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Աջակցություն են ստանում 
սահմանամերձ բնակավայրերը

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շել է` 2015 թ. փետր վա րի 2-ից 
մինչև 20-ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, Տա վու շի մար զի 
8 բնա կա վայ րե րի՝ գնդա կո ծութ յան հետ ևան քով պատ ճառ-
ված վնաս նե րը վե րաց նե լու հա մար, ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցութ յան տրա մադր ման նպա տա կով, Տա վու շի մարզ պե տա-
րա նին հատ կաց նել ա վե լի քա նի 3.7 մլն դ րամ: 
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Այս ժո ղովր դի ող բեր գութ յունն ան նա խա դեպ ի րա դար ձութ յուն էր մարդ
կութ յան պատ մութ յան մեջ: Ռազ մա կան անհ րա ժեշ տութ յամբ պատ ճա ռա
բան ված այդ մի ջո ցա ռու մը միայն պատր վակ էր, որ պես զի քո ղարկ վեր ԴԱՐԻ 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ աշ խա տա սեր ու բարձր մշա կույ թի տեր մի ամ բողջ 
ժո ղովր դի լրիվ ոչն չա ցու մը: Հա յե րը մեռ նում էին ա մեն տե սա կի երկ րա յին և 
բո լոր ժա մա նակ նե րի մա հե րով:

ԱՐՄԻՆ ՎԱԳՆԵՐ

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ

Ծրագրերի իրականացումը` որպես 
համագործակցության  հեռանկար

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ԱՄՆ Մի ջազ գա յին 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (USAID) պատ վի րա կութ յա նը, ո րը գլխա վո րում էր ԱՄՆ ՄԶԳ հա
յաս տան յան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար Քա րեն Հի լիար դը: Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել 
ԱՄՆ ՄԶԳ կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ըն թաց քը և նա խա րա րութ յան հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար նե րը:

 Հան դիպ ման սկզբում տի կին Հի լիար դը տե ղե կաց րել է, որ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա-
վա ռում ի րա կա նաց վող երկ կողմ ծրագ րե րը շա րու նա կա կան բնույթ կկրեն: Այդ թվում, նա 
կարևո րել է §Ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ վառ մա նը¦, 
§ Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦, §Հա յաս տա նում մաս նա-
վոր խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մա կար գի զար գա ցում¦, § Մա քուր է ներ գիա և ջուր¦, 
ինչ պես նաև՝ §Ա ջակ ցութ յուն Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նին և Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ-
յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նին¦ ծրագ րե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցու մը կնպաս տի 
կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ մա նը, ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում օգ տա գործ վող ջրի խնա յո ղա տար 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մա նը, ֆեր մեր նե րի մար քե թին գա յին կա րո ղութ յուն նե րի ու ժե ղաց մա նը, 
ինչ պես նաև` գյու ղատն տե սա կան բարձ րա կարգ կրթութ յան ա պա հով մա նը: 

Այս են թա տեքս տում տի կին Հի լիար դը տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա յում ա մե րիկ յան կող մը 
նպա տա կադր ված է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ նա խա ձեռ նել եվ րո պա կան և 
ԵՏՄ շու կա նե րի ու սում նա սիր ման նոր ռազ մա վա րութ յուն մշա կե լու աշ խա տանք նե րը: §Մենք շատ 
ենք կար ևո րում ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա-
նաց վող ծրագ րե րը, քա նի որ դրանք մե ծա պես նպաս տում են մեր երկ րում գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի զար գաց մա նը¦, - նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

 Տի կին Հի լիարդն, իր հեր թին, վստա հութ յուն է հայտ նել, որ մի ջազ գա յին, այդ թվում նաև ա մե-
րիկ յան կող մի ծրագ րե րը, նպաս տում են Հա յաս տա նի ագ րա րա յին ո լոր տի զար գաց մա նը, ֆեր մեր-
նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մանն ու հա մայնք նե րի բա րե կե ցութ յան բարձ րաց մա նը:  Հան դիպ ման 
ա վար տին` զրու ցա կից նե րը վե րա հաս տա տել են պատ րաս տա կա մութ յու նը` ընդ լայ նե լու երկ կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու փոխ գոր ծակ ցութ յու նը:

 • Կա ռա վա րութ յու նը ըն դու նել է Վե րա կա ռուց ման և զար-
գաց ման մի ջազ գա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող 
վար կա յին ծրագ րով` Գե ղար քու նի քի և Վա յոց ձո րի մար զե-
րի վար չա կան սահ ման նե րում գտնվող ո րոշ տա րածք նե րի 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ՝ գե րա կա հան րա յին շահ ճա նա չե լու 
ո րո շում: Ծ րա գիրն ու նի հա մա պե տա կան կար ևոր նշա նա-
կութ յուն, քա նի որ նպաս տում է է ներ գե տիկ անվ տան գութ յան 
և ս պա ռող նե րի է լեկտ րա մա տա կա րար ման հու սա լիութ յան 
բարձ րաց մա նը: Օ տար վող սե փա կա նութ յան դի մաց փոխ հա-
տու ցումն ի րա կա նաց վե լու է բան կի տրա մադ րած վար կա յին 
մի ջոց նե րի հաշ վին:

 •  Գոր ծա դիրն իր նախ կին ո րո շում նե րից մե կում կա տա-
րել է փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խա նեց վել են 
ՄԱԿ-ի` §Կ լի մա յի փո փո խութ յան մա սին¦ շրջա նա կա յին կոն-
վեն ցիա յի նոր զար գա ցում նե րի հետ կապ ված, ըն դուն ված 
դրույթ նե րին:

 • §Ե կամ տա յին հար կի մա սին¦ ՀՀ օ րեն քում կա տար ված 
փո փո խութ յան հետ ևան քով որս ված գայ լե րի հա մար տրվող 
պարգ ևավ ճա րի 100 հա զար դրա մը փո խա րին վել է 123 հա-
զար 346 դրա մով: Կա ռա վա րութ յան նախ կին ո րոշ ման փո-
փո խութ յան նպա տակն է` խրա խու սել գայ լե րի թվա քա նա կի 
կար գա վո րու մը, վե րա կանգ նել բնութ յան մեջ խախտ ված է կո-
լո գիա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը, կան խար գե լել ըն տա նի 
կեն դա նի նե րին և մարդ կանց հասց վող վնա սը:

 •  Կա ռա վա րութ յու նը ո ռոգ ման նպա տա կով Ս ևա նա լճից 
2015թ. ո ռոգ ման շրջա նում Ս ևան-Հ րազ դան ո ռոգ ման-է ներ-
գե տիկ հա մա կար գով ջրի բաց թողն ման չա փա քա նա կը սահ-
մա նել է մինչև 170 մլն խոր. մետր:

 •  Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, §Ս ևա նի իշ խան¦ ՓԲԸ 
կող մից ի րա կա նաց վող ներդ րու մա յին ծրագ րով, 2015 թ. ապ-
րի լի 15-ից մինչև 2016 թ. դեկ տեմ բե րի 31-ը նե րառ յալ, ներ-
մուծ վող 200 մլն դ րա մը գե րա զան ցող ար ժե քով ապ րանք նե րի 
ԱԱՀ վճար ման ժամ կե տը հե տաձգ վել է մինչև 2018 թ. ապ րի լի 
18-ը: §Ս ևա նի իշ խանի¦ վե րամ շակ ման գոր ծա րան կա ռու ցե-
լու հա մար ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է շուրջ 3 մլրդ դ րա-
մի ներդ րում կա տա րել: Ծ րագ րի ի րա կա նաց մամբ կստեղծ վի 
մոտ 150 աշ խա տա տեղ:

 •  Նիս տում հաս տատ վել է նաև` լո լի կի ա կա նող ցեց և 
կար տո ֆի լի ցեց վնա սա տու նե րի մո նի թո րին գի ի րա կա նաց-
ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը: Մի-
ջազ գա յին փոր ձը ցույց է տա լիս, որ վե րոնշ յալ վնա սա տու-
նե րի մո նի թո րին գը և դ րանց դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման ճիշտ ժամ կե տը հնա րա վոր է պար զել միայն 
ֆե րո մո նա յին թա կարդ նե րի օգ տա գործ մամբ, ո րոնք կտե-
ղադր վեն Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում:
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Ֆիլոքսերայի կենսաբանական 
առանձնահատկությունները 
քննարկման փուլում

Առողջ սնունդ դպրոցներում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Ա րա րա տի մար զի 
Դա րա կերտ հա մայն քում գոր ծող ՀՀ ԳՆ « Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ
սե րի գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ կենտ րո նի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լու նպա
տա կով:

Դ րա կան գնա հա տե լով հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին կենտ րո նի գոր ծու նեութ յու նը` նա խա-
րարն ընդգ ծել է, որ բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի տե ղա կան սոր տե րի 
մշա կութ յան ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը տա րեց տա րի ա վե լի բա րե հա ջող են ըն թա-
նում, ին չի շնոր հիվ սերմ նա բու ծութ յան ո լոր տում տա րե կան հա ջող վում է ա պա հո վել 30-40 տո կոս 
աճ: §Մեզ հա մար գե րա կա խնդիր է մնում մեր հան րա պե տութ յու նում տե ղա կան սերմ նա բու ծութ-
յան ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հաշ վին ա վե լաց նել բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա-
բույ սե րի տե ղա կան սոր տե րի 
տա րա ծու մը¦, - նշել է նա խա-
րա րը` հա վե լե լով, որ այդ ուղ-
ղութ յամբ կենտ րո նը սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցում է նաև մաս-
նա վոր հատ վա ծի հետ: 

 Նա խա րա րը հայտ նել է, 
որ ըն թա ցիկ տար վա աշ նա նը 
կենտ րո նում հոս քա յին գծե րի 
տե ղադր ման և  աշ խա տան քի 
մե քե նա յաց ման շնոր հիվ, հնա-
րա վոր կլի նի ա ռա ջի կա տա րի-
նե րին, գի տա կան կենտ րո նի 
ար տադ րութ յան հաշ վին, տե ղա-
կան սոր տե րի սեր մե րի նկատ-
մամբ առ կա պա հան ջար կի մոտ 
80 տո կոսն ամ բող ջութ յամբ բա-
վա րա րել: Տե ղե կաց նե լով, որ բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րից ներ կա յումս հան րա պե-
տութ յու նում ա ռա վել մեծ պա հան ջարկ ու նի հատ կա պես` լո լի կը, Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ 
այս տա րի նա խա տես վում է 2500 հեկ տա րով ա վե լաց նել լո լի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը:

Իր հեր թին, գի տա կան կենտ րո նի տնօ րեն Գա յա նե Սարգս յա նը նշել է, որ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րը մեծ հե տաքրք րութ յուն են ցու ցա բե րում տե ղա կան սոր տե րի նկատ մամբ, և հա-
մոզ մունք է հայտ նել, որ կենտ րո նում ար տադր վող սեր մերն ամ բող ջութ յամբ կսպառ վեն: 

 Կենտ րո նի տնօ րե նը հա վե լել է, որ այ սօր գի տա կան կենտ րոնն ու նի բան ջա րա բոս տա նա յին 
և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի 3620-ից ա վե լի սոր տեր, այդ թվում` 40-ից ա վել լո լի կի սոր տեր, 
ո րոն ցից ա ռա վել մեծ պա հան ջարկ ու նեն  §Ա նա հիտ¦, §Ա րա¦, § Նոյ¦, § Հա յաս տա նի հրաշք¦, §Ե-
րազ¦ և § Մու սա լեռ¦ լոլիկի սորտերը: Սեր մե րի պա հան ջարկն ու ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը բա-
վա րա րե լու հա մար, գի տա կան կենտ րո նը հա մա գոր ծակ ցում է նաև մաս նա վոր տնտե սութ յուն նե րի 
հետ:  Բա ցի սեր մար տադ րութ յու նից, գի տա կան կենտ րոնն ար դեն եր րորդ տա րին է, ինչ սա ծիլ ներ 
է ա ճեց նում, ո րոնք հե տա գա յում ի րաց վում են հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում:

Կենտրոնն ապահովում է տարեկան 30-40 տոկոս աճ
²ÚòºÈàôÂÚàôÜ

¸²êÀÜÂ²ò

 Հանձ նա ժո ղո վում ընդգր կել նաև գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տակ ցի
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա-

խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն 
ըն դու նել է ՄԱԿ-ի Պա րե նի հա-
մաշ խար հա յին ծրագ րի (ՊՀԾ) 
նո րան շա նակ ներ կա յա ցու ցիչ 
Պաս կալ Մի շո յին: Շ նոր հա վո րե-
լով նրան պաշ տո նը ստանձ նե լու 
կա պակ ցութ յամբ` նա խա րա րը 
հա մոզ մունք է հայտ նել, որ նրա 
պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում 
վեր ջին տա րի նե րին ձևա վոր-
ված գոր ծըն կե րա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րը կշա րու նա կեն 
ընդ լայն վել ու զար գա նալ, մաս-
նա վո րա պես` կազ մա կեր պութ-
յան կող մից ի րա կա նաց վող  
§Կա յուն դպրո ցա կան սնունդ¦ 
ծրագ րի (2010-2016թթ.) շրջա-
նա կում: 

§Կա յուն դպրո ցա կան սնունդ¦ ծրագ րից, ո րի նպա տա կը` ա շա կերտ նե րին ա մե նօր յա սննդա-
րար սննդով ա պա հո վումն ու ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի բա րե լա վումն է, ներ կա յումս օգտ-
վում են ա վե լի քան 60 հա զար ա շա կերտ ներ: §Այս ծրա գի րը չա փա զանց կար ևոր է մեր երկ րի 
հա մար, հատ կա պես մար զա յին դպրոց նե րի հա մար: Միա ժա մա նակ մենք հե տաքրքր ված ենք, 
որ պես զի դպրո ցա կան սնուն դը պատ րաստ ված լի նի տե ղա կան ար տադ րան քից, քա նի որ այն 
ա ռանձ նա նում է թե՛ հա մա յին, թե՛ ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով¦, - նշել է նա խա րա րը: 

