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Ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը հան դի պել է կաթ վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին` ո լոր տի ըն թա ցիկ խնդիր նե րը քննար կե լու 
նպա տա կով: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էին նա խա րա րի տե ղա կալ ներ Գ րի
շա Բա ղի յա նը, Ռո բերտ Մա կար յա նը, ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան աշ խա տա կազ մի 
ա նաս նա բու ժութ յան տես չութ յան պետ Հով հան նես Մկրտչ յա նը, 
ո լոր տի այլ պա տաս խա նա տու ներ: §Այ սօր մենք պետք է քայ լեր 
ձեռ նար կենք կա թի ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ
նե րի ա վե լաց ման ուղ ղութ յամբ: Իսկ դա հնա րա վոր է ի րա կա
նաց նել միայն հա մա տեղ ջան քե րի, ինչ պես նաև` միա վոր ված 
ու հա մա կարգ ված աշ խա տան քի շնոր հիվ¦, ¨ իր խոս քում նշել 
է նա խա րա րը:  Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում մաս նա վո րա
պես անդ րա դարձ է կա տար վել կա թի մթեր ման գնե րի կար գա
վոր ման խնդրին` կար ևո րե լով վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի 
կող մից կա թի ըն դուն ման միաս նա կան գնե րի սահ ման ման անհ
րա ժեշ տութ յու նը: Նա խա րա րը հոր դո րել է վե րամ շա կող ըն կե
րութ յուն նե րին` մինչև հու նի սի 1ը, այն է` ա րո տա յին պահ ված քի 
անց նե լը, պահ պա նել մթեր ման գոր ծող գնե րը:

 Նա խա րա րը նաև հոր դո րել է հան դիպ ման մաս նա կից
նե րին` դի վեր սի ֆի կաց նել ի րենց ըն կե րութ յուն նե րի ար տադ
րան քի, մաս նա վո րա պես՝ պան րի տե սա կա նին, ո րը կա րող 
է մեծ պա հան ջարկ ու նե նալ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան տա րած քում: Անդ րա դառ նա լով ո լոր տի այլ խնդիր
նե րին` նա խա րա րը, մաս նա վո րա պես, մատ նան շել է գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ
ցութ յան և  ար տադ րան քի ո րա կի բարձ րաց ման նպա տա կով 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման կար ևո րութ յու նը: 
 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին նա խա րա րը հանձ նա րա րել է 
փոխ նա խա րար նե րին, մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում, ըն կե րութ յուն
նե րի հետ քննար կել կա թի մթեր ման գնե րին և  ար տա հան մանն 
առնչ վող հար ցե րը, այդ թվում` նա խա րա րութ յա նը, շա բա թա
կան կտրված քով, տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել կա թի գնե
րի, պարտ քե րի և մ թեր ման ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ:
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Ä2

Գյուղատնտեսական նոր սպասարկման կենտրոն 
մարզում

 Վերջերս պաշ տո նա կան այ ցով Ավստ րիա յի Հան րա պե տութ յու նում էր ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Նա հան դի պում է ու նե ցել 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 րար Անդ րե 
Ռուպ րեխ տե րի հետ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են եր կու երկր նե րի միջև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րը, դրանց ընդ լայն ման հե ռան կար նե րը, ինչ պես 
նաև` երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:

 Կող մե րը հատ կա պես շեշ տել են ա նաս նա բու ծութ յան և կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յան բնա
գա վառ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, Ավստ րիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում, կար ևո
րել է տոհ մա յին կեն դա նի նե րի ներկր ման ծրա գի րը, ո րը նա խա տե սում է բա րե լա վել գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ
ման և  ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման ար դիա կան հա մա կար գի ներդ րու մը:

 Նա խա րար ներն ընդգ ծել են ի րենց ղե կա վա րած գե րա տես չութ յուն նե րի միջև փոր ձի և գի
տա կան տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, մաս նա վո րա պես` օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յան, գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի, հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի սերմ նա բու ծութ յան, ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վար ման բնա գա վառ նե րում: Նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն ավստ րիա ցի գոր ծըն կե րո ջը հրա վի րել է այ ցե լել Հա յաս տան:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն Ար մա վի րի մար զի Նո րա պատ հա
մայն քում մաս նակ ցել է գյու ղատն տե սա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի պաշ տո նա կան բաց ման 
ա րա րո ղութ յա նը: Կենտ րո նը հիմ նադր վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ
նութ յամբ, §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) հիմ նադ րա մի կող մից, ԱՄՆ 
ՄԶԳ կող մից ֆի նան սա վոր վող` §Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա
վաճ ման¦ ծրագ րի շրջա նա կում:   

Բաց մա նը մաս նակ ցում էին ՀՀում ԱՄՆ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սը,  Ար մա
վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը, §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ (CARD) 
հիմ նադ րա մի տնօ րեն Գա գիկ Սար դար յա նը և  այլ հյու րեր:   §Մեր հան րա պե տութ յու նում ստեղծ վել 
են յոթ գյու ղատն տե սա կան սպա սարկ ման կենտ րոն ներ, ո րոն ցից միայն մեկն էր այ գե գոր ծա կան 
ուղղ վա ծութ յան: Նոր կենտ րո նը կլի նի նման բնույ թի երկ րորդ կա ռույ ցը, իսկ հե տա գա յում այս պի
սի կենտ րոն ներ նա խա տես վում է կա ռու ցել բո լոր մար զե րում¦, ¨ ն շել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   
Նա խա րա րը միա ժա մա նակ հա վե լել է, որ պա րար տան յու թե րի, թու նա քի մի կատ նե րի և գ յուղ տեխ
նի կա յի վա ճառ քից բա ցի, կենտ րո նը կզբաղ վի նաև խորհր դատ վա կան գոր ծու նեութ յամբ, իսկ հե
տա գա յում` նաև կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ու հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի ներկր ման, 
նաև՝ վար կա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ:   

Ä3

ՀՀ կառավարությունում
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել §Ող ջիի, 

Փխ րու տի, Արծ վա նի կի պո չամ բար նե րում կու տակ ված և կու
տակ վող, ինչ պես նաև` § Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նատ¦ ՓԲԸ գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում գո յա ցած և 
գո յա ցող ար տադ րա կան լցա կույ տե րի մշակ ման ներդ րու մա
յին ծրագ րի մա սին¦ օ րեն քի նա խագ ծին: 

Օ րեն քի ըն դուն ման արդ յուն քում և դ րա հի ման վրա, նա
խա տես վում է ի րա կա նաց նել ներդ րու մա յին ծրա գիր, ո րը են
թադ րում է` Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի 
(ԶՊՄԿ) պո չամ բար նե րում կու տակ ված ար տադ րա կան լցա
կույ տե րի վե րամ շա կում: Միայն ԶՊՄԿի պո չամ բար նե րում 
ե ղած մոտ 300 մլն տոն նա յին տա րե կան ա վե լա նում է ևս 18
20 մլն տոն նա, ին չը բնա պահ պա նա կան մե ծա գույն խնդիր է: 
§Ալ յո տիգ¦ ՍՊԸն հան դի սա նում է օ րեն քի ի մաս տով ծրա գիր 
ի րա կա նաց նող, ո րը մտա դիր է կա ռու ցել տա րե կան 12.5 մլն 
տոն նա ար տադ րո ղա կա նութ յամբ ֆաբ րի կա՝ վե րամ շա կե լու 
հա մար ներ կա յումս չօգ տա գործ վող այդ լցա կույ տե րը: 

Նա խա տես վում է նաև կա ռու ցել կոմ պո զի տա յին նյու թե
րի գոր ծա րան, ո րը, որ պես հումք, նույն պես օգ տա գոր ծե լու է 
պո չամ բա րի խյու սը: Ա ռա ջին փու լում ներդր վե լու է մոտ 240 
մլն ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ: Երկ րորդ փուլն ընդգր
կե լու է 20192025թթ., երբ գոր ծա րա նի հզո րութ յու նը հասց
վե լու է տա րե կան մինչև 25 մլն տոն նա յի վե րամ շակ ման: 

Ավելացնել արտահանման 
ծավալները
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը մաս նակ ցել է 
§Ին վեստ Ար մե նիա¦ գոր ծա րար հա մա ժո ղո վին, ո րը կազ մա կերպ վել էր §Business 
partners of Armenia¦ ըն կե րութ յան կող մից` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ 
է կո նո մի կա յի, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան և սփ յուռ քի նա խա րա րութ յուն նե րի, ինչ
պես նաև` ՀՀ Արդ յու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար նե րի (գոր ծա տու նե րի) միութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ:

 Հա մա ժո ղո վի նպա տակն էր` հան գա մա նա լից ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի 
տնտե սութ յան ներ կա նե րուժն ու ներդ րու մա յին հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը ան դա մակ ցե լուց հե տո, Հա յաս տա
նի տնտե սութ յան առջև բաց վող հե ռան կար նե րը:

Ող ջու նե լով հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա
նը նշել է, որ թե պետ վեր ջին տա րի նե րին գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռը Հա
յաս տա նում դի նա միկ զար գա ցում է ապ րում, սա կայն այս ո լոր տում դեռևս առ կա 
են խնդիր ներ, ո րոնց լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ են ներդ րում ներ: §Գ յու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում կան մի շարք ճյու ղեր, ո րոն ցում առ կա է հնա րա վո րութ յուն` 
ա վե լաց նել ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րը: Հատ կա պես այդ հան
գա ման քը կար ևոր վում է՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը Հա յաս տա նի 
ան դա մակ ցութ յան պայ ման նե րում, ո րը մեր երկ րի առջև մեծ շու կա է բա ցել, և 
մենք կա րող ենք ոչ միայն կրկնա պատ կել, այլև ե ռա պատ կել մեր ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը¦, ¨ ն շել է նա խա րա րը:

 Սեր գո Կա րա պետ յա նը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ հա մա ժո ղո վը հրա շա լի 
հար թակ է գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում Հա յաս տա նի ներդ րու մա յին նե րու ժը 
ներ կա յաց նե լու և  ար տա սահ ման ցի գոր ծա րար նե րի հետ նոր գոր ծա րար կա պեր 
հաս տա տե լու հա մար: Հա մա ժո ղո վի շրջա նա կում տե ղի է ու նե ցել նաև շնոր հան
դես, որ տեղ ներ կա յաց վել են գյու ղատն տե սա կան ներդ րու մա յին ծրագ րե րը:

Ֆո րու մին կից գոր ծել է նաև հա յաս տան յան տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի ար
տադ րա տե սակ նե րի ցու ցա հան դես: Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում նա խա րա րը շրջել է 
տա ղա վար նե րով և ծա նո թա ցել ներ կա յաց ված ապ րան քա տե սակ նե րին:

Դրական արդյունքներ ջրամատակարարման 
համակարգում
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1Å     
Ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր

 Հան դիպ ման ա վար տին` եր կու երկր նե րի նա խա րար նե րը ստո րագ րել են փո
խըմբռն ման հու շա գիր` Հա յաս տա նի 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 վառ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին:

 Նույն օ րը նա խա րար Ս. Կա րա պետ յա նը հան դի պում ներ է ու նե ցել նաև Ավստ
րիա յի Եվ րո պա կան, ին տեգր ման և  ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան մի ջազ
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան և մի ջազ գա յին զար գաց ման քա ղա քա կա նութ յան 
բաժ նի ղե կա վար, դես պան Պե տեր Լաունս կիի, ինչ պես նաև Ավստ րիա յի զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան ղե կա վար Մար տին Լե դոլ տե րի հետ: Քն նարկ վել են 
երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող հար ցեր, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծա կա
լութ յան կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ար դեն իսկ ի րա կա նաց ված 
և նա խանշ վող ծրագ րե րի շուրջ: Պա րոն Կա րա պետ յա նը, ընդգ ծե լով հատ կա պես 
ա նաս նա բու ծութ յան բնա գա վա ռում զար գաց ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
կար ևո րութ յու նը, ա ռա ջար կել է ավստ րիա կան կող մին ու սում նա սի րել Հա յաս տա
նում տոհ մա յին ա նաս նա բու ծա կան տնտե սութ յուն հիմ նե լու, գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման հա մա կարգ ներդ նե լու հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

 Հան դի պում նե րի ըն թաց քում անդ րա դարձ է ե ղել նաև, Եվ րա սիա կան տնտե
սա կան միութ յանն ան դա մակ ցութ յան պայ ման նե րում, Հա յաս տա նի և ԵՄ պե
տութ յուն նե րի հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցին: Նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը նշել է, որ մեզ հա մար եվ րո պա կան երկր նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը հա մար վում է ա ռաջ նա յին ուղ ղութ յուն, և դ րա հա մար առ կա են 
ի րա տե սա կան հնա րա վո րութ յուն ներ: Մաս նա վո րա պես` նպա տա կա հար մար է 
եվ րո պա կան ներդ րում նե րով Հա յաս տա նում կազ մա կեր պել կա թի, մսի, բան ջա
րե ղե նի, մրգի վե րամ շակ ման գոր ծա րան ներ՝ պատ րաս տի ար տադ րան քը դե պի 
ԵՏՄ երկր ներ ար տա հա նե լու հե ռան կա րով: Ավստ րիա կան կող մը պատ րաս տա
կա մութ յուն է հայտ նել ու սում նա սի րել ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը և  
ա ռա ջի կա յում գործ նա կան քայ լեր ի րա կա նաց նել` այս ո լորտ նե րում հա մա գոր
ծակ ցութ յուն ծա վա լե լու ուղ ղութ յամբ:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն  ըն դու նել է գեր
մա նա կան KfW բան կի հա յաս տան յան ծրագ րե րի ղե կա վար Ե վա Վիթ թի գլխա վո
րած պատ վի րա կութ յա նը:   

