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Ոլորտն ունի զարգացման լայն հեռանկարներ
*** Կա ռա վա րութ յու նում Հո վիկ Աբ րա համ յանն անդ րա

դար ձել է գյու ղատն տե սութ յան վար կա վոր ման սուբ սի դա վոր
մա նը: Ըստ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի քննար կած ծրագ րի՝ ԱԿԲԱԿ րե դիտ 
Ագ րի կոլ բան կը և մի քա նի այլ բան կեր գյու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վող նե րին 14 տո կո սով վար կեր էին տրա մադ րում, ո րի 
6 տո կո սը սուբ սի դա վո րում էր ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը: Վար կը 
գյու ղա ցուն էր հաս նում 8 տո կո սով, ին չը մատ չե լի վար կա յին 
ռե սուրս է: Եվ քա նի որ այժմ Կենտ րո նա կան բան կը ռե սուր սի 
պա կաս ու նի, վար չա պե տը ե րեկ հար ցը քննար կել է ՀՀ նա
խա գա հի հետ: Ո րոշ վել է պետբ յու ջեից` 2015թ. ըն թաց քում, 
10 մլրդ դ րամ հատ կաց նել Կենտ րո նա կան բան կին, որն, իր 
հեր թին, գու մար կտրա մադ րի այդ ծրագ րով զբաղ վող բան կե
րին: Կա ռա վա րութ յու նը դարձ յալ կսուբ սի դա վո րի տո կո սադ
րույ քը՝ ա պա հո վե լով, որ գյու ղա ցին վար կը ստա նա 8 տո կո
սով: Ե րեք մի լիարդ դրա մը կհատ կաց վի ար դեն այս ա միս, իսկ 
յոթ մի լիար դը՝ մինչև տա րե վերջ:

*** ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շել է Ար մա վի րի մար զի Բա
գա րան հա մայն քում չորս հա կա կարկ տա յին կա յան քի ձեռք
բեր ման և տե ղա կայ ման հա մար Ար մա վի րի մարզ պե տա րա
նին հատ կաց նել 16 մլն դ րամ: Մար զի գյու ղատն տե սութ յունն 
ա մեն տա րի զգա լի վնաս է կրում կար կ տի պատ ճա ռով:

*** ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է Ս յու նի քի մար զի` 
Արծ վան քի, Ս ևա քա րի, Ա ճա նա նի, Չափ նիի և Ս յու նի քի հա
մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րի ո րոշ տա րածք նե րում 
բա ցա ռիկ՝ գե րա կա հան րա յին շահ, իսկ իր նախ կին ո րո
շում նե րից մե կը՝ ու ժը կորց րած ճա նա չե լու ո րո շում: Դ րա նով 
կկար գա վոր վեն ոչ միայն այդ հա մայնք նե րի, այլև հա մա պե
տա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող Քա ջա րա նի պղնձա
մո լիբ դե նա յին հան քա վայ րի շա հա գործ ման ծրագ րի ի րա կա
նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ հո ղօգ տա գործ ման խնդիր նե րը: 
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Կիրականացվեն քայլեր` համագործակցությունն 
ամրապնդելու համար

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Ֆ րան սիա յի գի նե գոր
ծութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` Հա յաս տա նում խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան 
ներ կա վի ճա կի քննարկ ման և  այդ ուղ ղութ յամբ հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վոր հե ռան կար նե րը 
նա խան շե լու նպա տա կով: §Ֆ րան սիան ու նի հա րուստ փորձ խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ
յան ո լորտ նե րում, և  այս ուղ ղութ յամբ ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րի հետ ակն կա լում ենք արդ յու
նա վետ ու փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յուն¦, նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Միա ժա մա նակ նա խա րարն ընդգ ծել է, որ այս ո լորտ նե րի զար գա ցումն ա վե լի է կար ևոր վում` 
հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը: Այս 
կա պակ ցութ յամբ, Սեր գո Կա րա պետ յանն ընդգ ծել է Հա յաս տա նում հայֆրան սիա կան հա մա տեղ 
ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը` վե րամ շակ ված ար տադ րան քը հե տա գա յում 
ԵՏՄ երկր ներ ար տա հա նե լու և  այն տեղ ի րաց նե լու հե ռան կա րով: 

Ն շե լով, որ մի ջազ գա յին, այդ թվում` ռու սաս տան յան շու կա յում մեծ պա հան ջարկ ու նի նաև 
հայ կա կան կաթ նամ թեր քը, նա խա րա րը կար ևո րել է հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու մը պան րա
գոր ծութ յան ո լոր տում: 

 Տե ղե կաց նե լով, որ ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
Հա յաս տա նում ստեղծ վե լու է տե ղա կան սոր տե րի վե րա կանգն ման և պահ պան ման այ գի, նա խա
րա րը հույս է հայտ նել, որ այս կար ևոր նա խա ձեռ նութ յու նը ևս կ հե տաքրք րի ֆրան սիա ցի մաս նա
գետ նե րին: 
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ՀՀ կառավարությունում

ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն աշ խա տան քա յին այ ցով 
մեկ նել է Կո տայ քի մարզ: Հան րա պե տութ յան նա խա գա հը, 
Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ Գու լո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
այ ցե լել է մար զի Գողթ հա մայն քում գտնվող §Է կո տո մա տո¦ 
ՓԲԸ վար դե րի ջեր մատ նա յին հա մա լիր, ծա նո թա ցել վեր ջին 
շրջա նում ըն կե րութ յան կող մից ար տադ րա կան ծա վալ նե րի 
ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե
րին, ներդ րու մա յին ու զար գաց ման ծրագ րե րին, ստեղծ ված 
աշ խա տա տե ղե րին և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով 
կազ մա կերպ ված ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին:

Նա խա գա հին ներ կա յաց րել են, որ ներ կա յումս §Է կո տո
մա տո¦ ՓԲԸ կա ռա վար ման ներ քո է գտնվում 8 հա ընդ հա
նուր մա կե րե սով ջեր մատ նա յին հա մա լիր, ո րի կա ռուց ման 
հա մար ներդր վել է շուրջ 7.7 մլրդ դ րամ, ստեղծ վել է շուրջ 120 
աշ խա տա տեղ՝ 140 հազար դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով: 
Հա մա լի րում ա ճեց վում են 24 տե սա կի հո լան դա կան վար
դեր, ար տադ րան քի 7080 %ն  ար տա հան վում է ՌԴ, Բե լա
ռու սի Հան րա պե տութ յուն, Վ րաս տան, 2030 %ը՝ սպառ վում 
է ներ քին շու կա յում: Ըն կե րութ յան պա տաս խա նա տու նե րի 
հա վաստ մամբ, 2015թ. ա ռա ջին 4 ա միս նե րի տվյալ նե րի հի
ման վրա, §Է կո տո մա տո¦ ՓԲԸն կան խա տե սում է տա րե կան 
ար տադ րա կան ծա վալ նե րը հասց նել 1013 մլն հատ ծաղ կի: 

Ջերմատնային համալիրներն 
ուշադրության կենտրոնում են

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ՀՀում Ար գեն տի նա յի 
Հան րա պե տութ յան նո րան շա նակ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Գոն զա լո Ուր րիո լա բեի տիա յին:

Շ նոր հա վո րե լով հյու րին Հա յաս տա նում դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յունն ստանձ նե լու կա
պակ ցութ յամբ` նա խա րա րը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ հայար գեն տի նա կան հա րա բե րութ յուն նե
րը նրա պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում էլ ա վե լի կխո րա նան:  § Հա յաս տա նի և Ար գեն տի նա յի միջև, 
հատ կա պես գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում, այս տա րի նե րին ձևա վոր վել են փոխ շա հա վետ 
հա րա բե րութ յուն ներ: Սա կայն եր կու երկր նե րի միջև առ կա է նաև փոխ գոր ծակ ցութ յան չի րաց ված 
նե րուժ, ո րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման դեպ քում կա րե լի է հաս նել ա ռա վել տպա վո րիչ հա ջո
ղութ յուն նե րի¦,  նշել է նա խա րա րը:

 Հան գա մա նո րեն ներ կա յաց նե լով դես պա նին Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի 
ներ կա վի ճա կը, վեր ջին տա րի նե րի ձեռք բե րում ներն ու արդ յունք նե րը` նա խա րա րը վստա հութ յուն 
է հայտ նել, որ Հա յաս տա նի և Ար գեն տի նա յի միջև առ կա են հա մա գոր ծակ ցութ յան լայն հնա րա վո
րութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես` ա նաս նա պա հութ յան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում: 

Իր խոս քում նա խա րարն ընդգ ծել է գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ինչ պես նաև` գյուղմ թեր քի ար տադ
րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման նպա տա կով, հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե
րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը:  Նա խա րա րը հնա րա վոր է հա մա րել նաև հա մա տեղ ա նաս նա
պա հա կան ֆեր մա նե րի հիմ նադ րու մը` վե րամ շակ ված ար տադ րան քը հե տա գա յում Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յուն ար տա հա նե լու հե ռան կա րով:   Դես պան Գոն զա լո Ուր րիո լա բեի տիան, 
գո հու նա կութ յուն հայտ նե լով գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ձևա վոր ված հայար գեն տի նա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան բարձր մա կար դա կով, վստա հեց րել է, որ կներդ նի ա ռա վե լա գույն ջան քեր` 
այս ուղ ղութ յամբ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը խո րաց նե լու նպա տա կով:

  Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են նաև ա ռա ջի կա յում, երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նա կում, հայ փոր ձա գետ նե րի Ար գեն տի նա կա տա րե լիք այ ցին առնչ վող հար ցեր:
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Ոլորտն ունի զարգացման լայն հեռանկարներ

 Հան դիպ ման ըն թաց քում պատ վի րա կութ յան ան դամ նե րը նշել են, որ այ ցի 
ըն թաց քում, ծա նո թա նա լով հայ գի նե գոր ծութ յան ա վան դույթ նե րին, հա մոզ վել 
են, որ ՀՀում այս ո լորտն ու նի զար գաց ման լայն հե ռան կար ներ: Որ պես խա
ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան բնա գա վառ նե րում փոխ գոր ծակ ցութ յան 
ընդ հա նուր եզ րեր` ֆրան սիա ցի փոր ձա գետ նե րը մատ նան շել են, մաս նա վո րա
պես, ֆրան սիա կան ըն կե րութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, փորձ նա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման, հայ կա կան խա ղո ղի տե սա կա նու դա սա կարգ ման նպա տա կով, 
տեխ նի կա կան կենտ րո նի ստեղծ ման, ինչ պես նաև` Հա յաս տա նի ներդ րու մա յին 
և  ար տա հան ման նե րու ժի վե րա բեր յալ ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հնա րա վո րութ յու նը:  Պատ վի րա կութ յան ան դամ նե րը տե ղե կաց րել են, որ Հա յաս
տա նում կա տար ված դի տար կում նե րի արդ յունք ներն ա ռա ջի կա յում կամ փոփ վեն 
մեկ փաս տաթղ թի մեջ և կ ներ կա յաց վեն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յա նը: 

Ֆ րան սիա ցի պատ վի րակ նե րը նաև վստա հեց րել են, որ հան դիպ ման ըն թաց
քում ներ կա յաց ված բո լոր ա ռա ջարկ նե րը կփո խան ցեն ի րենց երկ րի շա հագր գիռ 
կող մե րին` ձեռ նար կե լով բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը հայֆրան սիա կան 
գոր ծա րար կա պերն էլ ա վե լի ամ րապն դե լու և  ընդ լայ նե լու ուղ ղութ յամբ:

1Å     

Ջերմատնային համալիրներն ուշադրության 
կենտրոնում են

      Նա խա գահն այ ցե լել է նաև նույն հա մայն քում գտնվող §Արմ յանս կի Ու րա ժա յ¦ 
ՍՊԸի վա րուն գի ա ճեց ման ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ ներ կա է գտնվել 
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Այս տեղ հան րա պե տութ
յան նա խա գա հին տե ղե կաց րել են, որ 2014թ. փետր վա րին հիմն ված §Արմ յանս կի 
Ու րա ժա յ¦  ՍՊԸի կող մից մինչ այժմ կա տար վել է մոտ 10 մլրդ ՀՀ դրա մի ներդ րում, 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով կա ռուց վել է 10.5 հա ընդ հա նուր մա կե րե սով ջեր

մո ցա յին հա մա լիր, որ տեղ ստա նում են է կո լո գիա պես մա քուր և  անվ տանգ մթերք: 
2015թ. ապ րի լի 30ի դրութ յամբ, ըն կե րութ յունն ար տա հա նել է շուրջ 1.300 տ  ար
տադ րանք, որն ի րաց վել է հիմ նա կա նում ՌԴում և Վ րաս տա նում: Այժմ ըն կե րութ
յունն ու նի մոտ 280 աշ խա տա կից՝ շուրջ 125 հազար դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով: 
    Հան րա պե տութ յան նա խա գահն այ նու հետև այ ցե լել է մար զի Նոր Գե ղի հա
մայն քում գտնվող §Պ րոգ րես Ագ րո¦ ՍՊԸ վա րուն գի ա ճեց ման ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յուն, որ տեղ շուրջ 50 հա հո ղա տա րած քի վրա նա խա ձեռն վել է ջեր
մո ցա յին հա մա լի րի հիմ նում: Սերժ Սարգս յա նը ծա նո թա ցել է ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րին և  ըն կե րութ յան ա ռա ջի կա ծրագ րե րին: Նա խա գա հին ներ կա
յաց րել են, որ շա հա գործ ման հանձն ված 4.36 հա ջեր մատ նա յին այս տնտե սութ
յու նը ևս կա ռուց վել է նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով: Ջեր մա տան կա ռուց ման 
նպա տա կով ներդր վել է շուրջ 7 մլն ԱՄՆ դո լար: Ըն կե րութ յունն ու նի շուրջ 70 
աշ խա տա կից՝ 135 հազար դրամ մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձով: Պա տաս
խա նա տու նե րի հա վաստ մամբ, ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է մինչև տա րե
վերջ գոր ծար կել ևս 16 հա մա կե րե սով ջեր մա տան նոր բլոկ ներ, ո րի արդ յուն քում 
կստեղծ վեն հա վել յալ շուրջ 200 աշ խա տա տե ղեր: §Պ րոգ րես Ագ րո¦ն ծ րագ րում է 
ա ռա ջի կա տա րի նե րին ընդ լայ նել ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նը: Այ ցի ըն թաց քում, 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րը նա խա գա հին զե կու ցել են 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ջեր մատ նա յին տնտե սութ յուն նե րի ընդ
հա նուր վի ճա կի, զար գաց ման մի տում նե րի և դ րան նպաս տող պե տա կան քա ղա
քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քի մա սին:

