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Կարևորվում է վերամշակող 
ընկերությունների  արտադրանքը

Վարչապետը դրական է 
գնահատել նախապատրաստական 
աշխատանքները

 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է Ար մա վի րի 
մարզ: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը նախ ե ղել է Ե ղեգ նուտ 
հա մայն քում գտնվող Ար մա վի րի թռչնա բու ծա կան ֆաբ րի կա
յում, ծա նո թա ցել վեր ջի նիս գոր ծու նեութ յա նը և ներդ րու մա
յին ծրագ րե րին:

 2013 թվա կա նին հիմ նադր ված ֆաբ րի կան զբաղ վում է 
թռչնամ սի ար տադ րութ յամբ: Ֆաբ րի կա յի ղե կա վար նե րը տե
ղե կաց րել են, որ ըն թա ցիկ տա րում ծրագր վում է թռչնամ սի 
ար տադ րա կան ծա վալ նե րը հասց նել 4 հա զար տոն նա յի, ին
չը, նա խորդ տար վա հա մե մատ, կլի նի 30 տո կո սով ա վել: Ար
տադ րա կան ծա վալ ներն ա վե լաց նե լու նպա տա կով, վեր ջերս 
ֆաբ րի կա յում ներդր վել են ժա մա նա կա կից նոր սար քա վո
րում ներ, այդ թվում` ին կու բա տոր ներ, ին չի արդ յուն քում ֆաբ
րի կան այլևս ստիպ ված չի լի նի թռչուն նե րը ներկ րել ար տերկ
րից ( Ֆաբ րի կա յում կա տար ված ներդ րում նե րը գնա հատ վում 
են 56 մլն դո լար):

Հ. Աբ րա համ յա նը նշել է, որ թռչնա ֆաբ րի կա յում թռչնամ
սի ար տադ րութ յան ուղ ղութ յամբ կա տար վել են լուրջ աշ խա
տանք ներ: § Մենք պետք է խրա խու սենք մեր ար տադ րող նե րին 
և հ նա րա վո րութ յուն տանք, որ պես զի ա վե լաց նեն ար տադ րա
կան ծա վալ նե րը, ին չը կստեղ ծի նոր աշ խա տա տե ղեր, ժո ղո
վոր դին կա պա հով վի տե ղա կան ար տադ րան քով: Հա յաս տա
նը տա րե կան ներկ րում է 3031 հա զար տոն նա թռչնա միս, 
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Նախարարը շնորհավորել է ոլորտի 
աշխատակցուհիներին

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում կազ մա կերպ վել էր հան դի պում, ո րին հրա վիր
վել էին մի խումբ ջեր մո ցա տե րեր` պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հան ման ըն թա ցա կար գե րը ներ
կա յաց նե լու նպա տա կով:  Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
տե ղա կալ ներ`  Սամ վել  Գալստ յա նը,  Գառ նիկ  Պետ րոս յա նը,  Ռո բերտ  Մա կար յա նը, ՀՀ ԳՆ սննդամ
թեր քի անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան պե տի տե ղա կալ  Հով հան նես  Հայ րա պետ յա նը, բու սա սա նի
տա րիա յի տես չութ յան պետ Ար թուր  Նի կո յա նը և  այ լոք:  

 Փոխ նա խա րար  Սամ վել  Գալստ յա նը նշել է, որ  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը Եվրա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յա նը, լայն հնա րա վո րութ յուն ներ է ստեղ ծել հան րա պե տութ յու նում պտուղ բան
ջա րե ղե նի ար տադ րութ յան ու ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լացման հա մար, քա նի որ այժմ ըն
թա ցա կար գերն ա ռա վե լա գույնս պար զեց ված են և, այս ա ռու մով, գոր ծող պայ ման նե րը խիստ բա
րեն պաստ են գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար:  Փոխ նա խա րար  Գառ նիկ  Պետ րոս յանն, 
իր հեր թին, հա վե լել է, որ գյուղմ թեր քի տե ղա կան ար տադ րութ յան զար գաց ման հա մար պե տութ
յու նը ձեռ նար կում է բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը: ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան 
ծա ռա յութ յան պե տի տե ղա կալ  Հով հան նես  Հայ րա պետ յա նը և  բու սա սա նի տա րիա յի տես չութ յան 
պետ Ար թուր  Նի կո յա նը հան գա մա նո րեն ներ կա յաց րել են պտուղ բան ջա րե ղե նի ար տա հան ման ըն
թա ցա կար գե րի փո փո խութ յուն նե րը:  Մաս նա վո րա պես` ընդգծ վել է, որ ԵՏՄ տա րած քում ար տա
հա նում ի րա կա նաց նե լու դեպ քում, այժմ տնտե սա վա րո ղից որ ևէ փաս տա թուղթ չի պա հանջ վում 
և դ րա հա մար նրանք որ ևէ տե սա կի վճա րում ներ չեն ի րա կա նաց նում. գոր ծըն թացն ա ռա վե լա
գույնս պար զեց ված է, և  ծախս վող ժա մա նակն ան հա մե մատ կրճատ վել է:  Միակ փաս տա թուղ թը, 
որն անհ րա ժեշտ է ձեռք բե րել ար տա հա նում ի րա կա նաց նե լիս, տես չութ յան կող մից տրվող բու
սա սա նի տա րա կան հա վաս տա գիրն է, ո րը նույն պես տրա մադր վում է անվ ճար:  Հա վաս տա գի րը 
տրվում է մաք սա յին ձևա կեր պում ներ ի րա կա նաց նե լիս, ծա ռա յութ յան տե սուչ նե րի կող մից` 
սեղմ ժամ կետ նե րում:  Պա տաս խա նա տու նե րը հա վե լել են, որ տե սուչ նե րի հե ռա խո սա հա մար նե
րը հրա պա րակ ված են www.snund.am կայքում, ինչպես նաև հորդորել են ցանկանացած հարցի 
դեպքում զանգահարել ծառայության թեժ գծի հեռախոսահամարով` վստահեցնելով, որ դրանց 
սեղմ ժամկետներում, պատասխաններ կտրվեն:  Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև 
տեղական արտադրանքի խթանմանը, որակին, մրցունակությանը, ինչպես նաև` վնասատուների 
դեմ պայքարի միջոցառումներին առնչվող հարցեր:
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Բարենպաստ պայմաններ` տնտեսությունների համար
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յանն ագ րոարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի միութ յուն նե րի ղե
կա վար նե րին հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յան: §Գ յու ղատն
տե սութ յու նը մեր երկ րի տնտե սութ յան գե րա կա ճյու ղե րից 
մեկն է, սա կայն նրա զար գա ցումն անհ նար է պատ կե րաց
նել ա ռանց ո լոր տում գոր ծող միութ յուն նե րի ակ տիվ գոր ծու
նեության¦,¨նշելէնախարարը:

 Նա խա րա րի խոս քով՝ ագ րոարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի 
միութ յուն նե րին հար կա վոր է մշա կել ի րենց ճյու ղե րի զար
գաց մանն ու ընդ լայն մանն ուղղ ված հա մա պա տաս խան 
ծրագ րեր և սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել պե տա կան հատ վա ծի 
հետ: Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ միութ յուն նե րի գոր ծու
նեութ յան ակ տի վա ցու մը բխում է նաև պե տութ յան շա հե րից` 
նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի` Եվ րա սիա կան տնտե սա
կան միութ յա նը ան դա մակ ցե լու հան գա ման քը: Հան դիպ մա նը 
քննարկ վել են նաև վե րամ շա կող ճյու ղի ներ կա խնդիր նե րը, 
ո րոնց թվում` ա ռանձ նա պես կար ևոր վել է հայ կա կան վե րամ
շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ րան քի ո րա կի բա րե լա վու
մը, ին չը թույլ կտա ա պա հո վել տե ղա կան ար տադ րութ յան 
մրցու նա կութ յու նը ԵՏՄ երկր նե րում: Անդ րա դառ նա լով հան
րա պե տութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին ա նաս նագլ խաք նա կի 
ա ճին և դ րա նից բխող մսամ թեր քի ար տադ րութ յան ծա վալ
նե րի ա վե լաց մա նը` նա խա րա րը ներ կա նե րի ու շադ րութ յու նը 
հրա վի րել է նաև տե ղա կան մսի ի րաց ման, ինչ պես նաև` տե
ղա կան մսամ թեր քի ար տա հան ման խնդրի կար ևո րութ յա նը:

Քն նարկ մա նը հաս տատ վել է, որ այս տա րի ևս վե րամ շա
կող կազ մա կեր պութ յուն նե րը պատ րաստ կլի նեն մթե րել գյու
ղա ցի նե րից ամ բողջ ար տադ րան քը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը շնոր հա վո րել է հա մա կար գի կին 
աշ խա տա կից նե րին` Մայ րութ յան և գե ղեց կութ յան տո նի կա պակ ցութ յամբ: 

§ Դա րեր շա րու նակ հայ կի նը կանգ նած է ե ղել տղա մար դու կող քին, նրան հա վա սար պաշտ
պա նել հայ կա կան օ ճա խը, տունն ու հող հայ րե նին: Այ սօր էլ հայ կինն իր ար ժա նի տեղն ու նի 
երկ րի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քում: Հատ կա պես ար ժա նա հի շա տակ է կա նանց դե րը 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում, որ տեղ նրանք շար ժիչ ուժ են և գե րակ շիռ մաս են 
կազմում¦,¨նշելէնախարարը`իրշնորհավորանքի:

 Շ նոր հա վո րե լով նա խա րա րութ յան աշ խա տակ ցու հի նե րին տո նի առ թիվ` Սեր գո Կա րա պետ
յա նը մաղ թել է նրանց քա ջա ռող ջութ յուն, եր ջան կութ յուն և նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ աշ խա
տան քա յին գոր ծու նեութ յան մեջ և  անձ նա կան կյան քում:  Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր
ծում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի և բեղմ նա վոր աշ խա տան քի հա մար ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան նվա ճում նե րի հա մար¦ ոս կե մե դա լով պարգ ևատր վել է 
§ Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ րոն¦ պե տա կան ոչ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջա տար գի տաշ խա տողսե լեկ ցիո ներ Ս վետ լա նա Հայ րա պե
տո վան: Ո լոր տի մի շարք աշ խա տակ ցու հի ներ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ու նե ցած ներդ րում
նե րի հա մար պարգ ևատր վել են նա խա րա րութ յան շնոր հա կա լագ րե րով: 
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Համատեղ աշխատանք ոլորտում

Կարևորվում է կոոպերատիվների դերը
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր

գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այց է 
կա տա րել Ա րա գա ծոտ նի մարզ:  Այ ցի սկզբում 
նա խա րա րը մաս նակ ցել է Ա պա րան հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի հիմ նա դիր ժո
ղո վին, ո րի կազ մում ընդգրկ ված են ա վե լի քան 
150 ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն ներ: Ժո ղո վին 
մաս նակ ցել են նաև Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ 
Սար գիս Սա հակ յա նը, Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա կի տնօ
րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը, կոո պե րա տի վի ան
դամ ներ, ֆեր մեր ներ: 

§Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան 
ծրագ րի¦ (CARMAC) շնոր հիվ, կոո պե րա տիվ
նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցի խթա նու մը նպա
տակ ու նի նպաս տել փոքր գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց
մա նը, ինչ պես նաև ար տադ րո ղա կա նութ յան և  
ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը, ո րի 
դրա կան արդ յունք ներն ար դեն իսկ տե սա նե լի 
են¦,¨նշելէնախարարՍերգոԿարապետյանը:

Ն րա խոս քով` ծրագ րի երկ րորդ փու
լի հա մար Ա րա գա ծոտ նի մար զում այս պա
հին շուրջ 10 հա մայնք ներ նախ նա կան 
ընտ րութ յուն են ան ցել, գոր ծըն թա ցը մեկ
նար կել է, և ծ րագ րի նկատ մամբ մար զի բնա
կիչ նե րի հե տաքրք վա ծութ յունն ակ ներև է:  

 Ներ կա յաց նե լով ծրագ րի արդ յունք նե րը` նա
խա րա րը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ նա խա
տես ված 55 հա մայնք նե րի փո խա րեն, հան
րա պե տութ յան վեց մար զե րի ա վե լի քան 90 
հա մայնք նե րում հիմ նադր վել են ա րո տօգ տա
գոր ծող նե րի կոո պե րա տիվ ներ, իսկ հա մայնք
նե րի գե րակ շիռ մա սում ա վարտ վել են ա րո
տա վայ րե րի ջրար բիաց ման հա մա կար գե րի 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը: 

Անդ րա դառ նա լով Ա րա գա ծոտ նի մար զում 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քին` նա խա րա
րը տե ղե կաց րել է, որ մար զի 12 հա մայնք նե րում 
ստեղծ վել են ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո

րում սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ներ, 
ո րոնց տրա մադր վել է 89 միա վոր գյուղ
տեխ նի կա: Ծ րա գի րը ֆի նան սա վո րում 
է ձեռք բեր վող գյուղ տեխ նի կա յի ար ժե
քի 80%ը, իսկ 20% տրա մադ րում է կոո
պե րա տի վը: 

 Խո սե լով §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¦ 
(CARMAC 2) մա սին`  նա խա րա րը նշել 
է, որ այս ծրագ րի թի րա խա յին հիմ նա
կան նպա տակ ներն են` գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ նե րի հզո րա ցումն 
ու ագ րո պա րե նա յին ար ժեշղ թա նե րում 
ար տադր վող և շու կա յա հան վող ար
տադ րան քի ծա վալ նե րի ա ճը: Նա խա
րա րը հա վե լել է նաև, որ ծրագ րի երկ

րորդ փու լը կի րա կա նաց վի հան րա պե տութ յան 
թվով 8 մար զում. ընդգրկ վել են նաև Կո տայ քի և 
Վա յոց ձո րի մար զե րը:

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Ա պա րա նի 
պան րի գոր ծա րան, ծա նո թա ցել աշ խա տան քա
յին պայ ման նե րին: Գոր ծա րա նի տնօ րեն Տիգ
րան Հով հան նիս յա նը հայտ նել է նա խա րա րին, 
որ ըն կե րութ յան ար տադ րա կան հզո րութ յու նը 
կազ մում է օ րա կան 2 տոն նա պանիր: Հա մոզ
մունք հայտ նե լով, որ կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ
ծու մը կնպաս տի կա թի ար տադ րութ յան ծա վալ
նե րի ա վե լաց մանն ու մթեր վող կա թի ո րա կի 
բա րե լավ մա նը` ըն կե րութ յան տնօ րենն իր կող
մից պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել, անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում, ա վե լաց նել մթեր ման 
ծա վալ նե րը:

Վարչապետը դրական է 
գնահատել նախապատրաստական 

աշխատանքները
իսկ տե ղում ար տադ րում 9 հա զար 400 տոն նա: Կա րե լի է ներ մու
ծել քիչ և  ար տադ րել շատ: Այդ նպա տա կով, կա ռա վա րութ յու նը 
պատ րաս տա կամ է ա ջակ ցել ներ քին ար տադ րո ղին¦, նշել է վար
չա պե տը:

Այ նու հետև Հո վիկ Աբ րա համ յանն Ար մա վի րի մարզ պե տա րա
նում հան դի պել է մար զի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րին և հո ղօգ
տա գոր ծող նե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը և Ար մա վի րի մարզ պետ Ա. Ղահ րա ման յա նը ներ
կա յաց րել են գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի նա
խա պատ րաս տա կան ըն թացքն ու կա տար ված մի ջո ցա ռում նե րը:

Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը նշել է, որ պե տա կան օ ժան
դա կութ յան բո լոր ծրագ րե րը լի նե լու են շա րու նա կա կան: Կա ռա
վա րութ յու նը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին կտրա մադ րի 
ներկր ված բարձ րո րակ հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի սեր
մա ցու, մատ չե լի գնով պա րար տան յութ և դի զե լա յին վա ռե լիք: 
Նա խա րա րը շեշ տել է, որ ՀՀ վար չա պե տի հանձ նա րա րութ յամբ, 
այ սու հետ գյու ղա ցիա կան վար կե րը, չորս տո կո սի փո խա րեն, 
սուբ սի դա վոր վե լու են 6 տո կո սով, իսկ վար կե րը կտրա մադր վեն 
ապ րի լի մե կից: Միա ժա մա նակ, նա խա րա րը նշել է, որ գար նան 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը լա վա գույնս կազ մա կեր
պե լու հա մար, հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա
նաց վել նաև ո ռոգ ման հա մա կար գում: Վար չա պե տի հանձ նա
րա րութ յամբ վե րա նո րոգ վել են նաև մի շարք խոր քա յին հո րեր: 
Սեր գո Կա րա պետ յա նի խոս քով՝ հա մա պա տաս խան քայ լեր են 
ի րա կա նաց վում նաև բեր քի մթեր ման, ի րաց ման և վե րամ շակ
ման գոր ծըն թա ցը հա մա կարգ ված և կազ մա կերպ ված կեր պով 
ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Միա ժա մա նակ, նա խա րա րը նշել 
է, որ կա ռա վա րութ յու նը, ծա գող խնդիր նե րին շու տա փույթ լու
ծում տա լու հա մար, լի նե լու է գյու ղա ցի նե րի կող քին: Այդ նպա
տա կով նա խա րա րութ յու նում ստեղծ վել է նաև թեժ գիծ:

Ար մա վի րի մարզ պե տը նշել է, որ մար զում հա ջո ղութ յամբ 
սկսվել են գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը: Ըն թա ցի մեջ է 
կա ռա վա րութ յան տրա մադ րած սեր մա ցուն, պա րար տան յու թը և 
դիզ վա ռե լի քը գյու ղա ցի նե րին հատ կաց նե լու գոր ծըն թա ցը: Մարզ
պետն ընդգ ծել է, որ ստեղծ վել են բո լոր պայ ման նե րը՝ գար նա նա
ցա նը լա վա գույնս կազ մա կեր պե լու հա մար: Հա մա պա տաս խան 
աշ խա տանք ներ են տար վում նաև գյուղմ թեր քի ար տա հան ման 
ծա վալ ներն ա վե լաց նե լու ուղ ղութ յամբ:

Վար չա պե տը դրա կան է գնա հա տել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան և Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի 
կող մից գար նա նա ցա նի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ կա տար
ված նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը: Միա ժա մա նակ, 
կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը կոչ է ա րել հո ղօգ տա գոր ծող նե րին` 
լո լի կի ար տադ րութ յու նը հասց նել ա ռա վե լա գույ նի, քա նի որ այն 
ու նի մեծ պա հան ջարկ: Վար չա պե տը նշել է, որ տար բեր գոր ծի
քա կազ մե րով կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ է օ ժան դա կել և՛ լո
լիկ ար տադ րող նե րին, և՛ այն մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րին: 
Հո վիկ Աբ րա համ յանն ար մա վիր ցի նե րին տե ղե կաց րել է նաև, որ 
Ար մա վիրԵ րաս խա վան ավ տո ճա նա պար հի աս ֆալ տա պատ ման 
աշ խա տանք նե րը կսկվեն ա ռա ջի կա յում:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են նաև Ար մա վի րի մար
զի հա մայնք նե րում ճա նա պար հա շի նութ յա նը, գա զա մա տա կա
րար մա նը, ջրա մա տա կա րար մա նը, են թա կա ռուց վածք նե րի զար
գաց մա նը վե րա բե րող մի շարք հար ցեր:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
հան դի պել է կաթ վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ` ո լոր տի ըն թա ցիկ խնդիր նե րի քննարկ ման նպա
տա կով: § Վե րամ շա կող ճյու ղը մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի կար ևո րա գույն ճյու ղե րից մեկն է, սա կայն այս տեղ առ
կա են խնդիր ներ, ո րոնք միաս նա կան լու ծում են պա հան ջում¦,¨  
նշել է նա խա րա րը:

Այս կա պակ ցութ յամբ նա խա րա րը հոր դո րել է կաթ նամ թերք 
ար տադ րող ըն կե րութ յուն նե րին ա ռա վել հա մա կարգ ված գոր
ծել` սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցե լով միմ յանց և ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րութ յան հետ: Գո հու նա կութ յամբ նշե լով, որ 
վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տութ յու նում նկատ վում է ա նաս
նագլ խա քա նա կի աճ և դ րա նից բխող կա թի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րի ա վե լա ցում` նա խա րարն ընդգ ծել է, որ այդ պայ
ման նե րում անհ րա ժեշտ է մե ծաց նել կա թի մթեր ման ծա վալ
նե րը: Միա ժա մա նակ նա խա րարն ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տել է, 
որ, ըստ նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յան, կա թի մթեր ման 
գի նը չպետք է նվա զի:Նա խա րա րը խոր հուրդ է տվել ըն կե րութ
յուն նե րին` ա վե լաց նել պան րի ար տադ րութ յան և  ար տա հան
ման ծա վալ նե րը` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ այդ ար
տադ րա տե սա կի պա հան ջար կը մեծ է ՌԴում:Նա խա րա րը նաև 
տե ղե կաց րել է, որ իր հանձ նա րա րութ յամբ տա րեսկզ բից փոխ
նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յանն այ ցե լութ յուն ներ է կա տա րում 
մար զեր` կա թի մթեր ման աշ խա տանք նե րին տե ղում հետ ևե լու 
և  ըն թա ցիկ խնդիր նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:

 Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում նա խա րա րը պատ րաս տա
կա մութ յուն է հայտ նել ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ըն կե րութ
յուն նե րին` կա թի մթեր ման ըն թաց քում ծա գող խնդիր նե րի լուծ
ման հար ցում:
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Ցավովտեղեկացապետական և քաղաքական գործիչ, ՀՀ գյու
ղատնտեսությաննախկիննախարարԴավիթԶադոյանիանժամա
նակմահվանմասին:Իրբազմամյաաշխատանքայինգործունեութ
յանընթացքում,ստանձնելովպետականբարձրպաշտոններ`Դա
վիթԶադոյանըմիշտարժանապատվորենևառանձնակինվիրումով
է կրել իրենվստահվածպատասխանատվության բեռը`արժանա
նալովհամընդհանուրերախտագիտությանևբարձրգնահատանքի:

Անգնահատելի է Արցախյան գոյամարտում և Հայաստանի նո
րագույնպատմության կերտման դժվարինտարիներին նրաունե
ցածանձնականներդրումնուդերակատարումը:Ազնիվ,շիտակև
պատվախնդիրանձնավորություն,ովանջնջելիհետքէթողելսերն
դակիցներիևբոլորնրանցհուշերում,ումվիճակվելէրնրահետճա
նապարհանցնել:

ՀՀգյուղատնտեսությաննախարարությանողջաշխատակազմի
ևանձամբիմանունիցցավակցումեմԴավիթԶադոյանիընտանիքի
անդամներին,մերձավորներին,գործընկերներինևվշտիայսծանր
պահինհայտնումիմզորակցությունը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յան

 
 Դա վիթ  Մ նա ցա կա նի  Զա դո յան

Դա վիթ Զա դո յա նը ծնվել է 1949թ. հուն վա րի 12ին, Ա րա րա տի շրջա նի Ա րա րատ գյու ղում: 
1975 թ©  ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տը` է լեկտ րո նի կա յի ին ժե նե րի ո րա
կա վոր մամբ:  Աշ խա տել է ԵրՊԻ ռա դիոէ լեկտ րո նի կա յի ֆա կուլ տե տի ՀԼԿԵՄ կո մի տեի քար
տու ղար, 1979 թ.ին` կի բեռ նե տի կա յի ֆա կուլ տե տի կի սա հա ղոր դիչ նե րի ամ բիո նի լա բո րա տո
րիա յի վա րիչ, միա ժա մա նակ կա տա րել է դա սա խո սա կան աշ խա տանք: 19811987թթ. ե ղել է 
Ա րա րա տի ին դուստ րիալտեխ նո լո գիա կան տեխ նի կու մի տնօ րե նի տե ղա կալ:

Այ նու հետև 19871991թթ. աշ խա տել է որպես §Ա րա րա տարդ շին¦ տրես տի կոմ բի նա տի 
տնօ րեն, ա պա` տրես տի կա ռա վար չի տե ղա կալ: 19911993 թթ. ե ղել է Ա րա րա տի շրջխորհր դի 
նա խա գահ, իսկ 19931995 թթ. աշ խա տել է ՀՀ պա րե նի և մ թե րում նե րի նա խա րար: 19961998 
թթ. զբա ղեց րել է Ա րա րա տի մարզ պե տի, 19981999 թթ. ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա
խա րա րի և 19992000 թթ. ՀՀ Է ներ գե տի կա յի նա խա րա րի պաշ տոն նե րը: 20002002 թթ. աշ
խա տել է ՀՀ ար տադ րա կան են թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար գող նա խա
րար, իսկ 20022003 թթ.` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար: 

Ա մուս նա ցած էր, ու ներ եր կու որ դի:
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Արտադրության ծավալների 
ավելացում

Օ րերս տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րին կից կո լե գիա յի նիստ, ո րը վա րում էր ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րար, կո լե գիա յի նա խա գահ Սեր գո Կա րա
պետ յա նը:

 Նիս տին հրա վիր ված էին նաև Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 
պե տա կան ծա ռա յութ յան ղե կա վար Ար մեն Հայ րա պետ յա նը, Ջ րա յին 
տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ
տո նա կա տար Գա գիկ Խա չատր յա նը, նա խա րա րութ յան հա մա կար գի 
գի տա կան կենտ րոն նե րի ղե կա վար ներ, այլ պաշ տոն յա ներ, ինչ պես 
նաև սեր մար տադ րող ֆեր մեր ներ` Շի րա կի, Լո ռու, Ս յու նի քի մար զե րից:

 Բա ցե լով նիս տը` կո լե գիա յի նա խա գահ Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
նշեց, որ սկսած 2010 թվա կա նից, նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ
յամբ, սերմ ա բու ծութ յան և սերմ ար տադ րութ յան ո լոր տում պե տութ
յան և մաս նա վոր հատ վա ծի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ի րա կա նաց վել են 
ծրագ րեր, ո րոնց արդ յուն քում (45 տա րի նե րի ըն թաց քում) ակն հայտ 
ձեռք բե րում եր են գրանց վել` նպաս տե լով հան րա պե տութ յու նում հա
ցա հա տի կա յին և կե րա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի, 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը և  ինք նա բա վութ յան մա կար
դա կի բարձ րաց մա նը:

 Կո լե գիա յի օ րա կար գա յին հար ցը վե րա բե րում էր ՀՀում սերմ
նա բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման ըն
թաց քին, արդ յունք նե րին և  ա ռա ջի կա խնդիր նե րին, ո րոնց վե րա բեր յալ 
զե կուց մամբ հան դես ե կավ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե
ղա կալ Սամ վել Գալստ յա նը:

Իր զե կույ ցում հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նա լով այդ ծրագ րե րի 
արդ յունք նե րին` Սամ վել Գալստ յա նը մաս նա վո րա պես նշել է, որ ցո րե
նի ինք նա բա վութ յան մա կար դա կը հան րա պե տութ յու նում 32 %ից ա վե
լա ցել է` 2014 թվա կա նին կազ մե լով շուրջ 51 %, իսկ ներկր ված բարձր 
վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու նե րի բազ մաց մամբ, աշ նա նա ցան ցո րե
նի սեր մա ցու ի պա հան ջար կի 7075 %ը սոր տա թար մաց վել է:

 Զե կույ ցի հա մա ձայն` 2010 թվա կա նին հա ցա հա տիկ և հա տի
կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն ներն ա վե լա ցել են 
28.1 հա զար հեկ տա րով և կազ մել 185.7 հա զար հա, իսկ հա մա խառն 
բերքն ա վե լա ցել է 80.9 %ով` կազ մե լով 590.5 հա զար տոն նա: Մաս
նա վո րա պես` 2010 թվա կա նին ցո րե նի ընդ հա նուր ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րը կազ մել են 87.6 հա զար հա, հա մա խառն բեր քը` 183.5 հա զար 
տոն նա, իսկ 2014 թվա կա նին ընդ հա նուր ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը 
կազ մել են 106.3 հա զար հա, ցո րե նի հա մա խառն բերքն ա վե լա ցել է 
84.3 %ով` կազ մե լով 338.2 հա զար տոն նա: Գա րու ընդ հա նուր ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րը 2010 թվա կա նին կազ մել են` 61.2 հա զար հա, հա
մա խառն բեր քը` 118.6 հա զար տոն նա, իսկ 2014 թվա կա նին ընդ հա նուր 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը կազ մել են 67.6 հա զար հա, գա րու հա մա
խառն բեր քը` կազ մել է 200.5 հա զար տոն նա` ա վե լա նա լով 67.6 %ով:

Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին հատ կաց վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի (մատ չե լի գնե րով ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա
կան պա րար տան յու թե րի, դի զե լա յին վա ռե լան յու թի տրա մադ րում, 
սեր մա ցու նե րի գնե րի և վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վո
րում) ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, 2014 թվա կա նին բու սա բու ծութ յան 
ընդ հա նուր ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, 2010 թվա կա նի հա մե մա տութ
յամբ, ա վե լա ցել են 49.2 հա զար հեկ տա րով կամ շուրջ 17 %ով: 2015 
թվա կա նի կան խա տե սում ե րով` ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը կա վե լա
նան 14.515.5 հա զար հեկ տա րով:

Լ սե լով և քն նար կե լով զե կույ ցը` կո լե գիան դրա կան է գնա հա տել 
ի րա կա նաց ված ծրա գի րը և  ա ռա ջար կել, որ պես զի այն նույն պես շա
րու նակ վի:

Կո լե գիա յի նա խա գահ Սեր գո Կա րա պետ յա նը հանձ նա րա րել է 
պա տաս խա նա տու նե րին` ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան աշ խա
տանք ներ` ծրագ րի շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ` 
հաշ վի առ նե լով ա ռան ձին հար ցե րի վե րա բեր յալ կո լե գիա յի ան դամ ե
րի հնչեց րած ա ռա ջար կութ յուն նե րը:
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ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝  ՄԵԿ ՕՊԵՐԱՏՈՐ,
 ՄԵԿ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ

«Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸի պայ մա նագ րա յին 
կա ռա վա րիչ, «ՍԱՈՒՂ» Ֆ րան սիա կան ըն կե րութ
յու նը 2014 թ. նո յեմ բե րի 20ին նշեց Հա յաս տա նում 
ծա վա լած իր գոր ծու նեութ յան տաս նամ յա կը: Այդ 
ա ռի թով Հա յաս տան էին ժա մա նել ըն կե րութ յան 
նա խա գահ Ժե րոմ Լե Կոն տը, մի ջազ գա յին տնօ
րեն Մի շել Ֆուր րեն և  այլ աշ խա տա կից ներ: Հ յու րե
րը հան դի պում եր են  ու նե ցել ՀՀ Նա խա գա հի, ՀՀ 

վար չա պե տի և Ա մե նայն Հա յոց  Կա թո ղի կո սի  հետ: 
Ըն կե րութ յու նը աշ խա տանք ներ է ի րա կա

նաց նում ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման 
հա մա կար գե րի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ՝ ա վե
լաց նե լով ջրա մա տա կա րար ման տևո ղութ յու նը, 
ա պա հո վե լով ջրի հա մա յին և  ո րա կա կան հատ կա
նիշ նե րը: Այս աշ խա տանք նե րը ղե
կա վա րում է  «Հայջր մուղ կո յու ղի»  
ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն, 
պայ մա նագ րի կա ռա վա րիչ Պատ
րիկ Լո րե նը: Ջ րա յին ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման ո լոր տում ձեռք բեր
ված 45 տար վա աշ խա տան քա
յին փորձն ու գի տե լիք ներն այ սօր 
փոր ձա ռու մաս նա գե տը ներդ նում 
է ՀՀ ջրա յին ո լոր տի ա ռա ջըն թա
ցի գոր ծում:  Ըն կե րութ յան ձեռք
բե րում ե րի, ներդ րում ե րի, ա ռա
ջի կա ծրագ րե րի մա սին զրույ ցը` 
«Հայջր մուղ կո յու ղի»  ըն կե րութ յան 
գլխա վոր տնօ րեն Պատ րիկ Լո րե
նի  հետ:

-  Պա րոն Լո րեն, ըն կե րութ յան 
սպա սարկ ման տա րած քում հան-
րա պե տութ յան ո՞ր քա ղաք ներն ու հա մայնք ներն են 
ընդգրկ ված:

 2004 թ. նո յեմ բե րից, երբ «ՍԱՈՒՂ»ը սկսեց 
իր գոր ծու նեութ յու նը ծա վա լել, մինչև 2013 թվա կա
նը սպա սարկ ման տա րածքն ընդգր կում էր հան րա
պե տութ յան 37 քա ղաք ներ և շուրջ 280 գյու ղա կան 
հա մայնք ներ: 2014 թ. հուն վա րից ըն կե րութ յունն իր 
կա ռա վար ման ներ քո վերց րեց նաև՝ « Լո ռիջրմուղ կո
յու ղի», « Շի րակջրմուղ կո յու ղի» և « Նոր Ա կունք» ՓԲ 
ըն կե րութ յուն նե րը:

- Ջ րա մա տա կա րար ման ծա ռա յութ յուն նե րի 
բա րե լավ ման հետ կապ ված ի՞նչ աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց վում:

 2004 թ. մինչ այ սօր զար գաց ման կար ևոր ցու
ցա նիշ նե րից է հա մար վում ջրա մա տա կա րար ման 
տևո ղութ յան ա վե լա ցու մը՝ 6 ժամ մի ջի նից հասց նե լով 
է մինչև 17 – 18 ժա մի, մի շարք հա մայնք նե րում էլ ար
դեն ու նենք շուր ջօր յա ջրա մա տա կա րա րում: Բաց վել է 
օ պե րա տիվ դիս պետ չե րա կան կենտ րոն, որ տեղ ա մեն 
օր առ ցանց ե ղա նա կով, ու սում ա սիր վում են լո գեր
նե րով հա գե ցած, գլխա մա սա յին կա ռուց վածք նե րով 
ար տադր ված ջրա քա նակ նե րը, պոմ պա յին ագ րե
գատ նե րի աշ խա տան քա յին ժա մերն ու  պա րա մետ
րե րը: Ջ րա տար նե րի օ դա յին տե սան կա րա հա նում ե
րի նպա տա կով ձեռք ենք բե րել նաև ա նօ դա չու թռչող 
սար քա վո րում:

- Ա ռա ջի կա յում ի՞նչ ծրագ րեր կան, ո րոնք 
պետք է ի րա կա նաց նել:

  Նա խա տե սում ենք, մինչև 2020 թ. ա մե նու րեք 
24 ժամ յա ջրա մա տա կա րա րում ա պա հո վել: Մի շարք 

ծրագ րեր ենք ի րա կա նաց նում, որ պես զի այ սօր չլի նեն 
բա ժա նորդ ներ, ով քեր օ րա կան 4 ժա մից քիչ ջրա մա
տա կա րա րում ու նե նան: Նա խորդ տա րի կա տար վել 
են շուրջ 30 մի լիոն դո լա րի ներդր ման աշ խա տանք
ներ: Հար կա վոր է մեկ մի լիարդ, անհ րա ժեշտ է գու
մար մեզ ՝ պոմ պա կա յան նե րի, ջրագ ծե րի, մաքր ման 
կա յան նե րում աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լու  հա
մար: 

-  Հա մա գոր ծակ ցու՞մ եք  Հա-
յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  կա-
ռա վա րութ յան հետ:

 ¹Մշ տա պես ու նե ցել ենք կա
ռա վա րութ յան բո լոր կա ռույց նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը, ո րով հետև ա ռանց 
ա ջակ ցութ յան, որ պես ար տա սահ
ման յան ըն կե րութ յուն, հնա րա վոր չէ. 
քա ղա քա պե տա րան նե րը, մարզ պե
տա րան նե րը, բո լոր հա մայնք նե րի 
ղե կա վար ներն ա ջակ ցում են ծրագ
րե րին: Գու մար նե րը փո խան ցում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յու նը, հա մա ձայն մի 
շարք դո նոր ըն կե րութ յուն նե րի հետ 
կնքված պայ մա նագ րե րի՝ «Հա մաշ
խար հա յին բան կի» /WB/,  «Ա սիա
կան զար գաց ման բան կի» /ADB/, 

«Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան կի» /EIB/, « Վե րա
կա ռուց ման և զար գաց ման  եվ րո պա կան  ներդ րու
մա յին բան կի» /EBRD/, Գեր մա նա կան բան կի/ Kfw:

-  Ձեր ղե կա վա րած ըն կե րութ յու նը մեծ տեղ 
է հատ կաց նում աշ խա տա կից նե րի ե րե խա նե րի 
ա մա ռա յին հանգս տի, մար զա կան մի ջո ցա ռում ե-

րի կազ մա կեր մա նը, օգ նում է նաև ման կատ նե րին. 
ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վում այդ ա մե նը:

  Մենք ի րա կա նաց նում ենք մեծ կոր պո րա տիվ 
սո ցիա լա կան ծրագ րեր: Ա յո, օգ նում ենք ման կատ նե
րի ե րե խա նե րին, մեր աշ խա տա կից նե րի ե րե խա ներն 
ամ ռա նը  հանգս տա նում են ճամ բար նե րում, մի քա նի 
մար զա կան ծրագ րեր ենք ի րա կա նաց նում, հո վա նա
վո րում ենք հան րա պե տութ յան մի քա նի լա վա գույն 
մար զիկ նե րի տար բեր մար զաձ ևե րից՝ դա հու կա վազք, 
գոլֆ, հե ծան վա յին մար զաձև: Մեր գոր ծու նեութ յու նը 
չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն հիմ ա կան նպա
տա կով, այլ նաև պետք է ու նե նա սո ցիա լա կան պա
տաս խա նատ վութ յուն հան րա պե տութ յու նում: Մեր 
աշ խա տա կից նե րի հա մար կազ մա կեր պում ենք ֆուտ
բո լի մրցա շա րեր և շախ մա տի ա ռաջ նութ յուն: Մի 
շարք ձեռք բե րում եր ենք ու նե ցել, ի հար կե, հե ռու ենք 
դեռ մեծ նպա տա կից, օգ տա գոր ծում ենք նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա ներ: Տա րա ծաշր ջա նում ա մե նա ժա մա
նա կա կից ըն կե րութ յուն նե րից մեկն ենք, ի հար կե, 
ա մեն ինչ ա վե լի հստակ կեր ևա 2016թ. հու նի սի 1ին, 
երբ ամ բողջ երկ րի տա րած քում կլի նի մեկ օ պե րա
տոր, մեկ մաս նա վոր կա ռա վա րիչ: «ՍԱՈՒՂ»ը կմաս
նակ ցի մրցույ թին՝ հու սա լով, որ հաղ թող կճա նաչ վի: 
Հա վե լեմ նաև, որ «Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸի հա տուկ  
նա խա գի ծը   ե րե խա նե րի   հա մար հրա տա րա կել է 
ման կա կան գրքույկ՝  «Նա րե կի ու Նա րեի ար կած նե
րը H2O մո լո րա կում», ո րը ե րե խա նե րին   սո վո րեց նում 
է, թե ինչ պես է խնա յո ղա բար   օգ տա գոր ծել   խմե լու 
ջու րը:

Մանվել Կիրակոսյան
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Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց
մանն ուղղ ված կար ևոր քայ լե րից մե
կը` կոո պե րա տիվ նե րի հիմ նումն է: Այն 
եր բեմն նույ նա կա նաց վում է նախ կին 
սովխոզների հետ, սա կայն այս դեպ
քում` մենք գործ ու նենք ընդ հա նուր գա
ղա փար նե րի շուրջ հա մախմբ ված միա
վոր նե րի հետ: Այդ պես հա մախմբ վե ցին 
ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ծո վագ յուղ 
հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող ներն ու 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րը:

ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա
րութ յան §Գ յու ղատն
տե սա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա
սեն յակ§ (§ԾԻԳ¦) ՊՀի 
կող մից ի րա կա նաց
վող §Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա
վար ման և մր ցու նա
կութ յան¦ ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, գյու
ղի հե ռագ նա ա րո տա
վայ րե րում տե ղադր վել 
է 2 խմոց: Իսկ ստաց
ված գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան` 
3 հատ МТЗ, 1 հատ Т 150 մակ նի շի 
տրակ տոր, 2 շար քա ցան և  այլն, հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել վա րել և ցա
նել 20 տա րուց ա վե լի անմ շակ մնա ցած 
հո ղա տա րածք նե րը: Ծ րագ րի շնոր հիվ, 
ձեռք են բե րել նաև ձեռ քի 4 խոտհն
ձիչ, նույն քան հա կա վո րող սարք, 1 УАЗ 
մակ նի շի ավ տո մե քե նա: Ա ռա ջի կա
յում կհատ կաց վի ևս մեկ МТЗ մակ նի շի 
տրակ տոր: Կա մա վո րութ յան սկզբուն
քով հիմն ված § Ծո վագ յուղ հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում¦ 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի մեջ 
ներգ րավ վել է 350 ան դամ: §Գ յու ղում 
փոք րա թիվ է այն ըն տա նիք նե րի թի
վը, ո րոնք դեռևս չեն ան դա մակ ցում 
կոո պե րա տի վին: Ծո վագ յու ղում վա րը, 
ցան քը, հուն ձը և մ յուս աշ խա տանք նե
րը միա սին են կա տա րում: Արդ յունքն 
էլ` շո շա փե լի է¦,ա սում է §ԾԻԳ¦ ՊՀի 
մար զա յին ա ջակ ցութ յան թի մի հա մա
կար գող Խո րեն Բա դալ յա նը: Ծ րա գի րը 
մեկ նար կել է 2013թ.ից: §Գ յու ղի հա

մար մեծ նշա նա կութ յուն ու ներ ա ջակ
ցութ յան այս ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը, 
քա նի որ չու նեինք գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա, իսկ մաշ ված հին տրակ
տոր նե րը  և  այլ գյուղ գոր ծիք նե րը գրե
թե հնա րա վոր չէր շա հա գոր ծել: Այդ 
պատ ճա ռով հա մայն քի հո ղա տա րածք
նե րի գե րակշ ռող մա սը չէր մշակ վում: 
Ծ րագ րի գործ նա կան քայ լերն ու շո շա
փե լի արդ յունք նե րը տես նե լով` գյու ղա
ցու մոտ վե րա կանգն վել է հա վատն ու 
վստա հութ յու նը: Հի մա նրանք ար դեն 
լավ են պատ կե րաց նում, թե ի՞նչ է ի րե
նից ներ կա յաց նում կոո պե րա ցիան, 
ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու նի, ի՞ն չու 
հա մախմբ վել և  այլն¦, նշում է գյու ղա
պետ Վահ րամ Գ ևորգ յա նը:

Գ յուղն ու նի զար գա ցած ա նաս
նա բու ծութ յուն, ար դեն առ կա են 3500 
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ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ փԱԹԵԹ՝ 
ՉՈՐՍ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 Մեկ նար կում է  « Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան 
խթա նում» ծրագ րի նոր փա թե թը

ՀՀում ԵՄ պատ վի րա կութ յան և Հեյ ֆեր Հա յաս տա նի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի 
ու նե ցավ § Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան խթա նում¦ ծրագ րի շրջա
նակ նե րում մշակ ված §Տա րա ծաշր ջա նա յին այ ցե լո ւի միաս նա կան փա թեթ¦ի 
(§ՏԱՄ¦ փա թեթ) շնոր հան դե սը: 

Ինչ պես նշեց Հեյ ֆեր Հա յաս տա նի տնօ րեն տի կին Ա նա հիտ Ղա զանչ յա նը, 
§ Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան խթա նում¦ ծրա գի րը ֆի նա նա սա
վոր վում է Եվ րա միութ յան կող մից: Այն ի րա կա նաց նում է Հեյ ֆեր Հա յաս տա նը՝ որ
պես ա ռա ջա տար գոր ծըն կեր, Վ րաս տա նի ( Հեյ ֆեր Վ րաս տան), Թուր քիա յի (Գ յու
մու շա նի ազ գա յին կրթա կան վար չութ յուն) և Բուլ ղա րիա յի ( Վառ նա յի տնտե սա կան 
զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յուն) գոր ծըն
կեր նե րի հա մա գոր
ծակ ցութ յամբ:

Ծ րագ րի շրջա
նակ նե րում մշակ վել 
է §ՏԱՄ¦ փա թեթ, որն 
ընդգր կում է տու րիս
տա կան շուրջ տա
սը եր թու ղի: Հա յաս
տա նի, Վ րաս տա նի, 
Թուր քիա յի և Բուլ ղա
րիա յի զբո սաշր ջա յին 
գոր ծա կա լութ յուն նե
րը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նան վա ճա ռե
լու §ՏԱՄ¦ փա թե թը, և զ բո սաշր ջիկ նե րը կա րող են այ ցե լել այս չորս երկր ներ` մեկ 
միաս նա կան փա թե թով: Արդ յուն քում` ծրա գի րը կխթա նի զբո սաշր ջիկ նե րի ներ հոս
քը դե պի տա րա ծաշր ջան և  իր ներդ րու մը կու նե նա նե րերկ րա յին և ներ տա րա ծաշր
ջա նա յին պե տա կան իշ խա նա վոր նե րի միջև ան նա խա դեպ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հաս տատ ման հար ցում: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում այս §պրո դուկ տի¦ ստեղծ ման 
նպա տակն է` տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կով գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան 
ո լոր տում եր կա րատև արդ յունք նե րի ձեռք բե րու մը: 

 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին հյու րեր` Բուլ ղա րիա յից, Վ րաս տա նից և Թուր
քիա յից, ՀՀ նա խա րա րութ յուն նե րի գոր ծըն կեր երկր նե րի կա ռա վա րութ յան, ար տա
սահ ման յան ա ռա քե լութ յուն նե րի և դես պա նատ նե րի, մի ջազ գա յին և տե ղա կան 
գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Մի ջո ցա ռումն ու ղեկց վեց 

ժո ղովր դա կան ե րաժշ
տութ յան, ինչ պես նաև` 
ազ գա յին և  ա վան դա
կան ար տադ րան քի 
ու ար վես տի ցու ցադ
րութ յամբ:

Այ նու հետև ներ
կա նե րին ող ջու նե ցին 
ՀՀում ԵՄ պատ վի
րա կութ յան ղե կա վար 
Տ րա յան Հ րիս թեան և 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան փոխ նա խա րար 
Ար մեն Հա րութ յուն
յա նը: Ըստ փոխ նա
խա րա րի` հա մա գոր

ծակ ցութ յան մի ջո ցով է պայ մա նա վոր ված ծրագ րի ի րա կա նա ցումն ու հե տա գա 
զար գա ցու մը: Արդ յուն քում` կու նե նանք զար գա ցած գյու ղա կան տու րիզմ և հա
մայնք նե րի տնտե սա կան զար գա ցում:

Շ նոր հան դե սի ըն թաց քում ե լույթ են ու նե ցել նաև գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ` Հա յաս տա նից, Բուլ ղա րիա յից, Վ րաս տա նից և Թուր
քիա յից:

§ Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան խթա նում¦ ծրա գի րը հա մա ֆի
նան սա վոր վում է Եվ րա միութ յան կող մից` 473 000 եվ րո գու մա րի չա փով, Եվ րո պա
կան հար ևա նութ յան և գոր ծըն կե րութ յան գոր ծի քի մի ջո ցով: Ըստ Ա. Ղա զանչ յա նի` 
ծրա գի րը մեկ նար կել էր դեռևս 2013թ. նո յեմ բե րին և կտ ևի 18 ա միս: Այն ուղղ ված է 
տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան և տն տե սա կան ու սո ցիա լա կան զար
գաց ման նպա տա կով սևծով յան ա վա զա նի երկր նե րի ( Հա յաս տա նի, Բուլ ղա րիա
յի, Թուր քիա յի, Վ րաս տա նի) միջև գոր ծըն կե րութ յան հաս տատ մա նը: Այս ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում հա մա տեղ ռե սուրս նե րով ստեղծ վում են գյու ղա կան զբո սաշր ջութ
յան հա մա կար գեր՝ միաս նա կան, նո րա րա րա կան և  ա վան դա կան զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն նե րը խթա նե լու նպա տա կով:

Ծ րագ րի արդ յուն քում` կամ րապնդ վեն տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յունն ու գոր ծըն կե րա կան կա պե րը՝ ֆի զի կա կան և մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 
ին տեգ րաց ված օգ տա գործ ման և փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցով, ո րի նպա տակն է 
բա րե լա վել զբո սաշր ջութ յան ո լոր տում մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րը: Այս ա մե նը 
կխթա նի սևծով յան ա վա զա նի երկր նե րի սո ցիա լա կան և տն տե սա կան զար գա ցու
մը: 

Լիա նա    Շախ նա զար յան

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂՈՒՄ  ԳՐԵԹԵ  ՉԿԱՆ  ԱՆՄՇԱԿ 
ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
ներ, ո րից 1620ը` կո վեր են: Հե ռագ նա 
ա րո տա վայ րե րում պատ րաստ վե լու են 
ա մա ռա յին կա ցա րան ներ, և կեն դա
նի նե րը ամ ռան ա միս նե րին կա րող են 
մնալ յայ լա նե րում: Ի դեպ, ա նաս նա
տե րե րի վկա յութ յամբ, ա րո տա վայ րե
րի ջրար բիաց ման ծրագ րի ի րա կա նա
ցու մից հե տո, զգա լիո րեն բարձ րա ցել է 
կեն դա նի նե րի կաթ նատ վութ յու նը, իսկ 
հեր թա փո խա յին ա րա ծեց ման արդ յուն

քում` նաև յու ղայ նութ յու նը: Պատ ճա ռը` 
բու սա ծած կի արդ յու նա վետ օգ տա գոր
ծումն ու ա րագ վե րա կանգ նումն է, ին չի 
շնոր հիվ կեն դա նի նե րը կե րակր վում են 
լիար ժե քո րեն:

§Աշ խա տան քի և ս տաց ված արդ
յուն քի շնոր հիվ է, որ վստա հութ յուն է 
ա ռա ջա նում: Սկզբ նա կան շրջա նում 
գյու ղա ցու մոտ տա րա կու սանք կար  
կոո պե րա տի վի նկատ մամբ: Սա կայն, 
ժա մա նա կի ըն թաց քում, ա մեն ինչ 
հարթ վեց: Աշ խա տում ենք հա մա տեղ և 
տա րեց տա րի դրա կան փո փո խութ յու
նը զգա լի է: Կար ծում եմ, որ Ծո վագ յու
ղի փոր ձը կա րող է ու սա նե լի լի նել նաև 
հան րա պե տութ յան այլ հա մայնք նե րի 
հա մար¦,իր խոսքն ամ փո փում է կոո
պե րա տի վի նա խա գահ Վա րազ դատ 
Խու դա վերդ յա նը:

 Կոո պե րա տի վի բո լոր ան դամ նե
րի հա մար ա պա հով ված են հա վա սար 
պայ ման ներ: Ա ռա ջի կա յում ծրագ րին 
կներ կա յաց նեն կոմ բայ նի ձեռք բեր ման 

հայտ: Գ յու ղա պե տի կար ծի
քով` կա նաև վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մա սե րի ստեղծ
ման անհ րա ժեշ տութ յուն: Ի 
դեպ, նրա տե ղե կաց մամբ, 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մից հե
տո, գյու ղում շեշ տա կիո րեն 
կրճատ վել է ար տագ նա աշ
խա տան քի մեկ նող նե րի թի վը: 
Շատ ե րի տա սարդ ներ դի մել 
են գյու ղա պե տա րան` կոո պե
րա տի վի աշ խա տանք նե րում 
ներգ րավ վե լու նպա տա կով: 
§Ն րանց մեջ կան գյու ղատն
տես ներ, բույ սե րի պաշտ պան
ներ, ա նաս նա բույծ ներ, ա նաս

նա բույժ ներ և  այլ մասնագետներ, 
ով քեր ի րենց պատ րաս տա կա մութ յունն 
են հայտ նել` մնալ գյու ղում, աշ խա տել 
և մաս նա կից լի նել հայ րե նի գյու ղի շե
նաց մանն ու բար գա վաճ մա նը¦,ա սում 
է գյու ղա պե տը:

Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի հա
մա տեղ կա յաց րած ո րո շում նե րից մեկն 
էլ` հո ղե րի խո շո րա ցումն է, քա նի որ 
դժվար է մշա կել կտրտված և տար բեր 
հատ ված նե րում բաշխ ված հո ղա տա
րածք նե րը: 

 Ծո վագ յուղ տա նող ճա նա պար հի 
աջ և ձախ ե զերք նե րով ձգվում են վա
րած հո ղա տա րածք նե րը: Ս ևա հո ղի 
քա րա ցած բե կոր նե րը փշուրփշուր են 
ե ղել, հար թեց ված հո ղը սեր մի է սպա
սում:Սիրտդբերկրանքովէլցվում…

Նել լի Սա հակ յան
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ԿՈՏԱՅՔԻ ԳԱՄԿԸ ԵՎ ԳԱՀԿԸ 
ԱՐՁԱԳԱՆՔԵՑԻՆ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ 

ԽՆԴՐԱՆՔԻՆ
 Հայտ նի է, որ վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե

տութ յան գրե թե բո լոր մար զե րում լայն տա րա ծում են ստա ցել 
խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի ար յան մա կա բու ծա
յին հի վան դութ յուն նե րը (թեյ լե րիոզ, պի րոպ լազ մոզ, ա նապ
լազ մոզ), ո րոնք կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան, մատ ղաշ նե րի 
ա ճի և զար գաց ման անկ ման, ինչ պես նաև ո րոշ    տնտե սութ
յուն նե րում հղի կեն դա նի նե րի վի ժում նե րի և  ան կում նե րի պատ
ճառ են դառ նում: Քա նի որ հի վան դութ յան տա րա ծող նե րը 
ա րո տա վայ րա յին տզերն են, ուս տի հի վան դութ յու նը կրում է 
սե զո նա յին բնույթ՝ սկսվում է գար նա նը և կա րող է ձգվել մինչև 
ուշ ա շուն: Սա կայն հի վան դութ յու նը կա րող է գլուխ բարձ րաց
նել նաև ձմռա նը, քա նի որ այս հի վան դութ յուն նե րից` ա նապ
լազ մո զի գաղտ նի շրջա նը 2080 օր է: 

Ել նե լով վե րոնշ յա լից և Կո տայ քի մար զի գյու ղատն տե սութ
յան խորհր դա տու նե րի ու ֆեր մեր նե րի պա հան ջից` Կո տայ քի 
մարզ էին այ ցե լել ՀՀ ԳՆ §Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
հան րա պե տա կան կենտ րոն¦ի փոխտ նօ րեն Ա. Հայ րա պետ յա
նը և ՀԱԱՀի Հա մա ճա րա կա բա նութ յան և մա կա բու ծա բա նութ
յան ամ բիո նի անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու 
Վ. Գ րի գոր յա նը: Ն րանք այ ցե լել են Կո տայ քի մար զի Ա բով յա նի 
տա րա ծաշր ջա նի Զառ և Ս ևա բերդ հա մայնք ներ, անց կաց րել 
սե մի նար ներ` նշված թե մա նե րով: Սե մի նար նե րին ներ կա էին 
Կո տայ քի ԳԱՄԿի տնօ րեն Ա. Խա լաթ յա նը, գյու ղատն տե սութ
յան հար ցե րի մաս նա գետ Գ. Ա վե տիս յա նը, գլխա վոր խորհր դա
տու Հ. Վար դան յա նը, շա հագր գիռ ֆեր մեր ներ: Վ. Գ րի գոր յա նը 
ներ կա յաց րեց ար յան մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րի, ինչ
պես նաև այլ ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րի, դրանց տա րած
վա ծութ յան ու տա րած ման, փո խանց ման, հա րու ցիչ նե րի բազ
մաց ման, դրանց կան խար գել ման և  այլ խնդիր նե րի մա սին: 

Ըստ նրա` խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի ար
յան մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը խո չըն դո տում են 
ճյու ղի զար գաց մա նը: Այդ հի վան դութ յուն նե րից ա ռա ջա ցած 
կո րուստ նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի` ուղ ղա կի և  ա նուղ
ղա կի: Ուղ ղա կի կո րուստ ներն ա ռաջ են գա լիս կեն դա նի նե րի 
մթե րատ վութ յան նվա զու մից և  եր բեմն` դրանց ան կում նե րից, 
իսկ ա նուղ ղա կի կո րուստ նե րը` կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե
րից, տզե րի դեմ պայ քա րից  և  ա նաս նա պա հութ յան վար ման 
սահ մա նա փա կու մից:

Կեն դա նի նե րի ար յան մա կա բու ծա յին հի վան դութ յու նով վա
րակ վա ծութ յան բարձր մա կար դա կը վկա յում է այն մա սին, որ 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում գրե թե չեն ի րա կա նաց
վում կամ թե րի են ի րա կա նաց վում տզե րի հար ձա կում նե րից 
կեն դա նի նե րի պաշտ պան վե լու մի ջո ցա ռում նե րը, նաև չեն կա
տար վում այս հի վան դութ յան նկատ մամբ այլ կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում ներ: Սա վկա յում է նաև այն մա սին, որ ա րո տա վայ
րե րը վա րակ ված են ա րո տա վայ րա յին տզե րով, ո րը կա րող է 
պատ ճառ դառ նալ կեն դա նի նե րի` ինչ պես այս հի վան դութ յամբ 
վա րակ վե լուն, այն պես էլ ին վա զիոն և  ին ֆեկ ցիոն մի շարք հի
վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի փո խանց մա նը:

Վեր ջում սե մի նար նե րի մաս նա կից նե րին բա ժան վե ցին` ինչ
պես օ րա կար գում նշված, այն պես էլ գյու ղատն տե սա կան այլ 
թե մա նե րով խորհր դատ վա կան թեր թիկ ներ:

Նա րի նե Անդ րեաս յան
Կո տայ քի  ԳԱՄԿ
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«ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԿԻՆԸ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Է ԻՐ ՏՈՒՆԸ»
Դժ վար է լի նել կին և գոր ծա րար: Այդ դեպ քում, ըն տա նե կան հոգ սե րից բա ցի, ու սե րիդ մի բեռ 