Բարձր գնա հա տե լով KfW բան կի գոր ծու նեութ յու նը Հա յաս տա նում և ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան հետ հա մա տեղ ի րա կա
նաց վող ծրագ րե րի արդ յու նա վե
տութ յու նը, նա խա րարն ընդգ ծել 
է, որ մաս նա վո րա պես` ո ռոգ ման 
և խ մե լու ջրի ո լորտ նե րում առ կա 
է նոր ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն:  §Ո ռոգ ման 
խնդի րը գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի զար գաց ման կար ևո րա
գույն նա խա պայ ման նե րից մեկն 
է, և թեև վեր ջին տա րի նե րին, 
KfW բան կի հետ հա մա տեղ աշ
խա տան քի շնոր հիվ, մեզ հա ջող
վել է ջրա մա տա կա րար ման ո լոր

տում հաս նել բա վա կա նին լավ արդ յունք նե րի, սա կայն, կար ևոր է շա րու նա կել 
հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նել այս ուղ ղութ յամբ` ա վե լի մեծ հա ջո ղութ յուն
ներ գրան ցե լու նպա տա կով¦, ¨  նշել է նա խա րա րը: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են KfW բան կի կող մից Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց վող ո ռոգ ման, ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման ծրագ րե րը, 
այդ թվում` Կապ սի ջրամ բա րի վե րա կա ռու ցու մը, ին չը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե
ռի ա վե լաց նել Շի րա կի մար զի հո ղօգ տա գոր ծող նե րի ո ռոգ ման ջրի պա հան ջար կի 
բա վա րար ման ծա վալ նե րը:     Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է բան կի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին` ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա րել և քն նար կել բան կի ծրագ
րե րում Մաս տա րա յի ջրամ բա րի կա ռուց ման խնդրի ընդգրկ ման հնա րա վո րութ
յու նը, ին չին, ի պա տաս խան` KfW բան կի ծրագ րե րի ղե կա վա րը տե ղե կաց րել է, 
որ հար ցի քննար կու մը հնա րա վոր կլի նի միայն Հա յաս տա նում ստոր գետն յա և 
մա կե րե սա յին ջրե րի օգ տա գործ ման վե րա բեր յալ լիար ժեք ու սում նա սի րութ յուն
նե րի արդ յուն քում:    

 ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ա ռա ջար կութ յամբ, ՀՀ կենտ րո
նա կան բան կի հետ հա մա տեղ, մշակ վել են մե խա նիզմ ներ` KfW բան կի ա ջակ
ցութ յամբ, ՀՀում գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ րա կան հա մա կարգ ստեղ
ծե լու նպա տա կով: Հա մա տեղ քննար կում նե րի արդ յուն քում, նպա տա կա հար մար 
է հա մար վել ստեղ ծել ա պա հո վագ րա կան հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ
յուն: Անդ րա դառ նա լով գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա պա հո վագ րա կան հա
մա կար գի ներդր մա նը` Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ այս ուղ ղութ յամբ ևս 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը KfW բան կից ակն կա լում է օ ժան
դա կութ յուն: Հան դիպ մա նը KfW բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը տե ղե կաց րել են, որ 
բան կի ֆի նան սա վոր մամբ, Գեր մա նահայ կա կան հիմ նադ րա մի մի ջո ցով, Հա յաս
տա նում գոր ծող առևտ րա յին բան կե րի և վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից գյու ղատն տե սութ յան հա մար տրա մադր վում են վար կեր: Ընդ ո րում, այդ 
ծրագ րի երկ րորդ փու լով նա խա տես վում է այդ նպա տա կի հա մար ստա նալ ևս 
15 մլն  եվ րո, ո րը նպա տա կաուղղ ված կլի նի փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը:   Հան դիպ ման ա վար տին` կող մե րը ևս մեկ ան գամ ընդգ ծել են հե
տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան պատ րաս տա կա մութ յունն ու հա մա տեղ ծրագ րե րի 
շրջա նա կի ընդ լայն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Նոր տնտեսական հեռանկարներ

ºÔ²Ü²Î²ÚÆÜ Î²ÜÊ²îºêàôØÜºð

ՀՀ ԱԻՆ Հիդ րո մետ ծա ռա
յութ յան օ դեր ևու թա բա նութ յան 
կենտ րո նի պե տի տե ղա կալ, աշ
խար հագ րա կան գի տութ յուն
նե րի թեկ նա ծու Գա գիկ Սու
րեն յանն, անդ րա դառ նա լով 
ե ղա նա կա յին ա ռա ջի կա կան խա
տե սում նե րին, նշել է, որ մինչև 
մա յի սի 29ը Հան րա պե տութ յան 
ողջ տա րած քը՝ մա նա վանդ ե րե կո յան 
ժա մե րին, կգտնվի ակ տիվ ցիկ լո նա
յին դաշ տում, ո րի հե տևան քով սպաս
վում է անձ րեւ և ամպ րոպ, իսկ ա ռան
ձին շրջան նե րում կար կուտ և քա մու 
ուժգ նա ցում:

 § Մին չև մա յի սի 29ը օ դի ջեր
մաս տի ճա նը էա պես չի փոխ վե լու, 
Ա րա րատ յան դաշ տում և մայ րա քա
ղա քում ջեր մաս տի ճա նը կտա տան վի 
13 14, իսկ ցե րե կը` 2425 աս տի ճա նի 
տի րույ թում¦,  նշել է Գ. Սու րեն յա նը:

Ինչ վե րա բե րում է ամ ռան կան
խա տե սում նե րին, ա պա դրանք դեռևս 
պատ րաստ չեն, բայց Գա գիկ Սու րեն
յա նի տե ղե կաց մամբ, վի ճա կագ րութ
յու նը ցույց է տա լիս, որ տաք ձմեռ նե
րին հա ջոր դում է տե ղում նա ռատ ու 
զով ա մառ: 

Հան րա պե տութ յան տա րած քում` 
մա յի սի 15ին ժա մա նակ առ ժա
մա նակ շրջան նե րի զգա լի մա սում 
սպաս վում է անձրև և  ամպ րոպ, հնա
րա վոր է կար կուտ, ամպ րո պի ժա մա
նակ սպաս վում է քա մու ուժգ նա ցում` 
1520 մ/վրկ ա րա գութ յամբ, 1618
ին սպաս վում է ա ռանց տե ղում նե րի 
ե ղա նակ: Քա մին` հա րավարևմտ յան 
հատ վա ծում 510 մ/վրկ է: Օ դի ջեր
մաս տի ճա նը էա պես  չի  փոխ վի, մա
յի սի 1618ին կբարձ րա նա 46 աս տի
ճա նով: 

Եր ևա նում՝ ժա մա նակ առ ժա մա
նակ սպաս վում է անձրև և  ամպ րոպ, 
ամպ րո պի ժա մա նակ քա մու ուժգ նա
ցում` 1520 մ/վրկ ա րա գութ յամբ, 16
18ին սպաս վում է ա ռանց տե ղում նե
րի ե ղա նակ:
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Գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոն մարզում

Նո րաս տեղծ կենտ րո նը կնպաս տի ա ռա ջա դեմ տեխ
նո լո գիա նե րի և ֆեր մե րա յին գոր ծա րա րութ յան զար գաց
ման փոր ձի տա րած մանն ու ա ռաջ խա ղաց մա նը` էա կան 
դե րա կա տա րում ու նե նա լով շու կա յա կան կա պե րի դյու
րաց ման և ֆեր մեր նե րի ու գյու ղա կան ՓՄՁնե րի հա մար 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի հա սա նե լիութ յան գոր ծում: 
Կենտ րո նը  CARD հիմ նադ րա մի հետ հա մա տեղ, մշտա
կան կապ կստեղ ծի այ գե գոր ծութ յան, վե րամ շակ ման և 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի կա ռա վար ման նո րա
գույն տեխ նո լո գիա ներ մա տա կա րա րող աշ խար հահռ
չակ ըն կե րութ յուն նե րի և հայ ֆեր մեր նե րի միջև: Կենտ
րո նը կծա ռա յի նաև` որ պես գործ նա կան սե մի նար նե րի 
անց կաց ման վայր` Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի հա մար:  
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Օ րերս Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Սար գիս Սա
հակ յանն այ ցե լել է Ա պա րա նի տա րա ծաշր ջան և 
հան դի պել բնակ չութ յան հետ: Ն րանք մարզ պե տին 
ներ կա յաց րել են ի րենց հա մայնք նե րում առ կա հիմ
նախն դիր նե րը:

Ա ռա ջին կան գա ռը Ա րա յի հա մայն քում էր: Հան
դի պու մը կա յա ցավ հա մայն քա պե տա րա նի բա կում: 
Ի րենց հու զող հար ցե րից բնա կիչ ներն ա ռանձ նաց
րել են Վար դե նու տի ջրամ բա րի գոր ծարկ մամբ պայ
մա նա վոր ված` ո ռոգ ման ջրի մա տա կա րար ման, 
խմե լու ջրի օր վա կար գա վո րիչ ջրամ բա րի հար ցե րը: 
Գ յու ղա ցի նե րը գոհ էին, որ ի րենց մոտ են ըն թա նում 
ան տա ռա պատ ման և խոր քա յին հո րի կա ռուց ման 
ծրագ րե րը:  

Մարզ պե տն այ ցե լել է նաև Վար դե նուտ, Ա րա
գած, Ծաղ կա շեն և Շե նա վան համայնքներ: Գ յու
ղաբնա կնե րի կող մից բարձ րաց ված հար ցե րն  ընդ
հան րա կան բնույթ ու նեին: Դ րանք վե րա բե րում էին 
ջրա մա տա կա րար մա նը, գա զի ֆի կաց մա նը, միջ
հա մայն քա յին ճա նա պարհ նե րի բա րե կարգ մանը, 
հա մայնք նե րի խո շո րաց մա նը, գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի մթեր մա նը, ինչ պես նաև անձ նա կան 
մի շարք հար ցե րի:  Բարձ րաց ված բո լոր խնդիր նե
րի վե րա բեր յալ մարզ պե տը պար զա բա նում ներ է 
կա տա րել և  ո րո շա կի նշել դրանց լուծ ման ժա մա
նա կա հատ վածն ու ըն թաց քը: Ըստ մարզ պե տի, շա
րու նակ վում է կա ռա վա րութ յան կող մից հա մայնք նե
րին տրվող դի զե լա յին վա ռե լի քի, պա րար տան յու թի 
հատ կա ցու մը, և բ նա կիչ նե րը կա րող են ի րենց պա
հան ջար կին հա մա պա տաս խան ձեռք բե րել դրանք: 

Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին տր
վել է դրա մա կան և բժշ կա կան ա ջակ ցութ յուն, հատ
կաց վել ա ռող ջա րա նի ու ղեգ րեր, իսկ նո րա ծին նե րին 
նվիր վել է ման կա կան հա գուս տ: Մարզ պե տի հան
դի պում նե րը հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հետ շա րու
նա կե լի են:  

ՀՈւԶՈղ ՀԱրցԵրԸ` 
ՈւշԱդրՈւթյԱՆ ԿԵՆտրՈՆՈւՄ

ԷկոմիԳրԱցիԱ. ԳործՆԱկԱՆ ուղեցույց 
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Օ րերս գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
§Կա նաչ ա րա հե տ¦ ՀԿն շա հագր գիռ ան ձանց ներ
կա յաց րեց §Է կո միգ րա ցիա. գործ նա կան ու ղե ցույ ց¦ 
տե ղե կատ վա կան գրքույ կը, ո րը մշակ վել և հ րա
տա րակ վել է Եվ րա միութ յան կող մից ֆի նան սա վոր
վող  §Է կո միգ րա ցիա. երկ խո սութ յուն և հա մա գոր
ծակ ցութ յուն Հա րա վա յին Կով կա սի երկր նե րում` 
ա ռա վել լավ կյան քի հա մա ր¦ տա րա ծաշր ջա նա յին 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Ծ րագ րի խորհր դա տու Կա րեն Հով հան նիս յա նը 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց րեց ու ղե ցույ ցը, ո րից 
հե տո քննարկ վե ցին դրա նում տեղ գտած թե մա նե
րը: Հան դիպ ման մաս նա կից նե րին տրա մադր վե ցին 
գրքույ կի օ րի նակ ներ: 

Քա ղա քա ցու ու ղե ցույ ցը կուղ ղոր դի փաս տա ցի 
և պո տեն ցիալ է կո միգ րանտ նե րին հետև յալ հար ցե
րի վե րա բեր յալ` ով քեր են է կո միգ րանտ նե րը, ո րոնք 
են նրանց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող օ րենք նե
րը, ուր և  ինչ պես նրանք կա րող են դի մել օգ նութ

յան հա մար, ո րոնք են տե ղա կան և կենտ րո նա կան 
մա կար դակ նե րում է կո միգ րա ցիա յի կա ռա վար ման 
կար գա վոր ման հար ցե րով զբաղ վող կա ռույց նե րը, 
հան րա յին տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը:

Ծ րա գի րը մեկ նար կել է 2013թ. մա յի սին և տ ևե
լու է մինչև 2015թ. օ գոս տո սը: Այն ի րա կա նաց վում է 
Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան §Կա նաչ ա րա
հե տ¦ ՀԿի և Կով կա սի բնա պահ պա նա կան ՀԿնե
րի ցան ցի կող մից` Եվ րա միութ յան ֆի նան սա վոր
մամբ: 

Ծ րագ րի գերն պա տակն է` ա ջակ ցել Հա րա վա
յին Կով կա սի երկր նե րում է կոմիգ րա ցիա յի ո լոր
տում բա րե փո խում նե րի հա ջող ի րա կա նաց մա նը` 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա րո ղութ յուն
նե րի զար գաց ման և  ընդգր կուն բազ մա շա հա ռու 
երկ խո սութ յան ամ րապնդ ման մի ջո ցով` ազ գա յին 
և տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դակ նե րում: 

 Թի րա խա յին հա մայնք ներն են Լո ռու և Տա վու շի 
մար զե րը:

Նույն օրը  նա խա րա րը մեկ նել է Ա րա գա ծոտ նի մարզ պե տա րան, որ տեղ անց կաց վել է մեղ վա բու ծութ յան 
ո լոր տին նվիր ված խորհր դակ ցութ յուն: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Սար գիս Սա հակ յա
նը, Հա յաս տա նի մեղ վա բույծ նե րի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ Ռո զա Ծա ռուկ յա նը:  