 Տի կին Մի շոն հույս է հայտ նել, որ այս հար ցում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը և 
Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յու նը ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում 
ի րենց ա ջակ ցութ յու նը կցու ցա բե րեն: Այս կա պակ ցութ յամբ ՊՀԾ ներ կա յա ցու ցիչն  ա ռա ջար կել է 
դպրո ցա կան սննդի միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վում ընդգր կել նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցուց չին:   Պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե լով օ ժան դա կել § Կա յուն 
դպրո ցա կան սնունդ¦ ծրագ րի հա ջող և  արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը` Սեր գո Կա րա պետ յանն 
ա ռա ջար կել է, հնա րա վո րութ յան դեպ քում, ընդ լայ նել ծրագ րի շրջա նակ նե րը և  ընդգր կել հան րա-
պե տութ յան բո լոր մար զե րը` ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տա լով սահ մա նա մերձ շրջան նե րին: 

Եր ևան էքս պո կենտ րո նում ապ րի լի 2123ը կազ մա կերպ
ված «Կր թութ յուն և կա րիե րա» մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված 
ցու ցա հան դե սին Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րանն այս ան գամ ներ կա յաց ված էր Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նի Ագ րո բիզ նե սի մա գիստ րո սա կան ծրագ րով (MAB), 
ինչ պես նաև Ի ՎիԷն գի նու ա կա դե միա յով: 

ՀՀ կր թութ յան և 
գի տութ յան նա խա-
րա րութ յան ա ջակ-
ցութ յամբ, Լո գոս 
Էքս պո կենտ րո նի՝ 
ար դեն 15-րդ  ան գամ 
կազ մա կեր պած ցու-
ցա հան դե սին մաս-
նակ ցում էին Հա յաս-
տա նի և  ար տերկ րի 
79 կրթա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ:

 Ցու ցա հան դե սի 
հիմ նա կան նպա տա կի ի րա կա նաց ման, այն է՝ դպրո ցա կան նե րին 
ու ու սա նող նե րին կրթա կան հնա րա վո րութ յուն նե րին ծա նո թաց նե-
լու և  աշ խա տա շու կա - կրթա կան հաս տա տութ յուն կապն ա վե լի 
գործ նա կան հիմ քե րի վրա դնե լու ա ռու մով, թե  MAB-ը, և թե Գի նու 
ա կա դե միան նոր խոսք են մեր կրթա կան ի րա կա նութ յան մեջ: Ուս-
տի բնա կան էր հե տաքրք րութ յու նը տար բեր տա րի քի այ ցե լու նե րի 
շրջա նում՝ դպրո ցա կան նե րից մինչև ա պա գա ու սա նող նե րի տա-
տիկ-պա պիկ ներ:

Հատ կա պես ու րա խա լի էր Էջ միած նի տա րա ծաշր ջա նից ե կած 
դպրո ցա կան նե րի խմբի ար տա կարգ հե տաքրք րութ յու նը, ում, 
բնա կա նա բար, ա վե լի էր հե տաքրք րում մա գիստ րո սա կան ծրագ-
րին նա խոր դող բա կա լավ րիա տի փու լը` Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նում:

 Կա րող էր, նույ նիսկ, տպա վո րութ յուն ստեղծ վել, թե այ ցե լու-
նե րի թի վը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա խորդ տա րի նե րի հա մե մա տութ-
յամբ, ա վե լի պա կաս էր: Գոր ծըն կեր նե րից ո մանք դա բա ցատ րում 
էին ցու ցա հան դե սի հա մար ոչ այն քան նպաս տա վոր ժամ կետ 
ընտ րե լը, հաշ վի առ նե լով Ցե ղաս պա նութ յան հար յու րամ յա կի ան-
նա խա դեպ մասշ տա բա յին նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք-
նե րը: 

Այ սու հան դերձ, էքս պոն ծա ռա յեց իր նպա տա կին և, մաս նա վո-
րա պես, ևս մեկ հար թակ դար ձավ ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նի մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
կրթա կան ծրագ րե րի հան րայ նաց ման հա մար: Իսկ այդ հար ցում 
այ ցե լու նե րին պատ րաս տա կա մո րեն ու հմտո րեն օգ նե ցին ԱՈՒԿ-ի 
կրտսեր կուր սի ու սա նող նե րը՝ ՀԱԱՀ աշ խա տան քի տե ղա վոր ման 
և խորհր դատ վութ յան բաժ նի վա րիչ Լու սի նե Մ նա ցա կան յա նի 
գլխա վո րութ յամբ: 

Սոս Ա վե տիս յան
Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան

մի ջազ գա յին կենտ րո նի հան րա յին կա պե րի մաս նա գետ

Ագրոբիզնեսի ուսանողները 
հետաքրքրված են ցուցահանդեսով
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նում, կազ մա
կերպ վել էր դա սըն թաց` ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րի հա
մար` խա ղո ղի ֆի լոք սե րա յի մո նի թո րին գի և ժա մա նա կա կից 
պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բեր յալ: Դա սըն թա ցը կազ
մա կերպ վել էր ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ
մա կեր պութ յան և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից: 

 Դա սըն թա ցը վա րում էր Հուն գա րիա յի Պան նո նիա հա մալ-
սա րա նի պրո ֆե սոր Լաս լո Կո չի շը: Մաս նա կից նե րի թվում էին` 
ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ-
յան աշ խա տա կից նե րը, Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րի գյու-
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նի աշ խա-
տա կից ներն ու տե սուչ նե րը, ո լոր տի այլ պա տաս խա նա տու ներ: 
Դա սըն թա ցի շրջա նա կում Լաս լո Կո չի շը մաս նա վո րա պես անդ-
րա դար ձել է խա ղո ղի ֆի լոք սե րա յի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րին, ֆի լոք սե րա յով վա րակ վա ծութ յան ռիս կե րին 
առնչ վող հար ցե րին:

 Պա րոն Կո չի շը խո սել է նաև խա ղո ղի այ գի նե րում ֆի լոք սե-
րա յի հայտ նա բեր ման և վերջինիս կեն սա ցիկ լի տար բեր փու լե րի 
ա ռանձն յակ նե րի ճա նաչ ման խնդիր նե րի շուրջ` մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց նե լով նաև այս վնասատուի դեմ պայ քա րի այլ երկր նե-
րի արդ յու նա վետ փոր ձը:

 Դա սա խո սութ յունն ու ղեկց վում էր տե սան յու թե րի ցու ցադ-
րութ յամբ: Բա նա խո սը նաև տեխ նի կա կան խորհր դատ վութ յուն 
է ներ կա յաց րել ֆի լոք սե րա յով վա րակ ված խա ղո ղի այ գի նե րի 
կա ռա վար ման և մո նի թո րին գի վե րա բեր յալ:

 Դա սըն թա ցի ա վար տին` Լաս լո Կո չի շը պա տաս խա նել է ներ-
կա նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին:
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Աշ խար հի շատ երկր նե րում լայն տա րա ծում ու նի 
ան վար ցան քի տեխ նո լո գիան: Մ շա կութ յան այս ե ղա
նա կին ան ցած ֆեր մեր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
նրանք ժա մա նա կի ըն թաց քում ստա նում են ա վե լի 
բարձր բերք, քան` հո ղը վա րե լու ա վան դա կան ե ղա
նակ կի րա ռող նե րը:

Այս ե ղա նա կով Հա յաս տա նում մշա կութ յան աշ-
խա տանք ներ են կա տա րում §Ար մե նիան Թեք նո լը ջի 
գրուփ¦ (ԱԹԳ) հիմ նադ րա մի Եր ևան յան գրա սեն յա կի 
մաս նա գետ նե րը: §Ան վար տեխ նո լո գիա յով մշակ վող, 
չո ռոգ վող հո ղա տա րածք նե րում, նույ նիսկ ե րաշտ 
տա րի նե րին, ձևա վոր վում են նոր մալ դաշ տեր, ո րոնք 
տա լիս են կա յուն բերք: Իսկ ո ռոգ վող երկ րա գոր-
ծութ յան պայ ման նե րում տնտես վում է մեկ ո ռո գում: 
Ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ այս ե ղա նա-
կով մշա կութ յան ժա մա նակ հո ղա տա րում չի ա ռա ջա-
նում¦,-ա սում է գրա սեն յա կի տնօ րեն Գա գիկ Մկրտչ-
յա նը: Ըն թա ցիկ տա րում այս ե ղա նա կով Ար մա վի րի 
մար զում ցանք է կա տար վել 20, Շի րա կում` 80 հեկ-
տա րի վրա: Ցան վել են ոչ միայն հա ցա հա տի կա յին, 
այլև կե րա յին մշա կա բույ սեր` առ վույտ, կորն գան և  
այլն: 2014 թ. Շի րա կի և Ար մա վի րի մար զե րում ցան-
վել է 116 հա հո ղա տա րածք, 1 հա-ից ստաց վել է 6-6,5 
տ բերք:

ԱԹԳ-ն  այս ե ղա նա կով ա ռա ջին ան գամ ցան քեր 
է կա տա րել դեռևս 2004 թ.-ին: Ֆեր մեր նե րը վստա-

հում են այս ե ղա նա կին, քա նի որ տեխ նո լո գիա կան 
գոր ծըն թաց նե րի կրճատ ման արդ յուն քում (վար, կուլ-
տի վա ցիա, հար թե ցում), 1 հա-ից տնտես վում է շուրջ 
70 հա զար դրամ: Կառ նուտ ցի ֆեր մեր Հով հան նես  
Գա բո յա նը ա ռա ջին նե րից էր, որ այս տեխ նո լո գիան 
կի րա ռեց իր տնտե սութ յու նում: Արդ յունք նե րից գոհ է, 
քա նի որ ա վան դա բար բարձր բերք է ստա նում: Միա-
ժա մա նակ նա իր փոր ձը փո խան ցել է նաև հա րա-
կից հա մայնք նե րի ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րին, 
ո րոնք նույն պես այս ե ղա նա կով ար դեն եր կար տա րի-
ներ ցան քեր են կա տա րում: Գա գիկ Մկրտչ յա նի տե-
ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում, մի շարք ԳԱՄԿ-ե րի հետ 
հա մա տեղ, ֆեր մեր նե րի հա մար կկազ մա կերպ վեն 
ու սու ցո ղա կան սե մի նար ներ` տեխ նո լո գիա յին ա վե լի 
ման րակր կիտ ծա նո թա նա լու հա մար: 

§Ա ջակ ցութ յան դեպ քում ա վե լի մեծ ծա վալ ներ 
կընդգր կենք, կհա մալ րենք նաև տեխ նի կա յի հա վա-
քա կա յա նը` նոր շար քա ցան նե րով և գ յու ղատն տե սա-
կան գոր ծիք նե րով: Տեխ նո լո գիա յի ա ռա վե լութ յուն-
նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար կու զե նա յինք ստեղ ծել 
նաև ցու ցադ րա կան տնտե սութ յուն¦,- հա վե լում է 
հիմ նադ րա մի տնօ րե նը:

Ն շենք նաև, որ այս ե ղա նա կով աշ խար հում մշակ-
վում է 95,5 մլն հա հո ղա տա րածք: Երկ րագն դի հե տա-
գա տա քա ցու մը բե րե լու է տա փաս տա նա յին գո տու 
ընդ լայն մա նը և, ի վեր ջո, ա ռա ջաց նե լու է ջրա յին 
ռե սուրս նե րի սա կա վութ յուն: Կ պա հանջ վի կի րա ռել 
հողօգ տա գործ ման այն պի սի ե ղա նակ, ո րը կա պա-
հո վի հո ղի մեջ կու տակ ված խո նա վութ յան արդ յու-
նա վետ օգ տա գոր ծումն ու  տնտե սու մը: Մ շա կութ յան 
այս ե ղա նակն, ըստ մաս նա գետ նե րի, հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձե ռում պահ պա նել հո ղի կա ռուց ված քը, 
պայ ման ներ ստեղ ծել անձր ևաոր դե րի և միկ րո բակ-
տե րիա նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար:

Նել լի Սա հակ յան
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ՀՀ գյուղտն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
§Գ յուղտն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա
սեն յակ¦ 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 րում Գե ղար քու նի քի մար զից 
ընդգրկ ված է 20 հա մայք:

Ծ րագ րի մար զա յին ա ջակ ցութ յան թի մի հա մա-
կար գող Խո րեն Բա դալ յա նի տե ղե կաց մամբ, մինչ օրս 
այդ հա մայնք նե րում կա տար վել է ա վե լի քան 30 հա-
զար հա ա րոտ նե րի ջրար բիա ցում, հատ կաց վել` 500 
միա վոր գյուղ տեխ նի կա` գոր ծիք նե րով: Ըն թա ցիկ 
տա րում ծրագ րում ընդգրկ վե լու հայտ են ներ կա յաց-
րել մար զի` Վա հան, Հայ րա վանք, Սա րու խան, Վար-

դե նիկ, Ե րա նոս, Արծ վա նիստ, Վա ղա շեն, Ծո վա սար, 
Այրք և Լ ճա շեն հա մայնք նե րը: §Ծ րագ րի կար ևո րա-
գույն պայ ման նե րից մեկն էլ՝ հա մա ֆի նան սա վո-
րումն է, ո րի ա պա հով ման դեպ քում միայն հնա րա վոր 
կլի նի այն կյան քի կո չել այս կամ այն հա մայն քում¦,- 
ա սում է պրն. Բա դալ յա նը: Նշ ված բո լոր հա մայնք նե-
րում էլ զար գա ցած է ա նաս նա պա հութ յու նը, ու նեն 
բա վա րար չա փով ա րո տա վայ րեր և խոտ հարք ներ, 
միա ժա մա նակ զբաղ վում են կե րա յին մշա կա բույ սե-
րի ար տադ րութ յամբ: Հիշ յալ հա մայնք նե րում ար դեն 
կա յա ցել են հիմ նա դիր ժո ղով ներ, ո րոնց ըն թաց քում 
ձևա վոր վել են ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա-
կան կոո պե րա տիվ ներ:

 Վեր ջերս տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա
կալ Ռո բերտ Մա կար յա նի,  Հա յաս տա նի 
պա հա ծո նե րի և հ յութ ար տադ րող նե րի 
միութ յան նա խա գահ, «Ա րա րատ» սննդի 
կոմ բի նա տի գլխա վոր տնօ րեն Եր վանդ 
Թար վերդ յա նի և Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր
ծա րա նի տնօ րեն Ար մեն Գաս պար յա նի 
հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սը, ո րի ըն թաց
քում բա նա խոս ներն անդ րա դար ձել են 
հան րա պե տութ յու նում ըն թա ցիկ տա րում 
մթե րում ե րի կազ մա կերպ ման հար ցե րին:

Փոխ նա խա րա րը մաս նա վո րա պես նշել 
է, որ այս տա րի, դեռևս փետր վար ամ սից 
սկսած, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րի հանձ նա րա րութ յամբ, նա խա րա րութ յան 
պա տաս խա նա տու ներն այ ցե լութ յուն ներ են 
կա տա րել վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներ` 
տե ղում ու սում ա սի րութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա
կով. ար դեն այ սօր կա րե լի է հա վաս տել, որ այս հար ցում 
խնդիր ներ չեն լի նե լու: « Մեր գյու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րը կա րող են վստահ լի նել, որ ի րենց ար տադ րան քը 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի կող մից ամ բողջ ծա վա լով 
կմթեր վի: Հատ կա պես լո լի կի մա սով առ կա է ան սահ մա
նա փակ մթե րում եր ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն, 
խա ղո ղի մթե րում ե րը նույն պես կի րա կա նաց վեն ա ռանց 
խո չըն դոտ նե րի», նշել է Ռո բերտ Մա կար յա նը:

Փոխ նա խա րա րը հայտ նել է, որ ե թե անց յալ տա րի 
մթեր վել էր շուրջ 23 000 տոն նա լո լիկ, ա պա այս տա
րի վե րամ շա կող ներն ար դեն իսկ 60000 տոն նա յի պա
հան ջարկ են ներ կա յաց րել, պտուղբան ջա րե ղե նի մյուս 
տե սակ նե րի նկատ մամբ ներ կա յաց ված պա հան ջար կը 
նույն պես, շուրջ 3050 տո կո սով, գե րա զան ցում է նա խորդ 

տար վա մթե րում ե րի ծա վալ նե րի ցու ցա նի շը:
Իր հեր թին, պա հա ծո նե րի և հ յութ ար տադ րող նե

րի միութ յան նա խա գահ, «Ա րա րատ» սննդի կոմ բի նա տի 
գլխա վոր տնօ րեն Եր վանդ Թար վերդ յա նը հա վե լել է, որ 
ի րենք, սո վո րա բար, մթե րում ե րի ի րա կա նաց ման հետ 
կապ ված խնդիր ներ չեն ու նե նում, վճա րում ե րը կա տար
վում են ժա մա նա կին, մյուս կող մից` գյու ղա ցի նե րը չեն կա
րո ղա նում ա պա հո վել ի րենց կող մից ներ կա յաց վող պա
հան ջար կը: Նա, հորդորել է գյու ղա ցի նե րին` ա վե լաց նել 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, բարձ րաց նել բեր քատ վութ
յու նը` հա վաս տե լով, որ ի րենք պատ րաստ են ամ բող ջութ
յամբ մթե րել առ կա բեր քա քա նա կը:  Պ ռոշ յա նի կոն յա կի 
գոր ծա րա նի տնօ րե նը նույն պես ընդգ ծեց, որ ի րենց ըն կե
րութ յան կող մից այս տա րի ևս խա ղո ղի մթե րում ե րի ծա
վալ նե րի նվա զե ցում եր չեն լի նի:

 

Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան §Կա նաչ ա րա հետ¦ ՀԿի ըն
թա ցիկ տար վա կար ևո րա գույն ծրագ րե րից մե կը` §Ու սուց ման կա նաչ 
կենտ րո նի¦ ստեղ ծումն է: ՀԿի նա խա գահ Նու նե Սա րու խան յա նի տե
ղե կաց մամբ, կենտ րո նում ֆեր մեր նե րը, գյու ղատն տես ներն ու ո լոր տի 
ու սա նող նե րը կստա նան ոչ միայն տե սա կան, այլ նաև` գործ նա կան 
գի տե լիք ներ: Այդ նպա տա կով ստեղծ վում է ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յան փոքր մո դե լը: 

Տն տե սութ յու նը կու նե նա փորձ նա կան ցան քա տա րածք ներ, որ-
տեղ, ու սում նա սիր ման նպա տա կով, կցան վեն բան ջա րա բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սե րի թե տե ղա կան, և թե ար տա սահ ման յան սոր տեր: Ըստ 
տի կին Սա րու խան յա նի, կներդր վեն նաև ար տա սահ ման յան ա ռա ջա-
վոր տեխ նո լո գիա ներ, միա ժա մա նակ կու սում նա սիր վի մի ջազ գա յին 
փոր ձը: §Ար տա սահ ման յան տար բեր երկր նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ԲՈՒՀ-ե րի ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ի րենց ու սում նա-
կան պրակ տի կան անց կաց նել մեր կենտ րո նում:   Փոր ձի փո խա նակ-

ման նպա տա կով, կկազ մա կերպ վեն նաև մեր մաս նա գետ նե րի այ ցերն ար տեր կիր: Ես այն կար ծի քին եմ, որ 
մենք ոչ միայն ար տերկ րի փոր ձի ներդր ման, այլ նաև մեր փոր ձի փո խանց ման հնա րա վո րութ յունն ու նենք: 
Հա յաս տա նը նույն պես ու նի հա մա գոր ծակ ցութ յան ու շագ րավ ա ռա ջարկ ներ, ո րոնք կա րող են ար ժա նա նալ 
օ տա րերկ յա գոր ծըն կեր նե րի հե տաքրք րութ յա նը¦,- նշում է տի կին Սա րու խան յա նը: Ու սում նա կան կենտ րո նի 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ար դեն սկսվել են և, ըստ նա խա տես ված ծրագ րի, ա վար տին կհասց վեն ըն-
թա ցիկ տա րում:

Նել լի Սա հակ յան
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Նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան շատ երկր նե-
րում, այդ թվում` նաև Հա յաս տա նում, թու նա քի-
մի կատ նե րը լուրջ սպառ նա լիք են ա ռող ջութ յան 
հա մար: Հետ խորհր դա յին վեց հան րա պե տութ յուն-
նե րում կա տար ված վեր ջին ու սում նա սի րութ յուն նե-
րը բա ցա հայ տել են գյու ղաբ նակ նե րի շրջա նում տա-
րա ծում գտած այն գոր ծե լա կեր պը, ո րի պատ ճա ռով 
գյու ղա ցիա կան ըն տա նիք նե րը են թարկ վում են այդ 
վտան գա վոր քի մի կատ նե րի ազ դե ցութ յա նը: Ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի ժա մա նակ նկա տի են առն վել 
տար բեր խմբե րի, այդ թվում` կա նանց, ե րե խա նե-
րի և սե զո նա յին աշ խա տող նե րի հա մար հնա րա վոր 
վտանգ ներ կա յաց նող բո լոր գոր ծոն նե րը:

Օ րերս Եր ևա նում կա յա ցած մի ջազ գա յին հան-
դիպ մա նը ներ կա էին մաս նա կից երկր նե րի ա ռանց-
քա յին ներ կա յա ցու ցիչ ներ, այդ թվում` Պա րե նի և 
գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ) 
ներ կա յա ցուց չի օգ նա կան Գա յա նե Նա սո յա նը, § Հայ 
կա նայք հա նուն ա ռող ջութ յան և  ա ռողջ ապ րե լա կեր-
պի¦ ՀԿ-ի տնօ րեն Ե լե նա Ման վել յա նը, PAN-UK-ի 
(§ Պես տի ցիդ նե րի դեմ գոր ծո ղութ յուն նե րի ցանց¦) 
ներ կա յա ցու ցիչ Քեյթ  Թի րել լը, ՖԱՕ-ի ներ կա յա ցու-
ցիչ Օք սան նա Պեր մի նո վան և  այ լոք:

 Ներ կա նե րին ող ջու նել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ-
յան փոխ նա խա րար Գառ նիկ Պետ րոս յա նը` նշե լով, 
որ հան դիպ ման գերն պա տակն է` թու նա քի մի կատ-
նե րի  կիրառման վե րա բեր յալ տեղեկատվությամբ 
և փոր ձով կիս վել գոր ծըն կեր նե րի հետ, քա նի որ այն 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս  մաս նա կից երկր նե րին 
կողմ նո րոշ վել, թե որ քա նով են եզ րա կա ցութ յուն նե րը 
կար ևոր ի րենց երկր նե րում:

Մաս նա կից երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կիս-
վել են ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով, 
քննար կել հրա տապ գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք անհ-
րա ժեշտ են` ազ գա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին մա-
կար դակ նե րում բա ցա հայտ ված խնդիր նե րը լու ծե լու 
հա մար:  Մաս նա կից նե րի թվում էին նաև Ռո տեր-
դա մի կոն վեն ցիա յի կող մից նշա նակ ված ազ գա յին 
մար մին նե րը  և վեց երկր նե րի կա ռա վա րա կան այլ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ,  Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ-
յան կազ մա կեր պութ յան և քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ:

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում բա ցա-
հայտ վել են մի շարք խնդիր ներ: Դ րան ցից են` թու նա-
քի մի կատ ներ օգ տա գոր ծող և դ րանց հետ առնչ վող 
մարդ կանց կող մից հա մա պա տաս խան պաշտ պա նիչ 
մի ջոց նե րի ոչ պար տա դիր օգ տա գոր ծու մը և թու նա-
քի մի կատ նե րի վե րա փա թե թա վո րու մը ոչ պատ շաճ 
տա րա նե րում: Գ րանց վել են մի շարք թու նա վոր ման 
դեպ քեր, երբ մար դիկ սխալ մամբ խմել են թու նա քի-
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հաջողությամբ ավարտվեց 
ջրամատակարարման համակարգի 

բարելավման ծրագիրը

Ան հե տաձ գե լի մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են նախ կին Խորհր դա յին 
Միութ յան երկր նե րում թու նա քի մի կատ նե րի` ա ռող ջութ յան վրա ազ դե ցութ յան ռիս
կե րի հիմ նախնդ րի լուծ ման հա մար

մի կատ: §Մեզ լրջո րեն ան հանգս տաց նում է այն փաս-
տը, որ Հա յաս տա նի մի շարք գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի կա նայք ա վե լի 
ու ա վե լի շատ են ներգ րավ վում թու նա քի մի կատ նե րի 
հետ կա տար վող աշ խա տանք նե րում, ո րոնց ժա մա-
նակ չի բա ցառ վում թու նա-
վոր ման վտան գը¦,- նշել է 
§ Հայ կա նայք հա նուն ա ռող-
ջութ յան և  ա ռողջ շրջա կա մի-
ջա վայ րի¦ ՀԿ նա խա գահ Ե լե-
նա Ման վել յա նը:

Մոլ դո վա յում և Ղրղզս տա-
նում ի րա կա նաց ված փոք-
րա ծա վալ ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
թու նա քի մի կատ նե րի հետ 
կա տար վող աշ խա տանք նե-
րում ներգ րավ ված ե րե խա նե-
րի թիվն  ա վե լի բարձր է, քան 
սպաս վում էր: Անհ րա ժեշտ է 
կա տա րել լրա ցու ցիչ աշ խա-
տանք` պար զե լու հա մար, թե 
ինչ չա փով են ե րե խա նե րը են-
թարկ վում թու նա քի մի կատ նե-
րի ազ դե ցութ յա նը և  ինչ պի սին է թու նա վոր ման ռիս կի 
աս տի ճա նը: Բա ցի այդ, ո լոր տը կար գա վո րող մար մին-
նե րը կա րիք ու նեն հիմ նախնդ րի ծա վա լի և պատ ճառ-
նե րի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վութ յան, ին չը կօգ-
ներ նրանց կա յաց նել ա ռա վել ող ջա միտ ո րո շում ներ:

§Ռո տեր դա մի կոն վեն ցիան նպաս տում է այս 
անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ մա նը և  
ա ջակ ցում է կող մե րին` ազ գա յին գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծում: Բա ցի այդ, կոն-
վեն ցիան զար գա ցող երկր նե րին տա լիս է ի րա վունք` 
բարձ րա ձայ նե լու  խիստ վտան գա վոր թու նա քի մի-
կատ նե րի հետ կապ ված ի րենց խնդիր նե րը և դ րանց 
վրա հրա վի րե լու հա մաշ խար հա յին հան րութ յան ու-
շադ րութ յու նը¦, - ա սում է ՊԳԿ-ի Ռո տեր դա մի կոն-
վեն ցիա յի քար տու ղա րութ յան ա վագ տեխ նի կա կան 
տնօ րեն և  հա մա կար գող Ք րիս տին Ֆուե լը:

§Այս տա րա ծաշր ջա նում մենք պար զել ենք, որ 
թու նա քի մի կատ նե րի հետ կապ ված աշ խա տանք-
նե րում կի րառ վող սխալ գոր ծե լա կեր պը շատ տա-
րած ված է, ին չով և բա ցատր վում է գյու ղա կան ըն-
տա նիք նե րի շրջա նում թու նա քի մի կատ նե րով սուր 
թու նա վո րում նե րի ա ռա ջա ցու մը: Հար կա վոր են հրա-
տապ մի ջոց ներ` խնդիրն ա վե լի լավ հաս կա նա լու և  
անվ տան գութ յան բա րե լավ ման հար ցում իշ խա նութ-
յուն նե րին և գ յու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րով 
զբաղ վող ըն տա նիք նե րին ա ջակ ցե լու հա մար¦, - հա-
վե լել է Միաց յալ Թա գա վո րութ յան § Պես տի ցիդ նե րի 

դեմ գոր ծո ղութ յուն նե րի ցանց¦-ի աշ խա տա կից Շեյ-
լա Ո ւի լի սը, ո րը  հա մա կար գել է ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը:

