
է կա ռու ցել ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ 
մշակ վե լու է օր գա նա կան ե լակ:  Կոո պե րա տի վի 
ան դամ ե րը լիա հույս են, որ մոտ ա պա գա յում  
հնա րա վոր կլի նի ար տադ րել նաև օր գա նա կան 
չրեր` օր գա նիկ այ գի ներ  մշա կե լու պա րա գա յում: 
Կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յու նը հե տաքր քիր 
շարժ է մտցրել հա մայն քի ե րի տա սարդ նե րի շրջա-
նում, հիմ ա կան գոր ծու նեութ յան տա րած քին կից 
այ գում` «ԿԱԶԱ շվեյ ցա րա կան մար դա սի րա կան  
հիմ ադ րամ» խորհր դատ վութ յամբ և  ա ջակ ցութ-
յամբ ե րի տա սարդ նե րը պլա նա վո րում են ստեղ ծել  
ցու ցադ րա կան այ գի-տա ղա վար, որ տեղ ու սու ցո-

ղա կան նպա տա կով ա ճեց վե լու են պտղա տու ծա-
ռեր` նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, օ րի նակ` 
կա թի լա յին ո ռո գում, հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի  
անց կա ցում, ցած րաճ ծա ռե րի  մշա կում, խնամք և  
այլն: Այ գին նպա տակ ու նի  նաև կրթե լու և տա րա-
ծե լու օր գա նա կան այ գե գոր ծութ յու նը տա րա ծաշր-
ջա նում: Այս ե րեք կա ռույց նե րը միա սին հա մա գոր-
ծակ ցե լով` կար ևոր հիմք կդառ նա ագ րո տու րիզ մի 
զար գաց ման հա մար: Այ ցե լուն հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նա տես նել և մաս նակ ցել ե լա կի ա ճեց մա նը, 
բեր քա հա վա քին և չ րե րի պատ րաստ ման, սոր-
տա վոր ման և փա թե թա վոր ման գոր ծըն թա ցին: 

Ծո վիկ Օ հան յա նի տե ղե կաց մամբ, զբո սաշր-
ջիկ նե րի հյու րա սի րութ յան նպա տա կով կստեղծ-
վեն հա մա պա տաս խան պայ ման ներ, կգոր ծի 
նաև հայ կա կան ա վան դա կան խո հա նոց: Իսկ 
ֆեր մեր նե րի հա մար կանց կաց վեն ու սու ցո ղա-
կան սե մի նար ներ` օր գա նա կան մրգե րի` հա-
տապ տուղ նե րի և չ րե րի ար տադ րութ յան ճիշտ և  
արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման նպա տա կով: 

 
Նել լի Սա հակ յան 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒՆԻ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ 
«ԱՐԵՎԱՅԻՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԸ՝ 

ԼԵՌՆԱՄԵՐՁԸ
 Հա յաս տանն ու նի իր ա ռա ջին «ար ևա յին» հա մայն քը՝ 

Ար մա վի րի մար զի Լեռ նա մեր ձը: Ամ բողջ հա մայն քի կեն
ցա ղա յին ջրի կա րիք ներն ա պա հո վում են ար ևա յին ջրա
տա քա ցու ցիչ նե րը: Դ րանք տե ղադր ված են 80 տնե րի տա
նիք նե րին, ո րոն ցից 25ի վրա էլ տե ղադր ված են ար ևա յին 
ֆո տո վոլ տա յին հա մա կար գեր: 

Հա մայն քի բնա կիչ նե րին բա ժան վել են նաև լու սա դիո-
դա յին (LED) լամ պեր: Հա մայն քը «ար ևա յին» դարձ նե լու հա-
մար, բյու ջեից ծախս վել է 40 մի լիոն դրամ, այ սօր վա ա սու-
լի սին լրագ րող նե րին ներ կա յաց րեց ՀՀ է ներ գե տիկ են թա կա-
ռուց վածք նե րի և բ նա կան պա շար նե րի փոխ նա խա րար Հայկ 
Հա րութ յուն յա նը:

«Այս հա մայնքն այժմ ամ բող ջո վին ար ևա յին և  է ներ-
գախնա յող է: Ին չո՞ւ այդ աշ խա տանք նե րը ո րոշ վեց ի րա կա-
նաց նել: Հա մայն քա պե տը պա հան ջում էր գա զա ֆի կա ցում: 
Հաշ վարկ նե րը ցույց տվե ցին, որ մեկ բնակ չի հա մար ներդ-
րու մը կկազ մի մոտ 1.5 մի լիոն դրամ, որ պես զի գա զը բեր վի, 
հասց վի իր տուն, և  ին քը տե ղադ րի սո վո րա կան, ա մե նա փոքր 
կաթ սան` տաք ջուր ստա նա լու հա մար: Դա բա վա կա նին մեծ 
ներդ րում էր: Երբ այ լընտ րան քը հաշ վար կե ցինք, մեկ բնակ-
չի հաշ վով 500.000 դրա մից ա վե լի քիչ ներդ րում պա հանջ-
վեց՝ ե րեք ան գամ ա վե լի մատ չե լի: Սկզ բում բնա կիչ նե րը չէին 
հա վա տում ծրագ րին, բայց տե ղադ րե լուց հե տո ար ձա գան-
քը բա վա կա նին դրա կան էր»,- պատ մեց Հայկ Հա րութ յուն-
յա նը: Փոխ նա խա րա րը նշեց, որ ա ռա ջար կել են բնա կիչ նե-
րին ստեղ ծել շրջա նա ռու ֆոնդ՝ խնա յո ղութ յուն նե րի մի մասն 
այն տեղ ուղ ղե լու և հե տա գա յում ի րենց ու ժե րով հա մայն քում 
նման ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար:
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ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազ համայնքում 
գործող անհատ ձեռներեց Արամայիս Սահակյանի 
ընտանեկան ձեռնարկությունը, թռչունների ազատ 
պահվածքի պայմաններում, կազմակերպում է 
օրգանական ձվի և թռչնամսի լայնամասշտաբ 
արտադրություն: Ֆերմերի տեղեկացմամբ, մարզի 
Ոսկեվազ համայնքում և Աշտարակ քաղաքում, ինչպես 
նաև ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկա գյուղում, 
տնտեսության ընդլայնման նպատակով, առկա են 
գյուղարտադրական նշանակության անասնագոմեր, 
շենքշինություններ, ինչպես նաև հողամասեր, որոնց 
կադաստրային և շուկայական գները գերազանցում են 
100 միլիոն ՀՀ դրամը: 

«Հողատարածներն ու շենք-շինություններն 
ապահովված են խմելու և ոռոգման ջրով, ինչպես նաև 
եռաֆազ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումով:

Նախատեսում ենք առաջիկա տարիներին 
տնտեսությունում խնամվող երևանյան կարմիր 
ցեղի 350 հատ    ածան    հավերի թիվը, սեփական 
ռեսուրսների հաշվին, հասցնել ավելի քան տասը 
հազարի` յուրաքանչյուր օր  ստանալով շուրջ 7000 
հատ օրգանական ձու և արտադրել համապատասխան 
քանակությամբ թռչնամիս: Կարծում եմ, ցածր տոկոսա-

դրույքով և երկարաժամկետ վարկերի տրամադրման 
դեպքում, արտադրության ընդարձակման ծրագիրը կիրա-
կանացվի ավելի կարճ ժամկետներում: Տնտեսությունը 
զբաղվում է նաև մեղվաբուծությամբ: Նախատեսում 
ենք ստանալ զգալի քանակությամբ մաքուր մեղր և այլ 
մեղվամթերքներ»,- պատմում է ֆերմերը: 

Նրա տեղեկացմամբ, անասնագոմերը խոզերի 
և խոշոր եղջերավոր կենդանիների պահվածքի 
համար ունեն անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ, 
ուստի նախատեսում են ձեռք բերել և խնամել նաև 
խոզամայրեր, խոճկորներ, ցուլիկներ, իսկ առաջիկա 
տարիներին` արտադրել տասնյակ տոննաներով խոզի և 
տավարի միս, աջակցության դեպքում՝ նաև արտահանել 
դրա զգալի մասը:

Բացի վերը նշվածից, Սահակյանների ընտանիքը 
Ոսկեվազ համայնքում հիմել է շուրջ 1 հա պտղատու 
այգի, որի քաղցրահամ միրգը՝ ծիրանը, դեղձը, սալորը, 
տանձն ու խնձորը, ինչպես նաև ազնվամորին, մոշն ու 
այլ հատապտուղները, ՀՀ Արագածոտնի մարզի ԳԱՄԿ 
–ի աջակցությամբ, տարիներ շարունակ վաճառվում են 
Երևանում՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
կազմակերպած գյուղմթերքների իրացման շուկա-
յում (Կասյան փողոց): «Առաջիկա տարիներին, անաս-
նաբուծության զարգացմանը զուգընթաց, ծրագրեր 
կան նաև այգեպտղաբուծության զարգացման, ինչպես 
նաև օրգանական գյուղմթերքներ արտադրելու և 
արտահանելու վերաբերյալ: Միայն թե լինի պետական 
աջակցություն»,- նշում է ֆերմերը: 

Նրա կարծիքով` հիմախնդիրներից մեկն էլ այն է, որ 
գյուղական բնակավայրերում առկա շենք-շինությունները, 
անասնագոմերը, հողատարածքները բանկերի կողմից 
չեն վերցվում՝ որպես գրավի առարկա, քանի դեռ 
վճարված չեն վերջիններիս կադաստրային արժեքները, 
որոնք ահռելի թվերի են հասնում, իսկ իրենց ֆերմերային 
տնտեսությունը չունի համապատասխան ֆինանսական 
միջոցներ՝ այդ գումարը միանվագ վճարելու համար: 
«Ես այն կարծիքին եմ, որ մեր տնտեսությունը միակը 
չէ, որը կանգնել է նման խնդրի առաջ: Ես ուզում եմ 
տարածաշրջանում զարգացնել գյուղատնտեսությունը, 
սակայն դրա համար չկան անհրաժեշտ շրջանառու 
միջոցներ, կարծում եմ՝ խնդիրը վերանայման կարիք 
ունի»,-հավելում է Արամայիս Սահակյանը:

Սկսվել են գարնանային աշխատանքները, 
և Սահակյանների ընտանիքը հույս ու հավատով 
շարունակում է իր գործունեությունը` սպասելով ոլորտում 
նոր, դրական փոփոխությունների:

Օ րերս Եր ևան EXPO ցու ցա հան դե սա յին հա
մա լի րում կա յա ցավ մի ջազ գա յին  «Կր թութ յուն  և 
կա րիե րա EXPO  2017» մի ջազ գա յին ցու ցա հան
դե սը, ո րին մաս նակ ցում էին հա յաս տան յան 70ից 
ա վե լի կրթա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ: Մաս նա
կից նե րի թվում էին նաև ՌԴից և Լե հաս տա նից 
ժա մա նած մի շարք բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
Չոր սօր յա տևո ղութ յամբ ներ կա յա ցուց չա կան ցու
ցա հան դե սը մեծ թվով այ ցե լու ներ ու նե ցավ: 

« Ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց րել ենք ՀԱԱՀ-ի 
ե ռաս տի ճան կրթութ յան բո լոր ու սում ա կան ծրագ րե-
րը, ինչ պես նաև` վար ժա րա նը: Մեր տա ղա վար այ ցե-
լող նե րը ման րա մասն ծա նո թա նում են ըն դու նե լութ յան 
կա նոն նե րին, ո րոշ մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով գոր-
ծող ար տոն յալ կար գին: Օ րի նակ` շրջա նա վարտ նե րը 
կա րող են ըն դուն վել՝ ներ կա յաց նե լով միայն ա վար-
տա կան փաս տա թուղ թը: Ման րա մասն ներ կա յաց ված 
են նաև մաս նա գի տութ յուն նե րը: Ա ռանձ նա կի ու շադ-
րութ յուն է դարձ այն հան գա ման քին, թե ցան կա ցած 
մաս նա գի տութ յուն որ քա նո՞վ է գրա վիչ և կար ևոր ՀՀ-ի 
ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գի և  երկ րի տնտե սութ-
յան զար գաց ման հա մար»,- պատ մում է ՀԱԱՀ պրո-
ռեկ տոր Վա չա գան Մել քոն յա նը: Ցու ցադր ման էին 
ներ կա յաց վել նաև ու սում աար տադ րա կան բա զա յի 
ար տադ րան քը՝ թթու կաթ նամ թեր քի հա րուստ տե սա-
կա նին: Հում քի ստաց ման նպա տա կով՝ գոր ծում է նաև 
ա նաս նա ֆեր ման: Ին ժե նե րա կան կրթութ յուն ստա ցող 
ու սա նող նե րի գործ նա կան աշ խա տանք նե րի կա տար-
ման հա մար գոր ծում է տեխ նի կա յի հա վա քա կա յա նը, 
ո րը հա մալր վել է նոր տեխ նի կա յով: Վա չա գան Մել-
քոն յա նի տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում դարձ յալ ու-
սա նող նե րի գործ նա կան գի տե լիք նե րի հարս տաց ման 
նպա տա կով, շա հա գործ ման կհանձն վի գի նու ար-
տադ րա մա սը:

Կա րեն Կա րա խան յա նը ՀԱԱՀ-ի ագ րո նո միա կան 
ֆա կուլ տե տի երկ րորդ կուր սի ու սա նող է, սո վո րում 
է ագ րոէ կո լո գիա մաս նա գի տութ յան գծով: Ու սա նո-
ղը ցու ցա հան դե սի այ ցե լու նե րին հե տաքրք րութ յամբ 
պատ մում է, թե ին չո՞ւ է նա խընտ րել ու սա նու մը ՀԱԱՀ-
ում, և մաս նա վո րա պես` ին չո՞վ է գրա վիչ ագ րոէ կո լո գի 
մաս նա գի տութ յու նը: 

«ՀԱԱՀ-ը միակ բուհն է, որն ու սում ա սի րում է 
ագ րո պա րե նա յին հա մա լի րը: Իսկ ագ րոէ կո լո գիա 
մաս նա գի տութ յու նը ընտ րել եմ, քա նի որ ինձ շատ են 
հե տաքրք րում բնա պահ պա նա կան հիմ ախն դիր նե-
րը, կու զե նա յի օգ տա կար լի նել մեր երկ րի բնա պահ-
պա նութ յա նը»,- նշում է ու սա նո ղը, ա պա հա մոզ մունք 
հայտ նում, որ հե տա գա յում, ա վար տե լուց հե տո, ան-
պայ ման այդ ուղ ղութ յամբ կգտնի հա մա պա տաս խան 
աշ խա տանք: Կա րեն Կա րա խան յա նը սո վո րում է գե-
րա զանց՝ անվ ճար հի մունք նե րով: 

ՀԱԱՀ աշ խա տան քի տե ղա վոր ման և խորհր-
դատ վութ յան բաժ նի վա րիչ Լու սի նե Մ նա ցա կան յա-
նը նշեց, որ այ ցե լու նե րին ա վե լի շատ հե տաքրք րում 
է ըն դու նե լութ յան կար գը, ո րը փո փոխ վել է դեռևս 
նա խորդ տար վա նից: «Ու նենք 30 մաս նա գի տութ յուն-
ներ, ո րոնց գե րակշ ռող մա սի հա մար սահ ման վել է 

ըն դու նե լութ յան նոր կարգ: Ինչ վե րա բե րում է աշ խա-
տա շու կա յին, ա պա նկա տե լի է, որ վեր ջին 2-3 տա րի-
նե րին, ո րոշ մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով, ա վե լա ցել 
է պա հան ջար կը»,- նշում է Լու սի նե Մ նա ցա կան յա նը: 
Ն րա կար ծի քով` պա հանջ վող մաս նա գետ ներն են ագ-
րո նոմ ե րը, բույ սե րի պաշտ պան նե րը, տեխ նո լոգ նե րը 
և  այլն, քա նի որ ա ռաջ է ե կել նաև սերն դա փո խութ-
յան խնդի րը: Լու սի նե Մ նա ցա կան յա նը կար ևո րում է 
նաև այն հան գա ման քը, որ շեշ տա կիո րեն բարձ րա-

ցել են գոր ծա տու նե րի 
պա հանջ նե րը: «Ի դեմս 
մեր շրջա նա վարտ նե րի` 
մենք ա պա ցու ցել ենք, 
որ Հա յաս տա նում հնա-
րա վոր է ստա նալ լա վա-
գույն կրթութ յուն, դառ-
նալ պա հանջ ված մաս-
նա գետ: Դ րա հա մար 
ըն դա մե նը հար կա վոր է 
ցան կութ յուն ու նե նալ»,- 
իր խոս քը եզ րա փա կում 
է Լու սի նեն:

«ՀԱԱՀ-ի կրթա կան 
հա մա կարգն աչ քի է ընկ-
նում ա ռանձ նա կի հե-
տաքրք րութ յամբ: Ցան-
կութ յուն ու նեմ մաս նակ-
ցել մեր հա մալ սա րա նում 
գոր ծող մի ջազ գա յին 
ծրագ րե րին, ո րոնք հնա-
րա վո րութ յուն են տա լիս 
շա րու նա կել ու սու ցում 

ար տերկ րում: Այդ ա ռու մով, մեր հա մալ սա րանն ու-
նի կար ևոր ներդ րում, և  մյուս բու հե րից տար բեր վում 
է նրա նով, որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ու սա նող նե-
րին  կրթութ յուն ստա նալ նաև ար տա սահ մա նում՝ ա վե-
լի բարձ րա կարգ մաս նա գետ ներ դառ նա լու հա մար», 
- ա սում է ՀԱԱՀ-ի ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի առ-
կա բաժ նի  երկ րորդ կուր սի ու սա նո ղու հի Ռու զան նա 
Դավթ յա նը, ով ա պա գա ագ րո նոմ է: 

Ար դեն 17 տար վա տա րեգ րութ յուն ու նի ՀԱԱՀ Ագ-
րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նը, ո րը ու նե ցել է 500 
շրջա նա վարտ: Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի` 
կենտ րո նի շրջա նա վարտ ներն ու նե նում են 92 տո կո-
սով աշ խա տան քով ա պա հով վա ծութ յուն: Մր ցու նակ 
մաս նա գետ ներն աշ խա տանք են գտնում՝ ա վար տե-
լուց հե տո առն վազն 3 ամս վա ըն թաց քում: « Հա յաս-
տա նը գյու ղատն տե սա կան եր կիր է, և հե ռան կա րա-
յին ո լորտ նե րից մե կը, ո րը կա րող ենք ներ կա յաց նել 
ար տերկ րին, գյու ղատն տե սութ յունն է: 

Օ րերս մաս նա գի տա կան ուղ ևո րութ յամբ այ ցե լել 
էինք Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, ե ղանք գի նու 
ար տադ րա մա սե րում: Այն տեղ ներ կա յաց րե ցինք Հա-
յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յու նը և, մաս նա վո րա պես՝ 
գի նու ար տադ րութ յու նը: Ու թեև Վ րաս տա նը գի նու 
ար տադ րութ յան գծով ա ռա ջա տար նե րից է, սա կայն 
հպար տո րեն կա րող ենք նշել, որ հայ կա կան գի նի նե-
րը, ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով, չեն զի ջում վրա ցա-
կա նին»,- ներ կա յաց նում է Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նի Տե խա սի A&M հա մալ սա րա նի մաս նաճ յու-
ղի ու սա նո ղու հի Էլ վի նա Ա սատր յա նը: 

Սկ սած 2014 թ.-ից, գոր ծում է Եր ևա նի գի նու 
ա կա դե միան, որն ա ռանց տա րի քա յին սահ մա նա-
փակ ման, ա պա հո վում  է մի ջազ գա յին մա կար դա կի 
կրթութ յուն՝ գի նե գոր ծութ յան և գի նու բիզ նե սի գծով: 
Սիլ վա Ա թո յա նը սո վո րում և, միա ժա մա նակ, աշ խա-
տում է Եր ևա նի գի նու ա կա դե միա յում: Ն րա տե ղե-
կաց մամբ, կրթօ ջա խում դա սա վան դում են Գեր մա-
նիա յից ժա մա նած դա սա խոս ներ, ու սու ցում ի րա կա-
նաց վում է անգ լե րեն լեզ վով: Ա կա դե միան հնա րա վո-
րութ յուն է ըն ձե ռում ու սա նող նե րին՝ ձեռք բե րել նաև 
գործ նա կան փորձ ՀՀ-ում, ԼՂՀ-ում, ինչ պես նաև ար-
տերկ րում, ա կա նա տես և մաս նա կից լի նե լով գի նու 
ար տադ րութ յան ամ բողջ շղթա յին՝ խա ղո ղից մինչև 
գի նու ստա ցու մը: Ա կա դե միան պատ րաս տում է նաև 
գի նու համ տե սող ներ: 

«Ընտ րիր ճիշտ մաս նա գի տութ յուն և կու նե նաս 
բա րե կե ցիկ ա պա գա»` այս կար գա խո սով են ա ռաջ-
նորդ վում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տը ներ կա յաց նող 
կրթա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը: 

ԿԱՅԱՑԱՎ «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO  2017» Ը 
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ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹԸ՝  ԻՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆ Է

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի

 ՆՊԱՏԱԿԸ` ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ Է
¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

Îààäºð²òÆ²

 Վա յոց ձո րի մար զի Ա զա տեկ հա
մայն քում, դեռևս 2012 թ.ից, գոր ծում 
է «Ա զա տեկ գյու ղատն տե սա կան ա սո
ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վը, ո րը ձևա վոր վել է 33 կա նանց 
նա խա ձեռ նութ յամբ: Կոո պե րա տի վի 
կա յաց մանն ա ջակ ցել են` «Օքս ֆամ» 
մի ջազ գա յին, « Հո րի զոն» ու նի վեր սալ 
վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև «ԲԻ ԷՍ ՍԻ» բիզ նե սի 
ա ջակց ման կենտ րո նը: 

