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Ծրագրերը նպաստում են ագրարային ոլորտի 
զարգացմանը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը խորհր դակ ցութ յուն է հրա վի րել հան րա պե տութ յու նում 
գոր ծող ար տա հա նող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ` թարմ պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հան
ման սե զո նի հետ կապ ված ըն թա ցիկ հար ցե րը քննար կե լու 
նպա տա կով:

Ընդգ ծե լով, որ գյու ղատն տե սա կան տա րին բեր քա ռատ 
է, և  այս տա րի հատ կա պես ծի րա նի և խա ղո ղի բարձր բերք 
է ակն կալ վում, նա խա րարն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րել է 
ար տա հան ման կազ մա կերպ ման հար ցը: §Ար տա հան ման 
գոր ծըն թացն ըն թաց քի մեջ է, մի քա նի օ րից կսկսվի ծի րա
նի ար տա հա նու մը, բո լո րիս հա մար օ րա կար գա յին է ար տա
հա նում նե րի գոր ծըն թա ցի պատ շաճ, ժա մա նա կին և հս տակ 
կազ մա կեր պու մը¦, նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Ըստ նա խա րա րի` Հա յաս տա նը 
ան դա մակ ցե լով Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը, բա
րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղծ վել հան րա պե տութ յու նում 
ար տադր վող գյուղմ թեր քի ար տա հան ման հա մար. ըն թա ցա
կար գերն ա ռա վե լա գույնս պար զեց ված են, ուս տի անհ րա
ժեշտ է օգտ վել ստեղծ ված հնա րա վո րութ յու նից և  ա վե լաց
նել պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հա նում նե րի ծա վալ նե րը`  
հատ կա պես դե պի ռու սա կան շու կա: Ար տա հա նող ըն կե րութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խոս քով` ար դեն իսկ հան րա
պե տութ յու նից կա ղամ բի և կար տո ֆի լի խմբա քա նակ ներ են 
ար տա հան վում, փաս տաթղ թա յին ձևա կեր պում նե րի հետ 
կապ ված խնդիր ներ չկան: Որ պես հիմ նա կան խո չըն դոտ` 
նրանք ա ռանձ նաց րել են Վե րին Լար սի ան ցա կե տում ո րոշ 
դեպ քե րում գո յա ցող հեր թե րը: §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան ներ  
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Գինեգործության  ավանդույթները  շարունակվում են

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 րի կազ մում էին ԱՄՆ ՄԶԳ փոխտ նօ րե
նի տե ղա կալ Ջո նա թան Կա ցը և Գոր ծա կա լութ յան հա յաս տան յան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար Քա
րեն Հի լիար դը: 

Հան դիպ ման ընթացքում  քննար կվել են ԱՄՆ ՄԶԳ կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի ըն թաց քը և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հե տա գա հե ռան կար նե րը:   Ընդգ ծե լով հատ կա պես՝ §Մա քուր է ներ գիա և ջուր¦, §Ա ջակ ցութ յուն 
Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ վառ մա նը¦, 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 րի բա րե հա ջող ըն թացքն ու արդ յու նա վե տութ յու նը` նա խա րա րը հա
մոզ մունք է հայտ նել, որ այդ ծրագ րե րը մե ծա պես նպաս տում են Հա յաս տա նի ագ րա րա յին ո լոր տի 
զար գաց մանն ու հա մայնք նե րի բա րե կե ցութ յան բարձ րաց մա նը:  

Այ նու հետև Ս. Կա րա պետ յա նը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ
յան բնա գա վա ռի ներ կա վի ճա կը, մատ նան շել ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը: Անդ րա դառ նա լով ո լոր
տի առ կա խնդիր նե րին` նա խա րա րը, մաս նա վո րա պես, շեշ տել է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի
նե րի հաշ վառ ման և հա մա րա կալ ման, ձկնա բու ծա րան նե րում ար դիա կան ռե սուր սախ նա յող և  
արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման կար ևո րութ յու նը: Այս հա մա տեքս տում նա խա րա րը 
հատ կա պես կար ևո րել է մի շարք ձկնա բու ծա րան նե րում ջրի խնա յո ղա տար ռե ժի մով նո րա գույն 
հա մա կար գե րի ներդր ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող պի լո տա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
կար ևո րութ յու նը:  

Օրակարգային է 
արտահանումների  գործընթացի 
պատշաճ կազմակերպումը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ֆրան սիա կան գի նե գոր
ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պատ վի րա կութ յա նը, ո րը Հա յաս տան է ժա մա նել հայ 
գի նե գոր ծա կան ա վան դույթ նե րին և  ո լոր տի ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յա նը ծա նո թա նա լու նպա
տա կով: 

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րա րը նշել է, որ Հա յաս տանն ու Ֆ րան սիան գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում ու նեն փոխ գոր ծակ ցութ յան մեծ նե րուժ, մաս նա վո րա պես` գի նե գոր ծութ յան, խա ղո ղա գոր
ծութ յան և պան րա գոր ծութ յան ո լորտ նե րում: §Հատ կա պես այս ճյու ղե րում Ֆ րան սիան ու նի դա րե րով 
կու տա կած հա րուստ փորձ, ո րի կի րառ ման դեպ քում, նաև ֆրան սիա ցի մաս նա գետ նե րի հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ, մեր երկ րում գի նե գոր ծութ յունն ու պան րա գոր ծութ յու նը զար գաց ման 
նոր փուլ կմտնեն¦,  նշել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

 Նա խա րա րի խոս քով` այդ ո լորտ նե րի զար գա ցումն ա ռա վել ար դիա կան է դար ձել հատ կա պես 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը Հա յաս տա նի ան դա մակ ցե լուց հե տո: Այս հա մա տեքս տում 
նա խա րա րը ընդգ ծել է Հա յաս տա նում հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու
նը` ստաց ված ար տադ րան քը հե տա գա յում ԵՏՄ շու կա ար տա հա նե լու նպա տա կով: Միա ժա մա նակ 
նա խա րա րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ շնոր հիվ Հա յաս տա նի բա րեն պաստ բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րի և ֆ րան սիա կան կող մի ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ, այդ ար տադ րան քը 
ԵՏՄ շու կա յում մեծ պա հան ջարկ կու նե նա: 

Նա խա րա րը նաև պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել հնա րա վո րինս ա ջակ ցել ֆրան սիա կան ըն
կե րութ յուն նե րին` տե ղա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ գոր ծա րար կա պե րի հաս տատ ման խնդրում: 

Պատ վի րա կութ յան ան դամ ներն, ի րենց հեր թին, հա մոզ մունք են հայտ նել, որ ճա նա չո ղա կան 
բնույթ կրող այս այ ցը կու նե նա շա րու նա կա կան բնույթ և հիմք կհան դի սա նա հե տա գա յում տե ղա ցի 
գի նե գործ նե րի հետ սերտ ու արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տատ ման հա մար:

Կա ռա վա րութ յան նախորդ նիս տում, ՀՀ վար չա պե տի 
հանձ նա րա րութ յամբ,   հան դես է ե կել ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

Նա նախ անդ րա դար ձել է այս գար նա նը տե ղի ու նե
ցած կարկ տա հա րութ յան դեպ քե րին և դ րանց պատ ճա ռած 
վնաս նե րին՝ նշե լով, որ բո լոր հա մայնք նե րում գոր ծում են 
հանձ նա ժո ղով ներ, ո րոնք ար ձա նագ րում են վնա սի չա փե
րը: Այ նու հետև նա խա րա րը, ընդ հա նուր առ մամբ, դրա կան է 
գնա հա տել գյու ղատն տե սա կան տա րին: Մարտ, ապ րիլ, մա
յիս ա միս նե րին տե ղա ցած անձր ևի արդ յուն քում, երկ րի հիմ
նա կան ջրամ բար նե րում, անց յալ տար վա հա մե մատ, ա վե լի 
շատ ջուր է կու տակ վել, ին չի շնոր հիվ ա ռատ կլի նի մրգի և 
բան ջա րե ղե նի բեր քը: Հա ջո ղութ յամբ սկսված բեր քա հա վա
քը շա րու նակ վում է: Բա վա կա նա չափ միրգ և բան ջա րե ղեն 
է ար տա հան վում հար ևան երկր ներ, հիմ նա կա նում՝ Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յուն: Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի խոս
քով` դրա կան արդ յունք ներ են ակն կա լում ո լոր տի գրե թե բո
լոր ճյու ղե րից: 

 Հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի տե ղադր ման վե րա բեր յալ 
հա ղոր դու մով հան դես է ե կել ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման 
և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րար Ար մեն Ե րից յա նը: 
Այժմ Հա յաս տա նում գոր ծում է 412 հա կա կարկ տա յին կա յան, 
մինչ դեռ պա հան ջարկն ա վե լի քան 5 հա զար է, ա ռաջ նա յին 
անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ 1021 հատ: 

 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հանձ նա րա րել է կա
տա րել անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան հաշ վարկ ներ` ձեռք բեր
վե լիք կա յան նե րի վե րա բեր յալ: 

ՀՀ կառավարությունում
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Բացվել է գյուղատնտեսական առաջին տոնավաճառը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ հրա տա րակ վել է Հա յաս
տա նի գյու ղատն տե սա կան ա ռա ջին հան րա
գի տա րա նը, ո րի շնոր հան դե սը տե ղի է ու նե ցել 
§Ար մե նիա Մա րիոթ¦ հյու րա նո ցում: Մի ջո ցառ
ման պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ
ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը, ՀՀ Գի տութ յուն նե րի 
ազ գա յին ա կա դե միա յի նա խա գահ Ռա դիկ 
Մար տի րոս յա նը, Հայ կա կան հան րա գի տա րա
նի գլխա վոր խմբա գիր Հով հան նես Այ վազ յա նը, 
գիտ նա կան ներ, դա սա խոս ներ, պաշ տոն յա ներ: 

 Հան րա գի տա րա նը պա րու նա կում է հա մա
պար փակ տե ղե կութ յուն ներ ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան, գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի, 
հա րա կից տնտե սութ յան ճյու ղե րի և բ նա գա վառ

նե րի վե րա բեր յալ, տե ղե կութ յուն նե րի ո լոր տում 
էա կան ներդ րում ու նե ցած հայ գիտ նա կան նե րի, 
ինչ պես նաև տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե
րում գյու ղատն տե սութ յան աս պա րե զում աչ քի 
ըն կած, պե տա կան պարգև նե րի ար ժա նա ցած 
ան ձանց մա սին: Լու սա բան ված են գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տի հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո
րող հիմ նա կան ի րա վա կան ակ տե րը:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն իր ող ջույ նի խոս քում մաս նա վո
րա պես նշել է, որ հան րա գի տա րա նի ստեղծ մա նը 
նա խոր դել է շուրջ եր կու տար վա հսկա յա ծա վալ և 
գ նա հա տե լի աշ խա տանք: Նա շնոր հա կա լութ յուն 
է հայտ նել հան րա գի տա րա նի ստեղծ ման գոր

ծում ի րենց ա վան դը ներդ րած ան ձանց և կազ մա
կեր պութ յուն նե րին: 

§Հաշ վի առ նե լով, որ գյու ղատն տե սութ յու նը 
մեր երկ րում հա մար վում է տնտե սութ յան գե րա
կա ո լորտ` մենք ա ռանձ նա կի կար ևո րում ենք նաև 
հայ գյու ղա ցու և գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
աշ խա տող նե րի ի մա ցութ յան մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը, ո րին, հու սով ենք, մե ծա պես կնպաս տի 
հրա տա րակ ված հան րա գի տա րա նը¦, նշել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը:

Ս. Կա րա պետ յա նը հա վե լել է, որ գյու ղատն
տե սա կան հան րա գի տա րա նը, լի նե լով ա ռա ջին 
թե մա տիկ հան րա գի տա րա նը, ամ բող ջաց նում է 
նաև Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան անց յա լի 
ու ներ կա յի պատ մութ յու նը, ուս տի այն գյու ղի աշ
խա տա վո րից, գյու ղատն տե սութ յան տնտե սա վա
րող նե րից բա ցի, կա րող է օգ տա կար լի նել նաև 
մաս նա գետ նե րի լայն շրջա նակ նե րի և  ու սա նող
նե րի հա մար:

ՀՀ ԳԱԱ նա խա գահ Ռա դիկ Մար տի րոս
յանն, իր հեր թին, կար ևո րե լով նման նա խա ձեռ
նութ յու նը` նշել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յու նը մեր երկ րի ա մե նաակ տիվ 
գոր ծող գե րա տես չութ յունն է, որն աչ քի է ընկ
նում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տին նվիր ված 
բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում նե րի հա ճա խա կի կազ
մա կերպ մամբ, և  այ սօր վա նա խա ձե ռնութ յունն 
այդ ակ տի վութ յան դրսևո րում նե րից մեկն է: Նա 
նաև հա վե լել է, որ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ԳԱԱ հետ ու
նի տա րի նե րի վա ղե մութ յուն. նա խա րա րութ յան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մշտա պես պատ րաս տա կա
մութ յուն են հայտ նել կի րա ռել ԳԱԱ աշ խա տա
կից նե րի գի տա կան նո րույթ նե րը` ի նպաստ ո լոր
տի զար գաց ման:

Մի ջո ցառ ման ա վար տին հան րա գի տա րա նի 
մշակ ման և հ րա տա րակ ման գոր ծում արդ յու նա
վետ և  ար գա սա բեր աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց
նե լու հա մար, Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա
դե միա յի, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի, §Տիգ րան Մեծ հրա տա րակ չութ
յան¦ և նա խա րա րութ յան մի շարք աշ խա տա կից
ներ պարգ ևատր վել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի շնոր հա կա լագ րե րով:

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ
Հրատարակվել է գյուղատնտեսական առաջին 

հանրագիտարանը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը 
հան դի պել է կաթ նամ թերք ար տադ րող այն ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ով քեր մաս նա գի տաց ված են նաև կա
թի փո շու ար տադ րութ յան գոր ծում: Հան դիպ մա նը քննարկ վել են 
ո լոր տի ըն թա ցիկ խնդիր նե րը:  

