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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն աշ խա տան քա յին այ ցով ե ղել է Կո
տայ քի մար զում, որ տեղ Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ Գու լո յա նի և Հ րազ դա նի քա ղա քա պետ 
Ա րամ Դա նիել յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է Հ րազ դան քա ղա քում կա ռուց վող լո լի կի ար տադ րութ
յան ջեր մո ցա յին հա մա լիր: 

Նա խա րա րը շրջել է հա մա լի րում, ծա նո թա ցել  շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: 
§Գ րին Ֆար մեր¦ ՍՊԸ-ի տնօ րեն Հայկ Հու նան յա նը տե ղե կաց րել է, որ մինչև տա րե վերջ նա խա-
տես վում է ա վար տել ջեր մո ցա յին հա մա լի րի շի նա րա րութ յու նը, ո րի հա մար ներդր վե լու է 5.5 մլրդ 
դ րամ: 11 հա տա րածք ու նե ցող ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նում տա րե կան նա խա տես վում է ար-
տադ րել 5000-6000 տոն նա լո լիկ, ո րի մեծ մա սը կի րաց վի տե ղա կան շու կա յում: Ար տա հան ման 
շուրջ ևս  ար դեն բա նակ ցութ յուն ներ են վար վում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան և  ա րա բա կան երկր-
նե րի հետ:  Այս տեղ նա խա տե սում են հա ջորդ եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում կա ռու ցել ևս 20 հա 
լո լի կի ար տադ րութ յան ջեր մո ցա յին հա մա լիր, ո րը կա պա հո վի 200 մշտա կան աշ խա տա տեղ տե ղի 
բնակ չութ յան հա մար:

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յամբ և վե րամ շակ մամբ զբաղ-
վող § Վիլ ֆուդ¦ ՍՊԸ:  Ըն կե րութ յան հիմ նա դիր-տնօ րեն Ար մեն Ա ռա քել յա նը տե ղե կաց րել է, որ ըն-
կե րութ յան ար տադ րան քի մոտ 35 տո կոսն ի րաց վում է տե ղա կան շու կա յում, իսկ մնա ցած մասն 
ար տա հան վում է հիմ նա կա նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, ԱՄՆ և Ֆ րան սիա: Օ գոս տոս ամ սին 
նա խա տես վում է վե րա բա ցել նոր ար տադ րա մաս, ո րը  թույլ կտա կրկնա պատ կել ար տադ րան քի 
ծա վալ նե րը:  Բա ցի այդ, ըն կե րութ յու նում 2008 թվա կա նին ներդր վել է գեր մա նա կան նոր հոս քա-
գիծ, ո րի շնոր հիվ հնա րա վոր է դար ձել կազ մա կեր պել եվ րո պա կան ստան դարտ նե րին հա մա պա-
տաս խա նող կա փա րիչ նե րի ար տադ րութ յուն:

Այ ցի ա վար տին, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ուղ ևոր վել է Նոր 
Գե ղի հա մայն քում նո րա կա ռույց § Քեյ Էմ Ջի¦ ե լա կի ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն: Ըն կե րութ յան 
տնօ րեն Դ միտ րի Ա լեք սե յեն կոն նշել է, որ 3 հա-ի վրա սկսել են զբաղ վել ե լա կի ար տադ րութ յամբ,  
ա ճեց նում են §Ալ պիոն¦ տե սա կի ե լակ: Օ գոս տո սին նա խա տե սում են բերք ու նե նալ,  ո րը կի րաց նեն 
տե ղա կան շու կա յում, ինչ պես նաև կար տա հա նեն ՌԴ: § Մար զում կա ռուց վող նոր ջեր մատ նե րում 
ամ բող ջութ յամբ նոր ներդ րում ներ են և  ար տա հան ման մեծ նե րուժ ու նեն: Ե ղել ենք նաև § Վիլ ֆուդ¦ 
գոր ծա րա նում, ո րը բարձ րա կարգ պա հա ծո յաց ված ար տադ րանք է թո ղար կում և շա րու նա կում է 
ներդ րում ներ կա տա րել՝ ընդ լայ նե լու ար տադ րութ յու նը: Ս րանք այն լավ օ րի նակ ներն են, ո րոնք 
դրա կան ազ դակ կլի նեն մյուս ներդ րող նե րի հա մար այն ա ռու մով, որ հայ կա կան ար տադ րան քը 
մրցակ ցա յին կա րող է լի նել Ռու սաս տա նի և  ար տերկ րի շու կա նե րի հա մար¦,- ամ փո փե լով այ ցի 
արդ յունք նե րը՝ նշել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Նա խա րա րի խոս քով՝ ջեր մո ցա շի նութ յու նը Հայս տա նում զար գաց ման նոր թափ է ստա նում, 
քա նի որ այս տեղ ռիս կե րը նվա զա գույ նի են հասց ված, այն ա պա հո վագր ված է բնակ լի մա յա կան 
ա ղետ նե րից, ավ տո մա տաց ված հա մա կար գեր են ներդր ված, որ տեղ մարդ կա յին գոր ծո նը շատ 
փոքր  է:

Անդ րա դառ նա լով կա ռա վա րութ յան ծրագ րի գյու ղատն տե սութ յան հատ վա ծին՝ նա խա րա րը 
նշել է, որ նա խա տես վում է մատ չե լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ տրա մադ րել գյու ղա ցիա կան տնտե-
սութ յուն նե րին` կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի, կարկ տա պաշտ պան ցանց նե րի, ին տեն սիվ 
այ գի նե րի հա մար:  

 Բա ցի այդ, 2018 թվա կա նից կի րա կա նաց վի ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի փորձ նա կան 
ծրա գի րը, որ պես զի շատ ա րագ այն ներդր վի հան րա պե տութ յան բո լոր թի րա խա յին գո տի նե րում՝ 
կարկ տա հա րութ յան և բ նա կան այլ ա ղետ նե րի վնաս նե րը փոխ հա տու ցե լու նպա տա կով, ինչն այ-
սօր ար դիա կան խնդիր է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման ճա նա պար հին:

Նոր ներդրումներ Կոտայքի գյուղատնտեսությունում

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նիս տի ըն թաց քում անդ
րա դար ձել է 2017 թ. հու նի սի 12ին հան րա պե տութ յան տա
րած քում տե ղա ցած կար կու տի հետ ևանք նե րի վե րաց ման 
հար ցին. § Կարկ տա հա րութ յու նից ա ռա վե լա պես տու ժել են 
Ար մա վի րի մար զի մի շարք հա մայնք նե րի գյու ղատն տե
սութ յուն նե րը: Հանձ նա րա րում եմ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան, 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րար նե
րին և Ար մա վի րի մարզ պե տին՝ ե ռօր յա ժամ կե տում, ու սում
նա սի րել և  ամ փո փել կար կտի հետ ևան քով պատ ճառ ված 
վնաս նե րը և կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազմ ներ կա յաց
նել հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կութ յուն և տե ղե կանք¦:

 Գոր ծա դի րը ո րո շում ներ է ըն դու նել ՀՀ 2017 թ. պե տա-
կան բյու ջեով նա խա տես ված ՀՀ կա ռա վա րութ յան պա հուս-
տա յին ֆոն դի հաշ վին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա-
րութ յա նը հատ կաց վել է 144,031.10 հազ. ՀՀ դրամ, ո րից 
ա ռա ջին կի սամ յա կում՝ 10,031.1 հազ. ՀՀ դրա մը, 9 ամ սում՝ 
94,031.1 հազ. ՀՀ դրա մը՝ որ պես ՀՀ խա ղո ղա գոր ծութ յան և 
գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մին ա ջակ ցութ յուն:

* * *
 Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը, Եր ևա նի քա ղա

քա պետ Տա րոն Մար գար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է 
§ Դալ մա Մոլ¦ հա մա լի րի հար ևա նութ յամբ գտնվող տա
րածք, որ տեղ նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել § Հայ կա կան 
Գ յուղ¦ ազ գագ րա կան թա ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ներդ
րու մա յին ծրա գի րը:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին ներ կա յաց վել են ծրագ րի 
ման րա մաս նե րը, ո րով նա խա տես վում է ստեղ ծել Հա յաս-
տա նի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րի քա ղա քա յին և գ յու ղա-
կան բնա կա վայ րե րի ազ գա յին ա վան դույթ նե րին ու պատ-
մա կա նո րեն ձևա վոր ված ճար տա րա պե տա կան դի մագ ծին 
բնո րոշ ազ գագ րա կան թա ղա մաս՝ բնա կե լի տնե րով, հյու-
րա նոց նե րով, ինչ պես նաև նկար չութ յունն ու ազ գա յին 
ար հեստ նե րը (գոր գա գոր ծութ յուն, դարբ նա գոր ծութ յուն, 
կա վա գոր ծութ յուն, հու շան վեր նե րի պատ րաս տում) ներ կա-
յաց նող ցու ցաս րահ նե րով: 

Ծ րագ րին նա խոր դել են ՀՀ ԿԱ քա ղա քա շի նութ յան պե-
տա կան կո մի տեի ու Ճար տա րա պե տութ յան և շի նա րա րութ-
յան Հա յաս տա նի ազ գա յին հա մալ սա րա նի մաս նա գետ նե րի 
կող մից կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը՝ Հա յաս տա նի 
տար բեր բնա կա վայ րե րին բնո րոշ § Հայ կա կան տան¦ տի-
պե րի վե րա բեր յալ: Ազ գագ րա կան թա ղա մա սի նա խագ ծա-
յին փաս տաթղ թե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րը սկսված 
են: Ներ կա յումս կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ֆոն դը 
գտնվում է ձևա վոր ման փու լում, ո րին մաս նակ ցե լու պատ-
րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել հո ղա մա սե րի սե փա կա նա-
տե րե րը և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը:

 Վար չա պետը հանձ նա րա րել է պա տաս խա նա տու նե րին` 
հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ներ կա յաց նել 
ծրագ րի վերջ նա կան տար բե րա կը՝ այն ներդ րող նե րի հետ 
քննար կե լու նպա տա կով: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նշել 
է, որ § Հայ կա կան Գ յուղ¦-ը կա րող է դառ նալ Եր ևա նի զբո-
սաշր ջա յին գրավ չութ յուն նե րից մե կը՝ նպաս տելով մշա կու-
թա յին զբո սաշր ջութ յան հե տա գա զար գաց մանը:

Մաս նա վո րա պես, նա խա տես վում է այս տեղ ստեղ ծել մի 
մի ջա վայր, ո րը կու նե նա նաև մա տուց ման նո րա րա րա կան 
մո տե ցում ներ։

 Ո րոշ հատ ված նե րում, չկորց նե լով հնա գի տա կան պատ-
կե րը, շի նութ յուն նե րը լրաց վե լու, վե րա կանգն վե լու են ո րո-
շա կի ճար տա րա պե տա կան լու ծում նե րով, ընդ ո րում՝ մեծ 
մա սը շար ժա կան հնարք նե րով։ Կ. Կա րա պետ յա նը կար ևո-
րել է ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը և  ա ռա ջար կել այն կյան քի կո-
չել՝ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի ներգ րավ մամբ: 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է Ար մա
վի րի մարզ, որ տեղ ե ղել է ՀՀ ԳՆ §Երկ րա գոր ծութ յան 
գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿում:

Այ ցե լութ յան սկզբում նա խա րա րը շրջել է ՄԱԿ-ի 
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան 
(FAO) ա ջակ ցութ յամբ, § Ծի րա նի գե նե տի կա կան ռե-
սուրս նե րի պահ պա նում և  օգ տա գոր ծում¦ ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում 2013 թվա կա նին հիմն ված ծի րա նե-
նու կո լեկ ցիոն այ գում, որ տեղ  պահ պան վում են ծի-
րա նե նու 87 գե նե տիկ սորտ, ո րոն ցից 82-ը հայ կա կան 
ծի րա նե նու սոր տեր են: Կենտ րո նի մաս նա գետ նե րը 
նշել են, որ այս տա րի մեծ է ե ղել  ծի րա նի ի տա լա կան 
սոր տե րի բեր քատ վութ յու նը:

Նախարարը ե ղել է նաև անց յալ տա րի կենտ րո-
նում հիմն ված խա ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գում, որ տեղ 
մշակ վում են տե ղա կան սե ղա նի և տեխ նի կա կան 
սոր տեր:  Այ գում նա խա տես վում է հա վա քագ րել հայ-
կա կան խա ղո ղի մոտ 360 սորտ, և հա վա քագ րե լու 
գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է: Նշ վել է, որ այ գում նա-
խա տես վում է հիմ նել ֆի լոք սե րա դի մաց կուն սոր տե-
րի տնկա րա նա յին տնտե սութ յուն: Կենտ րո նը նաև 23 
հա-ի վրա ի րա կա նաց նում է ցո րե նի է լի տա յի ար տադ-
րութ յուն, իսկ 5.5 հա-ի վրա՝ գա րու սու պեր է լի տա յի:

 Այ նու հետև Իգ նա տի Ա ռա քել յանը ուղ ևոր վել 
է Մեր ձա վան հա մայնք, որ տեղ  մաս նակ ցել է  գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և §Ագ րոին տեքս¦ 
ըն կե րութ յան հետ հա մա տեղ հիմն վող   տնկա րա նի 
բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Նա խա րա րին զե կուց վել 
է, որ նո րա բաց տնկա րա նում ա ճեց վե լու են ծի րա նե-
նու, տան ձե նու, խնձո րե նու, կե ռա սե նու, ըն կու զե նու 
տնկի ներ: Նա խա տես վում է հիմ նել նաև  ցու ցադ-
րա կան այ գի ներ: § Նա խա տե սում ենք հա ջորդ տա-
րի տնկա րա նա յին  տնտե սութ յուն  ու նե նալ, որի հիմ-
նու մը նաև թույլ կտա նվա զեց նել տնկի նե րի ար ժեքը, 
ինչն ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմն ման ինք նար ժե քի մեջ 
ա մե նա մեծ մաս նա բա ժինն է կազ մում: Ին տեն սիվ այ-
գի նե րի ստեղ ծու մը են թադ րում է նոր կա թի լա յին հա-
մա կար գի և հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդ րում, 
որն աս տի ճա նա բար կխթա նի արդ յու նա բե րա կան 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց մա նը¦,- նշել է նա խա-
րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նշել է, որ 
նա խա րա րութ յու նը մշա կել է հա կա կարկ տա յին ցան-
ցե րի եր կա րա ժամ կետ վար կե րի սուբ սի դա վոր ման 
ծրա գիր, ո րին կա րող են մաս նակ ցել բո լոր գյու ղա-
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը: Նա խա րա րը հույս է 
հայտ նել, որ կգտնվեն ներդ րող ներ, ով քեր  կկա ռու-
ցեն գոր ծա րան ներ և տե ղում կար տադ րեն հա կա-
կարկ տա յին  ցան ցեր, ինչն ա վե լի մատ չե լի կդարձ նի 
ցան ցե րի ձեռք բե րու մը:   §Ագ րոին տեքս¦ ըն կե րութ-
յան սե փա կա նա տեր Դա վիթ Չիտչ յանը նշել է, որ 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա-
մա տեղ նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել  ին տեն սիվ 
այ գի նե րի կա ռուց ման հա մար տնկի նե րի ա ճեց ման 
ծրա գիր: Ծ րագ րով նա խա տես վում է թզու կա յին և 
կի սաթ զու կա յին տնկի նե րի ա ճե ցում, ին չը հնա րա-
վո րութ յուն կտա նվա զեց նել տնկի նե րի ար ժեք նե րը և 
դ րանք մատ չե լի դարձ նել գյու ղա ցի նե րի հա մար:

