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Նորանշանակ նախագահ` 
Ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեում

 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո
մի տեի աշ խա տա կազ մին է ներ կա յաց րել կո մի տեի նո րան շա
նակ նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յա նին:

 Բարձր գնա հա տե լով Ա րամ Հա րութ յուն յա նի փոր ձա ռութ
յու նը և մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը՝ վար չա պե տը նշել է, 
որ Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեից ակն կա լում 
է արդ յու նա վետ աշ խա տանք` ՀՀ կա ռա վա րութ յան նա խան
շած մի շարք ուղ ղութ յուն նե րով: § Մենք այս տա րի ու նենք մի 
քա նի կար ևոր ուղ ղութ յուն ներ, օ րի նակ, ջրամ բա րա շի նութ
յու նը: Ա ռաջ նա հերթ պետք է ու շա դիր և հետ ևո ղա կան աշ խա
տել հենց այս ուղ ղութ յամբ: Հա մոզ ված եմ, որ Ձեր փոր ձը և 
գի տե լիք նե րը կներդ նեք, որ պես զի հա մա կար գը լավ աշ խա
տի¦,  նշել է վար չա պե տը: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը կար ևո րել 
է նաև ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ ման, ջրա ռի կազ մա
կերպ ման, ինչ պես նաև կա ռույ ցի մյուս գե րա կա խնդիր նե րի 
լուծ ման ուղ ղութ յամբ հետ ևո ղա կան աշ խա տան քը: Վար չա
պե տը նշել է, որ ո լոր տում շատ ա նե լիք ներ կան, կո մի տեում 
ար դեն ձևա վոր վել է  փոր ձա ռու թիմ, որն ի վի ճա կի է, նոր 
նա խա գա հի գլխա վո րութ յամբ, լու ծե լու ջրա յին տնտե սութ
յան խնդիր նե րը:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը շնոր հա վո րել է Ա րամ Հա
րութ յուն յա նին և մաղ թել բեղմ նա վոր աշ խա տանք: Իր հեր թին 
Ա րամ Հա րութ յուն յա նը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել ՀՀ նա
խա գա հին ու վար չա պե տին` վստա հութ յան հա մար և հա վաս
տիաց րել, որ թի մա յին աշ խա տան քով կկա րո ղա նան արդ յու
նա վետ աշ խա տել ու հա ջո ղութ յուն ար ձա նագ րել:

* * *
Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է § Գույք նվի րա բե րե լու մա

սին¦ ո րո շու մը, ո րի ի րա գոր ծու մը հնա րա վո րութ յուն կտա 
Վա յոց ձո րի մար զի Խն ձո րուտ և Նոր Ազ նա բերդ սահ մա նա
մերձ հա մայնք նե րում կա ռու ցել ո ռոգ ման ինք նա հոս ջրագ
ծեր և լու ծել ա վե լի քան 84 հեկ տար հո ղե րի ո ռոգ ման հար ցը: 
Անհ րա ժեշտ տրա մագ ծի խո ղո վակ նե րը վերց վե լու են 1982
1984թթ. կա ռուց ված, ներ կա յումս չշա հա գործ վող պոմ պա կա
յա նի խո ղո վա կա շա րե րից: 

âÏ³ÉáíÏ³ÛáõÙ  ³í»É³óÝáõÙ »Ý 
³Ý³ëÝ³·ÉË³ù³Ý³ÏÁ

ÌÇñ³ÝÇ ·»Ý»ïÇÏ é»ëáõñëÝ»ñÇ             
å³Ñå³ÝáõÙ »õ û·ï³·áñÍáõÙ

î³í³ñÇ ÙëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý              
³í»É³óÙ³Ý å³ÑáõëïÝ»ñÁ

Հակակարկտային կայանների աշխատանքները 
վերահսկվում են
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ու ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար
ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րար Ար մեն Ե րից յանն այ ցե լել են Ա րա գա ծոտ նի և Լո ռու 
մար զեր` հա կա կարկ տա յին և ռա դիո լո կա ցիոն կա յան նե րի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը դի տար կե
լու և պատ րաստ վա ծութ յան վի ճա կը ստու գե լու նպա տա կով: Նա խա րար նե րին ու ղեկ ցում էր Ա րա
գա ծոտ նի մարզ պետ Սար գիս Սա հակ յա նը: Նա խա րար նե րի այ ցի ա ռա ջին կան գառն Ար տա շա վան 
հա մայն քում էր, որ տեղ տե ղա կայ ված է հան րա պե տութ յու նում գոր ծող ռա դիո լո կա ցիոն կա յան նե
րից մե կը: 

ՀՀ ՏԿԱԻՆ §Մթ նո լոր տա յին եր ևույթ նե րի վրա ակ տիվ ներ գոր ծութ յան ծա ռա յութ յուն¦ ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Ար մեն Կա րա պետ յա նի ներ կա յաց մամբ, հան րա պե տութ յան 412 պե տա կան և հա մայն
քա յին սե փա կա նութ յան հա կա կարկ տա յին կա յան նե րը գտնվում են այդ կա յա նի տե սա դաշ տում: 
Ար տա շա վա նի ռա դիո լո կա ցիոն կա յա նի կող մից ամ բող ջութ յամբ վե րահսկ վում են Ա րա րա տի, 
Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի, Գե ղար քու նի քի և Կո տայ քի մար զե րի տա րածք նե րը:  Մար տի 30ին 
Եր ևա նում և մայ րա քա ղա քին հա րող հատ ված նե րում տե ղա ցած կար կու տի ժա մա նակ կա յան նե
րից ար ձակ վել են կրա կոց ներ, ին չը թույլ է տվել մեղ մել կար կու տի հետ ևանք ներն ու խու սա փել 
վնաս նե րից:  § Թեև ցրտա հա րութ յան հա վա նա կա նութ յու նը հան րա պե տութ յու նում ար դեն նվա զել 
է, սա կայն կարկ տա հա րութ յուն նե րի հա վա նա կա նութ յու նը շա րու նա կում է պահ պան վել, ուս տի, 
տե ղում նե րի դեպ քում, հարկավոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել` դրա հետ ևանք նե րը մեղ մե լու ուղ ղութ
յամբ: Այդ պա րա գա յում գյու ղատն տե սա կան հա ջող տար վա ակն կա լիք ներն այս տա րի իս կա պես 
կարդարանան¦,¨նշելէՍերգոԿարապետյանը:
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Համակարգը պատրաստ է աշխատանքներին
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն անց կաց րել է հեր թա կան աշ խա

տան քա յին խորհր դակ ցութ յու նը, ո րին մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե
ղա կալ նե րը, աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րը, Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ 
Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան պետ Ար մեն Հայ րա պետ յա
նը, նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քա յին և  ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի, 
ինչ պես նաև հա մա կար գում ընդգրկ ված կա ռույց նե րի ղե կա վար ներ:

 Խորհր դակ ցութ յան սկզբում նա խա րա րը աշ խա տա կազ մին է ներ կա յաց րել ջրա յին տնտե սութ
յան պե տա կան կո մի տեի նո րան շա նակ նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յա նին: Շ նոր հա վո րե լով պաշ
տո նը ստանձ նե լու կա պակ ցութ յամբ` նա խա րա րը մաս նա վո րա պես նշել է, որ հա մա տեղ աշ խա
տան քի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի արդ յու նա վետ լու ծում ներ տալ հա մա կար գի առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րին, որ պես զի այս տա րի ո ռոգ ման հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված դժգո հութ
յուն ներ և բո ղոք ներ չլի նեն: Նա խա րա րը նաև ընդգ ծել է, որ այս ո լոր տում ար դեն իսկ զգա լի աշ խա
տանք է կա տար վել, ո րի արդ յուն քում այս տա րի ո ռոգ ման հա մա կար գը մար տի 1ից ար դեն իսկ ամ
բող ջութ յամբ պատ րաստ է ե ղել ո ռոգ ման սե զո նին: §Ա ռատ տե ղում նե րը բա րեն պաստ ի րա վի ճակ 
են ստեղ ծել գյու ղատն տե սութ յան հա մար, ջրամ բար նե րը լցվում են, և բո լոր գոր ծոն ներն առ կա են 
ո ռոգ ման սե զո նը պատ շաճ կազ մա կեր պե լու հա մար: Այս պա հին մեր հիմ նա կան խնդի րը պետք է 
լի նի ո ռոգ ման ջրի ժա մա նա կին և  ար դա րա ցի բաշխ ման կազ մա կեր պու մը¦, նշել է ՀՀ գյու ղատն
տեսությաննախարարՍերգոԿարապետյանը:

Այ նու հետև փոխ նա խա րար նե րը ներ կա յաց րել են  հա մա կարգ ման ո լորտ նե րում կա տար ված 
ըն թա ցիկ աշ խա տանք ներն ու խնդիր նե րը: Նա խա րա րը պա տաս խա նա տու նե րին հոր դո րել է ու շադ
րութ յան կենտ րո նում պա հել ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը` պատ շաճ կեր պով 
և ժա մա նա կին կազ մա կեր պե լով պատ վաս տում նե րը: Հանձ նա րար վել է նաև ա ռանձ նա հա տուկ ու
շադ րութ յան դարձ նել մթե րում նե րի կազ մա կերպ ման` մաս նա վո րա պես կա թի մթեր ման գնե րի նվա
զե ցում ներ թույլ չտա լու հար ցե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Գառ նիկ Պետ րոս յա նը 
զե կու ցել է, որ հան րա պե տութ յու նում դիտ վող անձր ևի, իսկ բարձ րա դիր գո տի նե րում` նաև ձյան 
տես քով տե ղում նե րը որ ևէ ան հանգս տութ յան տե ղիք չեն տա լիս և բեր քին վնաս չեն կա րող հասց նել:

Ä2

Սերմացուն տրամադրվել է 
հողօգտագործողներին
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 Պե տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րի շրջա նա կում, 
2015 թվա կա նին, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան § Սեր մե րի գոր ծա կա լութ յուն¦ ՊՈԱԿի կող մից, հան րա
պե տութ յուն են ներկր վել գար նա նա ցան գա րու, ե գիպ տա
ցո րե նի, առ վույ տի և կորն գա նի սեր մա ցու ներ, ո րոնց վեր ջին 
խմբա քա նա կը վեր ջերս Մա սի սում գտնվող պա հես տից ու
ղարկ վեց Շի րա կի և Ա րա գա ծոտ նի մար զեր: 

 Մաս նա վո րա պես` 1013.8 տոն նա գար նա նա ցան գա րու, 
5.275 տոն նա ե գիպ տա ցո րե նի, 59.24 տոն նա առվույ տի և 
247.825 տոն նա կորն գա նի սեր մա ցու է ներկր վել Ռու սաս տա
նի Դաշ նութ յու նից: Եվս 120 տոն նա է լի  տա յին վե րար տադ
րութ յան գար նա նա ցան գա րու սեր մա ցու գնվել է տե ղա կան 
սեր մար տադ րող նե րից` §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յան¦ ՓԲԸ
ից: Գար նա նա ցան սեր մա ցո ւի վեր ջին խմբա քա նա կը ներ
մուծ վել է մար տի 20ին:
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Ընթացիկ տարվա աշխատանքները
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա

րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար
յանն այ ցե լել է Վա յոց ձո րի մարզ` 
մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցին առնչ
վող խնդիր նե րի քննարկ ման նպա
տա կով:

Այ ցի շրջա նա կում, փոխ նա խա
րարն այ ցե լել է մար զի տա րած քում 
տե ղա կայ ված խա ղող վե րամ շա կող 
§Ա րե նի գի նու գոր ծա րան¦, §Հին 
Արենի¦, §Գետնատուն¦, §ՄեծՍյու
նիք¦, § Գի նե քար¦, ինչ պես նաև կաթ 
վե րամ շա կող § Գոլ դեն Գոութ¦ ըն կե
րութ յուն ներ:

Ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար 
կազ մի հետ կա յա ցած հան դի պում
նե րի ըն թաց քում քննարկ վել են ըն
թա ցիկ տար վա գյու ղատն տե սա կան 
հում քի մթեր ման գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վե լիք մի ջո ցա ռում նե
րը, առ կա խնդիր ներն ու  դրանց լուծ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ ու ղի նե րը:

Փոխ նա խա րա րը հատ կա պես ընդգ ծել է գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րից գնված հում քի 
դի մաց կա տար վող վճա րում նե րի ժա մա նա կին ա վարտ ման գոր ծըն թաց նե րի ա պա հո վու մը և հոր
դո րել ակ տի վաց նել հում քի մթեր ման պայ մա նագ րե րի կնքման աշ խա տանք նե րը:

Քն նարկ վել են նաև վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ծրագ րե րը, ինչ պես նաև` 
մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մանն առնչ վող այլ հար ցեր: 

Սերմացուն տրամադրվել է 
հողօգտագործողներին

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, խորհր
դակ ցութ յուն է անց կաց վել գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի գոր
ծու նեութ յանն առնչ վող խնդիր
նե րի քննարկ ման նպա տա կով:  
Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցել 
են` նա խա րա րի տե ղա կալ Գառ նիկ 
Պետ րոս յա նը, նա խա րա րութ յան աշ
խա տա կազ մի ղե կա վար Ար տա շես 
Կի րա կոս յա նը, գյու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան հանրապետական և 
մար զա յին կենտ րոն նե րի ղե կա վար
ներ և  այլ պաշ տո նա տար ան ձինք: 

Հան դիպ մա նը մաս նա վո րա պես 
քննարկ վել են ԳԱՄԿե րի ըն թա ցիկ 
աշ խա տանք նե րը, նրանց բնա կա
նոն գոր ծու նեութ յա նը խո չըն դո տող 
խնդիր ներն ու դրանց լուծ ման հնա
րա վոր ու ղի նե րը:  §Գ յու ղատն տե
սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րը պետք է էա կա նո րեն բարձ րաց նեն ի րենց գոր
ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը և  ա ռա վել մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ վե րա բեր վեն ի րենց 
պարտականություններիկատարմանը¦,¨նշելէնախարարը:

Ըստ նա խա րա րի` հար կա վոր է հա ճա խա կիաց նել այ ցե լութ յուն նե րը հա մայնք ներ և ֆեր մե րա
յին տնտե սութ յուն ներ` գյու ղա ցի նե րին մտա հո գող խնդիր նե րին տե ղում ծա նո թա նա լու և  արդ յու
նա վետ խորհր դատ վա կան ցու ցում ներ տա լու հա մար:

Նա խա րա րը նաև տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա յում Հա յաս տան է ժա մա նե լու ֆրան սիա ցի փոր
ձա գետ նե րի մի խումբ, որն ու սում նա սի րութ յուն ներ կկա տա րի ԳԱՄԿե րում և կ ներ կա յաց նի ո լոր
տի զար գաց ման տես լա կա նը: 