§Ժամ կե տանց թու նա քի մի կատ նե րի վե րաց ման և 
դ րանց ա ռա ջաց ման կան խար գել ման նպա տա կով կա-
րո ղութ յուն նե րի բա րե լա վու մը` որ պես նախ կին Խորհր-
դա յին Միութ յան տա րած քում չօգ տա գործ ված վտան-
գա վոր քի մի կատ նե րի հիմ նախնդ րի լուծ ման օ րի նակ¦ 
ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան Միութ յան 
կող մից և  ի րա կա նաց վում ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն-
տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից` հա մա գոր-
ծակ ցե լով Միաց յալ Թա գա վո րութ յան § Պես տի ցիդ նե րի 
դեմ գոր ծո ղութ յուն նե րի ցանց¦  մի ջազ գա յին ՀԿ-ի, Ռո-

տեր դա մի կոն վեն ցիա յի քար տու ղա րութ յան և Հա յաս-
տա նում § Հայ կա նայք հա նուն ա ռող ջութ յան և  ա ռողջ 
շրջա կա մի ջա վայ րի¦ ՀԿ-ի հետ: 

 Հան դի պու մը կազ մա կերպ վել էր վե րը նշված 
ծրագ րի շրջա նա կում` Ռո տեր դա մի կոն վեն ցիա յի 
քար տու ղա րութ յան և §Պես տի ցիդ նե րի դեմ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ցանց¦-ի կող մից: Այն վեց երկր նե րում` 
Հա յաս տա նում, Բե լա ռու սում, Վ րաս տա նում, Ղրղզս-
տա նում, Մոլ դո վա յում և Ուկ րաի նա յում, մեկ տար-
վա ըն թաց քում, գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց րած աշ խա տանք նե րի հան րա գու մարն 
է: Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում մաս նա կից երկր նե-
րի գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն ներն ի րա կա նաց-
րել են ե լա կե տա յին ու սում նա սի րութ յուն ներ` ի րենց 
երկր նե րում տվյալ նե րի հա վա քագր ման նպա տա կով, 
ո րոնք վե րա բե րում են բարձր ռիս կա յին գոր ծե լա-
կեր պին և թու նա քի մի կատ նե րի ազ դե ցութ յա նը են-
թարկ վե լու հա վա նա կան տար բե րակ նե րին: Տվ յալ-
ներն օգ տա գործ վում են խո ցե լի խմբե րին ա վե լի լավ  
բնու թագ րե լու, թու նա քի մի կատ նե րի ազ դե ցութ յա նը 
են թարկ վե լու պատ ճառ ներն ու հան գա մանք ներն 
ա վե լի լավ հաս կա նա լու, նաև  թու նա քի մի կատ նե րով 
թու նա վոր ման  դեպ քե րի մա սին տե ղե կատ վութ յուն 
հա վա քե լու հա մար:

Լիա նա  Շախ նա զար յան

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե
րի մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա
կա լութ յան (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Մա քուր է ներ
գիա և ջուր» ծրագ րի, Վի վա ՍելՄՏՍի 
և Վայ րի բնութ յան և մ շա կու թա յին ար
ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ադ րա մի 
հա մա տեղ ջան քե րով, Ար մա վի րի մար
զի Ա րա զափ գյու ղում վեր ջերս  տե ղի է 
ու նե ցել ջրա մա տա կա րար ման հա մա
կար գի բա րե լավ մանն ուղղ ված ծրագ րի 
ա վար տա կան ա րա րո ղութ յու նը:

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ 
Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման
յա նը, ԱՄՆ ՄԶԳի հա յաս տան յան ա ռա
քե լութ յան տնօ րեն Քա րեն Հի լար դը, Վի
վա ՍելՄՏՍի գլխա վոր տնօ րեն Ռալֆ Յի
րիկ յա նը, Վայ րի բնութ յան և մ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ադ րա մի 

Նոր ջրանցք համայնքում
Ար մա վի րի մար զի Լե նու ղի հա

մայն քի այ գի նե րի զգա լի մասն այ սու
հետ կջրվի նոր ջրանց քի շնոր հիվ:

Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա
յով կա ռուց ված 510 մ. եր կա րութ յամբ 
ո ռոգ ման հա մա կար գի կար ևո րա գույն 
այդ հատ վա ծը ստեղծ վել է Հա յաս տա
նի ՓՄՁ ԶԱԿի կող մից ի րա կա նաց վող 
և 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» (USAID/
PRP) ծրագ րի շրջա նա կում: Հա մայն
քի ֆեր մեր նե րից Նո րայր Կոս տան յա նը 
շեշ տեց, որ նոր ջրանց քի գոր ծարկ մամբ 
կխնայ վի զգա լի քա նա կութ յամբ ջուր, ին չի 
շնոր հիվ կա վե լա նա ջրվող այ գի նե րի քա
նա կը: Լե նու ղի հա մայն քի ղե կա վար Գե
ղամ Ղա զար յա նի կար ծի քով` նոր ջրանց քը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ա վե լաց նել բեր քի 
քա նակն ու հիմ ել նոր այ գի ներ:  

«USAID/PRP» ծրա գի րը նմա նա տիպ 

հիմ ա դիր Ռու բեն Խա չատր յա նը և  այ լոք:
Ող ջու նե լով ներ կա նե րին և կար ևո

րե լով հա մայն քում ջրա մա տա կա րար
ման հա մա կար գի բա րե լավ մանն ուղղ
ված ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը` մարզ պետ 
Ա. Ղահ րա ման յա նը շնոր հա կա լութ յուն 
է հայտ նել ծրագ րի պա տաս խա նա տու
նե րին` վստա հեց նե լով, որ՝ Ա րա զափ 
հա մայն քի հա մար կեն սա կան նշա նա
կութ յուն ու նե ցող խնդրի լուծ մամբ, մեծ 
ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր վել ա րա զափ
ցի նե րին:

Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը շրջել 
են պոմ պա կա յա նով, ծա նո թա ցել ջրա մա
տա կա րար ման հա մա կար գին, ո րից հե տո 
հան դի պել են ծրագ րի շա հա ռու նե րի հետ` 
քննար կե լով երկ կողմ հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նող հար ցեր:

ծրագ րեր ի րա կա նաց րել է նաև Տա վու շի 
մար զի Զո րա կան, Պտ ղա վան, Դեղ ձա վան 
հա մայնք նե րում: Շու տով շա հա գործ ման 
կհանձն վեն նաև Տա վու շի` Բեր դա վան, 
Կողբ, Դի տա վան և Բեր քա բեր հա մայնք
նե րի վե րա կա ռուց ված ո ռոգ ման հա մա
կար գե րը:

Ս. Ա րո յան
Ար մա վի րի  ԳԱՄԿ
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ԱյԳԵՊԱՆ 
սխՏՈՐը

ԲԱՐՁՐԱցԵԼ Է ԳյՈՒՂԱՏՆՏԵսՈՒթյԱՆ ԱՐԴյՈՒՆԱՎԵՏՈՒթյՈՒՆը

Ինչ պես գի տենք, այ գե գոր ծութ
յու նը և դ րա զար գա ցումն ու մշա կույ
թը վա ղե մի պատ մութ յուն ու նի և  այն 
մարդ կա յին հա սա րա կութ յան զար
գաց մա նը  զու գըն թաց, ա նընդ հատ 
բա րե լավ վել է:

 Տա րեց տա րի այ գի նե րում նոր 
սոր տեր են հայտն վում` ի րենց յու րա-
հա տուկ պտղատ վութ յամբ և կեն սա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 
Երբ այ գե գոր ծա կան աշ խար հը բնա-
կա նոն հու նով է ըն թա նում` լավ է, բո-
լո րը` թե՛ այ գե գործ, և թե՛ սպա ռո ղը 
ու րա խա նում և հ պար տա նում  են: 
Լավ հո ղա գործ նե րը մեկ-մեկ կա րող 
են բնու թագ րել ի րենց այ գի նե րում 
ա ճող ա մեն մի ծառ, թուփ, այն պես, 
ինչ պես լավ հո վիվն է բնու թագ րում 
հո տում ե ղած ա մեն մի կեն դա նու: 

Բույ սերն էլ փայ փայ ման կա րիք ու-
նեն: Հետ ևա պես` ցան կա ցած հո ղա-
գործ ձգտում է հա ճույք և  արդ յունք 
ստա նալ իր աշ խա տան քից ու վնաս 
չկրել: Ցա վոք ոչ միշտ է մեր ցան կութ-
յու նը կա տար վում, քա նի որ, շատ հա-
ճախ, բնութ յան ար հա վիրք նե րը հան-
կար ծա կիի են բե րում մարդ կանց, և 
ն րանք ի րենց  ան զոր ու միայ նակ են 
զգում: 

 Հետ ևա պես՝ վտան գը մշտա պես 
աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով և  այն կան խե-
լու հա մար, բա ցի մե խա նի կա կան, քի-
միա կան և  այլ ձևե րից, ո րոնք բա վա-
կա նին ծախ սա տար են և պա հան ջում 
են ժա մա նակ, որոշ մասնագետների 
պնդմամբ, կա կրծող նե րին ոչն ցաց-
նե լու  մեկ այլ մատ չե լի, ոչ աշ խա-
տա տար, ոչ շատ տարածված ե ղա-
նակ: Խոս քը վե րա բե րում է սխտո րին, 
սո խին և  այդ ազ գի բույ սե րին, ո րոնք 
կրծող նե րի կող մից չեն  §սիր վում¦, 
օժտ ված են վա նող հատ կութ յամբ:

Ա ռա ջարկվում են նմա նա տիպ 
բույ սերից, հատ կա պես` սխտորը, 
սոխը, տնկել կամ ցա նել ծառերի բնե րի  
շրջա կայ քում` մոտ 0,5-1 մ շա ռավ ղով 
կամ ցան կութ յան  դեպ քում` ամ բողջ 
այ գում: Հա սու նա ցու մից հե տո, մի քա-
նի բույս կա րե լի է թող նել, որ սեր մե րը 
թափ վեն ծա ռաբ նե րի շրջա կայ քում, 
իսկ մնա ցած մա սը հա նել ու օգ տա-
գոր ծել: Մի քա նի տար վա ըն թաց քում 
կա ռա ջա նա բու սա ծածկ, որն ամ բողջ 
այ գին կամ տա րած քը կպաշտ պա նի 
կրծող նե րից: Բու սա ծածկն իր ստոր-
գետն յա ար մա տա յին ցան ցով կնպաս-
տի նաև բույ սե րի ար մատ նե րի պաշտ-
պա նութ յա նը, ինչ պես նաև կկան խի 
հո ղաբլ րակ նե րի ա ռա ջա ցու մը:

Ըստ մասնագետների՝ պայքարի 
այս միջոցը կիրառելի է փոքր ֆեր-
մերային տնտեսությունների համար:

Պ. Ա. Ս տե փան յան
կենսաբանական 

գիտությունների թեկնածու.  
Ռ. î. Ա վե տիս յան  

ֆի զիկ-նյու թա բան  
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Ա րա գա ծոտ նի մար զում մթե րող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հզո րութ յուն
ներն ա վե լա ցել են ա վե լի քան 20 %ով: 
Մար զի տա րած քում գոր ծում են §Âա
մա րա ֆրութ¦, §Իշ խան¦ ՍՊԸ, §Աշ տա
րակ կաթ¦ ՓԲԸ, §Օ շա կա նի գի նու գոր
ծա րան¦ ԲԲԸ, Սա սու նի կի §Ար մե նիա 
վայն¦, Ոս կե վա զի §Հա յա սի¦ գի նու
կոն յա կի և Կո շի §Գոլդն Գ րեյփ ԱրմԱս¦ 
ՍՊԸ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են գյու
ղատն տե սա կան մթերք նե րի վե րամ շա
կում:

Նա խորդ տար վա հա մե մա տութ-
յամբ մարզում բարձ րա ցել է գյու ղատն-
տե սա կան հիմ նա կան մթերք նե րի ապ-
րան քայ նութ յան մա կար դա կը: Այս պես, 

օ րի նակ, ան ցած գյու ղատն տե սա կան 
տա րում, նա խորդ տար վա հա մե-
մա տութ յամբ, գյու ղատն տե սա կան 
հիմ նա կան մթերք նե րի ապ րան քայ-
նութ յան ամ փոփ մա կար դա կը կազ-
մել է 69,7 %` նա խորդ տար վա 69,2 
%-ի դի մաց: Խա ղո ղա գոր ծութ յան 
բնա գա վա ռում այն  կազ մել է 72,8, 
պտղա բու ծութ յան` 63,5, կար տո ֆի լի 
ար տադ րութ յան` 72,3, բան ջա րա բոս-
տա նա յին մշա կա բույ սե րի գծով` 84,2 
%: Ա վե լա ցել է նաև ա նաս նա պա հա-
կան ծագ ման մթերք նե րի ապ րան քայ-
նութ յան մա կար դա կը. Այս պես, կա թի-

նը կազ մել է 65,4, մսի նը` 72,5, ձվի նը` 
57,4 %: Ար տադ րա կան հզո րութ յուն նե-
րի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց, մե ծա ցել 
է նաև մթե րում նե րի ծա վա լը: Մ թե րող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին է հանձն վել 
6900 տ խա ղող` նա խորդ տար վա 6600 
տ դի մաց:

 Մար զում նկա տե լի է նաև ջեր մո-
ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ա վե լաց ման 
մի տում: Մարզ պե տա րա նի գյու ղատն-
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան 
վար չութ յան տվյալ նե րով, ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յուն ներ են գոր ծում` Ոս կե-
վազ, Ա գա րակ, Աշ տա րակ և Օ շա կան 
հա մայնք նե րում: Ջեր մո ցա յին տնտե-

սութ յուն նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը 
Ա րա գա ծոտ նում կազ մում է 26900 քմ: 
Հիմ նա կա նում մշա կում են վա րունգ և 
լո լիկ: Վեր ջին շրջա նում, ել նե լով պա-
հան ջար կից, զար գա նում են նաև ծաղ-
կա ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը:

Ի համեմատ նախորդ տարվա, մար-
զում ա վե լա ցել են նաև մշա կո վի հո ղա-
տա րածք նե րը: Վա րե լա հո ղե րի և բազ-
մամ յա տնկարկ նե րի ծա վա լը կազ մել է 
42804,4 հա` նա խորդ տար վա 41818,3 
հա-ի դի մաց: Վար չութ յան տվյալ նե րով, 
ար ձա նագր վել է նաև ցան քա տա րածք-
նե րի կա ռուց ված քի բա րե լա վում:

§Ցա նում են արդ յու նա վետ, ա վե-
լի մեծ ե կա մուտ ա պա հո վող մշա կա-
բույ սեր, հիմ նա կա նում` բան ջա րե ղեն: 
Ն կա տե լի է նաև բոս տա նա յին և տեխ-
նի կա կան մշա կա բույ սե րի, ինչ պես 
նաև կար տո ֆի լի տե սա կա րար կշռի 
ա վե լա ցում¦,- նշում է վար չութ յան պետ 
Յու րա Ա զատ յա նը: Ըստ նրա` ա վե լա-
ցել են նաև խա ղո ղի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը: Մար զին բնո րոշ է նաև 
ոչ ա վան դա կան մշա կա բույ սե րի ար-
տադ րութ յու նը, ին չի պա հան ջար կը մեր 
հան րա պե տութ յու նում օ րե ցօր ա վե լա-
նում է:

ԱՆԱսՆԱԲՈՒԾՈՒթյԱՆ զԱՐԳԱցՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն
տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ (ԾԻԳ) 
ՊՀի կող մից ի րա կա նաց վող § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե
սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ան ցած տա րի Քա րինջ և Շա մուտ 
հա մայնք նե րում շա հա գործ ման են հանձն վել ջրար բիաց ման 
հա մա կար գեր:

 Շա մու տում նաև ի րա կա նաց վել է ջրըն դու նիչ կա ռույց նե-
րի շի նա րա րութ յուն: Հա ջո ղութ յամբ են ըն թա ցել նաև տեխ-
նի կա յի նո րաց ման աշ խա տանք նե րը: Մար զի Դ սեղ, Քա րինջ 
և Ահ նի ձոր հա մայնք նե րի §Ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո-
րում¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ նե րին հատ կաց վել են 
1-ա կան միա վոր §Բե լա ռուս МТЗ 82,1¦ մակ նի շի տրակ տոր-
ներ:

Ըն թա ցիկ տա րում, ծրագ րի շրջա նակ նե րում, նա խա տես-
ված է մար զի Ար ջուտ, Ծաղ կա բեր, Լեռ նանցք, Մար գա հո-
վիտ և Մե ծա վան հա մայնք նե րում ի րա կա նաց նել հե ռագ նա 
ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման և յայ լա ներ տա նող ճա նա պարհ-
նե րի մաս նա կի վե րա նո րոգ ման և գ յու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման աշ խա տանք ներ: Ի դեպ, ծրագ-
րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, մար զում ար ձա նագր վել է 
ա նաս նագլ խա քա նա կի աճ: 2015թ. հուն վա րի 1-ի դրութ յամբ, 
կո վե րի գլխա քա նակն ա ճել է 1,5, մանր եղ ջե րա վոր նե րի նը` 
1,9, թռչուն նե րի նը` 8,8 %-ով: Զու գա հե ռա բար ա վե լա ցել են 
նաև ա նաս նա բու ծա կան ծագ ման մթերք նե րի ար տադ րութ-
յան ծա վալ նե րը.  կա թի ար տադ րութ յան ծա վա լը` 5,9, մսի նը` 
6,1, ձվի նը` 5%-ով գե րա զան ցում են նա խորդ տար վա ցու ցա-
նիշ նե րը: Ի դեպ, ա վե լի քան 10 տոն նա յով գե րա զանց վել է 
նաև մեղ րի ար տադ րութ յան ծա վա լը:

 Դեռևս 2012թ., ֆրան սիա յի МRЕ-ի (Ա նաս նա բու ծութ յան 
շրջա նա յին տուն) կող մից Լո ռու մարզ կա տա րած փոր ձա-
գի տա կան այ ցի և Լո ռու մարզ պե տի Պ րո վանս Ալպ Կոտ դը 
Ա զուր փո խայ ցե լութ յան արդ յուն քում, հաս տատ վել է § Լո ռու 
մար զում ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մա գոր ծակ-
ցութ յան¦ ծրա գի րը, ո րի նպա տակն է` մար զում, ոչ խա րա-
բու ծութ յան զարգացմանը զուգըթաց, բարձրացնել դրանց 
մթե րատ վութ յու նը¦,- նշում է մարզ պե տա րա նի գյու ղատն-
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Գ րի-
գոր Հա կոբ յա նը: Ն րա տե ղե կաց մամբ` ծրա գիրն ի րա կա նաց-
ման ա ռա ջին փու լում է:

ՏԱՎՈՒՇՈՒՄ ԿԱՎԵԼԱՆԱՆ ցԱՆՔԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐը
Մարտական գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով, îա վու շի մար զում 25300,6 հա վա րե լա հո ղե րից չի մշակ վում 7210,7 հա 

հո ղա տա րածք: Մար զի գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես քե րը կազ մում են 110779,4 հա:
18090 հա փաս տա ցի վա րե լա հո ղե րից, ան ցած գյու ղատն տե սա կան տա րում, ցան քի տակ է դրվել 15482 հա հո ղա տա-

րածք, այն 176 հեկ տա րով գե րա զան ցել է նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը: Զար գա ցած խա ղո ղա գոր ծութ յուն և պտ ղա բու ծութ-
յուն ու նե ցող մար զում մթե րում նե րը հիմ նա կա նում կա տար վում են Իջ ևա նի գի նու գոր ծա րա նի, §Է կո գար դեն¦ և §Այ րու մի 
միրգ¦ ՍՊԸ-նե րի, §Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՓԲԸ Բեր դի մաս նաճ յու ղի, §Եր ևա նի շամ պայն-գի նի նե րի գոր ծա րան¦ 
ԲԲԸ, Դե բե դա վա նի, Տա վու շի և § Բեր դա վա նի գի նու գոր ծա րան¦ ԲԲԸ-ի կող մից: §ՀՀ-ում 2010-2014թթ.-ի ցո րե նի սերմ նա-
բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան զար գաց ման¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, ան ցած գյու ղատն տե սա կան տա րում, մար զի 
Արծ վա բերդ և Բերդ հա մայնք նե րում հիմն վել  են սերմ նա բու ծա կան տնտե սութ յուն ներ (ընդ հա նուր տա րած քը կազ մում է 27 
հա):

 Մար զի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Վա ղար շակ Սու քո յա նի տե ղե կաց մամբ, թար-
մաց վում է նաև մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա յա նը:

§ Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նից Հա յաս տան ներկր ված  § Բե լա ռուս МТЗ-82,1¦ մակ նի շի տրակ տոր նե րից, դրանց ի րա-
ցումն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմ նադ րա մը և ՓՄՁ ներդ րում ներ ՈՒՎԿ-ն` լի զին գա յին ե ղա նա կով, 1-ա կան 
միա վոր ձեռք է բեր վել  Բեր դի, Բագ րա տա շե նի գյու ղա պե տա րան նե րի և Չի նա րի ու Բա րե կա մա վա նան հա մայնք նե րի ֆեր-
մեր նե րի կող մից¦,- նշում է վար չութ յան պե տը: Ըն թա ցիկ տա րում, Վե րին Կար միր Աղբ յուր հա մայն քին կտրա մադր վի մեկ 
հատ հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն: Են թադր վում է, որ տեխ նի կա յի հա վա քա կա յա նի նո րա ցու մից հե տո մար զում կա վե-
լա նա մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րի ծա վա լը:

Մար զա յին լու րե րը` Ն. Սա հակ յա նի

î²ìàôÞ



6²åñÇÉ 16 - 28, 2015 Ã. 
ÃÇí 9 (2064)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԾԱռԱՏուՆԿ ՍպիՏԱԿուՄ
ՄԻæՈՑԱՌՈՒՄØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱյԳԻՆԵՐԻ ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԱյԻՆ խՆԱՄՔը
Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ

յուն նե րի ա ռաջ նա հերթ խնդի
րը, սեղմ ժամ կետ նե րում, վաղ 
գար նա նա յին աշ խա տանք նե րի 
անց կա ցում է: Ագ րո տեխ նի կա
կան մի ջո ցա ռում ե րի ճիշտ և  
ո րա կով կի րա ռում այն կարևո
րա գույն գոր ծոն նե րից է, ո րը 
նպաս տում է պտղա տու ծա ռե
րի բնա կա նոն ա ճին, զար գաց
մանն ու պտղա բեր մա նը: Վաղ 
գար նա նը այ գում կա տար վող 
ա ռա ջին կար ևոր ագ րո տեխ նի
կա կան մի ջո ցա ռում ե րից են` 
պտղա տու ծա ռե րի ձևա վո րում 
ու է տը, ո րոնք պետք է անց կաց
վեն խնամ քով, մեծ պա տաս խա
նատ վութ յամբ և բա նի մա ցութ
յամբ` հաշ վի առ նե լով պտղա
տե սակ նե րի և սոր տե րի կեն սա
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն ներն ու ծա ռե րի հա սա կը: Ե րի տա սարդ ծա ռե րը 
ձևա վո րե լիս, հիմ ա կան խնդի րը` հա մա հա վաք, ա մուր 
կմախ քով, սահ մա նա փակ քա նա կի կմախ քա յին ճյու ղե
րով (57 հատ) սա ղար թի ստեղ ծում է: Եր բեք չպետք է 
մո ռա նալ, որ սա ղար թի ճիշտ ձևա վո րու մը նպաս տում 
է ծա ռե րի վաղ պտղա բեր մանն ու բարձր բեր քատ վութ
յա նը: Մինչ դեռ, ե րի տա սարդ ծա ռե րի ու ժեղ է տը, մաս
նա վո րա պես` ճյու ղե րի խո րը կար ճա ցու մը, ձգձգում  է 
պտղա բե րող կազ մա վո րում ե րի ա ռա ջա ցու մը, նաև 12 
տա րով` ծա ռե րի ժա մա նա կին բեր քատ վութ յան ան ցու
մը: Բեր քատ վութ յան սկզբնա կան շրջա նում, երբ ծա
ռե րի աճն ու ժեղ է, հարկ է 4045 սմ ից բարձր աճ ու
նե ցող շվե րը կար ճաց նել` 1/41/3ի չա փով, հե ռաց նել 
սա ղար թը խտաց նող, ի րար վրա ստվեր գցող, թույլ և 
կախ ըն կած ճյու ղե րը: Երբ ա ճը  սկսում է աս տի ճա նա
բար դան դա ղել` հաս նե լով 3035 սմ ի, անհ րա ժեշտ է 
շվե րի կար ճա ցու մը դա դա րեց նել և կի րա ռել միայն նոս
րա ցում: Իսկ երբ ա ճե ցո ղութ յու նը դան դա ղում է և 1520 
սմ ից չի անց նում, նո րից անհ րա ժեշ տութ յուն է զգաց
վում շվերն ու ճյու ղե րը կար ճաց նել` նպաս տե լով ա ճի 
ու ժե ղաց մանն ու նոր ճյու ղե րի ա ռա ջաց մա նը:

  Կապ ված ծա ռե րի հա սա կի հետ, սա ղար թը 
ձգվում է դե պի վեր, մեր կա նում են կմախ քա յին ճյու ղե
րը, կրճատ վում ա սի միլ յա ցիոն և պտ ղա բե րող մա կե րես
նե րը, պտղա բե րութ յու նը հիմ ա կա նում կենտ րո նա նում 
է սա ղար թի ծայ րա մա սե րում: Այս դեպ քում ար դեն պա
հանջ վում է ե րի տա սար դաց նող էտ, ո րը լի նում է թույլ, 
չա փա վոր և  ա պա` ու ժեղ: Թույլ ե րի տա սար դաց նող է տի 
ժա մա նակ կմախ քա յին և կի սակ մախ քա յին ճյու ղե րը 
պետք է կար ճաց նել 23 տա րե կան, իսկ չա փա վոր ե րի
տա սար դաց ման ժա մա նակ` 46 տա րե կան բնա փայ տի 
վրա: Ներ կա յումս, խոր հուրդ չի տրվում պտղա տու ծա
ռե րի ու ժեղ ե րի տա սար դա ցում, նպա տա կա հար մար է ծե
րա ցած ծա ռե րը քան դել և տն կել նո րե րը: Ծա ռե րի ե րի
տա սար դաց ման ժա մա նակ պետք է  մեծ ու շադ րութ յուն 
դարձ նել նաև այ գու հո ղի մշա կութ յան, պա րար տաց ման 
և  ո ռոգ ման աշ խա տանք նե րին, հա կա ռակ պա րա գա յում` 
ե րի տա սար դաց նող է տը կհան գեց նի բա ցա սա կան հետ
ևանք նե րի: Ե թե դիտ վում է տար բեր պտղա տե սակ նե րի 
ծա ռե րի ցրտա հար վա ծութ յուն, ո րի աս տի ճա նի ճիշտ ո րո
շու մը դժվար է, այդ դեպ քում ծա ռե րի է տը պետք է կա տա
րել բող բոջ նե րի բաց վե լուց և  ա ճի սկսվե լուց հե տո, երբ 
լրիվ դրսևոր վում են  վնաս վա ծութ յան չա փե րը: 

Վաղ գար նա նը կար ևոր վում է պտղա տու ծա ռե րի սա
նի տա րա կան է տը և  բույ սե րի հի վան դութ յուն նե րի և վն ա
սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը. կա տար վում 
են բնի, կմախ քա յին ճյու ղե րի մաքր ման աշ խա տանք ներ` 
մե տաղ յա քե րիչ նե րով, այ նու հետև սպի տա կե ցում` կրա
կա թի ջրա յին լու ծույ թով: 

 Այ գու հո ղի քե շի գա լուն պես, պետք է սկսել միջ
շար քա յին և մերձբ նա յին տա րա ծութ յուն նե րի մշա կութ յու
նը, ին չը նպաս տում է ծա ռե րի ար մատ նե րի տա րած ման 
սահ ման նե րում խո նա վութ յան կու տակ մանն ու պահ պան
մա նը, օ դա փո խութ յան լա վաց մա նը, մո լա խո տե րի ոչն
չաց մանն ու հո ղի կեղ ևա կալ ման վե րաց մա նը: Ե թե այ գին 
աշ նա նը չի վար վել, ա պա միջ շար քա յին տա րա ծութ յուն
նե րում վա րը հնդա վոր նե րի մոտ կա տար վում է 2022 սմ, 
կո րի զա վոր նե րի մոտ` 1618 սմ, իսկ ծա ռե րի մերձբ նա յին 