Ըն կե րութ յու նը նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
նաև  § Կա ռու ցիր ինքդ քո այ գին¦ նա խա գի ծը. այն-
տեղ  լի նե լու են  տի պա յին նա խագ ծե րով ցու ցադ-
րա կան այ գի ներ, որ տեղ ցան կա ցող նե րը կա րող են 
այ ցե լել և  տե ղում ծա նո թա նալ պայ ման նե րին, ստա-
նալ անհ րա ժեշտ խորհր դատ վութ յուն և  ըն կե րութ յան 
մաս նա գետ նե րի օգ նութ յամբ,  ինք նու րույն կա ռու ցել 
ի րենց այ գի նե րը:

 Աշ խա տան քա յին այ ցի ա վար տին` ՀՀ գյու ղատն-
տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը ե ղել է 
§ԱՐՄ ՊԼԱՍՏ¦ ՓԲԸ-ում, շրջել ըն կե րութ յու նում, զրու-
ցել աշ խա տա կից նե րի հետ, ծա նո թա ցել ըն կե րութ-
յան ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե րին:

Մեկնարկում է ծրագիրը

Նոր սորտեր և բարձր 
բերքատվություն
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա
տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է  Շին շի լա բույծ նե րի 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի ներ կա յա ցուցիչ նե րին: 
 Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էին նաև նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ա շոտ  Հա րութ յուն յա նը և Ա նաս նա բու ծութ
յան և  ա նաս նա բու ժութ յան վար չութ յան պետ Լ ևոն 
 ՏերԻ սա հակ յա նը:

 Հան դիպ ման նպա տա կը`  Հա յաս տա նում շին շի լա-
բու ծութ յան՝ որ պես այ լընտ րան քա յին ա նաս նա պա-
հութ յան ճյու ղի զար գաց ման հե ռան կար նե րին վե րա-
բե րող հար ցե րի քննար կումն էր:

 Շին շի լա բույծ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա-
յի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ  Նա րեկ 
 Վար դան յա նը ներ կա յաց րել է ո լոր տի ներ կա վի ճա-
կը:  Նա խա րա րին տե ղե կաց վել է, որ ներ կա յումս 
 Հա յաս տա նում շին շի լա բու ծութ յան 50-60 տնտե սութ-
յուն է ձևա վոր ված, որ տեղ առ կա է 3000-3200 գլուխ 
շին շի լա: Ա ռա ջի կա մեկ տա րում ա սո ցիա ցիան նա-

խա տես ում է ևս 1000 գլխա քա նա կի ներ մու ծում ի րա-
կա նաց նել: Նշ վել է նաև, որ  Շի րա կի,  Գե ղար քու նի քի 
մար զե րում, Ս յու նի քի լեռ նա յին գո տում, ինչ պես նաև 
 Կո տայ քի մար զի ո րոշ հատ ված նե րում պայ ման ներն 
ա վե լի նպաս տա վոր են շին շի լա բու ծութ յան զար գաց-
ման հա մար:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում մաս նա վո րա պես անդ-
րա դարձ է կա տար վել  Հա յաս տա նում շին շի լա յի մոր-
թու վե րամ շակ ման գոր ծա րան հիմ նե լու, շին շի լա բու-
ծութ յամբ զբաղ վող ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
հաշ վառ ման, ինչ պես նաև ու սու ցո ղա կան դա սըն-
թաց նե րի և  խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
կազ մա կերպ ման և  այլ հար ցե րի շուրջ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հար ցե րին:

 Շին շի լա բույծ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա-
յի մա սին հա մա պար փակ տե ղե կատ վութ յուն զե-
տեղ ված է ա սո ցիա ցիա յի պաշ տո նա կան՝ shinshila.
am կայքէջում:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում 
օ րերս կա յա ցել է խորհր դակ ցութ յուն՝ նվիր ված Գ յու
ղատն տե սութ յան քա ղա քա կա նութ յան մո նի թո րին
գի և գ նա հատ ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
ծրագ րի քննարկ մա նը:

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը, 
Ճա պո նիա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Էյ ջի Տա-
գու չին, Հա մաշ խար հա յին բան կի գյու ղատն տե սութ-
յան գծով գլխա վոր տնտե սա գետ Բեկ զոդ Շամ սի ևը, 
Հա մաշ խար հա յին բան կի հա յաս տան յան գրա սեն յա-
կի գյու ղատն տե սութ յան գծով գլխա վոր մաս նա գետ 
Ա րուս յակ Ա լա վերդ յա նը:  Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում 
էին նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե-
ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, Գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Գե-
ղամ Գ ևորգ յա նը, պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:  §Մենք 
չու նենք գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի զար գաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ դե զագ րե գաց ված գյու ղատն տե-
սա կան տվյալ նե րի բա զա, ո րը մեզ հնա րա վո րութ յուն 
կտար մշա կել գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
ծրագ րեր: Շ նոր հա կալ ենք Ճա պո նիա յի կա ռա վա-
րութ յա նը և Հա մաշ խար հա յին բան կին՝ գյու ղատն-
տե սութ յան բո լոր ցու ցա նիշ ներն ու տվյալ նե րը թվայ-
նաց նե լու ծրագ րի մա սին մեր ա ռա ջարկն ըն դու նե լու 
և  ա ջակ ցե լու հա մար¦,- նշել է գյու ղատն տե սութ-
յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:  Ճա պո նիա յի 

դես պա նը նշել է, որ Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յան 
ա ջակ ցութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը 
հիմ նա կա նում միտ ված է սո ցիա լա կան և տն տե սա-
կան զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րին, և  ծրագ րի մեկ-
նար կը կար ևոր քայլ է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց-
ման հա մար:

 Ներ կա յաց նե լով ծրագ րի ման րա մաս նե րը՝ Գ յու-
ղատն տե սութ յան զար գաց ման հիմ նադ րա մի գոր-
ծա դիր տնօ րեն Գե ղամ Գ ևորգ յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յան կող մից Հա մաշ-
խար հա յին բան կի միջ նոր դութ յամբ տրա մադր վել է 
1.8 մլն դո լա րի դրա մաշ նորհ, ո րի հիմ նա կան նպա-
տա կը՝ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում մո նի թո րին գի 
և տվ յալ նե րի հա վա քագ րումն է: Աշ խար հագ րա կան 
թվայ նաց ման նշված հա մա կար գով ի րա կա նաց վում 
է տիե զե րա կան պատ կեր նե րի, հե ռա վար զոն դա վոր-
ման, սպեկտ րալ ա նա լի զի վեր լու ծութ յուն, վնաս նե րի 
գնա հա տում, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում առ կա 
ամ բողջ տվյալ նե րի հա վա քագ րում (հո ղե րի կար-
գա վի ճակ, մշա կո վի և  անմ շակ հող տես քեր, ջրա յին 
ռե սուրս ներ, ա ճեց վող մշա կա բույ սե րի տե սակ ներ): 
Ծ րագ րի մեկ նար կը նա խա տես վում է ս/թ հու լիս ամ-
սին՝ հան րա պե տութ յան մեկ մար զում, պի լո տա յին 
ձևա չա փով: Ծ րագ րի աշ խա տանք նե րում կներգ րավ-
վեն հայ մաս նա գետ նե րը, ով քեր կանց նեն վե րա-
պատ րաս տում՝ ծրագ րի հե տա գա սպա սար կու մը ևս  
ի րա կա նաց նե լու հա մար:

ԳԴՀ Հյուսիս-Հռենոսյան Վեստֆալիայի արհմիությունների միավորման 
պատվիրակությանը գյուղատնտեսության  նախարարությունում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յանն ըն դու նել է ԳԴՀ Հ յու սիսՀ ռե նոս յան Վեստ
ֆա լիա երկ րա մա սի արհ միութ յուն նե րի միա վոր ման ե րի տա սար դա կան թևի ղե կա վար Է րիկ Շ լե յի գլխա
վո րած պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ մա նը 
ներ կա էին նաև ՀՀ ագ րոարդ յու նա բե րա կան 
հա մա կար գի աշ խա տող նե րի ար հես տակ ցա
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան
րա պե տա կան միութ յան նա խա գահ Հաս միկ 
Ջ հան գիր յա նը,  ո լոր տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ
ներ: 

Ող ջու նե լով հյու րե րին` Ռո բերտ Մա կար-
յա նը կար ևո րել է արհ միութ յուն նե րի դերն 
աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան գոր ծում:   §Ու ժեղ ար հես տակ ցա կան 
միութ յու նը թույլ է տա լիս վեր հա նել առ կա 
խնդիր նե րը, բա րե լա վել աշ խա տող նե րի աշ-
խա տան քա յին պայ ման նե րը: Մենք նույն պես 
մեծ ու շադ րութ յուն ենք դարձ նում արհ միութ-
յուն նե րի զար գաց մա նը` նրանց հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցե լով և հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լով¦, - 
ն շել է Ռո բերտ Մա կար յա նը:   

 Պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Է րիկ Շ լեյն իր հեր թին հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել է Գեր մա նիա յում արհ-
միութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճակն ու գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման հիմ նա կան սկզբունք նե րը, 
ինչ պես նաև ար հես տակ ցա կան միութ յուն նե րի ար դի մար տահ րա վեր նե րը:   Այ նու հետև կող մե րը քննար կել 
են Հա յաս տա նում և Գեր մա նիա յում արհ միութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ վող հար ցեր: Մաս նա վո րա-
պես, անդ րա դարձ է կա տար վել ո լոր տում գոր ծող օ րենսդ րութ յա նը, դե պի գյու ղատն տե սութ յան ո լորտ ե րի-
տա սարդ կադ րե րի ներ հոս քի ա պա հով մա նը, ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի ներգ րավ մա նը և  այլ հար ցե րի 
շուրջ, տե ղե կատ վութ յամբ  փո խա նակ վել գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում ինք նազ բաղ աշ խա տող նե-
րի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ:   Կար ևոր խնդիր նե րի թվում մատ նան շե լով մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո րա-
կի բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յա նը` փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յա նը միա ժա մա նակ հա վե լել է, որ 
ագ րա րա յին ո լոր տի մի շարք ուղ ղութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես գի նե գոր ծութ յան, ջեր մո ցա յին տնտե սութ-
յուն նե րի և պա հա ծո յա գոր ծութ յան ո լորտ նե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ աս տի ճա նա բար նկատ վում է այդ 
ճյու ղե րի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան աճ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում:  Ագ րոաշ խա տող նե րի արհ միութ յան 
նա խա գահ Հաս միկ Ջ հան գիր յա նը նշել է, որ ներ կա յում Հա յաս տա նում քայ լեր են ձեռ նարկ վում գյու ղո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ըստ ճյու ղե րի միա վո րե լու ուղ ղութ յամբ` ծա ռա ցած խնդիր նե րի լու ծումն ա վե լի արդ յու-
նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:
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ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ԻԳՆԱՏԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ ԵԼՈՒՅԹԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ
Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, 
Հարգարժան պարոն վարչապետ, 
Հարգելի պատգամավորներ,

 Ձեզ է ներ կա յաց վում  գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ
յան ծրագ րով նպա տա կադր ված ծրագ րե րը և ն պա
տակ նե րը: Նա խա տե սում ենք տա րե կան առն վազն 
5 տո կո սով ո լոր տի հա մա խառն ար տադ րան քի ա վե
լա ցում, պա րե նա յին անվ տան գութ յան մա կար դա
կի բարձ րա ցում,  բարձ րա ժեք գյու ղատն տե սութ յան 
զար գա ցում, ար դիա կան տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րում, 
ներ մուծ ման փո խա րի նում, ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
ա վե լա ցում և տն տե սա վա րող նե րի գոր ծու նեութ յան հա
մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծում:  

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում շատ խնդիր ներ 
կան, և ներ կա յաց ված հար ցե րը կապ ված բնակ լի մա
յա կան ա ղետ նե րի հետ մտա հո գում է նաև ՀՀ կա ռա
վա րութ յա նը և  այ սօր կներ կա յաց նենք նշված խնդիր նե
րի լու ծում եր: Չ նա յած այդ խնդիր նե րին՝ մենք ու նենք 
նաև շատ դրա կան ազ դակ ներ. ու նենք խո շոր ըն կե
րութ յուն ներ, ո րոնք կա տա րում են  զգա լի ֆի նան սա
կան ներդ րում եր, նոր տեխ նո լո գիա ներ են կի րա ռում 
և հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցում թե՛ ար տադ րութ յան, 
թե՛ ար տա հան ման մեջ:

 Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յունն աշ խա
տանք ներ է ի րա կա նաց նե լու նոր ծրագ րով  պայ ման
ներ  ստեղ ծել, որ պես զի մեր երկ րում փոքր և մի ջին 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը ևս զար գա նան 
և  ե կա մուտ ներ ա պա հո վեն:   Գ յու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում կենտ րո նա նա լու ենք ո լոր տի ներդ րում ե
րի   ա պա հո վագ րութ յան, արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րաց ման, ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կիա րառ
ման և ժա մա նա կա կից ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի 
զար գաց ման վրա:  

Նշ ված թի րախ նե րին հաս նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է  ա ռաջ նա հերթ ներդ նել հետև յալ ծրագ րե րը. 

Գ յու ղատն տե սա կան ո լոր տի զար գաց ման հա
մար անհ րա ժեշտ դե զագ րե գաց ված գյու ղատն տե
սա կան տվյալ նե րի բա զա յի ստեղծ ման հա մար ի րա
կա նաց նե լու ենք Աշ խար հագ րա կան թվայ նաց ված 
հա մա կար գի (ԱԹՀ) ներդր ման ծրա գի րը: Արդ յուն
քում կու նե նանք հո ղե րի ֆի զի կա կան և  ի րա վա կան կա
դաստր, ին չը թույլ կտա վեր լու ծե լու հո ղե րի կար գա վի
ճա կը, մշա կո վի է այն թե  անմ շակ, ջրա յին ռե սուրս նե րի 
օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յու նը, տվյալ տա րած
քում ա ճեց վող մշա կա բույ սե րի տե սակ ներ, տե ղի ու նե
ցող աշ խար հագ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վութ յուն, կլի մա յի ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան մո նի
տո րին գա յին տվյալ նե րը, օ րի նակ՝ վնա սի գնա հա տում 
և  այլն:   Ել նե լով տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից՝ վեր ենք հա նե լու ման րա մասն հա
մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն նե րով, խորհր դատ վութ
յուն ենք տրա մադ րե լու մշա կա բույ սե րի տե սա կա նու, 
ո ռոգ ման ին տեն սի վութ յան, պա րար տան յու թե րի տե
սա կի վե րա բեր յալ: Ա ռանց քա յին է գյու ղատն տե սութ
յան մե խա նի զա ցիա յի խնդի րը: Այն լի նե լու է մեր կար
ևո րա գույն թի րախ նե րից, և  էա կան դե րա կա տա րում է 
ու նե նա լու հատ կա պես փոքր ու մի ջին  տնտե սութ յուն
նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման հա մար:   

Ար դեն իսկ ըն թա ցիկ տա րում մեկ նար կել է 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 ծրա գի րը: 

Այդ ծրագ րով   տնտե սա վա րող նե րի հա մար ի րա
կա նաց վում է լի զին գով մատ չե լի տո կո սադ րույ քով գյու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի մա տա կա րա րում:  Ծ րագ
րով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ար դեն իսկ 
տրա մադր վել է շուրջ 21 միա վոր տրակ տոր և 12 միա
վոր այլ գյուղ տեխ նի կա:   Բա ցի այդ, ստեղծ վե լու է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան Գ յու ղատն տե
սա կան տեխ նի կա յի կա յան (ԳՏԿ), ո րի շնոր հիվ կա րող 
են ժա մա նա կա կա կից գյու ղատնտխ նի կա յի ծա ռա յութ
յուն նե րից օգտ վել նաև այն փոքր տնտե սա վա րող նե
րը, ո րոնք չու նեն բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ՝ 
լի զին գի ծրագ րով գյուղ տեխ նի կա ձեռք բե րե լու հա մար:   

Ար տադ րո ղա կա նութ յան բարձ րաց ման ուղ ղութ
յամբ նա խա տե սում ենք ի րա կա նաց նել  նաև հետև
յալ ծրագ րե րը.   