Բա ցե լով խորհր դակ ցութ յու նը` նա խա րարն իր ող ջույ նի խոս քում ամ փո փել է վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց
քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա տանք ներն ու դրանց արդ յունք
նե րը:   Մաս նա վո րա պես` անդ րա դառ նա լով գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին հատ կաց վող պե տա կան ա ջակ ցութ
յան ծրագ րե րին` նա խա րա րը նշել է, որ պա րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի բաշխ ման գոր ծըն թա ցը 
դեռևս ըն թաց քի մեջ է, և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներն, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, կա րող են լրա ցու
ցիչ հայ տեր ներ կա յաց նել:   Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ծրագ րի շրջա նա կում պա րար տան յու թե րը հո ղօգ
տա գոր ծող նե րին տրա մադր վում են մատ չե լի գնե րով` 1 
պարկ (50 կգ) ա զո տա կան պա րար տան յու թը` 6000, իսկ 
կա լիու մա կան և ֆոս ֆո րա կան պա րար տան յու թե րը` 
7000 դրա մով:   

Դի զե լա յին վա ռե լան յու թը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին 
տրա մադր վում է 1 լիտ րը` 350 դրամ վա ճառ քի ար ժե
քով, 1 հեկ տա րի հա մար` մինչև 200 լիտր նոր մա յով: 
Սահ ման ված ա ռա վե լա գույն քա նա կը 600 լիտր է: Նա
խա րա րի խոս քով` գյու ղատն տե սութ յու նը հան րա պե
տութ յու նում վեր ջին տա րի նե րին դի նա միկ զար գա ցում 
է ապ րում` ա պա հո վե լով մի ջի նում 7,5 տո կոս աճ, և 
զար գաց ման մեծ նե րուժ ու նի: Նա խա րա րի հա վաստ
մամբ, վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տութ յու նում 
ա վե լա ցել է ա նաս նագլ խա քա նա կը, այդ թվում` նաև 
Ա րա գա ծոտ նի մար զում, որ ժա մա նա կին ի րա կա նաց
վում են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս
տում նե րը:   Ընդգ ծե լով, որ տա րին բա րեն պաստ է և 
հատ կա պես պտղի ու խա ղո ղի բարձր բերք է սպաս
վում, Սեր գո Կա րա պետ յա նը ևս մեկ ան գամ հա վաս տել է, որ մթե րում նե րը կի րա կա նաց վեն ամ բողջ ծա վա
լով, պե տութ յու նը կա ջակ ցի վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի խնդիր նե րի լուծ մա նը և կ հետ ևի, որ պես զի մթե
րում նե րի գոր ծըն թա ցը պատ շաճ և ժա մա նա կին կազ մա կերպ վի:  

 Հաշ վի առ նե լով հան րա պե տութ յու նում դիտ վող խո նավ և տաք ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը` նա խա րա
րը խոր հուրդ է տվել գյու ղա ցի նե րին ան պայ ման բուժ ման աշ խա տանք ներ կա տա րել կո րի զա վոր պտղա տե
սակ նե րի հիմ նա կան վնա սա տու նե րի և հի վան դութ յուն նե րի դեմ, քա նի որ նման ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը 
նպաս տում են մի շարք սնկա յին հի վան դութ յուն նե րի բուռն զար գաց մա նը:   

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հայտ նել է նաև, որ ՀՀ վար չա պե տի հանձ նա րա րութ յամբ,  Հա յաս տա
նի մեղ վա բույծ նե րի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի նա խա գահ Ռո զա Ծա ռուկ յա նի հետ հա մա տեղ, այ ցե լութ յուն ներ 
են կա տար վե լու բո լոր մար զեր` տե ղի մեղ վա բույծ նե րի հետ առ կա խնդիր նե րը քննար կե լու, ա ռա ջար կութ յուն
նե րը լսե լու, մեղ վա բու ծութ յան զար գաց ման ծրագ րեր կազ մե լու և կա ռա վա րու թան քննարկ մա նը ներ կա յաց
նե լու նպա տա կով:  

 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին նա խա րա րը լսել և պա տաս խա նել է մեղ վա բույծ նե րի կող մից ներ կա յաց
ված հար ցե րին:

Մեղ վա բույծ նե րի հետ քննարկ վել են առ կա խնդիր նե րը

ՄԱյԻՍԻ 15Ը ԿԻՆ 
ձԵՌՆԵրԵցՆԵրԻ ՕրՆ Է

 Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա
ցիան (ՀԵԿԱ) և  ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան ցը (ՀՀ 
Կձց) կազ մա կեր պում են §Նոր զար գա ցում նե րի հե
ռան կար¦ թե մա յով կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ
գա յին հա մա ժո ղով՝ Կին ձեռ նե րեց նե րի հա մաշ խար
հա յին ա սո ցիա ցիա յի հո վա նու ներ քո (FCEM.org): 

§ Նոր զար գա ցում նե րի հե ռան կար¦ թե մա յով կա
նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը 
կկա յա նա 2015թ. հու նի սի 811ը, Եր ևա նում: Մի ջազ
գա յին հա մա ժո ղո վը բաղ կա ցած է հետև յալ բա ժին
նե րից՝ գոր ծա րար հա մա ժո ղով, այ ցե լութ յուն  հա
յաս տան յան ար տադ րող նե րին, ցու ցա հան դես էքս պո՝ 
երկ կող մա նի և բազ մա կող մա նի հան դի պում ներ 
կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յամբ, բիզ նես հան դի
պում ներ:

§ Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին հա մա
ժո ղո վի նպա տակ ներն են՝ նպաս տել Հա յաս տա նի 
և  ար տերկ րի կին ձեռ նե րեց նե րի ու գոր ծա րար նե րի 
միջև կա պե րի ստեղծ մա նը և հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ամ րապնդ մա նը, Հա յաս տա նում կա նանց ձեռ նե րե
ցութ յան խթան մա նը, փոքր ու մի ջին ձեռ նար կա տի
րութ յան հա մար գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ
մա նը, ներդ րում նե րի ի րա կա նաց մա նը և հա մա տեղ 
ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ մա նը¦, նշել է ՀԵԿԱի 
նա խա գահ Լի լիթ Ա սատր յա նը:

Հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ Հա յաս տա նի ե րի
տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) նա խա ձեռ
նութ յամբ, 2011 թ. ստեղծ ված ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի 
ցանցն այ սօր միա վո րում է շուրջ 300 ձեռ նե րեց կա
նանց` ՀՀ տար բեր մար զե րից: ՀԵԿԱն, ՀՀ Կին ձեռ նե
րեց նե րի ցան ցի մի ջո ցով, խրա խու սում և  ա պա հո վում 
է գոր ծա րար կա նանց միջև կա պե րի հաս տա տու մը 
Հա յաս տա նում և  ար տերկ րում: 

Ն. Սա հակ յան
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ՀՀ Ս յու նի քի մար զում, վեր ջին տա
րի նե րին, պե տա կան բյու ջեի, մի ջազ
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ֆի
նան սա կան այլ աղբ յուր նե րի մի ջո ցով, 
ի րա կա նաց վել են գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան մի շարք ծրագ րեր, 
մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան բյու
ջեից, ո ռոգ ման հա մա կար գում վե րա
կա ռուց ման և հիմ նա նո րոգ ման նպա
տա կով, կա տար վել է շուրջ 235 մլն 
դ րա մի, իսկ մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի կող մից` շուրջ 154,7 մլն 
դ րա մի ներդ րում:

§Դան դի Փ րիշս Մեն թալս Կա պան¦ 
ՓԲԸ ի կող մից 2014թ., Ա ճա նան և Նո
րա շե նիկ հա մայնք նե րում, ի րա կա նաց
վել է ջրի խո ղո վա կա շա րի անց կաց ման 
5,2 մլն դ րա մի ներդ րու մա յին ծրա գիր: 
Իսկ Շ վեյ ցա րիա յի զար գաց ման և հա
մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ
յան ֆի նան սա վոր մամբ, դեռևս 2010թ. 
հաս տատ վել և 2014թ., §CARD¦ի մի
ջո ցով շա րու նակ վել է ի րա կա նաց վել 
§Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար¦ ծրա գի րը, 
ո րի շրջա նակ նե րում, այ գե գոր ծութ յան 
զար գաց ման և շու կա նե րը հա սա նե
լի դարձ նե լու նպա տա կով, ԱԳԶԿ հիմ
նադ րա մը ծախ սել է մո տա վո րա պես 
123 մլն դ րամ: Ծ րագ րում ընդգրկ ված 
ֆեր մեր նե րի վկա յութ յամբ, այն ա պա
հո վել է մեծ արդ յու նա վե տութ յուն: 
§ Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր
ծա կա լութ յուն¦ հ/կի կող մից, 2014թ., 
§Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Ս յու
նի քի մար զում, տեխ նի կա կան և  ինս տի
տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յուն Հայս տա նի 
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ԱԳրԱրԱյիՆը ՍտԱցԱվ իՆՍտիտուցիոՆԱլ 
ՀԱվԱտԱրմԱԳրմԱՆ վկԱյԱկԱՆը

ՈՌՈԳՈւՄ

ՆերԴրումԱյիՆ ծրԱԳրեր` ՍյուՆիՔում

Նոր  ՋրԱմԲԱրի  կԱՌուցումը  
կԹեԹեվԱցՆի ՀոԳՍը

ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յա նը¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, կա տար վել է 
330 հա զար դրա մի ներդ րում: § Վորլդ 
վիժն ին թեր նեյշնլ¦ մի ջազ գա յին բա րե
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան հա յաս
տան յան մաս նաճ յու ղի կող մից, 2014թ., 
շուրջ 25 հա մայնք նե րում, ի րա կա նաց
վել են մի շարք ծրագ րեր, ո րոնց ներդ
րու մա յին ար ժե քը կազ մել է 
25,7 մլն դ րամ: Տ րա մադր
վել է մի նի տրակ տոր, փոքր 
ջեր մոց ներ, ի րա կա նաց վել 
է մեղ վա բու ծութ յան զար
գաց ման ծրա գիր, հիմն վել է 
հա տապտ ղա յին տնկա րան, 
նո րոգ վել է ջրա մա տա կա
րար ման ցանց, բրդի լվաց
ման կետ, ա ջակ ցութ յուն է 
ցու ցա բեր վել մի քա նի ըն տա
նիք նե րի և  այլն: Բա ցի այդ, 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք
նե րի հարս տաց ման նպա
տա կով, կազ մա կերպ վել են 
դա սըն թաց ներ, մի ջո ցա ռում ներ, հան
դի պում ներ և կ լոր սե ղա ներ: §Կա պա նի 
փոքր ֆեր մեր նե րի ա սո ցիա ցիա¦ ՀԿի 
կող մից տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե
րին բաշխ վել է 480 հա զար դրա մի սեր
մա ցու:

§Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նիկան 
հիմ նա կա նում մաշ ված է, լուրջ հիմ
նախն դիր է նոր տեխ նի կա յով հա
մալ րու մը և  առ կա հա վա քա կա յա նի 
ար դիա կան ցու մը: 2014թ. գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րին և բեր
քա հա վա քին մաս նակ ցել է մար զում 

 Հան րա պե տութ յու նում  2003թ. հիմ
նադր ված ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե
րութ յուն նե րը՝ ՋՕԸե րը, աշ խա տանք
ներ են ի րա կա նաց նում` բնակ չութ յա նը 
ո ռոգ ման ջրով ա պա հո վե լու ուղ ղութ
յամբ: 

§ Վե դի¦ ՋՕԸն  ո ռոգ ման ջրի մա
տա կա րար ման աշ խա տանք ներ է ի րա
կա նաց նում Ա րա րա տի տա րա ծաշր ջա
նի հո ղա տա րածք նե րի գրե թե կե սում: 
Այդ աշ խա տանք նե րը հիմ նադր ման 
օր վա նից ղե կա վա րում է Մար տիկ Ա ռա
քել յա նը:

 Մաս նա գի տութ յամբ ի րա վա բան Մ. 
Ա ռա քել յա նը Գո ռա վան գյու ղից է, աշ
խա տել է ի րա վա պահ մար մին նե րում, 
իսկ 1999 թ. ընտր վել է Գո ռա վան հա
մայն քի ղե կա վար, 2003 թ.ից § Վե դի¦ 
ՋՕԸի գոր ծա դիր  տնօ րենն է:

2015 թ. մար տի 1ից ըն կե րութ յու
նը  պատ րաս տա կամ ի րա կա նաց րել 
է ո ռոգ ման ջրով ա պա հո վե լու գոր
ծըն թա ցը. կա տար վել են նաև մաքր
ման, վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: 

առ կա տեխ նի կա յի 80 %ը: Թերևս, 
նա խորդ տա րի նե րի հա մե մա տութ
յամբ, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
քա նա կութ յունն ա վե լա ցել է¦, ա սում 
է մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ
մի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ
պա նութ յան վար չութ յան պետ Սամ վել 
Թանգ յա նը: Ն րա հա վաս տիաց մամբ, 

անհ րա ժեշտ ու շադ րութ յուն է դարձ վել 
նաև բնութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նութ յա նը, ցու ցա բեր վել ա ջակ
ցութ յուն բնա պահ պա նա կան օ րենսդ
րութ յան կա տար մա նը, ար գե լա նոց նե
րի և  ար գե լա վայ րե րի պահ պան մա նը 
և  օգ տա գործ մա նը, ա պա հո վել հա մա
գոր ծակ ցութ յուն բնա պահ պա նա կան 
խնդիր ներ ի րա կա նաց նող հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և մար զի 
§Օր հուս¦ բնա պահ պա նա կան տե ղե
կատ վա կան հա սա րա կա կան կենտ րոն
նե րի հետ: Ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել 