Անդ րա դառ նա լով ԳԱՄԿե րի ինք նա ֆի նան սա վոր ման խնդրին` նա խա րա րը հոր դո րեց կենտ
րոն նե րի ղե կա վար նե րին` մի ջոց ներ ձեռ նար կել ա ռա ջի կա տա րի նե րին ԳԱՄԿե րի պահ պա նութ
յան ծախ սե րը սե փա կան ե կա մուտ նե րի հաշ վին ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ:

ԳԱՄԿ-երի գործունեության քննարկումՀակակարկտային կայանների 
աշխատանքները վերահսկվում են
 Ռա դիո լո կա ցիոն կա յա նի աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա

լուց հե տո, նա խա րար ներն այ ցե լել են նաև Ար տա շա վա նի հա
կա կարկ տա յին կա յան, ո րը լից քա վոր ված է և գտն վում է պատ
րաստ վի ճա կում: Նա խա րար նե րի ներ կա յութ յամբ կա յա նից 
ի րա կա նաց վել են փորձ նա կան կրա կոց ներ: §Ռա դիո լո կա ցիոն 
կա յան նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու ուղ ղութ յամբ 
մեծ աշ խա տանք է տար վում և, հայռու սա կան հա մա գոր ծակ
ցութ յան արդ յուն քում՝ նա խա տես վում է հան րա պե տութ յու նում 
դրանց թիվն ա վե լաց նել ևս 7ով, ին չը թույլ կտա ա վե լի արդ յու
նա վետ կա ռա վա րել հա կա կարկ տա յին կա յան նե րը: Հան րա պե
տութ յան բո լոր 412 հա կա կարկ տա յին կա յան նե րը տե սա նե լի են 
Եր ևա նից և կա ռա վար վում են ինչ պես կենտ րո նա կան, այն պես 
էլ` մար զա յին ճգնա ժա մա յին կա ռա վար ման կենտ րոն նե րից, բո
լո րը լից քա վոր ված են և բեր ված պատ րաս տա կա նութ յան բարձր 
վիճակի¦,¨հայտնելէնախարարԱրմենԵրիցյանը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, դրա կան գնա հա տե լով կա յան նե րի աշ
խա տան քը` ՏԿԱԻ նա խա րար Ար մեն Ե րից յա նը հանձ նա րա րել է 
սեղմ ժամ կե տում բա րե կար գել նաև կա յան նե րի հա րա կից տա
րածք նե րը: Այ նու հետև նա խա րար նե րը, Լո ռու մարզ պետ Ար թուր 
Նալ բանդ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել են Դ սե ղի ռա դիո լո կա
ցիոն կա յան, ո րը սպա սար կում է Լո ռու, Շի րա կի, Տա վու շի, մա
սամբ` նաև Ա րա գա ծոտ նի մար զե րը: Ռա դիո լո կա ցիոն կա յա նը 
դի տար կում է 300 կմ շա ռավ ղով տա րածք, իսկ կրա կոց ներ կա
րող է ի րա կա նաց նել 150 կմ շա ռավ ղով: Լո ռու մար զում առ կա 
են 33, Շի րա կում` 56, Տա վու շում` 3 հա կա կարկ տա յին կա յան ներ:

ՏԿԱԻ նա խա րար Ար մեն Ե րից յա նը հե տաքրքր վել է, թե ինչ 
մա կար դա կի վրա է մար զա յին Ճգ նա ժա մա յին կա ռա վար ման 
կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ին չին ի պա տաս
խան, Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը տե ղե կաց րել է, որ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բա վա կա նին բարձր մա կար դա կի վրա է, 
և ցան կա ցած տե ղե կատ վութ յուն զե կուց վում է ան ձամբ ի րեն:

Ար մեն Ե րից յա նը հանձ նա րա րել է ՏԿԱԻՆ §Մթ նո լոր տա
յին երևույթ նե րի վրա ակ տիվ ներ գոր ծութ յան ծա ռա յութ յուն¦ 
ՊՈԱԿի տնօ րեն Ար մեն Կա րա պետ յա նին` ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րի դեպ քում տե ղե կաց նել նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նախարարՍերգոԿարապետյանին:
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Սերմացուն տրամադր
վել է հո ղօգ տա գոր ծող նե րին` 
2015 թվա կա նի գար նա նա ցա
նի աշ խա տանք նե րը ժա մա
նա կին կա տա րե լու հա մար` 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ու 
հա մա խառն բեր քի ծա վալ նե

րի և գ յու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վող տնտե սա վա րող 
սուբ յեկտ նե րի ե կա մուտ նե րի 
ա վե լաց ման նպա տա կով: 

§Սերմացուն հողօգտա
գոր  ծող նե րին հատ կաց վում է 
պե տութ յան կող մից ձեռք բեր
ված ար ժե քից ա վե լի ցածր 
գնե րով: Մաս նա վո րա պես` 
գար նա նա ցան գա րու 1 կգ ը 
ձեռք է բեր վել 324.6 դրա մով, 
ո րը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին 
է տրա մադր վել  130 դրա մով, 
ե գիպ տա ցո րե նի 1 կգ ը` 932.5 
դրա մով, ո րը տրա մադր վել է 
350 դրա մով, առ վույ տը` 2695 
դրա մով, տրա մադր վել է 1500 
դրա մով և կորն գա նը` 562.9 
դրա մով, տրա մադր վել է 370 
դրամ¦, նշել է ՀՀ գյու ղատն

տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
§Սերմերի գործակալություն¦
ՊՈԱԿի տնօ րեն Վ լա դի միր 
Մա նուկ յա նը: 

Ն րա խոս քով` մար զե րի 
կող մից սահ ման ված կար
գով ներ կա յաց ված վճա րու

նակ պա հան ջարկն ամ բող
ջութ յամբ բա վա րար վել է:  
§Սերմերի գործակալություն¦
ՊՈԱԿը, հա մա ձայն պայ մա
նագ րե րի, սեր մա ցուն հատ
կաց րել է մարզ պե տա րան նե
րին` ա պա հո վե լով սեր մե րի 
բեռ նա թա փու մը մարզ պե տա
րան նե րի կող մից հատ կաց ված 
պա հեստ նե րում: 

Սերմացուն հատկացվել
է 0,3 և  ա վե լի հեկ տար հո ղա
տա րածք ու նե ցող տնտե սա
վա րող նե րին: Ա ռա վե լութ յու նը 
տրվում է ա նաս նա պա հութ
յամբ և Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան տա վա րա բու ծութ
յան զար գաց ման ծրագ րում 
ընդգրկ ված տնտե սա վա րող
նե րին:

Եր ևան քա ղա քում հայ տա րար ված հա մա քա ղա քա յին շա բա թօր յա կին և ծա ռա տուն կին օ րերս 
ի րենց ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն են ու նե ցել նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ
խա տա կազ մի, ինչ պես նաև հա մա կար գի կա ռույց նե րի աշ խա տա կից նե րը, ով քեր ծա ռեր են տնկել 
մայ րա քա ղա քի Նորք Մա րաշ և Նոր Նորք հա մայնք նե րում:

 Կար ևո րե լով նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պումն ու դրանց հան րութ յան ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծութ յու նը, ինչ պես նաև` հան րա պե տութ յու նում կա նաչ տա րածք նե րի վե րա կանգ
նումն ու ընդ լայ նու մը, այս տա րի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը, ցե ղաս պա նութ յան 
100րդ տա րե լի ցի հետ կապ ված, հան դես է ե կել նա խա ձեռ նութ յամբ, ո րի շրջա նա կում, §Հա յան
տառ¦ ՊՈԱԿի մի ջո ցով, ան հա տույց բարձ րար ժեք ծա ռա տե սակ նե րի տնկի ներ են տրա մադր վում 
հա մայնք նե րին` հան րա պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում լայն թա փով ծա ռա տունկ ի րա կա նաց նե
լու նպա տա կով: 

Այդ նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա կում, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի կող մից մինչ օրս, գար նա նա յին 
ծա ռա տուն կի շրջա նա կում, հան րա պե տութ յան մի շարք հա մայնք նե րի հատ կաց վել են շուրջ 170 
հա զար տար բեր ծա ռա տե սակ նե րի, այդ թվում` կեն սա ծա ռի, սո ճու, ու ռե նու, շա գա նա կե նու, հա ցե
նու, ըն կու զե նու, կաղ նու և  այլ տնկի ներ: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին կազ մա կերպ ված ծա ռա
տուն կի հա մար հատ կաց վել է շուրջ 12 500 տնկի, նույն քան տնկի ներ նա խա տես վում է տրա մադ
րել ապ րիլ ամս վա ըն թաց քում:

 Բա ցի այդ, ան տա ռա յին տնտե սութ յուն նե րի ջան քե րով, ար դեն իսկ այս տա րի հան րա
պե տութ յան ան տա ռա յին տա րածք նե րը հա մալր վել են ա վե լի քան 35 000 նոր ծա ռե րով:  
 Շուրջ 1300 հատ բարձ րար ժեք ըն կու զե նու տնկի ներ նա խա տես վում է տրա մադ րել Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յա նը` Շու շիի տա րա ծաշր ջա նում ծա ռա տունկ ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով:

Մասնակցել է նաև գյուղատնտեսության 
նախարարության աշխատակազմը
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Ծրագիր` ի նպաստ 
կարողությունների հզորացման

Վեր ջերս ՄԱԿի Զար գաց
ման ծրագ րի (ՄԱԶԾ) հա յաս
տան յան գրա սեն յա կը և ՀՀ ՏԿԱԻ 
նա խա րա րութ յու նը ներ կա յաց
րե ցին §Ին տեգր ված ա ջակ ցութ
յուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
զար գաց մա նը. հա մայնք նե րի դի 
մա կա յու նութ յան ամ րապնդու մ¦ 
ծրագ րի մեկ նար կի մա սին: Այն 
ի րա կա նաց նում է ՄԱԿի Զար
գաց ման ծրա գի րը` ՀՀ ՏԿԱԻ 
նա խա րա րութ յան հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ և Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յան կա ռա
վա րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ:

 Ներ կա նե րին ող ջու նեց  
ՄԱԶԾ մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
Բ րեդ լի Բու զետ տոն: Ըստ նրա` 
ՄԱԶԾն փոր ձում է Հա յաս տա նի 
հե ռա վոր հա մայնք նե րի հա մար 
ա պա հո վել ոչ թե կար ճա ժամ
կետ, ի րա վի ճա կա յին օգ նութ
յուն, այլ` ա ջակ ցել կա յուն զար
գաց մա նը: Ցան կութ յու նը մեկն 
է` ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել 
ՀՀ և ՌԴ կա ռա վա րութ յուն նե րին` 
գե րա զանց հա մա գոր ծակ ցութ
յան և խո ցե լի հա մայնք նե րին 
ա ջակ ցե լու հա մար:

ՀՀ ՏԿԱԻ նա խա րար Ար մեն 
Ե րից յանն իր խոս քում ընդգ ծել է, 
որ գրե թե բո լոր նա խա ձեռ նութ
յուն նե րում ՄԱԿը մշտա պես 
ե ղել է նա խա րա րութ յան կող
քին:  

Հա յաս տա նում ՌԴ դես պան 
Ի վան Վո լին կի նը տե ղե կաց րել 
է, որ ներ կա յումս, ՌԴ կա ռա
վա րութ յան օ ժան դա կութ յամբ, 

ՄԱԶԾն մի քա նի նման ծրա գիր 
է ի րա կա նաց նում նաև ԱՊՀ այլ 
երկր նե րում.

Բ րեդ լի Բու զետ տո նի կար
ծի քով` ի րենք կար ևո րում են այն 
փաս տը, որ ծրա գիրն ուղղ ված 
է սահ մա նա մերձ հա մայնք նե
րի հա մա հա վա սար զար գաց
մա նը և հու սով են` այն կօգ
նի Հա յաս տա նին` հաս նե լու իր 
առջև դրված նպա տակ նե րին: 
Ծ րագ րի մեկ նար կը հա վաս տող 
փաս տաթղ թե րը ստո րագ րել են 
Հա յաս տա նում ՄԱԿի մշտա կան 
հա մա կար գող, ՄԱԶԾ մշտա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ Բ րեդ լի Բու զետ
տոն, ՀՀ ՏԿԱԻ նա խա րար Ար
մեն Ե րից յա նը և Հա յաս տա նում 
ՌԴ դես պան Ի վան Վո լին կի նը: 
Տա վու շի փոխ մարզ պետ Լ ևոն 
Սարգսյանընշել է,որայսծրա
գի րը հա մա հունչ է թե° հա մայնք
նե րի զար գաց ման պլան նե րին, 
թե° մար զում առ կա խնդիր նե րին, 
ուս տի ծրագ րի ա վար տին ակն
կա լում են լավ արդ յունք ներ ար
ձա նագ րել:

Գ յու ղա կան զար գաց ման 
ծրա գի րը տար բեր ուղ ղութ յուն
նե րով օ ժան դա կե լու է Տա վու շի 
մար զի 45 սահ մա նա մերձ հա
մայնք նե րի, որն իր մեջ նե րա ռում 
է բնա կիչ նե րի ներգ րա վում հա
մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ
րե րի մշակ մա նը, ու սու ցում, 
ա ջակ ցութ յուն գյու ղատն տե
սա կան ո լոր տին, են թա կա ռուց
վածք նե րի վե րա կանգ նում, ե կա
մուտ ստեղ ծող ծրագ րեր և  այլն:
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ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՒՄ ԵՆ ՆԱԽԻՐՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա նաս նա բու ծութ յան զար
գաց ման նպա տա կով, Վա յոց 
ձո րի մար զի Գն դե վազ հա մայն
քում կա ռուց վում է խո շոր եղ ջե
րա վոր ա նա սուն նե րի տոհ մա
բու ծա կան ֆեր մա` 350 գլուխ 
կաթ նա տու կո վի և 150 գլուխ 
երն ջի հա մար: Զու գա հե ռա բար 
գոր ծե լու է նաև կա թի մթեր
ման և վե րամ շակ ման ձեռ նար
կութ յու նը: Մար զի Զա ռի թափ 
հա մայն քում շա հա գործ ման 
է հանձն վել ժա մա նա կա կից 
սպան դա նոց, որն իր ամ բողջ 
հզո րութ յամբ կաշ խա տի ըն թա
ցիկ տա րում:

Վա յոց ձո րում գործ նա կան 
ար ժե քա վոր ծրագ րեր են ի րա
կա նաց վում նաև թռչնա բու ծութ
յան ուղ ղութ յամբ: Գն դե վա զի 
վե րա գոր ծարկ ված թռչնա բու ծա
կան ֆաբ րի կա յում ներ կա յումս 
բուծ վում են 44 հա զար ա ծան 
հա վեր`  օ րա կան 35 հա զար ձու 
ար տադ րո ղա կա նութ յամբ: Թռչ
նա ֆաբ րի կա յում ա ճեց վում են 
նաև 24 հա զար վա ռեկ ներ:

2015թ. հուն վա րի 1ի դրութ

յամբ, մար զում առ կա է 22578 
գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն, ո րից կո վեր` 9639 գլուխ, 
մանր եղ ջե րա վոր նե րի թի վը 
հաս նում է շուրջ 25 հա զար, խո
զե րի նը` 2050 գլխի: Մար զում 
զար գա ցած է նաև մեղ վա բու
ծութ յու նը, մեղ վաըն տա նիք նե րի 
թվա քա նակն ար դեն մո տե նում 
է 22 հա զա րի: Մարզ պե տա րա

նի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա
պահ պա նութ յան վար չութ յան 
պետ Մա րատ Ներ սիս յա նի գնա
հատ մամբ, Վա յոց ձո րում ա նաս
նա բու ծութ յան զար գաց ման մի
տու մը շա րու նակ վում է: Վար
չութ յան պե տի  կար ծի քով` ճյու ղի 
զար գաց մա նը կնպաս տեն նաև 
մար զում ի րա կա նաց վող ա ջակ
ցութ յան ծրագ րե րը:

Գ յու ղատն տե սա կան ցան քա տա րածք նե րը 
Լո ռու մար զում 2014 թ.ին ա վե լա ցել են 1412,7 
հեկ տա րով` կազ մե լով 28650,7 հա (օգ տա գործ
վել է ընդ հա նուր տա րած քի 68 %ը): Մար զի գյու
ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես քե րը 
251154 հեկ տար են, ո րոն ցից 42095,8 հա վա րե
լա հո ղեր են, 35125,5 հա` խոտ հարք ներ, 14709,4 
հա` ա րոտ ներ և 27790,5 հան` այլ հո ղա տես քեր: 
Բազ մամ յա տնկարկ նե րը հաս նում են 418 հեկ
տա րի:

Հա մա ձայն 2014թ. մար զա յին հո ղա յին հաշ
վեկշ ռի` մար զի ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րը կազ
մում են շուրջ 9612 հա, որն ընդ հա նուր վա րե լա
հո ղե րի 22,82 %ն  է: Մարզ պե տա րա նի գյու ղատն
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան 
տվյալ նե րով` մե խա նի կա կան ե ղա նա կով, մար զում 
ո ռոգ վում են 2595, ինք նա հոս` 5508 հա հո ղա
տա րածք ներ: Ա վե լի քան 1509 հա վա ռե լա հո ղե

րի ո ռոգ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են 
հա մայնք նե րի կող մից: Վար չութ յան պետ Գ րի գոր 
Հա կոբ յա նի տե ղե կաց մամբ, հա մա խառն ար տադ
րան քի  տե սա կա րար կշի ռը 2014թ.ին կազ մել է 
7,4 % (73,7 մլրդ դ րամ)` նա խորդ տար վա 7,2 %ի 
դի մաց: « Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան
քա տա րածքն ա վե լա ցել է 13,4, կար տո ֆի լի նը` 0,7, 
բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի նը` 13,2 
%ով», հա վե լում է Գ րի գոր Հա կոբ յա նը:  Մար զում 
կա տար վել է 9573 հա աշ նա նա ցան` նա խորդ տար
վա ցու ցա նի շը գե րա զան ցե լով 10,9 %ով: Գ րի գոր 
Հա կոբ յա նի գնա հատ մամբ, Լո ռիում գնա լով բարձ
րա նում է հո ղօգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յան 
մա կար դա կը: Ակն կալ վում է, որ 2015 թ.ին ևս  ոչ 
միայն կշա րու նակ վի ա վե լա նալ մշա կութ յան տակ 
դրվող հո ղա տա րածք նե րի ծա վա լը, այլև կհարս
տաց վի մշա կա բույ սե րի տե սա կա նին:

Ս յու նի քի մար զում խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նա կը, նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա ցել 
է 7,6, ման րի նը` 12,9, խո զե րի
նը` 5,8 %ով: Մարզ պե տա րա նի 
գյու ղատն տե սութ յան և բ նա
պահ պա նութ յան վար չութ յան 
պետ Սամ վել Թանգ յա նի տե ղե
կաց մամբ, ա նաս նա բու ժա կան 
ծա ռա յութ յան հետ հա մա տեղ, 
վե րահսկ վել և հա մա կարգ վել 
են գյու ղատն տե սա կան կեն դա
նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
տար վող կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում ե րի աշ խա տանք նե րը:

« Զանգ վա ծա յին հի վան
դութ յուն ներ չեն ար ձա նագր վել: 
Մար զում ա նաս նա ճա րա կա յին 
վի ճա կը կա յուն է, կան խար գե
լիչ մի ջո ցա ռում երն ար վում են 
ժա մա նա կին, քա նի որ ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան կող մից պատ վաս տան յու թե
րը հատ կաց վում են ժա մա նա
կին», նշում է պա րոն Թանգ յա նը:

Մար զում զգա լի աշ խա
տանք ներ են տար վում նաև գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
մթե րատ վութ յան ցու ցա նիշ նե
րի բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ: 
Այդ նպա տա կով, ար հես տա կան 
սերմ ա վոր ման ճա նա պար հով, 
բա րե լավ վում են նա խիր նե րի 
տոհ մա յին հատ կա նիշ նե րը: Ան
ցած գյու ղատն տե սա կան տա րում 
մար զում կա տար վել է 1000 գլուխ 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե

րի ար հես տա կան սերմ ա վո րում: 
Ս յու նի քում գոր ծում են տոհ մա
յին 3 խո շոր տնտե սութ յուն ներ, 
ո րոնց ա ճեց րած մատ ղաշ նե
րով հա մալր վում են ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րը: Զար գա ցած 
ա նաս նա բու ծութ յուն ու նե ցող 
մար զի հա մար ճյու ղի ա ռա ջըն
թա ցին նպաստելու հե ռան կա րա
յին նոր ծրագ րեր են մշակ վում:

Մար զա յին լու րե րը` 
Նել լի Սա հակ յա նի

Վեր ջերս տե ղի ու նե ցավ 
«Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
ժա մա նա կա կից հիմ ախն դիր
նե րը» թե մա յով աշ խա տա ժո
ղով, ո րը կազ մա կեր պել էր Հա
յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց 
ա սո ցիա ցիան` «Ակ տիվ կա նայք 
Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա
մայնք նե րում» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում: 

Աշ խա տա ժո ղո վին մաս
նակ ցում էին ծրագ րի շա հա ռու
նե րը` ֆեր մեր ներ, գյուղմ թերք
ներ ար տադ րող, վե րամ շա կող 
և վար կա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րի, ո լոր տի այլ շա հագր
գիռ պե տա կան և  ոչ պե տա կան 
կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  
Աշ խա տա ժո ղո վի շրջա նակ նե
րում, անդ րա դարձ կա տար վեց 
սննդի անվ տան գութ յան և  ո րա կի 
ա պա հով ման, սպառ ման շու կա
նե րի և գ յու ղատն տե սութ յան հա
մար ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի 
մատ չե լիութ յան խնդիր նե րին: Քն
նար կում ե րի ըն թաց քում մաս նա
կից նե րը մատ նան շե ցին մի շարք 
հիմ ախն դիր ներ ու դրանց լուծ
ման ու ղի նե րը: Դ րանք հիմ ա կա
նում վե րա բե րում էին գյուղմ թերք
նե րի ստան դար տաց ման թե րի 
հա մա կար գին, սպառ ման հետ 
կապ ված` ներ քին շու կա յի և  ար
տա հան ման, գյու ղատն տե սութ
յան մեջ կոո պե րա ցիա յի խթան
ման և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե
րի մատ չե լիութ յան` գյու ղա ցի նե րի 
հա մար վար կա վոր ման ըն դու նե լի 
պայ ման նե րի ա պա հով ման (վար
կա յին ցածր տո կո սադ րույք ներ, 
տո կո սադ րույ քի սուբ սի դա վո րում, 
գրա վադր ման պայ ման ներ և  այլն) 
խնդիր նե րին: Աշ խա տա ժո ղո վի 
շրջա նակ նե րում, տե ղի ու նե ցավ 
նաև « Դե ղին է ջեր» տե ղե կատ
վա կան գրքույ կի շնոր հան դե սը, 

որ տեղ ամ փոփ ված է տե ղե կատ
վութ յուն` գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա
վա լող կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  
ան հատ նե րի մա սին:

Ծ րա գի րը մեկ նար կել է 
դեռևս 2012թ. մար տից` « Հա
յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց 
ա սո ցիա ցիա յի» կող մից (ՀԵԿԱ)` 
Ա սիա կան զար գաց ման բան
կի (ԱԶԲ) հետ գոր ծակ ցութ յամբ, 
«Հ յու սիս Հա րավ ճա նա պար հա
յին մի ջանց քի» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում: Այն նա խա տես ված 
էր Եր ևան, Աշ տա րակ, Ա րա րատ 
քա ղաք նե րի և դ րանց հա րա կից 
բնա կա վայ րե րի կին գյու ղատն
տես նե րի, գյու ղա կան հա մայն
քա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
գյու ղատն տես կա նանց ֆոր մալ 
և  ոչ ֆոր մալ խմբե րի հա մար։ 
«Ծ րագ րի նպա տակն էր` խրա խու
սել կին գյու ղատն տես նե րին ու 
հզո րաց նել նրանց կա րո ղութ յուն
նե րը։ Այն ուղղ ված էր ո լոր տում 
գոր ծող կող մե րի (ար տադ րող
վե րամ շա կող և ֆի նան սա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ) միջև 
գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ
յուն նե րի ամ րապնդ մա նը, ինչ պես 
նաև` միաս նա կան տե ղե կատ
վա կան շտե մա րա նի ձևա վոր մա
նը», ա սում է ՀԵԿԱի նա խա գահ 
Լի լիթ Ա սատր յա նը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման ըն
թաց քում, շա հա ռու նե րի հա մար 
պար բե րա բար կազ մա կերպ վել 
են նպա տա կա յին ու սու ցո ղա
կան դա սըն թաց ներ, մա տուց
վել` խորհր դատ վութ յուն, ո րոնք 
նպաս տել են գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տում մաս նա կից նե րի գի
տե լիք նե րի և  ու նա կութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը։

Նել լի Սա հակ յան
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Չ կա լով կան Գե ղար քու
նի քի մար զի այն փոք րա թիվ 
հա մայնք նե րից է, որ տե ղից 
ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ
նող ներ գրե թե չկան: Ե րի տա
սարդ նե րը մում են գյու ղում, 
զար գաց նում ա նաս նա պա հա
կան տնտե սութ յուն նե րը: Ն շա
նա կում է` նպա տակ կա, որն 
ա վե լի է ի մաս տա վոր վում` պե
տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե
րի ի րա կա նա ցու մով:

Ար դեն 4րդ տա րին է, հա
մայն քում շա րու նակ վում է 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 մայք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե
րի կա ռա վար ման և մր ցու նա
կութ յան» ծրա գի րը: Վեր ջի նիս 
ա ռանց քա յին խնդիրն ա րո տա
վայ րե րի ջրար բիա ցում էր, քա
նի որ գյուղն ու նի զար գա ցած 
ա նաս նա պա հութ յուն: «Գ յու ղի 
ա մե նամ տա հո գող հիմ ախն դի
րը հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում 
խմե լու ջրի բա ցա կա յութ յունն էր: 
Կեն դա նի նե րը ստիպ ված կե սօ
րից հե տո իջ նում էին սա րե րից, 
հաս նում Ս ևա նա լիճ` ջուր խմե
լու: Հե տո հետ չէին վե րա դառ
նում հե ռագ նա ա րո տա վայ րեր, 
իսկ ե րե կո յան` գյուղ էին հաս
նում թերսն ված: Բ նա կա նա բար, 
նման պայ ման նե րում, բարձր 
կաթ նատ վութ յան մա սին խոսք 
ան գամ լի նել չէր կա րող», պատ
մում է «Չ կա լով կա հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո
րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Ա լիկ Ղու կաս
յա նը:

Չ կա լով կա յում բնակ չութ յան 
հիմ ա կան ե կա մու տը ստաց
վում է ա նաս նա պա հութ յու նից: 
Թերևս, այն չու ներ ա ռա ջըն
թաց, քա նի որ մի շարք խնդիր
ներ խո չըն դո տում էին ճյու ղի 
զար գաց մա նը: Դժ վա րութ յամբ 
էր կու տակ վում կեն դա նի նե րի 
ձմեռ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
սննդի պա շա րը, քա նի որ չկա
յին խոտհն ձիչ ներ, հա կա վո րող 
սար քեր, և  առ հա սա րակ` որ ևէ 
տեխ նի կա: Օր հա սա կան խնդիր 
էր դար ձել ճյու ղի զար գաց ման 
և  արդ յու նա վե տութ յան բարձ
րաց ման հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: « Տե
ղե կա նա լով ծրագ րի մա սին` 
գյու ղաբնակ նե րը դի մե ցին հա
մա պա տաս խան կա ռույց նե րին: 
Դ րան հա ջոր դեց մեր մաս նա
գետ նե րի այ ցը գյուղ, որ տեղ, 
մշտա դի տար կում ներ 
կա տա րե լուց հե տո, 
ո րո շում կա յաց վեց 
ա րո տա վայ րե րի բա
րե լավ ման ծրա գիր 
ի րա կա նաց նել, միա
ժա մա նակ` ըստ պա
հան ջար կի, տրա մադ
րել նաև գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կա: 
Ընդ հան րա պես, կոո
պե րա տիվ ստեղ ծե
լու գա ղա փա րը դուր 
ե կավ գյու ղա ցի նե րին: 
Ն րանք ա րագ հա
մախմբ վե ցին», հի շում 
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սկսելն է: Կոո պե րա ցիա յի գա
ղա փա րա խո սութ յա նը ծա նո
թա նա լուց հե տո, գյու ղա ցի նե րը 
միա հա մուռ ո րո շե ցին, որ այն 

ան պայ ման պետք է կյան քի կո
չել, այ լա պես՝ գյու ղա պե տա րա նի 
սուղ մի ջոց նե րով երբ ևէ հնա րա
վոր չէր ի րա կա նաց նել այդ պի սի 
խո շոր և ծախ սա տար ծրա գիր», 
ա սում է գյու ղա պետ Եր վանդ 
Կա րա պետ յա նը:

Գ յու ղի 139 տնտե սութ յուն
նե րից 102ը կոո պե րա տի վի ան
դամ եր են: « Ցան կա ցած ծրագ
րի գնա հա տա կա նը ո րոշ վում 
է ստաց ված արդ յուն քով: Գ յու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
միա վո րու մը նպաս տեց ֆեր մեր
նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց
մա նը: Գ յու ղա ցին տես նում է, 
որ իր աշ խա տան քը, կոո պե րա
տի վի ստեղծ ման արդ յուն քում, 
դար ձել է ա ռա վել շա հա վետ: 
Բա ցի այդ, կոո պե րա տի վի ան
դամ ե րին ա վե լի հեշ տութ յամբ 
է հնա վո րութ յուն տրվում ձեռք 
բե րել վար կեր, գյու ղատն տե սա
կան տեխ նի կա, իսկ ա ռա ջա ցող 
խնդիր նե րի դեպ քում` դրանց հա
մընդ հա նուր լու ծում ա վե լի հեշտ 
է», հա վե լում է գյու ղա պե տը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման 
կար ևո րա գույն պայ ման նե րից 
մեկն էլ` հա մա ֆի նան սա վոր ման 
ա պա հո վում է, ինչն էլ պար
տա ճան չո րեն կա տար վել է չկա
լով կա ցի նե րի կող մից: Դա էլ, իր 
հեր թին, են թադ րում է ծրագ րի 
շա րու նա կա կա նութ յան ա պա
հո վում, տեխ նի կա յի հա մալ րում, 
իսկ հե տա գա յում նաև` տա րա
ծաշր ջա նում սպան դա նո ցի, կա
թի և մ սի մթեր ման ու վե րամ
շակ ման փոքր ար տադ րա մա սե
րի հիմ ում:

Շու տով կսկսվի գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րի ա րո
տա յին պահ ված քը: Այլևս չկա 
կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո
վե լու նախ կին մտա հո գութ յու նը: 

Գ յու ղա ցին հի մա նոր 
ծրագ րե րի մա սին է 
մտո րում. բա րե լավ վել 
կեն դա նի նե րի տոհ մա
յին հատ կա նիշ նե րը, 
փո խել` ցե ղա տե սակ նե
րը, ի րա կա նաց նել ար
հես տա կան սերմ ա վո
րում և  այլն:

Թեև տա րին սա
կա վա ջուր է, սա կայն 
Չ կա լով կա յի սա րե րում 
ա ռատ ջուր կա, մա քուր 
ու սառ նո րակ…

Նել լի Սա հակ յան

ՀԱՄԱյՆքԱյԻՆ

ՉԿԱԼՈՎԿԱՅՈւՄ ԱՎԵԼԱՑՆՈւՄ ԵՆ 
ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱքԱՆԱԿԸ

է «ԾԻԳ» ՊՀի մար զա յին ա ջակ
ցութ յան թի մի հա մա կար գող Խո
րեն Բա դալ յա նը:

Ծ րագ րի տրա մադ րած մի
ջոց նե րով ար
դեն ար վել են 
գործ նա կան քայ
լեր. 1329,35 հա 
ա րո տա վայ րե րի 
ջրար  բիաց  ման 
նպա տա կով, կա
ռուց վել է 4750 մ  
եր  կա րո ւթ  յամբ 
ջրա գիծ, տե
ղադր վել` պոմպ, 
ո րով ջու րը մղվում 
է սա րե րը, ինչ
պես նաև` 2 խմոց: 
Հատ կաց վել է 2 
հատ հա կա վո րող 
սարք, խոտհն ձիչ 
և  այլ գյուղ գոր ծիք ներ: Սա րե
րում մշտա կան ջրա պա հով վա
ծութ յան հա մար տե ղադր վել են 
ջրա տա րո ղութ յուն ներ: Մինչ օրս 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե
րի վրա ծախս վել է 90 մլն դ րամ: 
Շո շա փե լի արդ յունք ներն ար դեն 
ակն հայտ են: « Բարձ րա ցել է 
կեն դա նի նե րի թե՛ կաթ նատ վութ
յու նը, և թե՛ մթե րատ վութ յու նը: 
Ա րո տա վայ րե րի ջրար բիա ցու մից 
հե տո, մի ջին հաշ վով, մեկ կո վի 
կաթ նատ վութ յունն ա վե լա ցել է 
3 լիտ րով: Ինքս էլ եմ զբաղ վում 
ա նաս նա պա հութ յամբ, և հա մե
մա տութ յուն կա տա րե լով` հստա
կո րեն կա րող եմ ա սել, որ դրա
կան տե ղա շար ժեր կան: Ծ րագ
րի ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ 
կոո պե րա տի վի կող մից մատ չե լի 
գնե րով ծա ռա յութ յուն ներ կա տա
րելն է: Օ րի նակ, խո տի մեկ հակ 
պատ րաս տե լու հա մար գյու ղա
ցին հի մա վճա րում է 130 դրամ` 
նախ կին 150160 դրա մի փո խա
րեն: Դժ վա րութ յուն նե րի նվա
զեց ման և  ե կա մուտ նե րի ա վե
լաց ման արդ յուն քում գյու ղում 
օ րե ցօր ա վե լա նում է ա նաս նագլ
խա քա նա կը», նշում է կոո պե րա
տի վի վերս տու գիչ հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գահ Սու րիկ Գ րի գոր յա
նը:

Չ կա լով կա յում խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա
քա նա կը մո տե նում է 1000ի, 
իսկ ման րի նը` 1300 գլխի: Ո րոշ 
տնտե սութ յուն նե րում կո վե րի 
գլխա քա նակն ար դեն հա սել է 
3040 գլխի, իսկ ընդ հան րա պես, 
յու րա քանչ յուր տնտե սութ յուն 
խնա մում է մի ջի նը` 2025 խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, հիմ
նա կա նում` կո վեր:

« Ցան կա ցած ծրա գիր դժվա
րութ յամբ է ներդր վում, դժվա րը` 

քաղցրաշենն այսօր. հայացք 
դեպի մեր համայնքները

Ա րա րա տի մար զի Քաղց րա շեն գյու ղը հիմ ադր վել է 1928 թվա
կա նին, ա ռա ջին բնա կիչ նե րը ե կել են Խոյ և Սալ մաստ գա վառ նե րից, 
Վա նից, Շա տա խից, Մար տու նու շրջա նից: Նախ կի նում գյու ղը կոչ վել 
է Չոր րորդ գյուղ, այ նու հետև՝ Քաղց րա շեն:

Այ սօր Քաղց րա շեն հա
մայնքն ու նի 3300ից ա վե լի 
բնակ չութ յուն, նրանք հիմ ա
կա նում զբաղ վում են ա նաս
նա պա հութ յամբ և հո ղա
գոր ծութ յամբ, ա ճեց նում են 
ծի րան, խա ղող, դեղձ: Քաղց
րա շեն հա մայն քում գոր ծում է 
կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ
յուն, շուրջ 150 ըն տա նիք ներ 
ու նեն սառ նա րա նա յին տնտե
սութ յուն ներ: Սառ նա րան նե
րում պահ վում են ա ճեց ված 
մրգե րը, բան ջա րե ղեն նե րը, 
ո րոնք վա ճառ վում են Հա յաս
տա նում, նաև ար տա հան վում 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն: 

Քաղց րա շե նի բնակ չութ
յան հոգ սերն ու խնդիր նե րը, 
ի րենց ա մե նօր յա աշ խա տան քով, աշ խա տում են լու ծել՝ Քաղց րա շեն 
հա մայն քի ղե կա վար Վա լե րիկ Գ յու լա միր յանն ու գյու ղա պե տա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը:

Վեր ջին տա րի նե րին հա մայն քում գրե թե լուծ վել են  փո ղոց նե րի լու
սա վո րութ յան, խմե լու ու ո ռոգ ման ջրե րի խնդիր նե րը, սա կայն խնդիր
ներ կան` կապ ված կո յու ղու սպա սարկ ման աշ խա տանք նե րի հետ: Մի 
քա նի օր ա ռաջ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը Ա րա րա տի մար զի մարզ
պե տին ա ռա ջար կել են սպա սար կու մը կազ մա կեր պել մարզ պե տա րա
նի մի ջո ցով:

Գ յու ղա պե տա րանն իր բյու ջեից, մասմաս, շուրջ 60 մլն. դրամ է 
հատ կաց նում « Սուրբ Վար դա ն» ե կե ղե ցու կա ռուց ման աշ խա տանք նե
րի հա մար: Աշ խա տանք ներ են կա տար վում ե րե խա նե րի, պա տա նի նե
րի, ե րի տա սարդ նե րի ա զատ ժա մա նա կը ճիշտ կազ մա կեր պե լու ուղ
ղութ յամբ: Գ յու ղում գոր ծում է դպրոց, ման կա պար տեզ, ե րաժշ տա կան 
դպրոց, մար զադպ րոց:

Հա մայն քի բնակ չութ յու նը հպար տութ յամբ է խո սում ի րենց գյու ղի 
ա զատ ո ճի ըմ բիշ ներ՝ աշ խար հի ե ռա կի չեմ պիոն Ա րա յիկ Գ ևորգ յա նի, 
Եվ րո պա յի չեմ պիոն ներ` Նո րայր Գ ևորգ յա նի և Ռու դիկ Մար գար յա նի 
հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին: Տասն յակ տա րի ներ ա ռաջ, գյու ղի ֆուտ բո
լա յին թի մը հան դես գա լով «Ս ևա ն» կա մա վոր մար զա կան ըն կե րութ յան 
կող մից` ՍՍՀՄ ա ռաջ նութ յուն նե րում գրա վել է ա ռա ջին տե ղը:

Քաղց րա շե նի ե րաժշ տա կան դպրո ցը մինչև 1980թ. ե ղել է Նո
րա շե նի մաս նաճ յու ղը, 1997 թ.ից ե րաժշ տա կան դպրո ցի տնօ րենն է 

Ա նա հիտ Թով մաս յա նը: Այ սօր դպրոցն ու նի ժող. գոր ծիք նե րի բա ժին՝ 
քա նոն, դու դուկ, շվի, լա րա յին բա ժին՝ ջու թակ, վո կալ բա ժին՝ դաշ նա
մուր, ժո ղովր դա կան և ժա մա նա կա կից պա րեր: Ե րե խա ներն ի րենց 
ե լույթ նե րով մաս նակ ցում են հա մայն քա յին, մար զա յին և հան րա պե տա
կան տո նա կա տա րութ յուն նե րին, մի ջո ցա ռում ե րին. պարգ ևատր վել են 
դիպ լոմ ե րով, պատ վոգ րե րով: Այժմ պատ րաստ վում են մաս նակ ցե լու 
Ցե ղաս պա նութ յան 100ամ յա տա րե լի ցին: Իսկ քա նո նա հա րու հի Լաու
րա Սի մոն յա նը կմաս նակ ցի Գ յում րիի մի ջազ գա յին փա ռա տո նին: 

 Հա մայն քի ղե կա վա րը և բ նակ չութ յու նը մտա հոգ ված են ման կա
պար տե զի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րով: Ներ կա յումս շուրջ 60 
ե րե խա ներ են հա ճա խում ման կա պար տեզ, ե թե հնա րա վոր լի նի (ծրագ
րի մի ջո ցով) վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել, ա պա 
ման կա պար տեզ հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը կհաս նի 220ի: 

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՎԱՃԱՌքԻ 
ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

ԾԻրԱՆԻ ԳԵՆԵՏԻԿ ՌԵՍՈւրՍՆԵրԻ 
ՊԱՀՊԱՆՈւՄ ԵՎ úԳՏԱԳՈրԾՈւՄ
ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ

յան կազ մա կեր պութ յու նը, § 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, նա
խա ձեռ նել են կո լեկ ցիոն այ գու հիմ նում: 

Ծ րա գի րի նպա տակն է` ստեղ ծել հայ կա կան ծի րա նե նու կո
լեկ ցիոն այ գի` ծի րա նի գե նե տիկ ռե սուրս նե րի պահ պան ման, 
օգ տա գործ ման և մ շա կութ յան զար գաց ման հա մար: Վեր ջի նիս 
մի մա սը ծա ռա յե լու է` որ պես մայ րուտ, և հա սա նե լի է լի նե լու 
տնկանյութ ար տադ րող նե րին:

Վեր ջերս, այս ծրագ րի շրջա նակ նե րում, կազ մա կերպ վել էր 
սե մի նար` կո լեկ ցիոն և ցու ցադ րա կան այ գի նե րի կա ռա վար ման 
վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև` ծի րա նե նի նե րի է տե լու մի ջազ գա յին 

փոր ձի փո խա նա կում: 

ՍեմինարիններկաէինՀՀգյուղատնտեսությանփոխնախա
րարներ` ԳառնիկՊետրոսյանը ևՍամվել Գալստյանը, Երկրա
գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րո նի և ԳԱՄԿե րի տնօ րեն ներ և 
մաս նա գետ ներ, §Հայ կա կան միրգ¦ ԲԲԸ գլխա վոր տնօ րեն Հո
վիկՀովհաննիսյանը,CARDհիմնադրամիտնօրենԳագիկՍար
դար յա նը, ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ծի րա նե նու այ գի ներ հիմ նած այ
գետերեր, այգեգործներ և ֆերմերներ: Սեմինարը վարում էին
Ի տա լիա յից հրա վիր ված մաս նա գետ ներ՝ գի տութ յուն նե րի դոկ
տորԴանիելԲասըևպրակտիկ¨այգեգործՋորջիոՄորին:

Սեմինարի նպատակն էր` մասնակիցներին ծանոթացնել
ցած րաճ ծի րա նե նու ծա ռե րի ձևա վոր ման, է տի աշ խա տանք նե
րին՝ այդ թվում մի ջազ գա յին փոր ձին, ինչ պես նաև ծի րա նե նու 
այ գու խնամ քի, պա րար տաց ման և բուժ ման աշ խա տանք նե րին: 

Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը ՀՀում, գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման ա ռու մով, շատ կար ևոր է, այն ծի րա նե նու գե նե տիկ ռե
սուրս նե րը պահ պա նե լուց բա ցի, երկ րում կխթա նի և կամ րապն

դի նշված պտղի ար տադ րութ յան կա յուն հիմ քե րը:  Ցու ցադ րա
կան այ գում լայ նո րեն ներ կա յաց վել էր նաև նոր ագ րո տեխ նի
կայիկիրառումը:Սեմինարի վերջումմասնակիցներնանձամբ
հնա րա վո րութ յուն ստա ցան մաս նակ ցել է տի աշ խա տանք նե րին: 

