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Բերքի մթերումների հետ կապված խնդիրներ չեն 
լինելու

 •  Կա ռա վա րութ յու նում քննարկ վել է 2015թ. գար նա նը 
ջրօգ տա գոր ծող նե րին ո ռոգ ման ջուր մա տա կա րա րե լու հար
ցը: ՀՀ ՏԿ և ԱԻՆ հիդ րո մետ ծա ռա յութ յան տվյալ նե րի հա մա
ձայն, գե տե րի ջրա հա վաք ա վա զան նե րում առ կա է բա վա կան 
հաստ ձնա շերտ, ինչ պես նաև հա վա նա կան է, որ գար նա նը 
լի նեն ա ռատ տե ղում ներ և վա րա րում ներ: Եվ քա նի որ երկ րի 
ո րոշ տա րա ծաշր ջան նե րում վե գե տա ցիա յից ա ռաջ անհ րա
ժեշտ է խո նա վա լիցք հա ղոր դել և  ի րա կա նաց նել ա ղա կա լած 
հո ղե րի լվա ցում, ուս տի կա ռա վա րութ յու նը գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, ըն դու նել է ո րո
շում, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ջրօգ տա գոր ծող նե րի 80 հա
զար հա հո ղա տա րա ծութ յուն նե րին ո ռոգ ման ջու րը մա տա
կա րա րել ան հա տույց: 

Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի խոս քով` հար ցը քն
նարկ  վել է ՀՀ նա խա գա հի, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան, ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի հետ: 
Ո րոշ վել է` մա յիս ամս վա ըն թաց քում, գե տե րի վա րար ման 
հետ ևան քով հե ղե ղու մը կան խե լու նպա տա կով, §Ս ևան
Հրազ դան յանջրառ¦ և §Ա խուր յանԱ րաքսջրառ¦ ՓԲԸնե րին 
թույ լատ րել ջու րը մա տա կա րա րել ա ռանց հա սույթ ձևա վո րե
լու, ին չը կար ևո րա գույն ա ջակ ցութ յուն է հո ղօգ տա գոր ծող
նե րին: Վար չա պե տը ջրտնտպետ կո մին հանձ նա րա րել է մեծ 
պա տաս խա նատ վութ յուն ցու ցա բե րել և հետ ևել մի ջո ցառ ման 
արդ յու նա վե տութ յա նը:

 • 2011թ. հաս տատ վել էր Եր ևա նի ան տա ռա պե տութ յան 
§Է րե բու նու¦ ան տառտն տե սութ յան 51 հա տա րած քի ան տա
ռա պատ ման ծրա գի րը: 20.5 հեկ տա րի ան տա ռա պա տումն 
ամ բող ջութ յամբ ա վարտ ված է: 

Ծ րագ րի երկ րորդ փու լի 31 հա տա րած քի ան տա ռա պա
տու մը դեռևս հնա րա վոր չի ե ղել ի րա կա նաց նել՝  Ա զա տի 
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Ä2

Շահագործման է հանձնվել նոր ժամանակակից 
սպանդանոց

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 
Վա յոց ձո րի մարզ, որ տեղ հրա վիր վել էր հա մա տեղ խորհր դակ ցութ յուն` ըն թա ցիկ տա րում խա ղո
ղի ար տադ րութ յան, մթեր ման և  ի րաց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մանն առնչ վող խնդիր նե րի 
քննարկ ման նպա տա կով: Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին Վա յոց ձո րի մարզ պետ Հա րութ
յուն Սարգս յա նը, Հա յաս տա նի գի նե գործ նե րի միութ յան նա խա գահ Ա վագ Հա րութ յուն յա նը, վե
րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար ներ, մար զում խա ղո ղի մշա կութ յամբ զբաղ վող հա մայնք
նե րի ղե կա վար ներ:

Իր բաց ման խոս քում  նա խա րա րը նշել է, որ խորհր դակ ցութ յան հիմ նա կան նպա տակն է` մթե
րում նե րի սե զո նի մեկ նա կին ըն դա ռաջ, բո լոր կող մե րի հետ քննար կել առ կա ըն թա ցիկ հար ցե րը, 
որ պես զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը հա վաս տիա նան, որ այս տա րի խա ղո ղի, ինչ պես 
նաև գյու ղատն տե սա կան այլ մթերք նե րի ի րաց ման հետ կապ ված խնդիր ներ չեն լի նե լու, և  ա ռանց 
որ ևէ մտա վա խութ յան ակ տի վաց նեն ի րենց աշ խա տանք նե րը: § Մեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն ներն այ սօր պետք է ամ բող ջո վին վստահ լի նեն, որ ի րենց կող մից ար տադր ված բերքն, ան կախ 
որ ևէ հան գա ման քից, ամ բողջ ծա վա լով, ա ռանց որ ևէ խնդրի կի րաց վի: Իսկ  գոր ծըն թա ցը պատ
շաճ և հս տա կո րեն կազ մա կեր պե լու հա մար պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վում են բո լոր անհ րա
ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը: Մենք խիստ հետ ևո ղա կան ենք լի նե լու, որ պես զի բերքն այ գի նե րում չմնա, 
և մ թե րում նե րը ժա մա նա կին ի րա կա նաց վեն: Գ յու ղա ցին այս հար ցում մտա հո գութ յուն չպետք է 
ու նե նա¦, շեշ տել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  Նա խա րա րը հա
վե լել է, որ այս հար ցե րը գտնվում են հան րա պե տութ յան ղե կա վա րութ յան ա ռանձ նա հա տուկ ու
շադ րութ յան կենտ րո նում, և  ա ռա ջի կա յում վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը 
խթա նե լու և ն րանց կող մից բարձ րաց ված հար ցե րին լու ծում ներ տա լու նպա տա կով, նա խա տես
վում է նաև քննար կում կազ մա կեր պել ՀՀ վար չա պե տի մոտ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն Ա րա գա ծոտ նի մար զի Վար դե նուտ 
հա մայն քում մաս նակ ցել է նո րա կա ռույց սպան դա նո ցի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Մի ջո ցառ մա նը 
ներ կա էին նաև ՀՀում Հու նաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Իոան նիս Տա յի սը, ՄԱԿի 
Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա
րա ծաշր ջա նա յին գրա սեն յա կի դաշ տա յին ծրագ րե րի պա տաս խա նա տու Գե րոլդ Բո դե կե րը, Ա րա
գա ծոտ նի մարզ պետ Սար գիս Սա հակ յա նը, Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա
յութ յան պետ Ար մեն Հայ րա պետ յա նը, տար բեր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ՀԿնե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Ս պան դա նո ցը հիմն վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ և 
Հու նաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, Պա րե նի և գ յու ղատն տե
սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից ի րա կա նաց վող §Ա ջակ ցութ յուն սպան դա նոց նե րի զար գաց
մա նը Հա յաս տա նում¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

Ä2

Արտադրված է Հայաստանում
ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը, §Ար տադր ված է Հա յաս

տա նում¦ ցու ցա հան դես կա տա րած այ ցի շրջա նա կում, այ ցե
լել է նաև §3 սե րունդ¦ նա խա ձեռ նութ յան տա ղա վար: Նա խա
գա հը ծա նո թա ցել է ներ կա յաց ված 8 ար տադ րա տե սակ նե րին, 
զրու ցել ար տադ րող նե րի հետ: Սերժ Սարգս յա նը հե տաքրքր
վել է, թե յու րա քանչ յուր ար տադ րող ինչ ծա վա լի ար տադ րանք 
է վա ճա ռում շու կա յում և  ար տա հան ման ինչ հնա րա վո րութ
յուն ներ և նե րուժ ու նի նրան ցից յու րա քանչ յու րը:

§Ար տադր ված է Հա յաս տա նում¦ ցու ցա հան դե սին Հա
յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿը ներ կա յա ցել էր §3 սե րունդ¦ նա խա
ձեռ նութ յան տա ղա վա րով: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ և 
ՓՄՁ ԶԱԿի ու գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող § Գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն գյու ղա կան հա
մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ ծրագ րի շրջա նա կում մեկ նար
կած շարժ ման նպա տակն է, որ պես զի հա յի 3 սե րուն դը` 
պա պը, զա վա կը և թոռ նի կը, մնան և  ա րա րեն հայ րե նի քում: 
Մեր տա ղա վա րում ի րենց ար տադ րանքն էր ներ կա յաց րել 8 
ար տադ րող` Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րից: Չիր, ձի թապ
տուղ, ապխ տած պան րի տե սա կա նի, այ ծի և հո լան դա կան 
պա նիր ներ, խմո րե ղեն, քաղց րա վե նիք, սո ճու կո նե րից մու
րա բա և մեղր, գետ նա նուշ` ո րոնք ներ կա յաց ված են ե ղել ցու
ցա հան դե սում, սա կայն այդ քա նով ար տադ րութ յուն նե րը չեն 
սահ մա նա փակ վե լու:

ՀՀ կառավարությունում
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 Հան րա պե տութ յու նում դիտ վող խո նավ և տաք ե ղա
նա կա յին պայ ման նե րը միան գա մայն նպաս տա վոր են 
հատ կա պես կո րի զա վոր նե րի ծա կոտ կեն բծա վո րութ յան 
և մի շարք այլ հի վան դութ յուն նե րի ու վնա սա տու նե րի 
զար գաց ման հա մար: 

Այդ կա պակ ցութ յամբ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են տա լիս պսա կա
թեր թիկ նե րի թափ վե լուց հե տո կա տա րել բուժ ման աշ խա
տանք ներч կո րի զա վոր պտղա տե սակ նե րի հիմ ա կան վնա
սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի դեմ (ծա կոտ կեն բծա վո
րութ յուն, մո նիալ այր վածք, պտղա յին փտում, շեր տա վոր 
պտղա ցեց, կա զար կա)` հա մա տե ղե լով մի ջա տաս պան և 
սն կաս պան պատ րաս տուկ ներ: Խոր հուրդ է տրվում 1 հաի 

հա մար ծախ սել մինչև 800լ բան վո րա կան լու ծույթ`
1ին տար բե րակ`  օգ տա գոր ծել 300 մլ ս կոր կամ 800 

մլ տո պազ` հա մա տե ղե լով Նու րելլԴ 1.5 – 2 լ կամ կա լիպ սո 
300 մլ: Փոքր այ գե տա րածք նե րի հա մար, որ տեղ օգ տա գոր
ծում են ձեռ քի կամ շա լա կի սրսկիչ ներ` նպա տա կա հար մար 
է թու նա քի մի կա տի ծախ սը կա տա րել 10 լ ի հաշ վով` սկոր 3 
մլ, տո պազ 8 մլ, Նու րելլԴ 20 մլ կամ կա լիպ սո 3 մլ:

2րդ տար բե րակ – (10 լ ջ րի հաշ վով) խո րուս 3.5մլ, 
պղնձիօք սիք լո րիդ 5070 գ, դե լան 7մլ, բայ լե տոն 8 գ, ռու բի
գոն 8մլ, տոպ սին 1520 գր, բոր դո յան հե ղուկ 1%ոց, պատ
րաս տուկ նե րից որ ևէ մե կով՝ հա մա տե ղե լով կա րա տե 8 մլ, 
դուրս բան 20 մլ, դե ցիս 5 մլ, զո լոն 25 մլ, սա լոս 25 մլ, կոն
ֆի դոր մաք սի 0.7 գ, բա զու դին 20 մլ, վալ սա րել 15 մլ, պատ
րաս տուկ նե րից  որ ևէ մե կով:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

Սերգո Կարապետյանը 
պաշտոնական այցով մեկնել է 
Ավստրիա
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ՀՀ կառավարությունում
ջրամ բա րում ջրի սա կա վութ յան պատ ճա ռով, ուս տի աշ խա տան քի կա տար ման ժամ կե տը եր կա
րաձգ վել է մինչև 2016թ. դեկ տեմ բե րի 30ը: 2015 թ.ին նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել շուրջ 15 հեկ
տա րի, 2016ին՝ 16 հեկ տա րի ան տա ռա պա տում: Կո տայ քի մար զի 100 հա ան տա ռա յին տա րած քը 
կվե րա կանգն վի կոճ ղաշ վա յին վե րա ճի օ ժան դակ ման մի ջո ցով: Այս աշ խա տանք նե րի կա տար ման 
հա մար կա ռա վա րութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը հատ կաց րել է մոտ 50 մլն 
դ րամ: 

 •  Կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ ման ի րա կա նաց մամբ, հնա րա վո րութ յուն կըն ձեռ վի 2015թ. 
հան րա պե տութ յուն ներկ րել 257 գլուխ տոհ մա յին ե րինջ. դրանք և դ րան ցից ստաց ված սե րուն դը կօգ
տա գործ վեն տա վա րա բու ծութ յան զար գաց մանն ուղղ ված տոհ մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րում:

Բերքի մթերումների հետ կապված խնդիրներ չեն 
լինելու
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Նա խա րա րը հոր դո րել է վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին` դի վեր սի ֆի կաց նել ար տա հան ման 
ուղ ղութ յուն նե րը` մեկ շու կա յից կախ վա ծութ յու նը թու լաց նե լու և հ նա րա վոր ռիս կերն ա ռա վել արդ
յու նա վետ կա ռա վա րե լու հա մար: Անդ րա դարձ է կա տար վել նաև բեր քատ վութ յան ա վե լաց ման, 
ինչ պես նաև բեր քի ո րա կի բա րե լավ ման հար ցե րին, ո րը նույն պես ար տա հան ման ծա վալ նե րի ընդ
լայն ման տե սանկ յու նից, կար ևոր խո չըն դոտ է հան դի սա նում: ՀՀ գի նե գործ նե րի միութ յան նա խա
գահ Ա վագ Հա րութ յուն յանն իր հեր թին հա վաս տել է, որ գյու ղա ցի նե րը բեր քի մթե րում նե րի հետ 
կապ ված խնդիր ներ չեն ու նե նա, և  ըն կե րութ յուն նե րը պատ րաստ են ա պա հո վել ամ բողջ բեր քի 
ի րա ցու մը` շեշ տե լով մթե րում նե րի գնի և ժամ կետ նե րի կար գա վոր ման հար ցե րի կար ևո րութ յու նը:  
Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի գնե րի հետ կապ ված բարձ րաց վող հար ցե րին` Սեր գո Կա
րա պետ յանն ընդգ ծել է, որ գի նը ո րո շում է շու կան, ո րը միև նույն ժա մա նակ պետք է խե լա
միտ լի նի և  եր կուս տեք շա հա վետ` գյու ղա ցի նե րի և վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի հա մար:  
 Նա խա րարն անդ րա դար ձել է նաև պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին` հոր դո րե լով ակ տի վաց նել բեր քի ի րաց ման պայ մա նագ րե րի 
կնքման գոր ծըն թա ցը: 