§Այ սօր մեր հան րա պե տութ յու նում անհ րա ժեշտ է խթա նել 
տե ղա կան կա թի փո շու ար տադ րութ յու նը: Կա թի փո շի ար տադ
րող ձեռ նար կութ յուն նե րում առ կա են կա րո ղութ յուն ներ ու հզո
րութ յուն ներ ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հա մար, 
ին չը կնպաս տի նաև կա թի սե զո նայ նութ յան գոր ծո նի մեղ մաց
մանը¦,¨նշելէնախարարՍերգոԿարապետյանը:Նախարարի
հա մոզ մամբ, դա կնպաս տի կա թի և կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ
յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը, ին չը կար ևոր է` 
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: Հան դիպ մա նը ներ կա ըն կե րութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց րե ցին ի րենց հու զող խնդիր
նե րը` հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան հետ հա մա տեղ ու ժե րով, դրանց հնա րա վոր է տալ 
լու ծում ներ:   Նա խա րա րը նաև հոր դո րել է դի վեր սի ֆի կաց նել ար
տադ րան քի` մաս նա վո րա պես պան րի տե սա կա նին, ո րը կա րող է 
մեծ պա հան ջարկ ու նե նալ ԵՏՄ շու կա յում: 

որ այս տա րի ի րենք նոր նա խա ձեռ նութ յամբ են հան դես ե կել, 
ձեռք են բե րել նոր մե քե նա ներ` ռու սա կան հա մա րա նի շե րով, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րող են ա նար գել, ա ռանց հեր թե րի ապ րանքն 
ար տա հա նել ՌԴ: Դ րանք հնա րա վո րութ յուն ու նեն բեռ նել մոտ 
22,5 տոն նա բերք, ան մի ջա պես գյու ղա ցի նե րից բեր քը վերց նել, 
և  ի րենց աշ խա տանք ներն ա վե լի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լ, 

մյուս ար տա հա նող նե րը ևս կա րող են դի մել ի րենց և օգտ վել 
նույն  ծա ռա յութ յու նից:   Նա խա րա րը ևս մեկ ան գամ հոր դո րել 
է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նել ար տա հա նում նե րի գոր ծըն թա ցին 
վե րա բե րող հար ցե րին, ակ տի վաց նել գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի հետ աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև ընդ լայ նել 
ար տա հան վող պտուղբան ջա րե ղե նի տե սա կա նին:   Նա խա րա
րը նաև նշել է, որ նա խա րա րութ յու նում գոր ծում է թեժ գիծ հե
ռա խո սա կապ և հոր դո րել է ար տա հա նող նե րին` բո լոր ըն թա ցիկ 
հար ցե րի մա սին ժա մա նա կին բարձ րա ձայ նել, որ պես զի հնա րա
վոր լի նի դրանց ա րագ ար ձա գան քել և լու ծում ներ տալ:   

Օրակարգային է արտահանումների  
գործընթացի պատշաճ 

կազմակերպումը

Ծրագրերը նպաստում են 
ագրարային ոլորտի զարգացմանը

1Å     

§Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի մի շարք ճյու ղե րում առ կա 
են հնա րա վո րութ յուն ներ ոչ միայն կրկնա պատ կել, այլև ե ռա
պատ կել ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը, ին չը կհան գեց նի նաև 
արտահանմանծավալներիավելացմանը¦,̈ նշելէնախարարը:
Միա ժա մա նակ Սեր գո Կա րա պետ յա նը շեշ տել է, որ Հա յաս տա
նը կար ևո րում է ԱՄՆ և Եվ րա միութ յան երկր նե րի հետ տար բեր 
ո լորտ նե րում, այդ թվում նաև` գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա
ռում հա րա բե րութ յուն նե րի ընդ լայ նումն ու եվ րո պա կան շու կա 
մրցու նակ գյուղմ թեր քի ար տա հա նու մը:   Իր հեր թին պա րոն Կա
ցը հա վաս տիաց րել է, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա
կա նաց վող երկ կողմ ծրագ րե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ: 
Նա նաև հնա րա վոր է հա մա րել հե տա գա յում ընդ լայ նել Գոր ծա
կա լութ յան կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 
շրջա նա կը` ել նե լով ո լոր տի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա
կալ Դա վիթ Օ հան յա նի հետ հա մա տեղ, հու նի սի 13ին մաս նակ ցել է Կաս յան փո ղո ցին հա րող հրա
պա րա կում գտնվող գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճա ռի պաշ տո նա կան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը:   
Տո նա վա ճա ռը կազ մա կերպ վել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ 
և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, ո րին մաս նակ ցել  են ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ
կա յաց նող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ` սպա ռող նե րին ներ կա յաց նե լով բա ցա ռա պես սե փա
կան ար տադ րան քը: 

Նա խա րա րը շրջել է տո նա
վա ճա ռում, գնում ներ կա տա րել, 
զրու ցել գյու ղա ցի նե րի և գ նորդ
նե րի հետ:  §Այս տա րի գյու ղատն
տե սա կան տո նա վա ճառ ներն ա վե
լի շուտ են սկսել գոր ծել, քա նի որ 
տա րին բեր քա ռատ է, և գ յու ղատն
տե սա կան մթերք նե րի նկատ մամբ 
պա հան ջար կը մեծ է: Մի քա նի շա
բա թից կվե րա բաց վի երկ րորդ տո
նա վա ճա ռը, իսկ անհ րա ժեշ տութ
յան դեպ քում՝ հնա րա վո րութ յուն 
կա բա ցե լու նաև եր րոր դը¦, նշել 
է նա խա րա րը:   Ս. Կա րա պետ յա նի 
գնա հատ մամբ,  նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ, գնե րը մատ չե լի 
են, տա րին բեր քա ռատ է և մի տում 
կա գնե րի ա վե լի նվազ ման:   Եր
ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կալ Դա վիթ Օ հան յանն էլ վստա հեց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կշա րու նակ վի, և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, 
Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գար յա նի հանձ նա րա րութ յամբ մայ րա քա ղա քում գյուղմ թեր քի 
տո նա վա ճառ նե րի հա մար կտրա մադր վեն նոր տա րածք ներ:  

Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճառ նե րին անվ ճար է, իսկ ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տո նա վա ճառ նե րի մաս նա կից նե րին անվ ճար տրա մադ
րում է նաև հար մա րա վետ վրան ներ, վա ճա ռա սե ղան ներ, կշեռք ներ և սայ լակ ներ:  

 Հի շեց նենք, որ տո նա վա ճառն անց կաց վում է 2011 թվա կա նից և գոր ծում է յու րա քանչ յուր շա
բաթ և կի րա կի օ րե րին:   Մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճա ռին թույ լատր վում է միայն գյու ղատն տե
սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի (ԳԱՄԿ) կող մից տրված հա մա պա տաս խան տե
ղե կանք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ո րոնք հա վաս տում են, որ վա ճառ քի ներ կա յաց վող ապ րան քը 
տվյալ մաս նակ ցի սե փա կան ար տադ րանքն է:
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« Հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
ի շահ բո լո րի»` այս կար
գա խո սով է ա ռաջ նորդ վում 
« Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նիա» 
ՈՒՎԿ ԱԿ, որն իր գոր ծու
նեութ յու նը սկսել է դեռևս 
2007 թվա կա նից: Ըն կե րութ
յունն ա ռայժմ վար կեր է տրա
մադ րում հան րա պե տութ յան 
7 մար զե րի` շա րու նա կե լով 
ընդ լայ նել աշ խար հագ րութ
յու նը: « Ֆարմ Կ րե դի տը» 
լի զին գա յին ծա ռա յութ յուն 
է մա տու ցում հան րա պե
տութ յան բո լոր մար զե րին: 
Կենտ րո նա կան գրա սեն յա կը 
գտնվում է Եր ևա նում:

2014 թվա կա նին գրան ցել 
է 1 մաս նաճ յուղ, 2015 թվա
կա նին` ևս մե կը: Ներ կա յումս 
գոր ծում է 8 գրա սեն յակ: Ան
դամ փա յա տե րե րի թիվն ա ճել 
է 960ով` հաս նե լով 4500ի: 
Ֆարմ Կ րե դիտ Ար մե նի նան 
տա րեց տա րի ցու ցա բե րում է 
զար գաց ման ու ա ռա ջըն թա
ցի մի տում եր` հաս տա տե լով 
իր կա յուն դիր քը ֆի նան սա
կան շու կա յում. « Վար կա յին 
պորտ ֆելն ա ճել է 39 %ով, 
կազ մե լով ա վե լի քան 7,36 
մլրդ ՀՀ դրամ: Ընդ հա նուր 
կա պի տա լն աճել է 30 %ով՝ 
կազմելով  ա վե լի քան 1,236 
մլրդ ՀՀ դրամ». այս մա սին 
2014թ. հաշ վետ վութ յու նը ներ
կա յաց նե լիս, հայ տա րա րեց 
կազ մա կեր պութ յան գլխա վոր 
գոր ծա դիր տնօ րեն Ար մեն 
Գաբ րիել յա նը` Մա սի սի տա
րա ծաշր ջա նի փա յա տե րե րի 
տա րե կան ընդ հա նուր ժո ղո
վում: Ն րա տե ղե կաց մամբ, 
մինչ այժմ տրա մադր վել է 17,4 
մլրդ ՀՀ դրա մի վարկ և լի
զինգ: « Վար կեր եմ ստա ցել 
թե գյու ղատն տե սութ յան, և թե 
գյու ղա կան բիզ նե սի զար գաց
ման նպա տա կով: Խն դիր ներ 
չեն ա ռա ջա նում, քա նի որ 
ճիշտ ենք տնօ րի նում վար
կա յին ռե սուրս նե րը: Ես եր
կա րամ յա վար կա ռու եմ: Այդ 
գու մա րով գնել եմ գյու ղատն
տե սա կան տեխ նի կա, վար 
ու ցանք եմ կա տա րել: Միա
ժա մա նակ, կազ մա կեր պել եմ 
գյուղմ թեր քի ար տա հա նում, 
ինչ պես նաև ի րա ցում` ներ
քին շու կա յում: Այդ պի սով, 
տրա մադր ված վար կով հնա
րա վո րութ յուն ենք ու նե ցել 
ի րա կա նաց նել բազ մաբ նույթ 
աշ խա տանք ներ», նշում է 
Նի զա մի գյու ղի բնա կիչ Հա
րութ յուն Կա րա պետ յա նը: 
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ENPARD  ծրագրի մեկնարկը 
տրված է

Գաբ րիել յա նի հա վաստ մամբ, 
հա ջող ված գոր ծու նեութ յու
նը ֆի նան սա կան շու կա յում 
պայ մա նա վոր ված է նաև մի
ջազ գա յին և դո նոր կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռել 
բա րե լա վել վար կա վոր ման 
տեխ նո լո գիա նե րը: Հաշ վե տու 
ժո ղո վում կազ մա կեր պութ յան 
ներ քին աու դի տի բաժ նի պետ 
Մես րոպ Ա վագ յա նը ներ կա
յաց րել է կա նո նադ րա կան փո
փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը: 
2014թ. ար տա քին աու դիտն 
անց կաց րել է « Քեյ ՓիԷմ Ջի 
Ար մե նիա» ՓԲԸ, ո րը բարձր 
է գնա հա տել կազ մա կեր պութ
յան ֆի նան սա կան գոր ծու
նեութ յու նը:

Օ րերս կա յա ցավ վար
կա յին կազ մա կեր պութ յան 
Էջ միած նի մաս նաճ յու ղի նոր 
հաս ցե տե ղա փոխ ված գրա
սեն յա կի բա ցու մը (այն նախ
կին Կա մո փ. 4/63 հաս ցեից 
տե ղա փոխ վել է Մաշ տոց
Սպան դար յան խաչ մե րուկ և 
գտն վում է 73/66 հաս ցեում): 
Գ րա սեն յա կի պաշ տո նա կան 
բաց ման պա տի վը շնորհ վեց 
Էջ միած նի քա ղա քա պետ Կա
րեն Գ րի գոր յա նին և ՀՀ կենտ
րո նա կան բան կի խորհր դի 
ան դամ Օ լեգ Ա ղաս յա նին: 

« Ֆի նան սա կան 
շու կա յում իր յու
րա հա տուկ դերն 
ու նի « Ֆարմ Կ րե
դիտ Ար մե նիան»: 
Հատ կան շա կան 
է, որ ֆի նան
սատն տե սա կան 
ճգնա ժա մի պայ
ման նե րում ան
գամ ըն կե րութ յու
նը կա րո ղա ցել է 
ա պա հո վել դի նա
միկ աճ: Այ սօր ըն

կե րութ յան ակ տիվն ե րի 95 %ը 
տնտե սութ յուն նե րին տրա
մադր ված վար կերն են, ո րոնց 
71%ը բա ժին է ընկ նում գյու
ղատն տե սութ յա նը», ող ջույ նի 
խոս քում նշել է Օ լեգ Ա ղաս
յա նը: Մաս նաճ յու ղի բաց մա
նը հա ջոր դեց Էջ միած նի տա
րա ծաշր ջա նա յին ընդ հա նուր 
ժո ղո վը, ո րում ան դա մակ ցող 
ֆեր մեր նե րին տրա մադր վել 
են նաև  փա յա մաս նակ ցա յին 
հա վաս տագ րեր:

Օ րերս հաշ վե տու ժո
ղով կա յա ցավ նաև Կո տայ քի 
մար զի Ար գել հա մայն քում: 
Նիս տի շրջա նակ նե րում նա
խա տես ված էր նաև հիշ յալ 
տա րա ծաշր ջա նից դի տորդ 
խորհր դի ան դա մի ընտ րութ
յան հար ցը: Բո լոր ժո ղովն ե
րի ըն թաց քում քննարկ վել են 
այն հար ցե րը, ո րոնք ուղղ
ված են կազ մա կեր պութ յան 
կա յաց մանն ու զար գաց մա
նը, իսկ վար կա ռու նե րին հե
տաքրք րող հար ցե րին տրվել 
են սպա ռիչ պա տաս խա ններ:

Նել լի Սա հակ յան

Հով տա շա տի բնա կիչ Ալ բերտ 
Հով հան նիս յանն  էլ, 6 տա րի 
շա րու նակ հա մա գոր ծակ ցե լով 
վար կա յին կազ մա կեր պութ
յան հետ, հիմ ել է ժա մա նա
կա կից սառ նա րա նա յին և ջեր
մո ցա յին տնտե սութ յուն, ո րում 
ներդր վել է մեծ արդ յու նա վե
տութ յուն ա պա հո վող կա թի
լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գը: 
Ըն կե րութ յան տրա մադ րած 
վար կե րի հետ վե րա դար ձե
լիութ յու նը կազ մում է 95,8 %, 
ին չը կազ մա կեր պութ յան աշ
խա տա կից նե րի ար հես տա
վարժ գոր ծու նեութ յան  արդ
յունքն է: Ի դեպ, մաս նա գետ

նե րի ո րա կա վոր
ման բարձ րաց
ման նպա տա կով 
կազ մա կերպ վել 
է 23 ու սու ցում, 
ո րոնց մաս նակ ցել 
է  գրե թե ամ բողջ 
աշ խա տա կազ մը: 
Մա ս  ն ա  գ ի  տ ա 
կան գի տե լիք նե
րի ա վե լա ցու մը 
հնա րա վո րութ
յուն է ըն ձե ռում 
ճիշտ գնա հա տել 