Ն շենք, որ կլո նա յին պատ վաս տա կալ նե րի մի ջո ցով ստաց
ված ցած րաճ տնկի նե րի դեպ քում, հնա րա վոր կլի նի մեկ հեկ տար 
տա րած քի վրա տնկել 600ից մինչև 2800 ծառ: Այս պի սի այ գի նե
րում ծա ռե րի և սա ղար թի փոքր լի նե լու արդ յուն քում հեշ տա նում 
են է տի, բուժ ման և բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րը: Հիմ նե լով 
նմա նա տիպ այ գի ներ` հնա րա վոր կլի նի հան րա պե տութ յու նում 
ա վե լաց նել ծի րա նի ար տադ րութ յու նը, ինչ պես նաև ար տա հա
նու մը: 

Ծի րա նը Հա յաս տա նում հիմ նա կան բնամ թերք է ինչ պես վե
րամ շա կող, ար տա հա նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի, այն պես էլ` 
երկ րի բնակ չութ յան հա մար: Հա յաս տա նում տա րեց տա րի ա վե
լա նում են ծի րա նե նու այ գե տա րածք ներն ու ծի րա նի ար տադ
րութ յու նը: 

Նա րի նե Անդ րեաս յան

Կո տայ քի  ԳԱՄԿ

Ìð²¶Æð

 «ԻՄ ԵՐԱԶԱՆՔՆ Է՝ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ՀՈՂԻ 
ՄՇԱԿԻ ՀԱՎԱՏՆ ՈՒ ՀՈՒՅՍԸ»

 Նու նե Սա րու խան յա նը 2004թ.ից « Կա նաչ 
ա րա հետ» ՀԿի նա խա գահն է: Նու նեն գյու
ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, 
հե ղի նակ է 6 մե նագ րութ յուն նե րի, 36 գի տա
կան և 47 գի տա հան րա մատ չե լի հոդ ված նե րի, 
ո րոնք վե րա բե րում են օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յա նը, հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ
սե րին, կիտ րո նի մշա կութ յա նը, վայ րի ու տե լի 
բույ սե րի ու դե ղա բույ սե րի ու սում ա սի րութ յուն
նե րին: «Գ յու ղա կան կյան քում կա նանց ստեղ
ծա գոր ծա կան միտ քը» մրցա նա կի 2012թ. 10 
հաղ թող նե րից մեկն է` աշ խար հում` ընտր ված 
« Կա նանց հա մաշ խար հա յին գա գաթ նա ժո ղով» 
հիմ ադ րա մի (Շ վեյ ցա րիա) կող մից: Ս տորև 
ներ կա յաց նում ենք Ագ րոլ րա տու թեր թի աշ խա
տակ ցի զրույ ցը տի կին Սա րու խան յա նի հետ: 

-Ինչ պե՞ս ա ռա ջա ցավ գյու ղատն տես դառ-
նա լու գա ղա փա րը:

Երբ հի շում եմ ման կութ յանս տա րի նե րը, 
միայն հի մա եմ զգում, որ գյու ղատն տե սի  մաս նա
գի տութ յունն իմ ա ռա քե լութ յունն է: Ա ղոտ հի շո ղութ
յուն ներ կան, ո րոնց ի մաս տը հի մա եմ հաս կա նում… 
Դեռ դպրոց չէի հա ճա խում, միշտ շատ վաղ էի արթ
նա նում, ինչ պես հի մա: Լույ սը չբաց ված, վա զում էի  
ծաղ կա նոց, և դեռ այդ ժա մա նա կից ինձ հե տաքր
քիր էր, թե ինչ պես են ար ևի ծա գե լուն զու գըն թաց, 
բաց վում կա կաչ ներն ու հի րիկ նե րը: Ա կանջս հպում 
էի այդ կա կաչ նե րին և կար ծես ձայ ներ էի լսում… 
Երբ հա սակ ա ռա, կրկին հե տաքրքր վում էի բու սա
կան աշ խար հով: Ինձ ա նընդ հատ մի հարց էր մտա
տան ջում, ին չու՞ իմ տատն ու պա պը, ծնող ներս, 
մեր հար ևան նե րը, տա րի ներ շա րու նակ դժգոհ 
էին ստաց ված բեր քից… Կար տո ֆի լի հսկա յա ծա
վալ տնկարկ ներ ու նեինք, և  ա մեն տար վա վեր ջին 
դժգո հում  էինք  ան բա րեն պաստ ե ղա նա կից, ա մեն 
աշ նա նը, նույն խո սակ ցութ յունն էր`«Որ քան ցա նե
ցինք, այն քան էլ` ստա ցանք», « Տա րին կրկին բա
րեն պաստ չէր…»: Դեռ այն ժա մա նակ նե րից  ես խոր 
ցավ էի ապ րում,  զգա ցի, որ ինչ որ բան այն պես չէ.  
5րդ դա սա րա նից բու սա բա նութ յունն ան չափ հե
տաքրք րում էր ինձ, ցան կա նում էի ի մա նալ բնութ
յան գաղտ նիք նե րը… Այդ պես ճա նա պարհ ներն ինձ 
տա րան գյու ղատն տե սա կան ինս տի տուտ:

-  Լի նե լով չա փա զանց զբաղ ված` ինչ պե՞ս եք 
հա մա տե ղում ըն տա նիքն ու աշ խա տան քը:

 Այդ ա ռու մով բախտս բե րել է, քա նի որ ա մու
սինս նույն պես գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում է, 
ըմբռ նու մով է մո տե նում իմ աշ խա տան քին և  ան վեր
ջա նա լի գոր ծու ղում ե րին… Նա ինձ շատ է օգ նում 
իր խոր հուրդ նե րով: Ի հար կե, ըն տա նիքն, ան շուշտ, 
տու ժում է: Եր ևա նում ապ րե լով հան դերձ, ա միս նե
րով հնա րա վոր է, որ չտես նեմ թոռ նիկ նե րիս, մեկ 
էլ նկա տում եմ, որ նրանք մե ծա ցել են ու չեմ հաս
կա նում, թե ինչ պես ան ցան տա րի նե րը… Սա կայն, 
մյուս կող մից էլ` այ սօր հար յու րա վոր ֆեր մեր նե րը, 
ո րոնց հետ հա մա գոր ծակ ցել եմ, կար ծես թե  դար
ձել են իմ ըն տա նի քի մի մա սը: 

 Փոր ձում եմ հնա րա վո րինս ա մեն ինչ ա նել, որ
պես զի ֆեր մեր նե րի կյան քը փոքր ինչ բա րե լավ վի, 
այս դժվար ժա մա նակ նե րում գո նե հույ սի մի շող 
պարգ ևեմ նրանց… Ֆեր մեր նե րի հետ կի սում եմ 
ի րենց հոգ սերն ու ու րա խութ յուն նե րը, և, նույ նիսկ, 
աշ խա տան քից հե տո, իմ ըն տա նի քում խո սակ ցութ
յուն նե րը պտտվում են իմ գոր ծըն կերֆեր մեր նե րի 
շուր ջ, ու՞մ մոտ տա րին լավ սկսվեց, ո՞վ որ քան վարկ 
ու նի, ինչ պե՞ս են դուրս գա լու այդ դժվար ի րա վի ճա
կից… Ուստի, գի տակ ցում եմ, որ այս դժվար պա հին 
ես պար տա վոր եմ լի նել նրանց` հատ կա պես փոքր 
տնտե սութ յուն ներ ու նե ցող ֆեր մեր նե րի կող քին: 
Բ նա կա նա բար, մինչև քեզ նե ղութ յուն չտաս, չես 
կա րող ու րի շին օգ տա կար լի նել…

-Իսկ ո՞րն է Ձեր ե րա զան քը: 
Իմ ե րա զանքն է` ար տա գաղ թի փո խա րեն, Հա

յաս տա նում տես նել բնակ չութ յան աճ, աղ քա տութ
յան վե րա ցում, ա մե նուր` մարդ կանց եր ջա նիկ ու 
ան հոգ դեմ քեր… Լի նե լով բազ մա թիվ երկր նե րում` 
ես հաս կա ցա, որ հայ ժո ղո վուր դը յու րա հա տուկ է: 
Ի տար բե րութ յուն շատ ազ գե րի` հայ գյու ղա ցին ար
մատ նե րով կառ չած ու կապ ված է իր հո ղին ու ջրին:  
Նույ նիսկ տա րի նե րով, աշ խա տե լով ու իր ըն տա նի
քի գո յութ յունն ու հոգ սե րը հո գա լով այլ երկր նե րում, 
նա կա րո տում է իր գյու ղը, իր հան դը, իր գյու ղի 
սա րե րի սառ նո րակ աղբ յու րը… Ես, ար մատ նե րով 
գյու ղից եմ և մոտ եմ կանգ նած գյու ղի մարդ կանց, 
զգա ցել եմ, որ նա ար տա գաղ թում է այն ժա մա նակ, 
երբ  հողն  այլևս չի կե րակ րում իր ըն տա նի քին: Իմ 
ե րա զանքն է` վե րա կանգ նել հո ղի մշա կի հա վատն 
ու հույ սը, նրա հա մար ստեղ ծել ապ րե լու ար ժա նա
վա յել պայ ման ներ: Իսկ այդ ա մե նին հնա րա վո րինս 
ա րագ հաս նե լու հա մար, կա ռա վա րութ յու նը պետք է 
սա տար կանգ նի  և հաշ վի նստի այն մտա հոգ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ,  ով քեր 
ու նեն մեծ նե րուժ, ազ նիվ են ի րենց աշ խա տան քում 
և, իս կա պես, մտա հոգ ված են ֆեր մեր նե րի կյան
քով, նրանց ա ռօր յա յով, նիստ ու կա ցով…                                                                                                 

Նել լի Սա հակ յան
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úրերս կա յա ցավ կա նանց 
նվիր ված հեր թա կան մի ջո ցա
ռու մը. բա ցօթ յա բա րե գոր ծա
կան տո նա վա ճառ` նվիր ված կա
նանց տո նին և Սուրբ Զա տի կին: 
§Ռազ մա վա րա կան զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յու ն¦ (ՌԶԳ) 
ՀԿն տո նա վա ճա ռին ներ կա յաց
րեց ծրագ րի շա հա ռու վեց կին 
ֆեր մեր նե րի` Տա վու շի ( Վե րին 
կար միր աղբ յուր,  Չո րա թան և 
Տա վուշ հա մայնք ներ) և Ս յու նի քի 
( Դար բաս, Նո րա վան և Հար ժիս 
հա մայնք ներ) մար զե րից:

Ե թե մինչ այժմ կա նայք ի րենց 
ար տադ րած գյու ղատն տե սա
կան մթերք նե րը սպա ռում էին 
ի րենց իսկ հա մայն քում կամ հա
րա կից հա մայնք նե րում, ա պա 
այժմ նրանք հնա րա վո րութ յուն 
ու նեն ներ կա յաց նե լու ի րենց ար

րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան 
շփվե լու նաև ներ կա այլ մաս
նա կից նե րի հետ, ծա նո թա նա լու 
վեր ջին նե րիս գոր ծու նեութ յա նը, 
ինչ պես նաև ձեռք բե րե ցին փորձ 

և գի տե լիք ներ, ո րոնք  հե
տա գա յում կկի րա ռեն 
գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քի ծա վալ նե րի և  
ո րա կի բա րե լավ ման գոր
ծըն թա ցում:

Ն մա նա տիպ ծրագ
րե րին մաս նակ ցութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս բարձ րաց նե լու կա
նանց դե րը, վեր ջին նե րիս 
ներգ րավ վա ծութ յու  նը 
հա մայն քում ի րա կա նաց
վող սո ցիալտնտե սա կան 

խնդիր նե րի քննարկ մա նը, ինչ
պես նաև հար թակ է հան դի սա
նում փոր ձի փո խա նակ ման և 
ճա նա չում ձեռք բե րե լու հա մար:

 Հի շեց նենք, որ մի ջո ցա ռու մը 
կազ մա կեր պել էր Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիան (ՀԵԿԱ):

§Ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յու ն¦ ՀԿ

տադ րան քը հա մայն քից և մար
զից դուրս, ին չը հե տա գա յում 
թույլ կտա ընդ լայ նե լու տնտե
սութ յան և վա ճառ քի ծա վալ նե
րը` դրա նով իսկ բարձ րաց նե լով 
ի րենց ըն տա նիք նե րի բա րե կե

ցութ յու նը:
Կազ մա կեր պութ յան կող մից 

ի րա կա նաց վող բո լոր ծրագ րե
րում հա տուկ ու շադ րութ յուն 
է դարձ վում կա նանց դե րին, 
նրանց կա րո ղութ յուն նե րի ու գի
տե լիք նե րի զար գաց մա նը: Բա
ցի ի րենց կող մից ար տադր ված 
գյու ղատն տե սա կան մթեր քը 
ներ կա յաց նե լուց, մաս նա կից նե
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Շարունակվում են  
ԳՅուՂաՏնՏեՍական 

ՍեմԻնարները. վերՋԻնը 
կՈՏաՅՔԻ մարԶում Էր

ՀԱՄԱյՆքԱյԻՆØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ՏԱՎԱՐԻ ՄՍԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ 
պԱՀՈՒՍՏՆԵՐԸ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում տա վա րի մսի 
շուրջ 7075%ը ստաց վում է ա րու, մա սամբ էլ` էգ 
մատ ղա շից, իսկ 2025%ը` խո տան ված կո վե րից:

Մ սա ցու մատ ղա շը կա րե լի է ա ճեց նել և բ տել եր
կու տար բե րա կով` չա փա վոր և  ին տեն սիվ: 

 Չա փա վոր ա ճեց ման և բտ ման դեպ քում, դրանց 
կեն դա նի զանգ վա ծը` միսն ի րաց նե լիս, 18 ամ սա
կա նում պետք է կազ մի 400 կգ, օ րա կան քա շա ճը` 
650700 գ: Ա ճեց ման այս տար բե րա կի դեպ քում անհ
րա ժեշտ է լայն չա փով օգ տա գոր ծել լեռ նա յին ա րոտ
նե րը, կազ մա կեր պել ա րո տա յին բտում: Ու սում նա
սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ մեկ տա րե կա նից 
բարձր հա սա կի մսա ցու ա րու մատ ղա շը, բարձր լեռ
նա յին ա րոտ նե րում, տա լիս է օ րա կան 8001000 գ 
քա շաճ` ա ռանց լրա ցու ցիչ կե րակր ման:

Ա րո տա յին շրջա նի վեր ջին ա միս նե րին (օ գոս տո սի 
վեր ջե րից), երբ ա րոտ նե րը սկսում են աս տի ճա նա
բար չո րա նալ, ցան կա լի է բտվող մատ ղա շին կե րակ
րել լրա ցու ցիչ կե րե րով (խտաց րած կեր, սի լոս և  այլն) 
կամ դնել կար ճատև (մոտ 2 ա միս) տևո ղութ յամբ 
ստա ցիո նար բտման մսու րա յին պայ ման նե րում: 