Կոո պե րա տի վի նա խա գահ Սի րար-
փի Ա վե տիս յա նը մաս նա գի տութ յամբ 
ման կա վարժ է: Ե րի տա սարդ մաս նա-
գետն իր դժվա րին աշ խա տան քը հա-
ճույ քով հա մա տե ղում է ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յան վար ման հետ: Ա ճեց նում 
են լո լիկ, վա րունգ, տաք դեղ և լո բի: Կոո-
պե րա տի վի ան դամ ե րի գե րակշ ռող 
մա սը զբաղ վում է նաև պտղա բու ծութ-

յամբ, ար տադ րում են տանձ, խնձոր, 
ծի րան, սև սա լոր և  ըն կույզ: Ս տաց ված 
միր գը պահ պա նում են կոո պե րա տի վի 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յու նում, ո րը 
ստեղծ վել է «Օքս ֆա մի» հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի ա ջակ ցութ յամբ, այ նու-
հետև, ձմռան ա միս նե րին, վա ճա ռա հա-
նում են նպաս տա վոր գնե րով: Կոո պե-
րա տի վին ան դա մակ ցող կա նանց զգա-
լի մա սը զբաղ վում են նաև ա նաս նա բու-
ծութ յամբ`  հա մա տեղ լու ծե լով ճյու ղում 
առ կա հիմ ախն դիր նե րը: 

Ջե ռուց ման հա մա կար գի բա ցա-
կա յութ յան պատ ճա ռով, ձմռան ա միս-
նե րին ջեր մատ նե րում մշա կութ յան աշ-
խա տանք ներ չեն տար վում: Սի րար փի 
Ա վե տիս յա նի կար ծի քով` կոո պե րա տի-
վի ա մե նա մեծ խնդի րը շու կա յի հե ռա-
վո րութ յունն է, ար տադ րան քը հիմ ա-
կա նում ի րաց վում է մայ րա քա ղա քում: 
« Տե ղում ար տադ րան քը վա ճառ վում 
է շատ ցածր գնե րով, բա ցի այդ, նաև 
շու կա յի ձեռք բեր ման դժվա րութ յուն-
ներ կան: Շատ դեպ քե րում, որ պես զի 
ար տադր ված բան ջա րե ղե նը ի րաց ման 
հետ կապ ված դժվա րութ յուն նե րի պատ-
ճա ռով,  չփչա նա՝ ստիպ ված դրանք բա-
ժա նում ենք կոո պե րա տի վի ան դամ ե-
րին, վեր ջին ներս էլ ի րա կա նաց նում են 
դրանց վա ճառ քը: Կար ծում եմ, ի րաց-
ման գոր ծըն թա ցի կար գա վոր ման հար-
ցում առ կա է պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յու նը»,- եզ րա հան գում 
է Սի րար փին: Ն րա կար ծի քով` պետք է 
կազ մա կերպ վեն մե ծա ծախ գնում եր, 
որ պես զի կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը 
կա րո ղա նան շո շա փե լի ե կա մուտ ստա-
նալ ի րենց աշ խա տան քա յին ներդ րու-
մից: Ի րաց ման խնդրի կար գա վոր ման 

դեպ քում նա խա տե սել են ընդ լայ նել ար-
տադ րութ յու նը, հարս տաց նել ար տադ-
րա տե սա կա նին, կա տա րել ներդ րում-
ներ՝ տնտե սութ յան զար գաց ման նպա-
տա կով: Կոո պե րա տի վը տեխ նի կա յով 
հա մալր ման կա րիք ու նի, առ կա է նաև 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը: Սեր մե րը և սա ծիլ նե րը 
ձեռք են բե րում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան « Բան ջա րա բոս տա-
նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի 
գի տա կան կենտ րո նից»՝ դարձ յալ «Օքս-
ֆա մի» ա ջակ ցութ յամբ: Ո րո շել են ըն-
թա ցիկ տա րում ա վե լաց նել լո լի կի ցան-
քա տա րածք նե րը, քա նի որ շու կա յում 
բերքն ան հա մե մատ հեշտ է վա ճառ վում, 
նպաս տա վոր է նաև գի նը: Բա ցի այդ, 
լո լի կի մշա կա բույ սե րը հի վան դութ յուն-
նե րի և վն ա սա տու նե րի նկատ մամբ ցու-
ցա բե րում են ա վե լի մեծ դի մադ րո ղա կա-
նութ յուն: 

«Ա զա տեկ գյու ղը տե ղա կայ ված է 
բարձ րա դիր գո տում, բնակ լի մա յա կան 
նպաս տա վոր պայ ման նե րի շնոր հիվ, 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան վա րու մը մեզ 
մոտ արդ յու նա վետ է: Հո վա նա վոր նե րի 
առ կա յութ յան դեպ քում, սի րով կա վե լաց-
նենք ջեր մոց նե րի թի վը, քա նի որ մեծ 
տա րածք ներ մշա կե լու պարագայում, 
ե կա մուտն ա վե լի բարձր է լի նում»,- իր 
խո հերն է կի սում Սի րար փի Ա վե տիս յա-
նը: Ինչ վե րա բե րում է կոո պե րա տի վի 
ա ռա վե լութ յուն նե րին, ա պա նա խա գա հի 
կար ծի քով` դրանք ակն հայտ են: 

«Ան հա տա կան տնտե սութ յուն նե րի 
վար ման հետ հա մե մա տած՝ հա մա տեղ 
աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յունն 
ա վե լի մեծ է, բա ցի այդ, աշ խա տանք-
նե րը բաշխ վում են կոո պե րա տի վի ան-

Ար դեն չոր րորդ տա րին է, ինչ ան-
հատ ձեռ նե րեց Ռի տա Մար տի րոս յա-
նը, սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, ՀՀ 
Կո տայ քի մար զի Գե ղարդ հա մայն քում, 
կազ մա կեր պում է բու սա կան թե յե րի 
ար տադ րութ յուն, ո րը շու կա յում հայտ նի 
է « Ռի թե յա» ապ րան քա նի շով: Ար տադ-
րութ յան կազ մա կերպ մանն ա ջակ ցել է 
EMPARD ծրա գի րը, ո րը տրա մադ րել է 
հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գիա կան 
սար քա վո րում եր: «Ագ րոլ րա տու»-ի 
հյուրն է Ռի տա Մար տի րոս յա նը:

Ինչ պե՞ս եք կազ մա կեր պում հում
քի մթեր ման գոր ծըն թա ցը: 

-Այդ նպա տա կով հիմ ա կա նում 
հա մա գոր ծակ ցում ենք վայ րի թե յա բույ-
սե րի հա վաք չութ յամբ զբաղ վող կոո-
պե րա տիվն ե րի հետ, ո րոնք գոր ծում են 
հան րա պե տութ յան տար բեր 
մար զե րում: Աշ խա տում ենք 
նաև ան հատ նե րի հետ: Կոո-
պե րա տիվն ե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցե լու արդ յուն քում՝ մեր 
աշ խա տանք ներն ա վե լի կազ-
մա կերպ ված բնույթ են կրում: 
Վեր ջին նե րիս ներ կա յաց նում 
ենք մեր պա հանջ նե րը, որ-
պես զի հա վաք ման ժամ կետ-
նե րը և չո րաց ման տեխ նո լո-
գիա նե րը հա մա պա տաս խա-
նեց վեն մեր չա փո րո շիչ նե րին: 
Որ պես զի ստաց վի բարձ րո-
րակ ար տադ րանք, պետք է 
ու նե նալ լա վա գույն հումք: Եվ քա նի որ 
կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յու նը մաս-
նա գի տաց ված բնույթ է կրում, հում քի 
ո րա կի հետ կապ ված` որ ևէ խնդիր չենք 
ու նե նում, ո րա կը լիո վին բա վա րա րում 
է մեր պա հանջ նե րին: Ինչ պես մեր ար-
տադ րա մա սը, կոո պե րա տիվն ե րը նույն-

պես ա պա հով ված են տեխ նո լո գիա կան 
և չո րաց ման անհ րա ժեշտ սար քա վո րում-
նե րով, այդ դեպ քում՝ պահ պան վում են 
նաև սա նի տա րա կան հի գիե նա յի բո լոր 
կա նոն նե րը: Այլ կերպ ա սած` բա վա րար-
վում են բո լոր պա հանջ նե րը, որ պես զի 
մեր ար տադ րան քին տրվի օր գա նա կա-
նի սեր տի ֆի կատ: Ներ կա յումս աշ խա-
տանք ներ են տար վում այդ ուղ ղութ յամբ:

Իսկ ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար
վում կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի հետ, 
որ պես զի բա վա րար վեն Ձեր ըն կե րութ
յան ոչ այն քան դյու րին պա հանջ նե րը, 
քա նի որ ո րո շել եք անց նել օր գա նա
կան ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման:

- Հա ճախ հան դի պում եր ենք կազ-
մա կեր պում հա մայնք նե րում գոր ծող կոո-
պե րա տիվն ե րի ան դա մե րի հետ, ով քեր 

հիմ ա կա նում կա նայք են: Մաս նա գի-
տա կան ու սուց ման նպա տա կով, նրանց 
հա մար կազ մա կեր պում ենք դա սըն թաց-
ներ, որ պես զի ճիշտ և գ րա գետ կա տար-
վեն վայ րի թե յա բույ սե րի հա վաք չութ-
յան աշ խա տանք նե րը: Բա ցատ րա կան 
աշ խա տանք ներ են տար վում այս կամ 

այն բույ սի նշա նա կութ յան և  ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի մա սին: Օ րի նակ` շատ 
կար ևոր է, թե որ բույ սը ո՞ր ժա մին պետք 
է հա վա քել, որ պես զի բա վա րար վեն թե-
յափն ջի պատ րաստ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ պա հանջ նե րը: Մեր ա ռաջ նա հերթ 
խնդիրն այն է, որ պես զի ու նե նանք լավ 
մշակ ված հումք: 

 Կոնկ րետ ի՞նչ թե յա տե սակ ներ եք 
պատ րաս տում:

-Ար տադ րում ենք բու սա կան թե յե-
րի հա վա քա ծու ներ, ո րոնք ու նեն նաև 
բու ժիչ, նշա նա կութ յուն: Դ րանք յու րա-
հա տուկ թե յեր են և տար բեր վում են շու-
կա յում առ կա մյուս թե յե րից: ես եր կար 
տա րի ներ ու սում ա սի րել եմ բույ սե րի 
կյան քը: Թե յա բույ սե րի հա մակ ցութ յունն 
ար վում է այն պես, որ պես զի միմ յանց 

հա կա ցուց վող բու սա տե-
սակ նե րը չմեկ տեղ վեն 
մեկ թե յափն ջում:

Իսկ ինչ պե՞ս ի մա
նալ թե յա տե սակ նե րի 
նշա նա կութ յան մա սին: 
Ի՞նչ նոր տե սա կա նի եք 
ու զում թո ղար կել: 