տա րա ծութ յու նում` 1012 սմ  խո րութ յամբ` չվնա սե լով ար
մա տա յին հա մա կար գին: Այ գու հո ղի միջ շար քա յին տա
րա ծութ յուն նե րի ճիշտ օգ տա գոր ծու մը և մ շակ վող բույ սե րի 
ճիշտ հա ջոր դա կա նութ յու նը զգա լիո րեն բարձ րաց նում են  
պտղա տու ծա ռե րի աճն ու պտղա բե րութ յու նը: Պտ ղա տու 
այ գի նե րում պետք է կի րա ռել հո ղի պահ պան ման այն պի
սի հա մա կար գեր, ո րոնք  ոչ միայն կկա սեց նեն բեր րիութ
յան ան կու մը, այլև կնպաս տեն դրա բա րե լավ մա նը: Սո
վո րա բար, ե րի տա սարդ այ գի նե րում խոր հուրդ է տրվում 
մշա կել այն պի սի բու սա տե սակ ներ, ո րոնք կնպաս տեն 
հո ղի բեր րիութ յան բա րե լավ մանն ու լրա ցու ցիչ ե կամ տի 
ստաց մա նը: Պտ ղա բե րող այ գի նե րում հո ղը պահ պա նե լու 
հա մար նպա տա կա հար մար է կի րա ռել  կա նաչ պա րար
տաց ման, սև ցե լի և  ար հես տա կան ճմա կալ ման հա մա
կար գե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ հեր թա կա նութ յուն: Այս
տեղ կա նաչ պա րար տա ցու մը պետք է լի նի ա ռաջ նա յին, 
սև ցե լը` երկ րոր դա կան, իսկ ար հես տա կան ճմա կա լու մը 
կրի պար բե րա կան բնույթ:

Ե թե այ գին աշ նա նը չի պա րար տաց վել, ա պա գար
նա նը, վա րի և բա ժակ նե րի փո րի ժա մա նակ, ե րի տա սարդ 
այ գի նե րի 1 հաին տրվում է 1015 տ փ տած կամ կի սա քայ
քայ ված գո մաղբ, միա ժա մա նակ` ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա
կան և կա լիու մա կան  4560 կգ, իսկ պտղա բե րող այ գի նե
րին` հա մա պա տաս խա նա բար` 1520 տ գո մաղբ, 90120 
կգ հան քա յին պա րար տան յու թեր` ազ դող նյու թի հաշ վով: 
Ա զո տա կան պա րար տան յու թե րով սնու ցու մը կա տար վում 
է հետև յալ չա փա բա ժին նե րով` ե րի տա սարդ այ գի նե րում` 
1 հաին` 3040 կգ, իսկ պտղա բե րող այ գի նե րում` 5060 
կգ` ազ դող նյու թի հաշ վով: Պա րար տան յու թե րը  հող են  
մտցվում 2530 սմ խո րութ յամբ, ո րի դեպ քում ար մատ նե
րը  կա րո ղա նում են անհ րա ժեշտ չա փով օգտ վել դրա նից: 
Միա ժա մա նակ զգա լիո րեն բարձ րա նում է պա րար տաց
ման և ս նուց ման արդ յու նա վե տութ յու նը: Այ գու պա րար
տաց մանն ու հո ղի մշա կութ յա նը զու գըն թաց, պատ րաս
տում են ո ռոգ ման ա կոս ներ և ձեռ նա մուխ լի նում այ գի նե
րի ա ռատ ջրման, ո րը նպաս տում է ծա ռե րի օր գան նե րում 
ջրի և սնն դան յու թե րի տե ղա շար ժի ա րա գաց մա նը, վնաս
վա ծութ յան հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը, բեր քի պահ պան
մանն ու պտուղ նե րի խո շո րաց մա նը: Ծա ռե րի ո ռո գու մից 
մե ծա պես կախ ված է նաև  կա յուն և բարձր բեր քի ստա
ցու մը: Պտ ղա տու ծա ռե րը ջրի մեծ պա հանջ են զգում, 
հատ կա պես` տերև նե րի և շ վե րի ա ռա ջաց ման, բուռն ա ճի 
ու պտղա լի ցի, ինչ պես նաև` պտղա բող բոջ նե րի հիմ ադր
ման և ձ ևա վոր ման ժա մա նակ: Խոր հուրդ է տրվում ա ռա
ջին ջու րը տալ վաղ գար նա նը` մինչև բող բոջ նե րի բաց
վե լը, երկ րոր դը` ծաղ կա թա փից, եր րոր դը` պտղա թա փից 
ան մի ջա պես  հե տո: Ջ րում ե րի քա նա կը, ժամ կետ նե րը, 
չա փա բա ժին նե րը կախ ված են աճ ման մի ջա վայ րի պայ
ման նե րից, պտղա տե սակ նե րի կեն սա բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րից, պատ վաս տա կա լից և ծա ռե րի 
հա սա կից: Հան րա պե տութ յու նում մշակ վող հիմ ա կան 
պտղա տե սակ նե րի պա հան ջը ջրի նկատ մամբ միա տե
սակ չէ, ա ռա վել պա հանջ կոտ են` սա լո րե նին, տան ձե նին, 
խնձո րե նին, կե ռա սե նին, ա վե լի քիչ` բա լե նին, դեղ ձե նին, 
ծի րա նե նին և ն շե նին:   

Գա գիկ Սանթ րոս յան, 
ՀԱԱՀ Ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, 

գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցե նտ

ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը, ցե
ղաս պա նութ յան 100րդ տա րե լի ցի հետ կապ ված,  
հան դես էր ե կել նա խա ձեռ նութ յամբ, ո րի շրջա նակ
նե րում §Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի մի ջո ցով, ան հա տույց 
բարձ րար ժեք ծա ռա տե սակ նե րի տնկի ներ էին տրա
մադր վել հա մայնք նե րին` հան րա պե տութ յուն ամ բողջ 
տա րած քում ծա ռա տունկ ի րա կա նաց նե լու նպա տա
կով։

 Վեր ջերս, Լո ռու մարզ պե տի նա խա ձեռ նութ յամբ և 
գ յու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ-
յան ա ջակ ցութ յամբ, Ս պի տակ քա ղա քի Սուրբ Հա րութ-
յուն ե կե ղե ցու բա կում տե ղի ու նե ցավ նմա նա տիպ ծա-
ռա տունկ։ Տնկ վե ցին բազ մա թիվ տնկի ներ։

 Ծա ռա տուն կին մաս նակ ցում էին Լո ռու մարզ պե-
տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պա հա պա նութ-
յան վար չութ յան պետ Գ րի գոր Հա կոբ յա նը, Ս պի տա-
կի քա ղա քա պետ` Գա գիկ Սա հակ յա նը, Լո ռու ԳԱՄԿ-ի 
տնօ րեն Ման վել Գ րի գոր յա նը, վար չութ յան մաս նա-
գետ ներ, ԳԱՄԿ-ի և  քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա-
կից ներ ու պաշ տո նա տար այլ ան ձինք։ Ի րենց օգ նութ-
յունն ա ռա ջար կե ցին նաև Սուրբ Հա րութ յուն ե կե ղե ցու 
հոգ ևոր հո վիվ Հայր Ա վե տի քը, ե կե ղե ցու սպա սա վոր-
նե րը և Ս պի տա կի քա ղա քա ցի նե րը։ Մաս նա կից նե րը 
ջանք ու ե ռանդ չխնա յե ցին`  ե կե ղե ցու հա րա կից տա-
րած քը կա նա չա պա տե լու և բա րե կար գե լու հա մար։ 
Ծա ռա տուն կի մաս նա կից նե րից յու րա քանչ յու րը՝ մեկ 
ծառ տնկե լով, իր հար գան քի տուր քը մա տու ցեց Հա յոց 
Մեծ Ե ղեռ նի ան մեղ զո հե րի հի շա տա կին։

Կա րի նե Ա դամ յան
Լո ռու  ԳԱՄԿ

ԽրԱԽուՍՎուՄ եՆ ԳորԾԱրԱր 
ԿԱՆԱյք

§Գ յուղմ թեր քի ար տադ րութ յան ո լոր տի կին հե րոս¦ 
ծրա գիրը և մր ցա նա կա բաշ խութ յունն ի րա կա նաց
վել են դեռևս 2012թ.` § Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա
նանց ա սո ցիա ցիա յի¦ և ՕՔՍՖԱՄի կող մից` վեր ջի նիս 
§ԱՃԵՑՆԵՆՔ¦ (GROW) հա մաշ խար հա յին քա րո զար շա
վի շրջա նակ նե րում:

 ՀԵԿԱ-ի տվյալ նե րով, մինչ օրս,  ՀՀ մար զե րից 
գյուղմ թեր քի ար տադ րութ յան ո լոր տի կին հե րո սի կոչ-
մանն են ար ժա նա ցել 20 կա նայք: Ծ րագ րի շրջա նակ-
նե րում,  խրա խու սա կան մրցա նա կի են ար ժա նա ցել 
գյու ղատն տե սա կան սպա ռո ղա կան 6 կոո պե րա տիվ-
ներ, դրանց կից գոր ծող կա նանց 1 կո մի տե և գ յուղմ-
թեր քի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 16 կա նայք: §Մր-
ցա նա կա բաշ խութ յու նը մի ջոց է` բա ցա հայ տե լու այն 
կա նանց, ով քեր գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում սննդի 
ար տադ րութ յան (գյու ղատն տե սութ յուն, ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն) ո լոր տում, միա ժա մա նակ խրա խու սե լու 
բնա պահ պա նո րեն մա քուր սնունդ ար տադ րող այն կա-
նանց, ով քեր բա ցա ռիկ և  օ րի նա կե լի ներդ րում են կա-
տա րել ի րենց ըն տա նիք նե րի և հա մայնք նե րի զար գաց-
ման ուղ ղութ յամբ¦,-ա սում է ՀԵԿԱ-ի նա խա գահ Լի լիթ 
Ա սատր յա նը:

§Գ յուղմ թեր քի ար տադ րութ յան ո լոր տի կին հե րոս¦ 
մրցույ թի նպա տակն է` խրա խու սել ՀՀ-ում գյու ղատն-
տե սութ յան և ֆեր մե րա յին տնտե սութ յան ո լորտ նե րում 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող և հա ջո ղութ յան հա սած կա-
նանց, ում հա ջող վել է ի րա կա նաց նել դրա կան փո փո-
խութ յուն ներ և ն պաս տել տե ղա կան հա մայն քի կա յուն 
զար գաց մա նը: Ի դեպ, ՀԵԿԱ-ն  իր 10 տար վա գոր ծու-
նեութ յան ըն թաց քում, Եր ևա նում և ՀՀ մար զե րում հիմ-
նել է կա նանց կող մից ղե կա վար վող ա վե լի քան 20 փոքր 
ձեռ նար կութ յուն, ըն տա նե կան, ֆեր մե րա յին տնտե-
սութ յուն ներ և  ար տադ րա մա սեր:

Ն.Սահակյան
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Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մշակ վող պտղա տու այ գի
նե րին, հի վան դութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ, մեծ վնաս են հասց նում 
նաև  վնա սա տու նե րը: Վեր ջին ժա մա նակ ներս բա վա կա նին տա
րա ծում է գտել  թե փու կաթ ևա վոր նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող` 
Recurvaria nanella HB (տեր ևաո լոր) վնա սա տուն: Վ նա սում է խնձո
րե նուն և հատ կա պես` ծի րա նե նուն: Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի թե
րի ի րա կա նաց ման և  եր բեմն` բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում, բեր քի 
մեծ կո րուստ է գրանց վում: Այդ իսկ պատ ճա ռով, անհ րա ժեշտ է ժա
մա նա կին բա ցա հայ տել և  ին տեգ րաց ված պայ քար կազ մա կեր պել 
վնա սա տո ւի դեմ:

 ԿԵՆ ՍԱ ԿԵՐ ՊԸ. 
Թի թե ռը մոխ րա գույն է, թևե րի 

բաց ված քը` 9-11 մմ: Առջ ևի զույգ 
թևե րը նեղ են, մոխ րա գույն և  
ի րենց վրա կրում են եր կու սև, նեղ, 
թեք շեր տեր: Հետ ևի զույգ թևե րը 
մոխ րա գույն են: 

Ձուն դեղ նա վուն է, է լիպ սաձև: 
Ձ վե րից նոր դուրս ե կած թրթու րը 
բաց դեղ նա վուն է, հա սա կա վո րը` 

կա նա չա վուն: Հարսն յա կը դարչ նա-
գույն է, շատ թույլ դեղ նա կա նա չա-
վուն ե րան գով, փայ լուն: Ձ մե ռում 
է թրթուր փու լում, սպի տակ  մե-
տաք սե բո ժո ժում, հարսն յա կա-
վոր վում  մա յի սի  վեր ջե րին` ծա-
ռի ճյու ղե րի  կի սա պոկ կեղև նե րի 
տակ: Թի թեռ նե րի թռիչ քը սկսվում է 
հու նի սի սկզբնե րին և  ա վարտ վում  
նույն ամս վա վեր ջին: Ձ վադ րում 
են տերև նե րի ներք ևի ե րե սին, ջղե-
րի կող քին հատ-հատ:  Ձ վադ րու մից 12-13  օր հե տո դուրս է գա լիս  
թրթու րը և  ան մի ջա պես մտնում  տերևի հյուս ված քի մեջ և սն վե լով` 

ա ռա ջաց նում  նեղ, ոչ եր կա րա-
վուն ա կան, ո րը  հե տա գա յում 
ստա նում է բնո րոշ ճյու ղա վոր-
ված ձև: Թր թուր ներն ա կան ված 
տերև նե րը թող նում և ձ մեռ ման 
են անց նում օ գոս տո սի վեր ջե րից 
մինչև հոկ տեմ բե րի վեր ջե րը: Տա-
րե կան տա լիս է մեկ սե րունդ:

Ռե կուր վա րիան վնա սում է 
պտղա տու ծա ռա տե սակ նե րին: 

Ա ռանձ նա պես ու ժեղ է վնա սում ծի րա նե նուն և դեղ ձե նուն:
Վ նա սի ախ տա նիշ նե րը:  Վաղ գար նա նը, ծա ռե րի հյու թա շար-

ժութ յու նը սկսվե լու հետ մեկ տեղ, թրթուր նե րը դուրս են գա լիս թաքս-
տոց նե րից, ծաղ կա կո թու նի մոտ կրծե լով` բա ժա կա թեր թե րը մտնում 
են ծաղ կա կո կո նի մեջ՝ սնվե լով ա ռէջք նե րով և վար սան դով: Սկզբ նա-
կան շրջա նում թրթուր նե րը վնա սում են ստո րին ճյու ղե րի ծաղ կա կո-
կոն նե րին, աս տի ճա նա բար տե ղա փոխ վում են ծա ռի վե րին ճյու ղե րի 
վրա և սն վում կո կոն նե րի պա րու նա կութ յամբ:  Վ նաս ված ծաղ կա կո-
կոն նե րը չեն բաց վում, և պտ ղա գո յա ցում տե ղի չի ու նե նում: Տեր ևա-
բող բոջ նե րի ուռչ ման շրջա նում թրթուր նե րը մտնում են դեռ չբաց ված 
տեր ևա բող բո ջի մեջ և սն վում  դրա պա րու նա կութ յամբ: Հե տա գա-
յում բաց վող տերև նե րի գա գաթ նե րը ոս տայ նով միաց նում են ի րար 
և շա րու նա կում սննդա ռութ յու նը:

Վաղ գար նա նը վնա սա տո ւի բա ցա հայտ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է ու սում նա սի րել ծի րա նե նու 2-4 տա րե կան ճյու ղե րի կեղ ևի տակ և  
ո րոշ քա նա կութ յամբ էլ` թափ ված տերև նե րի տակ, քա նի որ թրթուր-
նե րը ձմե ռում են այդ վայ րե րում:  Պետք է հաշ վի առ նել, որ ռե կուր-
վա րիա յի թրթուր նե րը 10-15 օր  վա րում են թաքն ված կյանք: Վ նա-
սա տո ւին բա ցա հայ տե լու հա մար  անհ րա ժեշտ է բա ժա կա թեր թե րի 
վրա փնտրել թրթուր նե րի կող մից բաց ված անց քե րը, ո րոնք շրջա-
պատ ված են լի նում ար տա թո րան քով և  ոս տայ նով:
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Ագ րո տեխ նի կա կան մե թոդ.  Գար նա նը  փո րել ծա ռե րի մերձբ նա-
յին տա րա ծութ յուն նե րը, ո րը նպաս տում է հո ղում ձմե ռող թրթուր նե-
րի ոչն չաց մա նը: Է տի ժա մա նակ կտրել և  այ րել հի վանդ, չո րա ցած 
ճյու ղե րը:

Մե խա նի կա կան մե թոդ. Ծա ռե րի բնե րը, կմախ քա յին ճյու ղե րի 
հիմ քե րը,  ինչ պես նաև 2-4 տա րե կան ճյու ղե րը մաք րել չոր, կի սա-
պոկ կեղև նե րից` բութ, մե տաղ յա քե րիչ նե րով, ա պա  խնամ քով հա-
վա քել սա վա նի վրա և  այ րել, իսկ ծա ռե րի բնե րը և կ մախ քա յին ճյու-
ղերիհիմքերըսպիտակեցնել20%կրակաթով:Հավաքելևայ•ուց
հեռացնել թափված տերևներն ու բուսական այլ մնացորդները:

Քի միա կան պայ քար:  
Կախ ված տա րա ծաշր ջա նի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից`  

գար նա նը թրթուր նե րի թաքս տոց նե րից դուրս գա լու շրջա նում, 
դրանց դեմ պայ քա րել   Կա լիպ սո 0,03% (3 մլ-10 լիտր ջրին), Դուրս-
բան 0,2% (20 մլ-10 լիտր ջրին), Զո լոն 0,3% (30 մլ-10 լիտր ջրին), Մո-
վեն տո 0,15% (15 մլ-10 լիտր ջրին), Սա լոս 0,3% (30 մլ-10 լիտր ջրին) 
պատ րաս տուկ նե րով: 

 
  Ար մե նակ Տեր-Գ րի գոր յան,
    գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու,
            Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ագ րա րա յին Հա մալ սա րան
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RecuRvaRia nanella HB

 Նկ. 1 Ռեկուրվարիայի թրթուրը

  Նկ. 2 Հարսնյակը 

 Նկ. 3 Հասուն

հԱՇՏՎԵԼՈՒ հԻՄՔԵՐ ԿԱՆ
Գե նե տի կո րեն մո դի ֆի կաց ված օր

գա նիզմ նե րի աս պա րե զում 2 հա կա
դարձ հո սանք նե րի դի նա միկ հա վա սա
րակշ ռում է տե ղի ու նե նում, որն ար դեն 
բա ցա հայ տում է այդ վի ճա հա րույց 
ֆե նո մե նի հե տա գա զար գաց ման մի
տում նե րը: 

Մի կող մից` հնա րա վոր ա ղե տա լի 
հետևանք նե րը մարդ կանց մոտ, ե թե ոչ սար-
սափ, ա պա լուրջ մտա հո գութ յուն են ա ռա-
ջաց նում, և  այս բա նա կի ող ջա միտ մասն 
ա ռա ջար կում է գիտ նա կան նե րին ա վե լի լուրջ 
մո տե նալ տևա կան փոր ձար կում նե րին, քա-
նի որ դրանք, այ նո ւա մե նայ նիվ, նաև լուրջ 
ա ռա վե լութ յուն ներ ու նեն ա վան դա կան մշա-
կա բույ սե րի նկատ մամբ (ո րոշ պայ ման նե-
րի բա վա րար ման պա րա գա յում, կա րող են 
ա պա հո վութ յամբ կի րառ վել): Մ յուս կող մից` 
շտա պո ղա կա նութ յա նը ող ջամ տութ յուն գե-
րա դա սող գիտ նա կան ներն ար դեն գնում են 
դրված պայ ման նե րի բա վա րար ման ճա նա-
պար հով, ո րի արդ յուն քում` ԳՄ օր գա նիզմ նե-
րը, ո րոշ նա հան ջից հե տո, պատ րաստ վում են 
լուրջ գրո հի. ինչ պես կան խա տե սում են բնա-
գա վա ռի հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ նե րը, մո-
տա կա 2 տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում գյու-
ղատն տե սա կան հիմ նա կան մշա կա բույ սե րի 
սեր մե րի 80 տո կո սը մո դի ֆի կաց ված ձևով 
են հող մտնե լու: Սո յա յի հետ, որ զբա ղեց նում 
է աշ խար հում 83 մլն հա, այն ար դեն տե ղի 
է ու նե ցել. ա մեն 5 հեկ տա րից 4-ը ցան վում է 
այդ պի սի սեր մե րով: Ե գիպ տա ցո րենն ու հլա-
ծու կը 30-ա կան տո կոս ցու ցա նի շով, գրա վում 
են 2-3-րդ տե ղե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ, ԳՄ 
մշա կա բույ սե րը զբա ղեց նում են երկ րագն դի 
վրա 180 մլն հա տա րածք. վեր ջին 20 տա րում 
դրանք ա ճել են 100-պա տիկ:

ԳՄՕ մշա կա բույ սե րի տա րած ման ոչ 
պա կաս կռվան է հան դի սա նում դրանք մշա-
կող գյու ղա ցու ստա ցած ե կա մու տը. ԱՄՆ-ում 
մեկ հեկ տար մո դի ֆի կաց ված ե գիպ տա ցո-
րեն մշա կող ֆեր մե րը ստա նում է 1171 դո լար 
մա քուր ե կա մուտ, իսկ սո յա` 867 դո լար, այն 
դեպ քում, երբ սո վո րա կան ցո րեն մշա կե լիս, 
մա քուր ե կա մու տը չի գե րա զան ցում 375 դո-
լա րը:

 Բայց սա դեռ չի նշա նա կում, որ ԳՄ սեր-
մե րին աշ խար հով մեկ հաղ թար շավ է սպա-
սում: Ընդ հա կա ռա կը, պար տա դիր տևա կան 
դաշ տա յին փոր ձար կում նե րին դեռ նա խոր դե-
լու են բո լոր հնա րա վոր ռիս կե րի ման րակր-
կիտ լա բո րա տոր դի տար կում ներն ու գնա-
հա տում նե րը: Բա ցի այդ, ի րենց խոս քը դեռ 
պետք է ա սեն երկ րի պե տա կան է կո լո գիա-
կան փոր ձա գի տութ յու նը և սոր տի պե տա կան 
ռե գիստ րա ցիա յի թա փան ցիկ գոր ծե լա կար-
գը, որ տեղ` բա ցի դաշ տա յին փոր ձար կում նե-
րից, ներգ րավ ված է կեն սա բա նա կան անվ-
տան գութ յան գնա հա տու մը, ո րոնք միա սին 
տևում են 4-5 տա րի: Շատ երկր նե րում դեռ 

պետք է ստեղծ վեն հա մա պա տաս խան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ, տվյալ նե րի պահոց, լա-
բո րա տո րիա ներ (մեր հան րա պե տութ յու նում 
այս գոր ծըն թացն ար դեն սկիզբ է ա ռել), մե-
թո դա բա նութ յուն, մո նի տո րին գի հա մա կարգ, 
ինչ պես նաև պատ րաստ վեն հա մա պա տաս-
խան մաս նա գետ ներ:

Եվ այդ չա րիք հա մար վող սուբս տան ցից 
փրկութ յան սուբս տանց ձեռք բե րե լու ճա նա-
պար հին, որ ուր վագծ վում է, և մեծ հա ջո ղութ-
յուն է ու նե նա լու` ա պա հո վե լով հա մա կար գա-

յին զար գա ցում և բար գա վա ճութ յուն, ինչ-
պես միշտ, անհ րա ժեշտ կլի նեն և մեծ ներդ-
րում ներ:

Որ պես զի այս գոր ծըն թաց նե րը զար-
գա նան ըստ ժա մա նա կա ցույ ցի, պետք է որ 
եր կի րը հնա րա վո րինս ա պա հով ված լի նի 
անհ րա ժեշտ մշա կա բույ սե րի ա վան դա կան 
սեր մա տե սակ նե րով և ս տիպ ված չլի նի դի մե-
լու շու տա փույթ չմտած ված ծրագ րե րի, այն 
է` անհ րա ժեշտ սեր մա ցո ւի չնա խա տես ված 
ներկ րում և  օգ տա գոր ծում` ա ռանց անհ րա-
ժեշտ պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի կի-
րառ ման:

Ինչ քան հեշտ է ա ռանց եր կար-բա րակ 
մտա ծե լու բա ցել դար պաս ներն ու գրկա-
բաց ըն դու նել հիմ նա կան գյու ղատն տե սա-
կան մշա կա բույ սե րի ԳՄՕ սեր մե րը, նույն քան 
հեշտ է խուլ պատ նեշ դնել դրանց առջև և 
ձ ևա նալ, որ նման եր ևույթ աշ խար հում ընդ-
հան րա պես գո յութ յուն չու նի, և ն ման խնդրի 
լուծ ման անհ րա ժեշ տութ յուն չկա: Ի րա կա-
նում խնդի րը բարդ է և դժ վար լու ծե լի, բայց 
այդ լու ծումն անհ րա ժեշտ է, ո րով հետև կբե րի 
ար դի գյու ղատն տե սութ յան շատ խնդիր նե րի 
լուծ մա նը: Բա ցի բարձր բեր քից և  ե կամ տա-
բե րութ յու նից, այս տեղ լուծ վում է ոչ պա կաս 
կար ևոր` քի մի կատ նե րի կի րառ ման նվա զեց-
ման, այ սինքն` նույն շրջա պա տի վրա բեռն-
վա ծութ յան նվա զեց ման խնդի րը:    

Վ Հ

Ծրագիր

ԱՋԱԿցՈՒթյՈՒՆ  հԱՄԱյՆՔՆԵՐԻՆ
 Հե տաքր քիր, հա ճե լի ու արդ յու նա վետ է հա մա գոր ծակ ցել մի կազ մա կեր պութ յան 

հետ, ո րը մեծ հե ղի նա կութ յուն է վա յե լում Հա յաս տա նում, հատ կա պես՝ այն հա մայնք
նե րում ու շրջան նե րում, որ տեղ աղ քա տութ յան մակարդակը համեմատաբար բարձր է:

Լոռու, Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերում մենք ականատես եղանք տնտեսական
զարգացման՝ World Vision-ի («Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման և բարեգործական
միջազգայինկազմակերպություն)կողմիցիրականացվողայնպիսիծրագրերի,որոնցշնոր-
հիվհամայնքներումստեղծվումենֆերմերայինևկանանցխմբեր:WorldVision-իերիտա-
սարդ,բայցարդենիսկշատհմուտաշխատակիցներնայսխմբերիկողքինենգյուղատնտե-
սականարտադրանքըհողիցմինչևշուկահասցնելուողջընթացքում:Նրանցաջակցության
շնորհիվ,ֆերմերայինխմբերինհաջողվումէգյուղատնտեսությունը՝հաճելիզբաղմունքից
կամնվազագյունապրուստվաստակելումիջոցիցվերածելկայունեկամտիաղբյուրի:

World Vision-ի կողմից ստեղծված խմբերն ստանում են շարունակական ուսուցում և
ստացված գիտելիքները կիրառում իրենց իսկ տնտեսություններում: Խմբի անդամ երն
իրենցփորձնուգիտելիքներըկիսումեննաևհամայնքիայլշահագրգիռբնակիչներիհետ:

Վայրիուտելիբույսերիևդեղաբույսերի,ոչավանդականմշակաբույսերի,հատապտուղ-
ներիաճեցմանմիշարքծրագրերենիրականացվելհամայնքներում:§Կանաչարահետն¦  
այսուհետպարբերաբարկանդրադառնաայդծրագրերին:

§ Կա նաչ ա րա հետ¦  ՀԿ
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1 ï³ñí³ ·ÇÝÁª 8100 ¹ñ³Ù

6 ³Ùëí³ÝÁª       4050 ¹ñ³Ù

1 Ñ³Ù³ñÇÝÁª     1350 ¹ñ³Ù

1 ï³ñí³ ·ÇÝÁª 3960 ¹ñ³Ù
6 ³Ùëí³ÝÁª       1980 ¹ñ³Ù
1 Ñ³Ù³ñÇÝÁª       120 ¹ñ³Ù

 հաջողության և հարստության ծաղիկ`  Պիոն
 Պիո նը (լատ.՝ paeonia) քաջ

վար դազ գի նե րի ըն տա նի քի 
բազ մամ յա խո տա բույ սե րի ցե
ղին պատ կա նող ծա ղիկ է: Ծաղ
կի հա յե րեն հա մար ժե քը  քաջ
վարդն է, ո րի հայ րե նի քը Չի նաս
տանն է: Ա նվանման ստեղծ ման 
մա սին կան բազ մա թիվ վար
կած ներ, սա կայն, ա մե նաշր ջա
նառ վող նե րը եր կուսն են.