²êàôÈÆê

Արձանագրվել է  մթերքների արտադրության 
աճ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ ներ Գ րի շա Բա ղի յա նի և Սամ
վել Գալստ յա նի հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում ամ փոփ վել են բու
սա բու ծութ յան և  ա նաս նա պա հութ յան ո լորտ նե րում գյու ղատն տե սա կան տար
վա արդ յունք նե րը: Գ րի շա Բա ղի յա նը նշել է, որ լի նե լով ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
ա ռանց քա յին ճյու ղե րից մե կը, ա նաս նա բու ծութ յու նը 2014 թվա կա նին ա պա հո վել 
է գյու ղատն տե սութ յան հա մա խառն ար տադ րան քի 39%ը:  §Վեր ջին տա րի նե րին, 
ա նաս նա բու ծութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի և հետ ևո ղա կան աշ խա
տան քի շնոր հիվ, հա մա ձայն Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան կող մից ամ
փոփ ված ցու ցա նիշ նե րի, 2014 թվա կա նին, նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ, 
ար ձա նագր վել է թե° ա նաս նագլ խա քա նա կի, և թե° կեն դա նա կան ծագ ման մթերք
նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի աճ¦,  նշել է նա խա րա րի առաջին տե ղա կա լը: 

Մաս նա վո րա պես, նրա խոս քով` 2015 թվա կա նի հուն վա րի 1ի դրութ յամբ, նա
խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ, տա վա րի գլխա քա նակն  ա վե լա ցել է 10.9 հա
զար գլխով և կազ մել 688.5 
հա զար գլուխ, ոչ խար նե
րի և  այ ծե րի գլխա քա նակն 
ա վե լա ցել է 28.3 հա զար 
գլխով և կազ մել 745.8 հա
զար գլուխ, խո զե րի գլխա
քա նակն ա վե լա ցել է 2.6 հա
զար գլխով, իսկ թռչուն նե րի 
գլխա քա նակն ա վե լա ցել է 
21.0 հա զար գլխով և կազ
մել 4 մլն 122 հա զար գլուխ: 
Գ րի շա Բա ղի յա նի խոս քով` 
2014 թվա կա նին ա վե լա ցել 
են նաև կեն դա նա կան ծագ
ման մթերք նե րի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը: Ընդ 
ո րում, մսի ի րաց ման ծա վալ ներն ա վե լա ցել են 16.5 հա զար տոն նա յով և կազ մել 
163.3 հա զար տոն նա, կա թի ար տադ րութ յան ծա վալ ներն ա վե լա ցել են 43.4 հա
զար տոն նա յով` կազ մե լով 700.4 հա զար տոն նա, իսկ ձվի ար տադ րութ յան ծա
վալ ներն ա վե լա ցել են 23.1 մլն ով և կազ մել 638.3 մլն հատ:

Անդ րա դառ նա լով ձկնա բու ծութ յան ո լոր տին` Գ րի շա Բա ղի յա նը նշել է, որ 
2014 թվա կա նին զգա լիո րեն ա ճել է ձկան հա մա խառն ար տադ րութ յու նը` կազ մե
լով 13.9 հա զար տոն նա, ին չը 2.3 հա զար տոն նա յով գե րա զան ցել է 2013 թվա կա
նի ցու ցա նի շը: Ձ կան ար տադ րութ յան ծա վալ նե րին զու գըն թաց, 2014 թվա կա նին 
ա վե լա ցել են նաև ձկան ար տա հա նում նե րի ծա վալ նե րը: 2015 թվա կա նի հուն վա
րի 1ի դրութ յամբ, ՌԴ է ար տա հան վել ա վե լի քան 2.7 հա զար տոն նա ձուկ, նա
խորդ տար վա` 2.4 հա զար տոն նա յի դի մաց: Բա ցի այդ, ար տա հան վել է նաև 6.3 
տոն նա ձկնկիթ:  

Սամ վել Գալստ յա նը իր հեր թին նշել է, որ պե տա կան ա ջակ ցութ յան շա րու
նա կա կան ծրագ րե րի շնոր հիվ, բու սա բու ծութ յան ո լոր տում ևս 2014 թվա կա նին 
գրանց վել է կա յուն աճ: §Այդ ծրագ րե րը նպաս տում են հո ղե րի արդ յու նա վետ և 
ն պա տա կա յին օգ տա գործ մա նը, ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի և հա մա խառն բեր
քի ա վե լաց մա նը, ա պա հո վում տնտե սա կան կա յուն աճ, հո ղօգ տա գոր ծող նե րի 
ե կա մուտ նե րի ա վե լա ցում¦,  նշել է նա:  Սամ վել Գալստ յա նը հատ կա պես կար
ևո րել է պա րար տան յու թե րի ներկր ման ծրա գի րը, ո րի շրջա նա կում ներկր վում և 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րին մատ չե լի գնե րով տրա մադր վում են ոչ միայն ա զո տա կան, 
այլ ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու թեր` հո ղե րի միա կող մա նի պա
րար տա ցու մը կան խե լու նպա տա կով: 

Այս տա րի ևս, 2 տո կո սով ա վե լաց վել է գյու ղատն տե սա կան վար կե րի սուբ սի
դա վո րու մը, ո րի արդ յուն քում` հան րա պե տութ յան բո լոր հա մայնք նե րում գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն վար կեր ձեռք բե րել 8 % տո
կո սադ րույ քով: Ս. Գալստ յա նի խոս քով` 2015 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում 
նա խա տես վում է ա վե լաց նել հա ցա հա տի կա յին և հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ
սե րի, բան ջա րե ղե նի, բոս տա նի, կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը:

Փոխ նա խա րա րը հա վե լել է, որ գյու ղատն տե սա կան տա րին բա րեն պաստ է, 
ջրամ բար նե րում կու տակ ված ջրի պա շար նե րը գե րա զան ցում են նա խորդ տար
վա մա կար դա կը, և  առ կա են լավ նա խադր յալ ներ` պտղի, խա ղո ղի կա յուն բերք 
ա պա հո վե լու հա մար, ո րի ցու ցա նիշ նե րը կգե րա զան ցեն նա խորդ տար վա մա
կար դա կը:
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Կարկտահարություն հանրապետության մի 
քանի մարզերում

Ս.թ. մա յի սի 15ին Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի, Վա յոց ձո րի և Ա րա րա տի մար
զե րի մի քա նի հա մայնք նե րում տե ղա ցած կար կու տի նախ նա կան վնաս նե րը 
հաշ վար կե լու նպա տա կով, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա
պետ յա նի հանձ նա րա րութ յամբ, նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեկ նել 
են հա մայնք ներ և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի, մարզ պե տա րան նե րի և գ յու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ տե ղում ի րա կա նաց րել 
հա մա պա տաս խան ու սում նա սի րութ յուն ներ և դի տար կում ներ:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում, պարզ վել է, որ Ար մա վի րի մար զի` 
Ար գի նա, Քա րա կերտ, Շե նիկ, Ար տա մետ, Բաղ րամ յան, Կող բա վան, Հու շա կերտ, 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա րա գա ծա վան և Ար տե նի, Վա յոց ձո րի` Ռինդ, Ա ղավ նա ձոր 
և Չի վա, Ա րա րա տի մար զի հիմ նա կա նում Կա նա չուտ և Այ գես տան հա մայնք նե
րում տու ժել են շուրջ 1454 հեկ տար տա րածք ներ, այդ թվում` շուրջ 1059 հեկ տար 
պտղա տու այ գի ներ և 395 հեկ տար խա ղո ղի այ գի ներ: Նշ ված մար զե րում տու
ժած 1059 հեկ տար պտղա տու այ գի նե րից վնա սը կազ մում է շուրջ 3700 տոն նա, 
իսկ խա ղո ղի այ գի նե րից` 1650 տոն նա: Ընդ հա նուր գու մա րա յին ար տա հայ տութ
յամբ` վնա սի նախ նա կան չա փը կազ մել է շուրջ 1 մլրդ 142 մլն դ րամ, ո րից` 836 
մլն դ րա մը` պտղա տու այ գի նե րից, իսկ շուրջ 306 մլն դ րա մը` խա ղո ղի այ գի նե րից: 
Մաս նա վո րա պես, Ար մա վի րի մար զի թվով 7 հա մայնք նե րում տու ժած պտղա
տու այ գի նե րի տա րած քը կազ մում է շուրջ 539.5, իսկ խա ղո ղի այ գի նե րի նը` 122 
հեկ տար: Ընդ ո րում, պտղա տու և խա ղո ղի այ գի նե րի բեր քի կո րուս տը կազ մում 
է 2090%: Ա րա գա ծոտ նի մար զի եր կու հա մայնք նե րում տու ժել են 329 հեկ տար 
պտղա տու այ գի ներ (վնա սը` մոտ 2060%) և 50 հեկ տար խա ղո ղի այ գի ներ (30
60%): Վա յոց ձո րի 3 հա մայնք նե րում տու ժել են շուրջ 190.4 հեկ տար պտղա տու 
այ գի ներ (3075%) և շուրջ 223 հեկ տար խա ղո ղի այ գի ներ (5075%): 

 Դի տար կում նե րը ցույց են տվել, որ մա յի սի 15ի կարկ տա հա րութ յան հետ
ևան քով պատ ճառ ված վնաս նե րի չա փե րը էա կան ազ դե ցութ յուն չեն ու նե նա 
2015 թվա կա նի հա մար կան խա տես վող պտղի և խա ղո ղի ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րի վրա: 

 Տա րե կան հան րա պե տութ յու նում, կարկ տա հա րութ յուն նե րի արդ յուն քում, 
տար բեր աս տի ճա նի վնաս ներ են կրում 150200 հա մայնք ներ, սա կայն, վեր ջին 
տա րի նե րին, Կա ռա վա րութ յան մի ջոց նե րով տե ղադր ված հա կա կարկ տա յին կա
յան նե րի տե ղադր մամբ, մեղմ վել են հասց վող վնա սի չա փե րը:
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Բանջարեղենի մշակությունն  իրականացվում  է 
մեքենայացված եղանակով

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի 
ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է Բա գա րան հա մայնք, որ տեղ «Եվ րո թերմ» ըն կե րութ յան կող մից, ի րա կա նաց վում է նո
րա գույն մե քե նա յաց ված տեխ նո լո գիա նե րով բան ջա րե ղե նի մշա կութ յան ծրա գիր: Ըն կե րութ յու նը  2014 թվա կա
նին Բա գա րա նի սահ մա նա յին գո տում ձեռք է բե րել շուրջ 900 հա տա րածք և  ա ռա ջին փու լում, ար դեն իսկ 250 
հա տա րած քի վրա, սկսել է լո լի կի մշա կութ յուն ի րա կա նաց նել: «Ս րանք նոր տեխ նո լո գիա ներ են մեր հան րա պե
տութ յու նում և, կա րե լի է ա սել, որ բու սա բու ծութ յան ո լոր տում հե ղա փո խութ յուն է կա տար վում, քա նի որ ամ բողջ 
գոր ծըն թա ցը` նե րառ յալ հո ղի մշա կու մը, սա ծի լումն ու բեր քա հա վաքը, ա ռա ջին ան գամ, ի րա կա նաց վում է բա
ցա ռա պես մե քե նա յաց ված ե ղա նա կով` ա պա հո վե լով բարձր ե րաշ խա վոր ված բերք»,  նշել է նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը:

Ող ջու նե լով ըն կե րութ յան նա խա ձեռ նութ
յու նը` նա խա րա րը հույս է հայտ նել, որ հե տա գա 
փու լե րով ծրա գիրն էլ ա վե լի կընդ լայն վի` ընդգր
կե լով ա ռա վել մեծ տա րածք ներ և  ա պա հո վե
լով բարձր բերք` միև նույն ժա մա նակ, շեշ տե լով 
մե քե նա յաց ված ար տադ րութ յան այս ե ղա նա կը 
հան րա պե տութ յան մյուս հո ղօգ տա գոր ծող նե րի 
մոտ տա րա ծե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Նա խա
րա րը հայտ նել է, որ այս տա րի լո լի կի ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րը հան րա պե տութ յու նում նա
խա տես վում է ա վե լաց նել 9501000 հեկ տա րով, 
այդ թվում` 750800 հեկ տա րով հենց Ար մա վի րի 
մար զում:

Ն շենք, որ 2014 թվա կա նին հան րա պե տութ
յու նում, ընդ հա նուր առ մամբ, լո լի կի ցան քա տա
րա ծութ յուն նե րը կազ մել են 6515 հեկ տար, ո րից 
2250 հեկ տա րը` Ար մա վի րի մար զում: «Եվ րո
թերմ» ըն կե րութ յան նա խա գահ Է դու արդ Ղա
զար յա նի խոս քով, ըն կե րութ յան նոր գոր ծա րա նի կա ռու ցու մից հե տո 2014 թվա կա նին լո լի կի պա հան ջարկն ա ճել է` 
ընդ հուպ մինչև 20 հա զար տոն նա, սա կայն լո լի կի սա կա վութ յան պատ ճա ռով, մթեր վել է ըն դա մե նը 8001000 տոն նա 
բերք: Ուս տի ըն կե րութ յու նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Ար մա վի րի մարզ պե տա րա նի ա ջակ ցութ
յամբ, նա խա ձեռ նել է լո լի կի մե քե նա յաց ված ար տադ րութ յան այս ծրա գի րը, ո րի արդ յուն քում ակն կալ վում է ա պա հո վել 
հեկ տա րից`  մոտ 90100 տոն նա բերք:
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 «Քա սախ» ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ
յան  տնօ րեն Հ րա հատ Հայ րա պետ յա նը ծնվել 
է  Կար բի գյու ղում,  սո վո րել է Ավ տո ճա նա պար
հա յին տեխ նի կու մում: Այ նու հետև ա վար տել 
է Հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան ինս տի տու
տը և  աշ խա տան քի ան ցել  Կար բիի սով խո զում`                                                                                                                                  
որ պես գյու ղատն տես, ա պա` գլխա վոր գյու ղատն
տես: 2003 թ.ից, հան րա պե տութ յու նում ՋՕԸե
րի հիմն ադր ման օր վա նից  աշ խա տել է « Քա սախ» 
ՋՕԸի տնօ րեն: Ա րա գա ծոտ նի մար զում « Քա սախ» 
ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յան կա տա րած աշ
խա տանք նե րին ծա նո թաց րեց Հ. Հայ րա պետ յա նը:

-  Պա րոն Հայ րա պետ յան, Ձեր ղե կա վա րած ըն-
կե րութ յու նը Ա րա գա ծոտ նի մար զի ո՞ր հա մայնք նե-
րին է ո ռոգ ման ջուր մա տա կա րա րում:

  Մեր տա րա ծաշր ջա նը նա խա լեռ նա յին գո տի 
է, հիմ ա կա նում` պտղա տու այ գի ներ են: « Քա սախ» 
ՋՕԸ սպա սար կում է Ա րա գա ծոտ նի մար զի յոթ հա
մայնք նե րի՝ Կար բի, Օ հա նա վան, Ու շի, Ար տա շա վան, 
Սաղ մո սա վան, Ղա զա րա վա նի մի հատ ված և Կո տայ
քի մար զի Նոր Երզն կա հա մայն քի կե սը (Արզ նի Շա
մի րա մի վեր ևի հատ վա ծը): 

- Այս տա րի ջրի մա տա կա րար ման աշ խա-
տանք նե րը ե՞րբ են սկսվել:

  Մարտ ամ սից պատ րաստ ենք ե ղել ջրա մա տա
կա րար ման աշ խա տանք նե րին, բայց որ պես նա խա
լեռ նա յին գո տի, ո ռո գում  ա վե լի ուշ ենք սկսում, այս 
տա րի` մա յի սի 21ից: Ան ցած տա րի ե ղա նա կը մի քիչ 
չո րա յին էր, ուս տի մա յի սի 11ից սկսե ցինք, իսկ Արզ
նի Շա մի րա մի հատ վածն ա վե լի շուտ ենք սկսել ո ռո
գել:

- Շոգ օ րե րին ջրի հետ կապ ված խնդիր ներ 
ա ռա ջա նու՞մ են:

  Նա խորդ տա րի Ա պա րա նի ջրամ բա րում ջրի 
մակարդակը քիչ էր, բայց կա րո ղա ցանք մի կերպ 
նոր մալ ո ռո գում ա պա հո վել, ինք նա հոս ո ռոգ ման 
արդ յուն քում` ոչ մի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն 
չի տու ժել: Մենք ու նենք ներտն տե սա յին ցան ցե րի 
խնդիր ներ, և  այ սօր այդ խնդիր նե րը ներ կա յաց ված 
են: Մեր մի ջոց նե րով դրանք վե րա նո րո գում ենք և 
կա րո ղա նում ա մե նա վեր ջին կե տին էլ ո ռոգ ման ջուր 
հասց նել: Նա խորդ  տա րի նե րին, « Հա զա րամ յա կի 
Մար տահ րա վեր» ծրագ րով, միջտն տե սա յին ջրանցք է 
վե րա նո րոգ վել, մեր կա ռա վա րութ յան բյու ջեի հաշ վին 
ևս  եր կու ջրանցք է վե րա նո րոգ վել: Հա մաշ խար հա յին 
բան կի ծրագ րով, մեր հա մայնք նե րի հա մա ֆի նան սա
վո րու մով ևս 4 կմ ջ րա գիծ է կա ռուց վել:

- Ինչ պե՞ս եք վե րահս կում մա տա կա րար ված 
ջրի քա նա կը և  ի՞նչ վի ճա կում են գտնվում ջրամ բար-
նե րը:

 Մա տա կա րար ված ո ռոգ ման ջու րը ջրա չա փով 
ենք չա փում: Ինչ վե րա բե րում է ջրամ բար նե րին, Ափ
նա գյու ղի մոտ տա րի ներ ա ռաջ կա ռուց ված  կի սա կա
ռույց ջրամ բար կա, ո րի կա ռու ցում այ սօր ա ռաջ նա
հերթ ծրագ րե րի մեջ չի մտնում, քա նի որ ծայ րա հեղ 
անհ րա ժեշ տութ յուն չի զգաց վում: Ներ կա յումս պե
տութ յու նը ջրամ բա րա շի նութ յան լավ քա ղա քա կա
նութ յուն է տա նում: Կար ևոր նե րը, ա ռաջ նա հեր թութ
յան սկզբուն քով, կա ռուց վում են. պա տաս խա նա տու, 
բա նի մաց մար դիկ այդ խնդիր նե րով զբաղ վում են, 
մենք էլ, որ քան հնա րա վոր է,  ա ջակ ցում ենք, դա մեր 
պար տա կա նութ յունն է:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՈՌՈԳՄԱՆ  ՋՐԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒՄ
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Նպաստում ենք մասնագետների կայացմանը
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 

«Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿը, հա վա տա րիմ մնա լով բնութ յան պահ պա նութ
յան և  ան տառ նե րի կա յուն կա ռա վար ման սկզբունք
նե րին, շա րու նա կում է սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
ԳՄՀԸ /GIZ/ ըն կե րութ յան հետ:

 Հա մա գոր ծակ ցութ յան հեր թա կան ուղ ղութ յու նը` ե րի
տա սարդ մաս նա գետ նե րի և ԲՈՒՀի ա վար տա կան կուր սի 
ու սա նող նե րի ար տադ րա կան պրակ տի կա յի անց կա ցում 
է «ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿում` նպա տակ ու նե նա լով նպաս տել ե րի
տա սարդ սերն դի` որ պես մաս նա գետ ներ կա յաց մա նը:

Վե րը նշված ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, 
օ րերս «ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿում տե ղի ու նե ցավ ե ռա կողմ հան
դի պում` կենտ րո նի, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի և ԳՄՀԸ /GIZ/ ըն կե րութ յան հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի ղե կա վար նե րի միջև. ստո րագր վել է հա մա
գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր, որն իր մեջ նե րա ռում է 
մի քա նի դրույթ ներ, այն է` ա ջակ ցել ա վար տա կան կուր սի 
ու սա նող նե րին և  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին՝  լսա րա
նում ի րենց յու րաց րած տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա

կա նում կի րա ռե լու նպա տա կով, հնա րա վո րութ յուն ստեղ
ծել ու սում ա կան պրակ տի կան անց կաց նել մաս նա գի
տաց ված կազ մա կեր պութ յուն նե րում, այդ թվում` «ԱՊՄԿ» 
ՊՈԱԿում` օգ տա գոր ծե լով աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ
վա կան հա մա կար գը /GIS/,  խթա նել գեն դե րա յին հա վա
սա րութ յա նը` ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հա
սա նե լի դարձ նե լով  բնա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման 
ո լոր տում  աշ խար հագ րա կան տե ղե կատ վա կան հա մա
կար գի /GIS/ օգ տա գործ ման վե րա բեր յալ ու սում ա կան վե
րա պատ րաստ ման և զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև ա ջակ ցել ՀԱԱՀին` մաս նա գի տա կան պատ
րաստ վա ծութ յան հա մար ա վե լի արդ յու նա վետ ծրագ րե րի 
մշակ ման գոր ծում, որն ու սա նող նե րին կնա խա պատ րաս

տի որ պես մրցու նակ թեկ նա ծու ներ` ընդ լայ նե լով Հա յաս
տա նի աշ խա տա շու կա յում աշ խա տանք գտնե լու նրանց 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Հան դիպ մա նը ող ջույ նի խոս քով հան դես ե կավ 
«ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿի  տնօ րեն պրն. Ա. Գ յուլ խաս յա նը: Նա  իր 
պատ րաս տա կա մութ յու նը հայտ նեց ա ջակ ցել ե րի տա սարդ 
սերն դի կա յաց մանն ուղղ ված նմա նա տիպ հա մա գոր ծակ
ցութ յուն նե րի և ծ րագ րե րի կազ մա կերպ ման հար ցում:

ՀԱԱՀ պրո ռեկ տոր Յու. Մար մար յանն իր շնոր հա կա
լութ յուն հայտ նեց «ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿի ղե կա վա րութ յա նը և 
ԳՄՀԸ /GIZ/ ըն կե րութ յան հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե
կա վար Ան նե Դո րիթ Քեմ փա յին, ինչ պես նաև` գո վա սան
քի ու խրա խու սա կան խոսք հղեց ՀԱԱՀի ու սա նող նե րին, 
ով քեր ի րենց ա վար տա կան պրակ տի կան, շնոր հիվ սույն 
հա մա ձայ նագ րի, անց կաց նե լու են «ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿում: 
Նա նշել է, որ բու հը պատ րաստ է կենտ րո նի մաս նա գետ
նե րի հետ ման րակր կիտ դի տար կել և քն նար կել ու սում ա
կան պլան նե րը, ծրագ րե րը` հաշ վի առ նե լով  բո լոր հիմ ա
վոր ված ա ռա ջար կութ յուն նե րը։

Ներ կա նե րին ող ջու նել է նաև ԳՄՀԸ /GIZ/ ըն կե րութ
յան հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Ան նե Դո րիթ 
Քեմ փա յը` կար ևո րե լով նմա նա տիպ պրակ տի կա նե րի կազ
մա կեր պում ու ընդ լայ նու մը: Միև նույն ժա մա նակ նա գո
հու նա կութ յուն է հայտ նել « Լավ ու կա յուն ա պա գա ու նե ցող» 
ծրագ րի մեկ նար կի առ թիվ, քան զի ե րի տա սարդ ներն են 
ո րո շում երկ րի ա պա գան:   

Եզ րա փա կե լով հան դի պու մը` «ԱՊՄԿ» ՊՈԱԿի  տնօ
րեն պրն. Ա. Գ յուլ խաս յա նը կար ևո րել է այն փաս տը, որ 
յու րա քանչ յուրը քաջ գի տակ ցում է ա պա գա սերն դի գի տե
լիք նե րով հա րուստ լի նե լու կար ևո րութ յու նը և վս տա հութ յուն 
հայտ նեց, որ նմա նօ րի նակ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ
յուն քում, կու նե նանք ո րակ յալ և մր ցու նակ  մաս նա գետ ներ:

«Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ
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 Գե ղար քու նի քի մար զի Թ թու ջուր 
հա մայն քի հո ղա տա րածք նե ր, եր կու 
տաս նամ յա կից ա վե լի չեն մշակ վել: 
Պատ ճա ռը՝ ըստ գյու ղա պետ Վի գեն 
Սա հակ յա նի, հո ղի մշա կութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ տեխ նի կա յի բա ցա կա
յութ յունն էր: Բա ցի այդ, սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով վի ճա կում գտնվող գյու ղա
ցի ներն ի վի ճա կի չէին սպա սարկ ման 
ծա ռա յութ յուն նե րի դի մաց վճա րում ներ 
կա տա րել: Այ սօր պատ կերն այլ է:

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 մր ցու նա կութ յան¦ 
ծրագ րի մուտք գոր ծե լուց հե տո, 
հո ղի մշա կը, ո րը եր կար տա րի ներ 
գրե թե ան գոր ծութ յան էր մատն
վել, կրկին §վե րա դար ձավ¦ հո ղա
գոր ծութ յա նը: Ար դեն ամ րա ցած, 
քար քա րոտ ու ճաքճք ված հողն էլ 
եր կար էր սպա սել տի րո ջը: §Տ ևա
կան անձրև նե րը եր կար ժա մա նակ 
խո չըն դո տում էին հո ղի մշա կութ
յան, հատ կա պես` վա րի աշ խա
տանք նե րի կա տար մա նը: Սա կայն, 
հաղ թա հա րե լով բո լոր դժվա
րութ յուն նե րը, ար դեն հասց րել 
ենք վա րել 40 հա հո ղա տա րածք: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, այս տա րի 
նա խա տե սել ենք վա րել 100 հա հո ղա
տա րածք, ո րից` 40 հաի վրա կկա տար
վի գար նա նա ցան, մնա ցա ծը` աշ նա
նա ցան¦,ա սում է գյու ղա պետ Վի գեն 
Սա հակ յա նը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում 
ներկր վել է §Բե լա ռուս¦ մակ նի շի 2 
տրակ տոր, 2 հա կա վո րող սարք, տրակ
տո րի 1ա կան հնձիչ և հա վա քիչ, ձեռ քի 
4 հնձիչ ներ: Ի դեպ, ձեռ քի հնձիչ նե րի 
թվա քա նակն ա վե լաց վե լու է, քա նի որ 
գյու ղա մերձ նախ կին խոտ հարք ներն 
ար դեն ցան քի տակ են դրվե լու, իսկ խո
տը բեր վե լու է հե ռագ նա ա րո տա վայ
րե րից: Գ յու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, 
ար դեն ջրար բիաց վել են ա րո տա վայ
րե րը, տեղադրվել են խմոցներ: Իսկ 

ա ռա ջի կա յում, §Շեն¦ բա րե գոր ծա կան 
հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով, գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մար կկա
ռուց վեն կա ցա րա ներ, կբա րե լավ վեն 
սա րա մա սեր տա նող ճա նա պարհ նե
րը, ինչ պես նաև կտրա մադր վեն կթի 
ավ տո մատ սար քա վո րում ներ: Ի դեպ, 
§Շեն¦ի ա ջակ ցութ յամբ, հա մալր վել է 
նաև գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կան, 
ձեռք բեր վել շար քա ցան, կուլ տի վա
տոր, §Բե լա ռուս¦ մակ նի շի տրակ տո րի 
գու թան և  այլն:

Ըն թա ցիկ տա րում կկա տար վի հա
ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցանք, 
իսկ 2016թ.ին նա խա տե սել են ցա նել 
նաև կար տո ֆիլ: Տա րա ծաշր ջա նին 
բնո րոշ է կար տո ֆի լա բու ծութ յու նը, 
քա նի որ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե
րը նպաս տա վոր են այդ մշա կա բույ սի 
ա ճեց ման և բարձր բերք ստա նա լու հա
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մար: §Կար տո ֆի լա բու ծութ յանն անհ
րա ժեշտ տեխ նի կա յի ձեռք բե րու մից հե
տո, զանգ վա ծա յին հո ղա տա րածք ներ 
կդրվեն ցան քի տակ: Այդ պի սով, կվե
րա կանգն վի ճամ բա րա կի տա րա ծաշր
ջա նում լայն տա րա ծում ու նե ցող այդ 
ճյու ղը, ո րը եր կար տա րի ներ ե կամ տի 
մշտա կան աղբ յուր է հան դի սա ցել գյու
ղա ցու հա մար¦,  հա վե լում է գյու ղա պե
տը: Ինչ վե րա բե րում է §Ա րո տա վայ րե րի 
բա րե լավ ման ծրագ րին¦ ա պա, վեր ջի
նիս շրջա նակ նե րում, գյու ղում ստեղծ
վել է §Թ թու ջուր ա րո տօգ տա գոր ծող
նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը¦, 