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ժա մա
նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով մշակ վող ին տեն սիվ 
պտղա տու այ գի նե րի հիմն մամբ այ սօր կխթա նենք   
պտղա բու ծութ յան զար գա ցու մը և կա վե լաց նենք ար
տա հա նու մը:

Հա յաս տա նում զար գա ցում է ապ րում ջեր մո ցա
շի նութ յու նը. հիմ վում են նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե
րով հա գե ցած ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք 
ի րենց ար տադ րան քի զգա լի մասն ար տա հա նում են:    
Նա խա տես վում է նաև ա ջակ ցել փոքր հո ղա տես քե
րում բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի մշա կութ յամբ զբաղ
վող տնտես վա րող նե րին, ո րը մեծ պա հան ջարկ ու նի  
մի ջազ գա յին շու կա յում: Ուս տի, այդ մշա կա բույ սե րի 
ա ճե ցու մը փոքր տնտե սութ յուն նե րի հա մար շա հա վետ 
և  ե կամ տա բեր ուղ ղութ յուն կա րող է լի նել:    

Կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ներդր ման 
հա մար տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի 
սուբ սի դա վոր ման ծրագ րով էլ նա խա տես վում է խթա նել 
բազ մամ յա տնկարկ նե րում` պտղա տու և խա ղո ղի այ գի
նե րում, բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի դաշ տե րում ո ռոգ
ման արդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րի ներդր ման գոր ծըն թա
ցը:  Արդ յուն քում կու նե նանք բեր քի ո րա կի բա րե լա վում, 
հան րա պե տութ յան ջրա յին, է ներ գե տիկ և հո ղա յին ռե
սուրս նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծում, մշա կո
վի հո ղա տա րածք նե րի ընդ լայ նում` պո տեն ցիալ ո ռո գե լի, 
սա կայն փաս տա ցի չմշակ վող տա րածք նե րի մշակ ման 
խթա նում:   Բու սա բու ծութ յան ո լոր տում նա խա տես վում 
է ամ րապն դել նաև սերմ ա բու ծութ յան, սերմ ար տադ
րութ յան և սեր մա պոհվ ման սե լեկ ցիոն կա յան նե րի կա
րո ղութ յուն նե րը, ընդ լայ նել դրանց ցան ցը, ինչ պես նաև 
շա րու նա կել սեր մե րի ո րա կի ստուգ ման և պե տա կան 
սոր տա փոր ձարկ ման ծրա գի րը:   

Նա խա տես վում է շա րու նա կել գյու ղո լոր տին 
նպա տա կա յին վար կե րի տրա մադր ման պե տա
կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը՝ ա ռա վել բա րե լա վե լով 
պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես, տրա մադր վող մինչև 
3 մլն դ րա մի շե մը բարձ րաց նել՝ նվա զա գույն  շե մը 
սահ մա նե լով՝ 3, իսկ ա ռա վե լա գույ նը  10 մլն դ րամ և  
ա ռա վել մատ չե լի դարձ նել տո կո սադ րույ քը: Այս ծրա
գի րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի զար գաց նել փոքր և 
մի ջին տնտե սութ յուն նե րը, որ պես զի նրանք արդ յու նա
վետ գյու ղատն տե սութ յուն վա րեն՝ հիմ քում ու նե նա լով 
հստակ բիզ նես ծրա գիր: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յունն աշ
խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում նաև մեր ար տա հան
ման այ ցե քար տը հան դի սա ցող կոն յա կա գոր ծութ յան և 
գի նե գոր ծութ յան վար կա նի շի բարձ րաց ման և մր ցու
նա կութ յան ա պա հով ման հա մար: Այ սօր գոր ծում է խա
ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան զար գաց ման հիմ
նադ րա մը,  ո րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ստեղ ծել մի 
հար թակ, որ տեղ խա ղող ար տադ րող նե րը և մ թե րող նե
րը մի միանց հետ կհա մա գոր ծակ ցեն, ո րի արդ յուն քում 
կբա րե լավ վի գի նու և կոն յա կի ար տադ րան քի ո րա կը, 
կբարձ րա նա հայ կա կան գի նու ճա նա չե լիութ յու նը և 
կա վե լա նա ար տա հա նու մը:   Ներ կա յում գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար ար դիա կան է մում 
ար տադ րած գյուղմ թեր քի ի րա ցու մը և վե րամ շա կող նե
րի կող մից ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի ժա
մա նա կին կա տա րու մը: 

Նա խա րա րութ յու նը մշա կել է Գ յու ղատն տե սա
կան հում քի մթե րումն ե րի նպա տա կով ագ րո վե րամ
շակ ման ո լոր տին մատ չե լի պայ ման նե րով վար կե րի 
տրա մար ման ծրա գիր: Վե րամ շա կող նե րին կտրա
մադր վեն մատ չե լի տո կո սադ րույ քով վար կեր, ո րոնք 
պետք է նպա տա կաուղղ վեն բա ցա ռա պես մթեր վող 
գյու ղատն տե սա կան հում քի ար ժե քի վճար մա նը: Այս
պի սով` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար 
հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի կարճ ժամ կե տում ստա
նալ ի րաց ված հում քի ար ժե քը:   

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում շա րու նակ վում է 
ար դիա կան մալ անհ րա ժեշտ մաս նա գետ նե րով հա
մալր ման հար ցը: Այդ նպա տա կով մենք կվե րա կա
ռու ցենք Խորհր դատ վա կան բլո կը: ՀՀ կրթութ յան և 
գի տութ յան  նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ, Եվ րո
պա կան Միութ յան ա ջակ ցութ յամբ նա խա տե սում ենք 

Լո ռու մար զում  ստեղ ծել ագ րա րա յին կրթա կան կլաս
տեր,  որն իր մեջ կնե րա ռի միջ նա կարգ, բարձ րա գույն 
և գի տա կան մաս, ինչ պես նաև կպա րու նա կի գործ նա
կան դա սըն թաց ներ,  այս պի սով  կբարձ րաց նենք ֆեր
մե րա յին կրթութ յան մա կար դա կը մեր երկ րում:  

Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի ծրագ րով նա խա տե սում ենք նաև գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի շրջա նում ի րա կա նաց նել լայ նա
մասշ տաբ ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ՝ պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի վե րա բեր յալ և հետ ևո ղա
կան լի նել ծրագ րե րի ի րա գործ ման ըն թաց քին:   

Գ յու ղատն տե սութ յան կար ևոր ուղ ղութ յուն նե րից է 
նաև ա նաս նա բու ծութ յան ճյու ղի զար գա ցու մը, ո րը թույլ 
կտա մեր ազ գաբ նակ չութ յանն ա պա հո վել ո րակ յալ 
կաթ նամ թեր քով և մ սամ թեր քով: Տոհ մա բու ծա րան նե
րի ստեղծ ման և զար գաց ման ծրագ րով նա խա տես
վում է հան րա պե տութ յու նում տա վա րի նա խիր նե րը 
հա մալ րել բարձ րար ժեք տոհ մա յին կեն դա նի նե րով: 
Ո լոր տի կար ևոր նա խա պայ ման է նաև ա նաս նա բու
ժութ յան զար գա ցու մը՝ որ պես հան րա պե տութ յու նում 
հա կաա նաս նա հա մա ճա րա կա յին կա յուն ի րա վի ճա կի 
ա պա հով ման ե րաշ խիք:  Նա խա րա րութ յու նը նա խա
տես վում է մշա կել գոր ծուն մե խա նիզմ եր պատ վաս
տում ե րի ո րա կի բարձ րաց ման և մա տուց վող ծա ռա
յութ յուն նե րի բա րե լավ ման հար ցե րում:   Ան տա ռա յին 
ո լոր տում նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել ան տառ
պահ պան ման ծա ռա յութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ ման, 
հսկո ղութ յան և  ան տառ նե րի  կա ռա վար ման արդ յու նա
վե տութ յան բարձ րաց ման ծրա գիր:   

Մեր ու շադ րութ յան կենտ րու նում է լի նե լու 
նաև  սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հո վու
մը, ուս տի նա խա տե սել ենք ներդ նել գյու ղատն տե սա
կան կեն դա նի նե րի նույ նա կա նաց ման, հաշ վառ ման 
և հա մա րա կալ ման թվայ նաց ված հա մա կարգ, բարձ
րաց նել սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան լա բո րա տոր 
հսկո ղութ յան մա կար դա կը, պար զեց նել վար չա րա րութ
յու նը ներ մուծ վող սննդամ թեր քի ո րա կի նկատ մամբ,  
խստաց նել սննդի ո րա կի վե րահս կո ղու թու նը, փու լա յին 
ան ցում կա տա րել պար տա դիր սպան դա նո ցա յին մոր
թի կի րառ մա նը:   

Թ վարկ ված ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յու նը և 
գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար հիմ ա կան 
խնդի րը ռիսկն է, որն ու նեն  գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րը՝ ո լոր տում ներդ րում եր կա տա րե լու հա
մար:  Դ րա հա մար ի րա կա նաց նե լու ենք նաև ար տադ
րո ղի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված հա մա լիր մի ջո ցա
ռում եր:  

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե
սութ յու նում հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներդր ման 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րով նա խա տե սում 
ենք վար կա յին տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վոր ման կի
րա ռում, ո րով գրե թե կբա ցառ վեն կարկ տա հա րութ յան 
վնաս նե րը, կբարձ րա նա ա պա հո վագ րութ յան հա մար 
գրավ չութ յու նը, կբա րե լավ վի բեր քի ո րա կը, կա վե լա
նան տնտե սա վա րող նե րի ե կա մուտ նե րը: Ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յու նը նա խա տե սում է 
ստեղ ծել հա կա կարկ տա յին պաշտ պա նութ յան  հա մա
կար գի ա ռա վել արդ յու նա վետ  և փոխլ րաց նող  հա մա
կարգ՝  նե րա ռե լով նաև  հրթի ռա յին պաշտ պա նութ յան 
ժա մա նա կա կա կից մի ջոց ներ:  Գ յու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յու նը նա խա տե սում է ա պա հո վագ րա
կան հա մա կար գի ներդր մամբ ճիշտ և թի րա խա յին 
ներդ րում ե րի հոսք ա պա հո վել: Այն կու նե նա կրկնա կի 
արդ յունք՝ կբարձ րաց նենք գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տի արդ յու նա վե տութ յու նը և կա պա հո վենք նոր ներդ
րում եր: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը 
նա խա տե սում է 2018 թվա կա նից սկսել ա պա հո վագ
րա կան հա մա կար գի փորձ նա կան ծրագ րի կի րա
ռու մը:   Թ վարկ ված  ծրագ րե րից զատ՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան տնտե սա կան զար գաց ման և ներդ
րում ե րի նա խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ  աշ խա
տանք ներ են ի րա կա նաց վում, որ պես զի  հնա րա վո
րութ յուն ներ  ստեղծ վի  փոքր ու մի ջին գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հա մար, որ պես զի նրանք միա վոր
վեն  և  մեկ ապ րան քա նի շի ան վան ներ քո ար տա հա
նեն ի րենց ար տադ րան քը:   

Ամ փո փե լով վե րոնշ յալ  ծրագ րե րը՝  պետք է նշենք, 
որ դրանք միտ ված են  ո լոր տում ի րա կա նաց վող  հա
մա կար գա յին զար գա ցում ե րին, ո րոնք մեզ հնա րա
վո րութ յուն կտան 23 տա րի անց ու նե նալ անհ րա ժեշտ 
և բա վա րար հիմք, որ պես զի մեր երկ րում զարկ տանք 
արդ յու նա բե րա կան, ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե
րով հա գե ցած, բարձ րա կարգ  մաս նա գետ նե րով հա
մալր ված գյու ղատն տե սութ յա նը:   
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ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ֆան տան հա մայն
քում է գտնվում Սու րիկ Ա ռա քել յա նի, ըն տա նե
կան ֆեր մե րա յին գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում 
ստեղծ ված վե րամ շակ ման փոք րիկ ար տադ րա
մա սը, ո րը մաս նա գի տա ցել է բու սա կան ծագ
ման յու ղե րի ար տադ րութ յան գծով: Հիմ ա կան 
ար տադ րա տե սա կա նին, Սու րիկ Ա ռա քել յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կտա վա տի յուղն է, ո րի հում քի 
ստաց ման հա մար ֆեր մե րը կա տա րում է զանգ
վա ծա յին ցան քեր, կազ մա կեր պում է նաև սեր
մար տադ րութ յուն:

Ան հեր քե լի է բու սա կան յու ղե րի ա ռող ջա րար 
լի նե լու հան գա ման քը, մա նա վանդ, երբ դրանք 
պատ րաստ վում են օր գա նա կան ծագ ման հում
քից: Եվ քա նի որ կտա վա տի յու ղը լայն կի րա
ռութ յուն ու նի ոչ միայն հայ կա կան ա վան դա կան 
խո հա նո ցում, այլև օժտ ված է բու
ժա կան նշա նա կութ յամբ, Ֆան տա
նի բնա կիչ Սու րիկ Ա ռա քել յա նը, 
տա րի ներ ա ռաջ ձեռ նա մուխ ե ղավ 
կազ մա կեր պել թե՛ կտա վա տի ար
տադ րութ յուն, և թե՛ դրա նից պատ
րաստ վող, ո րա կա կան և հա մա յին 
հատ կա նիշ նե րով աչ քի ընկ նող 
յուղ: Վեր ջինս ար տադր վում է սա ռը 
ճզմման ե ղա նա կով, ին չի արդ յուն
քում պահ պան վում են բույ սի ո րա
կա կան հատ կա նիշ նե րը, վի տա մի
նա յին կազ մը: Սու րիկ Ա ռա քել յա նը 
նշում է, որ կտա վա տի հում քը, յու
ղի ստաց ման նպա տա կով, օգ տա
գործ վում է ա ռանց բո վե լու, ո րը 
նույն պես նպաս տում է ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րի պահ պան մա նը: 
Թե՛ ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցում, և թե՛ ցան քի 
ու մշա կութ յան աշ խա տանք նե րում ընդգրկ ված են 
հիմ ա կա նում ըն տա նի քի ան դամ ե րը, իսկ բեր
քա հա վա քի ըն թաց քում ու նե նում են նաև սե զո նա
յին աշ խա տող ներ: Յու րա քանչ յուր տա րի ցա նում 
են 34 հա կտա վատ, ո րը հեկ տա րից ա պա հո վում 
է 1,52 տոն նա բերք: 