հատ կաց վող վար կե րի ռիս
կայ նութ յու նը, կա տա րել շու
կա յի վեր լու ծութ յուն և  այլն: 
Կազ մա կեր պութ յան կար ևո
րա գույն խնդի րը` կա ռույ ցի 

զար գա ցում ու հնա րա վո
րինս ցածր տո կո սադ րույք նե
րով փա յա տե րե րին վար կե րի 
տրա մադ րում է: Մաս նաճ յու
ղե րը, ո րոնք տե ղա կայ ված են 
Ա րա րա տի, Ար մա վի րի, Վա
յոց ձո րի, Կո տայ քի և Ս յու նի քի 
մար զե րում, ի րա կա նաց նում 
են նպա տա կամղ ված գոր ծու
նեութ յուն` ֆեր մեր նե րի հետ 
կա յուն փոխ հա րա բե րութ յուն
ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով: 
«Ու նեմ ծի րա նի այ գի, միա ժա
մա նակ զբաղ վում եմ ե գիպ
տա ցո րե նի մշա կութ յամբ և 
թռչ նա բու ծութ յամբ, ա ճեց նում 
եմ նաև ջեր մատ նա յին կար
տո ֆիլ: Այս ա մե նը « Ֆարմ 
Կ րե դի տի» տրա մադ րած վար
կե րի շնոր հիվ: Ար դեն 5 տա րի 
է` աշ խա տում եմ կազ մա կեր
պութ յան հետ և շա րու նա կե լու 
եմ աշ խա տել, քա նի որ հնա
րա վոր չէ արդ յունք ու նե նալ` 
ա ռանց ա ջակ ցող գու մա րի», 
եզ րա հան գում է Ջ րա հո վի տի 
բնա կիչ Վար դան Գ րի գոր
յա նը: Վար կա յին այս կազ
մա կեր պութ յու նը գյու ղա ցու 
գոր ծըն կերն է: Տ նօ րեն Ար մեն 

« Կա ռա վա րեք ձեր պարտ քե րը և թույլ մի՛ տվեք, որ ձեզ կա ռա վա րեն պարտ քե րը:
Որ քան փոքր` այն քան կա ռա վա րե լի են պարտ քե րը»:  Հա յաս տա նում մեկ նար կել է §Եվ րո պա կան հար ևա նութ

յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման ծրագ րով¦ 
(ENPARD) ի րա կա նաց վող §Ար տադ րող խմբե րի և  ար ժեշղ
թա նե րի զար գա ցում» ծրագ րի շրջա նա կում, գյու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տիվ նե րի հայ տա դի մում նե րի ըն դու նու մը, ո րի 
ա ռի թով տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ար մեն Հա րութ յուն յա նի և Հա յաս տա նում Եվ րո պա
կան Միութ յան պատ վի րա կութ յան մի ջազ գա յին օգ նութ յան/
հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս խա նա տու Ջոն Բար քե րի հա
մա տեղ մա մու լի ա սու լի սը:  

§ Կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ ծու մը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից մեկն է:  Մեր նպա
տակն է` պայ ման ներ ստեղ ծել Հա յաս տա նում կոո պե րա ցիա
յի զար գաց ման հա մար, իսկ մեկ նար կող ծրա գի րը միտ ված է 
նպաս տել գյու ղա ցիա կան միա վո րում նե րի ստեղծ մանն ու խթա
նել գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ձևա վո րու մը¦,  նշել 
է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ար մեն Հա
րութ յուն յա նը:

ENPARD (Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ
յան և գ յու ղի զար գաց ման) ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ
րո պա կան Միութ յան և Ավստ րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա
լութ յան կող մից` գյու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց ման, 
ար տադ րող խմբե րի և  ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման նպա տա
կով և  ի րա կա նաց վում է ՄԱԿի արդ յու նա բե րա կան զար գաց ման 
կազ մա կեր պութ յան և ՄԱԿի զար գաց ման ծրագ րի մի ջո ցով: 
Ծ րա գի րը մեկ նար կել է 2015թ.ի հուն վա րին, տևո ղութ յու նը 36 
ա միս է: 2015թ.ի հուն վա րին մեկ նար կած 3,4 մլն. եվ րո ար ժո
ղութ յամբ ե ռամ յա ծրա գիրն ի րա կա նաց վե լու է ՀՀ Շի րա կի, Լո
ռու, Գե ղար քու նի քի, Ա րա գա ծոտ նի, Կո տայ քի և Վա յոց ձո րի 
մար զե րում: 

Իր խոս քում Ջոն Բար քե րը նշել է, որ ծրա գիրն ա ջակ ցե լու 
է գյու ղատն տե սա կան մթերք ար տադ րող և վե րամ շա կող խմբե
րին հետև յալ հար ցե րում` զար գաց նել բիզ նես կա րո ղութ յուն նե
րը, մշա կել ի րենց բիզ նես ծրա գի րը, ա վե լաց նել ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը, մշա կել նոր ար տադ րան քի տե սա կա նի, ար դիա կա
նաց նել վե րամ շակ ման  հա մար անհ րա ժեշտ տեխ նո լո գիա նե րը, 
ընդ լայ նել տե ղա կան և մի ջազ գա յին շու կա ներ մուտք  գոր ծե լու  
հնա րա վո րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ներդ նել  գյու ղատն տե
սա կան լա վա գույն փոր ձի  և  ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման 
հա մա կար գեր:   Ծ րագ րի կող մից ա ռաջ նա հեր թութ յու նը կտրվի 
մրգի, հա տապտ ղի, բան ջա րե ղե նի, հա ցա հա տի կի և  ըն դե ղե նի, 
կա թի և կաթ նամ թեր քի, ինչ պես նաև այլ գյուղմ թեր քի ար տադ
րութ յան և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րում նո րա րա րա կան գա
ղա փար ներ (նոր տեխ նո լո գիա, նոր ար տադ րանք) ա ռա ջար կող 
խմբե րին: Կա նանց և  ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցութ յու նը խրա
խուս վում է:

Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան Միութ յան պատ վի րա կութ
յան մի ջազ գա յին օգ նութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս
խա նա տու Ջոն Բար քե րը հա վե լել է, որ  ծրագ րի հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ ներն ուղղ ված են գյուղմ թերք ար տադ րող խմբե րի 
ստեղծ մանն ու ամ րապնդ մա նը, վեր ջին նե րիս հնա րա վո րինս 
արդ յու նա վետ կեր պով ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման գոր ծում 
ներգ րավ մա նը, ինչ պես նաև մատ չե լի, բարձ րո րակ սննդամ թերք 
ա պա հո վող  ար ժեշղ թա նե րի ամ րապնդ մա նը:

Ծ րագ րի հա մա կար գող նե րը տե ղե կաց րե ցին, որ ծրագ րին 
մաս նակ ցե լու հայ տա դի մու մը կա րե լի է ձեռք բե րել ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նից, մարզ պե տա րան նե րից, 
գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րից, 
հա մայն քա պե տա րան նե րից կամ ներ բեռ նել http://www.un.am/
hy/procurements կայ քից: Հայ տա դի մում նե րի ըն դուն ման վերջ
նա ժամ կե տը   ս.թ. հու լի սի 15ն  է:

Լիանա  Շախնազարյան
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը ՄԱԿի պա րե նի 
և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ) գլխա վոր տնօ րեն Գ րա ցիա նո 
դա Սիլ վա յի հրա վե րով, աշ խա տան քա յին այ ցով Հ ռո մում մաս նակ ցել է  ՄԱԿի 
պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան (ՊԳԿ) հա մա ժո ղո վին:

 Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում քննարկ վել են ՊԳԿի Հա զա րամ յա կի զար գաց ման 
նպա տակ նե րի ա ռա ջըն թա ցին առնչ վող հար ցեր, ինչ պես նաև Ս նուց ման հար ցե
րով 2րդ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի, գյու ղատն տե սութ յան, ան տա ռա բու ծութ յան, 
ձկնա բու ծութ յան հար ցե րով կա յա ցած նիս տե րի արդ յունք նե րը:

Հ ռոմ կա տա րած աշ խա տան քա յին այ ցի շրջա նա կում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռանձ նազ րույց ներ է ու նե ցել Վ րաս տա
նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Օ թար Դա նե լիա յի, Ի րա նի Իս լա մա կան Հան
րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Մահ մուդ Հո ջա թիի, Ի տա լիա յի 
գյու ղատն տե սա կան, պա րե նա յին և  ան տառտն տե սա կան քա ղա քա կա նութ յան 
նա խա րար Մաու րի ցիո Մար տի նա յի և  այլ պաշ տո նա տար ան ձանց հետ:

Ա ռանձ նազ րույ ցի ժա մա նակ Վ րաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րին հրա վի րել է Վ րաս տա նի Հան րա
պե տութ յուն: Իսկ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի հետ ա ռանձ նազ րույ ցի ժա մա նակ, Հա յաս տա նի Հա նար պե տութ յան 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը վե րա հաս տա տել է Հա յաս տան այ ցե լե լու մա
սին իր հրա վե րը:

Հ ռո մում ըն թա ցող ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ
յան (ՊԳԿ) հա մա ժո ղո վի 39րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում տե ղի է ու նե ցել նաև 
ՊԳԿ գլխա վոր տնօ րե նի ընտ րութ յու նը, ո րի արդ յունք նե րով վե րընտր վել է գոր ծող 
տնօ րեն Գ րա ցիա նո դա Սիլ վան: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը ՀՀ Նա խա գա հի 
և վար չա պե տի ա նու նից շնոր հա վո րել է ՊԳԿ գլխա վոր տնօ րե նին` վե րընտր վե լու 

Քննարկվել են երկկողմ ՀետաՔրՔրություն ներկայացնող Հարցեր

կա պակ ցութ յամբ և ն րան հրա վի րել Հա յաս տան: Ի պա տաս խան, ՊԳԿ նո րըն տիր 
գլխա վոր տնօ րեն Գ րա ցիա նո դա Սիլ վան նշել է, որ այս տա րի ան պայ ման կայ
ցե լի մեր հան րա պե տութ յուն:
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ԾրաԳրԻ ՀԻմնական մոտեցումԸ  ՀամայնՔայԻն  ԶարԳացումն Է
 Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի տարա

ծաշրջա նի բնակ չութ յու նը հիմ ա կա նում զբաղ վում է 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, սա կայն գյու ղատն
տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի կե սից ա վե լին 
չեն կա րո ղա նում  մշա կել, քա նի որ գյուղ տեխ նի կան 
շատ քիչ է, ե ղածն էլ հիմ ա կա նում խորհր դա յին ժա
մա նակ նե րից է մա ցել: Հա մայն քում  չեն անց կաց
վում նաև ու սուց ման դա սըն թաց ներ, մշա կու թա յին 
և ս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք ներն ու նեն վե րա
կանգն ման և կա հա վոր ման կա րիք, հա մայնք նե րում 
կան խմե լու ջրի և  ո ռոգ ման մեծ խնդիր ներ, մեծ է  
նաև ար տագ նա աշ խա տող նե րի քա նա կը: 

Չ նա յած հա մայն քում  զբաղ վում են ա նաս նա պա
հութ յամբ, բայց կե րա յին մշա կա բույ սե րի մշա կութ յու
նը գրե թե բա ցա կա յում է: Առ կա է ա նաս նա պա հութ յան 
տոհ մա յին բա րե լավ ման ցածր մա կար դակ: Այն գյու
ղա ցի նե րը, ով քեր  ընդգրկ ված են ե ղել կոլտն տե սութ
յան աշ խա տանք նե րում և ծա նոթ են տվյալ մշա կա բույ
սե րի մշակ ման հմտութ յուն նե րին, այժմ ի վի ճա կի չեն 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ կա տա րել, իսկ 
ե րի տա սարդ նե րը բո լո րո վին ան տեղ յակ են գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րից, հատ կա պես` հո ղա գոր
ծութ յու նից: Հետ խորհր դա յին տա րի նե րին, հո ղե րի 
սե փա կա նաշ նոր հու մից հե տո, դաշ տա վա րութ յան ան
կու մը կա րե լի է բա ցատ րել ոչ միայն գյուղ տեխ նի կա յի 
բա ցա կա յութ յամբ կամ հնա մա շութ յամբ, այլև սե փա
կա նաշ նորհ ված փոքր տա րածք նե րում գյուղ տեխ նի կա 
աշ խա տեց նե լու ոչ նպա տա կա հար մա րութ յամբ, սեր մա
ցու նե րի ձեռք բեր ման  դժվա րութ յուն նե րով, բու ժան յու
թե րի և պա րար տան յու թե րի ա նո րա կութ յամբ, դրանց 
օգ տա գործ ման կուլ տու րա յի բա ցա կա յութ յամբ, ա վե լի 
ուշ՝ նաև նոր սերն դի հո ղա գոր ծութ յան գի տե լիք նե րի 
բա ցա կա յութ յամբ:  Արդ յուն քում` հա մայն քային և սե

փա կա նաշ նորհ ված հո ղե րի հիմ ա կան մա սը դար ձել 
է խո պան և վե րած վել խոտ հար քի կամ ա րո տա վայ րի: 
Նույ նիսկ որ պես խոտ հարք` հո ղե րը լիո վին չեն օգ տա
գործ վում: 

Հա մայն քում, կա րե լի է ա սել, խո շոր մշա կե լի հո
ղա տա րածք ներ չկան: Հիմ ա կա նում մշա կում են տնա
մեր ձե րը, որ տեղ ա ճեց նում են սահ մա նա փակ տե սա կի 
բան ջա րե ղեն՝ հիմ ա կա նում սե փա կան կա րիք նե րի հա
մար:

Չ կան ար տադ րա կան կամ վե րամ շակ ման ձեռ
նար կութ յուն ներ: Ամ սա կան ե կա մու տը, 1 ան ձի հաշ վով, 
կազ մում է մի ջի նում 43000 դրամ, ո րը խիստ պա կաս 

է ՀՀ սպա ռո ղա կան նվա զա գույն 
զամբ յու ղից (56000 դրամ): Հա
մայն քում բնա կիչ նե րի ֆի նան սա
կան դժվա րութ յուն ներն ան հա մե
մա տե լի շատ են: 

 Խորհր դա յին տա րի նե րին 
մար դիկ աշ խա տել են կոլտն տե
սութ յու նում, Ճամ բա րա կի «Իմ
պուլս» գոր ծա րա նում, ՃՇՇում, 
Հայ կոո պում, Հայգ յուղ քի միա յում, 
ո րոնք այժմ չեն գոր ծում:

Քա նի որ քիչ թե շատ պահ
պան ված են ա նաս նա պա հա
կան ո լոր տի ա վան դույթ ներն ու 
հմտութ յուն նե րը, ա պա գյու ղա
ցի ներն ա վե լի ի րա տե սա կան են 
հա մա րում ա նաս նա պա հա կան 
որ ևէ կա ռույ ցի ստեղ ծում ու 
ո լոր տի զար գա ցու մը:

Ա նաս նա պա հութ յան հա մե
մա տա բար բար վոք վի ճա կը պայ
մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ  

կա ի րաց ման հնա րա վո րութ յուն: Այս տեղ կա թը  մթեր
վում է  «Աշ տա րակ կաթ»,  « Մա րիա նա» և « Թա մա րա» 
ըն կե րութ յուն նե րի կող մից, իսկ ոչ խա րը հիմ ա կա նում 
վա ճառ վում է կեն դա նի քա շով: Հա մայն քում չկան կեն
դա նի նե րի խնամ քի ու պահ ված քի բա վա րար գի տե լիք
ներ ունեցող ֆերմերներ, ինչպես նաև ա րո տա վայ րե րի 
և խոտ հարք նե րի շա հա գործ ման մշա կույթ: Բա րե կարգ 
վի ճա կում չէ սպոր տա յին հրա պա րա կը, ֆուտ բո լի դաշ
տը, խա ղահ րա պա րակն ու մար զա դահ լի ճը: 

« Շեն» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան (« Շեն» ԲՀԿ) ա ռա քե լութ յունն է` հե ռա վոր 
ու խո ցե լի հա մայնք նե րի սո ցիալտնտե սա կան զար գաց
ման խթա նում ու հզո րա ցու մը` հա մայնք նե րի ան դամ
նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ: Նոր գի տե լիք նե
րի ու հմտութ յուն նե րի փո խանց ման, աշ խա տա տե ղե
րի խթան ման, հա մայն քա յին են թա կա ռուց վածք նե րի 
բա րե լավ ման, հա մայն քա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հզո րաց ման մի ջո ցով, « Շեն»ը փոր ձում է  նմա նա տիպ 
հա մայնք նե րում ապ րե լու և գոր ծե լու հա մար նպաս տա
վոր պայ ման ներ ստեղ ծել:  Իր 37 աշ խա տա կից նե րի 
հետ միա սին, « Շեն»ը, դրա մաշ նոր հա տու կազ մա կեր
պութ յուն նե րի և  ան հատ նե րի օ ժան դա կութ յամբ, 

Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել է տար բեր ծրագ րեր` ար
ձա գան քե լով հա մայնք նե րի տնտե սա կան ու սո ցիա լա
կան մար տահ րա վեր նե րին: 

Խո ցե լի հա մայնք նե րի զար գաց ման նկատ մամբ 
« Շեն»ի հիմ ա կան մո տե ցու մը հա մա պար փակ հա
մայն քա յին զար գա ցում է, ո րը են թադ րում է հա մայն քի 
զար գա ցում` սկսե լով ա մե նա ցածր մա կար դա կի կեն սա
կան պայ ման ներն ա պա հո վե լով (օ րի նակ` խմե լու ջրի), 
ինչ պես նաև նպա տակ ու նե նա լով խթա նել տնտե սա
կան գոր ծու նեութ յան ծա վա լու մը` որ պես հա մայն քի կա
յու նութ յան հիմ ա կան գոր ծոն:   

Ճամ բա րա կի շրջա նի բո լոր գյու ղե րը, այդ թվում` 
Թ թու ջուր գյու ղը, ըստ « Շեն» ԲՀԿ չա փա նիշ նե րի, խո
ցե լի հա մայնք ներ են:  Թ թու ջուր գյու ղը գտնվում է Գե
ղար քու նի քի մար զի վար չա կան տա րած քի հյու սիսար
ևել յան մա սում. ա նու նը ստա ցել է գյու ղում գտնվող հան
քա յին ջրի աղբ յու րից:                                                                                                           

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ առն
վազն վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում, գյու ղում չի 
ի րա կա նաց վել հիմ ախն դիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված որ
ևէ կա յու նութ յուն ա պա հո վող ծրա գիր: Իսկ  ի րա կա նաց
ված ծրագ րե րից հա մայն քում որ ևէ ակն հայտ դրա կան 
տե ղա շարժ չի ե ղել: 

Հա մայն քա յին կյան քի խթան ման, հա մայն քի բնա
կիչ նե րին ե կա մուտ ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յուն ներ 
տա լու հա մար, « Շեն» ԲՀԿ կող մից մշակ վել է Թ թու ջուր 
հա մայն քի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, ո րի 
հիմ ա կան նպա տակն է`  բա րե լա վել հա մայն քի տնտե
սա կան ցու ցա նիշ նե րը,  բարձ րաց նել նրա մրցու նա կութ
յու նը: Հա մայն քի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ
րի մշա կու մը կա տար վել է հա մայն քի ներ կա յա ցուց չա
կան ժո ղո վի ժա մա նակ ընտր ված նա խա ձեռ նող խմբի 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ: Այդ խում բը կողմ ո րոշ ման 
հար ցե րում ո րո շում կա յաց նող դեր ու նի: Ծ րագ րի մաս
նա կից նե րը լիա հույս են, որ ի րա կա նաց ման հա ջո ղութ
յունն ու արդ յու նա վե տութ յու նը մեծ չա փով կախ ված կլի
նի հա մայն քի` ծրագ րին ա ջակ ցե լու աս տի ճա նից:

Հիմ վե լով հա մայն քի վե րա բեր յալ հա վաք ված 
տվյալ նե րի և կա տար ված վեր լու ծութ յուն նե րի վրա` 
կազմ վել է հա մայն քի զար գաց ման տես լա կա նը, ո րը 
տա լիս է հա մայն քի զար գաց մանն ուղղ ված քայ լե րի 
ռազ մա վա րա կան հիմ ա վո րում ու  հա մա կար գու մը:  
Ծ րագ րի տևո  ղութ յու նը 3 տա րի է: Նա խա տես ված է, որ 
այն կա պա հո վի հա մայն քի կա յուն զար գա ցու մը: 

Հա մայնք նե րից ար տա գաղ թը նվա զեց նե լու հա
մար մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն տնտե սա կան ծրագ րե րը: 
Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով լուրջ մտա հո գութ յու նը, սո
ցիա լա կան, կրթա կան ու ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի 
հետ մեկ տեղ, « Շեն»ը մշա կել է նաև մեկ այլ ծրա գիր, 
որն ուղղ ված է ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց մա
նը:  Դ րա նով ա ռա ջարկ վում է ընտր ված հա մայն քի հա
մար մշա կել տնտե սա կան զար գաց ման հնա րա վո րութ
յուն,  կրթա կան և սո ցիա լա կան բա ղադ րիչ ներ, քա նի որ 
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նոր ՋրամԲարներԻ կաՌՈՒցման անՀրաԺեՇտՈՒթյՈՒն
« Հայջր նա խա գիծ Ինս տի տուտ» ՓԲ ըն կե րութ յու

նը հիմ ադր վել է 1941թ., Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել 
է ջրի կա ռա վար ման, ո ռոգ ման զար գաց ման ծրագ րեր: 
1996թ. այդ աշ խա տանք նե րը գլխա վո րում  է բազ մա
փորձ ու ո լոր տի գի տակ մաս նա գետ Յու րի Ջա վադ յա նը:  
1996թ. մինչ օրս ղե կա վա րում է « Հայջր նա խա գիծ ինս
տի տուտ» ՓԲԸն: Թե ինչ պի սի հսկա յա ծա վալ ծրագ րեր 
են ի րա կա նաց վել մեր հան րա պե տութ յու նում ներ կա յաց
նում է Յու րի Ջա վադ յա նը:

  Պա րոն Ջա վադ յան, հան րա պե տութ յու նում ի՞նչ ա ռա
քե լութ յուն է ի րա կա նաց նում Ձեր ղե կա վա րած ինս տի տու
տը:  

 « Հայջր նա խա գիծ Ինս տի տու տը» ո ռոգ ման, ջրի կա 
ռա վար ման և զար գաց ման ծրագ րեր է մշա կել, ո րոնք հիմ
նա կա նում ի րա կա նաց վել են: Այս տեղ աշ խա տածս  տա րի
նե րին 3 ան գամ հո ղե րի մե լիո րա տիվ վի ճա կի բա րե լավ ման 
և զար գաց ման ծրագ րեր են մշակ վել, կազմ վել շուրջ 80 մեծ 
ու փոքր ջրամ բար նե րի նա խագ ծեր: Հան րա պե տութ յան 
տա րած քում կազ մա վոր վող մա կեր ևու թա յին հոս քե րի 7,3 
մի լիարդ մ3 ջրե րից,  մենք օգ տա գոր ծում ենք ըն դա մե նը 2,3 
մի լիարդ մ3,   հնա րա վո րութ յուն ենք տա լիս մա ցա ծը մեր 
սահ ման նե րից հո սե լու, ո րի մեջ մտնում  է նաև խմե լու ջու
րը: Ըն կե րութ յունն Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի հա մար աշ
խա տանք ներ է կա տա րել. 2 տա րի ա ռաջ « Մել հով» ՍՊԸի 
հետ ու սում ա սի րել ենք ջրի կա ռա վար ման վի ճա կը:  Ջ րի 
կա ռա վար ման աս պա րե զում մեր կող մից հայտ նա բեր վել 
են թե րութ յուն ներ, ո րի պատ ճա ռով ու նե ցել ենք բա վա
կա նին  կո րուստ ներ: Գ րուն տա յին  ջրե րի  մա կար դա կը 
Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րի տար բեր տա րա ծաշր ջան նե
րում ի ջել է 3ից մինչև 15 մետր, մենք ու նենք ճնշու մա յին 
զո նա Ա րա րատ յան դաշ տում, ո րը նախ կի նում ընդգր կում 
էր 32800 հեկ տար տա րածք, այժմ այն կազ մում է 10700 
հեկ տար: 

- Ինչ պե՞ս է պետք   կար գա վո րել այդ գոր ծըն թա ցը:
  Մենք ներ կա յաց րել ենք ա ռա ջար կութ յուն, ըստ ո րի` 

ստո րերկր յա ջրե րի մուտքն ու ել քը պետք է հա վա սար վեն: 
Դաշ տա վայ րում ու նենք մուտք 34,7 մ3/վրկ, ո րը տա րե կան 
կազ մում է 1 մլրդ 80 մլն  մ3, այդ քան էլ ել քը պետք է լի նի, 
բայց վեր ջինս ներ կա յումս կազ մում է 1 մլրդ 800 մ3, ո րը 
թափ վում է Ա րաքս գե տը:  Մեր խմե լու ջրի պա շար նե րի 
շուրջ 30 տո կո սը թափ վում է Ա րաքս գետը և  արդ յուն քում 
ստաց վել է, որ Մե ծա մո րի աղբ յուր նե րի ել քը 1991 թ. կազ մել 
է 21 մ3/վրկ, իսկ այժմ այն կազ մում է 3.0 մ3/վրկ: Ակ նալ
ճի ջրատ վութ յու նը պա կա սել է շուրջ  80 տո կո սով: Ա րա
րատ յան դաշ տավայրի 29 հա մայնք նե րում ու նենք խմե լու 
և  ո ռոգ ման ջրե րի մա տա կա րար ման մեծ ռիս կեր: Մենք 
պար տա վոր ենք և  ի րա վունք չու նենք խմե լու և  ո ռոգ ման 
ջու րը պա հան ջար կից պա կաս  տրա մադ րել: Ո ռոգ ման 
ջրի պա հան ջար կը չա պա հո վե լու դեպ քում, մեծ վնաս ներ 
կկրենք, կվա տա նա հո ղի բե րիութ յան վի ճա կը, դաշ տա վայ
րում կստեղծ վի կրկնա կի ա ղա կալ ման վտանգ: Գ րուն տա
յին ջրե րի մա կար դա կի ի ջեց ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում 
են մեծ ռիս կեր` բնա կե լի տնե րի կա յու նութ յան և  անվ տան
գութ յան հա մար, փոխ վել է նաև դաշ տա վայ րի 20 հա զար 
հեկ տար ո ռո գե լի հո ղե րի ստրուկ տու րան:

- Ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար վում ձկնա յին տնտե-
սութ յուն նե րի հետ:

 Այս տե սա կե տից, հար կա վոր է այն պես ա նել, որ 
ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րը վնաս չկրեն: Մենք նրանց 
ա ռա ջար կել ենք անց նել ջրա մա տա կա րար ման կի սա փակ 
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ԾրաԳրԻ ՀԻմնական մոտեցումԸ  ՀամայնՔայԻն  ԶարԳացումն Է
նշված ո լորտ նե րի խնդիր նե րին կա րե լի է անդ րա դառ
նալ հա մա կար գա յին ե ղա նա կով: Նա խա տես վում է, որ 
ա ռա ջար կող մի ջամ տութ յուն ներն առն վազն 30 %ով 
ի րենց ազ դե ցութ յու նը կու նե նան գյու ղա ցի նե րի ե կա
մուտ նե րի վրա: 

Չ նա յած ծրագ րի բյու ջեն սպառ վե լու է ծրագ րի ի րա
կա նաց ման եր րորդ տա րում, այ նու ա մե նայ նիվ « Շեն»ը 
ստանձ նում է ծրագ րի հե տա գա ըն թաց քին հետ ևե լը և 
մշ տա դի տարկ ման աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը` ծրա
գի րը հասց նե լով եր կա րա ժամ կետ կա յուն կե տի: 

Ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ա ռաջ նա հեր թութ յու
նը տրվել է գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման նպա
տա կով ինֆ րա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մա նը, մե քե
նատ րակ տո րա յին պար կի ստեղծ մա նը, խոտ հարք նե րի 
և  ա րո տա վայ րե րի շա հա գործ ման մշա կույ թի ձևա վոր
մա նը, դեգ րա դաց ված վա րե լա հո ղե րի վե րա գոր ծարկ
մա նը: Հիշ յալ են թած րա գիրն իր ազ դե ցութ յու նը կու նե
նա ողջ հա մայն քի վրա, քա նի որ գրե թե բո լոր տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րը զբաղ վում են ա նաս նա պա հութ յամբ 
և  ու նեն սե փա կա նաշ նորհ ված վա րե լա հո ղեր, ո րոնք 
վե րած ված են խոտ հար քե րի: Խո տի քա նա կի ա վե լա
ցում ու ա վել ցուկ մա սի վա ճառ քը հնա րա վոր կդարձ նի 
ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լա ցու մը, ո րը նույն պես կա
վե լաց նի գյու ղա ցի նե րի ե կա մուտ նե րը: Կեն դա նի նե րի  
գլխա քա նա կի ա վե լաց մանն ու կաթ նատ վութ յան ա վե