 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տից հե տո  նա խա րա րը ե ղել է նաև Ա զա տեկ հա մայն քում, որ տեղ, 
§Հայ կա կան միր գ¦ ծրագ րի շրջա նա կում, հիմն վել են շուրջ 20 հեկ տար բա լե նու, սա լո րե նու, կե
ռա սե նու, նեկ տա րի նի և  ըն կու զե նու այ գի ներ: Ծ րագ րի հրա վե րով Հա յաս տան էր ժա մա նել նաև 
ֆրան սիա ցի մաս նա գետ, ով գյու ղա ցի նե րին ներ կա յաց րել է ըն կու զե նու մշա կութ յան տեխ նո լո
գիա նե րի ի րենց փոր ձը: Նա խա րա րը նշել է, որ ծրա գի րը բա վա կա նա չափ շա հա վետ և հատ կա
պես արդ յու նա վետ է փոքր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար: Այն հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում, 12 տա րի ժամ կե տով, վար ձա կա լութ յան հանձ նել ի րենց պատ կա նող հո ղա տա րածք նե
րը, որ տեղ բա ցա ռա պես ծրագ րի մի ջոց նե րով բարձ րար ժեք սոր տի ծա ռա տե սակ ներ են տնկվում.  
արդ յուն քում ստաց ված շա հույ թի 25 տո կո սը հետ է վե րա դարձ վում հո ղա տա րած քի սե փա կա նա
տի րո ջը: Բա ցի այդ, գյու ղա ցի ներն ի րենք են աշ խա տում այդ նոր հիմն ված այ գի նե րում, ո րի դի մաց 
նույն պես վար ձատր վում են: Իր կող մից կա տար ված ներդ րում նե րը հետ բե րե լուց հե տո, վար ձա
կա լող ըն կե րութ յու նը պար տա վոր վում է գյու ղա ցուն հետ վե րա դարձ նել բեր քա տու այ գին: Գ յու ղա
ցի նե րի հետ զրույց նե րի ըն թաց քում նա խա րա րը հոր դո րել է նրանց միա վոր վել և կոո պե րա տիվ ներ 
ստեղ ծել, ին չը կօգ նի հա մա տեղ ջան քե րով խնդիր նե րին ա ռա վել հեշտ և  արդ յու նա վետ լու ծում ներ 
տալ:

Շահագործման է հանձնվել նոր ժամանակակից 
սպանդանոց

Ծ րագ րի շրջա նա կում կա
ռուց վել են ևս 4 տի պա յին սպան
դա նոց ներ` Զա ռի թափ, Արզ նի, 
Օ ձուն և Մա յա կովս կի հա մայնք
նե րում: §Ն մա նա տիպ ժա մա
նա կա կից սար քա վո րում նե րով 
հա  գե ցած սպան դա նոց նե րի 
շա հա գոր ծու մը հնա րա վո րութ
յունն է տա լիս կան խար գե լել 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա
նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ
յուն նե րը, սպա ռող նե րի հա մար 
ա ռա վել անվ տանգ ու ո րակ
յալ ար տադ րանք ա պա հո վել և  
աս տի ճա նա բար նվա զա գույ նի 
հասց նել բա կա յին մոր թը¦, շեշ
տել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը:

 Նա խա րա րը կար ևո րել է 
այս ո լոր տում Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ յան հետ առ կա հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յու նա վետ 
փոր ձը և  ա ջակ ցութ յու նը` նշե լով, որ սպան դա նոց նե րի կա ռու ցու մը շա րու նա կա կան է լի նե լու, իսկ 
նա խա րա րութ յունն իր առջև խնդիր է դրել` հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում նմա նօ րի նակ 
սպան դա նոց ներ հիմ նել: Նա խա րա րը հայտ նել է նաև, որ ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում մե ծա ծա
վալ ներդ րում ներ են ի րա կա նաց վում§ 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 մի ջոց նե րով, ո րի շրջա նա կում էլ նա խա տես վում է ի րա գոր ծել 
ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան ար ժեշղ թա նե րի հզո րա ցու մը, այդ թվում՝ սպան
դա նոց նե րի կա ռու ցու մը: §Հու նա կան կող մը ող ջու նում է սպան դա նոց նե րի բա ցու մը, մենք ու րախ 
ենք, որ ի րա կա նաց ված ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը կխթա նեն ազ գա յին հաս տա տութ յուն նե րի 
կա րո ղութ յուն նե րը` ուղղ ված ո րակ յալ մսի և մ սամ թեր քի ար տադ րութ յա նը¦, նշել է Իոան նիս Տա
յի սը:

 Դես պա նը ընդգ ծել է, որ եր կու երկր նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի գոր ծըն կե րութ յամբ Հա յաս
տա նում ի րա կա նաց վել են մի շարք ծրագ րեր` ինչ պես գյու ղատն տե սութ յան, այն պես էլ այլ ո լորտ
նե րում, այժմ ըն թաց քի մեջ է մեկ այլ ծրա գիր, որն առնչ վում է թու նա քի մի կատ նե րին և դ րանց 
մնա ցոր դա յին քա նակ նե րի ո րոշ մա նը: Դես պա նը նաև հա մոզ մունք հայտ նեց, որ եր կուս տեք փոխ
շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հե տա գա յում նույն պես կշա րու նակ վի:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա
նը, Ավստ րիա յի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան, ան
տառտն տե սութ յան, բնա պահ պա նութ յան և ջ րա յին տնտե սութ
յան դաշ նա յին նա խա րար Անդ րե Ռուպ րեխ տե րի հրա վե րով, 
պաշ տո նա կան այ ցով մեկ նել է Վիեն նա: Նա խա րա րը, պաշ տո
նա կան այ ցի շրջա նա կում, կհան դի պի Ավստ րիա յի Հան րա պե
տութ յան գյու ղատն տե սութ յան, ան տառտն տե սութ յան, բնա
պահ պա նութ յան և ջ րա յին տնտե սութ յան դաշ նա յին նա խա րար 
Անդ րե Ռուպ րեխ տե րի հետ:

 Հան դիպ ման ա վար տին նա խա տես վում է ստո րագ րել փո
խըմբռն ման հու շա գիր` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան և Ավստ րիա յի գյու ղատն տե սութ յան, ան տառտն տե սութ յան, 
բնա պահ պա նութ յան և ջ րա յին տնտե սութ յան դաշ նա յին նա խա
րա րութ յան միջև գյու ղատն տե սութ յան և  ան տա ռա յին տնտե
սութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին:

 Հան դի պում ներ են նա խա տես ված նաև Ավստ րիա յի, Եվ րո
պա յի, ին տեգր ման և  ար տա քին գոր ծե րի դաշ նա յին նա խա րա
րութ յան պաշ տոն յա նե րի, ինչ պես նաև Զար գաց ման գոր ծա կա
լութ յան տնօ րե նի հետ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը կայ ցե լի նաև Ավստ
րիա յի ա նաս նա բույծ նե րի ա սո ցիա ցիա, օր գա նա կան գյու ղատն
տե սութ յամբ զբաղ վող տնտե սութ յուն ներ, նա խա տես ված են 
հան դի պում ներ ա նաս նա բու ծութ յան և կաթ նար տադ րութ յան 
բնա գա վա ռի ավստ րիա ցի գոր ծա րար նե րի հետ: Այ ցի շրջա նակ
նե րում նա խա րա րը կհան դի պի նաև Ավստ րիա յի հայ հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Մասնագետները զգուշացնում են

1Å     

1Å     

1Å     



²åñÇÉ 28 -Ù³ÛÇë 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 10 (2065)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Գ յու ղատն տե սա կան տա րին վատ չի սկսվել. «Թե՛ ձմ ռան, թե՛ գար
նան ժա մա նա կա հատ վա ծում, և  թե՛ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
նախ նա կան գնա հա տա կան նե րով՝ այս տա րի հատ կա պես` կե ռա սի, սա լո
րի, ծի րա նի ու տան ձի ա ռատ բեր քի կան խա տե սում կա», հայտ նել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար  Գառ նիկ  Պետ րոս յա նը` ա վե լաց նե լով, 
որ բա վա կա նին լա վա տե սա կան հիմ քեր կան մտա ծե լու, որ այս տա րի բա
վա կա նին լավ բերք է լի նե լու, հատ կա պես՝ պտղա տու ծա ռա տե սակ նե րից։ 
 Շատ լավ, խոս տում ա լից կան խա տե սում եր կա րող ենք ա նել կե ռա սե նու 
լավ բեր քի վե րա բեր յալ, սա լո րի տար բեր տե սակ նե րի, ծի րա նի, դեղ ձի, բա
լի, խնձո րի:

Ըստ  Գառ նիկ  Պետ րոս յա նի՝ ծի րա նի սպաս վող բեր քը լավ է լի նե լու բո
լոր տե ղանք նե րում` 
սկսած ա մե նա հա րա
վից՝  Մեղ րու տա րա
ծաշր ջա նից, որ տեղ 
շատ լավ բերք կա, 
մինչև Ա րա րատ յան 
հար թա վայր, նա խա
լեռ նա յին գո տի,  Կո
տայք, Ա րա գա ծոտն։

Չ նա յած լա վա
տե սա կան ցու ցա նիշ
նե րին` Ա րա րատ յան 
դաշ տա վայ րի ո րոշ 
հա մայնք նե րի, այդ 
թվում՝  Սու րե նա վա
նի  ո րոշ գյու ղա ցի ներ 
պնդում են, որ ծի րա
նի բերք առ հա սա րակ 
չի սպաս վում, քա նի 
որ նոր մալ փո շո տում 
չի ի րա կա նաց վել:  
Ըստ ո րում, մար զի և 
 նաև գյու ղի տար բեր 
հատ ված նե րում տար
բեր պատ կեր է՝ լեռ
նա յին գո տի նե րում, 
որ տեղ բող բո ջում ու 
ծաղ կու մը նա խա լեռ
նա յին և  հար թա վայ

րա յին հատ ված նե րից ուշ է սկսվել, փո շո տու մը կա տար վել է, քա նի որ մար տին 
ու ապ րի լին տե ղա ցած անձրև նե րը չեն լվա ցել ծաղ կա փո շին:

Գ յու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րարն էլ նկա տեց, որ, իս կա պես, ո րոշ 
հատ ված նե րում, ի րոք, կան փո շոտ ման հետ կապ ված խնդիր ներ, և  այդ տա
րածք նե րում էլ «մի ջին բերք ան պայ ման կա, իսկ շատ տա րածք նե րում բերքը 
մի ջի նից ա վե լի բարձր է»: 

 Նա խորդ տարին, ծիրանի բերքի առումով, չափազանց աղքատ էր: 2013ի 
89 հազար տոննա ծիրանի բերքի համեմատ, այն տասն անգամ պակաս էր` 
մոտ 8 հազ. տոննա: Եվ ծիրանի գներն էլ սկսվում էին կիլոգրամի համար 2200 
2500 դրամից, թեև որոշ ընտիր տեսակների համար սահմանված էր մինչև  
8150 դրամ:

Գյուղատնտեսության փոխնախարարի խոսքով՝ լավ բերքի նախադրյալներ 
ունենալուց հետո, թիվ մեկ խնդիրը` դրա արտահանում ու իրացում է: «Քանի 
որ հասկանալի է, որ այն քանակությունը, որը սպասվում է, ներքին շուկայում չի 
կարող սպառվել», նշել է գյուղատնտեսության փոխնախարարը:

 Ի պատասխան հարցի, թե ԵՏՄին անդամակցելուց հետո, գյուղմթերքի 
արտահանման առումով, Հայաստանի համար ինչն է հեշտացել, փոխ
նախարարը նկատեց, որ եթե անցյալում անպայման հարկավոր էր բուսական 
մթերքի ծագումը հաստատող փաստաթուղթհավաստագիր ունենալ, ապա 
այս պահանջը հանված է, ինչպես նաև դրա համար վճարումերը: Բուսա
սանիտարական նմուշառման հավաստագրի վճարումերը հանված են, միայն 
մաքսային բեռի ձևակերպման ժամանակ տեսուչը տեղում զննում է բեռը, 
անմիջապես ձևակերպում է փաստաթղթերը, եթե, իհարկե, կասկածներ չեն 
լինում: Իսկ կասկածների դեպքում, շատ արագ լաբորատոր փորձաքննություն 
է կատարվում:

Գառնիկ Պետրոսյանը հավելեց, որ արտահանման ամբողջ սեզոնի 
ընթաց քում գյուղատնտեսության նախարարությունը սահմանելու է շուրջօրյա 
հեր թապահություն, օպերատիվ արձագանքելու են բոլոր զանգերին ու 
ահազանգերին:

Հույսեր կան նաև, որ, կապված ոռոգման համակարգի հետ խնդիրներ չեն 
լինի, քանի որ վաղօրոք, ՀՀ ԳՆ Սերգո Կարապետյանի հանձնարարությամբ, 
դեկտեմբերից ջրամատակարարման ապահովման հետ կապված աշխա
տանքներ են տարել, ջրամբարներում էլ անհրաժեշտ քանակությամբ  ջուր է 
կուտակված:

Լավ վիճակում են նաև հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերը: Մեծ 
ակտիվություն կա բանջարաբոստանային ցան քատարածքների ավելացման 
առումով: Ըստ փոխնախարարի` հատ կապես մեծացել է տեղական սորտի 
սերմերի և սածիլների նկատմամբ պահանջարկը:

www.tert.am

Î²ÜÊ²îºêàôØ

ԱՌԱՏ ԲԵրքԻ  
ԱԿՆԿԱԼԻքՆԵրՈՎ

î²ìàôÞ
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ԶԱրԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ  ԾրԱԳրԵր

§ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան §ԳԾԻԳ¦ 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  մրցու նա կութ յան  զար
գաց ման¦ ծրագ րի  շրջա նակ նե րում,  
Տա վու շի մար զում դեռևս 2011 թ.ից 
ի րա կա նաց վում է ա րո տա վայ րե րի 
բա րե լավ ման ծրա գի րը, ո րը միտ ված 
է մար զում ա նաս նա բու ծութ յան զար
գաց մա նը:

Ծ րագ րում ընդգրկ ված` Ներ քին 
Ծաղ կա վան, Կի րանց, Սա րիգ յուղ, Սև
քար, Ա չա ջուր, Լու սա ձոր, Ոս կե պար, 
Բա ղա նիս, Ջուջ ևան և Դո վեղ հա մայնք
նե րում  ստեղծ վել են ա րո տօգ տա գոր
ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ
ներ: Նշ ված հա մայնք նե րում մինչև 
2014թ. ա վարտ վել են   ա րո տա վայ րե րի 
ջրար բիաց ման և սա րա մա սերն ի րար 
կա պող ճա նա պարհ նե րի ջրա հե ռաց
ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը,  
իսկ կոո պե րա տիվ նե րի կող մից ձեռք են 
բեր վել 11 միա վոր Բե լա ռուս ՄՏԶ82 
մակ նի շի տրակ տոր, 9 միա վոր հա վա
քիչմամ լիչ, 10 միա վոր տրակ տո րա յին 
խոտհն ձիչ, նույն քան տրակ տո րա յին 

խոտ հա վաք և 9 գու թան: 
2014 թ. ծրագ րում ընդգրկ վել և  

ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տիվ ներ են ստեղծ վել 
նաև Նա վուր, Չին չին և Պա ռա վա քար 
հա մայնք նե րում:

Նա վու րում հոկ տեմ բե րին սկսվել 
և  ըն թաց քի մեջ են ա րո տա վայ րե րի 
ջրար բիաց ման և սա րա մա սերն ի րար 
կա պող ճա նա պարհ նե րի ջրա հե ռաց
ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, 
իսկ Պա ռա վա քա րի նը` դեռևս նա խագ
ծա նա խա հաշ վար կա յին փու լում է:

Չին չի նի կոո պե րա տի վը ձեռք է 
բե րել 1 Բե լա ռուս ՄՏԶ82 մակ նի շի 
տրակ տոր և գու թան, իսկ Պա ռա վա
քա րի նը` 1 Բե լա ռուս ՄՏԶ82 մակ նի
շի տրակ տոր և հա ցա հա տի կա հա վաք 
կոմ բայն: Նա վու րի, Չին չի նի և Պա ռա
վա քա րի կոո պե րա տիվ նե րը պա հանջ
վող տրակ տոր նե րը  և գ յուղ գոր ծիք
ներն ամ բող ջութ յամբ կստա նան 2015 
թ. մինչև hու նիս ա մի սը: 

§ Մար զի Վա րա գա վան, Վե րին 
Ծաղ կա վան, Տա վուշ, Չի նա րի, Արծ վա
բերդ, Ի ծա քար և Նո րա շեն հա մայնք
նե րի  ղե կա վար նե րը  դի մել են մարզ
պե տա րան` ի րենց հա մայնք նե րը ևս  
ընդգր կե լու վե րոնշ յալ ծրագ րում, ո րի 
հա մար մեր կող մից հա մա պա տաս
խան միջ նոր դա գիր է  ներ կա յաց վել 
ծրագ րի ղե կա վա րութ յա նը¦, ա սում է 
մարզ պե տա րա նի գյու ղատն տե սութ
յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ
յան պետ Վա ղար շակ Սու քո յա նը:

§Հա յաս տան¦ հա մա հայ կա կան  
հիմ նադ րա մի  ծրագ րե րի  շրջա նակ նե
րում, որ պես  տոհ մա յին  կո րիզ, դեռևս 

2011թ. ներկր վել էին  Ջեր սեյ ցե ղի 80 
գլուխ հղի ե րինջ ներ, ո րոնք ներ կա
յումս, խմբա կա յին կար գով, պահ վում 
են Լու սա ձոր հա մայն քի տա րած քում 
կա ռուց ված 150 գլխի  հա մար նա խա
տես ված ա նաս նա պա հա կան հա մա լի
րում: Իսկ 15 գլուխ էգ հոր թեր, որ պես 
երինջա ցու, կոո պե րա տիվ հի մունք նե
րով, տրա մադր վել են Կի րանց և Նա
վուր հա մայնք նե րին, ո րոնց հա մար ևս 
կա ռուց վել են ֆեր մա ներ: Ըն թաց քի 
մեջ են Բա րե կա մա վա նում նմա նա տիպ 
ֆեր մա յի կա ռուց ման  նա խագ ծա նա
խա հաշ վար կա յին աշ խա տանք նե րը: 

 2014թ. սկսվել և  ըն թա ցիկ տա
րում ա վարտ վել են Գան ձա քար և Գոշ 
հա մայնք նե րում մի նի ֆեր մա նե րի կա
ռուց ման աշ խա տանք նե րը, իսկ Արծ
վա բերդ և Բա րե կա մա վան հա մայնք
նե րում`  նա խա տես վում է ա վար տել  
2015 թ.:

Հիմ նադ րա մի կող մից Լու սա ձոր 
հա մայն քում գտնվող ա նաս նա պա հա
կան հա մա լի րում 2014թ. կա ռուց վել է 
նոր հոր թա նոց՝ տոհ մա յին հոր թեր բու
ծե լու և մի նի ֆեր մա նե րին տրա մադ րե
լու նպա տա կով: 

Հիմ նադ րա մի ա նաս նա պա հա կան 
հա մա լի րում կա ռուց վել են կա թի վե
րամ շակ ման, պան րի և խ տաց ված կե
րե րի ար տադ րա մա սեր: §Ի դեպ, հիմ
նադ րա մի կող մից կա թի 1 լիտ րը` 160 
դրա մով, մթե րում է կա տար վում նաև 
մար զի այլ հա մայնք նե րում: Ըն թա ցիկ 
տա րում նա խա տես վում է մթե րում 
կազ մա կեր պել նաև Բեր դի տա րա
ծաշր ջա նում առ կա կա թի ըն դուն ման 
կե տե րում (հա վաք ված կա թը կտե ղա
փոխ վի հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով): 
Սա րիգ յուղ և Այ գե հո վիտ հա մայնք նե
րում կա ռուց ված գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի կա յան նե րը սպա սար կում 
են Իջ ևա նի տա րա ծաշր ջա նի 15 հա
մայնք նե րի մոտ 6500 գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի¦, հա վե լում է Վա
ղար շակ Սու քո յա նը:

Մարզ պե տա րա նի մաս նա գետ նե րի 
խորհր դատ վութ յամբ, § Հիմ նա Տա վուշ¦ 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի կող մից 
2014թ. գար նա նը մար զի ցրտա հա
րութ յու նից տու ժած 25 հա մայնք նե
րի հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, անվ ճար 
կար գով, տրա մադր վել են 8000 հատ 
խա ղո ղի ար մա տա կալ ներ, իսկ 13 հա
մայն քի հո ղօգ տա գոր ծող նե րին՝  10000 
հատ ար քա յա նարն ջի տնկի ներ, ո րոնք 
օգ տա գործ վել են` ինչ պես այ գի նե րի 
վե րա կանգն ման, այն պես էլ` նո րե րի 
հիմն ման հա մար: Դի տա վան հա մայն
քում հիմն վել է 3.2 հա պտղա տու այ
գի, որ տեղ ա ճեց վե լու են հիմ նա կա
նում  ար քա յա նա րինջ, նուռ և թուզ, 
ին չի պա հան ջարկն օ րե ցօր ա վե լա նում 
է մեր հան րա պե տութ յու նում:

Նել լի Սա հակ յան
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Եր կօր յա այ ցի ըն թաց քում նրանք ե ղան « Բի գա» 
հայհո լան դա կան հա մա տեղ ձեռ նար կութ յու նում, որ տեղ 
ծա նո թա ցան ե լա կի և  ազն վա մո րու մշա կութ յան աշ խար
հում ար դեն լայն տա րա ծում գտած հիդ րո պո նիկ ե ղա նա
կին: Աշ խա տան քա յին խումբն այ ցե լեց նաև պա հա ծո նե

րի և բ նա կան հյու թե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող « Սամ 
Հար» ըն կե րութ յուն, որ տեղ ծա նո թա ցան ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը: « Ճա նա չո ղա կան 
այ ցի նպա տակն էր` պայ ման ներ ստեղ ծել գոր ծա րար կա
նանց հա մար` շփվե լու և հա ղոր դակց վե լու միմ յանց հետ, 
քա նի որ ի րա կա նաց նե լու  էին հա մա տեղ գոր ծու նեութ
յուն նույն ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ա կա նա տես ե ղան 
ձեռ նե րե ցութ յան հա ջող ված մո դել նե րի, ո րոնք կա րող է 
նոր ծրագ րե րի հիմք հան դի սա նալ: ՀԵԿԱն, հնա րա վո
րութ յան սահ ման նե րում, կա ջակ ցի խե լա միտ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մա նը», ա սում է ՀԵԿԱի նա խա գահ Լի լիթ 
Ա սատր յա նը: Ախ թա լա յի բնա կիչ Բել լա Վար դում յա
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ՏԵՍԱԿԵՏ

ԾՐԱԳՐԵՐ` ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՀՈՒՄՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԻՆԵՐՈՎ

§Համատեղ ջանքեր` հանուն զարգացման¦ ծրագրի շրջանակներում, §Հայաստանի 
երիտասարդ կանանց ասոցիացիան¦ (ՀԵԿԱ) հյուրընկալել էր Լոռու մարզի Ախթալայի 
տարածաշրջանի գործարար կանանց:

նը հու սով է, որ ՀԵԿԱի ա ջակ ցութ յամբ ի րենց տա րա
ծաշր ջա նում նույն պես կա րող են ստեղծ վել ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն: «Այն պես, ինչ պես մեզ սի րով ըն դու նե ցին 
« Բի գա» ըն կե րութ յու նում` ներ կա յաց նե լով տնտե սութ յու
նում ներդր ված նո րա գույն տեխ նո լո գիա յի ա ռա վե լութ
յուն նե րը, մի օր էլ մենք, ար տադ րա մա սի ստեղ ծու մից 
հե տո, փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով, կըն դու նենք 
հյու րե րի, կկազ մա կեր պենք  համ տես ներ: Մեր տա րա
ծաշր ջա նում բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը նույն պես 
նպաս տա վոր են ե լա կի և  ազն վա մո րու ա ճեց ման հա մար: 
Ան չափ տպա վոր ված եմ այ ցից և վե րա դառ նում եմ նոր 
ծրագ րե րով»,իր խոսքն ամ փո փում է տի կին Վար դում
յա նը: Շամ լու ղի բնա կիչ Գո հար Խա չիկ յանն էլ ոգ ևոր վել 
է Ա բով յա նի « Սամ Հար» հյու թե րի գոր ծա րա նի գոր ծու
նեութ յու նից ու աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մից: « Գոր ծա
րա նը թո ղար կում է մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա
պա տաս խան ար տադ րանք: Հե տաքրք րա կանն այն է, որ 
մեզ մոտ նույն պես ա ճում են սերկ ևիլ, մոշ, ե լակ, ազն վա
մո րի, դդում, ըն կույզ և  այլ մրգեր, ուս տի, նման ար տադ
րութ յան կազ մա կերպ ման դեպ քում` հում քի խնդիր չենք 
ու նե նա: Ու շագ րավ էին նաև ան տա ռա յին բու սա տե սակ
նե րից պատ րաստ ված մա րի նադ նե րը` թե ի րենց հա մա յին 
հատ կա նիշ նե րով, և թե ապ րան քա յին տես քով: Կար ծում 
եմ, ա ջակ ցութ յան դեպ քում, մեզ մոտ նույն պես կա րող 
ենք կազ մա կեր պել նման ար տադ րութ յուն»,նշում է տի
կին Խա չիկ յա նը:

«Այ ցը տվեց մեծ արդ յունք, քա նի որ մենք կա րո ղա
ցանք ա վե լի ման րակր կիտ ծա նո թա նալ ՀԵԿԱի ծրագ րե
րին ու մտահ ղա ցում ե րին: Ու շագ րավ էին հատ կա պես 
պա հա ծո յի գոր ծա րա նում ներդր ված նո րա գույն տեխ նո
լո գիա նե րը: Ես, որ պես նախ կին պա հա ծո յա գործ, ուղ ղա
կի հիա ցած եմ: Ոգ ևո րող էր նաև « Բի գա» ըն կե րութ յան 
գոր ծու նեութ յու նը, որ տեղ ու սա նե լի շատ նո րութ յուն ներ 

 Գե ղար քու նի քի մար զի Դդ մա շեն հա
մայն քում ա նաս նա բու ծութ յամբ զբաղ վե լը 
եր կա րամ յա ա վան դույթ ու նի: Ա վե լի քան 
735 տնտե սութ յուն ու նե ցող այս գյու ղում 
գրե թե չկա մի ըն տա նիք, որ տեղ չխնա մեն 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ:

Դաշ տա վա րութ յամբ զբաղ վելն այս տեղ 
ա ռանձ նա պես գրա վիչ չէ, քա նի որ, ել նե լով 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից, ոչ բո լոր 
բու սա տե սակ ներն են ա պա հո վում բարձր 
արդ յունք: Այս պի սով, բնակ չութ յան հիմ նա
կան զբաղ մուն քը դար ձել է ա նաս նա պա
հութ յու նը, ո րը նրանց հա մար հան դի սա
նում է ե կա մու տի աղբ յուր, նաև աշ խա տե լու 
հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում: Գ յու ղում խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի թիվն ար դեն 
հաս նում է 2000ի, ման րի նը` գե րա զան ցում 
է 3000ը: §Գ յու ղա ցին ցան կա նում է զար

գաց նել ա նաս նա պա հութ յու նը: Գ յու ղում 
առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը` 
ճյու ղի զար գաց ման հա մար: Առ կա 1956,8 
հա ա րո տա վայ րերն ու 691,2 հա խոտ հարք
ներն աչ քի են ընկ նում հա րուստ բու սա ծած
կով: Ար տադր վում է բարձ րո րակ կաթ և միս: 

Սա կայն, ճյու ղի զար գաց
մա նը խո չըն դո տող ա մե նա
մեծ հիմ նախն դի րը բրդի և 
կաշ վե հում քի մթե րում նե րի 
կազ մա կերպ ման բա ցա կա
յութ յունն է¦, ա սում է գյու
ղա պետ Ա վե տիս Ա վե տիս
յա նը: 

Գ յու ղա ցին տա րի նե րով 
կու տա կել է ար տադր ված 
բուրդն ու չգի տի, ինչ պե՞ս 
սպա ռի այն: Հաս կա նա լի 
պատ ճառ նե րով, շու կա յում 
էլ աս տի ճա նա բար նվա
զում է բրդի պա հան ջար
կը: Միակ ճա նա պար հը, 
ըստ գյու ղա պե տի, տա րա
ծաշր ջա նում բրդի և կաշ վե 
հում քի մթեր ման և վե րամ
շակ ման ար տադ րա մա սե րի 
ստեղ ծումն է: § Թերևս այն 