նաև § Զան գե զուր կեն սո լոր տա յին հա
մա լիր¦ ՊՈԱԿի կեն սա բազ մա զա նութ
յան ա պա հով ման և կա յուն զար գաց
ման ծրագ րե րին: Մար զում սկսվել է 
§ Շի կա հո ղի զար գաց ման ծրագ րի¦ պի
լո տա յին փու լը: Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար
ժե քը կկազ մի 8,25 մլն  եվ րո, իսկ ծրագ
րի ի րա կա նաց ման մեկ նար կը տրվել է 
2015թ.: Վայ րի բնութ յան հիմ նադ րա մի 
կող մից շա րու նակ վում է ի րա կա նաց վել 
§Խուս տուփ¦ և § Զան գե զուր¦ ար գե լա
վայ րե րի զար գաց ման ծրագ րե րը: Այդ 
ուղ ղութ յամբ 2014թ.ի ներ դում նե րի չա
փը կազ մել է շուրջ 28 մլն դ րամ: Աշ խա
տանք ներ են տար վել մար զի ֆլո րա յի 
և ֆաու նա յի պահ պան ման և վե րար
տադր ման, ինչ պես նաև ի րա վա խախ
տում նե րի կանխ ման ուղ ղութ յամբ:

 §Աշ խա տանք ներ են տար վել նաև 
հա մայնք նե րի ընդ հա նուր օգ տա գործ
ման տա րածք նե րում ա պօ րի նի ծա ռա
հա տում նե րի, աղ բա կույ տե րի և  ար
տադ րա կան թա փո նե րի տե ղա փոխ ման 
ուղ ղութ յամբ: Տե ղա կան ծրագ րեր են 
մշակ վել նաև գյու ղա կան հա մայնք
նե րում ծա ռատն կում նե րի կազ մա
կերպ ման, փո ղոց նե րի մաքր ման ուղ
ղութ յամբ: Հա մա տեղ ի րա կա նաց ված 
ստու գայ ցե րի արդ յուն քում, հա մայնք
նե րի ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հո
ղա յին տա րածք նե րում բնա պահ պա
նա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի 
կա տար ման խախ տում ներ չեն ար ձա
նագր վել¦, նշում է Սամ վել Թանգ յա նը: 

Ն րա տե ղե կաց մամբ, ա պա հով վել է 
նաև հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բնա կան 
պա շար նե րի և  ըն դեր քօգ տա գործ ման 
բնա գա վա ռում:

Նել լի Սա հակ յան

Մարտ ամ սին բնակ չութ յու նը  ա վե լի 
քիչ քա նա կութ յամբ ջուր է օգ տա գոր
ծել, քա նի որ այդ օ րե րին ջրի մա տա
կա րա րու մը կա տար վել է կես հզո րութ
յամբ, իսկ հու լիսօ գոս տոս  ա միս նե րին 
հա մե մա տա բար քիչ քա նա կութ յամբ է 

ո ռոգ ման ջուր է հաս նում բնակ
չութ յա նը: Այդ խնդի րը  բա
ցատր վում է աշ խար հագ րա կան 
դիր քով. Վե դի քա ղա քում ՋՕԸը 
գտնվում է ո ռոգ ման հա մա կար
գի վերջ նա մա սում, որ քան էլ 
ճիշտ բաշխ վի ջու րը, միև նույն 
է, ա մառ վա շոգ ա միս նե րին, 
ջու րը քիչ է հաս նում, պատ ճա
ռը`  մաշ ված ջրագ ծերն ու ջրի 
գո լոր շիա ցումն է: Ա մառ վա շոգ 
ա միս նե րին, ո ռոգ ման  ջրի պա
կա սի դեպ քում, ջրա ռը քիչ քա
նա կութ յամբ ջուր վերց նում է 
Ա րաքս գե տից:

§Վե դի¦ ՋՕԸի աշ խա տա
կազ մը մեծ հույ սեր է կա պում 

Վե դի գե տի վրա կա ռուց վող նոր ջրամ
բա րի  հետ, ներ կա յումս ի րա կա նաց
վում են նա խագծ ման աշ խա տանք ներ: 
Նոր ջրամ բա րի կա ռուց մամբ` կլուծ վեն 
վե րը նշված խնդիր նե րը: Իսկ խո ղո վակ
նե րի, 80ա կան թվա կան նե րին կա ռուց
ված պոմ պա կա յան նե րում տե ղադր ված 
պոմ պե րի  վե րա նո րոգ ման անհ րա ժեշ
տութ յունն ար դեն զգաց վում է: 

Զրույցի ավարտին՝ ՋՕԸի հիմ
նա դիր տնօ րեն Մ. Ա ռա քել յանը նշեց. 
§òանկությունս  մեկն է, որ մեր հան րա
պե տութ յունն այն քան ա պա հով ված լի
նի, որ ո ռոգ ման նոր մա տի վա յին  ջուրն 
(ո րո շա կի քա նա կութ յամբ) անվ ճար 
տրվեր բնակ չութ յա նը, շռայ լե լու դեպ
քում`  մի քա նի ան գամ ա վել վճա րե լու 
պայ մա նով¦:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ԿրթԱԿԱՆ

Վեր ջերս կա յա ցած գի տա կան 
խորհր դի նիս տում § Մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման ազ
գա յին կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մի տնօ
րեն Ռ. թոփչ յա նը Հա յաս տա նի ազ
գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Ա. թար վերդ յա նին, հան
դի սա վոր պայ ման նե րում, հանձ նեց 
§ Մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո րա կի 
ա պա հով ման ազ գա յին կենտ րոն¦ հիմ
նադ րա մի կող մից շնորհ ված պե տա
կան հա վա տար մագր
ման վկա յա կա նը:

 Հի շեց նենք, որ մար
տի 21ին տե ղի էր ու նե
ցել«  § Մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան ո րա կի 
ա պա հով ման ազ գա
յին կենտ րոն¦ի հա
վ ա  տ ա ր  մ ա գ ր  մ ա ն 
հանձ  նա ժո ղո վի նիս
տը: Հանձ նա ժո ղովի 
ո րոշ մամբ՝ Հա յաս տա
նի ազ գա յին ագ րա րա
յին հա մալ սա րա նին 
շնորհ վել էր ինս տի
տու ցիո նալ հա վա տար
մագ րում 4 տա րի ժամ կե տով:

 Հա մա ձայն hա վա տար մագր ման 
կար գի՝ են թա կա ռուց ված քա յին հա
վա տար մագր ման գոր ծըն թացն ի րա
կա նաց վում է ե րեք հա ջոր դա կան 
փու լե րով: Ա ռա ջին փու լը` ինք նա վեր
լու ծութ յան զե կույ ցի պատ րաս տումն 
էր, որն ի րա գործ վել էր դեռևս 2012 թ.: 
Հա ջորդ քայ լը` փոր ձա գի տա կան այցն 
էր, ո րին էլ հա ջոր դել էր փոր ձա գի տա

կան զե կույ ցը: Վեր ջին 2 տա րի նե րին 
հա մալ սա րա նում ի րա կա նաց վել են 
փոր ձա գի տա կան խմբի խորհր դատ
վութ յուն նե րին ու ա ռա ջար կութ յուն
նե րին հա մա պա տաս խան և  են թա
կա ռուց ված քա յին կա րո ղութ յուն նե րի 
շա րու նա կա կան բա րե լավ մանն ուղղ
ված հա վա տար մագր ման բո լոր չա
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան անհ
րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն ներ, ինչ պես 
նաև մշակ վել, հաս տատ վել և գոր ծո

ղութ յան մեջ են դրվել անհ րա ժեշտ 
նոր մա տի վա յին փաս տաթղ թեր: Ել նե
լով զե կույ ցում նշված բո լոր դի տո ղութ
յուն նե րից և  ա ռա ջար կութ յուն նե րից՝ 
մշակ վել է հա մալ սա րա նի կա րո ղութ
յուն նե րի զար գաց ման պլանժա մա նա
կա ցույց, որն, ըստ փոր ձա գետ նե րի, ոչ 
ռիս կա յին և  ի րա տե սա կան է:

www. anau.am
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ԳործՆԱկԱՆ ԳիտելիՔՆեր` 
կԱՆԱՆց ՀԱմԱր

§ Կով կա սում գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի կա նանց կա րո
ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը` 
կա յուն գյու ղատն տե սութ յան 
ա պա հով ման հա մար¦ ծրագ
րի շրջա նակ նե րում, օ րերս 
Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան § Կա նաչ ա րա հետ¦ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յան մաս նա գետ ներն աշ
խա տան քա յին հան դի պում ու
նե ցան շի րա կի մար զի Ող ջի, 
Բ յու րակն և Ա րեգ նա դեմ հա
մայնք նե րի կա նանց խորհր դի 
ան դամ նե րի հետ:

 Հան դիպ ման նպա տա կը` 
վայ րի բույ սե րի և դե ղա բույ
սե րի հա վաք ման, չո րաց ման 
և փա թե թա վոր ման գոր ծըն
թաց նե րի կազ մա կերպ ման 
վե րա բեր յալ ու սու ցումն էր: 

Թե մա նե րից մե կը վե րա բե րում 
էր վայ րի օգ տա կար բույ սե րի 
ճա նա չո ղութ յա նը, տա րած
վա ծութ յա նը Հա յաս տա նում, 
մաս նա վո րա պես` Շի րա կի 
մար զում: Անդ րա դարձ ներ 
ե ղան նաև վայ րի թու նա վոր 
բու սա տե սակ նե րին, ո րոնք 
տա րած ված են Շի րա կում: 
Ա ռա ջարկ վեց խու սա փել վեր
ջին նե րիս օգ տա գոր ծու մից` 
ան ցան կա լի հետ ևանք նե րից 
զերծ մնա լու նպա տա կով: 
Թե մա նե րը ներ կա յաց նում էր 
§ Կա նաչ ա րա հետ¦ ՀԿի նա
խա գահ, գյու ղատն տե սա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
Նու նե Սա րու խան յա նը: Մաս
նա կից ներն ա ռանձ նա կի հե
տաքրք րութ յամբ ունկնդ րե ցին 
§ Վայ րի օգ տա կար բույ սե րի 
կա յուն հա վաք ման, չո րաց ման 
և պահ պան ման տեխ նո լո
գիա ներ¦, §Վայ րի օգ տա կար 
բույ սե րը` որ պես սնունդ և դե
ղա մի ջոց¦ թե մա նե րով դա սա
խո սութ յուն նե րը:

§Ընդ հա նուր առ մամբ, Հա
յաս տա նի տա րած քում ա ճող 
3600 բու սան մուշ նե րի կե
սից ա վե լին ու նեն բու ժա կան 
նշա նա կութ յուն, ո րոն ցից մեր 
հան րա պե տութ յու նում կի րառ
վում են 250ը` ոչ միայն որ պես 
դե ղա մի ջոց, այլ նաև` որ պես 
սնունդ: Բա ցի այդ, Հա յաս տա
նում ա ճող բու սա տե սակ նե րից 
շուրջ 200ը էն դե միկ են, ա ճում 
են միայն Հա յաս տա նում: 
2010 թ. տպագր ված Կար միր 
գրքում նե րառ ված են 452 բույ
սե րի և 40 սնկե րի տե սակ ներ, 
ո րոնց թվում են ան հե տա ցող` 
60 և  ա ռա վել վտանգ ված` 249 
տե սա կի բույ սեր: Կար միր 

Հայտ նի է, որ գյու ղատն տե սութ յու նը ջրա
յին ռե սուրս նե րի ա մե նա մեծ սպա ռողն է. տար
բեր երկր ներ ի րենց այդ ար ժե քա վոր ռե սուր սի 
2/3ից 3/4ը ծախ սում են մարդ կութ յան հա
մար այդ քան կար ևոր բնա գա վա ռում: Հա ջորդ 
մե ծա ծա վալ ռե սուր սը, որ ծախս վում է գյու
ղատն տե սութ յու նում, է ներ գիան է, քա նի որ 
աշ խար հում օգ տա գործ վող է ներ գիան գնա լով 
«կա նա չում» է, և վե րա կանգն վող աղբ յուր նե
րից ստաց վող է ներ գիան ա վե լի գե րա դա սե
լի է դառ նում, քան հան քա յին աղբ յուր նե րից 
ստաց վո ղը, գյու ղատն տե սութ յու նը հետզ հե տե 
դառ նում է ոչ միայն է ներ գիա սպա ռող, այլև` 
ար տադ րող բնա գա վառ, ինչն ինք նին ո լոր տի 
զար գաց ման ա պա ցուց կա րող է հան դի սա նալ: 
Այն տե սա կե տը, որ եր ևույ թը կբե րի ան հա վա
սար մրցակ ցա յին պայ ման նե րի և կվ տան գի 
սննդամ թեր քի ար տադ րութ յա նը, որ ևէ քննա
դա տութ յան դի մա նալ չի կա րող, քա նի որ կամ 
օգ տա գործ վում են մշա կա բույ սի այլ մա սեր, 
ո րոնք պի տա նի չեն սննդի և  ա նաս նա կե րի հա
մար, կամ է ներ գե տի կա յի հա մար օգ տա գործ
վող մշա կա բույ սե րը զու գա հե ռա բար կա րե լի է 
կի րա ռե լի, այլ նպա տակ նե րի հա մար, օ րի նակ 
ա նաս նա կե րի կամ պա րար տաց ման: Եր կու 
դեպ քում էլ աշ խա տում է գյու ղատն տե սութ յան 
դի վեր սի ֆի կաց ման ոս կե կա նո նը:

Բո լոր «կա նաչ» վա ռե լան յու թե րից ջրա ծինն 
ա մե նա գե րա դա սե լին է. այն կա րող է օգ տա
գործ վել թե ներ քին այր ման շար ժիչ նե րում, թե 
որ պես վա ռե լան յութ այլ է ներ գե տիկ հա մա կար
գե րում: Բո լոր դեպ քե րում այն գործ նա կա նում չի 
ա ռա ջաց նում ջեր մո ցա յին գա զեր: 
Սա կայն մինչ այժմ նրա ար տադ
րա կան ծախ սերն ա վե լին են ե ղել, 
քան, օ րի նակ` բեն զի նի նը,  ո րի 
պատ ճա ռով ջրա ծի նը հի մա էլ շա
րու նա կում են ստա նալ` որ քա նով էլ 
դա անտ րա մա բա նա կան է, վա ռե
լան յու թի հա նա ծո տե սակ նե րից:

Եվ ա հա այս պայ ման նե րում 
Վիր ջի նիա յի Տեխ նո լո գիա կան 
հա  մալ սա րա նի գիտ նա կան ներն 
ար մա տա կան փո փո խութ յուն են 
մտցնում ստեղծ ված ի րա վի ճա կում: 
Ն րանց հա ջող վել է մշա կել այն պի
սի կեն սա բա նա կան տեխ նո լո գիա, 
ո րով ա վե լի ա րագ, է ժան և մա քուր 
ջրա ծին է ստաց վում ե գիպ տա ցո
րե նի վե րամ շակ ման թա փոն նե րից: 
Օգ տա գոր ծե լով ցե լու լո զից գլյու
կոզա ստա նա լու ի րենց նա խորդ 
փոր ձը, հե տա զո տա կան թի մը, գոր
ծըն թացն ի րա կա նաց նող ֆեր մենտ նե րի հա ջոր
դա կան շղթան ա ռա վե լա գույնս արդ յու նա վետ 
գոր ծար կե լու հա մար, հա տուկ մշա կել է գե նե տի
կա կան ալ գո րիթմ ե րի փա թեթ` հա մա պա տաս
խան ֆեր մեն տա տիվ ռեակ ցիա նե րի հա մար, 
ո րով ա ռան ձին փու լե րի աշ խա տանքն ա վե լի 
արդ յու նա վետ է դառ նում: Դ րա շնոր հիվ հնա րա
վոր է դար ձել գոր ծըն թա ցում միան գա մից ներգ
րա վել հա մա կար գում առ կա 2 շա քար ներ`գլյու
կոզան ու քսի լո զը, ո րոն ցից մինչ այդ միայն մե կը 
կամ մյուսն է գոր ծել, և  ո րի արդ յուն քում՝ էա պես 
ա րա գաց վել է ջրած նի ստաց ման գու մա րա յին 
ռեակ ցիան: Հա ջո ղութ յան ևս մեկ` ոչ պա կաս 
կար ևո րութ յան գրա վա կանն այն է, որ խնդրի 
ընդ հա նուր լու ծու մը հնա րա վոր է դար ձել արդ
յու նա վետ միկ րոօր գա նիզմ ե րի հա մա կար գի 
կի րառ ման շնոր հիվ, որն առն վազն մեկ կար գով 
ա վե լի արդ յու նա վետ է, քան մինչ այդ կի րառ վող 
հա մա կար գը:

 Այս տե ղից բխող բո լոր տնտե սա կան  հա մա
լիր արդ յու նա վե տութ յամբ    ջրած նի ստաց ման 
արդ յու նա վե տութ յան գրե թե ե ռա պա տիկ ա ճը 
հնա րա վո րութ յուն է տվել էա պես կրճա տել ար

տադ րա կան հզո րութ յուն նե րը: Արդ յուն քում` մեծ 
կա պի տալ ներդ րում եր պա հան ջող ար տադ
րութ յու նը փոք րաց վել է գրե թե մինչև ավ տոլ ցա
կա յա նի չա փե րի և պար զութ յան: Մե կօր յա փու
լով գոր ծող կեն սա տեխ նո լո գիա կան ըն թաց քը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բարձ րո րակ, է ժան, 
մատ չե լի, օ պե րա տիվ գոր ծող ջրած նի ար տադ
րութ յան ցանց ստեղ ծել երկ րով մեկ, ին չը, ցան
ցի հնա րա վո րինս ընդ լայն ման դեպ քում, չա փա
զանց լուրջ նա խադր յալ ներ է ստեղ ծում հա նա ծո 
վա ռե լան յու թե րը երկ րագն դի ճա նա պարհ նե րից 
վե րաց նե լու հա մար:

Այս փայ լուն, հա ջո ղութ յամբ պսակ ված 
պատ մութ յու նը ևս  եր կու ա ռու մով է հի շար ժան: 
Նախ այն, որ հե տա զո տութ յուն ներն ու դրանց 
կի րա ռա կան փուլն ի րա կա նաց վել են Ազ գա յին 
գի տա կան հիմ ադ րա մի մի ջոց նե րով, իսկ հե
տա զո տող նե րից մի քա նի սը հնա րա վո րութ յուն 
են ու նե ցել ստեղ ծե լու հե տա զո տութ յան արդ
յունք նե րն ա ռա վել ա րագ կյան քի կո չե լու առևտ
րա յին ձեռ նար կութ յուն: Ս տաց վում է, որ մեծ ակ
տի վութ յուն ու զգա լի ներդ րում եր է ի րա կա նաց
րել այս ծրագ րում ա վան դա կան վա ռե լան յու թե րի 
շու կա յի կար ևոր դե րա կա տար նե րից մե կը` Shell 
ըն կե րութ յու նը, ո րը շա հե կա նո րեն տար բեր վե լով 
նման պա րա գա նե րում մրցակ ցութ յան դիր քե րից 
խան գա րո ղի դե րում հան դես ե կո ղից, ինչ պես և 
պետք է լի նի քա ղա քա կիրթ մի ջա վայ րում, նպաս
տել է ա ռա ջա դի մա կան ծրագ րին. այս պի սով վա
վե րաց րել է իր ա ռա ջա տար լի նե լու փաս տը:

Նույն բնա գա վա ռի մեկ այլ հան րա ճա նաչ 
մաս նա կից` Audi ըն կե րութ յու նը, որ ավ տո մո բի

լա շի նութ յան ա ռա ջա տար նե րից է, ձեռ նա մուխ 
է ե ղել, կա րե լի է ա սել ոչ մի բա նից վա ռե լան
յութ ստա նալ, որն ար դեն ան վա նել է «կա պույտ 
նավթ»: Քա մու և  ար ևի է ներ գիան սկզբում վե
րած վում է է լեկտ րաէ ներ գիա յի, որը, է լեկտ րո լի զի 
են թար կե լով ջու րը, ջրա ծին է ա ռա ջաց նում, որն 
այ նու հետ փո խազ դում է CO2ի հետ: Արդ յուն քում՝ 
ա ռա ջա նում է շղթա յի տար բեր եր կա րութ յամբ 
ած խաջ րա յին մո լե կուլ նե րից բաղ կա ցած ար հես
տա կան դի զե լա յին վա ռե լան յութ, ո րը, հա նա ծո 
վա ռե լան յու թի հա մե մա տութ յամբ, ու նի բա ցա
հայտ ա ռա վե լութ յուն, չի պա րու նա կում յու ղեր և 
ծծմ բա յին միա ցութ յուն ներ, ո րոնք ար տա քին մի
ջա վայ րի ա մե նա տա րած ված աղ տո տիչ ներն են: 
Դ րա հետ մեկ տեղ, ար հես տա կան դի զե լա յին վա
ռե լան յու թով աշ խա տող շար ժիչ նե րը գոր ծում են 
ա վե լի ա նաղ մուկ:  

Շատ հա վա նա կան է, որ ա ռայժմ ի րա րից 
ան կախ գոր ծող այս 2 ծրագ րե րի հա մա գոր ծակ
ցութ յունն էլ ա վե լի խոս տում ա լից արդ յունք նե րի 
հան գեց նի:   

Վ Հ     

գրքում նշված բույ սե րի քա նա
կը տա րեց տա րի ա վե լա նում 
է, ո րի պատ ճառ նե րից մե կը 
մար դու կող մից դրանց անխ
նա և չ հա մա կարգ ված օգ տա
գոր ծումն է¦, նշում է տի կին 
Սա րու խան յա նը: Որ պես օր
գա նա կան գյու ղատն տե սութ
յան խորհր դա տու, նա հան գա
մա նա լից անդ րա դար ձավ նաև 
գյու ղատն տե սա կան այդ ճյու
ղին, մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող 
օր գա նա կան ար տադ րան քի 
շու կա յի ձևա վոր մանն ու կա
տա րե լա գործ մա նը: Ա ռանձ
նա կի կար ևոր վե ցին ար
տադ րան քի ժա մա նա կա կից 
փա թե թա վոր ման, ժամ կետ նե
րի պահ պան ման խնդիր նե րը: 

§Ոչ պա կաս կար ևոր են 

նաև շփում ներն ու բա րե կիրթ 
մո տե ցու մը հա ճա խորդ նե րի 
հետ: Ձեր սի րա լիր վե րա բեր
մուն քի շնոր հիվ,  հա ճա խորդ
նե րի թվա քա նա կը կա վե
լա նա: Աշ խա տեք ընդ լայ նել 
շու կան¦, իր խոս քը եզ րա փա
կում է Նու նե Սա րու խան յա նը:

Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր
վում է Ավստ րիա կան զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ` 
Hilfswek կազ մա կեր պութ յան 
կող մից` Վ րաս տա նում հա
մա գոր ծակ ցե լով Հա րա վա յին 
Կով կա սի բնա պահ պա նա կան 
ՀԿե րի ցան ցի (CENN)  և Հա յա
տա նում` §Կա նաչ ա րա հե տի¦ 
հետ: Ի դեպ, կա նանց խորհր
դի ան դամ ներն ա ռա ջի կա յում 
ի րենց ար տադ րա տե սակ նե րը 
կներ կա յաց նեն ցու ցա հան
դես նե րում: Մաս նա կից նե րի 
վկա յութ յամբ, նման ու սու
ցում ներն օգ նում են պատ շաճ 
մա կար դա կով ներ կա յա նա լու 
և  ա մե նախս տա պա հանջ հա
ճա խորդ նե րի պա հան ջար կը 
բա վա րա րե լու գոր ծըն թա ցին:

Ու սուց ման մաս նա կից նե
րին բա ժան վե ցին խորհր դատ
վա կան թեր թիկ ներ, մաս նա
գի տա կան գրա կա նութ յուն, 
ինչ պես նաև § Հայս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում տա
րած ված բույ սե րի մի շարք 
կար ևո րա գույն ցե ղե րի և տե
սակ նե րի, դրանց օգ տա կար 
նշա նա կութ յան, հա վաք ման, 
մշակ ման և պահ պան ման տե
ղե կա տուն¦, ո րը կազմ վել է 
եր կա րամ յա ու սում նա սի րութ
յուն նե րի արդ յուն քում:

Նել լի Սա հակ յան

ԽոՍտումՆԱլից  ԱրԴյուՆՔ
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Հարստացնել Հողը օրգանական նյութերով
ԿԱՆԱâ äԱրԱրտԱՆյՈւթÌð²¶Æð

ԳյուղԱտՆտեՍԱկԱՆ 
ԱշԽԱտԱՆՔՆեր` ՍեփԱկԱՆ 

տՆտեՍուԹյուՆում
 Կա նաչ պա րար տաց ման կի րա ռու մը թույլ է տա լիս հետ ևել այն կա նո նին, որ պետք չէ թող նել 

հողն ա ռանց բու սա կան ծած կո ցի, այլ պետք է ա ճեց նել սի դե ռատ ներ հե տո կամ էլ՝ հիմ ա կան 
մշա կա բույ սե րի մի ջա կայ քում: Կա նաչ պա րար տա ցու մը հո ղի բեր րիութ յան բարձ րաց ման արդ յու
նա վետ մի ջոց նե րից մեկն է: Կա նաչ պա րար տաց ման արդ յու նա վե տութ յու նը գրե թե այն պի սին է, 
ինչ պի սին` գո մաղ բի նը: Դ րա պատ ճա ռը` որ պես սի դե ռատ օգ տա գործ վող բույ սե րի կա նաչ զանգ
վա ծում սննդա տար  տար րե րի բարձր պա րու նա կութ յունն է և բակ լազ գի մշա կա բույ սե րի ու նա
կութ յու նը` կու տա կել մթնո լոր տա յին ա զո տը: Կա նաչ պա րար տաց ման հիմ ա կան նպա տակն է` 
հարս տաց նել հողն օր գա նա կան նյու թե րով և  ա զո տով: Կա նաչ պա րար տա ցու մը հո ղի հատ կութ
յուն նե րի վրա թող նում է բազ մա կող մա նի ազ դե ցութ յուն:

1. Լա վա նում է հո ղի ֆի զի կա քի միա կան բա ղադ րութ յու նը: 

2.  Սի դե ռատ նե րի կա նաչ զանգ վա ծի խիտ ծած կույ թը, միև նույն ժա մա նակ, «կեն դա նի» մուլչ է, 
պաշտ պա նում է հո ղի վե րին շեր տը փո շիա ցու մից, նաև` մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման ու հո ղի հա ճա խա
կի  մշակ ման ժա մա նակ, օր գա նա կան նյու թի հան քայ նա ցու մից:

3.  Բարձ րա նում է հո ղի օգ տա կար միկ րոօր գա նիզմ ե րի ակ տի վութ յու նը: Վեր ջին նե րիս կեն սա
գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, բու սա կան մա ցորդ նե րը քայ քայ վում և վեր են ած վում հու մու սի, ո րը 
հան դի պում է միայն հո ղում, հա մար վում է հո ղի բեր րիութ յան հիմքն ու  լավ բեր քի ե րաշ խի քը:

4.  Բարձ րա նում է հո ղի բեր րիութ յու նը, հատ կա պես` հու մու սով աղ քատ, ա վա զա յին հո ղե րում` 
հու մու սի կու տակ ման շնոր հիվ: Բակ լազ գի սի դե ռատ նե րի կա նաչ զանգ վա ծը հա րուստ է ա զո տով և  
օր գա նա կան նյու թե րով: 

5.  Սի դե ռատ նե րը կար ևոր դեր են խա ղում ցան քաշր ջա նա ռութ յան մեջ: Դա թույլ է տա լիս հո ղում 
պահ պա նել օր գա նա կան և հան քա յին նյու թե րի հա վա սա րակշ ռութ յու նը:

6.  Կա նաչ պա րար տան յու թե րը նաև մաքրող դեր են կա տա րում: Ն կատ վում է մո լա խո տե րի զգա լի 
կրճա տում: Կա նաչ պա րար տա ցու մից հե տո, մշակ ված կար տո ֆիլն ա վե լի քիչ է տու ժում կո լո րադ յան 
բզե զից:

7.  Սի դե ռատ նե րի կե րա յին նշա նա կութ յու նը ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար ո րոշ վում է` կե րար
տադ րութ յու նում դրանց լայն օգ տա գործ մամբ:

8.  Հո ղի ջեր մաս տի ճա նի ի ջե ցում: Հո ղի վե րին փուխր շեր տը օր վա ըն թաց քում ա րագ տա քա նում 
է և կորց նում խո նա վութ յու նը: Այն ա րագ սառ չում է, այ սինքն`  ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի հո ղի ջեր
մաս տի ճա նա յին ռե ժի մը հա վա սա րակշռ ված չէ: 

 Սի դե ռատ նե րի բու սա կան ծած կույ թը, ինչ պես նաև` մուլ չա պա տու մը, օր վա ըն թաց քում, ա պա հո
վում այն հո ղի խո նա վութ յունն ու սառ նութ յու նը և պահ պա նում գի շե րը ցրտա հա րութ յու նից: 

Ս յու նի քի մար զի հե ռա վոր անկ յուն նե րից մե կում ծվա րած տո
րու նիք հա մայն քը գտնվում է Սի սիան քա ղա քից մոտ 20 կմ հե
ռա վո րութ յան վրա: Ներ կա յումս հա մայնքն ու նի 30 ծուխ և 80
ից ա վե լի բնակ չութ յուն, ո րը հիմ նա կա նում զբաղ վում է 
ա նաս նա պա հութ յամբ: 

 Քա ռա սուն հին գամ յա Ս վե տա Կա րա պետ յա նը ծնվել է Ս յու
նի քի մար զի Գե տա թաղ հա մայն քում, մաս նա գի տութ յամբ դեր
ձա կու հի է: Ո րոշ ժա մա նակ աշ խա տել է Սի սիա նի տրի կո տա ժի 
ֆաբ րի կա յում, սա կայն 90ա կան նե րին, երբ ֆաբ րի կան գոր
ծու նեութ յու նը դա դա րեց նում է, նա իր միակ որ դու հետ տե ղա
փոխ վում է Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի Տո րու նիք հա մայնք: 
§Սկզբ նա կան շրջա նում շատ դժվար էր. ապ րուս տի մի ջոց հայ
թայ թե լու հա մար կա տա րել եմ զա նա զան գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք ներ. ան հատ նե րի ֆեր մա նե րում աշ խա տել եմ որ
պես կթվո րու հի, զբաղ վել հո ղի մշա կութ յամբ և հով վութ յամբ: 
1996 թվա կա նից ստեղ ծել եմ իմ սե փա կան տնտե սութ յու նը, հիմ
նա կա նում այ ծա բու ծութ յամբ և  ոչ խա րա բու ծութ յամբ եմ զբաղ
վում, դրա նով էլ հո գում եմ ըն տա նի քիս կա րիք նե րը¦, ան կեղ ծա
նում է տիկին Սվետան:

 Ֆեր մա յի կա ռա վա րումն ու գյու ղատն տե սա կան աշ խա
տանք նե րը նա է կա տա րում, իսկ որ դին զբաղ վում է հով վութ
յամբ: Վեր ջերս ո րո շում են կա յաց րել տնտե սութ յու նը զար գաց նել 
հիմ նա կա նում եր կու ճյու ղե րով` տա վա րա բու ծութ յամբ և  ոչ խա
րա բու ծութ յամբ՝ հա մոզ ված, որ դրանք ըն տա նի քին մեծ ե կա
մուտ կա պա հո վեն:

§Տա րի նե րի ըն թաց քում զար գաց րել եմ սե փա կան տնտե
սութ յունս: Ներ կա յումս ու նեմ 9 խո շոր, 45 մանր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն և 30ից ա վե լի թռչուն, 2 ձի, 2 մտրուկ, ինչ պես նաև 5 հա հո
ղա տա րածք, ո րից`  2 հաը ձեռք եմ բե րել 2013ին: Զ բաղ վում եմ 
նաև բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի  մշա կութ յամբ¦, նշում 
է ֆերմերը:

Ա նաս նա բու ծութ յու նից ստաց ված մսից ու կա թից է ձևա
վոր վում ըն տա նի քի հիմ նա կան ե կա մու տը, մի մասն էլ կազ մում 

են` դաշ տա վա
րութ յու նից, բան
ջա րա բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սե րի և  
ա նաս նա կե րի վա
ճառ քից ստաց ված 
ե կա մուտ նե րը: Գ յու
ղ ա տ ն  տ ե  ս ա  կ ա ն 
ապ րանք նե րի վա
ճառ քից ստաց վող 
ընդ հա նուր ե կա
մուտ նե րը նա խորդ 
տա րի կազ մել են 
շուրջ 3 մլն դ րամ:

Ս վե տա Կա րա
պետ յա նը § Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ 
(ՌԶԳ) ՀԿի կող մից ի րա կա նաց վող §Ա նաս նա պա հութ յան զար
գա ցում Ս յու նի քի մար զում¦ ծրագ րի մաս նա կից է: Ծ րա գի րը ֆի
նան սա վոր վում է Շ վեյ ցա րիա յի Հա մա դաշ նութ յան զար գաց ման 
և հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան կող մից: §Ներ կա յումս 
ընդգրկ ված եմ ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող §Կա
նանց գլխա վո րութ յամբ ըն տա նիք նե րի ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րի կա րո ղութ յուն նե րի և հմ տութ յուն նե րի զար գա ցում¦ 
են թած րագ րում, ո րի նպա տակն է զար գաց նել կա նանց կա րո
ղութ յուն ներն ա նաս նա պա հութ յան և ձեռ նե րե ցութ յան ո լորտ
նե րում¦, հա վե լում է Ս. Կա րա պետ յա նը, ում թեկ նա ծութ յու նը 
§Գ յուղմ թերք ար տադ րող կին հե րոս 2014¦ մրցա նա կա բաշ խութ
յա նը ներ կա յաց րել էր  հենց § Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յուն¦ ՀԿն:

Ծ րագ րի ա ջակ ցութ յամբ տիկին Կա րա պետ յանն ա վե լաց րել 
է կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը և  ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը սե փա կան տնտե սութ յու նում: Դ րա նից զատ սկսել է 
զբաղ վել նաև բարձ րար ժեք կե րա յին մշա կա բույ սե րի (կորն գան, 
կե րի ճակն դեղ, առ վույտ և  այլն) մշա կութ յամբ:

Նա ընդգրկ ված է նաև §Վորլդ վիժն¦ ՄԲ հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի կող մից հա մայն քում ստեղծ ված ակ տիվ կա նանց 
խմբում (հա մայն քից` 6 կին), ո րի շրջա նակ նե րում էլ մաս նակ ցել 
է մի շարք ցու ցա հան դես նե րի` գյու ղա կան խո հա նո ցի ճա շա տե
սակ նե րի և հ մուտ ձեռ քե րի, փոր ձի փո խայ ցե րի, ո րոնց արդ յուն
քում ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լագ րե րի և  այլ մրցա նակ նե րի:

Կին ֆեր մե րի հե տա գա ծրագ րե րը խոս տում նա լից են և  ի րա
տե սա կան, ինչ պես ինքն է նշում. §Նա խա տե սում եմ ֆեր մա յում 
կթու կո վե րի գլխա քա նակն ա վե լաց նել` հասց նե լով 20ի, ոչ խա
րի գլխա քա նա կը՝ 100ի, քա նի որ հա մայն քում ա նաս նա պա հութ
յամբ զբաղ վե լու բո լոր բա րեն պաստ պայ ման ներն առ կա են: 
Գաղտ նիք չէ նաև, որ այն ե կամ տա բեր ճյուղ է գյու ղատն տես նե
րի հա մար¦:

Լի լիթ äետ րոս յան
§ Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ ՀԿ 

ԼրԱտՎՈւթյՈւՆ

Դասընթաց ջերմատների վերաբերյալ
 Հա յաս տա նի ՓՄձ ԶԱԿի և 

Ա սիա կան զար գաց ման բան կի 
հա մա տեղ ծրագ րի շրջա նա կում, 
ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Մար մա
րա շեն գյու ղի § Ջեր մատ ներ¦ 
ըն կե րութ յու նում ի րա կա նաց
վել է §Ջեր մոց նե րի կա ռու ցում, 
ջեր մատ նե րում բան ջա րե ղե նի և 
ծա ղիկ նե րի ա ճե ցում¦ թե մա յով 
տեխ նո լո գիա կան դա սըն թաց: 
դա սըն թա ցին մաս նակ ցում էին 
Վա յոց ձո րի և Ա րա րա տի մար
զե րի 17 գոր ծա րար ներ:

Դասընթացի նպա տակն էր` 
մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նել 
ջեր մոց նե րի կա ռուց ման, ջեր
մատ նե րում բան ջա րե ղեն նե րի, 
մշա կա բույ սե րի և ծա ղիկ նե րի 
ա ճեց ման, մշակ ման տեխ նո լո

գիա նե րը: Գոր ծա րար նե րին տրա մադր վեց ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յուն` նա խագծ վող, 
պատ րաստ վող և տե ղադր վող ջեր մոց նե րի յու րա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, ինչ պես 
նաև գործ նա կա նում ծա նո թա ցան, թե ինչ պես են կա ռուց վում և  ինչ ա ռա վե լութ յուն ներ ու նեն 
դրանք,  ներ կա յաց վե ցին նաև տար բեր տե սա կի ջեր մատ նե րի գներն ու ա ռա ջարկ վող ծա ռա
յութ յուն նե րը: 
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 Հան րա պե տութ յան տար

բեր մար զե րում ծի րա նե նու  
հիվան դութ յուն նե րից ա ռա վել 
տա րած ված է կո րի զա վոր նե
րի ծա կոտ կեն բծա վո րութ յու նը, 
ո րով  վա րակ վում են բո լոր կո
րի զա վոր նե րի վեր գետն յա օր
գան նե րը: Տերև նե րի վրա վա
րակն ար տա հայտ վում է կլոր 
բծե րի տես քով: Հատ կա պես ու
ժեղ են վա րակ վում ծի րա նե նու 
պտուղ նե րը, ո րոնց վրա սկզբում 
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 
մինչև 3 մմ տ րա մագ ծով, ա պա 
ըն դու նում են գորտ նու կի տեսք: 
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը: 

Աշ նա նը, տեր ևա թա փից 
հե տո, կտրել, այ գուց դուրս հա

նել ևայ րել վա րակ ված շվերն ու 
ճյու ղե րը: Ա մեն կերպ բարձ րաց
նել ծա ռե րի դի մաց կու նութ յու նը, 
ժա մա նա կին և ճիշտ պա րար
տաց նել: Վաղ գար նա նը ծա ռե
րի բնե րը և կ մախ քա յին ճյու ղե րը 
սպի տա կեց նել կրա կա թի 20%ոց 
լու ծույ թով: 

(0,3 լ/ հա), կա րա տե զեոն (0,4 
լ/ հա)  կամ վո լիամ տար գո  (0,7 
լ/ հա)  մի ջա տաս պան նե րը: Անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում պայ քա
րը կրկնել 1520 օր հե տո:    

Դեղ ձե նու հիմ ա կան հի
վան դութ յուն նե րից լայ նո րեն տա
րած ված են.

1. Դեղ ձե նու տերև նե րի գան
գ րո տութ յու նը:  

Վաղ գար նա նը վա րակ վում 
են տերև նե րը, միամ յա շվե րը, 
ո րոնք են թարկ վում են ձևա փո
խութ յան: Տերև նե րը դառ նում են 

հաստ և մ սա լի, չա փե րով շատ 
ա վե լի խո շոր ա ռողջ տերև նե րից, 
մի տե սակ ա լի քա վոր, գան գուր, 
կարմ րա գոր շա վար դա գույն: Հե
տա գա յում տերև նե րը գոր շա նում 
են, թափ վում, իսկ   շի վը ձևա
փոխ վում և ծռմռ վում է:  
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը  

Այս հի վան դութ յան դեմ 
արդ յու նա վետ են աշ նա նա յին 
(հոկ տեմ բե րի 2030ը) կամ  վաղ 
գար նա նա յին` մինչև բող բոջ նե րի 

Խոր հուրդ է տրվում  պղինձ 
պա րու նա կող պատ րաս տուկներն 
(բոր դո յան հե ղուկ, պղնձար
ջասպ, պղնձի օք սիք լո րիդ, կուպ
րոք սատ և  այլն) օգ տա գոր ծել աշ
նա նը, որն ա վե լի արդ յու նա վետ 
է, իսկ գար նա նը՝ բող բոջ նե րի 
ուռչ ման փու լում: Վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում  այ գին սրսկել կուր
զա տով (2,5 կգ/ հա),  շատ արդ
յու նա վետ է նաև տաս պան  (0,3 
լ/ հա),  տո պազ  (0,4 լ/ հա) + սկոր  
(0,2 լ/ հա)  լու ծույթ նե րի խառ
նուրդ նե րով կա տար վող սրսկում
նե րը: 

Ծի րա նե նու վնա սա տու նե
րից ա ռա վել վտան գա վոր է շեր
տա վոր    պտղա ցե ցը: 

Վ նա սում է ծի րա նե նուն, 
դեղ ձե նուն, սա լո րե նուն ինչ պես 

նաև  մի շարք այլ պտղա
տե սակ նե րի (նշե նի, խնձո
րե նի, ար քա յա նարն ջե
նի և  այլն): Թր թուր նե րը 
վնա սում են դա լար շվե րը, 
կրծե լով մտնում են նրանց 
մեջ, սնվում և  եր կայ նա կան 
անց քեր  բա ցում  այդ տեղ, 
ո րի արդ յուն քում վնաս ված 
մա սից վերև շի վը չո րա նում 
է: Թր թուր նե րը սնվում են 
նաև պտուղ նե րով` կտրուկ 

գցե լով դրանց ապ րան քա
յին տես քը և  ո րա կը: Վ նաս ված 
պտուղ նե րից խեժ է դուրս գա լիս: 
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը 

Վ նա սա տու ի դեմ խոր հուրդ 
է տրվում հեր թա փո խե լով օգ
տա գոր ծել պրո տեուս (0,7 լ/ հա),   
սպին տոր (0,25 լ/ հա), ամպ լի գո 