- Թե յե րի նշա նա-
կութ յան և բա ղադ րութ-
յան մա սին ման րա մասն 
նշված է տու փի վրա: Օ րի-
նակ, ու նենք « Ծաղ կա յին 
եռ յակ» կոչ վող բու սա կան 
թե յը, որն իր մեջ նե րա-

ռում է Հա յաս տա նի բնա պահ պա նո րեն 
մա քուր բարձր լեռ նա յին գո տի նե րից հա-
վաք ված ե րեք տե սա կի խո տա բույ սե րի 
խառ նուրդ: Այն մշակ ված է ա վան դա կան 
ե ղա նա կով՝ ա ռանց քի միա կան մի ջամ-
տութ յան: Մեր բո լոր թե յա բույ սե րը 100% 
բնա կան են և չեն պա րու նա կում գու նան-

յու թեր, հա վե լան յու թեր, ա ռանձ նա նում 
են ի րենց յու րօ րի նակ և հա ճե լի հա մով, 
ինչ պես նաև ա նու շա հոտ բույ րով: « Ծաղ-
կա յին եռ յա կը» օգ տա կար է մար սո ղութ-
յան կար գա վոր ման հա մար, ու նի նաև 
թար մաց նող և  ու ժե րը վե րա կանգ նող 
հատ կութ յուն: Շու կա յում ար դեն հայտ-
նի են և մեծ պա հան ջարկ են վա յե լում 
«Ի մու նո թեյ», « Լեռ նա յին փունջ», և  այլ 
թե յա տե սակ ները: Դ րանք հիմ ա կա նում 
բարձ րաց նում են օր գա նիզ մի դի մադ րո-
ղա կա նութ յու նը, ինք նազ գա ցո ղութ յան 
վրա ու նե նում են դրա կան ազ դե ցութ յուն: 
Մեր ար տադ րան քի նո րույ թը « Թա գա վո-
րա կան թեյն» է: Այս թե յա փունջն իր մեջ 
պա րու նա կում է 7 տե սակ խո տա բույ սեր, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յոււրն ու նի ա ռանձ-
նա հա տուկ նշա նա կութ յուն: 

Որ քա՞ն աշ խա տա տե ղեր եք ստեղ
ծում ար տադ րա մա սում և մար զե րում:

-Ար տադ րա մա սում ու նենք 5 մշտա-
կան աշ խա տող ներ, մեծ պատ վեր նե րի 
առ կա յութ յան դեպ քում, նրանց թիվն 
ա վե լա նում է: Խո տա բույ սե րը հիմ ա կա-
նում մթե րում ենք ՀՀ Կո տայ քի, Վա յոց 
ձո րի, Գե ղար քու նի քի, Ս յու նի քի և  այլ 
մար զե րից: Թե յա բույ սե րի հա վաք չութ-
յան գոր ծըն թա ցում ընդգրկ ված կա նանց 
թի վը գե րա զան ցում է 30-ը: Անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում, նրանց տրվում են 
նաև կան խավ ճար ներ: 

-Ո՞րն է Ձեր կազ մա կեր պութ յան 
գերխն դի րը:

- Մեր նպա տակն այն է, որ պես զի 
մար դը բնութ յու նից ստա նա այն ա մե նը, 
ինչ հար կա վոր է իր օր գա նիզ մին, քա նի 
որ մենք homo sapians –ներ ենք (ի մաս-
տուն մարդ), պետք է ան մի ջա կան կապ 
ու նե նանք բնութ յան հետ: Մեր թե յերն 
օգ նում են ա պա հո վել այդ կա պը: 

դամ ե րի միջև, իսկ նրան ցից յու րա-
քանչ յու րը հստակ գի տի իր ա նե լի քը, 
ո րը կա տա րում է մե ծա գույն պա տաս-
խա նատ վութ յամբ»,- հա վե լում է Սի րար-
փին: Ի դեպ, «Օքս ֆա մի» ա ռա ջար կով, 
կոո պե րա տիվն ար տադ րում է օր գա նա-
կան գյուղմ թերք: Մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յունն այդ նպա տա կով կազ մա-
կեր պել է սե մի նար ներ, ա ջակ ցել՝ մաս-
նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ մա նը:

Կոո պե րա տի վին ան դա մակ ցող նե-
րը 20-65 տա րե կան կա նայք են, ով քեր 
ու նեն տար բեր մաս նա գի տութ յուն ներ, 
սա կայն հա ճույ քով ի րենց աշ խա տան-
քը հա մա տե ղում են կոո պե րա տի վի 

աշ խա տանք նե րի հետ, քա նի որ, ինչ-
պես ի րենք են ա սում՝ կոո պե րա տի վը 
դար ձել է մեծ ըն տա նիք, որ տեղ ի րենց 
միա վո րում է փո խա դարձ սերն ու հար-
գան քը, միմ յանց ա ջա կից լի նե լու պատ-
րաս տա կա մութ յու նը: Կոո պե րա տի վի 
ծրագ րե րից մեկն էլ` չրի ար տադ րա մա-
սի հիմ ում է: 
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« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» 
երկ րորդ ծրագ րի (Ծ րա գիր)  շրջա նակ նե րում, 
«Գ յու ղատն տե սա կան ԾԻԳ» ՊՀ աշ խա տա
կից ներ «Ար ժեշղ թա նե րի զար գա ցում» (ԱՇԶ) 
բա ղադ րի չի սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
մաս նա գետ Գեոր գի Հով հան նիս յանն ու Ծ րագ
րի սո ցիա լա կան մաս նա գետ Էմ մա Մկրտչ յա նը 
վեր ջերս սո ցիա լա կան մո նի թո րին գա յին այց 
կա տա րե ցին Եր ևա նում գտնվող «Ար ժեշղ թա
նե րի զար գա ցում» բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում, 
« Բիզ նե սի զար գա ցում մեղ րի ար տա հան ման 
հա մար» են թած րա գիրն ի րա կա նաց նող « Մեր 
սա րեր հոլ դինգ» ՍՊԸ: 

Այ ցի ըն թաց քում սո ցիա լա կան մաս նա գե տի 
կող մից ստուգ վեց ի րա կա նաց վող են թած րագ-
րի  հա մա պա տաս խա նութ յու նը Ծ րագ րի սո ցիա-
լա կան ե րաշ խիք նե րին՝ ըստ հա մա պա տաս խան 
հար ցա թեր թի: Ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը  ման րա մասն պա տաս խա նե ցին «Գ յու ղատն-
տե սա կան ԾԻԳ» ՊՀ աշ խա տա կից նե րի բո լոր 
հար ցե րին, իսկ սո ցիա լա կան մաս նա գե տը հա-
մա պա տաս խան խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րեց 

ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: 
Են թած րա գի շրջա նակ նե րում, գոր ծու նեութ-

յուն է ծա վալ վում ՀՀ 6 մար զե րում` նե րա ռե լով 
մեղ րի ար ժեշղ թա յում ընդգրկ ված շուրջ 40 ըն տա-
նիք: Ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշե ցին, որ 

մեղ վա պա հութ յունն այն ո լորտն է, որ տեղ 
հա վա սա րա պես գոր ծու նեութ յուն են ծա վա-
լում նաև կա նայք և  ե րի տա սարդ նե րը: Հե-
տաքրք րա կան է նաև ըն կե րութ յան « Սահ-
մա նա պահ Ար ջուկ» նա խա ձեռ նութ յու նը, 
ո րից ստաց ված ե կա մուտն ուղղ վում է ՀՀ 
Տա վու շի մար զի Բեր քա բեր սահ մա նա մերձ 
հա մայն քի կա նանց խմբին և տե ղա կան 
մեղ վա պահ նե րին:

 Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ են-
թած րա գիրն օգ նում է նաև խո ցե լի խմբե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, այդ թվում սահ-
մա նա մերձ գյու ղե րի բնակ չութ յանն ի րենց 
ար տադ րան քի ի րաց ման և լ րա ցու ցիչ 
ե կա մուտ նե րի ստեղծ ման հար ցում` կա րե-
լի է ար ձա նագ րել են թած րագ րի դրա կան 
սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յու նը կա նանց, 
ե րի տա սարդ նե րի և բ նակ չութ յան խո ցե-
լի խմբե րի զբաղ վա ծութ յան, ե կա մուտ նե րի 

ստեղծ ման կամ ա վե լաց ման և հա սա րա կա կան 
դիր քի բա րե լավ ման խնդիր նե րի լուծ ման վրա: 
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 «Գ յու ղի կին» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ և 
«Գ յու ղի տա տիկ» ՍՊԸի հիմ ա դիր 
տնօ րեն Վե րա Զա քար յա նը (ՀՀ Ա րա
գա ծոտ նի մարզ, Աշ տա րա կի տա րա
ծաշր ջան) կար ևո րում է հայ կա կան 
մո ռաց ված կե րակ րա տե սակ նե րի փա
ռա տոն նե րի կազ մա կեր պու մը, ո րի ըն
թաց քում ե րի տա սարդ նե րը կա րող են 
ճա շա կել ա վան դա կան ճա շա տե սակ
ներ, ի րա զեկ վել հայ կա կան կե րակ րա
տե սակ նե րի մա սին:

«Ե րի տա սար դութ յունն այ սօր ան ցել 
է ա րագ պատ րաստ վող ու տեստ նե րի օգ-
տա գործ մա նը, ո րոնք այդ քան էլ ա ռող-
ջա րար չեն: Շատ ա վե լի ա ռող ջա րար 
և հա մեղ են խա շիլ, հա րի սա ճա շա տե-
սակ նե րը, չոր թա նով ճա շը և  այլն: Աշ-
տա րա կի տա րա ծաշր ջա նում ըն դուն ված 
է աղ դրած կո ղա կը պատ րաս տել բան-
ջա րե ղե նով՝ լո բով, տաք դե ղով և  այլն, 
ո րը մա տուց վում է ա րիշ տա յով փլա վի 
հետ: Շատ ճա շա տե սակ ներ էլ մո ռաց-
վել են, քա նի որ ե րի տա սարդ սե րունդն 
աս տի ճա նա բար հե ռա ցել է ազ գա յին 
ա վան դույթ նե րից»,- իր մտա հո գութ յունն 
է կի սում Վե րա Զա քար յա նը, ա պա հա-
վե լում, որ մար դիկ շատ հա ճախ հա ճույ-
քով օգտ վում են չի նա կան, ճա պո նա կան 
և  այլ ազ գա յին խո հա նոց նե րից: Մինչ-
դեռ, դրա կող քին, պետք է պայ ման ներ 
ստեղծ վեն, որ պես զի ներ կա յաց վեն հայ-
կա կան, ա վան դա կան, մո ռաց ված և մո-
ռաց վող ճա շա տե սակ նե րը:

«Գ յու ղի տա տիկ» ՍՊԸ-ն  ար տադ-
րում է չրեր, չա րազ ներ, սու ջուխ, ա լա նի, 
ու նեն շուրջ 35 ա նուն ար տադ րա տե սակ-
ներ: Ա վան դա կան ե ղա նա կով պատ-