Ըստ պատ մա կան աղբ յուր
նե րի՝ պիո նը կոչ վել է ի պա տիվ 
Պաեո նիա կոչ վող տե ղան քի, որ
տեղ ա ճել է նրա տե սակ նե րից 
ա մե նա գե ղե ցի կը:

Ըստ հու նա կան դի ցա բա
նութ յան՝ Պիո նը  ե ղել է Էս կու լա
պիո սի տա ղան դա վոր ա շա կեր տը, 
ո րը մի ան գամ բու ժել է անդ րաշ
խար հի տի րա կա լին ՝ Պ լու տո նին, 
ում վի րա վո րել էր Հեր կու լե սը: 
Իր ա շա կեր տի կող մից Պ լու տո
նի զար մա նահ րաշ բու ժու մը նա
խանձ է ա ռա ջաց նում բժշկա պե
տի մոտ, և նա ո րո շում է սպա նել 
Պիո նին, սա կայն Պ լու տո նը, ի մա
նա լով բժշկի չար մտադ րութ յան 
մա սին, Պիո նին վե րա ծում է մի 
շատ գե ղե ցիկ ու օգ տա կար հատ
կութ յուն նե րով լի դե ղա բույ սի՝ ի 
նշան ե րախ տա գի տութ յան:

Հայտ նի է քաջ վար դի մոտ 
40 տե սակ. Հա յաս տա նում` հիմ
նա կա նում ա ճում է Ս յու նի քի մար
զում: Ա ճում է թփուտ նե րում և մա

ցա ռուտ նե րում: Ծաղ կում է մա յի
սից մինչև հու լի սի կե սերն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Գ րանց
ված է Կար միր գրքում:

Քաջ վար դը սեն յա կա յին 
բույս չէ, և  այդ պայ ման նե րում: 
Այն սեն յա կա յին պայ ման նե
րում շատ հազ վա դեպ է ա ճում: 
Պիոն նե րի գույ ներն ու նեն ի րենց 
հստակ բա ժա նում ե րը: Ս պի տակ 
պիոն նե րը հա մար վում են դա սա
կան, և շատ հա ճախ, նվի րում են  
հիմ ա կա նում ման կա վարժ նե
րին: Վար դա գույն պիոն նե րը նվի
րում են հիմ ա կա նում կա նանց և  
աղ ջիկ նե րին, իսկ մուգ կար միր 
պիոն նե րի են ար ժա նա նում ու
ժեղ, գոր ծուն յա կա նայք, եր բեմ՝ 
նույ նիսկ տղա մար դիկ: 

Ծաղ կի տար բե րա կիչ հատ
կութ յուն ներն են` փար թամ թփե
րը, ծաղ կի ճոխ շեր տերն ու վառ 
գույ նը: Յու րա քանչ յուր այ գե պան 
գի տի, որ դե կո րա տիվ բույ սե
րի գրավ չութ յու նը կախ ված է 
սա ղարթ թփե րից, գույ նե րից և 
ծաղ կի չա փե րից: Պիո նի գրավ
չութ յան գաղտ նիքն իր փար թամ 
թփե րի, հինգ և  ա վե լի շեր տեր ու
նե ցող ծաղ կի և  ուռ ճաց ված կո կո
նի մեջ է:

 Ճա պո նիա յում այս ծա ղիկն 
ա մոթ խա ծութ յան, սի րո, հո գու 
ազն վութ յան, հա ջո ղութ յան և 
բա րե կե ցութ յան խորհր դա նիշ է: 

Իսկ Պա կիս տա նում, Ցեյ լո նում և 
Հնդ կաս տա նում քաջ վար դը հա
մար վում է հի մար հպար տութ յան 
խորհր դա նիշ: Եր բեմ` նրանք 
պիո նին հա մե մա տում են մե ծա
միտ, ե սա սեր ու հան դուգն մարդ

կանց հետ: Եվ րո պա յում ծա ղիկ
նե րի լեզ վով պիո նը նշա նա կում է 
կրա կոտ սեր: 

ԱՄՆի յու րա քանչ յուր նա
հանգ ու նի ի րեն խորհր դան շող 
ծա ղի կը: Ին դիա նա նա հան
գի խորհր դա նիշ ծա ղի կը հենց 
պիոնն է:

օԳ ՏԱ ԿԱր
 հԱՏ Կութ ուՆ Նե րը

Հին Հու նաս տա նում այս 
ծա ղի կը հա մար վել է եր կա րա կե
ցութ յան, ա պա քին ման, բժշկման 
խորհր դա նիշ: Շ նոր հա լի ու տա

ղան դա շատ հույն բժիշկ նե րին 
ան վա նել են «պիոն ներ» կամ 
«պիո նա կան ներ»: Հույ նե րը կար
ծում էին, որ պիոնն ու նի հրա շա լի 
բու ժա կան հատ կութ յուն ներ և  օգ
նում է հեղ ձու կի ժա մա նակ:

Պիոնն ու նի ման րէաս
պան հատ կութ յուն ներ: Բու ժում 

է ստա մոք սի խո ցե րը, նյար դա յին 
խնդիր նե րը, հանգս տաց նում է 
հա զը: Պիո նի տերև նե րից ստաց
ված թուրմ օգ տա գոր ծում են մա
զե րի ար մատ ներն ամ րաց նե լու 
հա մար, սա կայն պետք է ի մա նալ 
նաև, որ պիո նը թու նա վոր բույս է, 
ուստի մինչև դրա օգ տա գոր ծու
մը, անհ րա ժեշտ է խորհր դակ ցել 
բժշկի հետ: Սր տի ցա վե րի դեպ
քում նույն պես քիչ քա նա կութ յամբ 
խմում են պիո նի թուրմ: Վեր ջերս 
ռուս գիտ նա կան նե րը պար զել են, 
որ այն նաև նվա զեց նում է ար յան 
մա կար դե լիութ յու նը և, նույ նիսկ, 
ներծ ծում է թրոմ բը: Ա մե նա մեծ 
բա ցա հայ տում այն է ե ղել, որ 
է պի լեպ սիա յով տա ռա պող նե րը, 
պիո նի ար մատ նե րից կամ սեր
մե րից պատ րաստ ված վզնոց ներ 
կրե լու դեպ քում, է պի լեպ սիա յի 
նո պա նե րի կրկնութ յու նից կկա րո
ղա նան խու սա փել: 

Պիո նը 17րդ դա րում Փա րի
զում բա վա կա նին թանկ ծա ղիկ 
էր: Պար տիզ պան նե րը սի բիր յան 
ա նու շա հոտ պիոն ձեռք բե րե լու 
հա մար վճա րում էին հսկա յա կան 
գու մար ներ:  

Պիո նը Փա րի զում օգ տա գոր
ծում են որ պես թա լիս ման` չար 
ու ժե րից և հի վան դութ յուն նե րից 
պաշտ պան վե լու հա մար և  ան վա
նում են հա ջո ղութ յան, բա րե կե
ցութ յան և  ա պա հո վութ յան ծա ղիկ:

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

Եղր ևա նու կամ ինչ պես հա
ճախ ենք ա սում, յա սա մա նի հայ
րե նի քը Բալ կան յան թե րակղ զին 
է, սա կայն բո լորն էլ շատ են սի
րում այս ծա ղի կը: Մի գե ղե ցիկ 
լե գենդ կա եղր ևա նու (սի րե նի) 
մա սին:

 Գար նան դի ցու հին ապ րիլ 
ամ սին գնում է ար ևին արթ նաց
նե լու` իր հետ վերց նե լով նաև 
Ի րի սին` ծիա ծա նի դի ցու հուն: 
Երբ հա սնում են Ս կան դի նավ յան 
երկր ներ, որ տեղ դեռ ցուրտ էր ու 
սա ռույց` գար նան դի ցու հին այս 
երկ րի հա մար ևս խնդ րեց գե ղե
ցիկ գույ ներ, բայց Ի րի սը բա ժա նել 
էր բո լոր գույ նե րը և մ ա ցել էին 
միայն մա նու շա կա գույ նի տար
բեր ե րանգ ներն ու սպի տա կը: Այս 
գույ նե րը նրանք շաղ են տա լիս 
թփե րի վրա, ու այս պես ա ռա ջա
նում է բո լո րի հա մար շատ սի րե լի 
ու քնքուշ ծա ղի կը:

Ք չե րը գի տեն նրա բու ժա կան 

նշա նա կութ յան մա սին: Դեռևս 
հնում եղր ևա նին օգ տա գոր ծել են 
բժշկութ յան մեջ: Որ պես բու ժա
մի ջոց՝ օգ տա գործ վում են բաց 
մա նու շա կա գույ նից մինչև մուգ 

մա նու շա կա գույն 
տե սակ նե րը: Բու
ժա կան նպա տակ
նե րով չեն օգ տա
գործ վում սպի
տակ և հոտ չու նե
ցող տե սակ նե րը: 
Ա սում են լավն է 
այն տե սա կը, որն 
ու նի «եր ջա նիկ 
հնգյակ ներ»:

Եղր ևա նուց 
պատ րաստ ված 
պատ րաս տուկ նե
րը` հատ կա պես 
ներ քին ըն դուն

ման հա մար նշա նա կե լիս, չպետք 
է մո ռա նալ նաև հա կա ցու ցում ե
րի մա սին: Թե կուզ այն եր բեմ օգ
տա գոր ծում են ե րի կա մա յին ո րոշ 
բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
ժա մա նակ, սա կայն չի կա րե լի այն 
ըն դու նել ե րի կա մա յին քրո նի կա
կան ան բա վա րա րութ յան դեպ
քում: Չի կա րե լի գոր ծա ծել նաև 
փոր կա պութ յան դեպ քում: Եվ 
չպետք է մո ռա նալ, որ եղրևա նու 
ծա ղիկ նե րի մեծ քա նա կութ յու նը 
թու նա վոր է, հետ ևա բար, ա վե լի 
լավ է օգ տա գոր ծել բող բոջ ներն ու 
տերև նե րը:

Եղր ևա նուց պատ րաստ ված 
պատ րաս տուկ ներն ու նեն քրտնա

մուղ, ջեր մ ի ջեց նող, հա կա բոր բո
քա յին, ցա վազր կող ու մի զա մուղ 
հատ կութ յուն ներ: Ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ ծա ղիկ նե րից 
ստաց ված պատ րաս տուկ ներն օգ
տա գոր ծում են մա լա րիա յի դեմ` 
որպես ցա վազր կող մի ջոց: Ծա
ղիկ նե րի թուր մը կի րա ռում են նաև 
թո քա բոր բի, վե րին շնչու ղի նե րի 
կա տա րի դեպ քում:

Եղր ևա նու սպի տակ ծա ղիկ
նե րի թուրմ օգ տա գործ վում է 
ստա մոք սի խո ցի, հա զի, լե ղա քա
րա յին հի վան դութ յուն նե րի, իսկ 
40 տո կո սա նոց ո գե թուր մը` հո դե
րի ա ղա յին կու տա կում ե րի դեմ:

 Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ տերև ներն ընդգրկ ված են այն 

բույ սե րի հա վա քա ծու նե րի կազ
մում, ո րոն ցով բու ժում են թո քե րի 
տու բեր կուլ յո զը: 

Ծաղ կա թուրմ պատ րաս տե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է 1 ճա շի 
գդալ ծա ղիկ նե րը 1 ժամ թող նել 
250 մլ  ե ռաց րած ջրում, ա պա քա
մել և խ մել 3050 մլ ̀ օ րը 34 ան
գամ` բրոն խի տի դեպ քում: Ծաղ
կա թուր մը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
նաև կա պույտ հա զի և  ե րի կա մա
յին ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի ժա
մա նակ: 

Եղր ևա նու ծա ղիկ նե րից 
պատ րաստ ված ո գե թուր մը շատ 
լավ մի ջոց  է, օ րի նակ` ա ղե րի 
կու տակ ման ժա մա նակ: Այն շատ 
օգ տա կար է կոշ տա ցած կրունկ

նե րին: Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ 
է 1 ճա շի գդալ ծա ղիկ նե րը 500 մլ  
օ ղու մեջ պա հել 10 օր և քա մել: 
Կա րե լի է թան զի ֆե կտո րը թրջել 
այս թուր մով և,  ա ղե րի կու տակ
ման դեպ քում, թրջոց ներ դնել ցա
վող մա սե րին:

 Հո դա ցա վե րի դեպ քում կա
րե լի է նաև ծա ղիկ նե րը լավ ծե ծել, 
խառ նել կա րա գի հետ և  օգ տա
գոր ծել քսու քի ձևով՝ քսե լով հո դե
րին: Իսկ թարմ տերև նե րը ծե ծած 
վի ճա կում շատ օգ տա կար են վեր
քե րի ա րագ ա պա քին ման հա մար: 
Կա րե լի է դրանք ծե ծել, դնել վեր քի 
վրա ու կա պել:

 Միգ րե նա յին ցա վե րի դեպ
քում օգ տա գոր ծում են յա սա մա նի 
տերև նե րից պատ րաստ ված քսու
քը:
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