ուռ չե լը, բոր դո յան հե ղու կի 3%
ոց, կամ պղնձար ջաս պի 0.5%ոց, 
կամ էլ պղնձի օք սիք լո րի դի 0.3
0.4%ոց լու ծույթ նե րով սրսկում
նե րը, իսկ վե գե տա ցիա յի ըն թաց
քում հար կա վոր է նույն այ գին 
սրսկել դե լա նի (0,71,0 կգ/ հա) 
կամ սկո րի (0,2 լ/ հա)  լու ծույթ
նե րով: Պատ րաս տուկ ները՝ ըստ 
անհ րա ժեշ տութ յան, սրսկել հեր
թա փո խով: 

2. Դեղ ձե նու ալ րա ցո ղը:  
Վա րակ վում են տերև նե րը, 

շվե րը և պ տուղ նե րը: Վա րակ
ված օր գան նե րի վրա 
ա ռա ջա նում է սպի տակ, 
թա ղի քան ման փառ: 
Հի վանդ շվի ա ճը հետ 
է մում, այն ծռմռվում 
է, իսկ վե րին մա սը՝ չո
րա նում:  

Ա ռա վել մեծ ու 
զգա լի է վնա սը, երբ վա
րակ վում են պտուղ նե
րը, դրանք կորց նում են 
հա մա յին հատ կա նիշ
նե րը, դառ նում են վա
րա կըն կալ պտղափտ

ման նկատ մամբ:    
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը 

Այս հի վան դութ յան դեմ, 
պայ քա րի նպա տա կով, վաղ գար
նանն անհ րա ժեշտ է  կտրել, հե
ռաց նել այ գուց վա րակ ված շվե րը 
և  բու սա կան մա ցորդ նե րը: Քի
միա կան պայ քա րը պետք է կա
տա րել  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան՝ 
բայ լե տո նի կամ տո պա զի 0.81.0 
կգ/լ/հա, կամ ռու բի գա նի 0.60.8 
լ/ հա, կամ էլ ստրո բիի (0,2 կգ/ հա) 

լու ծույթ նե րով: Պետք է կա տա րել 
ճիշտ պա րար տա ցում, կար գա վո
րել այ գու ո ռոգ ման ռե ժի մը: 

Ինչ պես կո րի զա վոր, այն պես 
էլ հնդա վոր մշա կա բույ սե րին մեծ 
վնաս է պատ ճա ռում ար ևել յան 
պտղա կե րը, սա կայն ա ռա վել ու
ժեղ տու ժում է դեղ ձե նին, ո րի վրա 
ա ռա ջին վնաս ված շվերն ի հայտ 
են գա լիս հենց ա ռա ջին սերն դի 
թրթուր նե րի դուրս գա լուց: Երբ 
շվե րը կոշ տա նում են և սն վե
լու հա մար դառ նում ոչ պի տա
նի, հա ջորդ սերն դի թրթուր նե րը 
սնվում են պտուղ նե րով: Ա ռա ջին 
վնաս ված պտուղ նե րը հայտն վում 
են հու լի սի սկզբնե րին: Թր թուր
նե րի ներ թա փանց ման մա սում 
նկատ վում են ար տա թո րանք ներ 
և բույ սի կող մից ար տադ րած բու
սա խեժ:  
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը 

Վ նա սա տու ի դեմ պայ քա
րում՝ հեր թա փո խե լով, անհ րա
ժեշտ է  օգ տա գոր ծել պրո տեուս 
(0,7 լ/ հա), սպին տոր (0,25 լ/ հա), 
ամպ լի գո (0,3 լ/ հա) կամ վո լիամ 
տար գո  (0,7 լ/ հա)  մի ջա տաս
պան նե րը: Անհ րա ժեշտ է օգ տա
գոր ծել վե րը նշված պատ րաս
տուկ նե րը փո խե փոխ և  ան պայ
ման օր վա զով ժա մե րին,  երբ 
տվյալ տա րած քում քա մի ներ 
չկան, իսկ աշ խա տան քա յին լու
ծույ թի ծախ սը՝ 8001000 լ/ հա է: 

Հ րանտ թեր լե մեզ յան 
գյու ղատն տե սա կան գիտութ
յուն նե րի դոկ տոր, պրոֆե սոր

Սնն դի անվտան գութ յան ոոր տի 
ռիս կերի գնա հատ ման և վեր լու

ծութ յան ԳԿ

ծԱղիկՆերի 
մշԱկուԹյուՆը 
ՋերմԱտՆերում

Աշ խար հի բո լոր երկր նե րում, բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մար ծա ղի կը գե
ղեց կութ յան խորհր դա նիշ է: Մ շակ վող 
բազ մա թիվ ծաղ կա բույ սե րի շար քում 
մե խա կը, վար դը և հեր բե րան զբա ղեց
նում են հա տուկ տեղ: Ջեր մա սեր լի նե
լու պատ ճա ռով, այս ծաղ կա բույ սե րը 
մշակ վում են հիմ նա կա նում ջեր մատ
նա յին պայ ման նե րում:

Ար տԱ քԻՆ ԳՈր ԾՈՆ ՆԵ րԻ 
ԱԶ դԵ ցՈւթ յՈւ ՆԸ ԾԱ ղԻԿ ՆԵ րԻ 

Ա ճԻ և ԶԱր ԳԱց ՄԱՆ ՎրԱ

Լույս  Ա մե նա կար ևոր գոր ծոնն է, 
ո րը ո րո շիչ է բույ սի ա ճի ու զար գաց ման 
հա մար: Մե խա կը հա մար վում է եր կար 
օր վա բույս: Օր վա եր կար տևո ղութ յուն 
և գի շեր վա հա մե մա տա բար ցածր ջեր
մաս տի ճա նը նպաս տում են ծա ղիկ նե րի 
կազ մա վոր մա նը: Լույ սի թույլ ին տեն
սի վութ յան պայ ման նե րում տերև նե րի 
կազ մա վոր ման ըն թաց քը ձգձգվում է, 
իսկ ծա ղիկ նե րի նը` դա դա րում: Ծա ղիկ
նե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար պա
հանջ վում է լա վա գույ նը 15 հա զար և 
ն վա զա գույ նը` 4 հա զար լյուքս լու սա
վո րութ յուն:

 Մեր հան րա պե տութ յան ջեր մատ
նե րում ծա ղիկ նե րի, մաս նա վո րա պես` 
մե խա կի, վար դի և հեր բե րա յի մշա
կութ յան ըն թաց քում կա եր կու ան բա

րեն պաստ շրջան: Նախ` 
ամ ռա նը ջեր մատ նե րում 
(հատ կա պես` ան գա րա յին 
տի պի) ին տեն սիվ լու սա
վո րութ յան և  եր կար օր վա 
տևո ղութ յան առ կա յութ յու
նը պա հան ջում է կի րա ռել 
ար հես տա կան ստվե րա
ցում: Ին տեն սիվ լու սա վո
րութ յու նը բա ցա սա բար է 
ազ դում ե րի տա սարդ բույ
սե րի վրա: Երկ րոր դը` ձմռա
նը, լու սա վո րութ յան ցածր 
ին տեն սի վութ յան պայ ման
նե րում, բույ սի բնա կա նոն 
ծաղկ ման հա մար հա ճախ 
անհ րա ժեշտ է լի նում օգ
տա գոր ծել լրա ցու ցիչ լու սա
վո րութ յուն:

 Ջեր մութ յուն   Ծա ղիկ նե րի ա ճի ու 
զար գաց ման հա մար մեծ նշա նա կութ
յուն  ու նի օ դի և հո ղի ջեր մաս տի ճա նը: 
Պետք է գի տե նալ, որ բույ սե րի վե գե
տա ցիան  ջեր մատ նե րում անց նում է 
օ դի ջեր մաս տի ճա նի զգա լի տա տա
նում նե րի պայ ման նե րում: Ոչ տևա կան 
ժա մա նա կով մե խա կը կա րող է դի մա
նալ  նաև բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճա
նի: Մե խա կի հա մար լա վա գույ նը հա
մար վում է 1820 0C  ջեր մաս տի ճա նը: 
Ձմ ռա նը ջեր մաս տի ճանն անհ րա ժեշտ 
է ցե րե կը պա հել` 1214, գի շե րը` 1012 
0C, գար նանն ու աշ նա նը` 1618 և 14
16 0C ջեր մաս տի ճա նի սահ ման նե րում: 
Վար դի հա մար լա վա գույն ջեր մաս տի
ճա նը 1525 0C է: հեր բե րա յի նը` ամ ռա
նը, արևոտ ե ղա նա կին` 1820 0C,  իսկ 
ձմռա նը` 2425 0C  ջեր մաս տի ճա նը:

 Բարձր ջեր մաս տի ճա նը, զու գակց
վե լով օ դի հա րա բե րա կան բարձր խո
նա վութ յան հետ, նպաս տում է սնկա
յին և վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի 
զար գաց մանն ու տա րած մա նը: 

Մե խա կի հա մար շատ վտան գա վոր 
են ցե րեկ վա և գի շեր վա ըն թաց քում 
ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ  տա տա նում
նե րը, հատ կա պես` գար նա նը: Ն ման 
պայ ման նե րում կտրած ծա ղիկ նե րի 
5070 տո կոսն ու նի պայ թած բա ժա կա
թեր թիկ ներ: Գար նա նը նույն ազ դե ցութ
յունն են թող նում նաև լույ սի ին տեն սի
վութ յան կտրուկ տա տա նում նե րը:

Ծա ղիկ նե րի մշա կութ յան ժա մա
նակ հո ղի ջեր մաս տի ճանն անհ րա ժեշտ 
է պա հել 1820 0C սահ ման նե րում:

Հո ղի և  օ դի խո նա վութ յու նը   Մե
խա կը խո նա վա սեր մշա կա բույս է, 
սա կայն, չա փից ա վե լի խո նա վութ յու

նը, հատ կա պես` աշ նան
ձմռան շրջա նում, նպաս
տում է հի վան դութ յուն նե րի 
ա րագ տա րած մա նը, վատ
թա րաց նում հո ղագ րուն
տի  օ դա յին ռե ժի մը և դժ
վա րաց նում  ար մա տա յին 
հա մա կար գի ա ճը: Այդ 
պատ ճա ռով ա ռա ջարկ
վում են հա ճա խա կի, բայց 
ոչ ա ռատ ջրում նե րը: Մեր 
պայ ման նե րում,  մե խակն 
ամ ռանն ըն դուն ված  է ջրել 
շա բա թը 23, անձր ևոտ և  
ամ պա մած օ րե րին` շա բա
թը 1 ան գամ: Ձմ ռա նը և  
աշ նա նը խիստ կրճատ վում 
է ո ռո գում նե րի հա ճա խա
կա նութ յու նը` ա մի սը 23 

ան գամ: 
Ամ ռա նը մե խա կի հա մար  հո ղի լա

վա գույն խո նա վութ յու նը հա մար վում 
է  սահ մա նա յին խո նա վութ յան 7580 
տո կո սը, իսկ հեր բե րա յի նը` 70 տո կո սը, 
ո րը աշ նանձմե ռա յին շրջա նում հա մա
պա տաս խա նա բար կազ մում է` 70 և 60 
տո կոս: 

Օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յան 
լա վա գույն նոր ման հա մար վում է 60
70 տո կո սը, իսկ դրա հե տա գա ի ջե ցու
մը նպաս տում է  բույ սի  արդ յու նա վետ 
ճյու ղա վո րութ յան գոր ծակ ցի` փո խա րի
նող ընձ յուղ նե րի քա նա կի նվազ մա նը: 
òածր ջեր մաս տի ճան նե րի դեպ քում, 
սնկա յին հա րու ցիչ նե րից զերծ պա հե լու 
նպա տա կով, օ դի հա րա բե րա կան խո
նա վութ յունն անհ րա ժեշտ է պա հել 50
60 տո կո սի սահ ման նե րում:
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Ծի ծեռ նա խո տ
Ծի ծեռ նա խո տով կամ չիս

տո տե լով դե ղա տոմ սե րը ժո
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
հայտ նի են շատ հնա գույն ժա
մա նակ նե րից: Ա վի ցե նան ծի
ծեռ նա խո տը դա սում էր այն 
բույ սե րի շար քին, ո րոնք ու նակ 
են օր գա նիզ մը մաք րել:

Ա վի ցե նա յի դե ղա տոմ սե րի 
մեջ ծի ծեռ նա խո տով պատ րաս
տուկ ներ կան` նա խա տես ված 
ա տամ ա ցա վի, աչ քի բի բի վրա
յի սպի տակ հա տի, դեղ նախ տի 
և  այլ հի վան դութ յուն նե րի հա
մար: 

Հին Հ ռո մի դե ղա գոր ծութ
յան հայտ նի հիմ ա դիր Կ լավ
դիուս Գա լենն իր բժշկութ յան 
մեջ մեծ տեղ է հատ կաց րել ծի
ծեռ նա խո տին` դրա նով բու ժե
լով դեղ նախ տը: Ռու սաս տա նում 
ծի ծեռ նա խո տը տար բեր ան
վա նում եր ու նի` բո րո դա վոչ
նիկ, լաս տո վիչ նիկ, գլա դուշ նիկ, 
կո րով յա տրա վա, ժի վո կոստ, 
գոր չի ցա, չիս տոպ լոտ և  այլն: 
Ծի ծեռ նա խո տի տերև նե րի հյու
թով մեր օ րե րում հե ռաց վում են 
կոշ տուկ նե րը, գորտ նուկ նե րը, 
մաշ կի սնկա յին հատ ված նե րը, 
նաև թա րա խա կալ ված վեր քե րը: 
Տերև նե րից պատ րաստ ված լու
ծույ թը հա ճախ գոր ծած վում է որ
պես լե ղու ար տա զա տիչ և մի զա
մուղ, թու լաց նող, ցա վազր կող 
մի ջոց: Մաշ կա յին հի վան դութ
յուն նե րի հա մար օգ տա գործ վում 
է քսու քը, ո րը պատ րաստ վում է 
ծի ծեռ նա խո տի տերև նե րի փո
շուց, թարմ տերև նե րի հյու թից և 
դ րա սպիր տա յին խառ նուր դից:   
 Սա կայն, պետք է հի շել, որ ծի
ծեռ նա խոտն ու նի թու նա վոր 
հատ կութ յուն, և մինչ այս կամ 
այն դե ղա տոմսն օգ տա գոր ծե լը, 
պետք է լա վա գույնս տեղ յակ լի
նել հետև յալ կա նոն նե րին. նախ 
ծի ծեռ նա խո տով բու ժու մը պետք 
է սկսել միայն այն դեպ քում, երբ 
հայտ նի է ձեր հի վան դութ յան 
ախ տո րո շու մը: 