րաս տում են նաև ըն կույ զի, թթի, ծի րա-
նի, հա տապտ ղա յին և  այլ մու րա բա ներ: 
Ու շագ րավն այն է, որ կա նայք այս տեղ 
մաս նա գի տա ցել են նաև բան ջա րե ղե նա-
յին չրե րի ար տադ րութ յու նում: Դ րան ցից 
պատ րաստ վում են նաև հա մեղ աղ ցան-
ներ, օ րի նակ՝ չոր լո լի կից ստաց ված աղ-
ցա նը, որն  ան վան վել է « Վե րա յի աղ-
ցան», աչ քի է ընկ նում իր յու րա հա տուկ 
հա մով, ո րին նպաս տում է նաև բազ մա-
զան հա մե մունք նե րի կի րա ռու մը:

Վե րա Զա քար յա նը Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա-
յի (ՀԵԿԱ) ան դամ է, ար ժա նա ցել է 
«Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի կին 
հե րոս» կոչ ման: «Ես շատ մտա հոգ 
եմ գյու ղի կա նանց կյան քով և  իմ հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը 
զբաղ վում է գյու ղաբ նակ կա նանց, 
հատ կա պես` ե րի տա սարդ նե րի, սո-
ցիա լա կան, կրթա կան, մշա կու թա-
յին, ա ռող ջա պա հա կան խնդիր նե րի 
կար գա վոր մամբ, ի րա կա նաց նում է 
նաև բնա պահ պա նա կան ծրագ րեր:  
«Գ յու ղի տա տիկ» ՍՊԸ-ի աշ խա-
տանք նե րում ներգ րավ ված են կա-

նայք, քա նի որ Օ շա կան գյու ղում, որ տեղ 
գտնվում է ար տադ րա մա սը, այլ աշ խա-
տա տե ղեր չկան»,- պատ մում է Վե րա 
Զա քար յա նը: Մր գի հա սու նաց ման սե զո-
նում ար տադ րա մա սում աշ խա տող նե րի 
թի վը հաս նում է 30-ի: Ինչ վե րա բե րում 
է հայ կա կան ա վան դա կան ու տեստ նե-
րի ներ կա յաց մա նը, ա պա տի կին Վե-
րան կար ևո րում է այդ նպա տա կով 
կազմակերպված փա ռա տո նե րը,  ցու ցա-
հան դես նե րի, միջ մար զա յին մրցույթ նե-
րի կազ մը: «Ու նենք խո րո վա ծի, տոլ մա յի, 
գա թա յի, գի նու, և  այլ փա ռա տո ներ, սա-
կայն բազ մա թիվ մո ռաց ված, բայց շատ 
ա ռողջ ապ րե լա կերպ ա պա հո վող ա վան-
դա կան սննդա տե սակ ներ կան, ո րոնք 
նույն պես կա րե լի է ներ կա յաց նել փա ռա-
տո ննե րի մի ջո ցով»,- նշում է Վե րա Զա-
քար յա նը, ա պա հա վե լում, որ չի՛ կա րե լի 
մո ռա ցութ յան մատ նել այն ա մե նը, ինչ որ 
պահ պա նել են մեր նախ նի նե րը: «Դ րանք 
հաս ցրել են մեր օ րե րը և պետք է հո գա-
ծութ յան ար ժա նա նան»,- եզ րա փա կում է 
Վե րա Զա քար յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

«ԳՅՈՒՂԱՑԻՆ ՄՇՏԱՊԵՍ ՊԵՏՔ Է ՆՈՐ 
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ ՏԵՍՆԻ»

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

 Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ 
Սև քար հա մայն քում է ապ րում Մա րի նե 
Բ րուտ յա նը: Ար դեն եր կու տա րի  մրգե
րի վե րամ շակ մամբ է  զբաղ վում, Սև քա
րի  մի քա նի կա նանց հետ միա սին  աշ
խա տում են  «Ա նու շա համ»  ՍՊԸում՝   
հա տուկ  տեխ նա լո գիա ներ   կի րա ռե
լով  մու րա բա ներ և ջե մեր ար տադ րե
լիս: 

Դեռ ման կուց եմ  աշ խա տել հո-
ղի հետ: Հո ղա գոր ծութ յունն էլ հա մա րել 
եմ  իմ մաս նա գի տութ յու նը: Բայց 
պետք է ա սեմ, որ գյու ղում ծնվե-
լը մար դուն տա լիս է հո ղը սի րե լու 
ան բա ցատ րե լի մի զգա ցո ղութ-
յուն. երբ քո այ գուց, քո իսկ ձեռ-
քե րով ա ճեց րած  բերքն ես հա-
վա քում, դա միայն բերք չէ՝ կյան-
քիդ մի մասն է, ան ցած օ րե րիդ 
արդ յուն քը, ան ցած ժա մա նա կիդ 
պտու ղը: Ար դեն 58 տա րի է, ինչ 
ապ րում եմ Սև քար գյու ղում: Իմ 
գի տակ ցա կան կյան քի գրե թե մեծ 
մասն  ան ցել է գյու ղատն տե սա-
կան  աշ խա տան քի մեջ: Կր թութ-
յունս նույն պես  գյու ղատն տե սա-
կան է: Ա վար տել եմ գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կում: Ա մուս նա ցել եմ  և մինչև հի-
մա ապ րում եմ  Սև քա րում:  Եր ջա նիկ կա-
նան ցից եմ,  ու նեմ ե րեք աղ ջիկ, նրանք 
նույն պես Սև քա րում են ա մուս նա ցել: Ար-
դեն  9 թոռ ու նեմ՝ 3 տղա 6 աղ ջիկ:

 Պատ մում է, որ  Օքս ֆա մի ա ջակ-
ցութ յամբ  ստեղծ ված  մրգե րի և հ րու շա-
կե ղե նի վե րամ շակ ման  ար տադ րա մասն 
ար դեն եր կու տա րի է, ինչ գոր ծում է Սև-
քար գյու ղում: « Մեր «Ա նու շա համ»  ՍՊԸ-
ում  աշ խա տում են  գյու ղի կա նայք, ես 
նրան ցից մեկն եմ, ով իր գոր ծը սի րով է 
կա տա րում: Նախ կին ծխա խո տա գոր ծու-
հի ներս   այ սօր նո րա րա րա կան գա ղա-
փար նե րի կրողն ենք: Եր բեք չենք  վա-
խե նում նո րը ստեղ ծե լու  գա ղա փա րից, 
քա նի որ  նոր գա ղա փար ներն ի րենց 
հետ   ա ռա ջըն թաց են բե րում»,–  ա սում 
է Մա րի նեն իր նոր աշ խա տան քի  արդ-
յուն քը  ցու ցադ րե լով: Հա մոզ ված է, որ  
գյու ղա ցին պետք է մշտա պես  նոր գա-
ղա փար ներ տես նի, նոր աշ խա տանք:

«Սև քա րում այս փոք րիկ ար տադ րա-
մա սը նոր շունչ է տվել գյու ղին, երբ ա մեն 
ա ռա վոտ աշ խա տան քի  եմ շտա պում՝ 
մրգե րի և հ րու շա կե ղե նի վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մաս,  նկա տում եմ աշ խա-
տա կից նե րիս խան դա վա ռութ յու նը, թե 
ինչ ու րա խութ յամբ են նրանք կա տա-

րում ի րենց գոր ծը: Գ յու ղա ցին իր հո ղից 
ստա ցած բեր քը հեշ տութ յամբ հանձ նում 
է գոր ծա րան, և մենք մեր սե փա կան հո-
ղից ստա ցած բեր քից պատ րաս տում ենք  
մու րա բան ներ, ջե մեր:  Շատ հա մեղ են 
մեր պատ րաս տած  ա նու շե ղեն նե րը», 
–  ա սում է Մա րի նեն:

Ն րա խոս քով,  «Ա նու շա համ»  
ՍՊԸ-ի շնոր հիվ,   Սև քար  գյու ղից 10 կին  
աշ խա տանք ու նեն,   մար դիկ  շատ գոհ 
են,  որ ար տադ րա մա սը հենց  մեր գյու-

ղում  ստեղծ վեց: Սահ մա նա մերձ գյու-
ղի հա մար աշ խա տանք ու նե նա լը կար-
ևոր պայ ման է՝ գյու ղա ցին չի լքի գյու ղը: 
«Ա նու շա համ» ՍՊԸ –ում  Մա րի նեն  աշ-
խա տում է  որ պես տեխ նո լոգ: Ա սում է, 
սշխա տան քի ըն թաց քում  ա ռա ջա ցած 
հար ցե րին  օգ նութ յան են  գա լիս  Օքս-
ֆա մի կող մից   կազ մա կերպ ված դա-
սըն թաց ներն ու մաս նա գետ նե րի խոր-
հուրդ նե րը, ո րոնց ճշգրիտ   հետ ևում 
է գոր ծա րա նի կո լեկ տի վը: Մու րա բա և 
ջեմ  պատ րաս տում են  նաև տան պայ-
ման նե րում, սա կայն գոր ծա րա նա յին 
պայ ման նե րում հա տուկ տեխ նո լո գիա-
յի  են  ան ցել, լա վա գույն արդ յունք ստա-
նա լու հա մար լուրջ սար քա վո րում ե րով է 
անհ րա ժեշտ  աշ խա տել: Գի տե լի քի պա-
կաս միշտ էլ կա  փոր ձում են լրաց նել աշ-
խա տան քի ըն թաց քում:

Ն րա խոս քով,  ե թե չլի ներ այս գոր-
ծա րա նի հիմ ու մը, գյու ղա ցի նե րը չէին 
հա մար ձակ վի ռիս կի դի մել և գոր ծա րան 
հիմ ել:

« Կար ծում եմ, որ խո չըն դոտ ներ շատ 
կլի նեին: Իսկ գու մա րի  խնդի րը`   միշտ  
մեկ քայլ հե ռու է պա հում  նոր գա ղա-
փար նե րի ի րա կա նա ցու մից:  Չ նա յած 
կար ևո րը` աշ խա տանքն է, որ այժմ ու-
նենք», –  եզ րա փա կում է Մա րի նեն:

 Նաի րա Խա չիկ յան
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Տ Ա Վ Ա Ր Ի       Ա Ր Ո Տ Ա Յ Ի Ն       Պ Ա Հ Վ Ա Ծ Ք Ը
միայն կաթ նատ վութ յան, կա թի մեջ յու ղի 
և մ յուս սննդա րար նյու թե րի բարձ րաց-
ման, այլև` ա ռողջ սե րունդ ստա նա լու 
հա մար: Կո վե րի հղիութ յան ըն թաց քում 
աս տի ճա նա բար տե ղի է ու նե նում կրծի 
գեղ ձա յին հյուս ված քի հե տա ճում: Այդ 
պրո ցեսն ա վե լի ին տեն սիվ ըն թա նում 
է հղիութ յան հին գեր րորդ ամս վա նից 
սկսած: Կեն սու նակ ալ վեոլ նե րի ա ճին 
զու գա հեռ, տե ղի են ու նե նում ա տա զա-
տա կան հյուս ված քի նոր հատ ված նե րի 
ա ռա ջա ցում և զար գա ցում, ո րոնք ա ռա-
վել ին տեն սիվ ըն թա նում են հղիութ յան 
վեր ջին մե կու կես եր կու1.5 - 2 ա միս-
նե րին, երբ ար գան դում ա րագ ա ճում է 
նաև պտու ղը: Ծնն դա բե րութ յան ժա մա-
նակ կրծի գեղ ձա յին հյուս ված քը լի նում է 
լիո վին զար գա ցած և լակ տա ցիա յի ա ռա-
ջին ամ սից սկսում ակ տիվ գոր ծել: Բեղ-
մա նա վոր ման ամ սաթ վի հի ման վրա, 
հա մա ձայն հղիութ յան օ րա ցույ ցի, սահ-
ման վում է սպաս վող ծնի ժամ կե տը: Ցա-
մա քեց ման ժա մա նա կը ո րո շե լու հա մար 
հաշ վի են առ նում սպաս վող ծնի ամ սա-
թի վը, ցա մա քի պլա նա վոր վող ժամ կե տը 
և  այլ գոր ծոն ներ:

Կո վե րին ցա մա քեց նում են 5-7 օր-
վա ըն թաց քում, իսկ այն կո վե րը, ո րոնց 
կի թը ցա մա քեց ման ա ռա ջին օ րը կազ-
մում է 15-20 կգ, ցա մա քեց վում են 7-10 
օր վա ըն թաց քում: Օ րա կան 15-20 կգ 
կաթ նատ վութ յամբ կո վե րի կե րա բաժ նից 
ցա մա քեց ման ա ռա ջին օր վա նից հա նում 
հյու թա լի և խ տաց րած կե րա տե սակ նե րը, 
կե րակ րում են միայն խոտ: Միա ժա մա-
նակ կրճա տում են կթե լու հա ճա խա կա-
նութ յու նը և հետ ևում խնամ քով կթին, 
ա ռա ջին  եր կու օ րը կթում են եր կու ան-
գամ, հե տո` մեկ ան գամ: 

Ամ ռա նը` ցա մա քեց նե լու ժա մա-
նակ, կո վե րի կե րա բաժ նում չեն նե րա-
ռում խտաց րած կեր և ք չաց նում են կա-
նաչ կե րի քա նա կը: Կա պած պահ ված քի 
դեպ քում, ա վե լի ա րագ ցա մա քեց ման 
հա մար, կո վե րին տե ղա փո խում են այլ 
տեղ: Ցա մա քեց ման ա վար տից հե տո, 
երբ կրծից կաթ դուրս չի գա լիս, կո վե-
րին, բա ցի կո պիտ կե րից, տա լիս են նաև 
հյու թա լի և խ տաց րած կե րա տե սակ ներ: 
Վեր ջին նե րիս քա նակն ա վե լաց նե լիս 
հետ ևում են կրծի վի ճա կին:

Կո վե րին ժա մա նա կին ցա մա-

 Նա խա պատ րաս տու մը
Նախ քան կեն դա նի նե րին ա րո տա-

յին պահ ված քի փո խադ րելն  անհ րա ժեշտ 
է կա տա րել մի շարք նա խա պատ րաս-
տա կան աշ խա տանք ներ՝ կան խար գե լիչ 
սրսկում եր, պատ վաս տում եր, կտրել 
և մաք րել ձմռան ըն թաց քում եր կա րած 
կճղակ նե րը, ոչն չաց նել մաշ կի տակ ե ղած 
բո ռի թրթուր նե րը: Ո րո շում են կեն դա նի-
նե րի քա շը, ստուգ ման ան հա տա կան հա-
մար նե րը, ցու լիկ նե րի ա րո տա գի րա ցում 
կազ մա կեր պե լու դեպ քում, մինչև ա րո-
տա յին պահ ված քի դնե լը 15-20 օր ա ռաջ, 
անհ րա ժեշտ է դրանց ա մոր ձա տել:

Մինչև կեն դա նի նե րին ա րո տա վայ-
րեր փո խադ րելն  անհ րա ժեշտ է զննել 
ա րո տա վայ րե րի վի ճա կը, կա ցա տե ղե-
րը, ջրե լա տե ղե րը, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում դրանք կար գի բե րել: Կա ռու ցել 
ծած կեր` կեն դա նի նե րին ցրտից, ար ևի 
ճա ռա գայթ նե րից պաշտ պա նե լու, կթի 
կազ մա կերպ ման հա մար: Մաք րել ա րո-
տա վայ րե րը մե տաղ յա լա րե րից, ա պա-
կու կտոր նե րից, պո լիէ թի լե նա յին պար կե-
րից և  այլն: Լավ ո րա կի ա րո տա վայ րե րը 
հատ կաց վում են մատ ղա շին, կթվող և 
հ ղի կո վե րին:

Փո խադ րու մ ա րո տա յին պահ ված քի
Կեն դա նի նե րին ա րոտ հա նե լու ժամ-

կետ նե րը կախ ված են ե ղա նա կա յին պայ-
ման նե րից, ա րոտ նե րում բու սա ծած կի 
առ կա յութ յու նից: Պետք է սպա սել որ-
պես զի հո ղը բա վա կա նին ամ րա նա ու 
չո րա նա, իսկ բու սա ծած կի բարձ րութ յու-
նը են թա լեռ նա յին գո տում լի նի 10-12 սմ, 
լեռ նա յին գո տում՝ 7-8 սմ: Ե թե կա նա չի 
բարձ րութ յու նը 5 սմ -ից պա կաս է, ա պա 
տա վա րը չի կա րող ա րա ծել:

Կեն դա նի նե րին ա րո տա յին պահ-
ված քի պետք է փո խադ րել աս տի ճա նա-
բար՝ 5-7 օր վա ըն թաց քում, մար սո ղա կան 
խան գա րում ե րից խու սա փե լու նպա տա-
կով: Սկզ բի օ րե րին ա րա ծե ցու մը կազ-
մա կեր պել 4-5 ժամ` հե տա գա յում ա վե-
լաց նե լով: Մինչև ա րոտ հա նե լը գո մում 
կե րակ րել կո պիտ (խոտ, ծղոտ, սե նաժ) 
կե րակ րա տե սակ նե րով, բա վա րար քա-
նա կութ յամբ թա ղան թան յու թի ա պա հով-
ման հա մար, իսկ լիակթ ման շրջա նում 
գտնվող կո վե րին տալ նաև լրա ցա կե րեր: 
Հոր թե րին ա րո տի հա նել 4-6 ամ սա կա-
նից ոչ շուտ:

Կեն դա նի նե րի ա րո տա յին կե րի 
օ րա կան պա հան ջը կազ մում է՝

Հ ղի ցա մաք կո վե րի և  ե րինջ նե րի 
հա մար՝ 45-50 կգ, 400-500 կգ կեն դա նի 
զանգ վա ծով կթու կո վե րի հա մար՝ մինչև 
8 կգ  օ րա կան կաթ տվող կո վե րին՝ 45-50 
կգ, 10-12 կգ--50-55 կգ, 14-16 կգ --60-65 
կգ, 18-20 կգ --70-75 կգ, 6-12 ամ սա կան 
մատ ղա շի հա մար՝ 600 գ  օ րա կան մի ջին 
քա շա ճի դեպ քում՝ 16-18 կգ, 800 գ---18-
20 կգ, 1000 գ ---20-22 կգ:

Մեկ տա րե կա նից բարձր մատ ղա շի 
հա մար՝

600 գ  օ րա կան մի ջին քա շա ճի դեպ-
քում՝ 25-30 կգ, 800 գ -- 30-35 կգ, 1000 
գ --5-40 կգ:

Ա րո տում կե րած կա նա չի քա նա կը 
ո րո շե լու հա մար օգտ վել ենք Խ. Ե րից յա-
նի ա ռա ջար կած մե թո դից: Ըստ դրա` կեն-
դա նուն կշռում են մինչև ա րո տի հա նե լը և  
ա րո տից հե տո, կշռում ե րի տար բե րութ-
յու նը կլի նի կե րած կա նաչ կե րի քա նա կը: 
Կա նաչ կե րի քա նա կը ո րո շում են նաև 
զոո տեխ նի կա կան կամ հա կա դարձ հաշ-
վառ ման մե թո դով՝ ե թե կովն օ րա կան 
տա լիս է 10 կգ կաթ, 1 կգ կա թի հա մար 
պա հանջ վում է 1.2 կե րի միա վոր (ըն դա-
մե նը` 12 կե րի միա վոր), իսկ 1 կե րի միա-
վո րը ստաց վում է 5 կգ կա նա չից, ա պա 
կո վը ու տում է 60 կգ կա նաչ: Այս հաշ վար-
կով, ե թե 1 հա –ի բեր քատ վութ յու նը 60 ց  
է ա պա մեկ կո վին պետք է հատ կաց նել 1 
հա, 50 ց -ի դեպ քում՝ 1.2 հա, 40 ց -ի դեպ-
քում՝ 1.5 հա: Ա րոտ նե րի բեր քատ վութ յան 
ո րոշ ման հա մար ևս կան մե թոդ ներ. Ա րո-

քեց նե լը նպաս տում է՝ կրծի ար տա զա-
տա կան հյուս ված քի նոր հատ ված նե րի 
ա ռա ջաց մա նը և զար գաց մա նը, կրծում 
ո րակ յալ խի ժի ա ռա ջաց մա նը. հղիութ-
յան վեր ջին եր կու ա միս նե րին պտղի 
կեն դա նի զանգ վա ծի ճիշտ ձևա վոր մա-
նը,հղիութ յան վեր ջին շրջա նում կո վի մի-
ջակ սնվա ծութ յուն ա պա հո վե լուն (քա նի 
որ ծնից հե տո կո վե րը հա ճախ ի վի ճա կի 
չեն լի նում ու տել անհ րա ժեշտ քա նա կութ-
յամբ կե րա տե սակ ներ և կա թի ար տադ-
րութ յան հա մար օգ տա գործ վում են օր-
գա նիզ մի սննդա րար նյու թե րը):