ֆի նան սա կան լուրջ ներդ րում ներ է պա
հան ջում, սա կայն, ի վեր ջո, ար ժե քա վոր 
այդ հում քա տե սակ նե րին այլևս չի սպառ նա 
փչա նա լու, ոչն չաց վե լու վտան գը: Միա ժա
մա նակ, դրանց արդ յու նա վետ օգ տա գոր
ծու մը կնպաս տի ա նաս նա պա հութ յան էլ 
ա վե լի զար գաց մա նը, ո րը դար ձել է գյու ղա
ցու միակ զբաղ մունքն ու ապ րուս տը հո գա
լու մի ջո ցը¦, հա վե լում է Ա վե տիս Ա վե տիս
յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

զԲՈՍԱՇՐջՈւթյԱՆ
 խթԱՆՈւՄ

Ìñ³·Çñ

Հեյ ֆեր Հա յաս տա նը Եվ րո պա կան Միութ յան ա ջակ ցութ յամբ, 
վեր ջերս կազ մա կեր պել էր «Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո
սաշր ջութ յան խթա նում» ծրագ րի եր րորդ հա մա ժո ղո վը և ծ րագ
րի ա ռաջ խա ղաց ման մի ջո ցա ռու մը: Հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր` 
միա վո րել զբո սաշր ջութ յան և հ յու րըն կա լութ յան ո լոր տի տար բեր 
շա հագր գիռ կող մե րին և ն րանց ձայ նը բարձ րաց նել ՀՀ կա ռա վա
րութ յան և պա տաս խա նա տու իշ խա նա վոր նե րի ա ռաջ՝ փոր ձե լով 
լու ծում եր գտնել այն խնդիր նե րին, ո րոնց հան դի պում են տու րիս
տա կան գոր ծա կա լութ յուն նե րը և տու րիզ մի ո լոր տում ծա ռա յութ
յուն ներ մա տու ցող նե րը:

 Մի ջո ցա ռու մը նաև ուղղ ված էր` խթա նե լու ծրագ րի ըն թաց քում 
ստեղծ ված Տա րա ծաշր ջա նա յին այ ցե լո ւի միաս նա կան փա թե թի, 
ծրագ րի կայք է ջի, ծրագ րի շրջա նակ նե րում մշակ ված §Գ յու ղա կան 
տու րիզմ¦ ու սում նա մե թո դա կան ձեռ նար կի, ծրագ րի թե մա տիկ 
բրոշ յուր նե րի, ծրագ րա յին բուկ լետ նե րի, լրա տու նե րի և ծ րագ րի 
շրջա նակ նե րում պատ րաստ ված այլ նյու թե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը:

§ Նո րա րա րա կան գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան խթա նում¦ ծրա
գի րը հա մա ֆի նա նա սա վոր վում է Եվ րո պա կան Միութ յան կող մից: 
Ծ րա գիրն 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 րա գիրն 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:

Ինչ պես նշել է Հեյ ֆեր Հա յաս տա նի տնօ րեն Ա նա հիտ Ղա զանչ
յա նը, ծրագ րի շրջա նակ նե րում մշակ ված § Տա րա ծաշր ջա նա յին այ
ցե լո ւի միաս նա կան փա թե թը¦ (§ՏԱՄ¦) 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 հա մա կար գում ան նա խա դեպ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ ման հար ցում: § 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 րո պա կան Միութ յան կող մից՝ Եվ րո պա կան 
հարևա նութ յան և գոր ծըն կե րութ յան գոր ծի քի մի ջո ցով:

§Հեյֆեր Հայաստան¦ ՀԿ

կա յին», ա սում է Ախ թա լա յի բնա կիչ Ա նուշ Մել քում յա նը, 
ով նա խա տե սել է ստեղ ծել վայ րի հա տապ տուղ նե րի հա
վաք ման և մ թեր ման կետ, կազ մա կեր պել պա հա ծո յի ար
տադ րութ յուն:

Ախ թա լա յի բնա կիչ Սի րա նուշ Հով հան նիս յանն էլ 
նա խա տե սել է հիմ ել բու սա կան թե յա տե սակ նե րի ար
տադ րա մաս: « Լո ռու մար զում կան բազ մա պի սի ար ժե
քա վոր բու սա տե սակ ներ` ուրց, դաղձ, խնկա ծա ղիկ, սրո
հունդ և  այլն, ո րոն ցից, չո րաց ման ե ղա նա կով, կա րե լի է 
թե յեր ստա նալ, ին չի պա հան ջար կը մեծ է ար տերկ րում: 
Ե թե գոր ծիդ մեջ հո գի ու սեր ես դնում, ըն թաց քը հա ջող 
է լի նում: Աշ խա տե լուց էլ` չես հոգ նում»,հա վե լում է տի կին 
Հով հան նիս յա նը:

ՀԵԿԱի ծրագ րե րից մեկն էլ վե րա բե րում է տա րա
ծաշր ջա նում բրդի մթեր ման ու վե րամ շակ ման կազ մա
կերպ մա նը, ինչ պես նաև գոր գա գոր ծա կան փոքր ար
տադ րա մա սե րի ստեղծ մա նը: Ի դեպ, կա նանց ա սո ցիա
ցիան նա խա տե սել է բո լոր ար տադ րութ յուն նե րի գծով 
կազ մա կեր պել նաև ի րաց ման գոր ծըն թա ցը:

 Գոր ծա րար կա նանց խում բը ե ղավ նաև Ծի ծեռ նա
կա բեր դում և Ա բով յա նի Սուրբ Հով հան նես ե կե ղե ցում: 
Ա ռա ջի կա յում գոր ծա րար կա նանց հա մար կկազ մա կերպ
վեն ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ` մաս նա գի տա կան 
հմտութ յուն ներ ու գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով:

Նել լի Սա հակ յան
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 Նկ.1. Հիվանդության ախտանիշները  
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ԿՈՐԻզԱՎՈՐՆԵՐԻ ԾԱԿՈՏԿԵՆ 
ԲԾԱՎՈՐՈՒթյՈՒՆ 

Clasterosporum carpophilum Aderh
Սն կա յին հի վան դութ յուն նե րը 

դաս վում են ին ֆեկ ցիոն (վա րա կա
յին) հի վան դութ յուն նե րի շար քին. 
դրանք  շատ տա րած ված ու բազ մա
զան են: Հի վան դութ յան տա րած ման 
պատ ճառ կա րող են դառ նալ ծա ռե րի 
տար բեր մե խա նի կա կան վնաս վածք
նե րը, ո րոնց մեջ թա փան ցում են 
սնկե րի սպոր նե րը, զա նա զան վնա
սա տու նե րը, ինչ պես նաև սեր մե րի, 
հո ղում մնա ցած սպոր նե րի, աղ տոտ
ված բույ սե րի մնա ցորդ նե րի, քա մու, 
ագ րո տեխ նի կա կան գոր ծիք նե րի, 
անձր ևի կա թիլ նե րի, վեր ջա պես կեն
դա նի նե րի և մար դու մի ջո ցով:
Կեն սա կեր պը

 Հի վան դութ յան հա րու ցիչ սուն կը 
(Clasterosporum carpophilum) ձմե ռում 
է վա րակ ված  շվե րի մեջ թա փան ցած 
սնկա մարմ նի կամ կեղ ևի ծալ քե րում 
պահ պան ված սպոր նե րով: Ս պոր նե
րը ձմե ռում են նաև ծա ռե րին մնա ցած 
կամ թափ ված, վա րակ ված տերև նե րի 
և պ տուղ նե րի վրա: Ձմ ռան տաք ե ղա
նա կին (450C) և գար նա նը հա րու ցիչն 

ա ռա ջաց նում է նոր սպոր ներ, ո րոնք 
ձմե ռած սպոր նե րի հետ հան դի սա նում 
են հի վան դութ յան տա րած ման աղբ
յուր: Անձր ևի ժա մա նակ, ջրի կա թիլ նե
րի մի ջո ցով, սպոր նե րը կա րող են վա
րա կել նաև ծա ռի ա ռողջ մա սե րը:

Վ նա սի ախ տա նիշ նե րը
Վա րակ վում են ծա ռե րի բող բոջ նե

րը, տերև նե րը, պտուղ նե րը և միամ յա 
շվե րը: Տերև նե րի վրա վա րակն ար տա
հայտ վում է կլոր, սկզբում` կարմ րա մա
նու շա կա գույն,  կարմ րա գոր շա վուն, 
հե տա գա յում` բաց շա գա նա կա գույն 
բծե րի ձևով, ո րոնք պար փակ ված են 
ա վե լի մուգ, կարմ րա շա գա նա կա գույն 
ե րի զով: Սկզբ նա կան շրջա նում բծե րը 
շատ մանր են, իսկ  12 շա բաթ անց, 
բծե րի փո խա րեն, ա ռա ջա նում են  անց
քեր:  Վա րակ ված տերև նե րը մաս նա կի 
կամ լրիվ չո րա նում են, տեր ևա կո թու նի 
վա րակ ման դեպ քում` նաև թափ վում: 
Ծի րա նե նու մոտ, շվե րի վա րա կը տե
ղի է ու նե նամ հիմ նա կա նում աշ նա նը, 
երբ հոկ տեմ բե րի վեր ջին, նո յեմ բե րի 
սկզբնե րին անձր ևա յին, հատ կա պես` 
մա ռախ լա պատ ե ղա նակ է: Աշ նանն 
ար դեն կազ մա կերպ ված բող բոջ նե
րը վա րակ վում են, ա պա նո յեմ բե րի 
վեր ջե րին և դեկ տեմ բե րի սկզբնե րին 
(հատ կա պես՝ տաք տա րի նե րին), բող
բոջ նե րի շուր ջը հյուս վածք նե րը մա
հա նում են` ա ռա ջաց նե լով բա վա կա
նին մեծ, նկա տե լի բծեր, ո րոնք եր բեմն 
ընդգր կում են շվի կե սից ա վե լին: Շ վե

րի վրա ա ռա ջա նում են կե տան ման, 
ա պա 25 մմ մե ծութ յան կարմ րա վուն 
բծեր, դրանք սկզբում կլո րա վուն են, 
հե տա գա յում` եր կա րա վուն, ա վե լի 
ուշ ճաքճք վում, ճեղք վում են: Եր բեմն 
ա ռա ջա ցած վեր քե րից խե ժա հո սութ
յուն Է նկատ վում: Ու ժեղ վա րա կի առ
կա յութ յան դեպ քում, մա նա վանդ, երբ 
աշ նա նը բու ժում ներ, սրսկում ներ չեն 
կա տար վում, ար դեն դեկ տեմ բեր ամ
սին վա րա կը կա րող է օ ղա կաձև ընդգր
կել շի վը և չո րաց նել այն: 

Պ տուղ նե րի վրա վա րա կի ար տա
հայտ ման տար բեր ձևեր կան: Սկզ
բում, պտուղ նե րի  վրա ա ռա ջա նում են 
կարմ րա գոր շա վուն մանր կե տան ման 
բծեր, հե տա գա յում բծե րը մե ծա նում 
են, ա պա ըն դու նում մի տե սակ գորտ
նու կի տեսք: Ու ժեղ վա րա կի դեպ քում, 
բծե րը միա ձուլ վում և կեղ ևա կա լում են: 
Եր բեմն բծե րը, գորտ նուկ նե րը ընկ նում 
են, ա ռա ջաց նում փո սիկ ներ, խո ցեր, 
ո րոն ցից կա րող Է խե ժա հո սութ յուն 
նկատ վել (սա լո րե նի): Խիստ ընկ նում 
Է պտուղ նե րի ապ րան քա յին տեսքն  ու 
ո րա կը: 

Ա ռանձ նա պես վտան գա վոր է բող
բոջ նե րի ու ծա ղիկ նե րի վա րակ վե լը: 
Հի վանդ բող բոջ նե րը մա հա նում են: Ի 
տար բե րութ յուն ցրտա հար վա ծի` այդ
պի սի բող բոջ նե րը սև, մի տե սակ լա
քա պատ վա ծի տեսք ու նեն:  Ծա ռի 
վրա ա վե լի ու ժեղ վա րակ վում են ներք
ևի հար կա բաժ նի տերև նե րը և պ տուղ
նե րը:

Հի վան դութ յան տա րած ման և ծա
ռե րի վա րա կի կան խա տես ման հա մար 
պետք է հաշ վի առ նել այն, որ սուն կը 
զար գա նում է տաք և խո նավ ե ղա նակ
նե րին: Ծա ռե րի վա րակ ման աղբ յուր 
կա րող են դառ նալ ձմե ռած սպոր նե րը 
և սն կա մար մին նե րը: Հի վան դութ յան 
վաղ գար նա նա յին բա ցա հայտ ման հա
մար այ գում կի րառ վում է  ու ղեր թա յին 
վի զո ւալ դի տարկ ման մե թո դը, ո րի ժա
մա նակ հե տա զոտ վում են շվե րը, բող
բոջ նե րը, իսկ ա վե լի ուշ` նաև տերև
ներն ու պտուղ նե րը:  

Հի վան դութ յան դեմ կի րառ վող 
ին տեգ րաց ված պայ քա րի

բա ղադ րիչ նե րը

Մե խա նի կա կան մե թոդ
1. Աշ նա նը` տեր ևա թա փից հե տո, 

կտրել վա րակ ված շվե րը և հա վա քել 
ծա ռե րի վրա մնա ցած ու թափ ված հի
վանդ պտուղ նե րը, տերև ներն ու ոչն
չաց նել:

2. Ծա ռե րի բներն ու կմախ քա յին 
ճյու ղե րը անհ րա ժեշտ է սպի տա կեց նել 
20 %ոց կրա կա թով: Ս պի տա կե ցու մից 
ա ռաջ բներն անհ րա ժեշտ է սուր դա
նա կի և խո զա նա կի օգ նութ յամբ  մաք
րել  մա հա ցած, կի սա պոկ կեղ ևից: 

3. Խե ժա հո սող վեր քե րը մաք
րել, կտրել՝ մի փոքր ընդգր կե լով նաև 
ա ռողջ հյուս ված քից, վա րա կա զեր ծել 
3%ոց պղնձար ջաս պի լու ծույ թով, չո
րա նա լուց հե տո, վեր քը ծած կել այ գու 
մա ծի կով:

4. Ե թե ծա ռի վրա կան ցրտա հա
րութ յան ճեղ քեր, դրանք անհ րա ժեշտ 

Ա նաս նա բույժ նե րի Եվ րո պա կան 
ֆե դե րա ցիան 2013ին հան դես ե կավ 
հայ տա րա րութ յամբ, որ խո զե րի աֆ
րիկ յան ժան տախ տի տա րա ծու մը 
գնա լով ա վե լա ցել է` մաս նա վո րա
պես, հաս նե լով Լիտ վա, ա պա`  ՌԴ և 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յուն: Այս 
պայ ման նե րում, բա ցի պայ քա րից և 
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րից, 
խոր հուրդ է տրվում մտա ծել նաև այ
լընտ րան քա յին ա նաս նա բու ծութ յուն 
զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ: 

Կ րաս նո դա րի երկ րա մա սում, այս 
ա ռու մով, դեռ անց յալ տար վա նից քայ լեր 
են ար վում. երկ րա մա սի իշ խա նութ յուն
ներն ա ռա ջար կում են խո զա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն նե րին, այ լընտ րան քային 
ա նաս նա բու ծութ յան անց նե լու դեպ քում, 
լուրջ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն` փոխ
հա տու ցե լով կա տար վե լիք ծախ սե րի 

մինչև 90 %ը: Ա ռայժմ հայտ նի չէ, թե այս
տեղ գոր ծո ղութ յուն ներն ինչ  ուղ ղութ յամբ 
կզար գա նան, բայց ա հա Լիտ վա յում և ՌԴ 
Ս մո լենս կի մար զում, այ լընտ րան քա յին 
ա նաս նա բու ծութ յան ա ռու մով, ակ նա ռու 
հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել. եղ ջե րու ներ 
բու ծե լով` այդ տնտե սութ յուն ներն ար դեն 
երկ րորդ տա րում հասց րել են ի րենց տա
րե կան շրջա նառ վող գու մա րը` մինչև 100
150 հա զար եվ րո յի:  Կեն դա նի նե րի վրա 
լիտ վա ցի ներն ու սմոլ յակ նե րը (այդ պես 
են ի րենց կո չում այդ մար զի բնա կիչ նե րը) 
խոր հուրդ են տա լիս կանգ առ նել` հաշ վի 
առ նե լով հետև յալ հան գա մանք նե րը:

Եղ ջե րու ի (եղ նի կի) մի սը շատ քիչ 
ճարպ է պա րու նա կում, աչ քի է ընկ նում 
բարձր հա մա յին հատ կութ յուն նե րով, նաև 
դիե տիկ է հա մար վում, այդ պատ ճա ռով 
կա յուն բարձր պա հան ջարկ ու նի շատ 
երկր նե րում,  ա ռա ջին հեր թին` Գեր մա
նիա յում և Դա նիա յում: Մ սի գի նը, ըստ 
երկր նե րի և  որ սի սե զո նի, տա տան վում է 
520 եվ րո/կգ սահ ման նե րում:

Ամ բող ջա կան կեն դա նին վա ճառ վում 
է հետև յալ գնե րով` մատ ղա շը` 1000 եվ րո` 
եղ ջե րու ի և 700` եղ նի կի հա մար: Հա սուն 
կեն դա նի նե րի գի նը, կա րող է հաս նել 
40005000 եվ րո յի, քա նի որ դրանք վե
րար տադ րութ յան հա մար պատ րաստ ցե
ղա կան կեն դա նի ներ են:

Բա ցի ապ րան քա յին նպա տակ նե
րից, դրանց կա րե լի է պա հել ագ րոէ կո 
տու րիզ մի հա մար. եվ րո պա ցի նե րը շատ 
են սի րում ե րե խա նե րի հետ այ ցե լել նման 
տնտե սութ յուն ներ, որ տեղ ե րե խա նե
րը կե րակ րում, շփվում են կեն դա նի նե րի 
հետ: Ն ման այ ցե լու նե րը, սո վո րա բար, 
վճա րում են 23 եվ րո, իսկ տա րե կան 
դրանց թի վը կազ մում է մի քա նի հա զար:

Եղջ յուր նե րը, մինչ դրանց կարծ րա
ցու մը, կտրում և վա ճա ռում են Չի նաս
տա նում, Կո րեա յում և մի շարք ա սիա կան 
երկր նե րում, որ տեղ դրան ցից բարձր պա
հան ջարկ ու նե ցող դե ղո րայք են պատ

րաս տում: Բա ցի այդ, հա սու նա ցած եղջ
յուր նե րը, որ տա րին մեկ նո րաց վում են,  
դրա հա մար լրա ցու ցիչ աշ խա տանք չեն 
պա հան ջում և կա րող են վա ճառ վել 250
500 եվ րո յի սահ ման նե րում:

Բա ցի մսե ղի քի, ամ բող ջա կան կեն
դա նի նե րի և  եղջ յուր նե րի վա ճառ քից,  
այդ կեն դա նի նե րը կա րող են վա ճառ վել 
նաև որ սի հա մար: Իս պա նիան, որ 1000 
հեկ տա րի վրա ու նի 50 հա զա րից ա վե
լի տնտե սութ յուն, ո րոնց մի զգա լի մա սը 
նաև որ սի հնա րա վո րութ յուն ներ է տրա
մադ րում, տա րե կան այս տե ղից 6 մի
լիարդ եվ րո յի ե կա մուտ է ստա նում:

Թե որ քան ե կամ տա բեր է այս ար
տա սո վոր բիզ նե սը, իսկ շու կան` ոչ հա
գե ցած, ցույց է տա լիս Նոր Զե լան դիա յի 
օ րի նա կը` ու նե նա լով ըն դա մե նը 1,5 մլն 
գլ խա քա նակ, նրանք հա մաշ խար հա յին 
շու կա յի այս սեգ մեն տը գրա վել են ար դեն 

55 %ով` միա ժա մա նակ  90 %ով բա վա
րա րե լով Գեր մա նիա յի պա հան ջար կը:

Վեր ջին 23 տաս նամ յակ նե րում թափ 
ա ռած եղջ րա բու ծութ յան զար գաց մա նը 
շատ են նպաս տել եղ ջե րու նե րի բուծ ման 
Եվ րո պա կան ֆե դե րա ցիան (FEDFA) և Եղ
ջե րու նե րի և  այլ սմբա կա վոր կեն դա նի նե
րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիան (IDUBA):

Մեր երկ րի հա մար հա վա սա րա պես 
ըն դու նե լի կլի նի այս գե ղե ցիկ կեն դա նի
նե րի բու ծու մը թե’ նա խա լեռ նա յին, և լեռ
նա յին շրջան նե րում` պարս պա պատ ված 
ան տառ նե րում, ո րոնց կից նաև կե րա յին 
մշա կա բույ սե րով ցան քա տա րա ծութ յուն
ներ կան, և  ո րոնք հիմ ա կա նում կօգ տա
գործ վեն տու րիզ մի և  որ սի հա մար. ցած
րա դիր նա խա լեռ նա յին տա րածք նե րում` 
տու րիզ մի և մ սի ար տադ րութ յան նպա
տակ նե րով:

Որ պես մեկ նար կա յին` կա րե լի է բե
րել Ս մո լենս կի մար զում այժմ բար գա վա
ճող «Դ նեպր Խոլմ» որ սոր դա կան տնտե
սութ յան ա ռա ջին քայ լե րի օ րի նա կը, 
ո րոնք ներկ րել են ի րենց կեն դա նի նե րին 
Անգ լիա յից` 5 ա րու և 45 էգ՝  Woburn և 
Warnham տնտե սութ յուն նե րից, և տե ղա
կա յել 15 հա տա րա ծութ յան վրա: Այ սօր 
դրանց գլխա քա նա կը մո տե նում է շուրջ 
100ի: Ձ մե ռե լու հա մար գո մեր են կա
ռուց վել, ո րոնց նա խա գի ծը, ինչ պես և  
անձ նա կազ մի ու սու ցու մը, ա պա հո վել են 
անգ լիա ցի նե րը: Ն րանք նաև ա ռա ջար կել 
են ա րա ծե ցու մը հա մալ րող հա տուկ հա
վե լում եր, ո րոնք նպաս տում են եղջ յուր
նե րի արդ յու նա վետ զար գաց մա նը: Տն
տե սութ յու նում ար դեն մսե ղի քի վա ճառ քի 
սկզբունք գո յութ յուն ու նի` խո տան ված 
կեն դա նի նե րի հաշ վին: Նա խագծ վում է 
քո թե ջա յին հա մա լիր` որ սորդ նե րի հա
մար, ո րը սպաս վում է Եվ րո պա յից: Այս 
ա մե նը 2 տար վա հա մար ա վե լի քան գո
հա ցու ցիչ է:  

Վ Հ 
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5Å     

Անտառատունկ
Հայոց ցեղասպանության 100ամյա 

տարելիցի առթիվ
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ԿՈՐԻզԱՎՈՐՆԵՐԻ 
ԾԱԿՈՏԿԵՆ 

ԲԾԱՎՈՐՈՒթյՈՒՆ 
Clasterosporum carpophilum Aderh

 

 
 Նկ. 2. Ծիրանի վարակված պտուղները    
վարակը    պտղի և տերևի վրա    

է մաք րել խո զա նա կով, վա րա
կա զեր ծել 3%ոց պղնձար ջաս
պի լու ծույ թով, ծած կել այ գու 
մա ծի կով:

Ագ րո տեխ նի կա կան մե թոդ
1. Ծա ռե րի միջ շար քա յին 

տա րա ծութ յուն նե րը վա րել, 
մերձբ նա յին  տա րա ծութ յուն
նե րը  փո րել: 

2. Է տի մի ջո ցով բա րե լա վել 
օ դա փո խութ յու նը սա ղար թի 
սահ ման նե րում, կտրել ու ժեղ  
խե ժա հո սող ճյու ղե րը:      

 
Քի միա կան պայ քար

Քա նի որ քի միա կան պայ
քա րը հիմ նա կա նում կա
տար վում է պղինձ 
պա րու նա կող պատ
րաս տուկ նե րով,  պետք 
է հաշ վի առ նել այն, 
որ  կո րի զա վոր նե րը  
(հատ կա պես` դեղ ձե
նին) շատ    զգա յուն են 
այդ պատ րաս տուկ նե
րի նկատ մամբ:

Տ ե ր  և ա  թ ա  փ ի ց 
ա ռաջ ծա ռե րը սրսկել 
3%ոց բոր դո յան հե
ղու կով: Բող բոջ նե
րի ուռ չե լու շրջա նում, 
ծաղ կա թա փից հե տո, և 
դ րա նից 1012 օր անց, 
ի րա կա նաց նել սրսկում ներ՝ 
տար բեր պատ րաս տուկ նե րի 
կի րառ մամբ:

Ծի րա նե նին սրսկել  § Խո
րուս¦ (ազ դող նյու թը՝ ciprodinil) 
0.035 %  (3,5 մլ՝ 10 լիտր ջրին),     
§Պե նո պազ¦ (ազ  դող նյու թը՝ 
penconazol) 0.4 % (40.0 մլ՝ 10 
լիտր ջրին)),    § Տո պազ¦  (ազ
դող նյու թը՝ penconazol)  0.05% 

(5,0 մլ՝ 10 լիտր ջրին)), §Սկոր¦  
(ազ դող նյու թը՝ difenakonazol) 
0.02% (2,0 մլ՝ 10 լիտր ջրին), 
§Տ րի ֆոն¦ (ազ դող նյու թը՝ 
triadimefon) 0.015% (1.5 գր՝ 10 
լիտր ջրին))  և  այլ արդ յու նա
վետ ֆուն գի ցիդ նե րով:

Խս տո րեն պահ պա նել 
սպաս ման ժամ կետ ներն ու 
սրսկում նե րի թույ լատ րե լի 
քա նա կութ յու նը: Բո լոր մի ջո
ցա ռում ներն ի րա կա նաց նել` 
ան կախ ծա ռե րի վրա բեր քի 
առ կա յութ յու նից:

Անձրև նե րից, հատ կա պես` 
մա ռախ լա պատ օ րե րից հե
տո, կա տար ված սրսկում նե րը 
ա վե լի քիչ արդ յու նա վետ են: 

Սրս կում նե րը, տաք և չոր ե ղա
նա կին,  վե րո հիշ յալ պատ րաս
տուկ նե րով ա պա հո վում են 
բարձր արդ յու նա վե տութ յուն:

Ար մե նակ ՏերԳ րի գորյան,
գյու ղատն տե սա կան

 գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու
Հա յաս տա նի  ազ գա յին ագ րա րա յին 

հա մալ սա րան

Արդ յու նա բե րա կան գի նե գոր ծութ յան 
ա վե լի քան 6000 տար վա պատ մութ յուն ու
նե ցող Հա յաս տա նը, դժբախ տա բար, օ ղի 
խմող եր կիր դար ձավ՝ սկսած 1950ա կան
նե րից: Ամ բող ջա կան գնա հա տա կա նը թող
նե լով մաս նա գետ նե րին` այ նու ա մե նայ նիվ, 
չի կա րե լի չնշել մեկ կար ևոր հան գա մանք. 
խորհր դա յին վար չահ րա մա յա կան հա մա
կար գում` Կ րեմ լում ո րոշ վեց, որ Հա յաս տա
նում անհ րա ժեշտ է ար տադ րել քաղցր գի
նի ներ, ո րոնց սպա ռու մը գի նու շու կա յում 
չնչին տե սա կա րար կշիռ է կազ մում: Փո
խա րե նը ծաղ կեց հայ ի րա կա նութ յան հետ 
միայն խիստ ա նուղ ղա կի կապ ու նե ցող օ ղու 
արդ յու նա բե րութ յու նը, ան շուշտ՝ կոն յա կա
գոր ծութ յան հետ մեկ տեղ:

Ան կա խութ յան տա րի նե րին, բնա կա նա բար, 
հա յե րը սկսե ցին վե րա դառ նալ ար մատ նե րին: 
Եր կար սպաս ված վե րա կեր պա րա նա փո խութ յու
նը սկսված է՝ հա յե րը, որ պես գի նի խմող ազգ, 
վե րա դառ նում են ի րենց նախ կին կյան քին, դան
դաղ, բայց հաս տա տուն քայ լե րով: Հատ կա պես 
վեր ջին մի քա նի տա րում խիստ ցան կա լի դրա
կան տե ղա շարժն այլևս միայն ցան կութ յուն չէ, 
այլ հա ճե լի ի րա կա նութ յուն: Այդ հա ճե լի ի րա կա
նութ յու նը, մաս նա վո րա պես, ար տա ցոլ ված է Ագ
րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան 
մի ջազ գա յին կենտ րո նի (ԱՀԿՄԿ)՝ վեր ջերս 
ի րա կա նաց րած ե լա կե տա յին ու սում ա սի
րութ յան արդ յունք նե րի մեջ, ո րոնք կա րող 
են օգ տա կար լի նել Հա յաս տա նում ժա մա
նա կա կից գի նե գոր ծութ յան զար գաց մամբ 
շա հագր գիռ մարդ կանց ու կա ռույց նե րի հա
մար:

Ու սում ա սի րութ յու նը կա տար վել է 
Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ
ցութ յան ըն կե րակ ցութ յան (GIZ) ֆի նան սա
վոր մամբ և վե րա բե րում է գի նու առևտ րի 
դի նա մի կա յին և  առևտ րի աշ խար հագ րութ
յա նը, վի ճա կագ րա կան և մակ րոտն տե սա
կան ցու ցա նիշ նե րին, գի նե գոր ծա րան նե րի 
ի րա վի ճա կա յին գնա հատ մա նը, կա ռա վար
ման գնա հատ մա նը և հմ տութ յուն նե րի հե
տա զոտ ման արդ յունք նե րին: Ու սում ա սի րութ
յան խնդիրն էր` ու սում ա սի րել գի նե գոր ծութ յան 
ո լոր տի ներ կա ի րա վի ճա կը և բա ցա հայ տել զար
գաց ման մշտա դի տարկ ման մակ րոտն տե սա կան, 
վի ճա կագ րա կան և  ո լոր տա յին ե լա կե տա յին ցու
ցա նիշ նե րը՝ շեշ տադ րե լով արդ յու նա բե րութ յան, 
մա տա կա րար նե րի և գոր ծըն կեր նե րի հա րա բե
րակ ցութ յու նը:

ՀՀ 20102020 թթ. գյու ղի և գ յու ղատն տե
սութ յան կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան 
մեջ կա ռա վա րութ յու նը, ի թիվս հա վել յալ ար ժեք 
ստեղ ծող վե րամ շա կող այլ ճյու ղե րի, գի նե գոր
ծութ յա նը նույն պես ա ռաջ նա հերթ դեր է վե րա
պա հել: Սա խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ
յան ո լոր տում առ կա վեր ջին ի րո ղութ յուն նե րի 
հան դեպ կա ռա վա րութ յան հա մար ժեք և տ րա
մա բա նա կան /կոնստ րուկ տիվ/ վե րա բեր մունք 
է նա խան շում, ո լորտ, որն ան կա խութ յու նից ի 
վեր  թևա կո խել է ակն հայ տո րեն ո րա կա պես նոր, 
դրա կան զար գա ցում ե րի փուլ: 2008 թ. 186 հազ. 
տոն նա յից 2013 թ. խա ղո ղի ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րը հա սել են 241 հազ. տոն նա յի: Այս ա ճը 
հնա րա վոր դար ձավ գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում 
ի րա կա նաց ված տե ղա կան և  օ տա րերկր յա ներդ
րում ե րի շնոր հիվ: Հա մա պա տաս խա նա բար, 
գի նու ար տադ րութ յունն էլ գրան ցում է դան դաղ, 
բայց կա յուն աճ (4,4ից 6,5 մլն լիտր 2009 թ.ից 
մինչև 2013 թ. ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում): Ի 
դեպ, նշված հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում գի նու 
ար տա հա նու մը գրե թե ե ռա պատկ վել է: Ճիշտ է, 
ար տա հան ման էա կան մաս նա բա ժի նը կազ մում 
են մրգա յին գի նի նե րը, սա կայն խա ղո ղի գի նին էլ 
գնա լով ա վե լի մեծ ճա նա չում է ձեռք բե րում ար
տա հան ման շու կա յում: Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յու նը շա րու նա կում է մալ ա մե նա մեծ և  ա ռա
վել ա րագ զար գա ցող շու կան, ո րին հետ ևում են 
Միաց յալ Նա հանգ նե րը և Գեր մա նիան: Հայ կա
կան գի նի ներն ար տա հան վում են նաև Իս րա յել, 
Չի նաս տան, Վ րաս տան, Բե լա ռու սիա յի Հան րա
պե տութ յուն, Ֆ րան սիա և շատ ու րիշ երկր ներ:

Ու սում ա սի րութ յան են թարկ ված 27 գի նե
գոր ծա րան նե րի մե ծա մաս նութ յու նը փոք րա ծա
վալ ար տադ րող ներ են: Ո րոշ գի նե գոր ծա րան ներ 
այ ցե լու ներ են ըն դու նում ի րենց ար տադ րա կան 

տա րածք նե րում, այդ պի սով՝ գի նու ո րո շա կի քա
նա կութ յուն վա ճառ վում է տե ղում անց կաց վող 
համ տես նե րի օգ նութ յամբ: Գի նե գոր ծա րան նե րի 
շուրջ 70 տո կոսն ու նի համ տե սի սրահ ներ: Եվս 
մեկ դրա կան մի տում կա այն ա ռու մով, որ գի նե
գոր ծա րան նե րը լայ նո րեն հա մա գոր ծակ ցում են 
մա տա կա րար ման շղթա յի այլ մաս նա կից նե րի՝ 
ֆեր մեր նե րի, այլ գի նե գոր ծա րան նե րի, խորհր
դատ վա կան կա ռույց նե րի, կրթա կան հաս տա
տութ յուն նե րի, գոր ծա րար հան րութ յան և  այ լոց 
հետ: Խա ղո ղի ան խա փան մթե րում եր ա պա հո
վե լու հար ցում, գի նե գոր ծա րան նե րի մե ծա մաս
նութ յունն ա պա վի նում է հենց խա ղող ար տադ րող 
ֆեր մեր նե րին:

 Հարկ է ափ սո սան քով նշել, որ, հա մա ձայն 
ու սում ա սի րութ յան արդ յունք նե րի, կրթա կան 
հա մա կար գը գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի 
հա մար կար ևոր գոր ծըն կեր չի հա մար վում. գի
նե գոր ծա րան նե րի պա տաս խա նա տու նե րը մի
ջին և բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի դա սա խոս նե րից, ընդ հա
նուր առ մամբ, մեծ ակն կա լիք ներ չու նեն` մաս նա
գի տա կան խորհր դատ վութ յան ա ռու մով: Սա չի 
կա րող հար ցեր չա ռա ջաց նել, սա կայն ու սում ա
սի րութ յունն այս ի րո ղութ յան բա ցատ րութ յունն էլ 
է տվել. գի նե գոր ծա րան նե րի ղե կա վար նե րի 37%
ը մաս նակ ցում, իսկ 78%ն  էլ ցան կութ յուն ու նի 

մաս նակ ցել բու հե րի և մի ջին մաս նա գի տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի ու սում ա կան պլան նե րի 
մշակ մա նը: Սա նշա նա կում է, որ հնա ցած կրթա
կան հա մա կար գը հետ է մում ար տադ րութ յան 
զար գաց ման ներ կա տեմ պե րից ու ի րո ղութ յուն
նե րից: Հե տա զո տութ յու նը ցույց է  տվել, որ գի
նու ո լորտն ա վե լի բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող 
աշ խա տող նե րի կա րիք ու նի, սա կայն կրթա կան 
հա մա կարգն իր շրջա նա վարտ նե րին չի օժ տում 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով և հմ տութ յուն նե րով: 
Ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի ա վե լի քան 50 
%ը նշել է, որ պետք է ու ժե ղաց նել ու սում ա կան 
պլան նե րի գործ նա կան բա ղադ րի չը, իսկ 37 %ը 
նշել է, որ անհ րա ժեշտ է կրթա կան ծրագ րեր մշա
կել՝ գոր ծակ ցե լով մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ: Ըստ պա տաս խա նա տու նե րի, սա 
հնա րա վո րութ յուն կտա ա ռա ջա տար մի ջազ գա
յին հա մալ սա րան նե րից Հա յաս տան բե րել հա մա
պա տաս խան մաս նա գի տա կան լա վա գույն փոր
ձը (որն ար դեն ա նում է ԱՀԿՄԿ հիմ ադ րա մի և 
Սե մի նա Քոն սալ թինգ ՍՊԸի ստեղ ծած Եր ևա նի 
(Ի ՎիԷն) գի նու ա կա դե միան):

 Հարց մա նը մաս նակ ցած գի նե գոր ծա րան նե
րի պա տաս խա նա տու նե րը, որ պես գի նու արդ
յու նա բե րութ յան զար գաց ման խո չըն դոտ, նշել 
են խա ղո ղի ցածր ո րա կը (կամ գի նու ո րո շա կի 
տե սակ նե րի հա մար խա ղո ղի հա մա պա տաս
խան սոր տե րի բա ցա կա յութ յու նը), ի րա վա կան 
կար գա վոր ման խնդիր նե րը և հար կա յին բե ռը, 
գի նե գործ մաս նա գետ նե րի պա կա սը, հնա ցած և  
ա նարդ յու նա վետ սար քա վո րում ե րը, պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան պա կա սը, հայ րե նա կան և  ար տա
հան ման շու կա նե րում ըն կե րութ յան ար տադ րան
քի մա սին ցածր ի րա զեկ վա ծութ յու նը:

 Հե տաքրք րա կան արդ յունք ներ են ստաց վել 
նաև կա ռա վար ման հա մա կար գե րի և հմ տութ
յուն նե րի գնա հատ ման հիմ ա կան հե նա նի շե րի 
ա ռու մով: Ու սում ա սի րութ յան վե րա բեր յալ հաշ
վետ վութ յանն ամ բող ջութ յամբ կա րե լի է ծա նո
թա նալ ԱՀԿՄԿ հիմ ադ րա մի կայ քի Pablications 
բաժ նում:

Սոս Ա վե տիս յան 
ԱՀԿՄԿ հիմ նադ րա մի հան րա յին 

կա պե րի մաս նա գետ

«Ս ևան» Ազ գային պարկի Մար տունու մաս նաճ յու ղում 
ա վարտվել է 6 հեկ տար ան տա ռա տուն կը, ո րի շրջա նակ նե
րում հիմ վել է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի մեկ դար յա 
հի շա տա կը հա վեր ժաց նող 1 հեկ տար պու րակ: 

Ըստ մաս նաճ յու ղի 
տնօ րեն Համ լետ Ղի մո
յա նի, ան տա ռա տուն կը և 
պու րա կի հիմ նու մը կա
տար վել են Ե րա նոս գյու
ղի հա րա կից տա րած քի 
լճափն յա ան տա ռա յին 
հո ղե րում: Տնկ վել են 1,5
ից մինչև 2,5 մետր բարձ
րութ յան 10 հա զար եր կու 
տա րե կան կա նա դա կան 
սլա ցիկ բար դի ներ: Տուն
կը սկսվել է ապ րի լի ա ռա

ջին օ րե րից և  ա վարտ վել ապ րի լի 27ին: 
§Աշ խա տանք նե րը նա խա տես ված էր ա վար տել մինչև 

ապ րի լի 24ը, սա կայն ե ղա նա կա յին ան բա րեն պաստ պայ
ման նե րը փոքրինչ ձգձգել են ծա ռա տուն կը: Տուն կից հե տո 
շա րու նակ վե լու են ծա ռե րի հե տա գա խնամ քի աշ խա տանք նե
րը: Ծա ռե րի հե տա գա խնամքն ու պահ պա նութ յու նը մեզ ա վե
լի է պար տա վո րեց նում, քա նի որ յու րա քանչ յուր տնկվող նոր 
ծառ խորհր դան շում է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա
տա կը¦,  նշել է  տնօ րե նը:  
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 ՊԱյՔԱՐ  ԲՈՒյՍԵՐԻ  
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ  ԵՎ  

ՀԻՎԱՆԴՈՒթյՈՒՆՆԵՐԻ  
ԴԵՄ`  ԱՌԱՆՑ  

թՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

ԲՆԱԿԱՆ ԲՈւԺԱՄԻջՈՑ

  Վ նա սա կար օր գա նիզմ
նե րի դեմ քի միա կան պայ քա
րի  կազ մա կեր պու մը,  բարձր 
արդ յու նա վե տութ յուն ա պա
հո վե լուց  բա ցի, ու նի ա ռա
ջին հա յաց քից աչ քի չընկ նող  
խիստ բա ցա սա կան  մի շարք 
հետ ևանք ներ,  մաս նա վո րա
պես` ազ դե ցութ յու նը   մար դու 
և  շրջա կա մի ջա վայ րի  վրա:

       Հենց այդ հան գա ման քից 
ել նե լով` ներ կա յումս ամ բողջ 
աշ խար հում մեծ ու շադ րութ
յուն է դարձ վում հի վան դութ
յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի 
դեմ պայ քա րի այ լընտ րան քա
յին ե ղա նակ նե րի կի րառ մա նը`  
ա ռանց թու նա քի մի կատ նե րի 
օգ տա գործ ման:

Այ լընտ րան քա յին  պայքա
րի  այդ պի սի բա ղադ րա տոմ
սե րի պատ րաս տու մը բա
վա կա նին դյու րին է և, որ 
ա մե նա կար ևորն է, դրանք բա
ցա սա բար չեն ազ դում մար դու 
ա ռող ջութ յան վրա,  իսկ  բնա
պահ պա նա կան տե սա կե տից՝ 
լիո վին անվ տանգ են:

Հայտ նի են մեծ թվով բույ
սեր  կամ դրան ցից պատ րաստ
ված թուր մեր, ո րոնք վա նում  
են այս կամ այն վնա սա տո ւին: 
Գ րա կա նութ յան մեջ հա ճախ 
նշվում են այդ բու սա տե սակ նե
րը, սա կայն եր բեմն չեն նշվում, 
թե ինչ պես պետք է օգ տա գոր
ծել տվյալ բու սա տե սա կը, ինչ
պես այդ բույ սից  պատ րաս տել 
թուրմ կամ ե փուկ, և  ինչ  չա
փա քա նա կով դրանք օգ տա
գոր ծել թուր մը կամ ե փու կը:

Ո րոշ  բույ սե րի  թուր մե րը և  
ե փուկ ներն ա րա գաց նում  են 
բույ սե րի աճն ու  զար գա ցու մը,  
լա վաց նում հո ղի հատ կութ
յուն նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հայտ նի են մեծ թվով վնա սա
տու ներ,  ինչ պես նաև ո րոշ 
հի վան դութ յուն ներ, ո րոնց դեմ 
կա րե լի է պայ քա րել  հետև
յալ բույ սե րով կամ դրան ցից 
ստաց ված թուր մե րով` կծու 
կար միր տաք դեղ,  լո լիկ, ծխա
խոտ, կար տո ֆիլ, սոխ, սխտոր,  
ի շա կաթ նուկ, եղև նի,  օ շինդր 
դա ռը, հա զա րա տեր ևուկ, մա
նա նեխ սպի տակ,  դառ նա խոտ  
թու նա վոր, խա տու տիկ, կռա
տուկ, մորմ,  սև բան գի,  ոջ լա