էլ է ա վե լա նում, ո րը պի տի տա նես հո ժա րա կամ: Լի նել գոր ծա րար, նշա նա կում է` լի նել գոր ծուն յա, 
այլ կերպ ա սած` հաս տա տուն ու վճռա կան: Եվ այդ ա մե նով հան դերձ` մնալ քնքուշ ու կա նա ցի: 
Այդ պի սին է Գա լի նա Բա բա յա նը, ում հետ շփվե լիս, ան մի ջա պես նշմա րում ես ա ռա քի նութ յուն ու 
հա մես տութ յուն, ո րոնք ա ռա վել գե ղեց կաց նում են տի կին Գա լի նա յին:

 Մաս նա գի տութ յամբ կա թի և կաթ նամ թեր քի ին ժե ներտեխ նո լոգ է: Եր կար տա րի ներ աշ խա տել 
է Կա լի նի նո յի (այժմ` Տա շիր) գլխա վո րող պան րա գոր ծա րա նի վար պետ նե րի մաս նա գի տաց ված 
դպրո ցում` որ պես ու սու ցիչ, այ նու հետև, նույն հաս տա տութ յու նում` ու սում նա կան մա սի վա րիչ: Բո
լոր ժա մա նակ նե րում էլ Կա լի նի նոն հան րա հայտ է ե ղել ո րակ յալ պան րա գործմաս նա գետ նե րով: 
Մեծ է տի կին Գա լի նա յի ներդ րու մը` ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր ծըն
թա ցում:

 Ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յա նը հա ջոր դեց գոր ծա րար ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը: Ա մուս
նու, Ռու բեն Հա րութ յուն յա նի հետ հա մա տեղ, 1996թ.ին հիմ նադ րե ցին §Սար գիս¦ ըն տա նե կան 
ձեռ նար կութ յու նը, ո րը, ե րեք տա րի անց, վե րան վան վեց §Դուստր Մե լան յա¦ ՍՊԸ: Ձեռ նար կութ յու
նը զբաղ վում է ա վան դա կան և յու րօ րի նակ պան րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յամբ: Սկ սած 2001թ.
ից, ի րա կա նաց վում է կա նո նա վոր ար տա հա նում ԱՄՆ և ՌԴ: Տի կին Գա լի նան ստանձ նել է լա բո րա
տո րիա յի վա րի չի պար տա կա նութ յու նը: Կա տար ված աշ խա տանք նե րի ի րա կան գնա հա տա կա նը 
տա լու հա մար բա վա կան է նշել, որ ըն կե րութ յու նում ներդր ված է սննդի անվ տան գութ յան НАССР 
հա մա կարգ` սեր տի ֆի կաց ված է ISO22000 սեր տի ֆի կա տով: § Դուստր Մե լան յան¦ այժմ թո ղար
կում է պա նիր նե րի և կաթ նամ թեր քի մի քա նի տասն յա կի հաս նող տե սա կա նի:

Ըն կե րութ յու նը բազ միցս մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին և հան րա պե տա կան ցու ցա հան դես նե րի ու 
համ տես նե րի, ար ժա նա ցել մրցա նակ նե րի ու բարձր պարգև նե րի: Հա ջո ղութ յուն նե րի ձեռք բեր ման 
գոր ծում մեծ է կին գոր ծա րա րի, ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գե տի ներդ րու մը:

Գա լի նա Բա բա յա նի աշ խա տան քը  գնա հատ վել և  արժ ևոր վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան կող մից: Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան
դի և բեղմ նա վոր աշ խա տան քի հա մար վեր ջերս նա պարգ ևատր վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի շնոր հա կա լագ րով:  §Ի մաս տուն կի նը կա ռու ցում է իր տու նը¦,  կար դում ենք Աստ
վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յան մեջ: Գա լի նա Բա բա յա նի ան ցած ճա նա պար հը խո սուն փաստ է այն 
մասին,որնակառուցելէիրտունը,իրո՛քկառուցելէ…

Ի րի նա Իս րա յել յանն ար դեն չոր րորդ տա րին է, ինչ ՀՀ Լո ռու մար զում գոր ծար կել է հյու րա տուն: 
Մաս նակ ցե լով § Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա¦ (ՀԵԿԱ) ՀԿի ու սու ցո ղա կան դա
սըն թաց նե րին և ձեռք բե րե լով հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ` Ի րի նան ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ 
ե ղավ կյան քի կո չել գոր ծա րար ծրա գի րը, որն ի րա կա նաց վեց  ՀԵԿԱի կող մից տրա մադր ված դրա
մաշ նոր հով: Հա ջող ված ծրա գիրն ու նե ցավ իր շա րու նա կութ յու նը. այժմ Ի րի նան, դարձ յալ ա սո ցիա
ցիա յի ա ջակ ցութ յամբ, ձեռք է բե րել վրա նա յին ճամ բա րի կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
բո լոր պա րա գա նե րը: Ն պա տակն` ագ րոէ կո տու րիզ մի զար գա ցումն է, ին չի հնա րա վո րութ յու նը 
Լո ռու մար զում մեծ է: § Գոր ծա րար ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար պետք է բա նի մաց լի նել, 
ընտ րած գործն ու սում նա սի րել խո րութ յամբ, որ պես զի այն արդ յու նա վետ լի նի: Այլ կերպ ա սած, 
ցան կա ցած գոր ծին պետք է ար հես տա վարժ մո տե ցում ցու ցա բե րել¦, ա սում է Ի րի նա Իս րա յել յա
նը: Ի դեպ, գոր ծա րա րը մաս
նա գի տութ յամբ ման կա վարժ 
է, բայց ար դեն, մեծ ջան քե րի 
շնոր հիվ, հմտա ցել է նաև իր 
նոր աշ խա տան քում:

Թեհ մի նե Դալ լա քա յա
նը ներ կա յաց նում է ՀՀ Լո
ռու մար զի Դ սեղ հա մայն քը: 
Մաս նա գի տա ցել է ա րիշ
տա յի ար տադ րութ յան գծով: 
Գոր ծա րա րութ յու նը սկսել 
է փոքր ծա վալ նե րից: §Կա
նանց սո ցիալտնտե սա կան 
հզո րա ցում Հա յաս տա նում¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
Թեհ մի նեն ար դեն մուտք 
կգոր ծի գոր ծա րար աշ խարհ 
և կընդ լայ նի ար տադ րութ յու
նը: § Փոր ձը ցույց տվեց, որ 
մենք տնա յին պայ ման նե րում 
շատ հա մեղ ար տադ րանք 
ենք ստա նում, ո րո շե ցինք ստեղ ծել հա մա պա տաս խան պայ ման ներ և  ընդ լայ նել ար տադ րու թու
նը: Ա ռայժմ աշ խա տում ենք ես և մայրս, բայց հե տա գա յում` ար տադ րութ յան ընդ լայն մա նը զու
գըն թաց, կա վե լաց նենք նաև աշ խա տա տե ղե րը¦, ա սում է ե րի տա սարդ գոր ծա րա րը: Թեհ մի նեն 
նույն պես մաս նակ ցել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ ՀԵԿԱի դա սըն թաց
նե րին: § Մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լուց հե տո, այժմ իմ բիզ նե սը ճիշտ հիմ քի վրա է 
դրված¦, հա վե լում է Թեհ մի նեն:

Ի դեպ` նրա ար տադ րած ա րիշ տան մեծ համ բավ ու նի Դ սե ղում և հա րա կից գյու ղե րում: Իսկ 
ա ռա ջի կա յում կնդլայն վի ար տադ րան քի ի րաց ման աշ խար հագ րութ յու նը:

Ան նա Պո ղոս յա նը Լո ռու մար զի Քա րինջ գյու ղում հիմ նել է հա ցի և խ մո րե ղե նի ար տադ րա մաս` 
կա նանց հա մար ա պա հո վե լով մի քա նի աշ խա տա տեղ: §Գ յու ղը գտնվում է Ա լա վեր դի քա ղա քից 
բա վա կա նին մեծ հե ռա վո րութ յան վրա, և բ նա կիչ ներն այն տեղ չեն կա րող աշ խա տել: Իսկ Քա
րին ջում  էլ չկան աշ խա տա տե ղեր (գյու ղում բնա կիչ նե րի հիմ նա կան զբաղ մուն քը ա նաս նա պա
հութ յունն է): Այդ պատ ճա ռով ո րո շե ցի հիմ նել հա ցի, լա վա շի և խ մո րե ղե նի ար տադր ման փոքր 
ձեռ նար կութ յուն¦,նշում է Ան նան, ով նույն պես ՀԵԿԱի ան դամ է: Նա խա տե սել են ար տադ րանքն 
ա ռա քել նաև հա րա կից գյու ղեր: §Ցան կա լի կլի ներ, որ պես զի հան րա պե տութ յան այլ գյու ղե րում 
ևս կա նայք փոք րիկ ար տադ րա մա սեր հիմ նեին: Ն րանց խոր հուրդ կտա յի չխու սա փել ռիս կա յին 
գոր ծու նեութ յուն սկսե լուց¦, հա վե լում է Ան նան:

Ա նուշ Մել քում յա նը Լո ռու մար զի Ախ թա լա քա ղա քի բնա կիչ է: Աշ խա տան քա յին հիմ նա կան 
զբաղ վա ծութ յուն չու նե նա լու պատ ճա ռով, եր կար տա րի ներ քա ղա քի մի խումբ բնա կիչ նե րով ան
տա ռից հա տապ տուղ ներ են հա վա քել և վա ճա ռել` այդ պի սով հո գա լով օր վա ապ րուս տը: Այժմ 
ո րո շել են ՀԵԿԱի տրա մադ րած դրա մաշ նոր հով, հիմ նել պա հա ծո յի ար տադ րա մաս: Այդ նպա տա
կով ա ռայժմ խո րաց նում են մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը: Ա նու շի կար ծի քով` այս ձեռ նար կու մը 
կլի նի մար զի փոքր բիզ նե սի հա ջող ված ծրագ րե րից մե կը:

Նել լի Սա հակ յան
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ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԴԵՌ ՇԱՏ 
ԱՆԵԼԻՔՆԵՐ ՈՒՆԻ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՃԻՃՎԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Ո րո ճող նե րի ճիճ վա յին (հել մին թոզ ներ) հի վան դութ
յուն ներն այ սօր մեծ տա րա ծում ու նեն մեր հան րա պե տութ
յու նում և յու րա քանչ յուր տա րի զգա լի վնաս են պատ ճա ռում 
ա նաս նա պա հութ յա նը: Հետ ևա բար, ո րո ճող նե րի ճիճ վա յին 
հի վան դութ յուն նե րը կան խար գե լե լու նպա տա կով, ֆեր մեր
նե րին խոր հուրդ է տրվում կա տա րե լու հետև յալ մի ջո ցա
ռում ե րը.

Ճիճ վա յին հի վան դութ յուն նե րից՝ տրե մա տո դոզ նե րի 
(ֆաս ցել յոզ ներ, դիկ րո ցել յոզ, պա րամ ֆիս տո մա տոզ ներ) 
նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է կա տա րել.

 ƥ Գար նա նը, ա րո տա վայր տա նե լուց մեկ ա միս ա ռաջ, 
ամ բողջ գլխա քա նա կը ճիճ վա թա փում են ներ կա յումս 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղատ նե րում առ կա` ալ բեն, բեն վետ, 
բրո վա դա զոլ, հել մի ցիդ և  այլ դե ղա մի ջոց նե րով: Ցան կա լի 
է ճիճ վա թա փութ յան են թար կել տվյալ տա րած քում գտնվող 
բո լոր կեն դա նի նե րին: Գո մաղբն անհ րա ժեշտ է հա վա քել և  
են թար կել կեն սա ջեր մա յին մշակ ման:

 ƥ Ա րո տա յին սե զո նում, ա րո տա վայ րե րը  փո խում են 
22,5 ա մի սը մեկ ան գամ, իսկ ե թե  հնա րա վոր չէ, ա պա ողջ 
ա րո տա յին շրջա նում` գո նե մեկ ան գամ:

 ƥ Ար գել վում է կեն դա նի նե րին հա նել ա րո տի`  գե տափն
յա, լճափն յա և ճահ ճոտ վա յե րում կամ  կե րակ րել այդ վայ
րե րից հա վաք ված խո տով:

 ƥ Ար գել վում է կեն դա նի նե րին ջրել ան հոսք ջրամ բար
նե րի ջրով:

 ƥ Անհ րա ժեշտ է ա րո տա վայ րե րում կտրել թփուտ նե րը, 
հա վա քել քա րե րը և  այ րել նա խորդ տար վա չոր խո տը:

Ո րո ճող նե րի ա ռա վել տա րած ված ցես տո դոզ նե-
րի (մո նիե զիոզ ներ, թի զա նե զիոզ, ա վի տե լի նոզ և  այլն) 
նկատ մամբ պայ քա րե լու նպա տա կով խոր հուրդ է տրվում 
կա տա րել հետև յալ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րը.

 ƥ Ար գել վում է վաղ գար նա նը ոչ խար նե րին կե րակ րել  
ա նաս նա շեն քե րին կից տա րածք նե րում ա ճող թարմ խո
տով: Դ րանք ան հար ժեշտ է տա րե կան 12 ան գամ վա րել և 
ցա նել մշա կո վի խո տա բույ սեր:

 ƥ  Վաղ գար նա նը, ըն թա ցիկ տա րում ծնված հոր թե րին, 
ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են ա րո տա վայր տե ղա փո
խե լուց 3540 և  երկ րորդ ան գամ` ա ռա ջին ճիճ վա թա փութ
յու նից 3540 օր անց: Մեկ տա րե կա նից բարձր տա րիք ու նե
ցող հոր թե րին ճիճ վա թա փում են մեկ ան գամ` ա րո տա վայր 
տեղափոխելուց 3540 օր անց:

 ƥ  Գառ նե րին ճիճ վա թա փում են ա րոտ տեղափոխելուց 
1416 օր անց, երկ րորդ ան գամ` ա ռա ջի նից 1520 օր անց 

և  եր րորդ ան գամ` երկ րոր դից 2530 օր անց: Մե ծա հա սակ 
ոչ խար նե րին ճիճ վա թա փում են հու նի սի վեր ջե րին կամ հու
լի սի սկզբնե րին:

 ƥ  Ցան կա լի է մեկ ան գամ ևս ճիճ վա թա փել սեպ տեմ բեր
հոկ տեմ բեր ա միս նե րին:

 ƥ ճիճ վա թա փութ յան նպա տա կով օգ տա գոր ծում են 
տրե մադ տո դոզ նե րի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վող ճիճ վա մուղ 
դե ղա մի ջոց նե րը (ալ բեն, ալ բե նոլ, բեն դազ,  բեն վետ, բ րո
վա դա զոլ, հել մի ցիդ և  այլն):

 Ո րո ճող նե րի ա ղի քա յին ստրոն գիլ յա տոզ նե րի (հե-
մոն խոզ, նե մա տո դի րոզ, բու նոս տո մոզ, խա բեր թիոզ և  
այլն)  նկատ մամբ կա տա րում են հետև յալ կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում ե րը. 