Կաթ նա յին մթե րատ վութ յան վրա 
բա ցա սա բար են ազ դում ցա մա քի կարճն 
և եր կար շրջան նե րը: Հ ղի կո վին մինչև 
վեր ջին օ րը կթե լու հետ ևան քով, բա ցի 
օր գա նիզ մի հյուծ վե լուց ու պտղի նոր մալ 
զար գաց ման կա սե ցու մից, տե ղի է ու նե-
նում նաև հա ջորդ լակ տա ցիա յում կաթ-
նատ վութ յան խիստ նվա զում:  Ցա մա քի 
շրջա նի տևո ղութ յու նը պետք է ո րո շել` 
ըստ կեն դա նու վի ճա կի, տա րի քի և հա-
ջորդ լակ տա ցիա յում սպաս վե լիք մթե-
րատ վութ յան մա կար դա կի: Ցա մա քի 
շրջա նի տևո ղութ յու նը տա տան վում է 40 
- 60 օր վա սահ մա նում: Գործ նա կա նում 
կո վե րի ցա մա քե ցու մը սկսել բեղմ ա վո-
րու մից 214 օր հե տո: Ցա մա քեց ման հա-
մար նա խա տես վում է 10 օր, ցա մա քի 
տևո ղութ յու նը կազ մում է 60 օր, հղիութ-
յան տևո ղութ յու նը՝ 284 օր, ո րը նա խիր-
նե րի հա մար հղիութ յան տևո ղութ յան 
մի ջին ցու ցա նիշ է: Նոր մալ տևո ղութ յամբ 
ցա մա քի շրջա նը կո վե րի լիար ժեք կե-
րակր ման դեպ քում հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ա պա հո վել կաթ նա գեղ ձի գոր ծե-
լու ին տեն սի վութ յուն, ստա նալ կեն սու-
նակ, լավ զար գա ցած սե րունդ և բարձր 
կաթ նատ վութ յուն: Ցա մա քի շրջա նում 
գտնվող կո վե րի կե րակ րու մը պետք է լի-
նի կա նո նա վոր և նոր մա վոր ված (աղ.): 
Կեն դա նի նե րի նոր մա վոր ված կե րակ-
րու մը կա տա րում են ըստ խմբե րի՝ հաշ-
վի առ նե լով դրանց մթե րատ վութ յու նը 
և ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կը: Ցա մա քի 
շրջա նում գտնվող հղի կո վե րի և  ե րինջ-
նե րի կե րա բա ժի նը 1 կ.մ-ի հաշ վով պետք 
է պա րու նա կի 105-110 գ մար սե լի պրո-
տեին, 10-11 գ կալ ցիում,  7-8 գ ֆոս ֆոր, 
40-50 մգ կա րո տին:

Պ լա նա վոր վող մթե րատ վութ յան և 
սն վա ծութ յան հա մա ձայն` ցա մաք կո վե-
րի կե րա բաժ նում խտաց րած կե րը, ըստ 
սննդա րա րութ յան, պետք է կազ մի կե րա-
բաժ նի 20-30 %, խո տը` 5-6 կգ (25 -30 %), 
սի լո սը` մինչև 10 կգ (15 - 20 %), սե նա ժը` 
մինչև 15 կգ (30 -35 %), ար մա տապ տուղ-
նե րը` 10-15 կգ (10 -15 %): 8 - 9 ամ սա կան 
հղիութ յան կո վե րին տրվում են միայն 
բարձ րո րակ կե րա տե սակ ներ: Ն պա-
տակա հար մար չէ տալ մզուկ, տկնուցք, 
մրուր, գա րեջ րի դիրտ, ո րով հետև դրանք 
կա րող են ա ռա ջաց նել վի ժում կամ դառ-
նալ թույլ հոր թեր ծնվե լու պատ ճառ: 
Ն ման եր ևույթ ներ են լի նում նաև զա սի-
պո լի բարձր պա րու նա կութ յամբ բամ բա-
կի քուս պով կամ քուս պալ յու րով, սա ռած 
սի լո սով, ճակն դե ղով կամ բոր բոս նած, 
փտած կե րա տե սակ նե րով կե րակ րե լու 
դեպ քում: Ա մռա նը կո վե րը պետք է ա րո-
տում գտնվեն 8 ժա մից ոչ պա կաս:

Ծ նից մինչև բեղմ ա վոր ման՝ սեր-
վիս - շրջա նի լա վա գույն ժամ կե տը մի-
ջի նը 80 օր է, ո րի դեպ քում լակ տա ցիա յի 
տևո ղութ յու նը կազ մում է 305 օր: Սեր-
վի սի շրջա նի տևո ղութ յան եր կա րա ցու-
մը տնտե սա պես նպա տա կա հար մար 
չէ, քա նի որ լակ տա ցիա յի 305 օ րից հե-
տո օ րա կան ստաց ված կա թի քա նա-
կը խիստ նվա զում է: Կո վե րի սեր վի սի 
շրջա նի ա ռա վել ըն դու նե լի տևո ղութ յու-
նը, 3000 կգ կաթ նատ վութ յան դեպ քում, 
պետք է լի նի մինչև 30-50 օր, 3000-4000 
կգ -ի դեպ քում` 45-60 օր, 4000-6000 կգ 
-ի դեպ քում` 60-90 օր, 6000-8000 կգ -ի 
դեպ քում` 90-100 օր:

Արևիկ  Ազիզյան
ՀԱԱՀ,  գյուղատնտեսական 

գիտությունների թեկնածու

տի տար բեր մա սե րում ա ռանձ նաց նում 
են վան դակ ներ, ա սենք 5 մ2, հնձում են, 
կշռում և վե րա հաշ վար կում 1 հա-ի: Օգ-
տա գոր ծում են նաև` խո տը կա նաչ կե րի 
վե րած ման մե թո դը, ըստ ո րի, ե թե տվյալ 
ա րո տա վայ րի 1 հա-ից ստաց վում է 15 
ց խոտ, ա պա  այն բազ մա պատ կում են 
3-ով կամ 3.5-ով, ստաց վում է 45 ց: Տար-
բեր հա սա կա յին խմբե րի կեն դա նի նե րի 
հա մար հաշ վար կե լիս` օգտ վում են նոր-
մա նե րից, ըստ ո րի` մեկ կո վը հա վա սար 
է 1.2 ե րինջ, 1-1.5 տա րե կան 2 մատ ղաշ և 
մինչև մեկ տա րե կան 4 հորթ:

Ա րոտ նե րի օգ տա գործ ման
հա մա կար գը

Գո յութ յուն ու նի ա րոտ նե րի օգ տա-
գործ ման եր կու հիմ ա կան ե ղա նակ՝ 
ա զատ կամ ան սիս տեմ և  ա րո տա մա սա-
յին կամ հեր թա փո խա յին: Ա զատ կամ 
ան սիս տեմ ա րա ծե ցու մը` տնտե սա կան 
ա ռու մով ոչ արդ յու նա վետ է: Նա խիրն 
ա զատ շրջե լով ա րո տա վայ րում` ոչ միայն 
վնա սում ու փչաց նում է բու սա ծած-
կը, այլ նաև հոգ նում, դրսևո րում ցածր 
մթե րատ վութ յուն և նույ նիսկ նի հա րում: 
Ա րո տա մա սա յին կամ հեր թա փո խա յին 
ե ղա նա կի դեպ քում, ա րո տա վայ րի ամ-
բողջ տա րած քը բա ժա նում են մա սե րի և  
օգ տա գոր ծում հա ջոր դա կան: Կախ ված 
ա րո տի տա րած քից՝ ա րոտ նե րը կա րե-
լի է բա ժա նել 8-9 մա սի և յու րա քանչ յուր 
մաս օգ տա գոր ծել 3-4 օր: Բո լոր ա րո տա-
մա սերն օգ տա գոր ծե լով հա ջոր դա բար` 
նա խի րը նո րից փո խադր վում է ա ռա ջին 
ա րո տա մաս, դա տևում է 24-27 կամ 32-
36 օր, ո րի ժա մա նակ ա րո տի կա նա չը 
վե րա կանգն ված է լի նում, և կեն դա նի-
նե րը մշտա պես ա պա հով ված են լի նում 
կա նա չով: Ա րո տա վայ րե րում կեն դա նի-
նե րին պետք է ջրել օ րա կան 3 ան գամ, 
իսկ բարձ րա կիթ կո վե րին՝ 4-5 ան գամ 
(կո վե րին 70-80 լ, մատ ղա շին 40-50 լ, 
հոր թե րին 15-20 լ): Ա ղով ա պա հով վա-
ծութ յու նը նույն պես կար ևոր է, դրա հա-
մար քա րա ղը դնում են կա ցա տե ղե րում 
կամ տաշ տե րում:

Ցամաքի շրջանում գտնվող կովերի 
և երինջների կերակրումը

Հ ղի կո վե րին ժա մա նա կին ցա-
մա քեց նե լը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ոչ 

Ցամաքի շրջանում գտնվող հղիկովերի կերակրման նորմաները
(օրական՝ մեկ գլխի հաշվով)

Ցուցանիշներ

Պլանային կիթը, կգ

3000 4000 5000

Կենդանի զանգվածը, կգ

400 500 400 500 500 600

Կերամիավոր 6.6 7.7 7.9 8.8 9.9 10.7

Փոխանակային էներգիա, ՄՋ 80 89 92 105 116 125

Չոր նյութեր, կգ 9.4 11 9.6 11 11.6 12.6

Մարսելի պրոտեին, գ 725 850 850 970 1090 1175

Հում պրոտեին, գ 1115 1310 1910 1490 1675 1810

Հում թաղանթանյութ, գ 2350 2750 2305 2640 2670 2900

Օսլա, գ 640 750 750 950 1175 1270

Շաքար, գ 580 680 680 775 980 1060

Հում ճարպ, գ 200 230 245 280 335 365

Կերակրի աղ, գ 40 50 45 55 60 70

Կալցիում, գ 60 80 70 90 95 110

Ֆոսֆոր, գ 35 45 40 50 65 65

Մագնեզիում, գ 15.8 18.5 17.3 19.8 20.9 22.7

Կալիում, գ 53 62 58 66 70 76

Ծծումբ, գ 18 21 19 22 23 25

Երկաթ, մգ 460 540 540 615 645 750

Պղինձ, մգ 65 75 75 90 100 105

Ցինկ, մգ 330 385 385 440 495 535

Կոբալտ, մգ 5.1 5.4 5.4 6.2 6.9 7.5

Մանգան, մգ 330 385 383 440 495 535

Յոդ, մգ 5.1 5.4 5.4 6.2 6.9 7.5

Կարոտին, մգ 295 345 385 440 495 535

Վիտամին D (կալցիֆերոլ), հազ. ՄՄ 6.6 7.7 7.7 8.8 10.9 11.8

Վիտամին E (տոկոֆերոլ), մգ 265 310 310 350 395 430



8²åñÇÉ 26 - Ù³ÛÇë 5, 2017 Ã. 
ÃÇí 10 (2131)

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 33
ëïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý  04.05.2017 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

ԲԵՐԵՆԻԿԵ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է 2017 թ.  ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լի լիթ Գաս պար յան

 Բե րե նի կե ցե ղը պատ կա նում է խլա ծաղ կա
վոր նե րի ըն տա նի քին, ընդգր կում է ա վե լի քան 
300 տե սակ ։ ՀՀ բնա կան պայ ման նե րում հան
դի պում են մոտ 20 տե սակ ներ։ Բե րե նի կե հայ
կա կա նը հան դի պում է Գե ղար քու նի քի և Շի րա
կի մար զե րում, պատ մա կան Կա րի նի շրջա նում` 
ծո վի մա կեր ևույ թից 20003000 մ բարձ րութ յան 
վրա, քար քա րոտ վայ րե րում։ Բազ մամ յա, 510 
սմ բարձ րութ յամբ խո տա բույս է, ցո ղու նը հիմ
քում փայ տա ցած է, պառ կած կամ կանգ նած։ 
Տերև նե րը փետ րա վոր են, թե լան ման տեր ևիկ
նե րով, 1 սմ  եր կա րութ յամբ, փայ լուն կա նաչ։ 
Ծա ղիկ նե րը կա պույտ են կամ վար դա գույն` 
նույն պես փայ լուն։ Դի մաց կուն, քիչ պա հանջ
կոտ բույս է, հար մար է չի մա պատ տա րածք ներ 
ձևա վո րե լու հա մար։