խոտ,  ղանձ լա մեր, մա տու տակ 
սո վո րա կան,  թրթնջուկ,  ե րի
ցուկ,  ա լոե,   ե ղինջ,  ձիա ձեթ 
դաշ տա յին և  այլն, ինչ պես նաև 
փայ տի կամ ծղո տի մո խիր, կե
րակ րի սո դա, չհան գած կիր, 
կա լիու մի պեր ման գա նատ և  
այլն: Թուր մե րը և  ե փուկ նե
րը ցան կա լի է պատ րաս տել 
անձր ևաջ րով, այլ ոչ թե ծո

րա կի ջրով:  Պատ րաստ վող 
թուր մերն  ու նեն յու րա հա տուկ 
հոտ, այդ պատ ճա ռով էլ պետք 
է պատ րաստ վեն ա մուր փակ
վող տա րա նե րում: Բու սա կան 
թուր մե րով   և  այլ նյու թե րով 
պատ րաստ ված լու ծույթ նե րին 
անհ րա ժեշտ է խառ նել օ ճա
ռա ջուր` բույ սե րի վրա դրանց 
կպչո ղա կա նութ յան բարձ րաց
ման նպա տա կով, իսկ սրսկում
նե րը  ցան կա լի է կա տա րել  
միայն սրսկիչ նե րով,  այն պես 
որ դրանց կա թիլ ներն ամ բող
ջութ յամբ ծած կեն տերև նե րը:

Ըստ պատ րաստ ման ե ղա
նա կի` տար բե րում ենք բու սա
կան թուր մե րի հետև յալ տե
սակ նե րը`

1. Եր կա րատև պատ րաստ
ման թուրմ ստա նա լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է ման րեց ված 
բույ սը լցնել տա րա յի (դույ լի)
մեջ, վրան ա վե լաց նել սա ռը 
ջուր և 3 օ րը մեկ խառ նել. 34 
շա բա թից թուր մը պատ րաստ 
է:

2. Էքսպ րեսթուր մը պատ
րաստ վում է նույն ձևով և  օգ
տա գործ վում  մի քա նի ժա մից: 

3. Տաք թուրմ պատ րաս տե
լու հա մար, հում քի վրա լցվում 
է եռ ման ջուր. օգ տա գոր ծե լուց 
ա ռաջ անհ րա ժեշտ է սա ռեց նել 
և քա մել:

4. Ե փուկ նե րը պատ րաս
տում են հետև յալ կերպ, բու
սա կան հում քը 1 օր  թրջում են 
ջրում, այ նու հետև ե ռաց նում 15 
րո պե: Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ 
ե փուկն անհ րա ժեշտ է սա ռեց
նել և քա մել:

Հ. Թեր լե մեզ յան
Գ յու ղատն տե սա կան 

գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

Այն, որ բան ջա րե ղենն օգ տա կար է 
մար դու ա ռող ջութ յան հա մար՝  հայտ նի  
ճշմար տութ յուն է, այ նու ա մե նայ նիվ, 
ա վե լի քիչ ենք օգ տա գոր ծում բնութ
յան բա րիք նե րը, քան կա րող ենք: Չէ՞ 
որ բնութ յան մեջ յու րա քանչ յուր բույս, 
միրգ ու բան ջա րե ղեն իր նշա նա կութ
յունն ու նի, այդ տե սա կե տից բա ցա
ռութ յուն չէ նաև դդմի կը: Դդ մի կը  
պատ կա նում  է  դդմազ գի նե րի ըն տա
նի քին և, ինչ պես  և  դդու մը,  հիա նա լի  
բնա կան  բու ժա մի ջոց  է:

Որ պես բու ժիչ մի ջոց` դդմի կը հեշ տութ յամբ 
մարս վում է և ն պաս տում օր գա նիզ մից ա վե լորդ 
հե ղուկ նե րի հե ռաց մա նը: Դդ մի կի կա լո րիա կա
նութ յու նը շատ ցածր է` 100 գ ում` 1923 կկալ, 
սպի տա կուց նե րը կազ մում են 0.6 %, իսկ ճար
պե րը` 0.10.3 %, ած խաջ րե րը` 45 %: Պ տուղ նե րը 
հա գե ցած են ա ղես տա մոք սա յին հա մա կար գի աշ
խա տան քը խթա նող, փոր կա պութ յունն անց կաց
նող և ն յու թա փո խա նա կութ յունն ա րա գաց նող 
բջջան յու թով: Այն պես որ` նի հա րե լու հա մար այն 
ան փո խա րի նե լի է, մա նա վանդ, որ ա վե լորդ քա շի 
և ճար պա կա լութ յան դեպ քում, դդմի կով նա խու
տեստ ներն ա րա գո րեն հա գեց
նում են քաղ ցը:

Դդ մի կը շատ օգ տա կար է 
ա ռող ջութ յան հա մար: Այն կա
պակ ցում է թու նա վոր նյու թե րը և 
սահ մա նա փա կում խո լես տե րի նի 
ներծ ծու մը` եր կու սի ա վել ցուկ
ներն էլ հա նե լով օր գա նիզ մից: 
Դդ մի կի մի ջուկն ա վե լի քան 90 
%ով բաղ կա ցած է ջրից: Այն նաև 
բնա կան շա քար ներ է պա րու նա
կում, ո րի շնոր հիվ էլ օգ տա կար է 
նաև շա քա րախտ ու նե ցող նե րին: 
Այս բան ջա րե ղե նի մեջ կան օր
գա նա կան թթու ներ, հան քա յին 
նյու թեր` կա լիում, մագ նե զիում, 
եր կաթ, կալ ցիում, ֆոս ֆոր, ինչ պես նաև` B1, B2, 
B3, B6, B9, PP վի տա մին ներ և կա րո տին:

Բ ժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս դդմիկն օգ
տա գոր ծել նաև սա կա վար յու նութ յան, ստա մոք
սի և լ յար դի հի վան դութ յուն նե րի, ա լեր գիա նե րի 
դեպ քում: Դդ մի կը նաև C վի տա մին է պա րու նա
կում, ո րը մաս նակ ցում է ձիգ և հարթ մաշկ ու
նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ կո լա գեն նե րի ար
տադ րութ յա նը: Իսկ դրա նում ե ղած A վի տա մինն 
օգ տա կար է ա տամ ե րի և մա զե րի հա մար, բա
րեն պաստ ազ դե ցութ յուն է գոր ծում տե սո ղութ յան 
վրա: 

Սնն դի մեջ կա րե լի է օգ տա գոր ծել մատ ղաշ 
պտուղ նե րը (մինչև 12 օ րա կան), երբ սեր մե րը 
դեռ սաղմ ա վոր ման շրջա նում են, պտղա միսն էլ 
դեռևս փա փուկ ու նուրբ է: Այդ ժա մա նակ դդմի կը 
պա րու նա կում է 5,2 % ած խաջ րեր, 0,6 % սպի տա
կուց, աս կոր բի նաթ թու (C վի տա մին), կա րո տին, 
պեկ տի նա յին նյու թեր և կա լիու մի, կալ ցիու մի, 
ման գա նի, եր կա թի հան քա յին ա ղեր: Կա լիու մի 
ա ղե րը դդմի կում մե կու կես ան գամ ա վե լի շատ 
են, քան սպի տա կագ լուխ կա ղամ բում: Դդ մի
կում բջջան յու թի ցածր պա րու նա կութ յու նը թույլ է 
տա լիս այն օգ տա գոր ծել դիե տիկ սննդում` ստա
մոք սի լոր ձա թա ղան թի պահ պան ման հա մար: 

Դդ մի կի ա ռա վե լութ յուն նե րը՝  
Դդ մի կը, կա լիու մի և ման գա նի մեծ պա

րու նա կութ յան շնոր հիվ, սնում է սրտամ կա
նը: Եր կա թը լա վաց նում է ար յան հատ կութ
յուն նե րը: Որ քան շատ է եր կա թը, այն քան շատ 
թթվա ծին կա ար յան մեջ, իսկ որ քան շատ 
է թթվա ծի նը, այն քան շատ ծան րա բեռն վա
ծութ յուն կա րող է տա նել մեր օր գա նիզ մը` 
ա ռանց  բա ցա սա կան հետ ևանք ներ կրե լու: 
Դդ մի կի 90 %ը ջրից է կազմ ված: Այդ բջջահ յու թը 
բնա կան հե ղուկ է, ո րը լավ է յու րաց վում  մեր օր
գա նիզ մի կող մից և ս նու ցում է այն: Լե ղու կան գի 

դեպ քում դդմի կը հիա նա լի կեր պով բեռ նա թա
փում է լյար դը: Օգ նում է նույ նիսկ լե ղա պար կի 
բոր բոք ման դեպ քում: Դդ մի կը պա րու նա կում է 
բջջան յու թի քիչ քա նա կութ յուն, ուս տի հատ կա
պես օգ տա կար է ա ղես տա մոք սա յին ու ղու վի րա
հա տութ յան են թարկ ված մարդ կանց: Ցել յու լի տի 
դեպ քում  օգ նութ յան է հաս նում դդմի կի այն նույն` 
ա վե լորդ հե ղու կը դուրս հա նե լու ու նա կութ յու նը, 
ո րը կա նանց կօգ նի հաղ թա հա րել հռչա կա վոր 
«նարն ջի կեղ ևը»:

 Բարձ րաց նում է օր գա նիզ մի դի մադ
րո ղա կա նութ յու նը: Դդ մի կը հազ վագ յուտ 
բան ջա րե ղեն է, ո րը չի կորց նում իր  օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը եր կա րատև պահ պան ման ժա
մա նակ: Նույ նիսկ Նոր Տա րուց ա ռաջ կա րող եք 
ձեր օր գա նիզմ ամ րաց նել C, B1, B3, A վի տա մին
նե րով: Իսկ դա միշտ ա վե լի լավ է, քան քի միա
կան ճա նա պար հով ստաց ված վի տա մին ներն ու 
հա բե րը: 

Դդ մի կը խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել 
նաև շա քա րախ տի դեպ քում: Այն պա րու նա
կում է անհ րա ժեշտ միկ րո տար րեր և բ նա կան շա
քար ներ:

Դդ մի կը պա րու նա կում է հա կաօք սի դանտ

ներ: Ս րանք նյու թեր են, ո րոնք մեզ օգ նում են 
պայ քա րել ծե րաց ման դեմ: Որ պես զի դրանք 
լիար ժե քո րեն ծա ռա յեն մեր օր գա նիզ մին, հար
կա վոր է բան ջա րե ղե նի նվա զա գույն ջեր մամ
շա կում: Ուս տի բա վա կան է դդմի կի թեթ ևա կի 
շո գե խա շու մը կամ 10 րո պե ջե ռո ցում պա հե լը: 
Այն արդ յու նա վետ է նաև հո դա բոր բի դեպ
քում: Կա նո նա վոր օգ տա գործ ման դեպ
քում դդմիկն օր գա նիզ մից հա նում է ա ղե
րի ա վել ցուկն  ու օգ նում մաք րել հո դե րը: 
Օր գա նիզ մի մաքր ման ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա
ռում ե րից հե տո դդմի կի մեծ պա րու նա կութ յամբ 
սննդա կարգ է անհ րա ժեշտ: Դդ միկն օժտ ված է  
նաև ակ տիվ մի զա մուղ ազ դե ցութ յամբ և ն պաս
տում է մար դու օր գա նիզ մից ջրի և խո հա նո ցա յին 
ա ղի դուրս բեր մա նը` կար գա վո րում է ջրաա
ղա յին փո խա նա կութ յու նը և մաք րում ար
յու նը: Պեկ տի նա յին նյու թե րի բարձր պա րու նա
կութ յան շնոր հիվ, դդմիկն ա րագ յու րաց նում և  
օր գա նիզ մից հա նում է նատ րիու մի ա ղե րը, 
ինչ պես նաև խո լես տե րի նի ա վել ցու կը:

Դդ մի կով պատ րաստ ված կե րակ րա տե սակ
ներն օգ տա կար են հե պա տի տով, լե ղա պար կի 
բոր բոք մամբ, լե ղա քա րա յին հի վան դութ յամբ, 
ար յան բարձր ճնշմամբ, ա թե րոսկ լե րո զով տա
ռա պող մարդ կանց: 

Դդ մի կի կա լո րիա կա նութ յու նը մոտ է զրո
յին: Դա նշա նա կում է, որ այս բան ջա րե ղե
նը կա րե լի է ու տել ան սահ մա նա փակ 
քա նա կութ յամբ, ողջ սե զո նի ըն թաց քում: 
Ինչ պես պնդում է տի բե թա կան բժշկութ յու
նը՝ դդմի կի պտուղ նե րը, կա րո տի նի և C վի տա
մի նի մեծ քա նա կութ յան շնոր հիվ, օժտ ված են 
կազ դու րող հատ կութ յուն նե րով: Դդ միկն ու ժե
ղաց նում է ա ղի նե րի գա լա րակծ կան քը, այն պես 
որ, կա նո նա վոր օգ տա գործ ման դեպ քում, ա վե
լորդ քա շը ձեզ չի սպառ նում: Այս օգ տա կար 
մթեր քից օ րա կան կա րե լի է ու տել մինչև 1,5 կգ: 
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1 Ñ³Ù³ñÇÝÁª     1350 ¹ñ³Ù

1 ï³ñí³ ·ÇÝÁª 3960 ¹ñ³Ù
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1 Ñ³Ù³ñÇÝÁª       120 ¹ñ³Ù

Հրաշագործ եզան լեզուն

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

 Հայկական տարանունները  գաղտիկ, 
գառնալեզու, եզան լեզու, լեզվախոտ:

Դե ղա բույ սի 
նկա րագ րութ յու նը

Ե զան լե զուն ջղա խո տազ գի
նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող, 