 ƥ  Տա վա րին  ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են ապ
րիլ¬մա յիս ա միս նե րին, երկ րորդ ան գամ՝ հու լի սին և  եր րորդ 
ան գամ՝ օ գոս տո սին:

 ƥ  Նույն տա րում ծնված գառ նե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ
վա թա փում են հու լի սի վեր ջե րին կամ օ գոս տո սի սկզբին, 
երկ րորդ ան գամ՝ մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց հե տո:

 ƥ  Մատ ղաշին և մե ծա հա սակ ոչ խար նե րին ա ռա ջին ան
գամ ճիճ վա թա փում են գար նա նը՝ ա րո տա վայր տե ղա փո
խե լուց ա ռաջ և  երկ րորդ ան գամ՝ մսու րա յին պահ ված քի 
անց նե լու ժա մա նակ:

 ƥ Ա ղի քա յին ստոն գիլ յա տոզ նե րի նկատ մամբ խոր հուրդ 
է տրվում օգ տա գոր ծել հետև յալ ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց նե

 Վեր ջերս Լո ռու մարզ պե
տա րա նում կա յա ցած խորհր
դակ ցութ յան ժա մա նակ ՀՀ  
գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, 
գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման գոր ծում ու նե ցած 
ա վան դի և բեղմ ա վոր աշ խա
տան քի հա մար, Մեծ Պար նի 
հա մայն քի ղե կա վար Գա գիկ 
Պալ յա նին պարգ ևատ րեց 
«Գ յու ղատն տե սա կան նվա
ճում ե րի հա մար» ոս կե մե դա
լով: Այդ ա ռի թով Լո ռու ԳԱՄԿի աշ խա տա կի ցը զրու
ցել է հա մայն քի ղե կա վա րի հետ:

- Մեծ Պար նի  հա մայն քում՝ շնոր հիվ պե տա կան 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող գյու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի, ա վե լա ցել են և ցան քա տա րա ծութ յուն նե-
րը, և բեր քատ վութ յու նը, և  ա նաս նագլ խա քա նա կը. 
ի՞նչ խնդիր ներ ու նի Մեծ Պար նին: 

 Շ նոր հա կալ եմ շնոր հա վո րան քի հա մար, այս 
պարգ ևը  գյու ղի ողջ բնակ չութ յան աշ խա տան քի արդ
յունքն է: Ի հար կե, շնոր հա կալ եմ նաև այն մարդ կանց, 
ով քեր ա ռա ջադ րել են իմ թեկ նա ծութ յու նը:  

 Մեծ Պար նի հա մայնքն ու նի  15 հա վա րե լա հող, 
ո րից մշա կութ յան տակ է դրված 1276 հաը, մա ցա ծը 
սա րա փե շեր են:   Ճիշտ է, 2014թ.ին կա ռա վա րութ յան 
կող մից տրա մադր վող հա կա կարկ տա յին կա յան նե րից 
2ը բա ժին հա սավ հա մայն քին, սա կայն, այդ հա կա
կարկ տա յին կա յան ներն ա պա հո վում են միայն 200 հա 
տա րած քի պաշտ պա նութ յուն:  Որ պես զի կա րո ղա նանք 
լիար ժեք օգ տա գոր ծել 1276 հա վա րե լա հո ղը, մեզ անհ
րա ժեշտ կլի նի ևս մի քա նի այդ պի սի կա յան ներ: Գ յու

րը (ալ բեն, ալ բե նոլ, բեն դազ,  բեն վետ, բ րո վա դա զոլ, հել մի
ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու նե րի հա մար նա խա տես ված`  
լևա200, ռո լե նոլ, ի վեր մեկ տին և  այլ պատ րաս տուկ նե րով):

 ƥ  Բա ցի ճիճ վա թա փութ յու նից, ա րո տա յին ողջ սե զո
նի ըն թաց քում, ա րո տա վայ րերն ան հար ժեշտ է փո խել 57 
օ րը մեկ ան գամ, իսկ կեն դա նի նե րի ջրու մը   կազ մա կեր պել 
խմե լու կամ  հո սող գե տե րի ջրով:

Ո րո ճող նե րի շնչա ռա կան օր գան նե րի ստրոն գիլ-
յա տոզ նե րի (դիկ տիո կաուլ յոզ ներ, մյուլ լե րիոզ, ցիս տո-
կաուլ յոզ և  այլն) նկատ մամբ խոր հուրդ է տրվում կա տա-
րել հետև յալ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րը.

 ƥ  Նույն տա րում կամ աշ նա նը ծնված հոր թե րին ա ռա ջին 
ան գամ ճիճ վա թա փում են գար նա նը` ա րո տա վայր տե ղա
փո խե լուց 4550 օր անց, և  այս պես` 1520 օ րը մեկ ան գամ, 
կեն դա նի նե րին պար բե րա բար ճիճ վա թա փում են, մինչև 
ա րո տա յին շրջա նի ա վար տը:

 ƥ Ոչ խար նե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են ա րո
տա վայր տեղափոխելուց 20 օր ա ռաջ, երկ րորդ ան գամ՝ ամ
ռա նը և  եր րորդ ան գամ մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց:

 ƥ Ա րո տա յին պահ ված քի ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է 
պար բե րա բար փո խել ա րո տա վայ րե րը:

 ƥ Ա րո տա վայ
րե  րում մատ ղաշ նե րին 
անհ րա ժեշտ է պա հել 
բարձր տա րիք ու նե ցող 
կեն դա նի նե րից ա ռան
ձին:

 ƥ  Կեն դա նի նե
րին անհ րա ժեշտ է ջրել 
խմե լու  կամ էլ ա պա
հով վայ րե րից բեր ված 
ջրով:

 ƥ Շն չա ռա կան 
օր գան նե րի ստրոն գիլ յա տոզ նե րով հի վանդ կեն դա նի նե րին 
խոր հուրդ է տրվում ճիճ վա թա փել (ալ բեն, ալ բե նոլ, բեն դազ,  
բեն վետ, բ րո վա դա զոլ, հել մի ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու
նե րի հա մար նա խա տես ված`  լ ևա200, ռո լե նոլ, ի վեր մեկ
տին և  այլ պատ րաս տուկ նե րով):

Վե րը նշված կար գով կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րի 
կա տա րու մը  կկան խի ո րո ճող նե րի  ճիճ վա յին հի վան դութ
յուն նե րով վա րա կու մը և դ րանց հե տա գա տա րա ծու մը:

Հ. Զ. ՆԱՂԱՇՅԱՆ 
ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

ղատն տե սութ յան գե րա կա հի մա նախն դիրն այս 
պա հին` մշակ վող հո ղե րու մ ո ռոգ ման ներ քին ցան ցի 
բա ցա կա յութ յունն է: Հույս ու նենք, որ մոտ ա պա գա
յում խնդի րը  լու ծում կստա նա:  Ճա նա պարհ նե րի 
խնդի րը` ինչ պես շատ հա մայնք նե րում, այն պես էլ 
Մեծ Պար նիում, դեռ ամ բող ջա կան լու ծում չի ստա
ցել: Անց նող տա րում հա մայն քում կա տար վել են ներ
քին ճա նա պարհ նե րի հար թեց ման աշ խա տանք ներ:

- Պա րոն Պալ յան, ի՞նչ ձեռք բե րում եր է ու նե-
ցել հա մայն քը 2014 թ.-ին:

 Գ յու ղատն տե սա կան ձեռք բե րում ե րից, ա ռա
ջին հեր թին, կնշեմ, որ 655 հա ա ռա ջին վե րար
տադ րութ յան է լի տա յին հա ցա հա տի կի ցան քե րը 
հնա րա վո րութ յուն տվե ցին ստա նալ 5060 ց բերք, 
մի ջին բեր քատ վութ յու նը` 40 ց: Ծ րագ րա յին ձեռք բե
րում ե րից հարկ է նշել, որ ՄեԾ Պար նի հա մայնքն այս 
տա րի ընդգրկ վել է  «Համայնքների գ յու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան ծրագ րի» 
մեջ, ո րի շնոր հիվ Մեծ Պար նիում ստեղծ վել է «Ա րո տօգ
տա գոր ծող նե րի միութ յուն»` բաղ կա ցած 157 ան դամ ե
րից: Ծ րագ րի շնոր հիվ հա մայն քի ա րոտ նե րում այս տա
րի կտե ղադր վի 6 խմոց, կբա րե կարգ վի դե պի Թռչ կա նի 
ջրվեժ տա նող 2.2 կմ ճա նա պար հը, կկա ռուց վեն փա րախ 
և հով վա տուն: Ծ րագ րի շնոր հիվ, այս տա րի հա մայն քը 
հա մալր վել է նաև նոր ու ժա մա նա կա կից գյուղ տեխ նի կա
յով: Իսկ « Հայջր մուղ կո յու ղի» ըն կե րութ յան կող մից 2014 
թ.ից շա րու նակ վել են խմե լու ջրի ներ քին ցան ցի ար դիա
կա նաց ման աշ խա տանք նե րը: Արդ յուն քում` մոտ 8090 
տնտե սութ յուն ա պա հով վել է ջրով: 2015 թ. հու լի սին հա
մայն քը կու նե նա շուր ջօր յա ջրա մա տա կա րա րում: Անց նող 
տա րում հա մայն քը լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել նաև 
մշա կույ թի, սպոր տի և կր թութ յան բնա գա վառ նե րում:

2014թ.ին ու նե ցանք  նաև հա մայն քա յին ավ տո բուս:
- Բա ցի «Ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միութ յու նից», 

հա մայն քում կա՞ն այլ կոո պե րա տիվ ներ:
Այս պա հին այլ կոո պե րա տիվն եր չու նենք, բայց 

ստեղծ վել է «Թռչ կան» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ
յու նը, ո րը զբաղ վե լու է հա մայն քա յին զար գաց ման ծրագ

րե րով, բնա պահ պա նա կան,  հու շար ձան նե րի վե րա
կանգն ման և սան մաքր ման մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա
կերպ մամբ:

  Այս տա րի, պատ րաստ վում ենք հա մայն քում 
հայգեր մա նա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ
յան հետ հա մա տեղ, կա տա րել սա նիտ րա կան մաքր
ման աշ խա տանք ներ: Ներ կա յումս «Թռչ կան» ՀԿն 
զ բաղ վում է 19411945 թթ, Հայ րե նա կան Մեծ պա տե
րազ մի 239 Մեծ Պար նե ցի զո հե րի հի շա տա կը հա վեր
ժաց նող հու շա կո թո ղի հիմ ա նո րոգ ման և տա րած քի 
բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րով: Հու շար ձա նը Ջիմ 
Թո րոս յա նի հե ղի նա կա յին աշ խա տանքն է, կա ռուց
վել է դեռևս 1971թ.ին` բա րե գործ նե րի և հա մայն քի 
բնակ չութ յան ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յան շնոր
հիվ:  Կա տար վել է նաև այ գու հիմ ում և խաչ քա րի 
տե ղադ րում (1988թ. երկ րա շար ժի զո հե րի հի շա տա կի 
հա մար): Դեռ շատ աշ խա տանք ներ ու նենք կա տա րե
լու, ո րոնք ուղղ ված են հա մայն քի ծաղկ մա նը:

Ու զում եմ շեշ տել նաև, որ մեր հա ջո ղութ յուն
նե րի հա մար շնոր հա կալ ենք  նաև Լո ռու ԳԱՄԿին` 
պար բե րա բար այ ցե լութ յուն նե րի և խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցութ յան հա մար:

 
Հար ցազ րույ ցը` Կա րի նե Ա դամ յա նի
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Ա մեն տա րի, գար նա նից մինչ ուշ 
ա շուն § Մուլ տիԱգրո¦ մեղ վա բու ծա
կան ԳԱԿի տնօ րի նութ յու նը, մաս
նա գետ նե րի հետ միա սին, հան րա
պե տութ յան մեղ վա պահ նե րի հա մար 
կազ մա կեր պում է խորհր դակ ցութ
յուն ներ և սե մի նար ներ: Մաս նա գետ
ներ է գոր ծու ղում հան րա պե տութ յան 
մար զեր. նրանք լի նում են մեղ վա նոց
նե րում, գործ նա կան օգ նութ յուն ցույց 
տա լիս մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ տար վող պայ քա րի, նաև բուժ կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր
յալ: Քննարկ վում են մեղ վա բույծ նե րի 
կող մից ա ռաջ քաշ ված հու զող հար ցե
րը և ներ կա յաց վում գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յա նը:

Մեղ վա պահ նե րի կող մից ու ղարկ
ված հի վանդ մեղ վաըն տա նիք նե րից 
վերց րած նմուշ նե րը հի վան դութ յուն նե
րի ախ տո րոշ ման լա բո րա տո րիա յում 
անվ ճար ստուգ վում և մաս նա գետ նե

րի կող մից տրվում են հա մա պա տաս
խան ցու ցում ներ` հե տա գա բուժ ման 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու և  
ան կում նե րը կան խե լու հա մար: Հան
րա պե տութ յան մե ղու ու նե ցող քա
ղա քա ցի նե րին` մեղ վաըն տա նիք նե րը 
սո վա մա հութ յու նից փրկե լու հա մար 
(ել նե լով այս տար վա ան բա րեն պաստ 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից) 
օգ նութ յան կար գով, տնօ րի նութ
յան կող մից կա տար վում է կան դիի 
§շաքարամեղրաբլիթի¦ վա ճառք` ինք
նար ժե քի գնով:

Մինչև մե ղու նե րի գար նա նա յին 
թռիչք կա տա րե լը, նո զե մա տոզ հի
վան դութ յան դեմ մեղ վաըն տա նիք
նե րին անհ րա ժեշտ է տալ կան դի 
(շաքարամեղրաբլիթ), Նո զե մատ կամ 
Նո զե մա ցիդ պատ րաս տու կի խառ նուր
դով (2,5 գ նո զե մատ` 5 կգ կամ 5գ նո
զե մա ցիդ` 10 կգ կան դի պատ րաս տե լու 
հա մար):

Կան դիի պատ րաստ ման ե ղա
նակն է` 1 բա ժին մեղր, 4 բա ժին շա
քա րի փո շի` ա վե լաց նե լով դե ղո րայ քը, 
ո րից հե տո խառ նել՝ դարձ նե լով այն 
խմո րան ման զանգ ված և տե ղադ րել 
շրջա նակ նե րի վե րին ձո ղե րի վրա` ծած
կա շո րի տակ: Մաքր ման թռիչ քից հե տո 
մեղ վաըն տա նիք նե րին ջրա ման նե րով 
տա լիս են Ա պի սոլ` ջրի հետ խառ նած: 