ո րում ընդգրկ վել է գյու ղի բնակ չութ յան 
90%ը: §Գ յու ղա ցին գոհ է աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման այս ե ղա նա կից, քա նի 
որ խոտ հուն ձը կա տա րել է շու կա յա կա
նից մատ չե լի գնե րով: Այդ պի սով, ա ռա
ջին ան գամ, ա նաս նա կե րի կու տակ ման 
հետ կապ ված խնդիր ներ չեն ա ռա ջա
ցել: Նույ նիսկ հար ևան գյու ղերն են 
օգտ վում մեր գյուղ տեխ նի կա յի ծա ռա
յութ յուն նե րից: Ի դեպ, §Շեն¦  բա րե գոր
ծա կան հիմ նադ րա մը տեխ նի կան նույն
պես հատ կաց րել է կոո պե րա տի վին: 
Դա նշա նա կում է, որ կոո պե րա տի վը, 
և  ընդ հան րա պես, հա մա գոր ծակց ված 
աշ խա տան քի այս ե ղա նա կը, վստա
հութ յուն է ներշն չում: Ե թե չլիե ներ կոո

պե րա տի վը, չէր լի նի նաև գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կան¦, իր խոս քը 
եզ րա փա կում է Վի գեն Սա հակ յա նը: 

Աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին մշտա
պես հետ ևում է §ԳԾԻԳ¦ի մար զա յին 
ա ջակ ցութ յան թի մի հա մա կար գող Խո
րեն Բա դալ յա նը, ո րի մոտ, գյուղ կա տա
րած այ ցի ըն թաց քում, մշտա պես նոր 
մտա հա ղա ցում ներ են ծնվում և վե րած
վե լով ծրագ րի` կյան քի են կոչ վում: 

Նա խա տե սել են գյուղ տեխ նի կա
յի հա մար կա ռու ցել կա յա նա տեղ, ո րի 
ի րա կա նաց մա նը կա ջակ ցի §Շեն¦ բա
րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մը: Ակն կալ
վում է, որ ա ջակ ցութ յան այս ծրագ րե րը 
կնպաս տեն նաև գյու ղում ա նաս նագլ
խա քա նա կի, այդ պի սով նաև` գյու ղա
ցու ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա նը:

Էջի նյութերը 
Նել լի Սա հակ յանի
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 Տա վու շի մար զի Գոշ հա մայն քը, 
տար բեր ա ռում նե րով` ա ռանձ նա հա
տուկ հե տաքր քութ յուն է ներ կա յաց րել 
բո լոր ժա մա նակ նե րում: Պատ մա կան 
այս վայ րը, ո րը նաև սրբա տե ղի է` հո
գևոր քա ղա քակր թութ յան աս պա րե
զում, գրա վիչ է նաև մե զա նում ար դեն 
լայն տա րա ծում գտած ագ րոէ կո տու
րիզ մի զար գաց ման ա ռու մով:

Գ յու ղը տե ղա կայ ված է § Դի լի ջան¦ 
ազ գա յին պար կի տա րած քում, ո րը 
հա րուստ է յու րա հա տուկ բու սա
կան և կեն դա նա կան աշ խար հով: 
Այս տեղ է գտնվում նաև բնա կան 
ճա նա պար հով գո յա ցած Գոշ լի ճը, 
ո րը հա րուստ է ձկնա տե սակ նե րով: 
Հանգս տի կազ մա կերպ ման այս գո
տին ու րիշ ա ռա վե լութ յուն ներ ևս  
ու նի: Գ յու ղա պետ Գ ևորգ Ա միր խան
յա նը հատ կա պես կար ևո րեց մա
քուր օ դի և բ նա պահ պա նո րեն մա
քուր սննդամ թեր քի առ կա յութ յու նը: 
§Գ յու ղում գոր ծում են ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն ներ, ո րոնց ար տադ
րած կաթն ու կաթ նամ թեր քը մեծ 
պա հան ջարկ են վա յե լում: Հո վեկ
նե րը հա ճույ քով են օգտ վում նաև 
բու սա կան ծագ ման սննդամ թեր քից: 
Ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ 
մեր գյու ղում ար տադր վում է միայն օր
գա նիկ սննդամ թերք: Բ նա կիչ նե րը թու
նա քի մի կատ ներ և, նույ նիսկ, պա րար
տան յութ չեն օգ տա գոր ծում¦, ա սում է 
գյու ղա պե տը:

Գ յու ղում տա րեց տա րի զար գա նում 
է ա նաս նա բու ծութ յու նը: Հատ կա պես՝ 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում տոհ մա յին ա նաս նա բու ծութ
յան ուղ ղութ յա նը: Այդ նպա տա կով, 
§Հիմ նա Տա վուշ¦ հիմ նադ րա մի ա ջակ
ցութ յամբ, ստեղծ վել է 6 ան դամ նե րից 
բաղ կա ցած կոո պե րա տիվ տնտե սութ
յուն: Ժա մա նա կա կից ֆեր մա յում բուծ

վում են 14 գլուխ ներկր ված բարձ րար
ժեք հոր թեր, ո րոնք հե տա գա յում, ըստ 
տոհ մա յին հատ կա նիշ նե րի, կցու ցա բե
րեն բարձր մթե րատ վութ յուն: Գ յու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում խնամ
վող խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
թի վը հաս նում է 500ի: Գ յու ղում սկսել 
են զբաղ վել նաև ոչ խա րա բու ծութ յամբ, 
զար գա ցած է մեղ վա բու ծութ յու նը: 
Ինչ վե րա բե րում է բու սա բու ծութ յա նը, 
ա պա, գյու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, 
այս տեղ ա ճում են ա վան դա կան գրե թե 
բո լոր բու սա տե սակ նե րը` կար տո ֆիլ, 
լո լիկ, վա րունգ և  այլն:

Պտ ղա բու ծութ յան ո լոր տում նույն
պես ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր վել, 
վեր ջին տա րի նե րին ա վե լա ցել է տան
ձե նի և խն ձո րե նի ծա ռա տե սակ նե րի 
թվա քա նա կը: Գո շը հա րուստ է նաև 
ըն կու զե նի նե րով: Զ բո սաշր ջիկ ներն ա 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ   
ՏՐՎՈՒՄ  Է  ԱԳՐՈԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ   

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րութ յուն են 
ցու ցա բե րում նաև բնա կիչ նե րի կող մից 
ան տա ռից բեր ված վայ րի հա տապ
տուղ նե րի նկատ մամբ: Ի դեպ, Իջ ևա նի 
գի նու գոր ծա րա նը, նույ նիսկ, կա տա
րել է մթե րում ներ: Բ նա կիչ նե րը զբաղ
վում են նաև բու սա կան թե յե րի ու հա
մե մունք նե րի հա վաք մամբ: § Գ յու ղի 
1150 բնա կիչ նե րից ըն դա մե նը 5 %ն  
է մեկ նում ար տագ նա աշ խա տան քի, 
այն էլ` ժա մա նա կա վոր: Մեկ նած նե րը 

հետ են վե րա դառ նում, քա նի որ այս
տեղ ևս  ա նե լիք նե րը քիչ չեն: Ագ րոէկ
րո տու րիզ մի զար գա ցու մը նույն պես 
մարդ կա յին ռե սուրս ներ է պա հան
ջում¦, նշում է Գ ևորգ Ա միր խան յա նը: Ի 
դեպ, գյու ղա կան զբո սաշր ջութ յան գոր
ծըն թա ցին ծա նո թա նա լու նպա տա կով, 
մաս նա գետ ներ են գոր ծուղ վել ար տա
սահ ման յան երկր ներ՝ ու սում նա սի րելու 
ար տերկ րի փոր ձը: §Գ յու ղում, Գո շա
վան քի հար ևա նութ յամբ, ար դեն գոր
ծում է ժա մա նա կա կից 3 հյու րա տուն և 
1 հյու րա նոց: Հ յու րերն այն տեղ կա րող 
են ճա շա կել նաև ազ գա յին, ա վան դա
կան ու տեստ ներ ու խոր տիկ ներ, ո րոնք 
պատ րաստ ված են հա տուկ տեխ նո լո

գիա նե րով: Ար վում է հնա րա վո րը, որ
պես զի հյու րե րը լավ տպա վո րութ յամբ 
հե ռա նան մեր գյու ղից` կրկին վե րա
դառ նա լու ակն կա լի քով¦, հա վե լում է 
գյու ղա պե տը:

Ն շենք նաև, որ Գո շա վանքն ընդգրկ
ված է § Տա վու շի մար զի տու րիզ մի զար
գաց ման գոր ծա կա լութ յան¦ պատ մա
կան հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող 
հու շար ձան նե րի ցան կում և մշ տա պես 
նե րառ վում է այ ցե լութ յուն նե րի շրջա
նա կում: Ծ րագ րով նա խա տես վում է 
քայ լար շավ կազ մա կեր պել Սեմ յո նով կա 
գյու ղից դե պի Պարզ լիճ, այ նու հետև` 
Գո շա վանք:

Գ յու ղատն տե սա կան լա վա գույն 
ծրագ րե րից մեկն էլ` Օքս ֆա մի հա յաս
տան յան գրա սեն յա կի կող մից ժա մա
նա կա կից ջեր մա տան կա ռու ցումն է, որ
տեղ ար դեն ա ճեց վել են բան ջա րե ղե նի 
ա ռա ջին սա ծիլ նե րը:
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Մեր գյու ղատն տե սութ
յան դեռևս լիո վին կա յա ցած 
չլի նե լու մա սին խո սում է նաև 
այն փաս տը, որ շու տով ար դեն 
քա ռորդ դար կլի նի, ինչ ա պա
հո վագ րութ յան  մա սին խոս
վում է. բո լոր հա մա կար գե րում 
հաս կա նում են դրա հույժ անհ
րա ժեշտ լի նե լը, բայց գործ նա
կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու դեռ 
ա ռա ջին քայ լերն էլ ար ված չեն, 
ե թե չհաշ վենք սրա նից մոտ 
եր կու տաս նամ յակ ա ռաջ ի րա
կա նաց ված պի լո տա յին ա պա
հո վագ րա կան ծրա գի րը, ո րի 
արդ յուն քում` բո լոր ա պա հո
վագր ված տնտե սութ յուն նե րը 
են թարկ վե ցին ու ժեղ կարկ տա
հար ման և լիար ժեք հա տու ցում 
ստա ցան: 

Ինչ խոսք, այդ կար ևո րա
գույն մի ջո ցի կի րառ ման ու շա
ցում ու նի ծան րակ շիռ օբ յեկ
տիվ պատ ճառ ներ. նախ` խնդի
րը բարդ է և բազ մա կող մա նի, 
ինչ պես գյու ղատն տե սութ յու
նում ցան կա ցած մասշ տա բա
յին խնդիր: Թերևս, նաև այդ 
պատ ճա ռով է, որ մինչև հի մա չի 
ներ կա յաց վել քննարկ ման § Գ
յու ղատն տե սա կան ա պա հո վագ
րութ յան մա սին¦ օ րեն քը, ո րի 
առ կա յութ յու նը, թե պետ, ինք նին 
հա մա կար գի ստեղծ ման ե րաշ
խիք չի կա րող լի նել, բայց ո րի 
անհ րա ժեշ տութ յունն, այ նու ա
մե նայ նիվ, պար տա դիր է: Օ րեն
քի հա ջող ված լի նե լու դեպ քում, 
գոր ծըն թա ցի մեջ ակ տի վո րեն 
կներգ րավ վեն բո լոր մաս նա կից 
կող մե րը` սի ներ գիկ փո խազ դե
ցութ յամբ, որն էա պես կնպաս տի 
հա մա կար գի ամ բող ջաց մանն ու  
հզո րաց մա նը, կնպաս տի կար
ևոր հա րա կից խնդիր նե րի լուծ
մա նը, մաս նա վո րա պես` կոո պե
րաց ման` ա ռա վել բարձր մա կար
դա կի փոխ հա տու ցում ստա նա լու 
մե խա նիզ մի մի ջո ցով:

Օ րի նակ` Ճա պո նիա յում 8 
հեկ տա րից ա վե լի զբա ղեց նող 
հա ցա հա տի կի տա րածք նե րը 
պար տա դիր պետք է ա պա հո
վագր վեն: Մե զա նում դրան կա
րող ենք ա վե լաց նել` ա ռա վել մեծ 
տա րա ծութ յուն նե րի դեպ քում, 
խրա խու սա կան մե խա նիզմ ե րի 
կի րա ռու մը, ո րը կա մա վոր կոո
պե րաց ման հա մար նա խադր
յալ ներ կստեղ ծի: Այն օ գուտ է ոչ 
միայն գյու ղա ցուն ու պե տութ յա
նը, այլ նաև ա պա հո վագ րող ըն
կե րութ յա նը, քա նի որ այն էա պես 
պա կաս թվով սու բեկտ նե րի հետ 
է գործ ու նե նա լու: 

Դժ վա րը սկիզբն է. այդ պի սի 
կոո պե րա տիվ երն ար դեն ա վե լի 
հեշտ կա րող են ստեղ ծել ա սո
ցիա ցիա ներ և, հան րա պե տութ
յան մասշ տաբ նե րով, ճյու ղա յին 
միութ յուն ներ, ո րոնք ա մե նուր 
պաշտ պա նե լու են իր ան դամ
նե րի շա հե րը և լու ծե լու նրանց 
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րը: 
Օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յու նում ար դեն 2 տա րի է, 
ինչ նման կա ռույց նե րը, պե տութ
յան հետ միա սին, հա ցա հա տիկ 