Ա րո տա յին գի րաց ման տակ դրվող ցու լիկ նե րին 
անհ րա ժեշտ է ա մոր ձա տել` մինչև դրանց ա րո տա
յին գի րաց ման դնե լը` 1520 օր ա ռաջ կամ ա րո տա յին 
շրջա նի ա ռա ջին օ րե րին: 

Ին տեն սիվ ա ճեց ման և բտ ման դեպ քում, մսա ցու 
մատ ղա շի ցան կա լի տա րի քը, միսն ի րաց նե լիս, հա
մար վում է 1516 ամ սա կա նը` 400 կգ և 1718 ամ սա
կա նը` 450 կգ, կեն դա նի զանգ վա ծով օ րա կան քա շա
ճե րը` 750800 գ:

Ին տեն սիվ ա ճե ցու մը կա տար վում է  ստա ցիո նար 
պահ ված քի պայ ման նե րում և ցու լիկ նե րին, որ պես 
կա նոն, չեն ա մոր ձա տում: Կե րի ծախ սի յու րա քանչ
յուր մեկ կգ քա շա ճի վրա, ամ բողջ ա ճեց ման ըն թաց
քում, կա րե լի է սահ մա նել 78 կե րի միա վոր:

Ստորև (աղ. 1) բերված են Ռուսաստանի Դաշ
նութ յան գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի ա կա
դե միա յի /ВАСХНИЛ/ և հա մա ռու սաս տան յան ա նաս
նա բու ծութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի 
/ВИЖ/ կող մից ա ռա ջարկ ված մսա ցու մատ ղա շի կե
րակր ման նոր մա նե րը: 
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Չափավոր աճեցման դեպքում
1 55 600 2.2 1.8 0.9 275
2 75 650 2.5 2.1 1.4 310
3 100 700 2.8 2.5 2.0 350
4 120 750 3.3 2.8 2.8 395
5 140 700 3.8 3.1 3.4 435
6 160 650 4.5  3.3 3.9  480 
9 215 600 4.9 3.8 5.0 540
12 270 600 5.3 4.6 6.1 550
15 325 650 6.5 5.4 8.2 605

Ինտենսիվ աճեցման դեպքում
1 60 750 2.2 2.0 0.9 275
2 80 800 2.8 2.5 1.5 350
3 100 850 3.2 2.8 2.2 400
4 135 900 3.9 3.2 3.0 479
5 160 850 4.3 3.6 3.8 515
6 185 800 4.7 3.8 4.4 535
9 250 700 5.1 4. 3  5.4 565 
 12 3 10 70 0 5.8 5.3 6. 3 5 80
 15 3 75 750 6.7 6.5 8. 0 635
 18 4 50 800 8.5 7. 8 9 .5 765

 
 Մսացու  մատղ աշի  ա ճեցումը պետք է  կ ատարվի  

առ ավ ելապես  տնտեսությու նո ւմ արտադրվ ող  կոպիտ 
և  հ յութալի կերերի հա շվին : Կ աթնային շրջան ու մ 
անարա տ և սե րզ ատա ծ կաթը պետք է օգ տա գործել 
նվազագույ ն քա նա կով (օգտվել հո րթ երի  աճեցման 
այ ն սխ եմա նե րից, ո րտ եղ նախատ եսված են  ոչ 
մ եծ քան ակությա մբ կաթ):  Հ նարավոր ին ս պետք է 
օգտագործել կաթի փոխարինի չներ, կ երախառնուրդ
ներ , պանրի սիջ ու կ և այլ կերեր: 

Մսացու  կ ենդանի նե րը նո ւյն պես պետք  է գտնվեն 
նորմ ալ, զո ոհիգիենիկ պայմանն երո ւմ : Ցանկալ ի 
է, որ մին չև  1 012 ամ սա կան հաս ակը (աճե ցման 

շրջանում)  ն րա նց պահել  անջատ , խմբա յին վանդ
ակն երում ̀ կահավո րվ ած  անհատակա ն բոք սերով: 
Բ տման  շրջան ում՝ 12 18 ամսա կա նում,  պ ահել կա
պած, ա ռան ց զբոսանքի հա նե լու :

Կերերով լավ ապա հովվ ած տն տես ու թյուններում  
մսա ցու մա տղ աշը կարելի  է պ ահել բաց օթյա` բտման 
հր ապ ար ակներո ւմ  կամ թ եթև  տիպի ան ասնա
շենքերո ւմ :  

Ար տա դրվող տ ավարի մսի  հաշվե կշռ ում զգալ ի 
տեղ ուն ի հասակ ավ որ տա վար ի,  խոտանված 
կովեր ի մ իսը:  Տնտեսա պես ավելի  ձե ռնտու է մսա ցու 
խոտանված  կո վերին գ իրա ցն ել լեռնային  արոտնե
րում , իսկ ա նհրաժ եշտ ության  դեպքո ւմ,  լրացուցիչ,  
ինտենսիվ  բտ ել ստացիոնար պայմաններում ̀ 12 
ամ իս տևո ղո ւթյամ բ և նոր իրա ցն ել  միսը:

Աղյուսակ 2 ու մ բերվ ած են խոտ ան ված մս ի 
տրվող 40045 0 կգ քա շ ունե ցող կովե րի կերա կրման 
ն որմաները :

  Ա ղյուսակ 2

Ցուցանիշն երը
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Կերի միավոր 9.2  10. 0 10.6

Չոր նյութ եր , կ գ 11.4 12.3 13.4

Մարս ելի պրոտեին , գ 680 6 90 690

Կ ալցիու մ, գ 26 27 3 0

 Ֆոսֆոր, գ 18 1 8 20 

Կերակրի աղ, գ 5 2  52 58

Մս ի տ րվ ող  խոտ անված կ ով եր ը բտումից  հե
տո պ ետք է  ո ւնե նան բար ձր սնվ ածություն , որն էլ 
կապահովի բա րձ ր շահո ւթ աբերու թյո ւն :

Տ ավարի մ սի  ա րտա դրության ա վե լա ցմա ն 
կարևո ր պահուս տ ( ռեզերվ) է նաև ցած ր կ աթնատու 
կովե րի  արդյունաբերակ ան տր ամ ախ աչումը նե ղ 
մաս նագիտա ցված (շ ար ոլ ե,  լիմու զին,  հեր ոֆորդ,  
ա բե րդ ին և այլ ցեղերի հե տ): 

Արդյու նա բե րակա ն տրամախա չումը ՝ որ պես կե ն
սաբանական մեթ ոդ, հիմնվ ած հետե րոզիսի ե րևույթի 
դրս ևորման վրա, հ նա րա վորութ յու ն է տալիս  ապա
հովել տ ավարի մսի արտադրո ւթ յան արա գ արդյունք` 
առա նց  լ րաց ուցիչ ծ ախս եր կ ատար ել ու:

Կա րևո ր նշանակութ յո ւն  ուն ի նաև մսացու  
մ ատղաշի  աճեցմ ան և բտման մա սն ագիտացված 
ձեռն ար կությու նն եր ի ստեղծ ու մը:  Ա յն հնա րավո
րութ յուն  կտ ա ցած րա դի ր գոտու ն ախիր ները  բ եռ
նաթափել  մսացու մատղ աշի  գլխաք ան ակից`   
ավելացնել ով կա թի ար տադրութ յո ւնը քաղ աք ամեր ձ 
տ նտեսությ ուններո ւմ , ինչ պես նաև  բա րձրա ցնել  
կ ովերի  տ ես ակար ար կշիռ ը նախիրներո ւմ : Մ սացու 
մատ ղաշի  աճե ցմ ան և բտման մա սնագիտաց ված  
ձեռնարկությո ւն ների բացակայ ու թյան պա տճ առով, 
գ յու ղա ցիակա ն տնտ եսո ւթյունն երը հաճախ սպանդի 
են ե նթա րկու մ փոքր  հա սա կի, ց ած ր կենդա նի  զանգ
վածով մատղ աշ ներ ի, որի հետև անքով  ն վազում են 
տավարի  մ սի  ա րտադրությ ան պ աշարները:

Պա կաս կարև որ ու թյ ուն չի ն եր կայ աց նում նաև  
կ որուստ նե րի կրճատ ումը: Այ ս առումով էլ,  կեն
դանի նե րին միսն իր աց նե լիս, ժամ անակակից 
սպան դա նոց ների ստեղ ծման ը ձեռնամ ուխ է եղե լ 
գյուղատնտե սությա ն նա խարարո ւթյո ւնը: 

  Խ. Ս իմ ոնյան, 
գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր

  Ա. Սիմոնյան, 
գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու

 Վեր ջերս, Կո տայ քի ԳԱՄԿի 2015 թվա կա նի 
գոր ծու նեութ յան աշ խա տան քա յին պլա նի հա մա
ձայն, Ա բով յա նի տա րա ծաշր ջա նի Կա պու տան 
հա մայն քում անց կաց վեց սե մի նար: Սե մի նա րը 
վա րում էր Կա պու տան հա մայն քի գյու ղատն տե
սութ յան խորհր դա տու Հա րութ յուն Վար դան յա նը: 
Ներ կա էին ԳԱՄԿի մաս նա գետ ներ և ֆեր մեր ներ:

Սեմինարի թեմաներն էին` պտղատու այգի
նե րի գար նա նա յին խնամ քի և բուժ ման աշ խա
տանք նե րի կազ մա կեր պում, հա վե րի 115 օ րա
կան ճտե րի կե րակ րու մը, պահ ված քը և խ նամ քը, 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ծնի ըն դու
նում, նո րա ծին հոր թե րի խնամք, կեն դա նի նե րի 
ճիճ վա յին հի վան դութ յուն ներ, պայ քա րի կազ մա
կեր պում, կոո պե րա ցիա յի ստեղծ ման սկզբունք
ներն ու  ա ռա վե լութ յուն նե րը: ԳԱՄԿի մաս նա գետ 
Նա րի նե Անդ րեաս յա նը ներ կա յաց րեց կոո պե րա
ցիա յի սկզբուն քով աշ խա տանք նե րի վար ման, 
կոո պե րա ցիա յի կա ռա վար ման մե խա նիզմ նե րի 
հետ կապ ված խնդիր նե րը, պե տութ յան կող մից 
օ ժան դակ վող ծրագ րե րը: Մաս նա գետ նե րը ծա նո
թա ցան նաև մատ չե լի գնով ա զո տա կան, ֆոս ֆո
րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թի ձեռք 
բեր ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան, 
§Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում տա վա րա
բու ծութ յան զար գաց ման¦ (20072015թթ.) ծրագ
րին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 2015 
թվա կա նի գար նա նա ցա նի հա մար գա րու, ե գիպ
տա ցո րե նի, առ վույ տի և կորն գա նի ար տադ րութ
յան զար գաց ման, §Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տին 
տրա մադր վող վար կե րի սուբ սի դա վոր ման¦ կար
գի հա մա ձայն, գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րի հա մար մատ չե լի գնե րով դի զե լա յին վա ռե
լան յու թի ձեռք բեր ման նպա տա կով պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան վե րա բեր յալ նյու թերին: 

ԳԱՄԿի մաս նա գետ Գ. Ա վե տիս յա նը ներ կա
յաց րեց տեղեկություններ կեն դա նի նե րի ճիճ վա յին 
հի վան դութ յուն նե րի վերաբերյալ, իսկ Հ. Վար դան
յա նը ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նում հիմ նա կա նում 
ա ճեց վող ձվա տու հա վե րի մի շարք ցե ղե րի, կրոս
նե րի, նաև խա ռը հիբ րիդ ների ( Լո ման սպի տակ, 
Լո ման շա գա նա կա գույն, Հայ սեքս, Հայ լայն, Ադ
լեր յան ար ծա թա գույն, մաս նա կի` նաև եր ևան յան 
հա վե րի սե րունդ նե րի) վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ
յուն, ինչ պես նաև` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րում կա տար վող հա վե րի թե րի, չնոր մա վոր ված, 
չստուգ ված հա տի կա յին կե րե րով կե րարկ րու մը: 
Սեմինարիավարտինմասնակիցներինտրամադր
վե ցին ինչ պես օ րա կար գում նշված, այն պես էլ այլ 
գյու ղատն տե սա կան թե մա նե րով խորհր դատ վա
կան թեր թիկ ներ:

Կոտայքի ԳԱՄԿ

 Վար դա քա րի հա մայն քա պետ Գա լուստ Ա վե
տիս յա նի տե ղե կաց մամբ, « Հայջր մուղ կո յու ղի» 
ՓԲԸի պատ վե րով և Ա սիա կան Զար գաց ման Բան
կի ֆի նա նա սա վոր մամբ, Վար դա քար հա մայն քում 
կա տար վե լու են ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե
ռաց ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման լուրջ աշ խա
տանք ներ:

§Ըստ ներ կա յաց ված նա խագ ծի, գյու ղում կա
տար վե լու է 7.460 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ (40
160 մմ) տրա մագ ծե րի պո լիէ թի լե նի խո ղո վակ նե րով 
ջրագ ծե րի կա ռու ցում, 1.745 ընդ հա նուր եր կա րութ
յամբ (3220 մմ) տրա մագ ծի պո լիէ թի լե նի խո ղո վակ
նե րով մուտ քագ ծե րի կա ռու ցում, ան հա տա կան տնե րի 
հա մար՝ 200 ջրա չա փա կան հո րե րի տե ղադ րում, ե րեք 
փա կա նա յին կար գա վոր ման հան գույց նե րի, յոթ թաղ
ված փա կա նա յին հան գույց նե րի կա ռու ցում, ինչ պես 
նաև ի րա կա նաց վե լու է մոտ 200 խո րա նարդ մետր 
տա րո ղութ յամբ օր վա կար գա վոր ման ջրամ բա րի վե
րա նո րո գում¦, նշել է Վար դա քա րի հա մայն քա պե տը:

Շի րա կի  ԳԱՄԿ

խմեԼու նՈր ՋրաԳԻծ 
վարդաՔարում
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ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 
ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ ԼՈՒԾՎՈՒՄ ԵՆ

ԲԱցԱՀԱյՏՎԱԾ ՓԱՍՏԵր

 Տա վու շի մար զի սահ մա նա պահ կի-
րան ցում, գրե թե  յու րա քանչ յուր տա րի, 
բնակ չութ յան աճ է գրանց վում: այս  ա ռու-
մով հա մայն քի ղե կա վար Հ մա յակ նա զար-
յա նը հպար տութ յամբ նշում է. << մեր  հա-
մայն քից չեն ար տա գաղ թում>>: Պատ ճա ռը, 
ի հար կե, չի  ա սում… պարզ է, որ այս  հա-
մայն քը  գրա վիչ է շատ ա ռում ե րով: այս-
պես` աս ֆալ տա պատ  ճա նա պարհ, բա րե-
կարգ գյու ղա պե տա րան, կոո պե րա տիվ ե րի 
առ կա յութ յուն…