լաց մա նը մե ծա պես կօգ նի հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րի 
մշա կույ թի վե րա կանգ նու մը՝ ժա մա նա կա կից մե թո դով:

Ծ րա գի րը ներ կա յաց վել է կա նա դա կան « Յալ կեզ յան 
հիմ ադ րամ» և ս տա ցել հիմ ադ րա մի ա ջակ ցութ յու նը: 
Հա մայն քի սո ցիալ տնտե սա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ
ման և բ նա կիչ նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման ա մե նա
գոր ծուն մե խա նիզ մը հենց մարդ կանց հա մար արդ յու
նա վետ աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յան ստեղ ծում է: Այս 
գլխա վոր նպա տա կին հաս նե լու հա մար, ձեռք է բեր վել 
նոր գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա (գու թան, հա ցա հա
տի կի շար քա ցան, սկա վա ռա կա վոր փխրե ցու ցիչ), կա
ռուց վել է գյուղ տեխ նի կա յի ծած կով կա յա նա տե ղի, ո րի 
հա մար « Շե նը» տրա մադ րել է բո լոր անհ րա ժեշտ նյու թե
րը, իսկ աշ խա տանք ներն ան հա տույց ձևով ի րա կա նաց
րել են «Թ թու ջուր հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի 
միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ան դամ ե րը: 

Խոտ հար քե րի վե րած ված վա րե լա հո ղե րի վար ման 
հա մար, Վար դե նի սից վար ձա կալ վել է հզոր տրակ տոր, 
ո րը, չնա յած ան բա րեն պաստ կլի մա յա կան պայ ման նե
րին, հասց րել է 40 հա տա րած քի վրա կա տա րել վա րը, 
ո րից հե տո կոո պե րա տի վի ու նե ցած տրակ տո րին կցե լով 
նոր ստաց ված տեխ նի կան, կա տա րել է փխրե ցում ու  
գա րու ցան քը: 2015թ. հա մար նա խա տես ված մա ցած 
60 հաի վա րը կկա տար վի աշ նա նը: Եվս 150 հա կվար
վի 2016 թվա կա նին: Ս տաց ված նոր գու թա նը հնա րա վո

րութ յուն է ըն ձե ռել կոո պե րա տի վի ու նե ցած «Բե լո ռուս» 
տրակ տո րով վա րել տնա մեր ձե րը:

Կա հա վոր վել է կոո պե րա տի վի սեն յա կը, ո րին « Շե
նը» տրա մադ րել է մաս նա գի տա կան պաս տառ ներ, գյու
ղի մե ծա դիր քար տե զը և  անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան 
գրա կա նութ յուն: Իսկ կոո պե րա տի վի ան դամ ե րի հա
մար կազ մա կերպ վել է կոո պե րա տի վի աշ խա տանք նե րի 
կա ռա վար մա նը նվիր ված սե մի նար:

Սոֆ յա Գալ ֆա յան
« Շեն» ԲՀԿ Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջա նի                

մար զա յին պա տաս խա նա տու

4Å     

հա մա կար գե րի, և  ար դեն  կա 2 կազ մա կեր պութ յուն: Գ յու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան մի ջո ցով դո նոր կազ
մա կեր պութ յուն նե րից գու մար ներ են տրա մադր վում` 23 
ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րում ներդ նե լու հա մար կի սա փակ 
ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գեր /պի լո տա յին ծրա
գիր/:  Այս ըն թաց քում 100150 փոքր ձկնա յին տնտեսութ
յուն ներ շար քից դուրս են ե կել, չո րա ցել են հո րե րը: Բ նա
պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յունն այդ ուղ ղութ յամբ լուրջ 
աշ խա տանք ներ է կա տա րում՝ շատր վա նող հո րե րը բեր վում 
են փա կա նա յին ռե ժի մի, լու ծար վում և կոն սեր վաց վում են 
ան սարք և տի րա զուրկ հո րե րը: Բո լոր դեպ քե րում  պետք է 
ար վի պի լո տա յին ծրա գիր, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ճիշտ 
կա ռա վա րել ե ղած ջրե րը՝ վնաս չտա լով ձկան ար տադ
րութ յա նը: Ձկ նա յին տնտե սութ յուն նե րը պետք է կա տա րեն 
ներդ րում` ջրի խնա յո ղա բար օգ տա գործ ման հա մար, պե
տութ յունն էլ պատ րաստ է օգ նե լու: ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յու նը, իր գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո
վի մի ջո ցով, ու սում ա սի րել է և  այդ արդ յունք նե րը շու տով 
կներ կա յաց նի կա ռա վա րութ յուն, որ պես զի հնա րա վո րութ
յուն ստեղծ վի կոո պե րա տիվն ե րի ստեղծ ման հա մար: Կոո
պե րա ցիա յի ստեղ ծու մը հնա րա վո րութ յուն կստեղ ծի մե խա
նի զա ցիան օգ տա գոր ծել հա մա տեղ, սեր մե րի, բու ժան յու
թե րի ծա գում ա բա նութ յունն ի րենց հայտ նի կլի նի, շուրջ  
33% շա հույթ կու նե նան: 

- Հա մա գոր ծակ ցու՞մ եք  մի ջազ գա յին նմա նա տիպ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: 

 Մենք հա մա գոր ծակ ցում ենք ֆրան սիա կան, գեր մա
նա կան, կա նա դա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ: Մր
ցույթ նե րին մաս նակ ցում ենք նրանց մի ջո ցով, նրանց հետ 
միա սին, որ պես զի կա րո ղա նանք ներդ նել նոր տեխ նո լո
գիա ներ: Հատ կա պես կար ևոր է ջրամ բար նե րի հա կա ֆիլտ
րա ցիոն մի ջո ցա ռում ե րի հա մար բեն տո նի տա յին մա տե րի 
ար տադ րութ յու նը: Ու նենք լա վա գույն ո րա կի բեն տո նի տի 
հսկա յա կան պա շար ներ: Դ րանք ձեռք ենք բե րում Եվ րո
պա յից, որ տեղ շուրջ 30 տա րի  օգ տա գործ վում է: Ֆիլտ
րա ցիոն գոր ծա կի ցը 107ի՝ 90 է, դա նշա նա կում է` այն լրիվ 
ջրա մերձ է և մի լիար դա վոր տա րի ներ կա րող է ա ռանց 
վնաս վե լու մալ գետ նի տակ: Հա կա ֆիլտ րա ցիոն մի ջո ցա
ռում ե րը կա րե լի է կի րա ռել խո շոր ջրանցք նե րի վրա: Տե
ղադ րե լու ենք 80 հա զար մ2 Գե ղարդ լճի ջրամ բա րի ն, ո րը  
2700 նշագ ծի վրա է.  աշ խար հում այդ բարձ րութ յան վրա 
քիչ ջրամ բար ներ կան: Մեզ հա մար կար ևոր է փոր ձար
կում իրականացնել այդ տեղ: Բուլ ղա րիա յից ներ մու ծվա ծի 
ար ժե քը կազ մում է  77,5 դո լար, իսկ  Իջ ևա նի բեն տո նի տի 

հան քե րի բա զա յի վրա ար դեն կան ներդ րող ներ: Մեզ մոտ 
ար տադ րվե լու  դեպ քում, գի նը կնվա զի 45 50 %ով: 

- Ա ռա ջի կա յում ի՞նչ ծրագ րեր պետք է ի րա կա նաց վեն, 
և հաշ վի առ նե լով Ձեր եր կար տա րի նե րի աշ խա տան քա յին 
մեծ փոր ձը, ո լոր տին վե րա բե րող նոր ա ռա ջարկ ներ կա՞ն:

 Վար չա պե տի հանձ նա րա րութ յամբ ես հիմ ա վոր 
փաս տա թուղթ պետք է ներ կա յաց նեմ:  Քա նի, որ  1927 
թ. կոն վեն ցիա յի հա մա ձայն, Հա յաս տանն ու Թուր քիան 
Ա րաք սի ամ բողջ ջու րը պետք է օգ տա գոր ծեն 5050%ով՝  
53 մ3/վրկ գլ խա մաս ու նեն և Հա յաս տա նը, և Թուր քիան: 
Բայց մենք հի մա օգ տա գոր ծում ենք մեր 50%ի ըն դա մե նը 
55%ը, իսկ 45%ը չենք օգ տա գոր ծում, ո րով հետև չու նենք  
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ: Մեր երկ րի աշ խար հագ
րա կան դիրքն այն պի սին է, որ ամ բողջ ջրե րը մեր երկ րից 
հո սում են: Ե րեք ջրամ բար նե րի նա խագծ ման  աշ խա
տանք նե րը ըն թաց քի մեջ են: Պետք է կա ռուց վի Եղ վար դի 
90 մլն մ3 ջրամ բա րը՝ ճա պո նա ցի նե րի կող մից, Կապ սի 25 
մլն մ3 ջրամ բա րը՝ գեր մա նա կան գոր ծա կա լութ յան և Վե դիի 
29 մլն մ3 ջրամ բա րը՝ ֆրան սիա կան գոր ծա կա լութ յան մի
ջո ցով: Վե դիի ջրամ բա րը պատ րաստ լի նե լու դեպ քում, 8 
պոմ պա կա յան ներ կա պա մոն տաժ վեն, և  ո ռո գու մը  կա պա
հով վի  ինք նա հոս ջրա մա տա կա րար մամբ: 

Ա րաքս գե տի և Ար մա վի րի մայր ջրանց քի ա փին`  
Արևիկ գյու ղի տա րած քում, ու նենք շուրջ 60 մլն  մ3 գրա
վի և կո պի ճի ա վա զի հան քա վայ րեր, ինչ պես նաև  բա զալ
տի հան քեր, և կա ռա վա րութ յունն ար դեն հանձ նա րա րել է 
Է ներ գե տի կա յի և բնական պաշարների նա խա րա րութ յա
նը, որ պես զի նրանք հայ տա րա րեն մի ջազ գա յին մրցույթ` 
հան քե րը օգ տա գոր ծե լու հա մար: Հան քե րը շա հա գոր ծե լուց 
հե տո, մենք կա րող ենք ու նե նալ 60 մլն մ3 սե լա վա յին ջրե ր 
հա վա քե լու հնա րա վո րութ յուն: Նոր ա ռա ջարկ ենք ներ կա
յաց րել` կա ռու ցե լու 12 մլն. մ3 ծա վա լով ջրամ բար Քա սախ 
գե տի վրա, ինչ պես նաև՝ Գե ղար դալ ճի ջրամ բա րը՝ 3 մլն 
մ3 ծա վա լով:  Պատ րաստ վում ենք ներ կա յաց նել ա ռա ջար
կութ յուն, որ պես զի մե լիո րա ցիա յի զար գա ցու մը և  ո ռո գե լի 
հո ղա տա րա ծութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը հա տուկ տեղ գտնի  
ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 20152025թթ. 
զար գաց ման ծրագ րում:

 Մեծ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նենք բնութ յան 
տա րերք նե րի դեմ պայ քա րե լուն. հա կա կարկ տա յին եր
կու մի ջո ցա ռում կա՝ կա յան նե րը, որոնք տեղակայված են 
և գործում են, մյուսն էլ` ցան ցե րը: Ցան ցե րի հա մար նա
խա տես ված թա ղան թը  ներ մուծ վում է դրսից: Շու տով մեզ 
մոտ ևս կս տեղծ վի հնա րա վո րութ յուն, վերջինիս ար տադ
րութ յունն ա վե լի է ժան ձեռ նար կե լու. ներդ րող կազ մա կեր
պութ յուն ներն են՝ Չի նաս տանը, Անգ լիան, մ ա ցա ծը՝ ռու
սա կան  և մեր տե ղա կա ն կազ մա կեր պութ յուն ներն են: Այդ 
տե սա կի նյու թե րի պատ րաստ ման հա մար կօգ տա գործ վի 
կվար ցը, կու նե նանք մատ չե լի ար տադ րութ յուն` խա ղո ղի 
հե նաս յուն նե րի /շպալ նե րի/, պտղա տու ծա ռե րի ու խա ղո ղի 
ծած կե րի արտադրման համար: Որ պես զի հար մա րա վետ 
լի նի ծա ռե րը ծած կե լը՝ պետք է հիմ ել նոր, ին տեն սիվ այ գու 
տնկի ներ, որ պես զի ծա ռե րը շատ չբարձ րա նան: Ցան ցե րի 
կար ևո րութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ բու սա կա նութ
յու նը կա զատ վի տա րաբ նույթ վա րակ նե րից, ո րոնք գա լիս 
են բզեզ նե րի ու մե ղու նե րի մի ջո ցով, իսկ կար կուտն էլ չի 
փչաց նի բեր քը: Այդ ուղ ղութ յամբ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յու նը մեծ աշ խա տանք ներ է կա տա րում:  

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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«ՓորՁենՔ ՀաՍկանալ ՈՒ ՕԳնՈՒթյան 
ՁեՌՔ մեկնել նրանց»

 Գե ղար քու նի քի մար զի Ան տա ռա մեջ հա մայն քը, ո րը շրջա պատ ված է 765 հա 
ան տառ նե րով, ու նի տնտե սա կան զար գաց ման մեծ նե րուժ: Վայ րի տան ձե նի-
նե րը, հա տապտ ղա յին թփերն ա ռա տո րեն բերք են տա լիս, սա կայն գյու ղը չու նի 
վե րամ շակ ման թե կուզ փոք րիկ ար տադ րա մաս, որ տեղ կա րե լի էր պա հա ծո յաց-
նել կամ չրի վե րա ծել ա նու շա համ մրգա տե սակ նե րը: 

Գ յու ղա պետ Կառ լեն Մար տի րոս յա նի կար ծի քով` վե րաբ նա կեց ված այս գյուղն 
ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նի:

Տ նա մերձ հո ղա տա րածք նե րում հիմ ա կա նում ար տադր վում է տանձ և խն
ձոր, ո րոնք գյու ղա ցին ի րաց նում է մեծ դժվա րութ յամբ: Պատ ճառն այս տեղ 
բնա կիչ նե րի ցածր գնո ղու նա կութ յու նը չէ, և  ոչ էլ` ար տադր ված մրգի ո րա կա
կան հատ կա նիշ նե րը: Պար զա պես գյուղ տա նող և գ յու ղա միջ յան ճա նա պարհ
ներն են ան բա րե կարգ վի ճա կում: Քանդ ված ճա նա պարհ նե րով կա րո ղա նում են 
երթևե կել միայն ա մե նագ նաց ավ տո մե քե նա նե րը: Իսկ գյու ղա ցին չու նի այդ պի
սի ավ տո մե քե նա ներ ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յուն: Գ յու ղա պե տի տե ղե կաց
մամբ, վեր ջերս տե ղա ցած հոր դա ռատ անձրև նե րի հետ ևան քով, սե լա վաջ րե րը 
քշելտա րել են ճա նա պարհ նե րի վե րին հո ղա շեր տե րը` այդ պի սով ա վե լի ան բա
րե կարգ դարձ նե լով դրանք: «Գ յու ղի բյու ջեն չի կա րող բա վա կա նաց նել քանդ
ված ճա նա պարհ նե րի հիմ ա նո րոգ ման հա մար: Խն դի րը հնա րա վոր է լու ծել 
միայն պե տա կան ծրագ րե րի կամ հո վա նա վոր նե րի ա ջակ ցութ յամբ: Վատ թար 
ճա նա պարհ նե րի հետ ևան քով, գյու ղա ցին չի կա րո ղա նում մթե րել կա թը: Ս տիպ
ված այն վե րա ծում է պան րի, որն էլ ցածր ար ժե քով է գնվում միջ նորդ վե րա վա
ճա ռող նե րի կող մից», նշում է գյու ղա պե տը: Ի դեպ, նույն պի սի դժվա րութ յամբ 
են ի րաց վում նաև ա նաս նա պա հա կան ծագ ման մյուս մթերք նե րը, մաս նա վո րա
պես` մի սը: Մինչ դեռ բու սա ծած կով հա րուստ ա րո տա վայ րերն  ու խոտ հարք նե

րը ըն ձե ռում են բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման 
հա մար: Դժ վա րութ յուն նե րով հան դերձ` գյու ղա ցին, այ նու ա մե նայ նիվ, շա րու նա
կում է զար գաց նել ա նաս նա պա հա կան ճյու ղե րը: Գ յու ղա պե տա րա նի տվյալ նե
րով, ար դեն առ կա է 140 գլուխ խո շոր, 100 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի: 
Եր կա րատև դա դա րից հե տո, սկսել են զբաղ վել նաև խո զա բու ծութ յամբ, խո
զե րի գլխա քա նակն ար դեն գե րա զան ցում է 100ը: Ա նաս նա պա հութ յան բո լոր 
ուղ ղութ յուն նե րով ար ձա նագր վում է ա նաս նագլ խա քա նա կի ա ճի մի տում:  Գ յու
ղը նպաս տա վոր է նաև մեղ վա բու ծութ յան զար գաց ման հա մար (ար տադր վում 
է լո րե նու ծաղ կի բարձ րո րակ մեղր), սա կայն այս տեղ ևս  առ կա է ի րաց ման 
խնդի րը: Այ դու հան դերձ, մեղ վաըն տա նիք նե րի քա նա կը նույն պես ա վե լա նում է 
(ներ կա յումս այն հաս նում է 110ի): «Գ յուղն ու նի նաև ջեր մո ցա յին և տն կա րա
նա յին տնտե սութ յուն նե րի ստեղծ ման լայն հնա րա վո րութ յուն: Տն տե սա կան գոր
ծու նեութ յուն սկսե լուց հե տո, նո րաս տեղծ ըն տա նիք նե րը, ո րոնց թիվն ա ռայժմ 
20 է, կա րող են նաև ի րենց հա մար տներ կա ռու ցել, սա կայն նրանք ա ռայժմ այդ 
հնա րա վո րութ յու նը չու նեն: Գ յու ղի բնա կիչ նե րի թի վը 220 է, ո րոնց մի մա սը, 
տնտե սա կան և կեն ցա ղա յին խնդիր նե րը կար գա վո րե լու նպա տա կով, մեկ նում 
են ար տագ նա աշ խա տան քի: Հա մոզ ված եմ, որ աշ խա տա տե ղեր լի նե լու պա
րա գա յում, նրան ցից ոչ մե կը չի հե ռա նա գյու ղից», եզ րա հան գում է գյու ղա պե
տը: Ն րա կար ծի քով, մի ջազ գա յին և դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րը նույն պես 
կա րող են ի րա կա նաց նել ո րոշ ծրագ րեր, ո րոնք կա րող են փո խել ի րա վի ճա կը: 
« Չէ որ ա մեն ինչ կորց րած մար դիկ ե կել են ի րենց հայ րե նի քը, ի րենց տու նը շե
նաց նե լու: Փոր ձենք հաս կա նալ ու օգ նութ յան ձեռք մեկ նել նրանց», հա վե լում է 
գյու ղա պե տը:

Ան տա ռա մեջն ու նի նաև խմե լու և  ո ռոգ ման ջրի խնդիր ներ: « Շեն» բա րե
գոր ծա կան հիմ ադ րա մը 700 մ  եր կա րութ յամբ ջրա գիծ է հիմ ա նո րո գել, սա
կայն խնդիրն այդ պի սով վերջ նա կա նա պես չի լուծ վել: Տա րի ներ ա ռաջ « Քա րա
վան88» ՀԿն հիմ ա նո րո գել է գյու ղա պե տա րա նի շեն քը, սա կայն դրա նից հե
տո, մինչ օրս սահ մա նա յին գյու ղում ա ջակ ցութ յան այլ ծրագ րեր չէն ի րա կա նաց
վել: « Ցան կա լի է, որ հա մայնք նե րի հա մա չափ զար գաց ման գա ղա փա րը մեր 
գյու ղում ի րա կա նութ յուն դառ նար: Գ յու ղա ցին հույս ու հա վա տով սպա սում է նոր 
ծրագ րե րի: Մար դիկ պատ րաս տա կամ են աշ խա տե լու, նրանք սի րում են ի րենց 
եր կի րը», նշում է գյու ղա պետ Կառ լեն Մար տի րոս յա նը: Ի դեպ, գյու ղի սո ցիա
լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին մշտա պես ա ջակ ցում են « Կար րի տաս» և 
« Դիա կո նի յա» կազ մա կեր պութ յուն նե րը` անվ ճար տրա մադ րե լով սննդամ թերք: 
Գ յու ղա ցին գոհ է ա ջակ ցութ յու նից, սա կայն այ սօր ա ռա վել ևս կ գե րա դա սեին 
ար տադ րել, ա րա րել, բա րիք ներ ստեղ ծել և  օգ նել կա րի քա վոր նե րին…

Նել լի Սա հակ յան

Սնն դա յին թա փոնն նե րը, ո րոնք, մեկ 
ան ձի հաշ վով տար բեր գնա հա տա կան
նե րով, աշ խար հում օ րե կան 34 կի լոգ
րամ են կազ մում, այ սինքն` տա րե կան 
կտրված քով, մեկ տոն նա յից ա վե լի են, 
ընդ հա նուր թա փոն նե րի զգա լի մասն են 
կազ մում:  Կո րուստ նե րը սկսվում են վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում, շա րու նակ վում 
բեր քա հա վա քի ժա մա նակ (ըստ հե ղի
նա կա վոր փոր ձա գետ նե րի` դրանք գնա
հատ վում են մի ջի նը աշ խար հի մասշ
տա բով` մի ջի նը որ պես բեր քի 1/5ա կան 

մաս) այ նու հետև` առևտ րա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի և ս պա ռո ղի կող մից 
ա վե լա նում են (առն վազնª նույն քան): 
Այ սինքն ստաց վում է, որ մարդ կութ յան 
կող մից մթերք ար տադ րե լու վրա ծախս
ված ժա մա նա կի, ֆի նան սա կան մի ջոց
նե րի և  այլ ռե սուրս նե րի ա մե նա քի չը կե
սը, փաս տո րեն, վատն վում է:

Ի հար կե, այս ե րեք ուղ ղութ յու նե
րով էլ մարդ կութ յու նը ջա նում է ինչոր 
բան ա նել և թեպետ մաս նա կի,  հաս նում 
է հա ջո ղութ յուն նե րի. ա ռա ջին մա սով` 
դա է կո լո գիա մետ գյու ղատն տե սութ յան 
տա րա տե սակ ներն են` կեն սա բազ մա
զա նութ յան ընդ հա նուր բա ղադ րի չով, 
երկ րոր դում` ճշգրիտ երկ րա գոր ծութ յան 
դան դաղ, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, տա
րած վող տեխ նո լո գիա ներն են, իսկ եր
րորդն ա վե լի ման րա մասն կներ կա յաց
նենք` ցույց տա լով տար բեր երկր նե րի 
փորձն ու  հու սադ րող հե ռան կար նե րը:

Կո րուստ նե րի այս եր րորդ բա ղադ
րի չը գու ցեև ա մե նա կար ևորն է, քա նի 
որ նշված վատն ված մի ջոց նե րից բա ցի, 
աղ տոտ վում է նաև շրջա կա մի ջա վայ
րը: Այդ պատ ճա ռով է, հա վա նա բար, որ 
պա րե նա յին թա փոն նե րի օգ տա հան ման 
խնդիր նե րով մտա հոգ վում են ոչ միայն 
ա ռան ձին կա մա վոր բնա սեր նե րը, ազ
դե ցիկ մե ծա հա րուստ ներն ու կազ մա
կեր պութ յուն նե րը, այլև` պե տա կան կա
ռույց նե րը, ո րոնց ջան քե րը հե տա գա յում 
վա վե րաց վում են օ րենսդ րա կան նա խա
ձեռ նութ յուն նե րով, ո րով և  ա պա հով վում 
է ար դեն հա ջող ված նա խա ձեռ նութ յուն
նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը:  

Ֆ րան սիան, որ ա ռա ջին նե րից մե
կը գնաց այդ ճա նա պար հով, տա րե կան 
մոտ 7,5 մի լիոն տոն նա մթերք է թա փում: 
Կար ծե լով, որ դրա մե ղա վո րը առևտ րի 
կենտ րոն ներն  են, այլ ոչ թե վեր ջին նե րիս 
հա մոզ մամբ` սպա ռող նե րը, պե տութ
յունն օ րենք ըն դու նեց, ո րով առևտ րի 
կենտ րոն նե րը  պար տա վոր վում են ա վե
լի եր կար ժա մա նակ պա հել մթեր քը վա
ճառ քում` ի հար կե, ոչ սա նի տա րա կան 
չա փա նիշ նե րի խախտ ման հաշ վին: Այ
սինքն` ա վե լի պա տաս խա նա տու մո տե
նալ դրա հե տա գա ճա կա տագ րին` ա ռա
ջար կե լով այն բա րե գոր ծա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րին, ա նաս նա տե րե րին, 
նպաս տել, որ պես զի այն օգ տա գործ վի 
կոմ պոս տի կամ կեն սաէ ներ գիա յի ստաց
ման հա մար: Հա մա պա տաս խան հա մա
կար գում ընդգրկ ված լի նե լու վե րա բեր
յալ պայ մա նա գիր չու նե ցող առևտ րի 
կենտ րո նը տու գան վում է 75 հա զար եվ
րո յով: Մինչ Ֆ րան սիա յի այս խիստ նա
խա ձեռ նութ յու նը կտա րած վեր երկ րում,  
Անգ լիան յու րո վի փոր ձեց լու ծել խնդի
րը. գոր ծըն թա ցը նույն պես ա վարտ վեց 

օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, 
բայց պի լո տա յին ծրագ րի ի րա կա նա
ցու մից հե տո: Sainsbury՛s store առևտ
րի կենտ րոն նե րի  ցան ցում  ո րո շում ըն
դուն վեց  չի րաց ված մթեր քը բա ժա նել 
3 մա սի. ա ռա ջի նը` չնչին գու մար նե րով 
տրա մադր վում է բա րե գոր ծա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րին, երկ րոր դը` նույն
պես չնչին գու մար նե րով տրա մադր վում 
է ֆեր մեր նե րին` որ պես ա նաս նա կեր կամ 
կոմ պոս տաց ման հա մար, և վեր ջա պես, 
այդ եր կու նպա տակ նե րին ոչ պի տա նի 
մասն  ու ղարկ վում է Կեն նոք (տես` հա
ջոր դիվ), որ տեղ դրա նից ստա նում են մե
թան, ա պա է լեկտ րաէ ներ գիա, որն էլ` 1,5 
կմ  եր կա րութ յամբ մա լու խով հասց վում է 
առևտ րի կենտ րո նին  և  այլ սպա ռող նե
րին: Նա խա ձեռ նութ յունն ա ռա ջին ան
գամ ի րա կա նաց նե լու հա մար, Կեն նոք 
քա ղա քի ( Վեսթ Միդ լենդս կոմ սութ յուն) 
առևտ րի կենտ րո նը  գտավ թա փոն
ներ վե րամ շա կող Biffa ըն կե րութ յա նը, 
և  եր կու տա րի հա մա գոր ծութ յան արդ
յուն քում, հայտ ներ կա յաց վեց ազ գա յին 
է լեկտ րա ցան ցե րին` նրանց ծա ռա յութ
յուն նե րից հրա ժար վե լու մա սին:  Պի լո
տա յին ծրա գի րը ոչ միայն տվյալ սու պեր
մար կե տի, այլ շրջա կա ևս 2500 շեն քե րի 
հա մար է լեկտ րաէ ներ գիա էր ա պա հո
վում: Պե տութ յու նը հա ջորդ նման ծրագ
րե րի ֆի նան սա վոր մանն ա վե լի ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ, ո րոնց թի վը 
գնա լով ա ճեց: Երկ րում այժմ գոր ծում են 
60ից ա վե լի մթե րա յին թա փոն ներ վե
րամ շա կող գոր ծա րան ներ, ո րոնք տա րե
կան վե րամ շա կե լով 2,5 մի լիոն տոն նա 
թա փոն` Կեն նո քը ե րեք ան գամ գե րա
զան ցող քա ղա քը լիո վին ա պա հո վում 
են է լեկտ րաէ ներ գիա յով` միա ժա մա նակ, 
կան խե լով մի ջա վայ րի աղ տո տու մը:

Ա վե լի փոքր  մասշ տա բի նա խա
ձեռ նութ յուն ներ ծա վալ վում են այլ երկր
նե րում և  ա ռան ձին քա ղաք նե րում: Օ րի
նակ, Լի սա բո նում կազ մա կերպ ված նոր 
Fruta Feia (ան ճոռ նի պտուղ) կոո պե րա
տի վը, ո րը հիմ նա կա նում մաս նակ ցում 
բա րե գոր ծա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց
մա նը, ըն դուն ված խիստ չա փա նիշ նե րին 
չհա մա պա տաս խա նող միրգն ու բան
ջա րե ղե նը սպա ռո ղին կես գնով է ա ռա
ջար կում ու միա ժա մա նակ քա րո զում, որ 
հարկ չկա կրկնա կի վճա րել ա վե լի գե ղե
ցիկ տեսք ու նե ցող ապ րան քի հա մար այն 
դեպ քում, երբ, հա մա յին ա ռու մով, դրանք  
գրե թե չեն տար բեր վում:

Այս ազ նիվ ու ղին բռնած պե տութ
յուն նե րին, մեծ ու փոքր կազ մա կեր պութ
յուն նե րին ու մարդ կանց հու սադ րենք, 
որ նոր ճա նա պար հով գնա ցո ղին բա րի 
ու ժերն օգ նում են: Այդ պի սի ու ժե րին է 
պատ կա նում Ջոր ջիա յի (ԱՄՆ) Տեխ նո լո
գիա կան ինս տի տու տի հե տա զո տա կան 
խում բը, ո րը թա փոն նե րի վե րամ շակ ման 
հա մար բակ տե րիադեստ րուկ տոր նե րը, 
ո րոնք ճեղ քում են օր գա նա կան բնա կան 
պո լի մեր նե րի մո լե կուլ նե րը, կա րո ղա ցավ 
փո խա րի նել շատ է ժան և  ա վե լի արդ յու
նա վետ` պո լիօք սո մե տա լատ կոչ վող կա
տա լի զա տո րով, ո րը ոչ մի հա տուկ պայ
ման չի պա հան ջում գոր ծե լու հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է նրան, թե բախ տը  
երբ ևէ մեր դռանն էլ կչո քի, ա պա բա վա
կա նին հու սադ րող է «Եր ևան ջուր» ըն կե
րութ յան Veolia Group օ պե րա տո րի հայ
տա րա րութ յունն այն մա սին, որ ի րենք ոչ 
միայն մտա դիր են մնալ երկ րում, այլև, 
ջուր մա տա կա րա րե լու հետ մեկ տեղ, 
զբաղ վել նաև կո յու ղու և թա փոն նե րի 
վե րամ շակ մամբ: Մ նում է, որ մեր հա սա
րա կութ յու նը սկսի սննդամ թեր քին ա վե լի 
խնամ քով վե րա բեր վել, ո րին մե ծա պես 
կա րող է նպաս տել հա մա պա տաս խան 
մշակ ված պե տա կան քա ղա քա կա նութ
յու նը:  

Վ Հ
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ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
   Խա ղո ղի վա զի տա րած ված և տն

տե սա կան մեծ վնաս հասց նող հի վան
դութ յուն նե րից են` միլ դիուն, օի դիու մը, 
անտ րակ նո զը, մոխ րա գույն փտու մը, 
ո րոնց դեմ ժա մա նա կին ու ճիշտ պայ
քար չտա նե լու դեպ քում, զգա լիո րեն 
նվա զում է բեր քը, ընկ նում ո րա կը:

ՄԻԼԴԻՈՒ  ԿԱՄ  ԿԵՂԾ  ԱԼՐԱՑՈՂ
Ա րա րատ յան դաշտավայրում 

միլ դիուն հայտ նի է §չո ռ¦, հյու սիս
ար ևել քում` §կարմ րու կ¦, իսկ այլ 
շրջան նե րում` նաև §խոր շու կ¦ ա նուն
նե րով:    Հի վան դութ յան զար գա ցու
մը պայ մա նա վոր ված է ե ղա նա կա յին 
գործոններով և  հա ճախ սկսվում է ար
դեն մա յի սի սկզբնե րին:    Վա րակ վում են 
վա զի կա նաչ օր գան նե րը:    Տերև նե րի 
վրա ի հայտ են գա լիս դեղ նա վուն, 

կլոր բծեր, խո նավ ե ղա նա կին տեր ևի 
հա կա ռակ մա կե րե սին, բծե րին հա մա
պա տաս խան տե ղե րում, ա ռա ջա նում 
է ալ րան ման (կեղ տաս պի տա կա վուն) 
փառ, ո րը սնկի սպո րակ րութ յունն է: 
   Հե տա գա յում տեր ևի վրա յի բծե րը ստա
նում են կարմ րա գոր շա վուն ե րանգ` 
այր ված քի նման:

  Հի վան դութ յան զար գաց մա նը 
հատ կա պես նպաս տում են օ դի բարձր 
հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը, տևա
կան անձրև նե րը:

  
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը

  Միլ դիո ւի և  խա ղո ղի վա զի մյուս 
հի վան դութ յուն նե րի դեմ արդ յու նա
վետ պայ քա րի հա մար անհ րա ժեշտ է 
վաղ գար նա նը հե ռաց նել վա րակ ված 
տերև ներն ու շվե րը, ժա մա նա կին կա
տա րել շվա տում և բ ճա տում, չոր և 
 կա նաչ կապ, հա մա լիր պա րար տա ցում: 
  Քի միա կան պայ քա րի ա ռու մով, ա ռա վել 
արդ յու նա վետ են ֆուն գի ցիդ նե րով նա
խազ գու շա կան սրսկում նե րը, միլ դիո ւի 
դեմ ա ռա ջին սրսկու մը հարկ է կա տա րել 
տևա կան անձրև նե րից հե տո, երբ օ դի 
մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 1012oC է:        

Սրսկ ման ժամ կետն ընտ րե լիս, 
ճիշտ կլի նի ա ռաջ նորդ վել, կողմ նո րոշ
վել վա զի զար գաց ման փու լե րով: Այս
պես, ա ռա ջին սրսկու մը պետք է կա
տա րել, երբ ա ռա ջա ցել են 35 իս կա կան 
տերև ներ, երկ րոր դը` ծաղ կու մից ա ռաջ, 
եր րոր դը` ծաղ կու մից հե տո: Անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում, սրսկում նե րը 
շա րու նա կել 1015 օր ընդ մի ջում նե րով: 
Ա ռա ջարկ վում է բոր դո յան հե ղու կի 1 
%ա նոց լու ծույթ (10 լ ջ րին` 100 գրամ 
չհան գած կիր + 100 գրամ պղնձար
ջասպ):   Կի րը և պղն ձար ջաս պը պատ
րաստ վում են ա ռան ձին` ոչ մե տաղ յա 
տա րա նե րում, ա պա պղնձար ջաս պը 
լցվում է կրաջ րի վրա, ռի դո միլ գոլդ 68   
0,25 % (10 լիտր ջրին` 25 գրամ), ռի դո միլ 
գոլդ պլյուս 45 կգ/ հա, ռե վուս տոպ 500 
ԽԿ` 0,50,6 կգ/ հա, կուպ րոկ սա տի 0,5 % 
(10 լիտր ջրին` 50 գրամ) պատ րաս տուկ
նե րով:   Ցան կա լի և  արդ յու նա վետ է վե րը 
նշված պատ րաս տուկ նե րի փոխ նի փոխ 
կի րա ռու մը:

ՕԻԴԻՈՒՄ  ԿԱՄ   ԻՍԿԱԿԱՆ   ԱԼՐԱՑՈՂ
Ա րա րատ յան դաշտավայրում այն 

ան վա նում են §սև¦, հյու սիսար ևել քում՝ 
§թո զ¦:   Տա րած ված է խա ղո ղա գոր ծա
կան բո լոր շրջան նե րում, զար գա ցու մը 
սկսվում է, սո վո րա բար, մա յի սի կե սե
րին:   Տերև նե րի վրա ա ռա ջա նում են 

փոքր, կլոր 
բծեր, ո րոնք 
պատ ված են 
սպի տակ, ալ
րան ման փա
ռով: Շ վե րը 
կա րող են վա
րակ վել մինչև 
վա զի ծաղ կե
լը, վա րա կը 
տա րած վում 
է ծաղ կափթ
թութ յուն նե րի, 
տերև նե րի ու 
պ տ ո ւ ղ  ն ե  ր ի 
վրա:   Վաղ վա րա կի դեպ քում պտուղ
նե րը դա դա րում են ա ճել, չո րա նում և  
ընկ նում են, ուշ վա րակ վե լիս` պտու
ղը պատ վում է սպի տա կա մոխ րա գույն 
փա ռով, պատռտ վում է, վա րա կը կա
րող է հաս նել մինչև սեր մե րը, խո նավ 
ե ղա նա կին այդ պի սի պտուղ ներն ա րագ 
փտում են:  

               
  Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը

  Քա նի որ հի վան դութ յու նը ձմե ռում 
է վա րակ ված շվե րում` շատ արդ յու նա
վետ է վա րակ ված շվե րը հե ռաց նելն ու 
ոչն չաց նե լը: Արդ յու նա վետ են ծծմբա յին 
պատ րաս տուկ նե րը` ա ղա ցած ծծումբ, 
հեկ տա րին` 2530 կգ, կո լոիդ ծծմբով` 
910 կգ/ հեկ տա րին (1%ա նոց կա խույ
թով):   Բարձր արդ յու նա վե տութ յուն են 
ցու ցա բե րում բայ լե տո նով կամ տո
պա զով` հեկ տա րին 250 300 գրամմլ, 
սրսկում նե րը (ձեռ քի սրսկիչ նե րով 
սրսկե լիս, 5 գրամ` 10 լ ջ րին), կվադ րիս 
մաքս 533,5 ԽԿ (արդ յու նա վետ է միլ
դիու յի, օի դիու մի, մոխ րա գույն փտման 
դեմ)` 1,52 կգ/ հա, էմբ րե լիա 140 ԽԿ` 1,2
1,5 լ/ հա:

Ճիշտ և  արդ յու նա վետ է ա ռա ջին 
սրսկու մը կա տա րել բող բոջ նե րի ուռչ
ման փու լում, երկ րոր դը` ծաղ կու մից 
ա ռաջ, եր րոր դը` ծաղ կու մից հե տո, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` 1415 
օր ընդ մի ջում նե րով կա տա րել հա ջորդ 
սրսկում նե րը:

Սրս կում նե րը հարկ է դա դա րեց նել 
բեր քա հա վա քից առն վազն 20 25 օր 
ա ռաջ: Օի դիու մի զար գաց մա նը նպաս
տում է միա կող մա նի կամ նոր մա յից 
ա վե լի ա զո տա կան պա րար տա ցու մը: 

ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ  ՓՏՈՒՄ
  Հի վան դութ յու նը ու ժեղ է զար գա

նում հատ կա պես տևա կան անձրև

նե րից հե տո:   Վա րակ վում են միայն 
պտուղ նե րը, ո րոնք պատ վում են մոխ
րա գույն փա ռով, ու նեն ան դուր համ: 
  Վաղ վա րա կի դեպ քում` պտուղ նե
րը կա րող են լրիվ չո րա նալ, փչա նալ: 
  Հի վան դութ յա նը նպաս տում է վնա սա
տու նե րով, հատ կա պես` ող կու զա կե րով 
վա րակ վե լը:

 Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Արդ յու նա վետ են ֆուն դա զո լի 0,2, 

ռավ րա լի 0,15, բայ լե տո նի և  տո պա զի  
0.05 %ա նոց լու ծույթ նե րով սրսկում
նե րը: Ա ռա ջին սրսկու մը ծաղ կու մից 
ա ռաջ, երկ րոր դը` պտուղ նե րի կազ մա
կերպ ման սկզբում, հե տա գա յում` 15 18 
օր ընդ մի ջում նե րով:  Ժա մա նա կին ու 
ճիշտ պայ քար տա նել վնա սա տու նե րի, 

հատ կա պես` ող կույ զա կե րի դեմ:
 Մոխ րա գույն փտու մով վա րակ ված 

խա ղո ղի ող կույզ ներ

ԽԱՂՈՂԻ ԱՆՏՐԱԿՆՈԶ
 Հի վան դութ յու նը տա րած ված է 

խա ղո ղա գոր ծա կան բո լոր շրջան
նե րում, սո վո րա բար` օ ջախ նե րով: 
 Հան րա պե տութ յու նում այն  հատ կա
պես մեծ վնաս է պատ ճա ռում  Տա վու շի 
մար զում: 

Անտ րակ նո զը մեծ վնաս է հասց
նում հատ կա պես այն տա րածք նե րում, 
որ տեղ օ դի բա վա րար հա րա բե րա կան 

խո նա վութ յու նը զու գակց վում է բարձր 
ջեր մաս տի ճա նի հետ:  Հի վան դութ յան 
հա րու ցի չը սունկն է: Այս հի վան դութ
յամբ վա րակ վում են վա զի բո լոր կա
նաչ օր գան նե րը` շվե րը, պտուղ նե րը, 
տերև նե րը, տեր ևա կո թե րը: Ա մե նից 
շատ հի վան դութ յունն ար տա հայտ
վում է տերև նե րի վրա, ըստ ո րում` 
դրանց ա ռա ջա նա լուց ան մի ջա պես 
հե տո, սկզբում` հա զիվ նկա տե լի բաց 
դարչ նա գույն կե տե րի, բծե րի տես քով: 
 Հե տա գա յում, բծե րը մե ծա նա լով, դառ
նում են գոր շա վուն`  մուգ մա նու շա
կա գույն ե րի զով, ո րից հե տո, հի վանդ 
հյուս ված քը թափ վում, ընկ նում է, իսկ 
տեր ևը ծակծկ վում:  Տեր ևա կո թուն նե րի, 
ինչ պես նաև տեր ևի ջղե րի վրա, բծերն 
ըն դու նում են խո ցե րի տեսք:  Վա րա կի 
ու ժեղ ար տա հայտ ման դեպ քում, տերև
նե րը կա րող են նույ նիսկ թափ վել:

Պ տուղ նե րի վրա բծե րը թեթ ևա կի 
սեղմ ված են, ներս ըն կած, կլո րա վուն, 
սկզբում` մուգ մա նու շա կա գույն, պար
փակ ված մա նու շա կա գույն ե րի զով: 
 Շատ վտան գա վոր է շվե րի վա րակ վե լը: 
Սկզ բում ա ռա ջա նում են ոչ մեծ, գորշ 
բծեր, ո րոնք շվե րի ա ճե լու, մե ծա նա լու 
հետ ձգվում, խո րա նում են, ըն դու նե
լով ձգված խո ցե րի տեսք:  Հե տա գա յում 
բծերն ըն դու նում են սուր ճի գույն, ո րը 
մա նու շա կա գույն ե րիզ ու նի:  Խո ցե րի 
եզ րերն ան հա վա սար են: Ու ժեղ վա
րա կի առ կա յութ յան դեպ քում, խո ցե
րը միա նում,  ձուլ վում են` օ ղա կաձև 
ընդգր կե լով շի վը: Այդ պի սի շվե րը տձև  
են և  կոտր վող:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Աշ նա նը կտրել, հե ռաց նել անտ րակ

նո զով վա րակ ված շվե րը, մաք րել այ գի
նե րը թափ ված տերև նե րից, չո րա ցած 
պտուղ նե րից, ճյու ղե րից (մա տե րից):