Գ րա կա նութ յան մեջ նկա րագր ված է մի շատ 
ու սա նե լի ի րո ղութ յուն։ 1805թ. Կարլս րու եի Բու-
սա բա նա կան այ գում սկսել էին մշա կել բե րե նի-
կե պարս կա կա նը, ո րը կա րող է ծաղ կել նույ նիսկ 
ձմռա նը։ Մի քա նի տաս նամ յակ անց բույ սը տա-
րած վել է Եվ րո պա յի ողջ տա րած քի վրա, իսկ մեր 
օ րե րում հան դի պում է ա մե նուր։

Բու ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նեն բե րե նի կե 
ան տա ռա յի նը (Veronica chamaedrys) և բե րե նի կե 
բժշկա կա նը (V. officinalis)։

 Բե րե նի կե բժշկա կա նի հայ րե նի քը Եվ րո պան 
է և Կով կա սը, տա րած ված է ՀՀ ցած րա դիր, լեռ-
նա յին և նա խա լեռ նա յին շրջան նե րում,  ա ճում է 
խո նավ վայ րե րում, թփուտ նե րում և լու սա վոր ան-
տառ նե րում։ Բարձ րութ յու նը հաս նում է 10-30 սմ -ի, 
ու նի սո ղա ցող կոճ ղար մատ, բարձ րա ցող կամ սո-
ղա ցող ցո ղուն։ Տերև նե րը եզ րե րում ա տամ աձև 
կտրատ ված են։ Ծա ղիկ նե րը կա պույտ են, ու նեն 
չորս թեր թիկ, հա վաք ված են ու ղիղ կանգ նող ող-
կույզ նե րով։ Ծաղ կում է ապ րիլ-հու լիս ա միս նե րին, 
մեղ րա տու բույս է` 1 հա հոծ մա ցա ռու տի բեր քատ-
վութ յու նը 200-220 կգ  է, մեղ րը շատ ո րակ յալ է։

 
ԽՈ ՍՈՒՆ ԱՆ ՎԱ ՆՈՒ ՄԸ

 Բույ սի գի տա կան ան վա նու մը բաղ կա ցած է 
եր կու բա ռե րից, Vera և unica, թարգ մա նա բար` 
«միակ կամ ի րա կան դեղ»։ Բույսն ան վա նում 
են նաև «Եվ րո պա կան թեյ», հատ կա պես ֆրան-
սիա ցի ներն ա վե լաց նում են այն դե ղա բույ սե րից 
ստաց ված գրե թե բո լոր պատ րաս տուկ նե րի մեջ։ 
Միջ նա դա րում բույ սը կի րառ վել է` որ պես խոր-
խա բեր մի ջոց` հա զի դեղ։ Նախ կի նում բույ սը լայ-
նո րեն օգ տա գործ վել է գի տա կան բժշկութ յու նում։

 Պա րու նա կում է դա բա ղող և 
դա ռը նյու թեր, խեժ, սա պո նին-
ներ, ե թե րա յին յուղ, բույ սին բնո-
րոշ գլի կո զիդ ներ, օր գա նա կան 
թթու ներ, մինչև 230 մգ վի տա-
մին C (100 գ հում քի մեջ), կա-
րո տին։ Բե րե նի կեն չի պա րու-
նա կում թու նա վոր նյու թեր, ո րի 
շնոր հիվ լայ նո րեն կի րառ վում է 
դե ղա բու սա յին խառ նուրդ նե րի 
մեջ։ Որ պես բու ժիչ հումք` մթե-
րում են բույ սի վեր գետն յա մա սը` 
ծաղկ ման շրջա նում։

Ան գի նա. 2 ճ/գ բե րե նի կեի 
խո տը 30 րո պե թրմել 200 մլ  
ե ռաց րած ջրում, կա տա րել ո ղո-
ղում։ Խոր հուրդ է տրվում թրմել 
բե րե նի կեի և վա ղե նա կի, ե րի-
ցու կի, խնկա ծաղ կի, գետ նա մո-
րու տեր ևի խառ նուր դը` 2 ճ/գ` 
200 մլ  ե ռաց րած ջրում։ Կա րե լի 
է վերց նել նշված բույ սե րից մե կը 

կամ մի քա նի սը։
Մր սա ծութ յուն, չոր հազ, բրոն խիտ. կա րե լի 

է խմել բե րե նի կեի թուր մը, սա կայն ա վե լի արդ-
յու նա վետ է, ե թե այն խառ նել ուր ցի, խնկա ծաղ-
կի, ջղա խո տի, ե րեք նու կի, տատ րա կի, լո ռա սեր մի 
հետ. 2 ճ/գ հում քը կես ժամ թրմել 300 մլ  ե ռաց-
րած ջրում, քա մել։ Խ մե լուց ա ռաջ թուր մը խառ նել 
ե ռաց րած ջրի հետ (1։1), խմել 200-ա կան մլ, օ րը 
5-6 ան գամ, 1 թ/գ մեղ րի հետ։

Բ րոնխ նե րի ասթ մա. խմել բե րե նի կեի և լո-
ռա սեր մի խառ նուր դի (1։1) թուր մը։ Պատ րաս տել 
նույն չա փա բա Ժին նե րով, խմել օ րը 2-3 ան գամ։

Լ յար դի հի վան դութ յուն ներ. խմեք բե րե նի կեի 
և կատ վա տո տի կի, սագ մատ նու նու կամ լո ռա սեր-
մի խառ նուր դի թուր մը (2 ճ/գ` 200 մլ  եռ ջուր, 60-
ա կան մլ` օ րը 3 ան գամ)։

Ե րի կամ ե րի քրո նիկ բոր բո քում. խառ նել 
բե րե նի կեի և մա տի տեղ թռչնի խո տե րը (1։1)։ 1 
ճ/գ հում քը 6 ժամ թրմել 200 մլ ջ րում, դնել թույլ 
կրա կի վրա` մինչև հաս նի եռ ման ջեր մաս տի ճա-
նի, քա մել։ Խ մել 1-ա կան ճ/գ` նա խա ճա շից ա ռաջ։

 Մի զա քա րա յին հի վան դութ յուն, հո դա-
տապ. խառ նել բե րե նի կեի, ձիա ձետ դաշ տա յի նի, 
ուր ցի խո տե րը (1։1։1)։ Պատ րաս տել և խ մել` ինչ-
պես նշված է նա խորդ դե ղա տոմ սում։ Այս դեպ-
քում օգ տա կար է ա վե լաց նել նաև կե չու տեր ևը, 
սա գա մատ նու նու խո տը, հա պա լա սի տեր ևը։

 Շա քա րա յին դիա բետ. բե րե նի կե բժշկա կա-
նից ստաց ված պատ րաս տուկ ներն ի ջեց նում են 
շա քա րի պա րու նա կութ յունն ար յան մեջ, օգ տա-
կար են հի վան դութ յան նախ նա կան փու լում։ 2 ճ/գ 
խո տը 2 ժամ թրմել 500 մլ  ե ռաց րած ջրում, քա մել։ 
Խ մեք 100-ա կան մլ, օ րը` 5 ան գամ։

Օն կո լո գիա. բե րե նի կեն ու նի հա կաու ռուց-
քա յին հատ կութ յուն, վեր ջերս պարզ վել է, որ այն 
կա րող է կան խար գե լել, նույ նիսկ, չա րո րակ ու-
ռուցք նե րի զար գա ցու մը, ին չի շնոր հիվ, խոր հուրդ 
է տրվում կի րա ռել` որ պես օ ժան դակ մի ջոց, հա-
կաու ռուց քա յին թե րա պիա յի ըն թաց քում։

Բարձր քրտնար տադ րութ յուն. 4 ճ/գ խո տը 
թրմել 1 լ  ե ռաց րած ջրում, ա վե լաց նել լո գան քի 
ջրին։ Բե րե նի կեն ու նի նաև ցա վազր կող, ար յու-
նար գել, հա կա ման րէ, վեր քա մո քիչ, հա կա բոր բո-
քա յին, կա պող հատ կութ յուն ներ։ Բույ սի մատ ղաշ 
տերև ներն ու տե լի են։ Ծա ղիկ ներն օգ տա գոր ծում 
են իս պա նա կան « Մա դե րա» գի նու, լիք յոր նե րի, 
ո րոշ տե սա կի կոն յակ նե րի ար տադ րութ յու նում։ 
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անց կաց վեց ու սու ցում ու սու ցա նող նե րի հա մար թե մա յով: 

Ու սուց ման մաս նակ ցե ցին թվով 15 գյու ղի կա նանց խմբե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ` ՀՀ բո լոր մար զե րից, ով քեր ընդգրկ-
ված են «Գ յու ղա կան Կա նանց Խմ բե րի տնտե սա կան հզո րա-
ցում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով» ծրագ րում: 
Ու սու ցու մից հետո, մաս նա կից նե րը կկի սեն ի րենց ստա ցած 
գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն նե րը կա նանց խմբի մյուս ան դամ-
նե րի հետ: Ու սուց ման նպա տակն էր` քննար կել այն խնդիր նե-
րը, ո րոնք ծա ռա ցել են կա նանց առջև ի րենց գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում, ինչ պես նաև վեր լու ծել նրանց ձեռք բե րում ե րը, 
բարձ րաց նել կա նանց ի րա զեկ վա ծութ յու նն իրենց քա ղա քա-
կան դե րի մա սին, ի րենց Հա մայնք նե րի զար գաց ման գոր ծում, 
ինչ պի սի ներդ րում եր պետք է ա նեն` ի րենց հա մայնք ներն 
ա վե լի է գա լի տար և ծաղ կուն դարձ նե լու հա մար: 

Դա սըն թա ցա վա րը, ներգ րա վե լով նաև մաս նա կից նե-
րին, վեր լու ծեց այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք մեծ ազ դե ցութ յուն ու-
նեն գեն դե րա յին տար բե րութ յան հա մար: Ներ կա յա ցում ե րը, 
ինք նու րույն աշ խա տան քը և վար ժութ յուն նե րը կազ մում էին 
ու սուց ման ան բա ժա նե լի մա սը, ո րոնք օգ նե ցին մաս նա կից նե-
րին, ա ռա վել լավ հաս կա նալ մա տուց վող նյու թը և գ նա հա տել 
ի րենց ու ժեղ և թույլ կող մե րը: Մաս նա կից նե րին տրվե ցին նաև 
վկա յա կան ներ:

«Գ յու ղա կան Կա նանց Խմ բե րի տնտե սա կան հզո րա ցում 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով» ծրա գի րն ի րա կա-
նաց վում է « Կա նաչ ա րա հետ» գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ-
ցութ յան ՀԿ-ի կող մից ՄԱԿ-ի` Կա նանց հար ցե րով զբաղ վող 
գրա սեն յա կի Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան հիմ ադ րա մի ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ:

Կա նաչ ա րա հետ