Ապ րիլ  ամ սում   ջեր մատ նա յին 6  տնտե
սութ յուն կհիմ վի, 5 հա թզու կա յին այ գի` կա
թի լա յին հա մա կար գի տե ղադր մամբ: Կա
ռուց վում է 4 կմ  ո ռոգ ման ջրա գիծ, և  ո ռո գե լի 
կդառ նա 120 հա հո ղա տա րածք: Զու գա հեռ 
վե րա նո րոգ վում է նաև խմե լու ջրի ներ քին 
ցան ցը: Շի նա րա րութ յու նը կա վարտ վի մա յի սին: Արդ յուն քում` կզար գա նա այ գե գոր
ծութ յու նը: Ս տեղծ ված հնա րա վո րութ յուն նե րի շնոր հիվ,  15 ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րի 
գյու ղում մալու խնդի րը ևս կ լուծ վի: 

Օ րե ցօր նոր նա խա ձեռ նութ յուն ներ են ծնվում` գյուղն ա վե լի բա րե տես ու բա րե
կարգ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ, և դ րանց հե ղի նա կը հա մայն քի հոգ սե րով միշտ  մտա
հոգ Հ մա յակ Նա զար յանն է:

* * *
Տա վու շի մար զի  սահ մա նա մերձ վա զա շե նի մի խումբ բնա կիչ նե րի հրա վե րով, 

վեր ջերս հա մայնք  էին այ ցե լել Գամկ-ի տնօ րե նը և  աշ խա տա կից ներ: Հա վա քի 
նպա տակն էր` մաս նա կից նե րին ծա նո թաց նել  գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա-
տիվ ե րի  ստեղծ ման և կա ռա վար ման սկզբունք նե րին: Քն նարկ վե ցին վա զա շեն 
հա մայն քում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման  հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րի հետ 
կապ ված հար ցեր և  առ կա խնդիր ներ, այդ թվում` ո ռոգ ման ջրի և  եր կա րա ժամ կետ 
գյու ղատն տե սա կան վար կե րի, ո րոնց լու ծում երն զգա լիո րեն կխթա նեն գյու ղատն-
տե սութ յան  զար գա ցու մը:

Գ յու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում կար ևոր վե ցին նաև կո լեկ տիվ մո տե
ցում ե րը, այդ թվում` կոո պե րա տիվ ե րի ստեղ ծու մը: Քն նարկ վեց նաև հա մայն քում 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը:

 Ո րոշ վեց ստեղ ծել նա խա ձեռ նող խումբ, ո րը կկազ մա կեր պի քննար կում եր, և հա
մա պա տաս խան պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, կհրա վի րի կոո պե րա տի վի հիմ
նա դիր ժո ղով:

Տաթ ևիկ Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ

կաԹնաՏու կՈվԻ կենդանԻ ԶանԳվածը  եվ 
կաԹնաՏվուԹՅունը

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում, տավարի հետ տար վող սե լեկ ցիոն աշ
խա տան քի շնոր հիվ, զգա լիո րեն բարձ րա ցել է դրանց կաթ նատ վութ յու նը: 
Միա ժա մա նակ այդ պի սի կովն ա վե լի խո շոր ու ծանր է դար ձել, այ սինքն` 
ա վե լի շատ կեր է ու տում, ո րը բո լոր կե րա տե սակ նե րի ա ռու մով գնա լով 
թան կա նում է, հատ կա պես` կոմ բի նաց ված կե րե րի: Արդ յո՞ք կա րե լի է այդ 
ճա նա պա րով շա րու նա կել գնալ, և  ե թե ա յո, ա պա` մինչև ու՞ր:

Ինչ պես ցույց են տվել Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կեն սա բա

նութ յան Լեյբ նի ցի ինս տի տու տում (ԳԴՀ) պրոֆ. Վիլֆ րիդ Բ րա դե յի ղե կա վա

րութ յամբ տար վող հե տա զո տութ յուն նե րը, օպ տի մու մի կա նոնն այս դեպ քով  

ա պա ցու ցում է իր հա մընդ հա նուր լի նե լը: Չա փա զանց խո շոր կո վե րը` 700 կգ 

և ա վե լի քաշ ու նե ցող, սկսում են ա նարդ յու նա վետ օգ տա գոր ծել կե րը, քա նի 

որ օ ժան դակ է ներ գիա յի ա վե լի մեծ պա հանջ ու նեն, իսկ 650 կի լոգ րա մից պա

կաս կշռող կո վե րը դեռ չու նեն բա վա րար հզո րութ յուն` անհ րա ժեշտ ծա վա լի 

մե թա բո լիզմ ա պա հո վե լու հա մար:

Սալավըմբռնելուհամարանհրաժեշտենհետազոտողներիբացահայ

տած մի քա նի հան գու ցա յին փաս տեր ևս. նախ` մե թա բո լիկ զանգ վա ծի մեկ 

կի լոգ րա մով ա վե լա նա լու դեպ քում,  է ներ գիա յի այն բա ժի նը, որը ծախս վում է 

կեն սա պա հով ման հա մար, ա վե լա նում է 0,3 Մե գա Ջոու լով: Եվ որ պես զի ա վե

լի լավ կե րակ րե լով և կեն դա նու զանգ վա ծը` օ րի նակ` 100 կի լոգ րա մով  բարձ

րաց նե լով, կա րո ղա նանք մեր կա տա րած ծախ սե րը հետ բե րել, ա պա կովն իր 

կաթ նատ վութ յու նը պետք է բարձ րաց նի 1213 %ով: Բ րա դե յի հե տա զո տութ

յուն նե րը ցույց են տվել նաև, որ կո վի կեն դա նի զանգ վա ծի մի ցենտ նե րով 

ա վե լաց նե լու հա մար, նրան պետք է կե րակ րել օ րա կան, չոր քա շի հաշ վով, 1,3 

կի լոգ րա մով ա վե լի: Իսկ արդ յու նա վե տութ յու նը մեկ կի լոգ րա մով բարձ րաց նե

լու հա մար, չոր քա շի հաշ վով, կե րա բա ժի նը ևս պետք է ա վե լաց վի 0,22 կի լոգ

րա մով: Եվ որ քան մե ծա նում է կենդանու զանգ վածն ու կաթ նատ վութ յու նը, 

որը տե ղի է ու նե նում խտաց րած կե րե րի հա շին, այ նքան  կե րա բաժ նում մե ծա

նում է խտաց րած կե րե րի բա ժի նը:

Մեկ մի լիոն կի լոգ րամ կա թի հա մար կա տար ված հաշ վարկ նե րը ցույց 

են տվել, որ ա վե լի խո շոր` 750 կգ կենդանի զանգված ու նե ցող կո վե րի նա խի

րը, կա թի նույն քա նա կի հա մար, ծախ սում է 100 ց խ տաց րած կեր ա վե լի, քան` 

ա վե լի թեթև` 650 կի լոգ րա մա նոց կո վե րի նա խի րը:

Բա ցի նրա նից, որ հե տա զո տութ յուն նե րով պարզ վել է կաթ նա տու կո վե

րի օպ տի մալ կենդանի  զանգվածը, ո րը շատ կար ևոր է ֆեր մեր նե րի հա մար, 

հե տա զո տող նե րը սե լեկ ցիո ներ նե րին, փաս տո րեն, հանձ նա րա րել են, որ հե

տա գա աշ խա տանք նե րում նրանք ա վե լի կենտ րո նա նան արդ յու նա վե տութ

յան վրա (այլ ոչ թե ուղ ղա կի քա շի ա վե լաց ման)` միա ժա մա նակ հնա րա վո րինս 

նվա զեց նե լով կախ վա ծութ յու նը խտաց րած կե րե րից, քա նի որ թան կա ցումն 

ա ռա վե լա պես վե րա բե րում է դրանց կազ մը հիմ նա կա նում ներ կա յաց նող սո

յա յին և ցո րե նին:

Նշ ված արդ յունք ներն օգ տա կար կլի նեն հան րա պե տութ յան ա նաս նա

պա հութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր նե րի հա մար, ով քեր հնա րա վո րութ յուն են ու

նե ցել ներկ րել, ընդ հա նուր առ մամբ, 2500 գլխի հաս նող ար տա սահ ման յան 

բարձ րարդ յու նա վետ կո վեր` ա պա հո վե լով բնակ չութ յա նը տա րե կան մոտ 15 

մլնկգկաթով:Սակայն,երկրիկաթիարտադրությանէապեսավելացմանհա

մար, ա վե լի նպա տա կա հար մար է ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել տե ղա կան 

կո վե րի գե նե տի կա կան ռե սուր սի բա րե լավ ման վրա, որն ի րա կա նաց վում է 

ազն վա ցեղ ցու լե րից վերց րած սերմ նա հե ղու կով ար հես տա կան սերմ նա վոր

ման մի ջո ցով. դրանց թի վը տա րե կան հասց վել է 20 հա զա րի, ին չը նշա նա կում 

է, որ այժմ հան րա պե տութ յան խո շո րի նախիրը բա րե լավ վում է տա րե կան 5%

ով:Սավատցուցանիշչէ,հատկապես,եթեհաշվիառնվենաճիտեմպերը:

Վ Հ

ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ քՈԼԵՋՆ ԱՆՄԱՍՆ ՉԻ 
ՄՆԱՑԵԼ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍպԱՆՈւԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻՑ. 

քՈԼԵՋՈւՄ ԼՍԵԼ ԵՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈւԹՅՈւՆ
 Եր ևա նի պե տա կան գյու

ղատն տե սա կան քո լեջն այն 
ու սում նա կան հաս տա տութ
յուն նե րից է, որ տեղ ու սա նո ղի, 
մա տաղ սերն դի կրթութ յան ու 
դաս տիա րա կութ յան գոր ծում 
ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տրվում 
է նրա մտա հո րի զո նի ընդ լայն
մա նը,  պատ մա կան փաս տե րի 
նո րօր յա մեկ նա բան ման մի ջո
ցով ազ գա յին ինք նա գի տակ
ցութ յան ձևա վոր մա նը: 

Քո լե ջում վեր ջերս՝ Մեծ 
Ե ղեռ նի 100ամ յա տա րե լի ցին 
ըն դա ռաջ, կազ մա կերպ վել 
էր հեր թա կան բաց դա սա խո

սութ յու ն՝ § Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը և հա յոց պա հան ջա տի րութ յան ի րա վա կան 
հիմ քե րը¦ խո րագ րով: Բա նա խո սը  նշա նա վոր պատ մա բան, դի վա նա գետ, քա ղա
քա կանհա սա րա կա կան գոր ծիչ, § Մո դուս վի վեն դի¦ կենտ րո նի հիմ նա դիր նա խա
գահ Ա րա Պապ յանն էր:

Ներ կա յաց նե լով հյու րին՝ քո լե ջի տնօ րեն Ռ. Թով մաս յա նը նրան բնու թագ րեց 
մեկ ար տա հայ տութ յամբ՝ §Խի զախ հա յոր դի¦, ո րը, լի նե լով ՀՀ ար տա կարգ և լիա
զոր դես պան Կա նա դա յում, ինչ պես նաև ներ կա յաց նե լով Հա յաս տա նը աշ խար հի 
շուրջ 4 երկր նե րում, իր բեղմ նա վոր գոր ծու նեութ յու նը բա ցա ռա պես նվի րել և ն վի
րում է   ազ գի գե րա գույն խնդիր նե րի լուծ մա նը: 

Ա. Պապ յա նը,  ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նե լով հրա վե րի և  ի րեն ըն ձե ռած հնա
րա վո րութ յան հա մար, դա սա խո սութ յուն է կար դա ցել ներ կա նե րի հա մար:

Դա սա խո սութ յան վեր ջում` խոսքն ուղ ղե լով քո լե ջի  ու սա նող նե րին՝ Ա. Պապ յա
նը կոչ է ա րել ա վե լի հետ ևո ղա կան լի նել հա յոց պա հան ջա տի րութ յան նկատ մամբ` 
շեշ տը դնե լով ցե ղաս պա նութ յան հետ ևանք նե րի վե րաց ման ի րա վա կան հիմ քե րի 
վրա:

Քո լե ջի տնօ րեն Ռ. Թով մաս յա նը  ե րախ տա գի րութ յուն հայտ նեց հյու րին՝ ա կա
դե միա կան ու  ու սա նե լի  դա սա խո սութ յան հա մար և  ա ռա ջար կեց  ու սա նող նե րից 
ըն թեր ցել Ա. Պապ յա նի գիր քը և հետ ևել նրա ազ գան վեր գոր ծին:

Է. ՄԽԵՅԱՆ
Քո լե ջի դա սա խոս
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1 ï³ñí³ ·ÇÝÁª 8100 ¹ñ³Ù

6 ³Ùëí³ÝÁª       4050 ¹ñ³Ù

1 Ñ³Ù³ñÇÝÁª     1350 ¹ñ³Ù
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Կիվի կամ չինական ակտինիդիա

   Մա ղա դա նո սը կամ  ա զատ
քե ղը, նե խու րազ գի նե րի (հո վա
նո ցա վոր ներ) ըն տա նի քին պատ
կա նող  միամ յա կամ եր կամ յա 
բու րա վետ խո տա բույ սե րից է:  
Ու նի 2 տա րա տե սակ՝ ար մա
տապտ ղա յին և տեր ևա յին: Ար
մա տը պարզ է կամ թույլ ճյու ղա
վոր վող, ի լի կաձև, ար տա քի նից՝ 
սպի տա կա դեղ նա վուն կամ բաց 
դարչ նա գույն։   Ցո ղու նը կան գուն 
է, ճյու ղա վոր վող, բարձ րութ
յու նը՝ 5080 սմ։   Մա ղա դա նո
սի տերև նե րը խիստ կտրտված 
են, ե ռա կի փետ րա բա ժան, մուգ 
կա նաչ, փայ լուն մա կե րե սով։ 
  Ծաղ կա բույ լը բարդ հո վա նոց է, 
ծա ղիկ նե րը՝ մանր, դեղ նա կա նա
չա վուն։   Ծաղ կում է հու նիսհու լի
սին։ Բույսը երկ սերմ ապ տուղ է, 
սեր մե րը՝ մանր, մոխ րա կա նաչ, 
բնո րոշ հո տով:   Հա մե մուն քա յին 
բույս է. օգ տա գործ վում է (թարմ 
և չո րաց րած) կե րա կուր նե րի, 
պա հա ծո նե րի, թթու նե րի մեջ։