«Ո րակ յալ հումք ստա նա լու հա մար կար ևոր
վում է ագ րո տեխ նի կա յի կա նոն նե րի պահ պա նու
մը, հո ղի մշա կութ յան աշ խա տանք նե րի ճիշտ և 
ժա մա նա կին կա տա րու մը: Այս պես, օ րի նակ` ո րակ
յալ յուղ ստա նա լու հա մար պետք է օգ տա գործ վի 
միայն օր գա նա կան պա րար տան յու թով սնուց ված 
կտա վատ: Այ լա պես, ա զո տա կան պա րար տան
յու թով պա րար տաց նե լու դեպ քում, կտա վա տից 
ստաց ված յու ղը փո խում է հա մա յին հատ կա նիշ
նե րը, տու ժում է նաև ար տադ րան քի ապ րան քա յին 
տես քը, յու ղի գույ նը լի նում է մուգ կարմ րա վուն և  ոչ 
գրա վիչ», նշում է փոր ձա ռու մաս նա գե տը, ա պա 
հա վե լում, որ հո ղը չի՛ սի րում թե րա հա վա տութ յուն, 
նրան պետք է հա վա տով և վս տա հութ յամբ մո տե
նալ: «Ա ռանց չար չա րան քի և ջան քեր ներդ նե լու 
ոչն չի չե՛ս հաս նի: Կար ևո րը ազ նիվ աշ խա տելն է, 
յու րա քանչ յուր ոք պետք է պա տաս խա նատ վութ
յան զգա ցում ու նե նա իր խղճի ա ռաջ՝ այս կամ 
այն գոր ծը կա տա րե լուց: Իսկ ազ նիվ աշ խա տան քը 
միշտ էլ փոխ հա տուց վում է բա րի քով»,հա մոզ ված 
է Սու րիկ Ա ռա քել յա նը: Թեև գո մաղ բով պա րար
տաց նե լու դեպ քում մեծ է չար չա րան քը, գոր ծըն
թացն աշ խա տա տար է (պատ րաստ վում է կոմ
պոստ, ո րը մտցվում է հող), այ նու ա մե նայ նիվ, ֆեր
մե րը չի զլա նում, պատ րաստ է կա տա րել դժվա րին 
և  աշ խա տա տար այդ աշ խա տան քը, միայն թե 

ո րակ յալ հումք ստաց վի: « Չէ՞ որ կտա վա տի յուղն 
օգ տա գոր ծում են նաև բուժ ման նպա տա կով: Դ րա 
հա մար պետք է ո րակ յալ ար տադ րանք թո ղար կել, 
չի՛ կա րե լի խա բել սպա ռո ղին», իր հա մոզ մունքն է 
հայտ նում ֆեր մե րը: 

Թեև ար տադ րան քը չու նի օր գա նա կա նի սեր
տի ֆի կատ, այ նու ա մե նայ նիվ, լիո վին բա վա րա րում 
է վեր ջի նիս պա հանջ նե րը: Կ տա վատ մշա կում են 
նաև ՀՀ Գե ղար քու նի քի, Շի րա կի, Ա րա գա ծոտ նի 
մար զե րում. ֆեր մե րը, որ պես հումք օգ տա գոր ծե լու 
հա մար, ար տադ րութ յան մեջ եր բեմ կա տա րում 

է նաև մթե րում եր: Այդ դեպ քում ցան քի 
և մ շա կութ յան աշ խա տանք նե րը հիմ ա
կա նում կա տար վում են իր ցու ցում ե րով, 
որ պես զի ստաց վի ո րա կի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան հումք և յու ղի բարձ րո
րակ ար տադ րանք: Ի դեպ, ար տադ րում են 
նաև ար ևա ծաղ կի (չռա ֆի նաց ված), դդմի, 
հա մե մի, կա նե փի սեր մե րից, ինչ պես նաև 
նշի և ծի րա նի կո րիզ նե րից ստաց ված յու
ղեր, ու նե նում են նաև քուն ջու թի և  ըն կույ
զի յու ղի պատ վեր ներ: Ար տադ րան քի գի
նը, ըստ Սու րիկ Ա ռա քել յա նի, թեև մատ
չե լի է, այ նու ա մե նայ նիվ առ կա է ի րաց ման 
խնդի րը: Պատ ճա ռը, ըստ ար տադ րո ղի, 
բնակ չութ յան ցածր գնո ղու նա կութ յունն է: 
«Այս պես, օ րի նակ, ար ևա ծաղ կի չզտված 
ձե թը մեծ կի րա ռութ յուն ու նի հայ կա կան 
ա վան դա կան խո հա նո ցում, սա կայն, ոչ 
բո լոր տնա յին տնտե սու հի ներն են ի վի

ճա կի գնե լու այն: Թեև մա քուր, հա վե լան յու թե րից 
զերծ և  ա նա րատ այդ յու ղով պատ րաստ ված աղ
ցան ներն ու ճա շա տե սակ ներն աչ քի են ընկ նում 
հա մա յին հատ կա նիշ նե րով, բայց դժվա րութ յամբ 
են ի րաց վում: Եվ դա այն դեպ քում, երբ ստաց վում 

է ա ռող ջա րար սնունդ», նշում է  Սու րիկ Ա ռա քել
յա նը: 

Պետք է ճիշտ կա տա րել նաև ար տադ րան
քի տա րա յա վո րու մը, բու սա կան յու ղե րը պետք 
է պահ պան վեն, մուգ տա րա նե րում, դրվեն մութ 
և սա ռը տե ղում, որ պես զի պահ պան վեն յու ղե րի 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը: Ս տաց ված ար տադ
րա տե սա կա նու փա թե թա վոր ման հա մար ար տադ
րա մասն ու նի նաև հոս քագ ծի անհ րա ժեշ տութ յուն: 
Ինչ վե րա բե րում է ի րաց մա նը, այդ խնդրի կար գա
վոր ման հա մար, Սու րիկ Ա ռա քել յա նի կար ծի քով, 
պետք է մուտք գոր ծել մի ջազ գա յին շու կա, սա կայն 
դրա հա մար պետք է ձեռք բե րել հա մա պա տաս
խան փաս տաթղ թեր, սեր տի ֆի կատ և  այլն: Այդ 
նպա տա կով պետք է ընդ լայ նել ար տադ րութ յու նը, 
սա կայն այս տեղ նույն պես ներդ րում եր են հար
կա վոր, ո րը չի կա րող կա տա րել փոք րիկ ար տադ
րա մա սը: Ար տադ րում են ա վե լի քան 20 ա նուն յու
ղա տե սակ ներ: Ար տադ րանքն ա ռայժմ թո ղար կում 
են՝ ըստ պա հան ջար կի, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում՝ կա տա րում են նաև ա ռա քում եր: Ֆեր մե րը 
զբաղ վում է նաև մեղ վա բու ծութ յամբ, ստա նում է 
բարձ րո րակ ա նա րատ մեղր: 

Չ նա յած դժվա րութ յուն նե րին` լա վա տես է: «Երբ 
Նոյն ի ջավ Ա րա րա տից, Աստ ված նրան խոս տա
ցավ, որ օրհ նե լով պի տի օրհ նի նրա աշ խա տան քը, 
նրա տա րած քը, եր կի րը, որ տեղ պի տի ապ րի Նո յը՝ 
իր ըն տա նի քով: Այդ պի սով, Հա յաս տա նը և Ար ցա
խը այդ օրհն ված երկր ներն են, դրա շնոր հիվ է, որ 
հա մեղ է  մեզ մոտ ար տադր ված միր գը, բան ջա րե
ղե նը, մի սը, կա թը, և նույ նիսկ՝ ջու րը», իր խոս քը 
եզ րա փա կում է Սու րիկ Ա ռա քել յա նը: 

ԱԶՆԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎՈՒՄ Է ԲԱՐԻՔՈՎ
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Ս պի տա կի պե տա կան քո լե ջը հիմ ադր վել է 1994 թ ին: Քո
լե ջը ստեղծ վեց հան րա պե տութ յան հա մար տնտե սա պես ծանր 
տա րի նե րին, ՀՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի աշ խա տա կից
ներ՝ ա կա դե մի կոս, Լե նին յան մրցա նա կի դափ նե կիր Թի նա Լ ևա
նի Ա սաթ յա նիի և դոկ տորպրո ֆե սոր Օլ գա Ա շո տի Ջու հար յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ և  ան մի ջա կան ա ջակ ցութ յամբ: Իր 23ամ յա 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում Ս պի տա կի քո լե ջի տնօ րի նութ յու
նը, ողջ ման կա վար ժա կան կո լեկ տիվն ա նընդ մեջ աշ խա տանք 
են կա տա րում մաս նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման, 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի, ան հա տա կա նութ յան ա զատ 
զար գաց ման, քա ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ յան, ազ գա յին ար
ժա նա պատ վութ յան, հայ րե նա սի րութ յան և օ րի նա կա նութ յան 
դաս տիա րակ ման ուղ ղութ յամբ: «Ագ րոլ րա տու» թեր թի հյուրն է 
քո լե ջի տնօ րեն Ջու լիե տա Թան կա բեկ յա նը: 

 Տի կին Թան կա բեկ յան, ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն ներ են ու սու
ցան վում քո լե ջում: 

 Ս պի տա կի պե տա կան քո լե
ջում ու սու ցան վում են « Հաշ վա պա
հա կան հաշ վա ռում աու դիտ», « Փո
խադ րում ե րի կազ մա կեր պու մը և 
կա ռա վա րու մը տրանս պոր տում», 
« Հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի և ավ
տո մա տաց ված հա մա կար գե րի 
ծրագ րա յին ա պա հո վում», ինչ պես 
նաև «Գ յու ղատն տե սա գի տութ յուն» 
մաս նա գի տութ յուն նե րը:

 Գաղտ նիք չէ, որ ու սա նող նե
րի կրթա կան մա կար դա կը պայ
մա նա վոր ված է նաև դա սա վան
դող դա սա խոս նե րով: Ի՞նչ կա սեիք 
դա սա խո սա կան կազ մի մա սին: 

 Քո լե ջի գոր ծու նեութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րից մե կը կա յա նում է 
նրա նում, որ այն ու նի մաս նա գի տա կան եր կա րամ յա փորձ ու նե ցող, 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ դա սա խոս ներ, ո րոնց ա մե նօր յա քրտնա
ջան աշ խա տանքն իր պտուղ ներն է տա լիս: Քո լե ջում աշ խա տում 
են 21 բարձ րա գույն կրթութ յամբ և մեկ մի ջին մաս նա գի տա կան 
կրթութ յամբ դա սա խոս ներ: Ա ռաջ նորդ վե լով « Ման կա վար ժը դա դա
րում է այդ պի սին լի նե լուց այն պա հից, երբ դա դա րում է սո վո րել» 
սկզբուն քով` դա սա խոս ներն ա նընդ հատ ծա նո թա նում են կրթա կան 
հա մա կար գում և ա ռան ձին ծրագ րե րում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ
յուն նե րին, կա տա րե լա գոր ծում դրանք, զբաղ վում ինք նակր թութ
յամբ և ինք նա զար գաց մամբ, անմ ա ցորդ նվիր վում ու սա նող նե րին` 
գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման, հմտութ յուն նե րի ու կա րո ղութ յուն նե րի 
ձևա վոր ման գոր ծին:

Կր թօ ջա խը ինչ պի սի՞ բա րե փո խում ե րի ու կա ռուց ված քա յին 
փո փո խութ յուն նե րի է են թարկ վել մինչև օրս: 

2012–2013 թթ. ու սում ա կան տար վա նից Ս պի տա կի պե տա կան 
քո լեջն իր գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նում է նոր ու սում ա կան 
շեն քում (ՀՀ կա ռա վա րութ յան 13.02.2012 թ ի թիվ 192Ա ո րոշ ման 
հա մա ձայն, Ս պի տա կի քոլեջին հատ կաց վել է ան շարժ գույք Ա վե
տիս յան 273 հաս ցեում՝ ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով): 

Նա խորդ տա րի կա տար վել է ու սում ա կան շեն քի վե րա նո րո
գում և կենտ րո նաց ված ջե ռուց ման անց կա ցում: Բա րե կարգ ման 
աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են: Ինչ վե րա բե րում է կա ռուց ված
քա յին փո փո խութ յուն նե րին, ա պա 2001 թթ. օ գոս տո սի 10ի « Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա
կան կրթութ յան հա մա կար գի ռա ցիո նա լաց ման ծրա գի րը հաս տա
տե լու մա սին» N 741 ո րոշ ման հա մա ձայն, Ս պի տա կի նախ կին N90 
ՄՏՈՒն լու ծար վել է և ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2002 թ.ի հոկ տեմ բե րի 
10ի N1621Ա ո րոշ մամբ միա ցել է Ս պի տա կի պե տա կան քո լե ջին: 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 10062011 թ ի N781Ն ո րոշ մամբ, Ս պի տա կի 
պե տա կան քո լե ջին է միա ցել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան Ս պի տա կի պե տա կան գյու
ղատն տե սա կան քո լե ջը, ո րի արդ յուն քում  Ս պի տա կի պե տա կան 
քո լե ջը դարձել է նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կրթա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող միակ ու սում ա կան հաս տա տութ յունը  
տա րա ծաշր ջա նում: Ել նե լով ու սու ցան վող մաս նա գի տութ յուն նե րի 
ար դիա կան պա հանջ նե րից` աշ խա տա շու կա յում մրցու նակ մաս
նա գետ ներ պատ րաս տե լը մեր ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից է: Այդ 
է պատ ճա ռը, որ այ սօր վա սուղ աշ խա տա տե ղե րի պա րա գա յում 
ան գամ, շրջա նա վարտ նե րի զգա լի մասն աշ խա տում է հան րակր
թա կան դպրոց նե րում, տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րում՝ որ պես 
տնտե սա գետ ներ, հաշ վա պահ ներ, գոր ծա վար ներ: Շր ջա նա վարտ
նե րից 14ը ու սու մը շա րու նա կում են բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում: Բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող շրջա
նա վարտ նե րն, ա ռանց քննութ յան, ու սու մը շա րու նա կում են բարձ
րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տութ յուն նե րի երկ րորդ կուր սում: Քո լեջն ու նի նո րա գույն 
հա մա կար գիչ նե րով հա մալր ված լսա րան ներ, ավ տո գոր ծի դա սա
վան դման տեխ նի կա յով հա գե ցած կա բի նետ: 

Բազ մա թիվ շնոր հա կա լագ րեր են ստաց վել մեր շրջա նա վարտ
նե րի աշ խա տա վայ րե րից և Ազ գա յին բա նա կում ծա ռա յող մեր ու
սա նող նե րի զո րա մա սե րից: Ս պի տա կի պե տա կան քո լե ջի շրջա նա
վարտ նե րը մեր հաս տա տութ յան դես պան ներն ու քա րո զիչ ներն են, 
նրա հե ղի նա կութ յունն ու պա տի վը բարձր պա հող նե րը: 

ՔՈԼԵՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՆԱԿ 
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

Է ջի նյու թե րը`  Նելլի Սահակյանի
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Պա րոն Թ ևոս յան, հա մայն քի գյու ղատն տե սա
կան, հա տուկ նշա նա կութ յան հո ղե րը որ քա՞ն տա
րածք են զբա ղեց նում, բնա կիչ նե րի հիմն ա կան մա սը 
որ տե՞ղ է աշ խա տում:

Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րը կազ
մում են 1200 հա, ինչ պես նաև ու նենք 34հա հանգս
տի գո տի: Մեր հա մայն քի բնակչ նե րը հիմ ա կա նում 
զբաղ վում են այ գե գոր ծութ յամբ: Տա րած քում առ կա է 
500 հա ին տեն սիվ այ գի ներ, ե թե մի ըն տա նի քը մեկ 
հա այ գի է ու նե նում, կա րո ղա նում է հո գալ իր ամ բողջ 
հոգ սե րը: Հա մայն քի տա րած քում է գտնվում Լու սա կեր
տի թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կան, թան կար ժեք քա րե րի 
գոր ծա րա նը, հան քեր, Գ յու ղատն տե սա կան քո լե ջը, 

ե րեք մսուրման կա պար տեզ, ե րեք դպրոց, ո րոնք բնա
կիչ նե րի հա մար ա պա հո վում են աշ խա տա տե ղեր: Գ յու
ղում բնակ վող բազ մա թիվ եզ դի ըն տա նիք ներ հաշտ ու 
հա մե րաշխ ապ րում և  աշ խա տում են հայ բնակ չութ յան 
հետ: Փախս տա կան ըն տա նիք նե րը սե փա կա նաշ նորհ
ման  ժա մա նակ ստա ցել են այ գի ներ, վա րե լա հո ղեր և 
տ նա մերձ հո ղա մա սեր, որ տեղ կա ռուց ել են սե փա կան 
տներ՝ մի մա սը` ի րենց, մյուս մասն էլ` պե տութ յան մի
ջոց նե րով:

 Ձեր ղե կա վա րած հա մայն քում, 30 տա րի նե րի 
ըն թաց քում շատ կար ևոր աշ խա տանք ներ եք կա տա
րել, դրան ցից ո՞րն է ա մե նա հի շար ժա նը:

Այս տա րի նե րի ըն թաց քում, իս կա պես բազ մա թիվ 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել, բայց ա մե նա կար ևոր 
աշ խա տանքն իմ հո վա նա վո րութ յամբ հա մա րում եմ սբ. 
Հով հան նես ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը: 2007 թ. սկսվել է շի
նա րա րութ յու նը և նա խա տե սել ենք ա վար տին հասց նել 
այս տա րի:

Ա ռա ջի կա յում ի՞նչ աշ խա տանք ներ ու նեք ի րա
կա նաց նե լու:

Ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը շատ են՝ բա րե կար
գում ենք փո ղոց նե րը, հիմ ա կա նում զբաղ վում ենք նոր 
աշ խա տա տե ղերի ստեղծմամբ: Ար դեն հա մայն քում 
տեղակայված է նոր հա մա կար գի 20 25 հա հա կա
կարկ տա յին ծա ծա կույթ, որը օ րի նակ կծա ռա յի, որ բո
լորն էլ անց նեն հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի տե ղադր
մա նը, որ պես զի կա րո ղա նան պահ պա նել բեր քը, քա նի 

 Կո տայ քի մար զի Նոր Գե ղի գյու ղը հիմ ադր վել է հար յուր տա րի ա ռաջ, նախ կի նում այն ան վա նել 
են Ճատկ ռան, Լու սա կերտ, այ նու հետև` Բազ մա վան: 1964 թ. գյու ղում հյու րըն կալ ված կա նա դա հա յե րը 
Բազ մա վա նը նմա նեց րել են Արևմտ յան Հա յաս տա նի տա րած քում մա ցած Հին Ք ղիին և նույն թվա կա
նին էլ ՀՍՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ո րոշ մամբ գյու ղը վե րան վան վել է Նոր Ք ղի, ժա մա նա կի ըն թաց քում՝ 
Նոր Գե ղի: Գ յուղն այ սօր ու նի 1500 տնտե սութ յուն,  6500 բնա կիչ, շուրջ 500 հեկ տար պտղա տու այ
գի ներ: 1986 թ. գյուղ սո վե տի նա խա գահ է նշա նակ վել և մինչև այ սօր գյու ղա պետ է ընտր վել 1945 թ. 
ծնված Ֆ րոն տիկ Թ ևոս յա նը:

Եր կար ժա մա նակ աշ խա տել է «Արզ նի» ա ռող ջա րա նում՝ տնօ րե նի տե ղա կալ, Մար մա րիկ հանգստ
յան տան տնօ րեն: Օգ տա գոր ծե լով իր եր կա րամ յա աշ խա տան քա յին փոր ձը, 30 տա րի ղե կա վա րե լով 
Նոր Գե ղիի  հա մայն քը`  կա րո ղա ցել է լու ծել լու սա վո րութ յան, աս ֆալ տա պատ ման, խմե լու և  ո ռոգ ման 
ջրե րի, գա զա ֆի կաց ման և  այլ բնույ թի  բազ մա թիվ կար ևոր խնդիր ներ, ո րոնք զգա լի կեր պով թեթ
ևաց րել են գյու ղի բնա կիչ նե րի սո ցիալկեն ցա ղա յին պայ ման նե րը:

 

որ բնութ յան՝ ե ղա նա կի փո փո խութ յու նը իր հետ բե րում 
է ա ղե տա բեր քա մի ներ, կար կուտ ներ:

Ո ռոգ ման, խմե լու ջրով ա պա հո վվա՞ծ է այ սօր 
գյու ղա ցին և  ընդ հան րա պես, ի՞նչ խնդիր ներ կան:

 Խ մե լու ջու րը տրվում է 24 ժամ, Նոր Գե ղիում 
շատ լավ է լուծ ված նաև ո ռոգ ման ջրի հար ցը, փակ 
ցան ցով է ո ռոգ վում:  Խմե լու և  ո ռոգ ման ջրի մա տա
կա րար ման հետ կապ ված բո ղոք ներ չկան: Հա մայն քի 
մոտ 80 %ը գա զա ֆի կաց ված է: Սա կայն գյու ղա միջ
յան ճա նա պարհ նե րի աս ֆալ տա պատ ման խնդիր կա, 
փո սե րը ժա մա նա կա վո րա պես լցնում ենք մինչ աս ֆալ
տա պա տու մը: Մենք ու նենք « Բա նա վան» թա ղա մաս, 
որ տեղ ջրա մա տա կա րա րու մը 15 ժամ է: Այն գտնվում է 
գյու ղից ե րեք կի լո մետր հե ռա վո րութ յան վրա, որ քան էլ 
ցան կա նամ, որ այդ թա ղա մա սում ևս աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց վեն, սակայն հե ռա վո րութ յան պատ ճա ռով 
չի հա ջող վում: Հա մայնք նե րում նմա նա տիպ խնդիր ներ 
կա ռա ջա նան նաև օպ տի մա լաց ման դեպ քում, չնա յած 
դեմ եմ օպ տի մա լաց մա նը:

Զ րույ ցի ա վար տին հա մայ նքի ղե կա վար Ֆ. 
Թ ևոս յա նը նշեց, որ ա մե նից շատ ցան կա նում 
է, որպեսզի Հայաստանում ա ռաջ նա հերթ խա ղա
ղութ յուն լի նի, իսկ նոր աշ խա տա տե ղե րն էլ  ա վե լա
նան:

 
ՄԱՆՎԵԼ  ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ    

« Բա րիք գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յուն» սպա
ռո ղա կան կոո պե րա տի վը, ո րը գոր
ծում է ՀՀ Վա յոց ձո րի մար զի Ա րե
նի հա մայն քում, ստեղծ վել է 2014 
թ.ին՝ « Հեյ ֆեր Հա յաս տան» և մի
ջազ գա յին այլ կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ա ջակ ցութ յամբ: Կոո պե րա տի
վի ա ռաջ նա հերթ խնդի րը ո րակ յալ 
մրգի ար տադ րութ յան, ինչ պես նաև` 
ար տա հան ման կազ մա կեր պում է: 

Ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տիվի նա
խա գահ Ա հա րոն Խա չատր յա նի տե ղե
կաց մամբ, կոո պե րա տի վի անդամ ե
րին, որ պես մաս նա գի տա կան ա ջակ
ցութ յուն, տրվում է անվ ճար խորհր
դատ վութ յուն՝ բույ սե րի, վնա սա տու նե րի 
և հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի մի
ջո ցա ռում ե րի կա տար ման ժամ կետ նե
րի, մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րի, նո րա
գույն տեխ նո լո գիա նե րի և  այլ հար ցե րի 
վե րա բեր յալ: Կոո պե րա տի վի ան դամ
նե րը հա մա տեղ են գնում թու նա քի մի
կատ ներն ու պա րար տան յու թե րը, ո րը 
նպաս տում է գնե րի մատ չե լիութ յա նը: 
Ար տադր ված միրգն ու բան ջա րե ղե նը 
վա ճա ռում են ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան կող մից բաց ված 
գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման շու կա յում 
(Եր ևա նի Կաս յան փո ղոց): Կոո պե
րա տի վի ո րոշ ան դամ ե րի, մրցույ թը 
շա հե լու արդ յուն քում, տրա մադր վել 
է դրա մաշ նորհ, ո րով ձեռք են բեր վել 
մրգի չո րաց ման սար քա վո րում եր: 
Չ րա գոր ծութ յան ճիշտ կազ մա կերպ ման 
նպա տա կով ևս կոո պե րա տի վի ան դամ

նե րին մա տուց վել է մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վութ յուն: Նա խա տե սել են 
ստեղ ծել սառ նա րա նա յին տնտե սութ
յուն, սա կայն այն ֆի նան սա կան լուրջ 
ներդ րում եր է պա հան ջում, ին չը չի կա
րող կա տա րել կոո պե րա տի վը: « Սառ
նա րա նա յին տնտե սութ յան առ կա յութ
յան դեպ քում միր գը կա րող ենք պա հես
տա վո րել և ձմ ռան ա միս նե րին վա ճա ռել 
ա վե լի նպաս տա վոր գնե րով, բա ցի այդ, 
հնա րա վոր կլի նի նաև կազ մա կեր պել 
ար տա հա նում: Սա կայն, ա ռանց ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յան, չեն կա րող 
ստեղ ծել սառ նա րա նա յին տնտե սութ
յուն», եզ րա հան գում է Ա հա րոն Խա
չատր յա նը: 

Կոո պե րա տիվն ու նի 17 հիմ ա դիր 
ան դամ, ո րոնց հիմ ա կան զբաղ վա
ծութ յունն այ գե գոր ծութ յունն է, մշա կում 
են խա ղո ղի, ծի րա նի և դեղ ձի այ գի ներ: 
Կոո պե րա տի վի ստեղծ մանն ա ջակ ցել 
է նաև Ա րե նիի գյու ղա պե տա րա նը: Ինչ 
վե րա բե րում է հո ղի մշա կութ յան աշ
խա տանք նե րին, ա պա դրանք ա ռայժմ 
կա տա րում են մաս նա վոր տեխ նի կա
յով, կոո պե րա տի վը դեռևս չու նի իր 
սե փա կան տեխ նի կան, չնա յած, նա
խա գա հի հա վաստ մամբ, տեխ նի կա յի, 
և հատ կա պես՝ տրակ տո րի անհ րա ժեշ
տութ յու նը շատ մեծ է: Դա հնա րա վո
րութ յուն կըն ձե ռի հո ղա տա րածք նե րը 
մշա կել՝ հա մա ձայն նախ նա կան պլա
նա վոր ման, ո րի արդ յուն քում կմե ծա նա 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը, միա ժա մա նակ 
կտնտես վի նաև դիզ վա ռե լի քը: « Կոո պե

րա տի վը չու նի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա տեխ նի կան 
ձեռք բե րել լի զին գա յին ե ղա նա կով», 
հա վե լում է Ա հա րոն Խա չատր յա նը: 
Կոո պե րա տի վի նպա տակ նե րից մեկն 
էլ՝ ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ընդ լայ
նում է, ո րը նույն պես լուրջ ներդ րում
ներ է պա հան ջում: Ար տադր վող բեր քի 
քա նա կութ յան ա վե լա ցու մը հնա րա վո
րութ յուն կստեղ ծեր կազ մա կեր պել նաև 
մրգի ար տա հա նում: « Շատ երկր նե
րում կոո պե րա տիվն երն ար դեն գոր ծու
նեութ յան լուրջ ճա նա պարհ են ան ցել: 
Միաս նա կան աշ խա տե լով և  ան հա մե
մատ քիչ ծախ սեր կա տա րե լով, հնա
րա վոր է հաս նել բարձր արդ յունք նե րի, 
դա է կոո պե րա տի վի գա ղա փա րա խո

սութ յան ա ռանց քում», նշում է նա խա
գա հը: Կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը 
միա սին մշա կում են հինգ հա այ գե տա
րածք: Խա ղո ղը, հա մա ձայն նա խա պես 
կնքված պայ մա նագ րե րի, ի րաց նում 
են վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի մի
ջո ցով: « Կոո պե րա տիվն երն այ սօր ոչ 
միայն խորհր դատ վա կան, այլև գործ
նա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն: 
Ար տադ րութ յան զար գաց ման հա մար 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ են պետք», 
հա վե լում է Ա. Խա չատր յա նը, ա պա 
հույս հայտ նում, որ կգա ժա մա նա կը, 
երբ կոո պե րա տի վի նպա տակ ներն 
ի րա կա նութ յուն կդառ նան:

Նել լի Սա հակ յան  
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Օրգանական հողագործության հիմնադրամը (FOF), Եվրոպական 
Միության (EU) և Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի (FPWC) աջակցությամբ, իրականացնում 
է «Աղքատության կրճատում Ուրցաձոր համայնքային փնջում՝ 
(ինքնուրույն) զբաղվածության հնարավորությունների ստեղծումով» 

ծրագիրը։ Համայնքային փունջը ներառում  է ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր, 
Լանջանիստ և Շաղափ համայնքները, ծրագիրն ունի շահառուներ նաև Լուսաշող բնակավայրում։

 Հիմ ադ րա մի գյու ղա կան ար տադ րան քի մթեր
ման ժա մա նա կա կից կե տում հա վաք վում,  մշակ վում և 
փա թե թա վոր վում են Ուր ցա ձոր հա մայն քա յին փնջում 
ընդգրկ ված տնա յին տնտե սութ յուն նե րի կող մից ա ռա
ջարկ վող ար տադ րան քը՝ խո տա բույ սեր, միրգ և մեղր։ 
Ծ րագ րի գործ նա կան փու լին նա խոր դել են դա սըն թաց
նե րը, ո րոնց ըն թաց քում տե ղաբ նակ նե րին տրա մադր
վել են անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ՝ բիզ նես նա խագ ծե րի 
մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար։ Հա մայն քա յին 
փնջի թի րա խա յին խմբի ա վե լի քան 100 ներ կա յա ցու
ցիչ ներ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում են կազ մել օր գա
նա կան գյու ղատն տե սութ յան, է կո և  ագ րո տու րիզ մի 
մա սին, ինչ պես նաև ստա ցել են անգ լե րեն լեզ վի և հա
մա կարգ չա յին անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ։ 

Լու սա շող հա մայն քի բնակ չու հի Հայ կուշ Ս տե փան
յա նը շուրջ 30 տա րի է՝ զբաղ վում է վայ րի թե յա բույ սե րի 
և բան ջա րե ղե նի հա վաք չութ յամբ: Այս օ րե րին մաս նակ
ցում է ուր ցի հա վա քի աշ խա տանք նե րին: «Սկզբ նա կան 
շրջա նում մաս նակ ցե ցի կազ մա կերպ վող դա սըն թաց
նե րին, ո րոնց ըն թաց քում գի տե լիք ներ ձեռք բե րե ցի և 
ծա նո թա ցա օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան, ինչ պես 
նաև վայ րի մշա կա բույ սե րի հա վաք ման ժամ կետ նե րի և 
մաս նա գի տա կան հմտութ յուն պա հան ջող այլ հար ցե
րի վե րա բեր յալ: « Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿի ու սում ա կան 
կենտ րո նում ձեռք բե րե ցինք նաև գործ նա կան գի տե լիք
ներ՝ օր գա նա կան մեղ վա բու ծութ յան ուղ ղութ յամբ:  
« Հեյ ֆեր Հա յաս տան» մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յան դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ հարս տաց
րե ցինք  նաև ագ րոէ կո տու րիզ մի վե րա բեր յալ մեր 
գի տե լիք նե րը: Ար դեն ու նենք աշ խա տան քա յին հե
տաքր քիր և մշ տա կան զբաղ վա ծութ յուն», պատ
մում է Հայ կուշ Ս տե փան յա նը:

Սու սան նա Ա վագ յա նը նույն պես ներ կա յաց
նում է Լու սա շող հա մայն քը: «Ար դեն մեկ տա րի է՝ 
ինչ մաս նակ ցում եմ այս ծրագ րին: Եր կար տա րի
ներ մեզ մոտ վայ րի մշա կա բույ սե րի հա վա քը տա
րե րա յին բնույթ էր կրում: Այս ծրա գի րը հնա րա
վո րութ յուն տվեց, որ պես զի այդ աշ խա տանք նե րը 
լի նեն ա վե լի կազ մա կերպ ված և  արդ յու նա վետ: 
Մաս նակ ցե լով վայ րի բույսերի հա վա քին, ներ դաշ
նա կութ յուն է ա ռա ջա նում մեր և բ նութ յան միջև: 
Հա ճույ քով և պա տաս խա նատ վութ յամբ եմ կա տա
րում ինձ վստահ ված և հանձ նա րար ված գոր ծը», 
նշում է Սու սան նա Ա վագ յա նը: 

Ռու զան նա Ղա րիբ յա նը Ուր ցա ձոր հա մայն քի 
բնակ չու հի է: Ծ րագ րի մուտք գոր ծե լուց ան մի ջա պես 
հե տո միա ցել է աշ խա տան քա յին խմբին: Ծ րագ րի մա
սին ճա նա չո ղա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո, 
ան ցել է ու սու ցո ղա կան գի տե լիք նե րին, ո րոնք ա վե լի 
են խո րա ցել գործ նա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում: 
Ռու զան նան այժմ զբաղ վում է վայ րի բու սա տե սակ նե րի 
հա վաք չութ յամբ: Ե րի տա սարդ գոր ծա րա րը միա ժա մա
նակ վա րում է հյու րատ նա յին տնտե սութ յուն, զբաղ վում 
է նաև օր գա նա կան գյուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յամբ: 
« Վայ րի հա վաք չութ յան աշ խա տանք ներն արդ յու նա
վետ և  ո րա կով կա տա րե լու հա մար, ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, մեզ հատ կաց վել են անհ րա ժեշտ բո լոր  պա րա
գա նե րը, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, 
բամ բա կե կտո րից կար ված, բնա պահ պա նո րեն մա քուր 
պար կեր, օ ձե րի խայ թոց նե րից պաշտ պան վե լու հա
մար՝ ռե տի նե կո շիկ ներ, ինչ պես նաև ար ևա պաշտ պան 
գլխարկ, ձեռ նոց և  այլն: Մեզ մում է ակ տի վո րեն աշ
խա տել և շա րու նա կել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը», եզ
րա հան գում է Ռու զան նա Ղա րիբ յա նը: Սա հակ Սարգս
յա նը ներ կա յաց նում է Լան ջա նիստ բնա կա վայ րը, նա 
հա ճույ քով միա ցել է ծրագ րի աշ խա տանք նե րին: «Սկզ
բում կինս՝ Հե րիք նազ Սարգս յա նը, սկսեց մաս նակ ցել 
FPWC հե ղի նա կած « Կա նայք հա նուն բնութ յան» ծրագ
րի դա սըն թաց նե րին՝ ձեռք բե րե լով նոր գի տե լիք ներ: Այ
նու հետև ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ կազ մա կերպ
վե ցին նաև օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան, ինչ պես 
նաև՝ ագ րոէ կո տու րիզ մի վե րա բեր յալ: Եվ քա նի որ դա
սա վանդ վում էին հե տաքր քիր և  ու շագ րավ թե մա ներ, 
ես նույն պես հա ճույ քով սկսե ցի մաս նակ ցել: Ձեռք բեր
ված հա րուստ գի տե լիք նե րը հնա րա վո րութ յուն տվե ցին 

ճա նա չել բնութ յու նը, մեր բնաշ խար հը, ո րը շատ բազ
մա զան է: Մաս նակ ցում եմ նաև վայ րի հա վաք չութ յա նը, 
միա ժա մա նակ վա րում եմ ա նաս նա պա հա կան փոք րիկ 
տնտե սութ յուն, զբաղ վում եմ նաև այ գե գոր ծութ յամբ: 
Ա ռայժմ մրգերն ի րաց նում եմ տա րե րայ նո րեն, թեև ու
նեմ նաև մշտա կան գնորդ ներ: Ծ րագ րի շրջա նակ նե
րում նա խա տես վում է կազ մա կեր պել չո րամր գե րի ար
տադ րութ յուն, ո րո շել եմ իմ ար տադ րած միր գը մթե րել 
ար տադ րա մա սին, այդ պի սով կա զատ վեմ նաև ի րաց
ման դժվա րութ յուն նե րից», սի րով իր խո հերն է կի սում 
Սա հակ Սարգս յա նը:

Վայ րի բու սա տե սակ նե րը, հեր թա գա յե լով միմ
յանց, հա վաք վում են՝ ըստ սե զո նայ նութ յան: Աշ նա նը 
պետք է հա վա քեն մա սուր, տանձ, խնձոր և  ան տա ռա
յին այլ մրգա տե սակ ներ: «Ծ րա գի րը նպա տա կա յին և 
թի րա խա յին է այն ի մաս տով, որ հա մայն քի բնա կիչ նե րը  
ուղ ղա կիո րեն ստա ցած տե սա կան գի տե լիք ներն ար դեն 
կի րա ռում են գործ նա կա նում: Ծ րա գիրն ու նի հետև յալ 
հիմ ա կան ուղղ վա ծութ յուն նե րը` վայ րի հա վաք և բու
սա կան թե յե րի ար տադ րութ յուն, մեղ վա բու ծութ յուն և 
մեղ րի ար տադ րութ յուն, պտղի վե րամ շա կում և չ րե րի 
ար տադ րութ յուն: 

Ծ րագ րով նա խա տես վում է ու նե նալ նաև հյու րատ
նա յին ագ րո բիզ նե սի ո լոր տի շա հա ռու ներ, ով քեր ևս  
ի րենց գոր ծու նեութ յամբ կխթա նեն հա մայն քա յին զար

գաց մա նը: Հա մայն քա յին փնջում ի րա կա նաց վող այս 
ծրագ րին մաս նակ ցութ յու նը սո ցիա լա կան ձեռ նար կա
տի րութ յան լա վա գույն մո դել է, ո րը կա րող է իր շա րու
նա կա կա նութ յամբ ա պա հո վել բնա կիչ նե րի աշ խա տան
քով զբաղ վա ծութ յու նը՝ խթա նե լով նրանց սո ցիալկեն
ցա ղա յին խնդիր նե րի լու ծու մը: Այդ պի սով, կանխ վում է 
նաև ար տա գաղ թը, քա նի որ մար դիկ ու նեն մշտա կան 
զբաղ վա ծութ յուն և  օր վա ապ րուստ հայ թայ թե լու մի
ջոց», նշում է ծրագ րի խորհր դա տու Նա րի նե Բա բա
յա նը, ա պա հա վե լում, որ վայ րի հա վա քի կազ մա կեր
պում ու նի  նաև բնա պահ պա նա կան մի տում, քա նի 
որ ծրագ րի կար ևո րա գույն ա ռա քե լութ յուն նե րից մեկն 
էլ՝ վայ րի բնութ յան պահ պա նում է: Նա խա տես վում է 
ար տադ րել թե յե րի լայն տե սա կա նի, ինչ պես նաև ու նե
նալ թե յա խառ նուրդ ներ, ո րոնք հա ճե լի կլի նեն ոչ միայն 
տե ղա կան սպա ռող նե րի, այլև օ տա րերկ րա ցի նե րի 
քիմ քին: Ար տադ րե լու են հիմ ա կա նում ուր ցի, դաղ ձի, 
ե ղին ջի, մա սու րի և վեր ջի նիս ծաղ կա թեր թե րի կա պույտ 
տե րե փու կի, ա լո ճի և  այլ վայ րի բու սա տե սակ նե րի թե
յեր: Բույ սե րը չո րաց վում են քամ հար ման ե ղա նա կով, 
իսկ պտուղ նե րը նա խա տե սել են չո րաց նել է լեկտ րա
կան չո րա նոց նե րում: Ար տադ րա մա սը գտնվում է Վե դի 
քա ղա քում: « Վայ րի հա վաք կազ մա կեր պե լու հա մար 
մաս նա կից նե րին հատ կաց վել է քար տեզ, որ տեղ նշված 
է, թե որ տե ղից կա րե լի է կա տա րել հա վա քը: Տա րած
քում է գտնվում Խոս րո վի ար գե լո ցը, որ տեղ խստիվ 
ար գել ված է բույ սեր հա վա քե լը: Հիմ ա կա նում հա վա
քը շա հա ռու նե րը կա տա րում են հիմ ադ րա մի (FPWC) 
պահ պա նութ յան և վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող 
« Կով կաս յան կեն սա բազ մա զա նութ յան ա պաս տա րա
նի» տա րածք նե րից (նե րա ռում է 8000 հա տա րածք): 

Ծ րագ րի շա հա ռու նե րին տրվել են նաև հրա հանգ ներ 
ու ցու ցում եր, որ պես զի որ ևէ վնաս չհասց վի բնութ
յա նը: Ծ րագ րի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում են ոչ 
միայն ան հատ ներ, այլև ըն տա նիք ներ», տե ղե կաց նում 
է ծրագ րի հա մա կար գող Թա գու հի Ման վել յա նը: 

Ծ րագ րի շրջա նա կում, տե ղաբ նակ նե րի կող մից 
ներ կա յաց վող բիզ նես ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր մամբ, 
նպա տակ ու նեն հա մայն քա յին փնջում եր կա րա ժամ
կետ տնտե սա կան աճ գրան ցել՝ խրա խու սե լով տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի ստեղ ծում ու զար գա ցու մը։ Ծ րագ
րի շրջա նա կում նա խա տես վում է կազ մա կեր պել եր կու 
է կոփա ռա տոն, ո րոնք տե ղա ցի նե րի հա մար ի րենց 
ար տադ րանքն ու ծա ռա յութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լու 
հար թակ կդառ նան՝ խթա նե լով նաև զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց մա նը։ Ար մե նու հի Ներ սիս յա նը ՀՀ Ա րա րա տի 
մար զի Շա ղափ գյու ղի բնակ չու հի է: Մաս նա գի տութ
յամբ ման կա վարժ է, գյու ղի դպրո ցում դա սա վան դում է 
պատ մութ յուն և հա սա րա կա գի տութ յուն ա ռար կա նե րը: 
Ար մե նու հին հյու րա տան գոր ծու նեութ յան բիզ նեսնա
խա գիծ է ներ կա յաց րել ծրագ րին, ո րը դեռևս քննարկ
ման փու լում է: « Ծա նո թա ցա կազ մա կեր պութ յան ծրագ
րին և պար բե րա բար մաս նակ ցե ցի դա սըն թաց նե րին: 
Ինձ շատ դուր ե կավ հյու րատ նա յին բիզ նե սի զար գաց
ման գա ղա փա րը, ո րը շատ մեծ հե ռան կա րայ նութ յուն 
ու նի՝ հատ կա պես ագ րո և  է կո տու րիզ մի զար գաց ման 

տե սանկ յու նից: Իսկ դրա հա մար մեզ մոտ առ կա 
են բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ բնա պահ պա նո
րեն մա քուր և  ա նա րատ սննդամ թեր քի ար տադ
րութ յուն, պատ մամ շա կու թա յին հե տաքրք րութ
յուն ներ կա յաց նող ար ժեք ներ, հիաս քանչ բնութ
յուն, և, որ ա մե նա կար ևորն է՝ ջերմ ու սի րա լիր վե
րա բեր մունք», նշում է Ար մե նու հի Ներ սիս յա նը: 

Օր գա նա կան հո ղա գոր ծութ յան հիմ ադ րա
մը (FOF) գոր ծում է 2016 թվա կա նից։ Հիմ ադ րա
մի նպա տա կը` գյու ղա կան հա մայնք նե րում (ինք
նու րույն) զբաղ վա ծութ յան  հնա րա վո րութ յուն նե րի 
ստեղ ծում է՝ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան, 
մեղ վա բու ծութ յան, գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
ագ րո տու րիզ մի, է կո տու րիզ մի զար գաց մամբ։ 
Հիմ ադ րա մի ու շադ րութ յան կենտ րո նում է նաև 
կեն սա բազ մա զա նութ յան կա յուն կա ռա վա րու
մը, բնա կան ռե սուրս նե րի կա յուն օգ տա գոր ծու
մը և  ար դար առևտ րի (Fairtrade) գա ղա փա րը։ 
Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յուն, այ գե գոր

ծութ յուն, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի մար քե
թինգ, ագ րո տու իզմ, է կո տու րիզմ, հյու րատ ներ, ան
տառ պահ պա նութ յուն, վայ րի բու սա տե սակ նե րի կա յուն 
հա վաք, այս և մի շարք այլ ո լորտ նե րի ներդր ման և 
զար գաց ման հե ռան կա րում՝ ա վե լի քան 5000 բնակ
չութ յուն ու նե ցող հա մայն քա յին խմբին կա յուն ե կամ տով 
ա պա հո վելն է։

Վայ րի բնութ յան և մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ
պան ման հիմ ադ րա մը (FPWC) գոր ծում  է դեռևս 2002 
թ.ից: Հիմ ադ րա մը (FPWC) Բ նութ յան պահ պա նութ յան 
մի ջազ գա յին միա վոր ման (IUCN) ան դամ է։ Հա յաս տա
նի բնա կան բա ցա ռիկ ժա ռան գութ յան և կեն սա բազ
մա զա նութ յան պահ պա նութ յան, բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի և բ նութ յան պահ պա նութ յան կար ևո րութ
յան մա սին հան րա յին ի րա զե կու մը հիմ ադ րա մի ա ռա
քե լութ յունն է։ Ն պա տա կը՝ մարդվայ րի բնութ յուն հա
կա մար տութ յան և դ րա հետ ևանք նե րի նվա զեց մամբ, 
կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի վտանգ ված տե
սակ նե րի ան հե տաց ման ռիս կե րը կրճա տելն է։ Կեն սա
բազ մա զա նութ յան պահ պա նու մը, բնա պահ պա նա կան 
կրթութ յու նը, հա մայն քա յին զար գա ցու մը և հան րա յին 
ի րա զե կու մը FPWCի գոր ծու նեութ յան ա ռանց քում են։ 

Այդ պի սով՝ տե ղաբ նակ ներն ան մի ջա կան կապ են 
տես նում բնա պահ պա նութ յան և  ի րենց տնտե սա կան 
շա հի միջև, ո րի արդ յուն քում ձգտում են փո խել ի րենց 
սպա ռո ղա կան մո տե ցու մը վայ րի բնութ յան և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի նկատ մամբ՝ գի տակ ցե լով, որ դա ի րենց ըն
տա նի քի մշտա կան ե կա մտի նա խա պայ մանն է հան դի
սա նում: 

Նել լի Սա հակ յան
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ՏԱՎԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸ` ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐ 
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Մինչև ա նաս նագլ խա քա նա կի սե փա կա նա ցու մը 
(19901995ա կան թվա կան նե րը) տոհ մա յին գոր ծը 
հան րա պե տութ յու նում սպա սարկ վում էր տոհ մա յին 
գոր ծի և  ար հես տա կան սերմ ա վոր ման կա յան նե րի 
կող մից: Դ րանք գոր ծում էին  Ար տա շա տի շրջա նի 
Մխչ յան գյու ղում, Ս տե փա նա վա նում, Ա խուր յա նում, 
Մար տու նիում, Իջ ևա նում և Սի սիա նում:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի տոհ մա յին 
գոր ծի և  ար հես տա կան սերմ ա վոր ման պե տա կան 
կա յան նե րից յու րա քանչ յու րը սպասար կում էր մի քա
նի շրջան նե րի, տնտե սութ յուն նե րի, նրանք պա հում էին 
ցլեր, խո զեր և  ար հես տա կան ե ղա նա կով սերմ ա վո
րում կո վե րին ու մա քի նե րին  ինչ պես թարմ, այն պես 
էլ խո րը սա ռեց ված /մինչև մի նուս 196 0C / սերմ ա հե
ղու կով: Միա ժա մա նակ ի րենց սպա սարկ ման գո տու 
տնտե սութ յուն նե րում կա տա րում էին սե լեկ ցիոնտոհ
մա յին աշ խա տանք ներ` կեն դա նի նե րի բո նի տա վո րում, 
ընտ րութ յուն, տրա մա խա չում եր, ցու լե րի տոհ մա յին 
գնա հա տում` ըստ սե րն դի ո րա կի և լա վա գույն նե րի 
նպա տա կա յին օգ տա գոր ծում և  այլն:

Հան րա պե տութ յան հա մար յա բո լոր կո լեկ տիվ և 
պե տա կան տնտե սութ յուն նե րում կա յին նաև ա նաս նա
բույծ ներ /զոո տեխ նիկ ներ/, ովքեր ընդ հա նուր ա նաս
նա բու ծա կան – կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե րից 
բա ցի, զբաղ վում էին նաև սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա
տանք նե րով: Այ սինքն` հան րա պե տութ յու նում գո յութ
յուն ու ներ տոհ մա յին գոր ծը սպա սար կող մի կուռ հա
մա կարգ:

Ա նաս նագլ խա քա նա կի սե փա կա նաց ման կո լեկ
տիվ և պե տա կան տնտե սութ յուն նե րի լու ծար ման կա
պակ ցութ յամբ վե րա ցան տոհ մա յին գոր ծը սպա սար կող 
այդ կա ռույց նե րը: Ներ կա յումս նա խիր նե րի, ցե ղե րի 
հետ, ըստ էութ յան, սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տանք
ներ չեն տար վում (բա ցա ռութ յամբ մի քա նի ֆեր մեր նե
րի):  Մինչ դեռ կեն դա նի նե րի ո րա կը բա րե լա վե լու այլ 
մի ջոց չկա: Սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տանք նե րը նա
խիր նե րի հետ պետք է մշտա կան լինեն:

Սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տան քը` գի տա կան 
գործ նա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե րի մի  ամ բող ջա
կան հա մա կարգ է` ուղղ ված գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի գո յութ յուն ու նե ցող ցե ղե րի պահ պան մանն 
ու կա տա րե լա գործ մա նը, նոր ցե ղե րի, գծե րի, նա խիր
նե րի, ըն տա նիք նե րի ստեղծ մա նը, մթե րատ վութ յան 
բարձ րաց մա նը ու տոհ մա յին կա տա րե լա գործ մա նը, 
նա խիր նե րի և հո տե րի վե րար տադ րութ յան բարձ րաց
մա նը, տոհ մա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ օգ տա
գործ մա նը: Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը, լի նե լով 
ար տադ րութ յան մի ջոց ներ, պետք է ա նընդ հատ կա
տա րե լա գործ վեն, վե րա փոխ վեն և ս տեղծ վեն նո րե րը: 
Հետ ևա պես` նրանց հետ պետք է տար վեն մշտա կան 
սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տանք ներ` այ լա պես բարձր 
մթե րա տու ցե ղե րը կա րող են այ լա սեր վել և վե րա նալ:

Սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տանք նե րը պետք է 
կա տար վեն բո լոր տնտե սութ յուն նե րում, նա խիր նե րում, 
ինչ պես տոհ մա յին, այն պես էլ ապ րան քա յին, ինչ պես 
փոքր, այն պես էլ մեծ գլխա քա նակ և մ թե րատ վութ յուն 
ու նե ցող նա խիր նե րում: Ել նե լով ներ կա յումս ստեղծ
ված ի րա վի ճակ նե րից, երբ ա նաս նագլ խա քա նա կի սե
փա կա նաց ման հետ ևան քով, հան րա պե տութ յու նում 
ստեղծ վել են բազ մա հա զար (ա վե լի քան` 340 հա զար) 
փոքր գյու ղա ցիա կան, ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ` 
սե լեկ ցիոնտոհ մա յին աշ խա տանք նե րի սպա սար կու մը 
պետք է տար վի նոր մե թոդ նե րով: Այդ գոր ծում պետք 
է ըն դօ րի նա կել զար գա ցած տա վա րա բու ծութ յուն ու նե
ցող երկր նե րի (ԱՄՆ, Եվ րո պա կան երկր ներ) օ րի նա
կին: Այդ երկր նե րում փոքր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն

նե րում տոհ մա յին գոր ծը վա րում են կամ ի րենք`  ա նաս
նա տե րե րը, ֆեր մեր ներն ի րենց տնտե սոււթ յուն նե րում 
կամ մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո
ցով:  Տար բեր երկր նե րում այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
կոչ վում են տար բեր` ըն կե րութ յուն ներ, կոո պե րա տիվ
ներ, միութ յուն ներ, միա վո րում եր, ա սո ցիա ցիա ներ և  
այլն: Այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րի գլխա վոր խնդիրն 
է` ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում կա տա րել ա նաս
նա բու ծա կան հաշ վա ռում եր, կո վե րի կա թի քա նա կի և  
ո րա կի ո րո շում, կեն դա նի նե րի ընտ րութ յուն, զույ գընտ
րութ յուն, ցու լե րին` ըստ սե րն դի գնա հա տում և  այլն:

Տոհ մա յին գոր ծը սպա սար կե լու հա մար, այն տեղ 
մի խումբ ֆեր մեր ներ կա մո վին միա նում և հիմ ում են 
մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պութ յուն, ընտ րում նրա 
ղե կա վա րին, նրա հետ կնքում պայ մա նա գիր, որ տեղ 
ցույց են տրվում այդ կազ մա կեր պութ յան ա նե լիք նե րը և 
ֆեր մեր նե րի  պար տա կա նութ յուն նե րը: Ել նե լով կո վե րի 
գլխա քա նա կից և ֆեր մեր նե րի ցան կութ յու նից` երկ րում 
կա րող են լի նել բազ մա թիվ այդ պի սի մաս նա գի տաց
ված կազ մա կեր պութ յուն ներ:

 Տոհ մա բու ծութ յու նը սպա սար կող յու րա
քանչ յուր կազ մա կեր պութ յուն վար ձա կա լում 
է մաս նա գետ ներ (ա նաս նա բույծ, ա նաս նա
բույժ, ագ րո նոմ), դրանք կոչ վում են հաշ վա
ռիչ ներ, ստու գող ա սիս տենտ ներ և  այլն: Սո
վո րա բար յու րա քանչ յուր մաս նա գետ (հաշ վա
ռիչ) սպա սար կում է 25 ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն: Սահ ման ված գրա ֆի կով նա ամ սա
կան մեկ օր լի նում է մեկ ֆեր մե րի տնտե սութ
յու նում, մաս նակ ցում կո վե րի կթե րին, կշռում 
կա թը, ո րո շում նրա մեջ յու ղի, սպի տա կու ցի 
պա րու նա կութ յու նը, գրան ցում կո վե րի ծի նը, 
սերմ ա վո րու մը, ցա մա քե ցու մը, մատ ղա շի 
ստո ցու մը, կա տա րում նոր ծնված հոր թե րի 
հա մա րա կա լում, կշռում եր և  այլն:

Այդ բո լոր տվյալ նե րը նա գրան ցում է  իր 
մոտ ե ղած մատ յան նե րում և ֆեր մեր նե րի տե

ղե կագր քե րում: Ա մեն ան գամ ֆեր մե րի տնտե սութ յուն 
գնա լուց հաշ վա ռի չը մշա կում և ֆեր մե րին է ներ կա յաց
նում կեն դա նի նե րի կե րակր ման կե րա բա ժին նե րը  (ռա
ցիոն ներ) մեկ ամս վա հա մար, մինչև ֆեր մե րի տնտե
սութ յուն նո րից հա ճա խե լը: 

Հաշ վա ռի չը տոհ մա կա յան նե րում ընտ րում է բարձր 
ո րա կի ցու լեր և  ամ րաց նում ֆեր մե րի կո վե րին ար հես
տա կան սերմ ա վոր ման հա մար`  թույլ չտա լով ազ գակ
ցա կան զու գա վո րում եր: Նա մաս նակ ցում է նաև ֆեր
մե րի կող մից կեն դա նի նե րի գնման և վա ճառ քի աշ խա
տանք նե րին:

Տար վա վեր ջին հաշ վա ռի չը (ա նաս նա բույծ) ընդ
հան րաց նում է ստաց ված տվյալ նե րը, ո րո շում կեն դա
նի նե րի տոհ մամթե րա տու ո րա կը  (այ սինքն` կա տա
րում է բո նի տա վո րում), ընտ րում բարձր մթե րա տու 
կեն դա նի նե րին նախ րի վե րար տադ րութ յան հա մար, 
խո տա նում ցածր մթե րատ վութ յուն ու նե ցող նե րին, կա
տա րում կո վե րի ամ րա ցում եր ցու լե րին և նա խա տե
սում սե լեկ ցիոն այլ մի ջա ցա ռում եր: 

Այդ բո լոր տվյալ նե րը հաշ վա ռիչն ամ փոփ ձևով, 
ո րո շա կի ա նա լի զով և  եզ րա կա ցութ յուն նե րով ներ կա
յաց նում է ֆեր մե րին` գործ նա կան աշ խա տան քում հա
մա պա տաս խան կար գով օգ տա գոր ծե լու հա մար: Կա
տար ված աշ խա տանք նե րի դի մաց ֆեր մե րը կա տա րո
ղին (կազ մա կեր պութ յա նը կամ հաշ վա ռի չին) վճա րում 
է պայ մա նագ րով նա խա տես ված գու մա րը: Սո վո րա բար 
վար ձատ րութ յու նը կա տար վում է սպա սարկ ված մեկ 
կո վի հաշ վով, ամ բողջ տար վա հա մար: Օ րի նակ` ԱՄՆ
ում ա մեն մեկ կո վի հաշ վով, ֆեր մե րը կա տա րո ղին տա
րե կան վճա րում է 57 դո լար:

 Մի շարք երկր նե րում ( Դա նիա, Բել գիա, Շ վե դիա և  
այլն) տոհ մա յին սպա սարկ ման դի մաց վար ձատ րութ յու
նը մա սամբ կամ ամ բող ջո վին կա տա րում է պե տութ յու
նը` որ պես օգ նութ յուն ֆեր մե րին: 

Այս պի սով, որ պես զի հնա րա վոր լի նի սե լեկ ցիոն
տոհ մա յին աշ խա տանք ներ կա տա րել, մեր հան րա պե
տութ յու նում գյու ղա ցիա կանֆեր մե րա յին հա զա րա վոր 
փոքր տնտե սութ յուն նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե
րում, անհ րա ժեշտ է ու նե նալ սպա սար կող մաս նա գի
տաց ված կա ռույց ներ (կազ մա կեր պութ յուն ներ, կոո պե
րա տիվն եր, ըն կե րութ յուն ներ և  այլն), ո րոնք  գո յութ յուն 
ու նեն ար տա սահ ման յան շատ երկր նե րում:

                                   Խա չա տուր Սի մոն յան, 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր,                                                                                                                                        

                                   Ար մեն Սի մոն յան, 
գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի  թեկ նա ծու
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Ոգ ևոր ված այն ա մե նով, ին չը կար ևոր վում է 
հայ կա կան մշա կույ թում՝ հույս, ա վան դույթ ներ, 
քրտնա ջան աշ խա տանք և  ըն տա նե կան ար ժեք
ներ, ես ու րախ եմ հայ տա րա րել, որ Հա յաս տա նում 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
(BOAA) կրթա կան նա խա գի ծը պատ րաստ է հիա
նա լի մեկ նար կի: Նա խագ ծի մշակ ման աշ խա տանք
նե րին ես հա ճույ քով մաս նակ ցել եմ Ագ րո բիզ նե սի 
հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին 
կենտ րոն (ICARE) հիմ ադ րա մի հե տա զո տա կան 
խմբի հետ` գոր ծակ ցա բար: Այս նա խա գի ծը նպա
տակ է հե տապն դում ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի 
կրթութ յան և վե րա պատ րաստ ման մի ջո ցով վե
րաց նել օր գա նա կան գյուղմ թերք ար տադ րող ֆեր
մեր նե րի ա ռօր յա աշ խա տան քի և գի տութ յան միջև 
խզու մը:

 Քա նի որ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յունն 
ամ բողջ աշ խար հում հա րա ճուն զար գա ցող ո լորտ է, 
ո րը հիմ ված է ա ռող ջութ յան, է կո լո գիա յի, ար դա
րութ յան և հո գա տա րութ յան սկզբունք նե րի վրա, այն 
գրա վիչ է հատ կա պես նրանց հա մար, ով քեր նոր են 
ոտք դնում աշ խա տա շու կա: Հա յաս տա նում անց կաց
րած կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ես նաև հաս կա ցա, 
որ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յու նը հա մա հունչ է 
ընդ հան րա պես հա յե րի մշա կու թա յին ինք նութ յա նը, 
քա նի որ հա յե րը յու րա հա տուկ նվիր վա ծութ յամբ ու 
երկ յու ղա ծութ յամբ են վե րա բեր վում ի րենց սնող հո
ղին: Ել նե լով այս ըն կա լու մից` ե ռամ յա BOAA նա խագ
ծի ա ռա ջին փու լում մենք կա տա րե ցինք կա րիք նե րի 
գնա հա տում, ո րը ցույց տվեց, թե օր գա նա կան ո լոր տի 
կրթութ յան, գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի ինչ ահ
ռե լի պա կաս գո յութ յուն ու նի Հա յաս տա նում: 

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նում ի րա կա նաց վե լիք Օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան մա գիստ րո սա կան ծրա գի րը կնպաս տի 
ոչ միայն ՀԱԱՀի, այլև օր գա նա կան մթերք ար տադ
րող նե րի ա վե լի լայն հան րութ յան կա րո ղա կա նութ յան 
զար գաց մա նը: Կա րիք նե րի գնա հատ ման հի ման վրա 
նա խան շե ցինք Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նում հա
մա պա տաս խան կրթա կան ծրագ րի ներդր ման կազ
մա կեր պա կան քայ լե րը և, ան շուշտ, գոր ծըն կե րա յին 
կա պեր հաս տա տե ցինք հա մա գոր ծակ ցութ յան մեջ 
շա հագր գիռ տար բեր շա հա կից նե րի հետ: Այս նպա
տա կով Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր
թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նի (ICARE) մեր գոր ծըն
կեր նե րի հետ անց կաց րե ցինք 5 ֆու կուս խմբե րի հետ 
քննար կում եր, այն է՝ ու սա նող ներ, դա սա խոս ներ, 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի շա հա կից
ներ, կին ֆեր մեր ներ և բուն օր գա նա կան գյուղմ թերք 
ար տադ րող ֆեր մեր ներ: Այս ֆու կուս խմբե րը մե ծա
պես օգ նե ցին մեզ հաս կա նալ թե՛ ՕԳ ո լոր տի առ կա 
կա րիք նե րը, և թե՛ նա խագ ծի հետ կապ ված մար տահ
րա վեր նե րը: 

 Ֆո կուս խմբա յին քան նար կում ե րից բա ցի, մենք 
հան դի պում եր ու նե ցանք ՀԱԱՀ ռեկ տո րի, պրո ռեկ
տո րի և մա գիստ րա տու րա յի բաժ նի վա րի չի հետ: Այդ 
հան դի պում ե րը շատ արդ յու նա վետ ե ղան այն ա ռու
մով, որ մենք հաս կա ցանք օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յան մա գիստ րո սա կան ծրագ րի ներդր ման՝ 
հա մալ սա րա նի կոնկ րետ պա հանջ նե րը: 