Բույ սի ներ քին ըն դուն
ման հա մար պատ րաստ ված 
դե ղա տոմ սե րը հա կա ցուց ված 
են սրտամ կա նի ա ռիթ միա յի, 
սրտի ի շե միկ հի վան դութ յուն նե
րի, հղիութ յան, զար կե րա կա յին 
ցածր ճնշման դեպ քում: 

Բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը
Կ ծու և դա ռը հյու թը յու րա

հա տուկ հոտ ու նի: Այն պա րու
նա կում է ալ կա լոիդ ներ, վի տա
մին C, A պրո վի տա մին, ե թե րա
յու ղեր, օր գա նա կան թթու ներ:  
Ծի ծեռ նա խո տի պտուղ նե րում 
40 % ճար պա յու ղեր են պա րու
նակ վում: Ծի ծեռ նա խո տի բու ժիչ 
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մեզ ՀԱյտՆի ԲույՍերը
հատ կութ յու նը պայ մա նա վոր
ված է հենց բնա կան ալ կա լոիդ
նե րի պա րու նա կութ յամբ: Բույ սի 
մեջ ե ղած ալ կա լոիդ նե րից մի 
քա նիսն էլ կա րող են կան խել չա
րո րակ ու ռուցք նե րի մե ծա ցու մը: 
Դե ղա տոմ սե րի մեջ օգ տա գործ
վում են և’ տերև նե րը, և’  ար
մա տը, և’  պտու ղը` սեր մե րով: 
Բույ սի թուրմ օգ տա կար է կար
ճա տե սութ յան, լե ղաա պար կի 
հի վան դութ յուն նե րի ա տամ ե րի 
պա րո դոն տո զի դեպ քե րում:

  
 Կա լան խոե

 Գո յութ յուն ու նի կա լան
խոեի 200 տե սակ: Այս բույ
սի բո լոր տե սակ ներն էլ ու
նեն շատ հյու թեղ տերև ներ ու 
ցո ղուն ներ: Այդ պատ ճա ռով 
էլ բույ սի լա տի նե րեն թարգ
մա նութ յու նը նշա նա կում է՝ 
«հաստ»: Ա վե լի հա ճախ հան
դի պող տե սա կին, որ լի նում է 
տնե րում, ժո ղովր դի մեջ ըն
դուն ված է ան վա նել «սեն յա
կա յին ժեն շեն» կամ պար զա
պես՝ «բժիշկ»:

 Կա լան խոեն ա ճում և բազ
մա նում է Ավստ րա լիա յի ար
ևա դար ձա յին շրջան նե րում: 
Կա լան խոեի հյու թը հա րուստ է 
ֆլա վո նոիդ նե րով, այն իր մեջ 
պա րու նա կում է մակ րո և միկ
րոտարրեր (ալ յու մին, մագ
նե զիում, եր կաթ, կալ ցիում և  

այլն), օր գա նա կան թթու ներ 
(խնձո րաթ թու, թրթնջու կաթ
թու, քա ցա խաթ թու), ինչ պես 
նաև տար բեր ֆեր մենտ ներ: 
Մեր հան րա պե տութ յու նում կա
լան խոեն ա ճում է տնա յին պայ
ման նե րում` սեն յա կա յին բույ սի 
տես քով:

Կա լան խոեին հա տուկ են 
հա կա բոր բո քա յին, վե րա կանգ
նող, ար յու նը կանգ նեց նող 
հատ կութ յուն նե րը: Այս բույ սի 
հյու թը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
թրջոց նե րի ու քսուք նե րի տես
քով` բոր բո քա յին պրո ցես ներ 
բու ժե լու հա մար: Կա լան խոեի 
թարմ հյու թով կա րե լի է կանգ
նեց նել ար յու նա հո սութ յու նը, 
բու ժել մաշ կի տար բեր բնույ
թի ցա նե րը: Հ յու թը ստա նում 
են բույ սի կա նաչ տերև նե րից` 
7 օր պա հե լով 110 աս տի ճան 
ջեր մաս տի ճա նում և մութ վայ
րում: Կա լան խոեի հյու թը պետք 
է այն պես պատ րաստ վի, որ 
պարզ ու մա քուր լի նի և  ոչ թե 
պղտոր: Կա լան խոեի բու ժիչ 
հատ կութ յուն նե րը մարդ կութ յա
նը ծա նոթ են դար ձել բա վա կան 
ուշ: Օ րի նակ` բույ սի տե սա կը 
հայտ նա բե րե լուց հե տո, պարզ

վել է, որ այն շատ լավ օգ նում 
է գրի պի դեպ քում. դրա հա մար 
ըն դա մենն անհ րա ժեշտ է հե ղու
կը քսել քթանց քե րի լոր ձա թա
ղան թին: Մար դիկ ժա մա նա կին 
ըն դու նել են այն՝ որ պես կան
խար գե լիչ մի ջոց` չհի վան դա նա
լու հա մար: 

Ե րակ նե րի լայ նա ցու մից 
ա ռա ջա ցած ոտ քի ցա վե րի 
դեպ քում կա րե լի է ըն դու նել կա
լան խոեի թուրմ, իսկ պատ րաս
տում են այն հետև յալ կերպ. կես 
լիտ րա նոց շշի մեջ լցնել կա լան
խոեի տերև նե րը, վրան լցնել 70 
տո կո սա նոց սպիրտ կամ սո վո
րա կան օ ղի, այ նու հետև շի շը 
դնել մութ տե ղում ու պա հել 1 
շա բաթ` եր բեմ թա փա հա րե լով 
այն: Ս տաց ված թուր մով պետք 
է մեր սել ոտ քե րը` սկսած ոտ քի 
թա թե րից մինչև ծնկնե րը: Բուժ
ման կուր սը տևում է 24 ա միս: 
Տու բեր կուլ յո զի ժա մա նակ կա
րե լի է թուր մը նոս րաց նել ջրով` 
1:3 հա րա բե րութ յամբ, եւ ըն
դու նել օ րը 2 ան գամ` կես թե
յի գդա լից: Կա լան խոեի հյու թը 
կա րող է շատ ա րագ անց կաց
նել ա տա մի ցա վը: Բույ սի հյութն 
ամ րապն դում և բարձ րաց նում 
է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը: Այն շատ հար մար է 
կի րա ռել որ պես կան խար գե լիչ 
մի ջոց` մրսա ծութ յան ու նյար
դա յին հա մա կար գի աշ խա տան
քի խան գա րում ե րի դեպ քում: 
Կա րե լի է նարն ջի, կիտ րո նի ու 
կա լան խոեի հյու թե րը խառ նել 
ի րար և խ մել` 20 գրամ կա լան
խոեի, 1 բա ժակ նարն ջի հյու թի 
ու կես բա ժակ կիտ րո նի հյու թի 
հա րա բե րութ յամբ:

Ա նա նու խից ու կա լան
խոեից պատ րաստ ված թե յը 
շատ լավ օգ նում է գաստ րի տի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ցա վե
րի ժա մա նակ: Այս թե յը պետք 
է ըն դու նել 1 ա միս շա րու նակ: 
Թե յի պատ րաստ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է 50 գ  ա նա նուխ, 2 
ճա շի գդալ կա լան խոեի հյութ և 
200 գ  ե ռաց րած ջուր:  

Ե րե խա նե րի դի մադ րո ղա
կա նութ յան բարձ րաց ման հա
մար շատ լավ է պո լի վի տա մի
նա յին նա խա ճա շը: Կա լան խոեի 
մեկ տեր ևը ման րաց նել, ա վե
լաց նել քե րի չով անց կաց ված  
150 գ խն ձոր,  կես նռան հյութ և 
սո վո րա կան ըն կույ զի ման րաց
րած 10 մի ջուկ:

«Աստվածային սնունդ»՝ 
կակաո

Կա կաո յի հայ րե նի քը Օ րի նո
կո գե տի ա վա զանն է: Հենց այս
տեղ է ա ռա ջին ան գամ հայտ նա
բեր վել այս ա մե նա ցածր, ոչ մի 
բա նով աչ քի չընկ նող ծա ռը: 17րդ 
դա րից բույ սը մշակ վում է աշ խար
հի ար ևա դար ձա յին գո տի նե րում՝  
Աֆ րի կա, ԱՄՆ, ինչ պես նաև ճա
վա և ցեյ լոն կղզի նե րում: Ամ բողջ 

աշ խար հի կա կաո յի ա վե լի քան 66 
%ն  ա ճում է Աֆ րի կա յում:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ շո կո լադ սկսել 
են օգ տա գոր ծել դեռևս 2500 
տա րի ա ռաջ, Կենտ րո նա կան 
Ա մե րի կա յում: Քա նի որ մա յա
նե րի քա ղա քակր թութ յու նը կա
կաոն հա մա րել է աստ վա ծա յին 
պարգև, այն չա փա զանց բարձր է 
գնա հատ վել: Այն օգ տա գործ վել է 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յուն նե
րի ժա մա նակ և  եր բեմն` նաև ծա
ռա յել է փո ղին հա մար ժեք վճար
ման մի ջոց:

Աց տեկ նե րը տրո րում էին կա
կաո յի ուն դե րը և ն րա նից խմիչք 
էին պատ րաս տում, ո րը կոչ վում 
էր Xocolatl, որ տե ղից էլ ա ռա ջա ցել 
է  շո կո լադ ան վա նու մը, թարգ մա
նա բար նշա նա կում է դա ռը ջուր 
կամ §աստ ված նե րի ըմ պե լիք¦: 
Խ մում էին միայն թա գա վոր ներն 
ու հե րոս նե րը. հա սա րակ մահ կա
նա ցու նե րին այն հա սա նե լի չէր:

Եվ րո պա ցի նե րը սկզբում կա
կաո յի ուն դերն օգ տա գոր ծում էին 
շո կո լա դե ըմ պե լի քի պատ րաստ
ման ժա մա նակ, այն էլ` ֆրան սիա
կան բա նա կի զին վոր նե րի հա մար, 
ո րը է ներ գիա յի հոս քի շնոր հիվ 
տա քաց նում էր նրանց օր գա նիզ
մը, մե ծաց նում տո կու նութ յու նը և  
աշ խա տու նա կութ յու նը: Եվ միայն 
ո րոշ ժա մա նակ անց, տաք շո կո
լա դ խմե լը դար ձավ ա վան դույթ: 

1674 թվա կա նին Շ վեյ ցա րիա յում 
սկսե ցին պատ րաս տել շո կո լա դի 
սա լիկ ներ. ա հա  այդ ժա մա նա կից 
էլ շո կո լա դը դար ձավ հա սա նե լի 
հա սա րակ մահ կա նա ցու նե րին:

Ի տա լա ցի ներն ու իս պա նա
ցի նե րը խառ նում են կա կաո յի փո
շին՝ սո խի, սխտո րի, լո լի կի հետ, 
նաև հա մե մում են ձկնա յին և մ սա
յին ու տեստ նե րը։  Բժշ կութ յան մեջ 
կա կաո յի յուղն օգ տա գործ վում է 
1710թ.ից։ Ճնշ ման անկ ման, դեպ
րե սիա յի, գլխա ցա վի դեպ քում 
օգ տա կար է ա ռա վոտ յան խմել 
մեկ գա վաթ կա կաո, իսկ օր վա ըն
թաց քում` ու տել 20 գրամ դա ռը շո
կո լադ։ Վեր ջինս հար մար է ու տել 
ե րե կո յան ժա մե րին, երբ ին սու լի
նի պա րու նա կութ յունն ար յան մեջ 
բարձ րա նում է։ Բազ մա թիվ հե տա
զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով ա պա
ցուց վել է, որ կա կաոն և դա ռը շո
կո լա դը չա փա վոր օգ տա գործ ման 
դեպ քում, կան խում են ու ռուցք
նե րի ա ռա ջա ցու մը, պահ պա նում 
մաշ կը վա ղա ժամ ծե րա ցու մից, 
օգ տա կար են ին ֆարկտ տա րած 
հի վանդ նե րին, պահ պա նում են 
ա տամ նե րը կա րիե սից, լա վաց
նում հի շո ղութ յու նը:

Հե տաքր քիր փաս տեր.
Պարզ վել է, որ շո կո լա դի 

նկատ մամբ քաղ ցը կա րե լի է հա
գեց նել միայն շո կո լա դով:

Նա պո լեո նը միշտ իր մոտ ու
նե ցել է շո կո լադ, ո րը նա օգ տա
գոր ծել է` որ պես տո նու սը բարձ
րաց նող մի ջոց, նաև երբ ու նե ցել է 
է ներ գիա յի պա հանջ:

Կա կաո յի հա տիկ նե րը շատ 
թանկ էին գնա հատ վում: Օ րի նակ՝ 
մեկ ստրու կին կա րե լի էր գնել 10 
կա կաո յի հա տի կով: 

Կա կաո յի մեջ առ կա տեոբ րո
մի նը նպաս տում է եր ջան կութ յան 
հոր մոն նե րի` էն դոր ֆին նե րի զար
գաց մա նը, ո րոնք բարձ րաց նում 
են տրա մադ րութ յու նը: Շո կո լա դը 
պա րու նա կում է §ֆե նա մին¦, ո րը 
ներշն չում է սի րա հար վա ծութ յան 
պատ րանք։

Իս պա նա ցի կոն կիս տա դոր 
Հեր նան Կոր տեսն նշել է, որ այս 
ըմ պե լի քի մեկ բա ժա կը թույլ է 
տա լիս ամ բողջ օրն անց կաց նել 
ա ռանց ու տե լի քի և ա ռույգ լի նել, 
նաև լրաց նում մի շարք միկ րո
տար րե րի պա կա սը:

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