Ըստ ա վան դութ յան՝ վայ րի 
վի ճա կում ա ռա ջին ան գամ հայտ
նա բեր վել է   Պե լո պո նե սի   Մո րեի թե
րակղ զում` հույն հո ղա գոր ծի կող
մից։  Հին Հունաստանում համար
վե լով սուրբ բույս` վա յե լել է մեծ 
հար գանք:  Խորհր դան շում է 
հաղ թա նա կի փառք և բերկ րանք, 
բուր մու նա վետ է, շատ նման է նե
խու րին (քա րա վուզ), բեր վել է հին 
Հել լա դա յի այ գի նե րից:  Հ ռո մեա
ցի ներն այն ան վա նել են « Պետ
րո սե լի նում», այ սինքն՝ քա րի վրա 
ա ճող։ Դ րան ցով զար դա րում էին 
բնա կա րան նե րը: Հ նում ար մատ
ներն ու տերև նե րը կի րառ վել են 
որ պես մի զա մուղ, նաև վեր քե րը 
բու ժե լու հա մար։ Միջ նա դա րում, 
Կարլ Մե ծի հրա մա նով, ա ճեց վում 
էր այ գի նե րում և  օգ տա գործ վում`  
որ պես հա մե մունք: Անգլիայում 
մաղադանոսը հայտնվել է 16րդ 
դարում: 

Լե հե րը փա ղաք շա կան ձևով 
ան վա նել են « Պետ րուշ կա»։ Ռու
սաս տա նում Պետ րուշ կա են ան
վա նել ժո ղովր դա կան տիկ նի կա
յին թատ րո նը։ Լե հաս տա նում մա
ղա դա նո սը նույն պես հա մար վում 
էր ծի սա կան բույս։ Գար նա նա յին 
հա վեր ժա հար սին նվիր ված տո
նա կա տա րութ յան ժա մա նակ ե րի
տա սարդ նե րը զար դար վում էին 
այս բույ սով։ Այն ան վա նել են նաև 
Ջ րա հար սի բույս։

Պ տու ղը պա րու նա կում է 
ե թե րա յու ղեր (26 %), ճար պա
յու ղեր (22 %), ֆլա վո նա յին գլի
կո զիդ ներ, հա րուստ է նաև 
հան քա յին ա ղե րով ու վի տա
մին նե րով, Կա նաև կարոտին և 
մեծ քանակությամբ (22 %) 
ճար պայուղեր։ Այն հարուստ է 
հանքային աղերով և   մագնե
զիում, երկաթ, ֆոսֆոր և այլն։

Մաղադանոսի թարմ ար
մատ  ներն ու հատկապես սերմերն 
ունեն միզամուղ հատկություն։ 
Մաղադանոսը պարունակում 
էֆո լիաթթու, որը արյունաստեղծ 
օրգանների հզոր խթանիչ է։

Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ մա ղա դա նոսն օգ տա գոր ծել 
են որ պես տրա մադ րութ յուն բարձ
րաց նող, մար դուն կայ տա ռաց նող 

մի ջոց։ Ն րա նով բու ժել են ե րի կա
մի քա րա յին, մի զա պար կի, ինչ
պես նաև շա գա նա կա գեղ ձի հի
վան դութ յուն նե րը։
1. Տե սո ղութ յուն և  ա տամ եր

 Մա ղա դա նո սը մեծ քա նա
կութ յամբ А վի տա մին է պա րու
նա կում, ո րի շնոր հիվ այն շատ 
օգ տա կար է տե սո ղութ յան հա
մար: Մա ղա դա նո սը նաև ա վե լի է 
սպի տա կեց նում ա տամ ե րը, քա
նի որ այն պա րու նա կում է ա տա մի 
է մա լը նրբո րեն սպի տա կեց նող և  
ա տամ երն ամ րաց նող օր գա նիկ 
թթու նե րի մեծ քա նա կութ յուն:
2. ար յուն

100 գրամ մա ղա դա նո սը 
պա րու նա կում է 5.5 մգ  եր կաթ, 
ուս տի այն պար զա պես անհ րա
ժեշտ է ա նե միա ու նե ցող մարդ
կանց հա մար. այն կբարձ րաց նի 
հե մոգ լո բի նը:
 3. Ճն շում

Ք չե րին է հայտ նի, որ մա ղա
դա նո սը նաև օգ նում է կար գա վո
րել ճնշու մը: Մա ղա դա նո սը մեծ 
քա նա կութ յամբ կա լիում է պա րու
նա կում (100 գրամ մա ղա դա նո
սում` մեկ գրամ), ո րը մի զա մու ղա
յին ազ դե ցութ յուն ու նի և  օգ նում 
է ի ջեց նել ճնշու մը: Մա ղա դա նո սի 
մեջ պա րու նակ վող վի տա մին նե րը 
նաև ամ րապն դում են ա նոթ նե րը:
4. Ի մու նի տետ

 Մա ղա դա նո սը հա րուստ է 
С վի տա մի նով, որն օգ նում է ամ
րապն դե լու օր գա նիզ մը և պաշտ
պա նում է բջիջ նե րը վա սու մից: 
Ա վե լին` А, С և Е վի տա մինհա
կաօք սի դանտ նե րը պաշտ պա նում 
են բջիջ նե րը վա ղա ժամ ծե րա ցու
մից: Իսկ ֆո լաթթ վի մեծ քա նա
կութ յան առ կա յութ յունն օգ նում է 
պահ պա նել բջիջ նե րի բա ժա նում 
ու թար մա ցու մը, ո րը հատ կա պես 
կար ևոր է հղի կա նանց:
5. ն յու թա փո խա նա կութ յուն

 Մա ղա դա նո սը հա րուստ է 
նաև բջջան յու թով, որն օգ նում է 
օր գա նիզ մից դուրս հա նել տոք
սին նե րը և  ա րա գաց նել նյու թա
փո խա նա կութ յու նը: Հենց այս 
հատ կա նի շի շնոր հիվ մա ղա դա
նոսն օգ նում է նի հա րե լու դեպ
քում: Հարկ է նաև նշել, որ մա ղա
դա նո սը պահ պա նում է իր օգ տա
կար հատ կա նիշ նե րի մեծ մա սը ոչ 
միայն սա ռեց ման և չո րաց ման, 
այլև ե փե լու դեպ քում: Ուս տի, 
ձմռա նը աղ ցան նե րի մեջ կա րե լի է 
չո րաց րած մա ղա դա նոս ա վե լաց
նել,  որն ա մեն դեպ քում, շատ օգ
տա կար կլի նի:

 Կի վին (Actinidia) ակ տի
նի դիա ցե ղա տե սա կի բույս է: 
Հայտ նա բեր վել է Չի նաս տա
նում` ա վե լի քան 700 տա րի 
ա ռաջ: Գի տա կա նո րեն այս բույ
սը « Չի նա կան ակ տի նի դիա» 
է կոչ վում: Կի վին ծա ռան ման 
վայ րի լիա նա է, մի փոքր նման 
ծա ռի, բայց ծառ չէ: Այն հա ճախ 
հա մա րում են միրգ, բայց ա վե
լի շուտ հա տապ տուղ է, քա նի 
որ այն ա ճում է ոչ թե ծա ռի, այլ 
լիա նա յի վրա:

Կի վին Նոր Զե լան դիա է բեր
վել 20րդ դա րի սկզբին: 
Բույսն իր ա նու նը ստա
ցել է իր պտղի և  անթև, 
գորշ, մա զան ման փե
տուր նե րով  կի վի թռչ
նի ար տա քին նմա
նութ յան շնոր հիվ: ( Կի
վի թռչու նը բնակ վում 
է Նոր Զե լան դիա յում, 
հա վի մե ծութ յուն ու նի, 
քա շը` 14 կգ։ Թռ չու
նը գի շեր նե րը սնվում 
է տար բեր մի ջատ նե
րով և պ տուղ նե րով։ 
Կի վին որ սի է դուրս գա լիս մայ
րա մու տին, այն Նոր Զե լան դիա յի 
ոչ պաշ տո նա կան խորհր դա նիշն 
է։ Ա ռա ջին ըն կե րութ յու նը, ո րը 
սկսել է ի րա կա նաց նել կի վի մրգի 
վա ճառ քը շու կա յում, ան վան վել 
է կի վի (Kiwi): Նոր զե լան դա ցի նե
րին նույն պես կա տա կով ան վա
նում են կի վի:

Վայ րի կի վի ներն ու նե ցել են 
միայն 30 գրամ քաշ, իսկ ար դեն 
Նոր Զե լան դիա յում ա ճեց ված կի
վի նե րը տար բեր վել են հա մա յին 
ո րա կով և քա շով` մի ջի նը` 75 գ, 
իսկ ա ռա վե լա գույ նը` 100գ: 

Կի վիի ա ճեց ման գլխա վոր 
նա խա պայ մանն է մեր ձար ևա
դար ձա յին կլի ման և չա փա վոր 
տե ղում ե րը:

Ներ կա յումս կի վի ա ճեց վում 
է շատ երկր նե րում: Ա ռա վել խո շոր 
ար տա հա նող ներն են` Ի տա լիան 
և Նոր Զե լան դիան, որ տեղ կի վիի 
բեր քա հա վա քը կրում է հա մա ժո
ղովր դա կան բնույթ և  ա վարտ վում 
մեծ տո նախմ բութ յամբ։ Էկ զո տիկ 
մրգե րի ար տա հան ման ծա վա լով 
կի վին զբա ղեց նում է 2րդ տե ղը՝ 
ար քա յախն ձո րից հե տո։ Փոր
ձա ռու տնկարկ ներ կան  նաև 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում` 
Կ րաս նո դա րի երկ րա մա սում՝ Սև 
Ծո վի ա փե րին: Այլ կլի մա յա կան 

գո տի նե րում կի վին ա ճեց վում է 
միայն որ պես դե կո րա տիվ բույս, 
քա նի որ այն չի կա րո ղա նում 
ձմռան պայ ման նե րում նոր մալ աճ 
ա պա հո վել:

Եր բեմ բույ սի պտու ղը նմա
նեց նում են չի նա կան փշա հա
ղար ջին, քա նի որ այն նույն պես 
ու նի կա նաչ գույն, բա րակ կեղև, ՝ 
ներ սում թաքն ված փոքր սեր մեր: 
Հե տաքր քիր է, որ կի վին ժա մա
նա կի ըն թաց քում փո խում է իր 
տերև նե րի գույ նը` կա նաչ, սպի
տակ, վար դա գույն, բո սո րա գույն, 

այն էլ` հիմ ա կա նում ամ ռա նը: 
Եր բեմ հան դի պում է դե ղին 
կեղ ևով կի վի, որն ան վա նում են 
«գոլդ կի վի» («Gold kiwi»):
 
Կի վիի օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը

 Կի վին ի րա վամբ 
հա մար վում է վի տա մի
նա յին ռումբ, քա նի որ 
պա րու նա կում է մրգե րի 
և բան ջա րե ղե նի հա
մար ռե կոր դա յին քա
նա կութ յան վի տա մին
ներ և հան քա յին նյու
թեր։ Այս խա վոտ կա
նաչ գնդի կը հա րուստ 
է հատ կա պես վի տա
մին Cով։  Նոր վե գա
ցի գիտ նա կան նե
րը կի վիի մեջ ե զա կի 
նյութ են հայտ նա բե րել, ո րին 
դեռ ա նուն չեն տվել. այն այ րում 
է զար կե րա կի ճար պա յին պա
շա րիչ նե րը։ Որ պես հետ ևանք՝ 
նվա զում է թրոմբ նե րի ա ռա ջաց
ման վտան գը։ Ինչ պես են թադ
րում են սրտա բան նե րը, կի վիի 
պտուղ նե րը կա րող են դառ
նալ ասպիրինի այլընտրանքային 
օգտակար տարբերակ։ Կա լիու
մը նույն պես կի վիի ան բա ժա նե լի 
բա ղադ րիչ նե րից է, ո րը կար գա

վո րում է սրտա նո թա յին հա մա
կար գի աշ խա տան քը: Կի վին վե
րաց նում է հի պեր տո նիան, մկա
նա յին թու լութ յու նը, քնկո տութ յու
նը և  ա մե նա կար ևո րը` կան խում է 
քաղց կե ղի  զար գա ցու մը:

Կի վին հիա նա լի մաք րում 
է մաշ կը և միև նույն ժա մա նակ 
այն  շատ հա գեց նող  է իր վի
տա մին նե րով։ Բու ժա կանկոս մե
տիկ նպա տակ նե րով կի վիից դի
մակ ներ են պատ րաս տում։ Կի վի 
է ա ռա ջարկ վում մար զիկ նե րին՝ 
որ պես բնա կան խթա նիչ ու մար
զում ե րից հե տո է ներ գիան վե
րա կանգ նե լու աղբ յուր: 

Կի վին դիե տիկ մթերք է հա
մար վում. ա ռա ջարկ վում է նաև 
ա վե լորդ քաշ ու նե ցող նե րին: Մի 
հե տաքր քիր հատ կութ յամբ էլ է 
օժտ ված այս հրաշք միր գը. ո րոշ 
մաս նա գետ ներ վստա հեց նում են, 
որ կի վին կան խում է վա ղա ժամ 
ա լե հե րութ յու նը` նրա մեջ առ կա 
մագ նե զիու մի շնոր հիվ և, բա
ցի այդ, մա զե րին բնա կան փայլ 
է հա ղոր դում: Կի վին շատ լավ է 
հա մադր վում մսե ղե նի, պան րի, 
ձկնե ղե նի հետ, դրա նով մշակ ված 
և պատ րաստ ված մսամ թեր քը յու
րա հա տուկ համ ու նի։ 

Հա յե րը հա զա րամ յակ ներ 
շա րու նակ ապ րել են ի րենց բնօր
րա նում, սնվել այս վայ րե րին բնո
րոշ բնամ թեր քով, ո րը գե նե տի կո

րեն տար բեր է ներ մուծ վող տա
րաշ խար հիկ պտուղբան ջա րե ղե
նից։ Եր բեմ  նո րա մուտ սնուն դը  
կա րող է նաև ա լեր գիկ ռեակ ցիա
նե րի պատ ճառ դառ նալ:

Ինչ վե րա բե րում է  ե րե խա
նե րին, ա պա պետք է նրանց 
սննդա կար գում կի վի  ա վե լաց նել՝ 
ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ե րե
խա յի ռեակ ցիա յին:

Թարգմանությունը` 
Լիլիթ Գասպարյանի
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http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%A3%D5%B6%D5%A5%D5%A6%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%B4
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%A9
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%B8%D5%BD%D6%86%D5%B8%D6%80
http://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%A9%D5%A9%D5%B8%D6%82&action=edit&redlink=1
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