մշա կող նե րին հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս ի րենց բերքն անվ ճար 
պա հես տա վո րե լու մինչև գա
րուն` ա ռան ձինա ռան ձին կամ 
միա սին` դաշ նութ յու նում կամ 
ար տերկ րում հար մար գնորդ 
գտնե լու հա մար: Ն ման գնոր դի 
չգտնվե լու դեպ քում, պե տութ յու
նը ե րաշ խա վոր ված գնով գնում 
է բեր քը: Մեր հան րա պե տութ յու
նում ևս, նման քայ լի կի րա ռու մը 
կլու ծեր մի վա ղուց հա սու նա

ցած խնդիր. հան րա պե տութ յու
նում հա ցա հա տիկ ար տադ րողն  
այլևս ստիպ ված չի լի նի բեր քը 
բուն կե րից կես գնով վա ճա ռել:

Ճա պո նիան ևս մի հե տաքր
քիր ա պա հո վագ րա կան մե խա
նիզմ է կի րա ռում` կազ մա կեր
պե լով շա հույթ չհե տապն դող 
փո խա դարձ ա պա հո վագ րական 
ըն կե րութ յուն նե րի ցանց: Բո լոր 
ա պա հո վագր վող նե րի հա մա
տեղ պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ 
,նրանց ստա ցած հա տուց ման 
գու մար նե րից հա մա մաս նո րեն 
մի ոչ մեծ բա ժին է ա ռանձ նաց
վում, ո րը, հա տուկ դեպ քե րում, 
փո խօգ նութ յան կար գով, գոր ծի 
է դրվում:

ՌԴի ա պա հո վագ րա կան 
հա մա կարգն ար դեն շուրջ 10 
տար վա պատ մութ յուն ու նի, ո րից 
նույն պես շատ բան կա րե լի է ըն
դօ րի նա կել: Մաս նա վո րա պես, 
այն այժմ իր զար գաց ման դժվար 
փու լե րից մեկն է ապ րում, երբ 
գյու ղա ցուն դեռ չեն կա րո ղա նում 
շա հագրգ ռել, նույ նիսկ, ռիս կե րի 
նվա զեց ման նպա տա կով, վճա
րում կա տա րել, ո րի արդ յուն քում` 
վաս կրե լու դեպ քում հա տու ցու
մը` միայն պե տութ յան կող մից 
ա պա հո վագ րա կան մու ծում կա
տա րե լու հա մե մա տութ յամբ, կլի
նի բազ մա պա տիկ:

Ու սա նե լի կա րող է լի նել 
նաև այլ երկր նե րի փոր ձը: Իս
պա նիա յում, օ րի նակ, ռիս կե րի 
նվա զեց ման գոր ծա ռույթ նե րում, 
շատ լավ է  հա մա կարգ վում  
մաս նա վոր սեկ տո րի և պե տա
կան կա ռույց նե րի միջև աշ խա
տան քի բա ժա նու մը: Շուրջ 60 
մաս նա վոր առևտ րա յին ըն կե
րութ յուններ ա պա հո վագ րա կան 
պայ մա նագ րեր են կնքում գյուղմ
թերք ար տադ րող նե րի հետ: Պե
տութ յու նը, հա տուկ դրա հա մար 
ստեղ ծած ձեռ նար կութ յան մի

ՀԵՏԱքՐքԻՐ ԿԱՊՈՂ օՂԱԿ

ջո ցով, վե րահս կում և զար գաց
ման նա խադր յալ ներ է ստեղ ծում 
դրանց հա մար. հա մա կար գում 
է ա պա հո վագ րութ յան մա կար
դակ ներն ու փոխ հա տուց ման չա
փե րը, ագ րո տեխ նի կա կան կամ 
այլ տեխ նո լո գիա կան պար տա
դիր նվա զա գույն ստան դարտ նե
րը և  այլն: Պե տութ յունն` ի դեմս 
է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան, 
նաև ա պա հո վագ րում է այդ 60 
ըն կե րութ յուն նե րին` ի րա կա նաց

նե լով վե րաա պա հո վագ րում: Այս 
պա րա գա յում գյու ղա ցին ա մեն
ևին էլ պա սիվ դիրք չի ըն դու նում, 
այլ` իր կոո պե րա տիվ ե րի մի ջո
ցով, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է 
ա պա հո վագ րա կան քա ղա քա կա
նութ յան ձևա վոր մա նը: Պե տութ
յու նը, կա տա րե լով վճա րում ե րի 
մեծ մա սը, ռիս կե րի բո լոր տե
սակ նե րի` (կար կուտ, ցրտա
հա րութ յուն, հրդեհ, փո թո րիկ, 
ե րաշտ, ջրհե ղեղ, վա սա տու ներ, 
հի վան դութ յուն ներ), նվա զե ցում 
է ա պա հո վում, միա ժա մա նակ, 
վճա րում ե րի չա փե րը կա յաց
նե լով, կա յաց նում է նաև երկ
րին անհ րա ժեշտ մշա կա բույ սե րի 
կամ կեն դա նի նե րի տե սակ նե րի 
բուծ ման ա ռաջ նա հեր թութ յան 
կար գը: Ե րաշ խա վոր ված բեր քի 
տո կո սը, երկ կող մա նի բա նակ
ցութ յուն նե րով, ո րոշ ված է 65%` 
մի ջին ա ռա վե լա գույ նից, ո րից 
պա կաս ստա նա լու դեպ քում, պե
տութ յու նը գյու ղա ցուն լրավ ճար 
է կա տա րում: Երկ րում մի ջի նում 
ա պա հո վագր վում է մրգա տու 
ծա ռե րի 91%ը, աշ նա նա ցա նի 
75%ը, բան ջա րե ղե նի 25%ը:   

Քա նի որ գյու ղատն տե սա
կան ա պա հո վագ րութ յու նը ոչ 
միայն բիզ նես է, որ շա հույթ է 
բե րում ա պա հո վագ րող ըն կե
րութ յա նը` գյու ղա ցու ռիս կե րը 
մեղ մաց նե լու շնոր հա կալ գոր
ծըն թա ցի դի մաց, այլև` պա րե նա
յին անվ տան գութ յուն ա պա հո վող 
և  այդ պատ ճա ռով, ագ րա րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան մի շատ 
կար ևոր գոր ծըն թաց է, և պարզ 
է, որ պե տութ յունն այս տեղ զգա
լի դե րա կա տա րութ յուն պետք է 
ու նե նա: Ո րո շա կի ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ հատ կաց նե լուց բա
ցի, պե տութ յու նը պետք է ծա
վա լի անհ րա ժեշտ մեկ նար կա յին 
աշ խա տանք ներ, որն ի վի ճա կի 
չէ կա տա րե լու գյու ղա ցին, իսկ 

ա պա հո վագ րող ըն կե րութ յու
նը դրա նում ոչ մի շա հագրգռ
վա ծութ յուն չու նի: Դ րա հա մար, 
նախ ևա ռաջ, պե տութ յու նը` ի 
դեմս գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան, պետք է կազ մի 
բո լոր տա րածք նե րի հա մար (և 
բո լոր այն հոդ ված նե րով, որ կհե
տաքրք րեն այս կամ այն տնտե
սութ յա նը. կեն դա նի, տեխ նի կա, 
շի նութ յուն ներ, և  այդ բո լո րը` 
ըստ ռիս կե րի տե սակ նե րի) կրած 
վաս նե րի վի ճա կագ րա կան 
քար տեզ և  ո րո շի ռիս կի մի ջին 
թվա բա նա կան մե ծութ յու նը: Արդ
յուն քում` ար դեն կներգ րավ վեն 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ
յուն նե րը, ո րոնք կա ռա ջար կեն 
ա պա հո վագ րութ յան պայ ման նե
րը: Իսկ պե տութ յու նը, գնա հա

տե լով իր հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
կա ռա ջար կի իր վճար վե լիք բաժ
նե մա սի չա փը` միա ժա մա նակ 
ուր վագ ծե լով գյու ղա ցու կող մից 
վճար ե լի քի սահ ման նե րը` հա
տուց ման տար բեր մա կար դակ
նե րի հա մար: Ա պա կա յաց վե լու 
է ե ռա կողմ հա մա ձայ նութ յուն` 
պե տութ յան, գյու ղա ցու և  ըն կե
րութ յան միջև, ո րը սկիզբ կդնի 
ա պա հո վագ րա կան գոր ծըն թա ցի 
գործ նա կան ծա վալ մա նը, ի հար
կե, սկզբում` պի լո տա յին ծրագ
րե րի ձևա չա փով, ո րոնց հա ջո
ղութ յունն էլ կո րո շի հե տա գա 
զար գա ցում ե րի ընթացքը հան
րա պե տութ յան մասշ տա բով:  

Վ Հ

Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րո նի (CARD)՝ 
§ Շու կա ներ  Մեղ րիի հա մար¦ ծրագ րի երկ րորդ փու լը նպա տա
կաուղղ ված է ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու  Մեղ րիի տա րա
ծաշր ջա նի փոք րա ծա վալ պտղա բույծ նե րի, վե րամ շա կող նե րի 
և  առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար տադ րո ղա կա
նութ յան և  ե կամ տա բե րութ յան բարձ րաց մա նը: 

Ու սում նա սի րութ յուն ներն ու ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն
թաց քը ցույց են տվել, որ այս տա րա ծաշր ջա նում զգաց վում 
է բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի կա րիք՝ հատ կա պես այ գե
գոր ծութ յան բնա գա վա ռում: Ուս տի, ծրագ րի պա տաս խա նա
տու ներն ու հա մա կար գող նե րը նպա տա կա հար մար են գտել 
 Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նում հիմ նել ՀԱԱՀի են թա կա յութ յան 
տակ գոր ծող ագ րո նո միա կան ուղղ վա ծութ յան որ ևէ ու սում
նա կան կա ռույց (ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ` վար ժա րան 
կամ քո լեջ), ո րը յու րա հա տուկ կա պող օ ղակ կլի նի դպրոցն 

ա վար տող նե րի և  հա մալ սա րա նի միջև: Ծ րա գի րը դեռևս ու
սում նա սիր ման, հե տա զո տա կան փու լում է, ո րին կհա ջոր դեն 
եր կուս տեք քննար կում նե րը, կլի նեն ա ռա ջար կութ յուն ներ, 
ա պա՝ այն կի րա գործ վի:  Հե տա զո տութ յունն ու  ու սում նա սի
րութ յու նը նպա տակ ու ներ ներ կա յաց նել  Մեղ րիի տա րա ծաշր
ջա նի մի քա նի դպրոց նե րի տնօ րեն նե րի և  ա շա կերտ նե րի՝ 
մա յի սին հա մալ սա րան կա տա րած այցն ու Ագ րո նո միա կան 
ֆա կուլ տե տի դե կան  Գա գիկ  Սանթ րոս յա նի հետ ու նե ցած 
նրանց հան դի պու մը: Հ յու րե րը շրջայց կա տա րե ցին հա մալ
սա րա նի տար բեր բա ժին նե րում՝ թան գա րան, գրա դա րան, ՏՏ 
և ԻԾ կենտ րոն, ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի ամ բիոն ներ: 
Ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե
տի մաս նա գետ նե րի այ ցը  Մեղ րի՝ տե ղում ու սում նա սի րե լու 
տա րա ծաշր ջա նի՝ ագ րո նո միա կան ուղղ վա ծութ յան կրթա
րան բա ցե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Ծ րա գի րը բա վա կա նին խոս տում նա լից է  Մեղ րիի տա րա
ծաշր ջա նում գյու ղատն տե սութ յան հե տա գա զար գաց ման և  
ագ րո բիզ նե սի կա յաց ման ա ռու մով:  Կար ծում ենք, ՀԱԱՀ ագ
րա րա յին ֆա կուլ տե տի գի տա կան նե րուժն ա մեն ինչ կա նի` 
մեր մաս նա գետ նե րի կա րիքն ու նե ցող տա րա ծաշր ջա նին օգ
նե լու և  անհ րա ժեշտ կադ րե րով ա պա հո վե լու հա մար:
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ԱՌՈՂՋ ՍՆՈՒՆԴ  ԵՎ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ

 Ն յու րա Բար խու դար յա նի ըն
տա նի քը փոքր է, բաղ կա ցած է ե րեք 
ան դա մից` Ն յու րան, քույ րը և մայ րը: 
Մաս նա գի տութ յամբ հաշ վա պահ
տնտե սա գետ է, աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յու նը սկսել է Սի սիա նի 
տրի կո տա ժի ֆաբ րի կա յում, այ նու
հետև 16 տա րի աշ խա տել է Սի սիա նի 
պան րի գոր ծա րա նում` որ պես քի մի

կոս լա բո րանտ: Խորհր դա յին Միութ
յան փլու զու մից հե տո, աշ խա տանք 
չգտնե լով, վե րա դար ձել է գյուղ` ծնող
նե րին օգ նե լու, սե փա կան տնտե
սութ յու նը զար գաց նե լու և  ընդ լայ նե
լու նպա տա կով, իսկ հոր կորս տից 
հե տո ըն տա նե կան հոգսն է՛լ ա վե լի է 
ծան րաց նե լել՝ հիմ նա կա նում ընկ նե
լով Ն յու րա յի ու սե րին:

 Ն յու րան ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յամբ զբաղ վում է 1990ա կան 
թվա կան նե րից: § Նախ կի նում ու նե ցել 
եմ մոտ 25 մանր և 4 խո շոր եղ ջե րա
վոր ա նա սուն: Աշ խա տու ժի, մաս նա
վո րա պես` ֆի զի կա կան ու ժի պա կա
սը ստի պեց ինձ թռչնա բու ծութ յամբ 
զբաղ վել: Ըն տա նի քում չկար տղա
մարդ, ով կկա րո ղա նար զբաղ վել 
կեն դա նի նե րի խնամ քով և խո շոր եղ
ջե րա վո րի բուծ մամբ¦, ա սում է նա և 
պատ մում, թե ինչ պես պահ պա նե լով 
հիմ նա կան ա նաս նագլ խա քա նա կը, 
սկսեց զու գա հեռ զար գաց նել և  ընդ
լայ նել թռչնա բու ծութ յան ո լոր տը: 
§Թռ չուն նե րի քա նա կը հասց րե ցինք 
76ի, սա կայն, թռչնի ժան տախ տի 
պատ ճա ռով, կորց րե ցինք թռչուն նե
րի մոտ 70 տո կո սը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ջանք չեմ խնա յել այդ կո րուս տը վե
րա կանգ նե լու հա մար: Ինձ այդ հար
ցում օգ նել է ըն տա նիքս¦, ա սում է 
նա:

Այժմ Ն յու րա Բար խու դար յանն ու
նի 55 թև թռ չուն: Ս տաց ված ար տադ
րան քը` հավ կի թը, վա ճա ռում է հա
մայն քի բնա կիչ նե րին և, ընդ լայ նե լով 
շու կան, ար դեն մա տա կա րա րում է 
նաև Սի սիան քա ղա քի խա նութ նե րին 
և  ան հատ նե րին:

§2013 թ.ի ամ ռա նից սկսել եմ 
զբաղ վել մեղ վա բու ծութ յամբ, ձեռք 
եմ բե րել 4 մեղ վա փե թակ: Կար ծում 

եմ՝ կմե ծաց նեմ նաև դրա ծա վալ
նե րը, նախ՝ հեշտ է զբաղ վել, բա ցի 
այդ, նաև ե կամ տա բեր է¦, պատ մում 
է նա: Դ րա նից զատ, կին ֆեր մե րը 
զբաղ վում է նաև հո ղա գոր ծութ յամբ, 
մշա կում է կեն դա նի նե րի հա մար կե
րա յին մշա կա բույ սեր: §Ա նաս նա բու
ծութ յու նից բա ցի, տանս կից ծաղ
կա նոց ու նեմ, որ տեղ ծա ղիկ ներ եմ 

ա ճեց նում և զ բաղ վում դրանց 
վա ճառ քով: Աշ խա տում եմ 
տար բե րա կել ար տադ րանքս և 
մեղ մել սե զո նայ նութ յան խնդի
րը: Հիմ նա կան ե կա մուտս գո
յա նում է կաթ նամ թեր քի (չո
րա թան, պա նիր, մա ծուն), 
ձվի, գա ռան և տա վա րի մսի 
ար տադ րութ յու նից, այս տա րի 
նաև քիչ քա նա կութ յամբ մեղր 
կվա ճա ռեմ¦, ա վե լաց նում է 
նա:

 Ն յու րա Բար խու դար յա նը 
մաս նակ ցել է §Ռազ մա վա րա

կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ 
ՀԿի կող մից Ս յու նի քում 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 րին, ո րի ա ջակ ցութ յամբ 
կա րո ղա ցել է ա վե լաց նել թռչուն նե րի 
քա նակն ու ա նաս նա կե րի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րը, ինչ պես նաև 
նա խա ձեռ նել բարձ րար ժեք կե րա յին 
մշա կա բույ սե րի փորձ նա կան մշա
կութ յու նը:

Ն րա հե տա գա ծրագ րե րը կապ
ված են թռչուն նե րի քա նա կի ա վե
լաց ման հետ, նա խա տե սում է ֆի
նան սա կան մի ջոց ներ տնտե սել` 
ին կու բա տոր ձեռք բե րե լու և ճ տե րի 
ար տադ րութ յուն ու վա ճառք կազ մա
կեր պե լու նպա տա կով, մի խոս քով՝ 
փոր ձում է զար գաց նել սե փա կան 
գոր ծը: Կին ձեռ նե րե ցի օ րի նա կին են 
հետ ևում նաև հա մայն քի մյուս կա
նայք՝ փոր ձե լով ե կա մուտ ստա նալ 
հավ կի թի վա ճառ քից և զար գաց նել 
ի րենց տնտե սութ յու նը:

§Ներ կա պայ ման նե րում շատ 
դժվար է որ ևէ բնա գա վա ռում հա ջո
ղութ յան հաս նել, բա զում խո չըն դոտ
ներ պետք է հաղ թա հա րես: Ջանք 
ու ե ռանդ չեմ խնա յում հմտութ յուն
ներս ու փորձս կա տա րե լա գոր ծե լու 
հա մար: Նոր ու ղի ներ եմ փնտրում՝ 
տնտե սութ յունս ընդ լայ նե լու և զար
գաց նե լու հա մար: Փոր ձում  եմ լի նել 
հա ջո ղակ ու նա խա ձեռ նող ֆեր մեր և  
իմ թե կուզև փոք րիկ լու ման ներդ նել 
հա մայն քի զար գաց մա նը նպաս տե
լու հա մար¦, հպար տութ յամբ նշում է 
կին ֆեր մե րը:

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

 Սա Սի մոն Ջա մալ յա նի հա մար ոչ միայն նշա նա բան է, այլև՝ նպա տակ: նա 
ապ րում է Ար մա վի րի մար զի Գ րի բո յե դով հա մայն քում: Մար զում ոչ միայն հա ջո
ղակ և գ րա գետ գյու ղատն տե սի, այլև ո րակ յալ սա ծիլ ներ ար տադ րո ղի համ բավ 
ու նի: Սի մոն Ջա վալ յանն ա մեն ինչ ա նում է` է կո լո գիա պես մա քուր բան ջա րե ղեն 
ար տադ րե լու հա մար: Մ շա կում է նաև` բրյու սել յան կա ղամ բի, բրո կո լիի, նե խու րի 
ար մա տա յին և կո թու նա յին տե սակ ներ,  ռե հա նի նոր սոր տեր: վե րը նշված բան
ջա րե ղեն նե րը ոչ միայն հա մեղ են, այլև շատ օգ տա կար ու ար ժե քա վոր դե ղա բույ
սե րի համ բավ ու նեն:

«Այ սօր ա ռողջ և  ո րակ յալ բերք ստա նա լու հա մար բա վա կա նին ար գելք ներ կան՝ 
սեր մե րից սկսած, պա րար տան յու թե րից ու թու նա քի մի կատ նե րից վեր ջաց րած», 
ա սում է նա: «Ոչ միայն սեր մի ո րակն է կար ևոր, այլև` հե տա գա յում ագ րո տեխ նի
կա կան մշա կութ յան ճիշտ կի րա ռու մը»: Ձեռք բե րա ծով և  ե ղած գի տե լիք նե րով բա
վա րար վե լը սխալ հա մա րե լով, Ս. Ջա մալ յա նը նշում է, որ ա մեն տա րի մաս նակ ցում 
է գյու ղատն տե սութ յան մեջ կի րառ վող նոր տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ տար բեր 
սե մի նար նե րի և ցու ցա հան դես նե րի, որ տեղ ցու ցադր վող բարձր բեր քա տու սեր մե
րը նա խա պես փոր ձար կում է, այ նու հետև վա ճա ռում ցան կա ցող նե րին: Որ պես ա պա
ցույց` նշում է, որ կան սոր տեր, որ փոր ձար կել է տա սը տա րի ա ռաջ, և մինչև հի մա 
տե ղա ցի ֆեր մեր նե րի մոտ դրանք մեծ պա հան ջարկ ու նեն: Բայց նաև ե ղել են սոր
տեր, ո րոնց մշա կութ յու նը սպաս ված արդ յուն քը չի տվել, նման ըն կե րութ յուն նե րի հետ 
աշ խա տում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը չշա րու նա կել:

 Այս տա րի փոր ձար կում է վա րուն գի` 3 և լո լի կի` 4 սոր տե րի սեր մեր` ջեր մո ցա յին 
և բաց գրուն տի պայ ման նե րում ա ճեց նե լու հա մար: Ա մեն տա րի սեր մա բու ծութ յան մեջ 
նո րութ յուն ներ են լի նում, բայց մինչև չփոր ձար կի, սա ծիլ նե րը չի վա ճա ռի սպա ռո ղին: 
Ոչ միայն բարձ րո րակ սեր մերն են ա ռաջ նա յին, այլև` թու նա քի մի կատ նե րի ժա մա նա
կին ու ճիշտ կի րա ռու մը: Ֆեր մե րը կար ծում է, որ ա ռաջ նա յին և կար ևոր խնդիր է ֆեր
մե րի հա մար գրա գետ և բա նի մաց լի նե լը: Գի տե լիք նե րի պա կա սը շատ է խան գա րում 
ֆեր մեր նե րին: « Տար բեր բուժանյութեր կան, պետք է ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րել, 
ագ րո տեխ նի կա կան ճիշտ մշա կութ յան դեպ քում, ծախ սը քիչ կլի նի, օ գու տը՝ շատ»: 
Նա նաև չի զլա նում հա մագ յու ղա ցի նե րին անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ
րել` բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ սե րի հա մար ճիշտ սեր մեր և թու նա քի մի կատ ներ 
ընտ րե լու հա մար: Ֆեր մեր նե րի վստա հութ յունն է, որ ցան կութ յուն է ա ռա ջաց նում 
ա վե լաց նել սա ծիլ նե րի ար տադ րութ յան հա մար նոր տա րածք նե րի տրա մադ րու մը:

Այժմ Ջա մալ յան նե րի տնտե սութ յու նում 1,5 հա տա րած քի վրա առ վույտ, 1 հա տա
րած քի վրա  մշակ վում է սերմ ար տադ րութ յան հա մար` ռե հան, իսկ ջեր մո ցա յին տնտե
սութ յու նում, մշակ վում են  լո լի կի, վա րուն գի և տաք դե ղի նոր սոր տեր: 

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ֆեր մերն իր հա ջո ղութ յան գաղտ նի քը ոչ միայն աշ
խա տա սի րութ յունն է հա մա րում, այլև ե ղա նա կա յին պայ ման նե րին հար մար ճիշտ մշա
կա բույ սեր ընտ րե լը: «Ես տա րե կան 34 բերք եմ ստա նում` ա ռանց ջե ռուց ման: Ձմռա նը 
ընտ րում եմ այն պի սի սոր տեր, ո րոնք պա հան ջարկ ու նեն և ցր տա դի մաց կուն են. ա ճեց
նում եմ կա նա չե ղեն, ամ սա բողկ, ո րոնք ջե ռուց ման կա րիք այդ քան էլ չու նեն»: Ըստ 
ֆեր մե րի` այ սօր ժողովրդին պետք է ա ռողջ սնունդ և մր ցու նակ մի ջազ գա յին շու կա: 
Իսկ այդ ա մենն ու նե նա լու հա մար միայն աշ խա տա սեր լի նե լը քիչ է, անհ րա ժեշտ է նաև 
կրթված և տե ղե կաց ված լի նե լը: 

Սի մոն Ջա մալ յա նը նշում է, որ հա մա գոր ծակ ցում է նաև Ար մա վի րի գյու ղատն տե
սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նի հետ: Ն րա տնտե սութ յու նը ԳԱՄԿի փոր
ձա ցու ցադ րա կան տնտե սութ յուն նե րից լա վա գույն նե րից մեկն է: Կենտ րո նի հետ հա
մա տեղ,  նոր տեխ նո լո գիա նե րով լո լի կի տե ղա կան 6 սոր տեր են փոր ձար կել` բա ցօթ
յա պայ ման նե րում` 1000 մետ րից ստա նա լով 18 տոն նա բերք: Ն րա տնտե սութ յու նում 
փոր ձարկ ված և բարձր արդ յունք ներ ա պա հո ված մշա կա բույ սե րի սեր մերն ու սա ծիլ
նե րը, ԳԱՄԿի ա ջակ ցութ յամբ, տա րած վում և ներդր վում են տասն յակ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րում: 

 2006 թվա կա նին « Հա զա րամ յա կի մար տահ րա վեր ներ հիմ ադ րա մի» մի ջոց նե
րով, կա ռուց վել է ջեր մա տուն՝ լո լի կի և վա րուն գի տար բեր սոր տե րի սա ծիլ ներ մշա կե լու 
հա մար: Ջերմատունը գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, հա մար վել է հան րա պե տութ յու նում 
լա վա գույն կենտ րոն, որ տեղ անց կաց վել են բազ մա թիվ սե մի նար ներ և դա սըն թաց ներ:

Սա հա կա նուշ  Ա րո յան
Ար մա վի րի  ԳԱՄԿ

Նո րա վան հա մայնքը գտն վում է Ս յու նի քի մար զում՝ Սի  սիան քա ղա քից 12 կմ 
հե ռա վո րութ յան վրա: Ներ կա յումս հա մայնքն ու նի 109 ծուխ և 360ից ա վե
լի բնակ չութ յուն: Մեծ մասն ա նաս նա պա հութ յամբ է զբաղ վում: Հա մայն քում 
մեկ ծխին` մի ջի նը բա ժին է ընկ նում 3 կով: Այս տեղ  ապ րում և  իր տնտե
սութ յունն է  զար գաց նում Ն յու րա  Բար խու դար յա նը: Ն րա թեկ նա ծութ յու
նը §Գ յուղմթերք ար տադ րող կին հե րոս2014¦ մրցա նա կա բաշ խութ յա նը ներ
կա յաց րել էր §Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ (ՌԶԳ) 
ՀԿն, որն ի րա կա նաց նում է §Ա նաս նա պա հութ յան զար գա ցում Ս յու նի քի մար
զում¦ ծրա գի րը` 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 ֆի նան սա վոր մամբ:
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Խաղողի կարկտահարված այգիների արագ վերականգնման
միջոցառումները Հա յաս տա նի Հան րապե տութ յան 

այ գե գոր ծա կան շրջան նե րում խա ղո ղի 
այ գի նե րի հա մար ա ռա վել վտան գա-
վոր ար հա վիրք նե րից մե կը` կարկ տա-
հա րութ յունն է, ո րը հա ճախ մեծ վնաս 
է պատ ճա ռում տնկարկ նե րին:

Կարկ տա հա րութ յու նը հիմ ա կա
նում տե ղի է ու նե նում վա զի բուռն ա ճե
ցո ղութ յան և զար գաց ման (ծաղ կու մից 
ա ռաջ, ծաղկ ման շրջա նում և հե տո), եր
բեմ, ա վե լի ուշ` բեր քի հա սու նաց ման և 
բեր քա հա վա քի ժա մա նա կաշր ջա նում: 
Կարկ տա հա րութ յու նը լի նում է թույլ, մի
ջակ, ու ժեղ և շատ ու ժեղ:

Կարկ տա հար ված վա զե րի դի ֆե
րենց ված է տը, կա նաչ հա տում ե րը և 
վե րա կանգն ման մյուս մի ջո ցա ռում ե րը 
կախ ված են վա զի տար բեր օր գան նե րի 
վաս վա ծութ յան աս տի ճա նից:

Թույլ վաս վա ծութ յան դեպ քում, 
վա զի կա նաչ օր գան նե րի վրա նկատ
վում են ոչ մեծ քերծ վածք ներ, տերև նե րի 
պատռ վածք ներ, իսկ շվե րի աճ ման կո
նե րը հիմ ա կա նում անվ աս են լի նում:

Այդ պի սի դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է 
կա տա րել շվա տում` հե ռաց նե լով վա զի 
վրա ե ղած թույլ ա ճած, ձևա վոր ման հա
մար ոչ պի տա նի, կարկ տա հա րութ յու նից 
վաս ված,  քերծ վածք նե րով պատ ված 
ոչ բեր քա տու շվե րը: Դ րա հետ ևան քով 
կու ժե ղա նան վա զի վրա մա ցած շվե
րի, ծաղ կա բույ լե րի և ծո ցա բող բոջ նե
րի սննդա ռութ յան պայ ման նե րը, ո րոնք 
դրա կա նո րեն կազ դեն ըն թա ցիկ և հա
ջորդ տար վա բեր քատ վութ յան վրա:

Մի ջակ վաս վա ծութ յան դեպ քում, 
վա զի կա նաչ օր գան նե րի վրա նկատ վում 
են հա մե մա տա բար մեծ քերծ վածք ներ 
(հա ճախ շվե րի հաս տութ յան 1/4 խո րութ
յամբ), ինչ պես նաև շվե րի ծայ րա մա սե
րի, ծաղ կա բույ լե րի և տերև նե րի կոտր
վածք ներ: Ն ման վաս վա ծութ յուն նե րի 
դեպ քում նույն պես անհ րա ժեշտ է կա
տա րել շվա տում: Բա ցի այդ, վաս ված 
շվե րի եր կա րութ յամբ, ծաղ կա բույ լե րից 
ան մի ջա պես վերև, իսկ եր բեմ` դրան
ցից 12 հան գույց կամ ա վե լի բարձր, հե
ռաց վում են կոտր ված մա սե րը (նկ. 1):

Այն դեպ քում, երբ ոչ բեր քա տու 
շվերն ի րենց եր կա րութ յամբ շատ վաս
վածք ներ են ստա ցել, դրանք պետք է 
խոր էտել` 23րդ կամ 45րդ հան գույց

ՏՈլՄԱՅԻ 
ԱՄԵՆԱՄՅԱ 
փԱՌԱՏՈՆ

նկ.2  Կարկտահարությունից միջակ 
վնասված  բերքատու շվերի կանաչ էտը                             

նե րից հե տո (նկ. 2):
Այս կար գի վաս վա ծութ յան դեպ

քում, շատ կար ևոր է նաև` վա զի բնի և 
բազ մամ յա մա սե րի վրա 13 հո ռա շիվ 
թող նե լը և դ րանց ծե րա տե լը` 34 հան
գույ ցից վերև: Այս դեպ քում ար հես տա
կա նո րեն ա ճեց ված բճաշ վե րի վրա ո րոշ 
քա նա կութ յամբ բերք կստաց վի: Բա ցի 
այդ, նպա տա կա դիր ա ճեց ված բճա մա
տե րը հա ջորդ տա րի կօգ տա գործ վեն 
բեր քի օ ղակ ներ ձևա վո րե լու հա մար:

Շ վե րի այդ պի սի խոր ծե րատ ման 
հետ ևան քով ու ժե ղա նում է կո ղա յին օր
գան նե րի` ծաղ կա բույ լե րի, տերև նե րի 
և ծո ցա բող բոջ նե րի սննդա ռութ յու նը, 
ո րի շնոր հիվ լավ են ըն թա նում ծաղկ
ման, բեղմ ա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը, 
միև նույն ող կույ զի վրա ա վե լի մեծ թվով 
պտուղ ներ են կազ մա կերպ վում, տերև
նե րը ծա վա լով մե ծա նում, բարձ րա նում 
է դրանց ա սի միլ յա ցիա յի ու նա կութ յու նը, 
տեր ևա ծո ցե րից բճաշ վեր են ա ռա ջա
նում, ո րոնք նախ լրաց նում են կարկ տա
հա րութ յու նից պա կա սած վա զի տեր ևա
յին մա կե րե սը, իսկ այ նու հետև պի տա նի 
են լի նում հա ջորդ տա րում բեր քի օ ղակ
ներ կազ մա վո րե լու հա մար:

Շվերը, ու ժեղ վաս վա ծութ յան դեպ
քում, ջարդ վում, կոտ րատ վում և թափ
վում են շվերն ի րենց տերև նե րով, ծաղ
կա բույ լե րով, վա զե րի վրա մում են 
ա ռան ձին շվե րի հիմ քի մի քա նի հան
գույց ներ` հա ճախ պա տա ռոտ ված տերև
նե րով: Այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է է տել 
կամ կար ճաց նել այն մա տե րը, ո րոնց 
շվե րը կոտ րատ վել, կախ վել կամ թափ
վել են` թող նե լով մա տի հիմ քին հնա րա
վո րին չափ մոտ գտնվող 23 շվե րի հիմ
քի 23 հան գույց նե րը` տերև նե րով: Բա ցի 
այդ, թևե րի վրա պետք է ծե րա տել նաև 
մյուս շվե րը: Վա զի թևե րի վրա այս պի սի 
խոր է տը նպաս տում է բազ մա թիվ բճաշ
վե րի բազ մամ յա մա սե րի քնած բող բոջ
նե րից, ինչ պես նաև` մա տե րի հիմ քի 
անկ յու նա յին աչ քե րից ա ռա ջա ցած շվե
րի ին տեն սիվ ա ճին:

Քա նի որ այս կար գի խոր հա տում
նե րից հե տո վա զի վրա թողն վում են հա
մե մա տա բար քիչ քա նա կութ յամբ շվեր 
ու աչ քեր, ա պա 1015 օր անց, բազ մամ

յա մա սե րի քնած աչ քե րից, միամ յա մա
տե րի հիմ քի աչ քե րից և կարճ էտ ված 
կա նաչ շվե րի հան գույց նե րից մեծ թվով 
շվեր են ա ճում` ստեղ ծե լով հա մե մա տա
բար խիտ սա ղարթ: Երբ շվե րի հիմ ա
կան մա սը կու նե նա 56 տերև, անհ րա
ժեշտ է կա տա րել շվա տում` հե ռաց նե լով 
ոչ բեր քա տու թույ լերն ու ձևա վոր ման 
հա մար ոչ պի տա նի նե րը:

Այս բո լո րի հետ ևան քով, նախ` մա
տե րի հիմ քի աչ քե րից ա ռա ջա ցած շվե րի 
և  ար հես տա կա նո րեն ա ճեց ված բճաշ վե
րի վրա ո րոշ չա փով բերք կստաց վի, և 
բա ցի այդ, վա զը կա պա հով վի ա սի միլ
յա ցիոն մա կե րե սով, անհ րա ժեշտ քա նա
կութ յամբ շվե րով ու բճաշ վե րով, ո րոնք 
լավ ե րաշ խիք են` տնկարկ նե րի հա ջորդ 
տար վա բեր քատ վութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար:

Շատ ու ժեղ վաս վա ծութ յան դեպ
քում ջարդ վում են վա զի բո լոր շվե րը` 

միայն ա ռան ձին դեպ քե րում, կա րող են 
մալ շվե րի հիմ քի մա սե րը կամ անկ յու
նա յին աչ քե րը: Բա ցի այդ, զգա լի չա փով 
վաս վում են նաև բեր քա տու և փո խա
րի նող մա տե րը, ինչ պես նաև բազ մամ յա 
ճյու ղա վո րում ե րը, ո րոնց վրա խոր վեր
քեր են ա ռա ջա նում: Այս դեպ քում խիստ 
վաս ված թևե րի վրա պետք է  խոր էտ 
կա տա րել` դրանք կար ճաց նե լով մինչև 
ա ռողջ մա ցած կամ քիչ վաս ված մա
սե րը: Թ ևե րից և  են թաթ ևե րից թող նել 
ձևա վոր ման հա մար հա մա պա տաս
խան դիրք ու նե ցող քիչ վաս ված նե րը: 
Դ րանց վրա յի վաս ված մա տե րը կար
ճաց նել մինչև հիմ քի 24րդ հան գույց նե
րը, պահ պա նել դրանց վրա ե ղած շվե րի 
հիմ քե րը` անկ յու նա յին աչ քե րով:

Բո լոր դեպ քե րում կարկ տա հա րութ
յու նից վաս ված այ գի ներն անհ րա ժեշտ 
է սնու ցել օր գա նա կան և հան քա յին պա
րար տան յու թե րով: Ա զո տա կան պա րար
տան յու թը մեկ հեկ տա րին պետք է տալ 
5060 կգ, ֆոս ֆո րա կա նը` 7080 կգ, 
կա լիու մա կա նը` 4050 կգ` ազ դող նյու թի 
հաշ վով: Այդ նպա տա կով ա վե լի նպա
տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել հան քա
յին հա մակց ված պա րար տան յու թե րը 
(NPK): Պա րար տա ցու մից հե տո, ա ռանց 
ու շաց ման, այ գին պետք է խնամ քով 
ջրել, այ նու հետև ժա մա նա կին կա տա րել 
հո ղի մշա կութ յան և մո լա խո տե րի դեմ 
տար վող մյուս աշ խա տանք նե րը:

Կարկ տա հար ված վա զե րի կա նաչ 
օր գան ներն ա վե լի զգա յուն են հի վան
դութ յուն նե րի ու վա սա տու նե րի նկատ
մամբ: Ուս տի, ժա մա նա կին և  ա ռանց ու
շաց ման, պետք է ձեռ նար կել բո լոր մի ջո
ցա ռում ե րը` վա զե րի կա նաչ օր գան նե
րը (ա սի միլ յա ցիա յի մա կե րե սը) և բեր քը 
հի վան դութ յուն նե րից ու վաս տու նե րից 
պաշտ պա նե լու հա մար:

նյութը տրամադրել է՝  
 Ֆ. Հարությունյանը, 

Դ. Սաֆարյանը, 
Գ. Մելյանը 

Խաղողապտղագինեգործության 
գիտական կենտրոն

 

 

Նկ.1 Կարկտահարությունից միջակ 
չվնասված բերքատու շվերի կանաչ էտը

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

§Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ
նե րի զար գաց ման և պահ պան ման¦ 
ՀԿի նա խա ձեռ նութ յամբ և Ար մա վի րի 
մարզ պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, վեր
ջերս Մու սա լե ռան հու շա հա մա լի րում 
տե ղի ու նե ցավ հան րութ յան շրջա նում 
մեծ ճա նա չում գտած §Ու դու լի¦ տոլ մա
յի հա մա հայ կա կան հին գե րորդ փա ռա
տո նը, ո րի խո րա գիրն էր` § Տոլ ման Հայ
կա կան լեռ նաշ խար հում¦, իսկ կար գա
խո սը` §Տոլ ման ինք նութ յան ցու ցիչ...¦:

Փա ռա տո նին, 20 տա ղա վար նե րում 
ներ կա յաց ված էին հայ կա կան ա վան
դա կան ու տես տի տասն յակ տե սակ ներ՝ 
պատ րաստ ված մայ րա քա ղա քի ռես տո
րա նա յին տար բեր հա մա լիր նե րի, Ար մա
վի րի մար զի հա մայն քա պե տա րան նե րի, 
ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 

խո հա րար նե րի կող
մից:

Տոլ մա յի փա ռա
տոնն իր շուրջ էր հա
մախմ բել մեծ թվով 
մարդ կանց, այդ թվում` 
օ տա րերկր յա հյու րե
րի` հնա րա վո րութ յուն 
ըն ձե ռե լով հայ կա կան 
ա վան դա կան կե րակ
րա տե սա կը համ տե սել 
ոչ ա վան դա կան մի ջա
վայ րում:

ՀՀ Ար մա վի րի 
մարզ պետ Ա շոտ Ղահ
րա ման յա նը շրջել 
է տա ղա վար նե րով, 
օգտ  վել հյու րա սի րութ յու նից և բա րե
մաղ  թան քի խոս քեր հղել հայ խո հա րա
րա կան ա վան դույթ նե րը պահ պա նող նե
րին:

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին` մարզ
պե տը նշել է, որ տոլ մա յի նմա նօ րի նակ 
փա ռա տո նի կազ մա կեր պու մը ևս մեկ 
ա ռիթ է աշ խար հին ներ կա յաց նե լու, որ 
տոլ ման հայ կա կան ու տեստ է և  այն 

պատ րաս տում են հայ խո հա րար նե
րը: Մարզ պետն իր խոս քում կոչ է ա րել 
պահ պա նել աշ խար հում հայտ նի ու 
հնա գույն հա մար վող մեր ազ գա յին խո
հա նո ցի բո լոր կե րակ րա տե սակ ներն ու 
ա վան դույթ նե րը և հ պար տութ յամբ փո
խան ցել գա լիք սե րունդ նե րին:

§Ու դու լի¦ տոլ մա յի հա մա հայ կա
կան փա ռա տո նին ա ջակ ցե լու հա մար, 

§Հայ խո հա րա րա կան ա վան դույթ նե րի 
զար գաց ման և պահ պան ման¦ ՀԿի նա
խա գահ Սեդ րակ Մա մուլ յա նը շնոր հա
կա լա գիր է հանձ նել Ար մա վի րի  մարզ
պե տին:  

Տոլ մա յի հա մա հայ կա կան հին գե
րորդ փա ռա տոնն ու ղեկց վել է հա մեր
գա յին ծրագ րով և  ա վարտ վել մրցա
նա կա բաշ խութ յամբ: Մր ցա նա կա յին 
տե ղեր զբա ղեց նե լու հա մար, տա ղա
վար նե րը միմ յանց հետ մրցում էին § Լա
վա գույն համ¦, §Լա վա գույն տեսք¦ և 
§Լա վա գույն մտա հա ղա ցում¦ ան վա
նա կար գե րում: Նշ ված ան վա նա կար գե
րում հաղ թող նե րը §Հայ խո հա րա րա կան 
ա վան դույթ նե րի զար գաց ման և պահ
պան ման¦ ՀԿի կող մից պագ ևատր վել 
են մե դալ նե րով և պատ վոգ րե րով: 

Իսկ §Ու դու լի¦ տոլ մա յի փա ռա տո
նի բա ցար ձակ հաղ թող է ճա նաչ վել Աֆ
րիկ յան նե րի պան դո կը` պարգ ևատր վե
լով մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի 
կող մից խորհր դան շա կան հու շան վե րով 
և պատ վոգ րով:

Սա հա կա նուշ   Ա րո յան
Ար մա վի րի   ԳԱՄԿ
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   ՆԱՐԴՈՍ ԿԱՄ լԱՎԱՆԴԱ
Նարդոսը կամ լավանդան 

հ նա գույն ժա մա նակ նե րից օգ
տա գործ վում է ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ։ Բույ սի ծաղ
կա բույ լը, տերևն ու ցո ղու նը 
փո շիաց րել և  օգ տա գոր ծել են 
մո մե րի մեջ:

Այր ված մո մի բուր մուն քը 
վա նում է մի ջատ նե րին։ Ծա
ղիկ նե րը հա վա սար քա նա կութ
յամբ խառ նել են պատ րին ջի և 
գայ լու կի հետ և պատ րաս տել 
«քնա բեր» բար ձիկ ներ։

 Հա մար վել է, որ նար դոսի, 
դափ նու, վար դի, մե խա կի, սու
սամ բա րի, թթվի ճի (betonica), 
մշկըն կույ զի խառ նուր դը կա րող 
է բու ժել ցան կա ցած հի վան
դութ յու նից։ Այս «մո գա կան» 
խառ նուր դը լցրել են հա տուկ 
պար կի կի մեջ և կա խել չոր տե
ղում, և հ պել հի վանդ մա սին` 

հատ կա պես միգ րե նի դեպ քում։
Շրթ նա ծաղ կա վոր նե րի ըն

տա նի քի (Labiatae) բույս է, ու նի 
2530 են թա տե սակ։ Բ նա կան 
պայ ման նե րում ա ճում է Մի
ջերկ րա կան ծո վի ժայ ռոտ վայ
րե րի կա վա վա զա յին լան ջե րին, 
Կով կա սում և Հնդ կաս տա նում։ 
Հիմ քից սկսած` խիտ ճյու ղա
վոր ված է, ծաղ կա կիր ճյու ղե րը 
տա րած ված են անկ յան տակ, 
իսկ նոր զար գա ցող, ե րի տա
սարդ ցո ղուն ներն ուղ ղա ձիգ 
են։ Տերև նե րը նստա դիր են` 
եր կա րա վուն, նշտա րաձև կամ 
գծա յին, թի թեղն ամ բող ջաեզր 
է։ Ու նի մինչև 60 սմ բարձ րութ
յան հաս նող կի սաթ փի տեսք։ 
Զար գաց ման շրջա նում տեր ևի 
գույ նը փոխ վում է` սկզբից այն 
մոխ րա գույն է, հե տո` կա նաչ,  
ե րե սից ծածկ ված է գեղ ձա յին 
մա զիկ նե րով։

 Ծաղ կա կիր ցո ղուն ներն 
ա վե լի եր կար են, գա գա թա յին` 
ոչ հա մա չափ հաս կա տիպ ծաղ
կա բույ լե րով։ Ծաղ կի բա ժա կը 
խո ղո վա կաձև է, մուգ մա նու
շա կա գույն, խիտ թա վա պատ, 
ծաղ կապ սա կի վե րին շուր թը 
կազմ ված է` եր կու, իսկ ներքևի
նը` ե րեք ա վե լի փոքր թիակ նե
րից։ Պ տու ղը պա րու նա կում է 
չորս սև  ըն կու զիկ ներ։ Մեղ րա
տու բույս է։ Նար դո սը բնութ յան 
մեջ գո յութ յուն ու նե ցող ա ռա վել 
բու րում նա վետ բույ սե րից մեկն 
է։ Այդ է պատ ճա ռը, որ բույ սի 
ծա ղիկ նե րը, որ պես հա մե մունք,  
չեն օգ տա գործ վում սննդի մեջ, 
հար գի են բույ սի նվազ բու րում
նա վետ տերև նե րը։ Մ շա կո վի 
տե սակ նե րից հա մե մունք չեն 
պատ րաս տում։ 

 Դեռ չբաց ված ծաղ կա բույ
լե րից ստա նում են յուղ, ո րը մեծ 

քա նա կութ յուն նե րով օգ տա
գործ վում է օ ճա ռի և  օ ծա նե լի
քի ար տադ րութ յան մեջ։ Բույ սի 
լա տի նե րեն (Lavandula) ան վա
նու մը կապ ված է նրա հետ, որ 
հին Հ ռո մում այն ա վե լաց րել են 
լո գան քի ջրին` lavareնշա նա
կում է` լվաց վել։ Տն տե սա կան
ար տադ րա կան նպա տակ նե
րով մշակ վում է Ֆ րան սիա յում, 
Հուն գա րիա յում, Ս լո վե նիա յում, 
Խոր վա թիա յում, Ուկ րաի նա
յում, ՌԴ Կ րաս նո դա րի մար
զում, Վ րաս տա նում և  այ լուր։

 Բազ մա նում է սեր մե րով, 
ան դա լի զով, տա րեց բույ սի բա
ժա նու մով։ Ուշ աշ նա նը պետք է 
է տել տա րեց ճյու ղե րը և բույ սը 
ծած կեք, այլ կերպ` այն կցրտա
հար վի։ Կի րառ վում է չոր, քար
քա րոտ վայ րե րի կա նա չա
պատ ման հա մար, կան խում է 

հո ղի է րո զիան։
 Բու ժիչ նպա տակ նե

րով օգ տա գոր ծում են ծա
ղի կը, տեր ևը, ցո ղու նը։ 
Հում քը մթե րում են ծաղկ
ման շրջա նում, հյու սում 
ցո ղուն նե րը և չո րաց նում։ 
Ծա ղիկ ներն ա վե լի մեծ 
քա նա կութ յամբ ե թե րա
յին յուղ են պա րու նա կում, 
դրանք կա րե լի է օգ տա
գոր ծել ծաղ կե լուց 710 օր 
անց։ Թարմ ծա ղի կը պա
րու նա կում է` մինչև 1, իսկ 

չո րը` 3 տո կոս ե թե րա յին յու ղեր, 
նաև` դա բա ղան յութ, ֆլա վոն
ներ, խե ժեր, դառ նան յութ։ Բա
ցի ե թե րա յին յու ղից` բույ սից 
ստա նում են նաև կու մա րին և 
գեր նիա րին։ Նար դո սի յու ղը կի
րառ վում է վեր քե րի, մաշ կա յին 
հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
հա մար։

Ա րո մա թե րա պիա յում օգ
տա գործ վում է՝ որ պես աշ խա
տու նա կութ յու նը բարձ րաց նող, 
հոգ նա ծութ յու նը նվա զեց նող, 
նյար դա յին և սիրտա նո թա յին 
հա մա կար գե րի աշ խա տան
քը կար գա վո րող մի ջոց։ Բույ սի 
պատ րաս տուկ նե րը լա վաց նում 
են ա խոր ժա կը, հանգս տաց
նում ո րո վայ նի ցա վե րը, նյար
դա յին լար վա ծութ յու նը, ո րոշ 
դեպ քե րում` բու ժում անք նութ
յու նից։

 Ծաղ կի թուր մը լա վաց նում 
է գլխու ղե ղի ար յան շրջա նա
ռութ յու նը։ Լայն կի րա ռութ
յուն ու նի նաև նար դո սի մեղ
րը: Ն վա զեց նում է գլխա ցա վը, 
կի րա ռում են` միգ րե նի, տա
խի կար դիա յի, ա կան ջի բոր
բոք ման և  աղ մու կի բուժ ման 
ըն թաց քում, նվա զեց նում է ոս
կոր նե րի ցա վը։

 Նար դո սի ե թե րա յին յուղն 
ազ դե ցիկ հա կաա լեր գիկ մի
ջոց նե րից մեկն է։ Այն ու ժե
ղաց նում է այլ դե ղա մի ջոց նե րի 
(բու րում նա վետ յու ղե րի) բու
ժիչ ազ դե ցութ յու նը։ Կա րե լի է 
ա ռանց բու սա յու ղի հետ խառ
նե լու` քսել մաշ կին։ Լա վաց նում 
է մար սո ղութ յու նը, օգ տա կար է 
բրոնխ նե րի ասթ մա յի դեպ քում։ 
Ան փո խա րի նե լի մի ջոց է սթրե
սի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած 
ա լեր գիկ ռեակ ցիա յի դեպ քում։ 

Ա ռողջ ի մու նա յին հա մա
կար գը յու րա քանչ յուր կեն դա
նու եր կա րա կե ցութ յան և բա
րե կե ցութ յան ա ռա ջին գրա վա
կանն է:

Ա ռողջ ի մու նա յին հա մա
կարգ ու նե նալն անհ րա ժեշտ 
է՝ ինչ պես մարդ կանց, այն պես 
էլ կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ նե
րին: Այդ նպա տա կով ստեղծ
վել են բազ մա թիվ ի մու նա մո
դուլ յա տոր ներ, ո րոնք վե րա
կանգ նում են կեն դա նի նե րի 
ի մու նհա մա կար գը և զերծ պա
հում նրանց տար բեր հի վան
դութ յուն նե րից: Այդ ի մու նա մո
դուլ յատոր նե րից թերևս ա մե
նաարդ յու նա վե տը` Գ լի կո պին 
կոչ վող պատ րաս տուկն է:

Պատ րաս տու կը ռու սա
կան ար տադ րութ յան է, այն, 
որ պես ա մե նաարդ յու նա վետ 
պատ րաս տուկ, ՌԴ կա ռա վա
րութ յան կող մից ար ժա նա ցել 
է մրցա նա կի և ս տա ցել է ա ռա
ջին աս տի ճա նի տար բեր դիպ
լոմ ներ` ա նաս նա բու ժա կան 
կլի նի կա նե րի կող մից: Գ լի
կո պին պատ րաս տուկն ու նի 
ա մե նա լայն շրջա նա կը և կա
րող է նշա նակ վել տար բեր կեն
դա նի նե րի բազ մա թիվ հի վան
դութ յուն նե րի ժա մա նակ: Սա 
ապա ցուց վել է ա նաս նա բու
ժա կան բժշկութ յան պե տա կան 
ա կա դե միա յի, պե տա կան ագ
րա րա յին հա մալ սա րա նի, ռու
սա կան ա նաս նա բու ժութ յան 
փոր ձա րա րա կան գի տա հե
տա զո տա կան ինս տի տու տի, 
միջ տա րած քա յին ա նաս նա բու
ժա կան լա բորա տո րիա նե րի, 
ա նաս նա բու ժութ յան և կեն սա
բա նութ յան կենտ րո նի կող մից:

Հա ճա խա կի կի րա ռու մը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ այն բարձր արդ յու նա վե
տութ յուն ու նե ցող ո րակ յալ դե
ղա մի ջոց է: Դե ղա մի ջո ցի ար
տադ րութ յան ժա մա նակ, նո րա
րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րա ռմամբ,  թույլ է տա լիս 
Գ լի կո պի նն օգտագործել՝ հա
մակց ելով այլ հա կա վի րու սա
յին, հա կա բոր բո քա յին դե ղա մի
ջոց նե րի  հետ: 

Գ լի կո պին պատ րաս տուկն 

ամ րապն դում է թու լա ցած ի մու
նա յին հա մա կար գը, այն հա
ջո ղութ յամբ օգ տա գործ վել է 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րի տար բեր հի վան դութ յուն նե
րի բուժ ման և կան խար գել ման 
նպա տա կով, ո րոնք ու նե ցել են 
ի մու նա յին ան բա վա րա րութ
յուն, ինչ պես նաև սուր կամ 

քրո նիկ տար բեր ծագ ման  բոր
բո քա յին ռեակ ցիա ներ:

Պատ րաս տու կի հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն ներն են` 

•• հի վանդ կեն դա նի նե րի հա
րու ցիչ` բակ տե րիալ և սն կա յին 
հի վա նութ յուն նե րի կան խար
գե լումն ու բու ժու մը,

•• հատ կա պես արդ յու նա վետ 
է չա րո րակ գոյացություննեի 
ժա մա նակ. կան խար գե լում է 
դրանց ա ռա ջա ցու մը, 

•• հետ պատ վաս տու մա յին 
բար դութ յուն նե րից և սթ րե
սա յին ի րա վի ճակ նե րից դուրս 
բե րում, հետ վի րա հա տա կան  
բար դութ յուն նե րը բու ժում,

•• վե րա կանգ նում է  հյուս
վածք նե րը (ռե գե նե րա ցիա), 

•• վե րա կանգ նում և  ամ րաց
նում է օր գա նիզ մի ընդ հա նուր 
դի մադ րո ղա կա նութ յունը (հա

    ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Գլիկոպին` արդյունավետ իմունամոդուլյատոր 

կա ցու ցում նե րի և կողմ նա կի 
ռեակ ցիա նե րի  բա ցա կա յութ
յուն),

•• նպաստում է պա թո գեն և 
վ նա սա կար միկ րոբ նե րի նվա
զմանը օր գա նիզ մում,

•• ան կախ հա րուց չի տե սա
կա յին և շ տա մա յին պատ կա
նե լութ յու նից,  պաշտպանում 
է օրգանիզմը արտաքին 
գործոններից (նե րար կու մից 
մոտ 6 ժամ հե տո):

Ս պի տակ դե ղա հաբ է` թեթև 
քաղցր հա մով, 0.1 գ քա շով:  
Ո րոշ դրա կան փո փո խութ յուն
ներն օր գա նիզ մում տե սա նե լի 
են դառ նում բուժ ման կուր սի 
ա ռա ջին իսկ օ րե րից, ո րը խո
սում է դե ղո րայ քի բարձր արդ
յու նա վե տութ յան մա սին: Կեն

դա նի նե րը դառ նում են ա վե լի 
շար ժուն: Դե ղա մի ջո ցի գոր ծո
ղութ յու նը պարզ ու հաս կա նա
լի է:

 Գ լի կո պի նը ըն տա նի կեն
դա նի նե րի ի մու նա յին հա մա
կար գի անվ տանգ կար գա վո րիչ 
է: Պատ րաս տու կը ստեղծ վել է 
բջջա յին թա ղանթ նե րի գրե թե 
բո լոր բակ տե րիա նե րի կա ռուց
ված քա յին բա ղադ րիչ նե րից:

Այդ իսկ պատ ճա ռով, այն 
օր գա նիզ մի հա մար օ տար 
մար մին չի կա րող լի նել: Ըն դու
նու մից ան մի ջա պես հե տո գլու
կո պինն ան մի ջա պես անց նում է 
ար յան մեջ: 

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