Այ նու հետև կե րակ րում են Կո վիտ
սան կամ Պ չե լո դար` մե ղու նե րի կեն
սու նա կութ յու նը բարձ րաց նե լու, դի
մադ րո ղա կա նութ յու նը ու ժե ղաց նե լու և 
մոր ձվար կութ յու նը խթա նե լու հա մար. 
( Կո վիտ սան` 2,5 գ 10 լ շա քա րաջ րի, 
Պ չե լո դար` 20 գ՝ 10 լ շա քա րաջ րի հետ 
խառ նե լով: Ա պի սոլ` 5 գ` 10 լ ջ րի հա
մար, ո րը պա րու նա կում է նատ րիու մի 
քլո րիդ, կո բալտ, յոդ, և  այն ամ բողջ սե
զո նի ժա մա նակ կա րե լի է պա հել ջրա
ման նե րում):

Քա նի դեռ որդն ու ձուն բա ցա կա
յում են, վար րոա տոզ հի վան դութ յան 
դեմ կա տար վում են պայ քա րի աշ խա
տանք ներ` օգ տա գոր ծե լով Ֆու մի սան, 
Վար րո սան, Ա պի դեզ Վար րոա դեզ և  
այլ ա կա րա ցիդ պատ րաս տուկ ներ՝ կա
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խե լով այն մեղ վաըն տա նիք նե րի մեջ 
միջշր ջա նա կա յին տա րա ծութ յուն նե
րում: Մինչև 67 շրջա նակ մեղ վա յին 
զանգ ված ու նե ցող մեղ վաըն տա նիք
նե րի հա մար կա խել մեկ ժա պա վեն` 
երկ րորդ և  եր րորդ մեղ րա հա ցե րի 
ա րան քում, իսկ 10 շրջա նակ և  ա վել 
մեղ վի զանգ վա ծա յին ուժ ու նե ցող մեղ
վաըն տա նիք նե րին տալ եր կու ժա պա
վեն. մե կը՝ 2րդ և 3րդ շր ջա նակ նե րի 
ա րան քում, իսկ մյու սը՝ 7րդ և 8րդ 
շր ջա նակ նե րի մեջ տե ղում: Կա րե լի է 
կա տա րել թրթնջկաթթ վով բուժ կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում` օգ տա գոր ծե
լով թրթնջկաթթ վի ջրա յին 2 %ոց լու
ծույ թը` ցո ղար կե լով մեղ վաըն տա նի քի 
միջշր ջա նա կա յին տա րա ծութ յուն նե
րը`յու րա քանչ յուր պա տող զանգ վա
ծին 1012 մ/լ չա փով: Լավ արդ յունք է 
տա լիս նաև թրթնջկաթթ վի ծու խը, ո րի 
56 գրա մը նա խա տես ված է մեկ մեղ
վաըն տա նի քի ծխարկ ման հա մար, ո րը 

կա րե լի է կա տա րել նա խօրօք՝ 
հա նե լով ա վե լորդ մեղ րա հա ցե րը: 
Շր ջա նակ ներն ի րա րից 2 սմ հե
ռաց նել, ա ռանձ նաց նել նաև տա
քաց ման բար ձիկ նե րը և ծ խար կել 
նա խօ րոք պատ րաստ ված հա
տուկ ծխարկ ման գոր ծի քի օգ
նութ յամբ կամ ծխա րա րի եր կա
րաց ված կնճի թով ար կա նո ցից 
ծուխ տալ՝ ծխա րա րի թեժ կրա կի 
վրա գցե լով 5 գ թղ թի մեջ փա թա
թած թրթնջկաթ թուն` յու րա քանչ
յուր ըն տա նի քին ծխար կե լով 78 
ան գամ:

Մարտապ րիլ ա միս նե րին, 
սո ղա ցող փռված թևե րով մե ղու նե րի 
նկատ մամբ, կան խար գել ման նպա
տա կով, անհ րա ժեշտ է կա տա րել Ա կա
րա սան պատ րաս տու կով մի ջո ցա ռում ` 
եր կու ան գամ 78 օր ընդ մի ջու մով: Ապ
րիլ¨մայիս ամիսներին, փտախտային
հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ կա
տա րել կե րակ րում՝ Օք սի վիտ կամ Օք
սի բակ տո ցիտ դե ղա մի ջո ցով: Կան նաև 
Օք սի վիտ ժա պա վեն ներ, ո րոնք օգ տա
գործ վում են 56 շրջա նակ ու նե ցող մեղ
վաըն տա նիք նե րի հա մար՝ մեկ հատ, 
իսկ տաս և  ա վե լի շրջա նակ զանգ
վա ծի դեպ քում՝ եր կու հատ` կա խե լով 
դրանք միջշր ջա նա կա յին տա րա ծութ
յուն նե րում: Մա յիսհու նիս ա միս նե րին, 
մա նա վանդ անձր ևա յին ե ղա նակ նե
րից հե տո, նկատ վում է աս կոս ֆե րոզ 
և  աս պեր գիլ յոզ հի վան դութ յուն ներ: 
Դ րանք սնկա յին հի վան դութ յուն ներ 
են: Հի վան դութ յան նշան ներն են` մեղ
վի թրթուր նե րը սպի տակ են բրնձի հա
տի կի նման, հե տո դեղ նում են, այ նու
հետև սևա նում: Մե ղու նե րը քան դում, 
թա փում են ար կա նո ցի առջև: Բուժ ման 
հա մար օգ տա գոր ծում են Աս կո սան, 
Ու նի սան, Աս կո նա զոլ, Մի կոասկ պատ
րաս տուկ նե րը: Մի կոաս կը և Աս կո սա նը 
ժա պա վեն ներ են. մեկ ժա պա վե նը` 67 
շրջա նակ զանգ ված ու նե ցո ղի հա մար 
է, իսկ տա սը և  ա վե լի շրջա նակ ու նե
ցո ղին` եր կու ժա պա վեն: Ու նի սա նը 
1.5 մի լի լիտ րա նոց տա սը մեղ վաըն
տա նիք նե րի հա մար է` շա քա րաջ րա յին 
լու ծույ թի մի ջո ցով: Օ գոս տոսսեպ տեմ
բեր ա միս նե րին, ե թե տա րին բա րեն
պաստ է, կա տա րում են մեղ րա քամ, 
իսկ ե թե ոչ, ա պա մինչև սեպ տեմ բե րի 
20ը պետք է ա վար տել կե րա պա շա
րի լրաց ման աշ խա տանք նե րը: Որդ  ու 
ձու չլի նե լու դեպ քում, պետք է կա տա
րել տզա թա փում` հա մա պա տաս խան 
ա կա րա ցիդ պատ րաս տուկ նե րով:

 § Մուլ տիԱգ րո¦ ԳԱԿ 
         գլխ. տնօ րեն`     

Ռ. Ծա ռուկ յան
           գլխ. ա նաս նա բույժ` 

 Հ. Չա ղար յան

Օ րերս կա յա ցավ գար նա նա յին բա ցօթ յա տո նա վա ճառ՝ նվիր ված Կա
նանց տո նին և Սուրբ Զա տի կին: Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ վել էր Հա յաս
տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) կող մից` Քա ղա քա պե
տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, Կա րա պի լճի շրջա կայ քում:

Տո նա վա ճա ռին մաս նակ ցե ցին ՀՀ տար բեր մար զեր ներ կա յաց նող կին ար
տադ րող ներ, վար պետ ներ, սի րիա հա յեր, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին և տե ղա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ Օքս ֆամը, UNHCRը, HDIF, Չի նաս տա նի 
և շ վեյ ցա րա ցի դես պա նատ նե րը: Մի ջո ցառ մա նը ա ջակ ցել էին նաև Բ րա զի լիա յի 
դես պա նա տու նը, « Սի փան» հայ րե նա կան ար տադ րան քի հյու թե րի գոր ծա րա նը:

Բազ մա թիվ այ ցե լու նե րը, ո րոնց շար քում էր գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը, զբո սաշր ջիկ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեին ձեռք բե րել յու րօ րի նակ 
ի րեր, ձե ռա գործ աշ խա տանք ներ և գ յու ղաատն տե սա կան ապ րանք ներ:

Մի ջո ցա ռում ու ղեկց վեց մշա կու թա յին ծրագ րով` ե րի տա սարդ կա տա րող
նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ նե րի նպա տակ է՝ խթա
նել նրանց ներգ րավ վա ծութ յու նը երկ րի հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին, տնտե
սա կան կյան քում: 

Այս տա րի մի ջո ցառ ման հա սույ թը կուղղ վի Հա յաս տա նում ձե ռա գոր ծութ յան 
ո լոր տում կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան խթան մա նը:  

Նել լի Սա հակ յան

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՑՈՒՆ

 Որ քան էլ երկր նե րը հայ տա րա րում են, որ գյու ղատն տե սութ յու նում հո
վա նա վոր չութ յուն չպետք է լի նի, և  այն պետք է զար գա նա ա զատ մրցակ ցա
յին պայ ման նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո լոր տը շա րու նա կում է, բա ցա ռութ յան 
կար գով, մնալ թույ լատ րե լի մի ջամ տութ յուն նե րի նե րազդ ման պայ ման նե րում:

Իսկ ո՞ր մի ջամ տութ յուն ներն են, որ թույ լատ րե լի են, և  ո րո՞նք են, որ թույ
լատ րե լի չլի նե լով հան դերձ, պե տութ յուն նե րի կող մից, այ նո ւա մե նայ նիվ, ի րա
կա նաց վում են, բա ցա ռութ յան կար գով, եր բեմն էլ` գաղտնի (արդ յոք գաղտնի 
լինելը տևա կան ժա մա նակ կա րող է մնալ որ պես այդ պի սին):

Ըստ Առևտ րի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՄԿ)` պետք է տար բե
րել պե տութ յան կող մից գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 3 կար գի մո տե
ցում: Ա ռա ջի նը, որ կոչ վում է 
դե ղին զամբ յուղ, են թադ րում 
է մթեր քի ար տադ րութ յան 
տար բեր տե սա կի դո տա ցիա
ներ և սուբ սի դիա ներ, ո րոնք 
մի ջազ գա յին քննար կում նե րի 
և վե ճե րի ա ռար կա են դառ
նում, քա նի որ խե ղում են շու
կա յի պատ կե րը, ուս տի անհ
րա ժեշտ է  կի րա ռել հա տուկ 
դեպ քե րում:

Կա պույտ զամբ յու ղում 
տեղ են գտել այն մի ջո ցա
ռում ներն ու ծրագ րե րը, ո րոնք 
ուղղ ված են որ ևէ գյուղմ թեր
քի ար տադ րութ յան կրճատ
մա նը: Սա ևս  ան ցան կա լի 
եր ևույթ է, քա նի որ ա նուղ ղա կի կեր պով բե րում է կրճատ վող ար տադ րութ յան 
մրցու նա կութ յան ար հես տա կան բարձ րաց մա նը:

Եվ վեր ջա պես` կա նաչ զամբ յու ղը նե րա ռում է այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված չեն ար տադ րող նե րի ան մի ջա կան ֆի նան սա վոր ման 
հետ, քա նի որ մի ջոց նե րը հատ կաց վում են գյու ղա կան ինֆ րա կա ռուց վածք նե
րի, ագ րա րա յին հե տա զո տութ յուն նե րի, ա նաս նա բու ժա կան հա մա կար գի, է կո
լո գիա կան վի ճա կի, հո ղե րի բեր րիութ յան բա րե լավ մա նը: Այս ա ջակ ցութ յու նը 
որ ևէ ուղ ղա կի կապ չու նի մի ջազ գա յին առևտ րի հետ, և ցան կա ցած պե տութ
յան կող մից կա րող է լի նել ան սահ մա նա փակ: Ինչ պես եր ևում է գրա ֆի կից, 
ի րոք որ` մեծ թվեր է կազ մում` հատ կա պես զար գա ցած երկր նե րում, ո րոնց պե
տա կան ա ջակ ցութ յու նը, սուբ սի դիա նե րի ձևով, կազ մում է ագ րա րա յին հատ
վա ծի ար տադ րան քի 3545 %ը: Ն ման արդ յուն քը տվյալ երկ րի ֆեր մեր նե րին 
ա ռա վե լութ յուն ներ է տա լիս մի ջազ գա յին շու կա նե րում` շատ ան գամ նրանց 
մրցա կից նե րին մեծ վնաս ներ հասց նե լով (տա րի ներ ա ռաջ Մա լիի և  աֆ րիկ
յան ևս մի քա նի երկր նե րի բամ բա կա գոր ծա կան տնտե սութ յուն նե րի ա վե րու մը 
միակ օ րի նա կը չէ): Սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ այդ երկր
ներն, ընդ հա նուր առ մամբ, ա վե լի մտա հոգ ված են ոչ այդ քան ար տադ րան քի 
ա վե լա ցմամբ, որ քան բնա գա վա ռի է կո լո գիա կան ստան դարտ նե րի բա րե լա
վու մով, ֆեր մեր նե րի բա րե կե ցութ յան և  եր կա րատև զար գաց ման մե խա նիզմ
նե րի ա պա հո վու մով: Ինչ պես նշում են բնա գա վա ռի հե տա զո տա կան հե ղի նա
կա վոր կենտ րոն նե րը, երկ րի գյու ղատն տե սութ յան վեր ջին տաս նամ յակ նե րի 
կա յուն զար գա ցու մը 50 %ով պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ գյու ղատն տե
սա կան գի տութ յու նը, կրթութ յու նը և խորհր դատ վութ յու նը ֆի նան սա վոր վել են 
ըստ պա հան ջի:

Զամբ յուղ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը, ըստ երկր նե րի, ցույց է 
տա լիս, որ չնա յած ո րոշ պե տութ յուն ներ չա րա շա հում են սուբ սի դիա ներն ու 
դո տա ցիա նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա չի կա րող բե րել տևա կան հա ջո ղութ
յան, որն ա պա հով վում է հիմ նա կա նում կա նաչ զամբ յու ղի հզո րաց մամբ: Այդ է 
վկա յում այն պի սի արդ յու նա վետ ագ րոար տադ րող երկր նե րի օ րի նա կը, ինչ պի
սիք են` Ավստ րա լիան, Կա նա դան, Նոր Զե լան դիան և վեր ջերս նրանց միա ցած 
Բ րա զի լիան ու Ար գեն տի նան:

Վ Հ

ԵՄ

ԱՄՆ

Öապոնիա

Այլ երկրներ 
(ԱՄԿ)  

Գյուղատնտեսական սուբսիդիաների հիմնական ծավալները 
կենտրոնացված են աշխարհի զարգացած 3 կենտրոններում 
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 Հայ կա կան տա րա նուն նե-
րն են՝ կո կո նե նի, մա մո խի, 
փշա թուփ, փշա սա լոր
 