1040 սմ բարձ րութ յան բազ մամ յա 
խո տա բույս է` 39 խո շոր, ձվաձև 
տերև նե րով: Հա սա կը՝ գլա նաձև 
է, պտու ղը` տու փիկ` 810 սեր
միկ նե րով: Տա րած ված են բույ սի 
մեծ, մի ջին, նշտա րա տերև և  այլ 
տե սակ նե րը, ո րոն ցով շատ հա
րուստ է մեր հան րա պե տութ յու նը: 
Բույ սը բազ մա նում է սեր մե րով, 
ծաղ կում է մա յիսհու նիս ա միս նե
րին, իսկ պտուղ նե րը հա սու նա
նում են ամ ռան ա միս նե րին: Բույ
սը բա վա կա նա չափ պա հանջ կոտ 
է հո ղի ու խո նա վութ յան նկատ
մամբ: Չոր ե ղա նա կին տերև նե րը 
փռվում են գետ նին, դրա նով իսկ 
պահ պա նում ար մա տի խո նա
վութ յու նը, մինչ դեռ խո նավ ե ղա
նա կին տերև նե րը բարձ րա նում 
են: Բույսն ա ճում է ճամ փեզ րե րին, 
աղ բուտ նե րում, ա մա յի տե ղե րում, 
տնա մերձ հո ղա մա սե րում, մար
գա գե տին նե րում, ցան քե րի մեջ և  
այ լուր:

 Բույ սի լա տի նե րեն ա նու նը 
նշա նա կում է ու ղե կից, որն ա ռա
ջա ցել է այն հան գա ման քից, որ 
ե զան լեզ վի սեր մե րը հա ճախ տա
րած վում են կո շիկ նե րին կպած հո
ղի և ցե խի հետ, այս պես ա սած, 
ու ղեկ ցում են մար դուն:

Բու ժա կան 
նշա նա կութ յու նը 

 Բուժ ման նպա տա կով հի մա
նա կա նում օգ տա գոր ծում են բույ
սի տերև ներն ու սեր մե րը, ո րոշ 
դեպ քում` նաև ար մա տը: Տերև
նե րը հա վա քում են կո թուն նե րով` 
ծաղկ ման սկզբից մինչև բույ սի 
թա ռա մե լը և չո րաց նում բա րակ 
շեր տով: Բուժ ման հա մար պի տա
նի են նաև մի ջին և նշ տա րա տերև 
տե սակ նե րը: Տերև նե րը կա րե լի 
է հա վա քել տա րե կան 2 ան գամ, 
իսկ օգ տա գործ ման հա մար պի
տա նի են մինչև 2 տա րի: Սեր մե րը 
հա վա քում են լիո վին հա սու նա նա
լուց հե տո: Ե զան լե զուն ժո ղովր
դա կան բժշկութ յան մեջ ու նի կի
րառ ման շատ հին պատ մութ յուն: 
Այն օգ տա գործ վել է բրոն խիտ նե
րի, թո քե րի պա լա րախ տի, կա
պույտ հա զի, ստա մոք սաա ղի քա
յին տրակ տի մի շարք հի վան դութ
յուն նե րի ժա մա նակ: Դեռևս հին 
հույ ներն ու հռո մեա ցի նե րը բույ սի 
սեր մերն օգ տա գոր ծել են դի զեն
տե րիա յի ժա մա նակ: 

Չի նա կան ժո ղովր դա կան 

բժշկութ յան մեջ ե զան լեզ վի 
տերև նե րը կի րառ վում են քրո նի
կա կան բրոն խիտ նե րի, վեր քե րի 
բուժ ման հա մար, միա ժա մա նակ 
որ պես մի զա մուղ և  ար յու նա հո
սութ յու նը դա դա րեց նող մի ջոց: 
Գեր մա նիա յում տերև նե րից պատ
րաստ ված թեյն օգ տա գոր ծում են 
վե րին շնչու ղի նե րի բոր բե րի ժա
մա նակ, իսկ տեր ևահ յու թի թրջո
ցը` մի ջատ նե րի կծե լու, ֆու րուն
կուլ յո զի և հետ պատ վաս տու մա յին 
ռեակ ցիա նե րի դեպ քում: Հնդ կա
կան բժշկութ յան մեջ սեր մե րը լայն 
ճա նա չում են գտել դի զեն տե րիա
յի, ա ղես տա մոք սա յին այլ հի վան
դութ յուն նե րի բուժ ման մեջ, օ ձի 
և մի ջատ նե րի կծած նե րի ժա մա
նակ: Հայ կա կան ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան, ինչ պես նաև ըն դուն
ված է բույ սի թարմ տեր ևը թող նել 
ե ռա ցող ջրի մեջ և դ նել բոր բոք
ված հո դի, նյար դի, մատ նաշն
չով ախ տա հար ված մա տի վրա և  
այլն: Սեր մե րը թրջում են 34 ան
գամ ա վե լի քա նա կով տաք ջրում, 
տրո րում և կոմպ րե սի ձևով դնում 
բոր բոք ված աչ քե րին: Ս տա մոք սի 
քաղց կե ղի դեպ քում տերև նե րից 
պատ րաս տում են բան ջա րա պուր, 
իսկ տեր ևա կո թե րից` թեյ:

Տ րոր ված տերև ներն ու
նեն ցավ հանգս տաց նող և հ յուս
վածք նե րի այ տու ցու մը կան խե լու 
հատ կութ յուն: Դե ղա բա նա կան և 
կ լի նի կա կան հե տա զո տութ յուն
նե րը ցույց են տվել, որ տերև նե
րի պատ րաս տուկ ներն ա րա գաց
նում են վեր քե րի ա մո քու մը: Ըստ 
մաս նա գետ նե րի`  ջղա խո տազ գի 
տե սակ նե րի մեջ ա մե նա մեծ բու
ժա կան ակ տի վութ յամբ օժտ ված է 
մեծ ե զան լե զուն:

 Ֆի տոքի միական հե տա զո 
տութ յուն նե րը ցույց են տվել տե
րև նե րի հա կա խո ցա յին և խո լես
թե րի նա յին փո խա նա կութ յու նը 
կար գա վո րող բնույ թը: Տերև նե րից 
պատ րաստ ված ո գե թուր մը մեղ
մաց նում է նաև ա տամ ա ցա վը: 

 Մեր հան րա պե տութ յու նում 
Դե ղա բա նութ յան  կո մի տեի կող
մից ե զան լեզ վի հյու թը և ջ րա
յին մզված քից ստաց ված պլան
տագլյու ցիդ պատ րաս տուկն 
ա ռա ջարկ վել են մար սո ղա կան 
տրակ տի մի շարք հի վան դութ
յուն նե րի բուժ ման հա մար: Փորձ
նա կան ե ղա նա կով պարզ վել է, 
որ վեր ջինս ու նի ստա մոք սի լոր
ձա թա ղան թը պաշտ պա նող հատ
կութ յուն` կան խե լով բու տա դիո
նա յին խո ցի ա ռա ջա ցու մը: 

Ե զան լեզ վի հյութն ըն դու նում 
են 1ա կան ճա շի գդալ` օ րա կան 
3 ան գամ, ու տե լուց 1520 րո պե 
ա ռաջ, լուծ ված 1/4 բա ժակ գոլ ջրի 
մեջ:

Բույ սի մատ ղաշ տերև նե րը 
եր բեմ օգ տա գոր ծում են աղ ցան
նե րի, եր բեմ էլ ա պուր նե րի մեջ:  
Առ կա պա շար ներն ա վե լի արդ յու
նա վետ օգ տա գոր ծե լու նպա տա
կով, վեր ջին տա րի նե րին ե զան 
լե զուն մշակ վում է ա ռան ձին տա
րածք նե րում:

 « Հա յաս տա նի դե ղա բույ սե րը»
 տե ղե կա տու

Տզ կա նե փը կամ գեր չա
կը  պատ կա նում է ի շա կաթ
նու կազ գի նե րի ըն տա նի քի 
բազ մամ յա, ծա ռան ման բույ
սե րի ցե ղին: Ան վա նու մը ե կել 
է հու նա րեն arktos բա ռից, ո րը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
ար ջուկ՝ տերև նե րի չա փե րի մե
ծութ յան պատ ճա ռով: Այն նաև 
ան վա նում են lappa (թարգ մա
նա բար` ձեռք, թաթ), քա նի որ 
նրա պտուղ նե րը կառ չում են 
մար դու հա գուս տից կամ կեն
դա նի նե րի բրդե րից: Ծա ղիկ նե
րը բա ժա նա սեռ են, ծաղ կա բույ
լը` հու րա նաձև, ո րի ստո րին 
հատ վա ծում տե ղա կայ ված են 
ա րա կան ծա ղիկ նե րը, իսկ գա
գա թում` ի գա կան։ Ծաղ կում է 
ամ ռան ա միս նե րին: Ծա ղիկ նե
րը յա սա մա նի կամ մա նու շա կի 
գույն ու նեն: Կ յան քի ա ռա ջին 
տա րում ա վե լի հյու թա լի է:

Հայ րե նի քը հյու սիսար ևել
յան Աֆ րի կան է: Գեր չա կի օգ
տա գործ ման պատ մութ յու նը, 
կա րե լի է ա սել, մեզ է հա սել 
դեռևս Հին Ե գիպ տո սից` մ.թ.ա. 
3000 տա րի ա ռաջ. հնէա բա
նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ժա մա նակ հայտ նա բեր վել են 
գեր չա կի սեր մե րի մնա ցորդ
ներ: Ե գիպ տո սում այն հիմք է 
հան դի սա ցել բազ մա թիվ քսուք
նե րի պատ րաստ ման հա մար: 
Հա ճախ օգ տա գործ վել է  նաև 
կրո նա կան ծի սա կա տա րութ
յուն նե րի ժա մա նակ: Բույ սի 
հայ րե նի քում՝ Աֆ րի կա յում, գեր
չա կի ձեթն օգ տա գործ վել է կաշ
վի ու կաշ վե ի րե րի մշակ ման 
հա մար, նույ նիսկ տաք կե րա
կուր են պատ րաս տել։ Գեր չակն 
ա րագ տա րած վեց Հնդ կաս տա
նում, այն օգ տա գոր ծում էին 
դի մա հար դար ման, բժշկա կան 
նպա տակ նե րով, նաև` լույ սի 
աղբ յուր էր ծա ռա յում: Հե տա
գա յում գեր չա կը սկսեց տա րած
վել գա ղութ նե րի շնոր հիվ: Ռու
սաս տա նում գեր չա կի մա սին 
ի մա ցել են 19րդ դա րում և մինչ 
օրս ներկ րում են Հնդ կաս տա նից 
կամ Չի նաս տա նից, քա նի որ 
ա մե նա տա րած ված ար տա հա

նող երկր ներն են: 
Այս բույ սի մա սին 

նույ նիսկ նշվում է Աստ
վա ծաշն չում: Բույսն ու նի 
իր նշա նա կութ յու նը նաև 
մարդ կանց ե րազ նե րում: 
Ե րա զա հան նե րի բա
ցատ րութ յան հա մա ձայն՝ 
գեր չա կն ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րի ի հայտ գա
լու նա խազ գու շա ցում է, 
քա նի որ այն իր մեջ պա
րու նա կում է ա մե նա բու
ժիչ հատ կութ յուն նե րը` 
նույ նիսկ ծանր հի վան
դութ յուն նե րի ժա մա նակ: 

ԳԵր չԱ ԿԻ úԳ ՏԱ ԿԱր 
ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ րԸ

Բժշ կութ յան մեջ գեր չա կա
ձեթն օգ տա գոր ծում են որ պես 
լու ծո ղա կան, իսկ գեր չա կա
ձեթ պա րու նա կող քսուք նե րով 
ու բալ զամ նե րով բու ժում են 
վեր քե րը, այր վածք ներն ու խո
ցե րը: Գեր չա կի յու ղը ոչ թան
կար ժեք բու սա կան դե ղա մի ջոց 
է, ո րը կա րե լի է գտնել ցան կա
ցած դե ղա տա նը: Այն օժտ ված է 
փափ կեց նող, սպի տա կեց նող ու 
հանգս տաց նող հատ կութ յուն
նե րով, բայց սրա նով չեն սահ
մա նա փակ վում նրա բու ժա կան 
հատ կութ յուն նե րը: 

Այն լայն գոր ծա ծութ յուն 
ու նի ինչ պես դե ղա գոր ծութ
յան, այն պես էլ ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ: Գեր չա կը շատ 
լավ օգ նում է գորտ նուկ նե
րի, պա պի լո մա նե րի դեպ քում: 
 Գեր չա կի յու ղը փորձ ված ու 
շատ օգ տա կար մի ջոց է ոտ նա
թա թի ճա քե րի ու կոշ տուկ նե րի 
հա մար: Դ րա հա մար ըն դա մե
նը անհ րա ժեշտ է քնե լուց ա ռաջ 
ոտ քե րին գեր չա կի յուղ քսել, 
մոտ 30 րո պե մեր սել, ա պա սո
վո րա կան բամ բա կե գուլ պա 
հագ նել: Մեկ ամս վա ըն թաց
քում կոշ տուկ ներն ան հե տա
նում են, իսկ ոտ նա թա թի մաշ կը 
դառ նում է փա փուկ: Բա ցի այդ, 
մեր սու մը հանգս տաց նում է ոտ
քերն ու նպաս տում հան գիստ 
քնե լուն: Խս տիվ ար գել վում է 

այն օգ տա գոր ծել հղիութ յան ըն
թաց քում, քան զի կա րող է բազ
մա թիվ խնդիր նե րի ա ռաջ կանգ
նեց նել: 

Գեր չա կի ձե թը հիա նա լի մի
ջոց է գեր հոգ նած ու կարմ րած 
աչ քե րի հա մար, ի հար կե, ե թե 
այլ խնդիր նե րի հետ ևան քով չեն 
կարմ րել աչ քե րը /ար յան ճնշում 
և  այլն/: Անհ րա ժեշտ է պար
զա պես քնե լուց ա ռաջ յու րա
քանչ յուր աչ քի մեջ մեկ կա թիլ 
յուղ կա թեց նել:  Գեր չա կի յուղն 
ըն դուն ված է նաև օգ տա գոր
ծել ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ` մրսա ծութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած հի վան դութ յուն նե
րը բու ժե լու հա մար:

Հա վա նա բար շա տե րը գի
տեն, թե գեր չա կի յու ղը որ քան 
օգ տա կար է մա զե րի հա մար: 
Ե թե մա զե րի ար մատ նե րը 
(սկզբում՝ շա բա թը 2, իսկ հե տո՝ 
1 ան գամ) գեր չա կի յու ղով մեր
սեք, կհա մոզ վենք, թե ինչ պի սի 
դրա կան ազ դե ցութ յուն է այն 
ու նե նում մա զե րի վրա: Ի դեպ, 
բու սա բույժ նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս մա զե րին քսել ոչ թե մա
քուր ձե թը, այլ օ ղու հետ խառ
նուր դը` 2:1 հա մադ րութ յամբ: 
Այն օգ տա կար է նաև թար թիչ
նե րի և հոն քե րի եր կա րաց ման 
հա մար: 

Թարգ մա նութ յու նը` 
Լի լիթ Գաս պար յա նի
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