Ակն հայտ եզ րա կա ցութ յուն նե րից մեկն այն է, որ 
հա մալ սա րա նում ներդր վե լիք նոր ծրագ րի հա ջո ղութ
յան հա մար էա կան նշա նա կութ յուն կու նե նա ՀԱԱՀ 
Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի մո դե լի օգ տա
գոր ծու մը: Ես լիա հույս եմ, որ Հա յաս տա նի գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տի առջև ծա ռա ցած մե րօր յա մար
տահ րա վեր նե րի լա վա գույն լու ծում ե րից մե կը կլի նի 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան կրթա կան ծրագ րի 
ներդ րու մը երկ րի միակ գյու ղատն տե սա կան բու հում:

Մի լե նա Ք լի մեկ 
 Վիեն նա յի բնա կան ռե սուրս նե րի և 

կեն սա գի տութ յան հա մալ սա րան
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ԾԻՐԱՆ` ԲԱՑԱՌԻԿ ՄԻՐԳ

Լի լիթ Գաս պար յան

 Ծի րա նե նու բա ցա ռի կութ յան մա սին 
գրել է նաև Խ. Ա բով յա նը։ 1840 թ. Նոյ Նա
հա պե տի իջ ևա նա տե ղի հա մար վող հա յաբ
նակ Ա կո ռի գյու ղը և  այ գի նե րը գետ նին են 
հա վա սար վել ուժ գին երկ րա շար ժի հետ ևան
քով։ Ե րեք տա րի անց Ա բով յա նը ու ղեկ ցում 
է եվ րո պա ցի ճա նա պար հորդ նե րին դե պի 
Ա րա րատ լե ռը։ Ար շա վի մաս նա կից նե րին 
մե ծա գույն զար մանք և հուզ մունք է պատ ճա
ռում այն հան գա ման քը, որ գյու ղի մո տա կայ
քում պահ պան վել էին 13 ծի րա նե նի ներ, ինչն 
ի րա վամբ  մեկ նա բան վել է որ պես երկ նա յին 
նա խախ նա մութ յան նշան։

Նա խորդ դա րի 70ա կան նե րի սկզբում 
հար ևան երկր նե րից մե կի գիտ նա կան նե րը 
փոր ձել են ա պա ցու ցել, որ ծի րա նը չի կա
րող հա մար վել հայ կա կան ծա գում ու նե ցող 
պտուղ։ Ա ռա ջար կը, ի հար կե, հերք վել է մաս
նա գետ նե րի կող մից, սա կայն ա ռիթ է հան
դի սա ցել լայ նա ծա վալ գի տա փորձ կա տա րե
լու, ո րի հա մար պա հանջ վել է մոտ 16 տա րի։ 
Տար բեր բնօր րան նե րից վերց ված ծի րա նե
նու պահ պան ված տե սակ նե րը խա չաձ ևել են։ 
Ծի րա նե նու հայ կա կան տե սակ նե րը ճա նաչ
վել են` որ պես գե նե տի կո րեն ա վե լի կա տար
յալ և հետ ևա բար` ա վե լի հին։

ԾԻ ՐԱ ՆԵ ՆՈՒ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ
ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Բու ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նեն ոչ միայն ծի
րա նե նու ծա ղի կը, պտու ղը, սեր մը, խե ժը, այլ նաև` 
ծա ռի է ներ գե տիկ դաշ տը։ Ազ դե ցութ յու նը նման է 
կաղ նուն կամ հա ճա րե նուն։ Խոր հուրդ է տրվում 
մինչև ծի րա նե նուն մո տե նա լը պար պել օր վա ըն
թաց քում կու տակ ված բա ցա սա կան է ներ գիան 
կամ կա ղա մա խու, նույն ին քը` դող դո ջուն բար
դու մոտ։ Շ նոր հա կալ ծի րա նե նին կհա ղոր դի ձեզ 
դրա կան է ներ գիա, կբազ մա պատ կի ֆի զի կա կան 
և հոգ ևոր ու ժե րը։ Ծի րա նե նու է ներ գե տիկ դաշ տը 
գե րիշ խող է և  ու ժեղ, իսկ ծա ռի նուրբ բուր մունքն 
ու նի բա րե րար ազ դե ցութ յուն թո քե րի և շն չու ղի
նե րի վրա։ Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե ծի րա
նի պտղի քի միա կան բա ղադ րութ յունն ու  օգ տա
կար հատ կութ յուն նե րը վա ղուց ի վեր հայտ նի են, 
սա կայն ու սում ա սի րութ յուն նե րը շա րու նակ վում 
են և  ի հայտ են գա լիս նոր բա ցա հայ տում եր։

Ծի րա նե նու հա յաս տան յան տե սակ նե րից 
ա ռա վել հար գի է «Եր ևա նի (շա լախ)» տե սա կը, 
ո րի պտղի լու սա վոր կողմ ու նի վար դա գույն 
ե րանգ. եր բեմ մեկ պտղի վրա ի հայտ են գա
լիս (ըստ հեր թա կա նութ յան) կար միրկապ տա

կա նա չա վունդեղ նա վուն ե րանգ նե րը։ Եր ևա նին 
պա րու նա կում է մոտ 11,3 տո կոս շա քար, հիմ ա
կա նում` սա խա րո զա, և 0,63 տո կոս օր գա նա կան 
թթու ներ (կիտ րո նի, գի նու, սա լի ցի լի), 0,8 տո կոս 
նուրբ բջջանք, օս լա, ի նու լին։ Ծի րա նի հայ կա
կան տե սակ նե րը հա րուստ են հան քա յին ա ղե
րով, եր ևի թե կու տա կում են մեր լեռ նաշ խար հի 
ողջ հարս տութ յու նը։

Հ նա գույն տե սակ նե րից են` խոս րո վե նին և 
սա թե նին, ո րոնց կո րիզ նե րը նույն պես հեշ տութ
յամբ են ան ջատ վում պտղից և քաղց րա համ են։ 
Սա թե նու պտուղն ա վե լի քաղցր է (14 տո կոս), 
բայց սա կավ բու րա վետ և հ յու թա լի։ Այս տե սա
կից պատ րաստ ված չրի շա քա րայ նութ յու նը հաս
նում է 4050 տո կո սի։

Ծի րա նի կա լո րիա կա նութ յու նը շատ փոքր 
է՝ 42 կի լո կա լո րիա 100 գրա մում, չի գի րաց նում: 
Բայց ծի րա նի չրի կա լո րիա կա նութ յու նը 232 կի լո
կա լո րիա է 100 գրա մում: 

 Ծի րա նը պա րու նա կում է շա քար, ի նու
լին, կիտ րո նաթ թու, գի նեթ թու, խնձո րաթ թու, В 
խմբի, С, Н, Е, Р, А վի տա մին ներ, եր կաթ, կա
լիում, մագ նե զիում, ֆոս ֆոր: Ծի րա նի պար բե րա
կան օգ տա գոր ծու մը կօգ նի կան խել վա հա նա
գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րը: Ծի րա նի բա ղադ րիչ 
պեկ տի նը կօգ նի տոք սին նե րը և շ լակ նե րը դուրս 
բե րել օր գա նիզ մից: Ծի րա նը հատ կա պես օգ տա
կար է սրտա նո թա յին հա մա կար գի, ե րի կամ ե րի 
հի վան դութ յուն նե րի և ճար պա կալ ման դեպ քում:

Ծի րանն օգ նում է բա րե լավ վել հի շո ղութ
յու նը, բարձ րաց նում է ու ղե ղի ակ տի վութ յու նը: 
Ծի րա նի կոմ պո տը լու ծո ղա կան ազ դե ցութ յուն է 
ու նե նում օր գա նիզ մի վրա: Ծի րանն օգ տա կար է 
հի պո վի տա մի նո զի դեպ քում. Վատ սննդի պատ
ճա ռով վի տա մին նե րի պա կա սի դեպ քում այն 
կար գա վո րում  է մար սո ղութ յու նը և ն յու թա փո
խա նա կութ յու նը: Ծի րա նը պա րու նա կում է մեծ 
քա նա կութ յամբ կա լիում, ինչն ան փո խա րի նե լի է 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի նոր մալ աշ խա տան
քի հա մար: Ծի րա նը պա րու նա կում է եր կաթ, ուս
տի հրա շա լի հա մալ րում է հղի նե րի սննդա կար
գին, ա նե միա նե րի և տոք սի կո զի դեպ քում: 

Ծի րա նը պա րու նա կում է յոդ, ո րը լիո վին 
պահ պան վում է չրի մեջ. 75 մկգ` 100 գ հում քի 
մեջ, այս քա նա կը հա մա պա տաս խա նում է մար
դու օր գա նիզ մի 1 օր վա պա հան ջար կի կե սին։ 
Յո դը, ինչ պես նաև կա լիու մը, պղին ձը, կո բալ տը 
անհ րա ժեշտ են վա հա նա գեղ ձի նոր մալ կեն սա
գոր ծու նեութ յան հա մար։ Շատ մաս նա գետ ներ 
գտնում են, որ սա մեր ե րի տա սար դութ յու նը 
պահ պա նող օր գանն է։

´àôÚêºðÆ ²ÞÊ²ðÐ

Ար ևա ծա ղի կը բար դա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա նի քին պատ
կա նող  միամ յա, խա չաձև փո շոտ վող խո տա բույս է:  Ն րան այլ 
կերպ ան վա նում են ար ևե լած ծա ղիկ կամ ար ևեր թիկ: Հայտ նի է 
մոտ 50 տե սակ: Միամ յա ար ևա ծաղ կի հայ րե նի քը Հ յու սի սա յին 
Ա մե րի կան է: Հ նա գի տա կան պե ղում ե րը հաս տա տում են, որ 
հնդկա ցի ներն այս բույ սը մշա կել են դեռևս 2000 տա րի ա ռաջ: 
Կան հնա գի տա կան վկա յութ յուն ներ, հա մա ձայն ո րոնց, ներ կա
յիս Ա րի զո նա և Ն յու Մեք սի կո նա հանգ նե րի տա րած քում ե ղել 
են ար ևա ծաղ կի մշա կութ յան վայ րեր: 

Սկզ բա կան շրջա նում բույ սը մշակ վել է որ պես դե կո րա տիվ, 
եր բեմ նաև բժշկութ յան մեջ, ա վե լի ուշ` որ պես բան ջա րա նո ցա յին 
բույս: Են թադր վում է, որ Իս պա նիա յից ար դեն ան ցել է Ի տա լիա, 
Ֆ րան սիա, և  ար դեն 16րդ դա րում Բել գիա, Անգ լիա, Հո լան դիա, 
Շ վեյ ցա րիա և Գեր մա նիա: Գեր մա նիա յում 18րդ դա րում ար ևա ծա
ղիկն օգ տա գործ վել է որ պես սուր ճի փո խա րի նող, բայց դա եր կար 
չտևեց: Ար ևա ծաղ կից ձեթ ստա նա լու գա ղա փա րը պատ կա նում է 
անգ լիա ցի նե րին` 1716 թ., սա կայն մաս սա յա կան ար տադ րութ յուն 
ա ռա ջին ան գամ կա տար վել է Ռու սաս տա նում,  Պետ րոս 1ի նի 
օ րոք, ով տես նե լով տա րօ րի նակ ծա ղի կը Հո լան դիա յում, հրա մա
յում է ու ղար կել սեր մե րը Ռու սաս տան: : 

Ձե թի օգ տա գոր ծու մը կապ ված է Դ միտ րի Բո կա րե վի ան վան 
հետ, ով զբաղ վում էր կտա վա տի և կա նե փի սեր մե րով ձե թի ար
տադ րութ յամբ և նույ նը փոր ձում է ա նել ար ևա ծաղ կի հետ: 1829 
թ. ա ռա ջին ան գամ նա ստա ցավ ար ևա ծաղ կի ձե թը ձեռ քի խնո
ցով: Շատ չան ցած բաց վե ցին ա ռա ջին ար տադ րա մա սե րը, իսկ 
19րդ դա րե վեր ջին Ռու սաս տա նը սկսեց ար տա հա նել Միաց յալ 
Նա հանգ ներ և Կա նա դա: Ներ կա յումս ար ևա ծաղ կի և ձե թի ար
տադ րութ յու նը տա րած ված է ամ բողջ աշ խար հում: Հիմ ա կան 
տա րա ծաշր ջան ներն են` Ար գեն տի նան, Ռու մի նիան, Թուր քիան, 
Իս պա նիան, ԱՄՆը, Ռու սաս տա նը:

ՀՀում մշակ վում է ար ևա ծաղ կի յու ղա տուն, հիմ ա կա նում 
Գե ղար քու նի քի, Ա րա գա ծոտ նի մար զե րում, անջր դի պայ ման նե
րում՝ որ պես սի լո սա յին մշա կա բույս: Ցան քի հա մար օգ տա գործ
վում էին խո շոր սեր մեր, որոնց  ծլու նա կութ յու նը պետք է լի ներ 96
100 %: Ցան քից ա ռաջ սեր մե րը ախ տա հա նել «վի տա վաքս» կոչ վող 
պատ րաս տու կի 23 կգ/տ չա փա քա նա կով: Անհ րա ժեշտ է ցա նել 
վաղ գար նա նը` ապ րի լի սկզբին, շա րա յին ե ղա նա կով: Ցան քից 
հե տո մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով, անհ րա ժեշտ է 
դրանք  սրսկել հեր բի ցի դով: Ար ևա ծաղ կի բարձր բերք ստա նա լու 
հա մար ա ռա վել կար ևոր է ո ռոգ ման ճիշտ կազ մա կեր պու մը: Ո ռո
գու մը պետք է կազ մա կերպ վի՝ հաշ վի առ նե լով բույ սի կեն սա բա
նա կան ա ռանձ նա հաատ կութ յուն նե րը: Լի նում է յու ղա տու, ու տե լի 
և սի լո սա յին: Ար ևա ծա ղի կը զգա յուն է պա րար տան յու թե րի նկատ
մամբ: Պա րար տան յու թե րը զգա լի չա փով բարձ րաց նում են ար
ևա ծաղ կի սերմ ապտ ղի բեր քը և յու ղի տո կո սը: Ար ևա ծաղ կի ծի
լե րը լավ են դի մա նում ուշ գար նա նա յին սառ նա մա նիք նե րին, այդ 
պատ ճա ռով էլ այն պետք է գար նա նը ցա նել վաղ ժամ կետ նե րում: 
Ուշ ցան քի դեպ քում, թե սեր մի, և թե սի լո սա յին զանգ վա ծի բեր քը 
խիստ ընկ նում է: Ցան քը ու շաց նե լիս իջ նում է նաև յու ղի տո կո սը,  
վա տա նում դրա ո րա կը:

Ար ևա ծաղ կով պատ րաստ ված պատ րաս տուկ նե րն ա խոր ժակ 
են բա ցում, կրճա տում են մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը, ու նեն մկան
նե րը հանգս տաց նե լու հատ կա նիշ: Ծաղ կի տերև նե րից պատ
րաստ ված թուրմ օգ տա գործ վում է մա լա րիա յից պաշտ պա նե լու 
հա մար: Բույ սի տերև նե րից պատ րաս տում են թրջոց ներ, ո րոնք  
բու ժում են ու ռուցք ներ, վեր քեր, մո ծակ նեևրի և  օ ձե րի խայ թոց ներ: 
Իսկ բույ սի ար մատ ներն օգ տա գործ վում են ռևմա տիզ մի բուժ ման 
նկա տա ռում ե րով: Թուր մը բու ժում է սրտի հի վան դութ յուն նե րը, 
դեղ նախ տը, գրի պը, բրոն խի տը, հար բու խը, տեն դը: Թարմ սեր մե
րն  օգ նում են ա լեր գիա նե րի և ցա նե րի ժա մա նակ: Բարձրացնում 
է դիմադրողականությունը, կան խում  լյար դի ճար պա կա լու մը:

ԱՐԵՎԱԾԱՂԻԿ