Դե ղա բույ սի
նկա րագ րութ յու նը

 Վար դազ գի նե րին պատ
կա նող, փշոտ թուփ է` ձվաձև, 
ա տամ նաեզր տերև նե րով: 
Ծա ղիկ նե րը մանր են, հնգա
թերթ, սպի տակ, դա ռը նշի հո
տով: Պ տու ղը կո րի զապ տուղ 
է, կլոր, մուգ գույ նի, թթվա
քաղցր, տտիպ հա մով: Ու
նի գոր շա մոխ րա գույն, մոխ
րա վուն, թեթ ևա կի ճաքճ քած 
կեղև: Ծաղ կում է գար նա նը` 
մինչև տերև նե րի դուրս գա լը, 
պտղա կա լում հու լիսօ գոս տոս 
ա միս նե րին: Բազ մա նում է 
սեր մե րով և  ար մա տա յին շյու
ղե րով` հա ճախ տա լով ա նան
ցա նե լի, փշոտ բու սուտ ներ:

Բույ սը բա վա կա նա չափ չո
րա դի մաց կուն է և լու սա սեր: 
Ա ճում է գլխա վո րա պես մեր 
հան րա պե տութ յան ան տա ռա
տա փաս տա նա յին գո տի նե
րում, դաշ տե րում, ան տառ նե
րում և բա ցատ նե րում:

 Քի միա կան
 բա ղադ րութ յու նը 

Պ տուղ նե րը պա րու նա կում 
են մինչև 9,3% շա քար, 1,7% 
խնձո րաթ թու, ցիա նա յին միա
ցութ յուն ներ, պեկ տի նա յին, 
բու րա վետ և բա ղադ րիչ նյու
թեր, վի տա մին նե րից` C, կա
րո տին, B

1
, B

2
, PP, E:  

Բու ժա կան
նշա նա կութ յու նը

 Բուժ ման հա մար օգ տա
գոր ծում են բույ սի ծա ղիկ նե րը 
և պ տուղ նե րը, ո րոշ դեպ քե
րում` նաև տերև նե րը, կեղ ևը 
և  ար մա տը: Ծա ղիկ նե րը հա
վա քում են լրիվ բաց վե լուց հե
տո: Դրանք չո րաց նում են բա
ցօթ յա, մի ջան ցիկ քա մու տակ, 
փա թա թում թղթով ու պա հում 
չոր տե ղում: Պ տուղ նե րը հա
վա քում են ա ռա ջին սառ նա
մա նի քից հե տո, երբ կորց նում 
են տհաճ հա մը, չո րաց նում 
են ար ևի տակ կամ վա ռա րա
նի ջե ռո ցում: Ն շենք, որ դե ղա
բույ սը կի րառ վում է միայն ժո
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ:

  Մամ խին, որ պես դե ղա մի
ջոց, ու նի կի րառ ման հին պատ
մութ յուն: Այս պես, Հին Հ ռո մի և 
Հին Հու նաս տա նի բժիշկ նե րը 
դե ղա բույ սի պտղահ յու թը օգ
տա գոր ծել են դի զեն տե րիա յի 
ժա մա նակ: Աշ խար հի տար բեր 
ժո ղո վուրդ նե րի բժշկութ յան 
մեջ մամ խե նու պտուղ նե րը, 
թարմ վի ճա կում կամ ե փու կի 
ձևով, օգ տա գոր ծում են որ
պես հա կա բոր բո քիչ և կազ
դու րիչ մի ջոց` ա ղի նե րի խան
գա րում նե րի, ձայ նի խզման 
և հա զի ժա մա նակ: Այն ու նի 

Նարիլաթա – ծաղիկ՝ մերկ կնոջ 
պատկերով

նաև նյու թա փո խա նա կութ յու
նը կար գա վո րող և §ար յու նը 
մաք րող¦ հատ կութ յուն ներ: 
Դ րանք, ա ռանց չա փա քա
նա կի խիստ պահ պան ման, 
նշա նակ վում են ե րի կամ նե րի, 
լյար դի և մաշ կա յին մի շարք 
հի վան դութ յուն նե րի ժա մա
նակ: Ս տա մոք սի կծկո ղա կան 
բնույ թի ցա վե րի դեպ քում, այս 
ե փու կը ցու ցա բե րում է ցա վը 
հանգս տաց նող և ս պազ մը վե
րաց նող հատ կութ յուն: 

 Չե խա կան բժշկութ յան մեջ 
պտղա թեյն օգ տա գոր ծում են 
մաշ կա յին ցա նա վո րում նե րի և 
հա զի ժա մա նակ: Բուլ ղա րա
կան ժո ղովր դա կան բժշկութ
յու նում տերև նե րի ե փու կը 
նշա նա կում են մաշ կա յին ախ
տա հա րում նե րի և մի զուղ նե րի 
բոր բո քում նե րի ժա մա նակ` որ
պես մի զա մուղ և հա կա բոր բո
քիչ: 

Այլ օգ տա կար հատ կա
նիշ ներ: Մամ խու պտուղ նե րը 
սննդա յին ար ժե քով գե րա զան
ցում են սա լո րին, դեղ ձին, հո
նին, տան ձին, խնձո րին, կիտ
րո նին և նա րին ջին ( Պոկ րովս
կի Ա.Ա.): Հա սուն պտուղ նե րից 
պատ րաս տում են գի նի, մու
րա բա, կոմ պոտ, սուր ճի փոխ
մի ջոց, չիր, պաս տեղ, ցու կատ, 
մա րի նադ, քա ցախ, կվաս, իսկ 
կե րակ րի մեջ օգ տա գոր ծում 
են որ պես հա մե մունք:

Ֆ րան սիա յում լրիվ չհա
սու նա ցած պտուղ նե րը մա րի
նա դի ձևով օգ տա գոր ծում են 
ձի թապտ ղի փո խա րեն, տերև
նե րից պատ րաս տում են վի
տա մի նա յին թեյ: Մամ խե նու 
կարմ րա դարչ նա գույն բնա
փայ տը շատ ա մուր է և պի տա
նի ա տաղ ձա գոր ծա կան մանր 
ի րեր պատ րաս տե լու հա մար: 
Տերև նե րով դա բա ղում են կա
շին, իսկ սեր մե րից ստաց
վող յուղն օգ տա գոր ծում են 
տեխ նի կա կան նպա տա կով: 
Մամ խին մեղ րա տու է և  ու նի 
ո րո շա կի դե կո րա տիվ նշա
նա կութ յուն: Այն ա ճեց նում են 
առ վաեզ րե րը և հե ղե ղատ ներն 
ամ րաց նե լու ու անջր պետ
ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով: 
Այն նաև լավ պատ վաս տա
կալ է դեղ ձե նու, սա լո րե նու և  
այլ ծա ռա տե սակ նե րի հա մար: 
Պ տուղ նե րով ձմռան ա միս նե
րին սնվում են թռչուն նե րը:

 Նա րի լա թա (Narilatha
Nareepol)  բույսն ա ճում է Հի
մա լայ նե րում, Հնդ կաս տա նում, 
Շ րի Լան կա յում և Թաի լան դում: 
Նա րի լա թա թարգ մա նա բար 
նշա նա կում է ծա ղիկ` մերկ կնոջ 
պատ կե րով: Ծա ռը ծաղ կում է 
20 տա րին մեկ ան գամ: Ծա ռի 
պտուղ նե րը մերկ կնոջ մար մին 
են հի շեց նում: 

Բուդ դա յա կան դի ցա բա
նութ յան հա մա ձայն՝ նրանց 
Աստ ված Հինդ րան հրա մա յել էր 
ա ճեց նել  Նա րի ֆոն կոչ վող  12 
ծառ, ո րոնց ծա ղիկ նե րը շատ 
քաղցր հոտ էին ար ձա կում և 
բաց վե լով` պատ կե րում 16ամ
յա մերկ աղ ջիկ նե րի: Ըստ նրա՝ 
ա ճեց ված ծա ղիկ նե րի ազ դե
ցութ յունն այն քան մեծ էր, որ 
դա կա րող էր պաշտ պա նել իր 
գե ղեց կու հի կնո ջը մարմ նա կան 
տան ջանք նե րից, յո գե րից և  այլ 
չար ու ժե րից, ով քեր ապ րում էին 
ան տառ նե րում, որ տեղ հա ճախ 
էր զբոս նում նրա կի նը: 

Բ նա կա նա բար ծաղ կի ար
տա սո վոր տես քը կաս կա ծի տակ 
դրեց վեր ջի նիս ի րա կան լի նե լը: 
Մար դիկ սկսե ցին դրան վե րա
բեր վել թե րա հա վա տո րեն և  այն 
հա մա րում էին գե ղե ցիկ, բայց 
մտա ցա ծին: Սա կայն բո լոր ու
սում նա սի րութ յուն նե րը վկա
յում են, որ ծառն ի րա կա նում 

գո յութ յուն ու նի: 
Այն հա մար վում է 
բնութ յան հրաշք 
ստեղ ծա գոր ծութ
յուն, հազ վագ
յուտ ծա ղիկ: Հե
տա զո   տութ յուն
ների արդ յուն քում 
պարզ դար ձավ, 
որ ծա ղի կը խո
լոր ձի տե սակ է, 
պատ կա նում է 
խո  լոր ձազ գի նե րի 
ըն  տա նի քին, նման է  խո լոր ձի 
հա բա նա րիա և գե նե րա տե սակ
նե րին: Խո լոր ձի /օր խի դեա յի/ 
ծա ղի կը նման է նրբա ճա շակ ար
վես տի գոր ծի (Օր խի դեան մեր
ձար ևա դար ձա յին բույս  է, այդ 
բույ սի տե սակ նե րից մեծ մա սը 
կա րե լի է գտնել մեր ձարևա դար
ձա յին ան տառ նե րում, որ տեղ 
նրանք ա ճում են ծա ռե րի ճյու ղե
րի կամ ցո ղու նի վրա): Բ նութ յու
նը մե ծա գույն ճար տա րա պետ է:  

Հե տաքր քիրն այն է, որ 
նա րի լա թա յի ծաղկ ման վայ րե
րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել` որ
պես  մի ջոց զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց ման հա մար, բայց, 
ընդ հա կա ռա կը, դրա գտնվե լու 
վայ րը շատ ան գամ, նույ նիսկ, 
թաքց նում են: Գիտ նա կան նե
րին դեռևս չի հա ջող վել պար զել 
թաքց նե լու բուն պատ ճա ռը: 

Բույ սի նկա րագ րութ յուն ներ 
կան Թաի լան դի սուրբ գրութ յուն
նե րում և կ րո նա կան այլ տեքս
տե րում: Պա լա րի այս տե սակն 
իր սեր մե րով, չո րա ցած վի ճա
կում գտնվել է Լաո սում և վա
ճառ վել զբո սաշր ջիկ նե րին: Շատ 
հա ճախ թաի լանդ ցի ներն այն 
պա հել են ի րենց տա նը՝ որ պես 
թա լիս ման: 

Նա րի լա թա յի տե սակ նե րի 
ու սում նա սի րութ յան ժա մա նակ 
ա ռանձ նաց վել է մար դան ման 
ծաղ կի 3 տե սակ` մերկ կի նը` ձեռ
քե րը առջ ևում խաչ ված, ձեռ քերն 
ու ղիղ ի ջեց րած և ձեռ քե րը գլխա
վեր ևում պա հած: 

Թաի լանդ ցի նե րը պնդում 
են, որ այն շատ դու րե կան հոտ 
ու նի, ո րը շատ հե ռու է տա րած
վում: 

Թարգմանությունը՝
Լի լիթ  Գաս պար յանի

 Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված մթերք ներն ա ռա ջին հա յաց քից մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ ու նեն 
օր գա նա կան մթերք նե րի նկատ մամբ, սա կայն դրանք կա րող են վնա սա կար լի նել մեր ա ռող ջութ յան 
հա մար: Այդ մա սին նշել է բնա պահ պան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ  Կա րի նե  Դա նիել յա նը: Ըստ նրա` 
շա տե րը պնդում են, որ ԳՄՕն  կա րող է փրկել մարդ կութ յա նը սո վա մահ լի նե լուց, սա կայն, բո լոր հնա
րա վոր ռիս կերն այս պա հին հնա րա վոր չէ հաշ վար կել, այդ պատ ճա ռով էլ օգ տա գոր ծել այդ մթերք նե րը, 
որ պես սնունդ,  ա ռայժմ վաղ է:

 Մաս նա գե տի տե ղե կաց մամբ` գե նե տի կա կան մո դի ֆի կա ցիա յի դեպ քում, այս կամ այն օր գա նիզ մի 
գե նո տի պը կա րող է փո փոխ վել գե նա յին ին ժե նե րիա յի տար բեր մե թոդ նե րի շնոր հիվ: Օ րի նակ՝ կա րե լի 
է որ ևէ բույ սի փոխ պատ վաս տել ձկան գե նը և դ րա նով այն դարձ նել ցրտա դի մաց կուն: Իսկ պար զել, 
թե ինչ պես է ԳՄՕն  ազ դում մար դու ա ռող ջութ յան վրա, այս պա հին հնա րա վոր չէ, դրա հա մար մի քա
նի սե րունդ պետք է փոխ վի:  Սա կայն, մաս նա գե տի կար ծի քով՝ բա ցառ ված չէ, որ ԳՄՕի պատ ճա ռով 
կա րող են բազ մա թիվ ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներ ի հայտ գան:  Բա ցի այդ՝ ԳՄՕն  կա րող է նաև ազ դել միկ
րոֆ լո րա յի և  մար դու ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար գի վրա:  Այն կա րող է նաև կապ ված լի նել քաղց կե
ղի տա րած ման (այս է ֆեկ տը, բնա պահ պա նի խոս քով, ի հայտ էր ե կել առ նետ նե րի վրա անց կաց ված 
փոր ձար կում նե րի ժա մա նակ), ճար պա կալ ման և  հոր մո նալ խախ տում նե րի հետ:

Բ նա պահ պա ն Հ րանտ  Սարգս յա նի կարծի քով` ԳՄՕով սնվող առ նետ նե րի եր րորդ սե րունդն ար դեն 
չի կա րող բազ մա նալ:  Հատ կան շա կան է նաև, որ հո ղի այն հատ վա ծում, որ տեղ առն վազն մեկ տա րի 
գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված բույ սեր են ա ճել, կա րող են օր գա նա կան բույ սե րն այևս չա ճել:

Այ սօր խնդիրն այն է, որ  Հա յաս տա նում չենք կա րող ստույգ ի մա նալ, թե ինչ ենք ու տում: Հ նա րա վոր 
չէ պար զել, ինչ սեր մե րից են ա ճեց ված այն մրգե րը կամ այն բան ջա րե ղե նը, ո րը  Հա յաս տան է բերվել 
այլ երկ րից:  Տե սա կա նո րեն ո րոշ դեպ քե րում կա րե լի է պար զել ԳՄՕի առ կա յութ յու նը հա տուկ լա բո րա
տո րիա նե րում, սա կայն  Հա յաս տա նում նման ստու գում ներ ա ռայժմ չեն ի րա կա նաց վում:

NEWS.am Medicine

http://med.news.am/arm/