 Ժա մա նա կին կա տա րել չոր և 
 կա նաչ կա պը, ծե րա տու մը, բճա տու մը:

 Կա տա րել նա խազ գու շա կան սրս
կում ներ այն ֆուն գի ցիդ նե րով, ո րոնք 
ա ռա ջարկ վում են միլ դիո ւի դեմ` բոր դո
յան հե ղուկ` 1% ա նոց, կուպ րոկ սատ` 5 
կգ/ հա, անտ րա կոլ` 2 կգ/ հա, պո լի խոմ` 
6 կգ/ հա, պղնձի օք սիք լո րիդ` 6 կգ/ հա, 
ռի դո միլ գոլդ 68` 2.5 կգ/ հա և մ յուս 
պատ րաս տուկ նե րը, ո րոնք կի րառ վում 
են  միլ դիո ւի դեմ: 

 Ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նի 
սրսկման ժամ կե տը: Ա ռա ջին սրսկու
մը հարկ է կա տա րել ա ռա ջին տերև
նե րի հայտն վե լուն պես (կա րե լի է հա
մա տե ղել տրիպս նե րի դեմ կա տար վող 
սրսկման հետ): Երկ րորդ սրսկու մը 
կա տա րել ծաղ կու մից ա ռաջ, եր րոր դը` 
ծաղ կու մից ան մի ջա պես հե տո:                                                                 
  Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան,

կեն սա բա նա կան գիտություննե րի թեկ նա ծու
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ՀԱՄԱՏԵՂ 
ՀԱՆդԻպՈՒՄ 
ՀԿ-ՆԵՐԻ ՀԵՏ

ՀՀ ԳՆ §Ան տա ռա յին պե տա կան 
մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿը հեր
թա կան ան գամ ձեռ նա մուխ  ե ղավ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րին իր շուր ջը հա մախմ բե լու. այդ ա ռի
թով, կազ մա կեր պել էր հեր թա կան այ
ցե լութ յու նը դե պի   ՀՀ ԳՆ §Հա յան տառ¦ 
ՊՈԱԿի  §Սև քա րի ան տառտն տե սութ
յուն¦ մաս նաճ յուղ`  վեր ջին տա րի նե րին 
ի րա կա նաց ված ան տառ վե րա կանգն
ման աշ խա տանք ներն ու սում նա սի րե
լու  նպա տա կով: 

 Հա մա տեղ դի տարկ մա նը մաս նակ
ցում էին §Կա նաչ նե րի միութ յուն¦ ՀԿի 
նա խա գահ Հ. Սա նա սար յա նը, § Շո ղեր 
միութ յուն¦  ՀԿի նա խա գահ Հ. Աս լան
յա նը,  §Է կո լուր¦  ՀԿի աշ խա տա կից  
Մ. Ե րից յա նը,  § Հա նուն կա յուն մարդ
կա յին զար գաց ման¦ ա սո ցիա ցիա ՀԿի 
աշ խա տա կից նե րը և §Ան տա ռա յին 
պե տա կան մո նի տո րին գի  կենտ րոն¦   
ՊՈԱԿի աշ խա տա կից նե րը` տնօ րեն Ա. 
Գ յուլ խաս յա նի գլխա վո րութ յամբ: §Սև
քա րի ան տառտն տե սութ յուն¦ մաս նաճ
յու ղում  տնօ րեն Ա.Ե րից յա նը հա մա ռոտ 
ներ կա յաց րեց կա տար ված և կա տար
վե լիք աշ խա տանք նե րը: Մաս նա կից նե
րի կող մից դի տարկ վող տե ղա մա սը GIZ 

կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ 
ան տա ռա պատ ված տա րածքն է, ո րի 
տնկման աշ խա տանք նե րը կա տար վել 
են դեռևս 2009թ.ին, շուրջ 44.5 հաի 
վրա` որ պես տնկան յութ օգ տա գոր
ծե լով սո ճի ծա ռա տե սա կի 12 տա րե
կան տնկի նե րը: Նշ ված տե ղա մա սում 
տնկան յու թի քա նա կը հա սել է 3000ի:

 Դի տարկ ման արդ յուն քում՝ տնկի
նե րի ո րա կը և կպ չո ղա կա նութ յու նը 
մաս նա կից նե րի կող մից բարձր է գնա
հատ վել, ներ կա յաց վել են բազ մա թիվ 
տե սա կետ ներ և,  նույ նիսկ, մտա վա
խութ յուն ներ ան տա ռա պա տած տա
րած քի վե րա բեր յալ, ո րոն ցից հատ կան
շա կա նը Հ. Սա նա սար յա նի կար ծիքն էր` 
մատ ղաշ սո ճի նե րի պահ պա նութ յան 
վե րա բեր յալ: Ըստ մաս նա գետ նե րի`  
սո ճի նե րը մեր հան րա պե տութ յու նում 
խո ցե լի ծա ռա տե սակ են Ա մա նոր յա 
տո նե րի ըն թաց քում և կա րող են ա նօ
րի նա կան կեր պով հայտն վել  §տո նա
ծա ռի¦ շու կա յում: Դի տար կում նե րին 
ներգ րա ված են ե ղել  նաև §Ան տա ռա յին 
պե տա կան մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ 
ՊՈԱԿում  ու սում նա կան պրակ տի կան 
անց կաց նող ՀԱԱՀի ու սա նող նե րը:

Եզ րա փա կե լով հա մա տեղ դի
տարկ ման արդ յունք նե րը` ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Ա. Գ յուլ խաս յա նը շնոր հա կա
լութ յուն է հայտ նել ներ կա նե րին ակ
տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար` հա մոզ
մունք հայտ նե լով, որ նման պար բե
րա կան բնույթ կրող այ ցե լութ յուն նե րը 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նի ան մի ջա կան ու
շադ րութ յան կենտ րո նում են: 

§Ան տա ռա յին պե տա կան 
մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ
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Տ րա դես կան ցիա ներն ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րել և սկ սել 
են մշա կել հայր և  որ դի Տ րա դես կանտ նե րը` դեռևս 17րդ դա
րում։ Տա րած ված են Ար գեն տի նա յի հյու սի սից մինչև Կա նա դա
յի հա րավ, Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա յում, Մեք սի կա յում, ԱՄՆ 
հա րա վում, ինչ պես նաև Կով կա սում: Մեր հան րա պե տութ յու
նում հան դի պում է սեն յա կա յին բույս տե սա կը:

Ու ղիղ կամ գետ նա տա
րած` ար մա տա ցող ցո ղու նով 
բազ մամ յա բույ սեր են։ Մ շա
կո վի տե սակ նե րից ա ռա վել 
հայտ նի են վիր գի նի ցա և 
զեբ րի նա տե սակ նե րը։ Ա ռա
ջի նը լայ նո րեն տա րած ված 
է Ատ լանտ յան օվ կիա նո սի 
հյու սի սար ևել յան ա փե րին։ 
Z. pendulaթարգ մա նա բար 
նշա նա կում է` «զո լա վոր, կա
խո վի» բույս։

Ծաղ կա տեր ևիկ նե րը և 
թեր թիկ նե րը ե րեքն են` վար
դա գույն կամ մա նու շա կա
գույն ե րանգ նե րով։ Տեր ևը 
կա նաչ է կամ ար ծա թա գույն` 
ար տա հայտ ված գծա յին զո
լե րով: Պ տու ղը փոքր տու փիկ 

է։ Կա րող է ա ճել նաև ջրի մեջ:  

Ա սում են, որ տրա դես կան ցիան Ար ևի ծա ղիկն է, ո րը կա րող 
է հե ռաց նել մտքի, զգաց մուն քի կամ խոս քի մի ջո ցով փո խանց
վող ան բա րեն պաստ է ներ գիան։ Բույ սը եր բեմն ան վա նում են 
§կա նա ցի բամ բա սանք¦, այ նինչ ի րա կա նում այն պաշտ պա
նում է բնա կա րա նը և  ըն տա նի քը զա նա զան չա րամ տութ յուն նե
րից և չա րա կա մութ յուն նե րից։ Գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված է, 
որ բույ սը մաք րում և խո նա վաց նում է բնա կա րա նի օ դը, պաշտ
պա նում է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի ազ դե ցութ յու նից։ Բույ
սի տես քը հանգս տաց նում է աչ քե րը, մեղ մաց նում լար վա ծութ
յունն ու  հոգ նա ծութ յու նը։

 Բույ սի հյու թա լի տերև նե րը հա ճախ հա մե մա տում են կա
լան խոէի և հալ վեի (ա լոէ) հետ։ Վեր ջին տա րի նե րին բույ սը 
լայ նո րեն ու սում նա սիր վում է։ Կար ծիք կա, որ զեբ րի նա յի ֆի
տոն ցիդ ներն ի զո րու են ճնշել ժա մա նա կա կից ար հես տա կան 
շի նան յու թե րի ար ձա կած վնա սա կար նյու թերն ու վնա սա կար 
ման րէ նե րը։ Իր հայ րե նի քում տրա դես կան ցիան հնա գույն ժա
մա նակ նե րից կի րառ վել է ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ։ Գ րա
կա նութ յան մեջ նշվում է, որ զեբ րի նան հիբ րիդ է. աց տեկ նե րը 
կա րո ղա ցել են ստա նալ խա չաձև ման ե ղա նա կով, և, որ սա է 
ի րա կան ոս կե բե ղի կը կամ նույն «սարդբույ սը»։ Թեև նման կար
ծի քը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը, այ նո ւա մե նայ
նիվ, կար ևո րում է բամ բա սան քի բազ մա թիվ բու ժիչ հատ կութ
յուն նե րը` հա կա ման րէ, հա կա բոր բո քա յին, ար յու նար գել, վեր
քա մո քիչ, հա կաու ռուց քա յին։

Հ յու թը պա րու նա կում է ին սու լի նան ման նյութ։ Պարզ վել 
է, որ բույ սի պատ րաս տուկ ներն օգ տա կար են նաև թո քախ տի, 
շա քա րա յին դիա բե տի, ան գի նա յի, բրոն խի տի և պա րո դոն տո
զի հա մա լիր բուժ ման դեպ քե րում։ Օգ տա գոր ծե լու ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ է ման րաց նել  բույ սի ցո ղունն ու տերև նե րը` 100 գ 
հում քին ա վե լաց նե լով 300 մլ  ո րակ յալ օ ղի։

Տ րա դես կան ցիան հեշտ է ա ճեց նել սեն յա կա յին պայ ման
նե րում, սի րում է վառ լու սա վո րութ յուն: Ամ ռա նը կա րե լի է դնել 
ար ևի ճա ռա գայթ նե րից և քա մուց պաշտ պան ված պատշ գամ
բում։ Բազ մա նում է սեր մե րով, շի վե րով կամ թփի բա ժան ման 
ե ղա նա կով։ Սեր մե րի պահ պան ման հա մար հար կա վոր է 200 
Cից ոչ ցածր ջեր մաս տի ճան։ Նոր ծլող բույ սը պետք է հա ճա
խա կի ցո ղել ջրով և  օ դա փո խել սեն յա կը։ Ծաղ կում է կյան քի 
3րդ տա րում։ Գար նա նը և  ամ ռանն անհ րա ժեշտ է պահ պա նել 
հո ղի վե րին շեր տի խո նա վութ յու նը։ Մինչև 3 տա րե կան բույ սե
րը տե ղա փո խել ծաղ կա ման` յու րա քանչ յուր տա րի, իսկ գար նա
նը կա տա րել  է տի աշ խա տանք ներ։

Երախտագիտության ծաղիկ նարգիզը
 Յու րա քանչ յուր ազգ ու նի իր ծա ղիկխորհր

դա նի շը: Ազ գա յին ծա ղիկ նե րը շատ հա ճախ ար
տա ցո լում են տվյալ երկ րի մշա կույթն ու պատ
մութ յու նը: Կան ծա ղիկ ներ, ո րոնց պե տութ յուն
ներն ա ռա վել մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում, 
քան գեր բե րին ու դրոշ նե րին:

Նար գի զը հին սանսկ րի տից թարգ մա նա բար 
նշա նա կում է կրա կի ծա ղիկ: Հին պար սիկ ներն 

այս ծա ղիկն ան վա նում էին չթա ռա մող բերկ
րանք, իսկ հա յե րը՝ սա րի ծա ղիկ կամ նար գես։ 
Narcissus ան վա նու մը ծա գել է հու նա րեն «նար
կաո»՝ «թմրեց նել», «շշմեց նել» բա ռից, իսկ պոե
տա կան poeticus  ան վա նու մը ստա ցել է, քա նի որ 
դա րեր շա րու նակ ծաղ կի գե ղեց կութ յու նը գո վեր
գել են բազ մա թիվ բա նաս տեղծ ներ: Նար գի զը, 
ո րը լայն տա րա ծում ու նի նաև Հա յաս տա նում, 
Չի նաս տա նի ազ գա յին ծա ղիկն է: Նար գի զը 
ե րախ տա գի տութ յան խորհր դա նիշն է և  ըն դուն
վում է շնոր հա կա լութ յան փո խա րեն: Այն ա ճում 
է ճիշտ չի նա կան Ա մա նո րի շե մին և  իր հետ յու
րա քանչ յուր բնա կա րան է բե րում ու րա խութ
յուն և հա ջո ղութ յուն: Ծաղ կի գլու խը մի քիչ թեք 
է, կախ ված է ցո ղու նի վրա և կար ծես, ցան կա
նում է ջուր խմել սա ռը աղբ յու րից ու հա գեց նել 
ծա րա վը: Նար գի զի բա ցատ րութ յու նը տար բեր է 
հու նա կան դի ցա բա նութ յան մեջ և չի նա կան լե
գենդ նե րում: Օ րի նակ` Անգ լիա յում ու նի ա ռա վել 
մեծ ար ժեք, քան` թա գու հու ծա ղիկ հա մար վող 
վար դը:

Նար գի զը շքա նազ գի նե րի ըն տա նի քի բազ
մամ յա, սո խու կա վոր խո տա բույ սե րի ցե ղին 
պատ կա նող բույս է: Ծաղ կում է հիմ նա կա նում 
ապ րիլմա յիս ա միս նե րին: Հայտ նի է մոտ 60 
տե սակ, մշակ վում են բազ մա թիվ սոր տեր՝ սպի
տակ, դե ղին, խո շո րա ծա ղիկ և  այլն, ո րոնք ա ճեց
վում են պու րակ նե րում, պար տեզ նե րում: Հարկ է 
նշել, որ բա ցա ռիկ եր ևույթ է հա մար վել վար դա
գույն նար գի զի գո յութ յու նը: 1921թ. Անգ լիա ցի 
Բեք հաուս ա նու նով մեկն ա ճեց րել է նար գի զի 
վար դա գույն տե սա կը, ո րը բազ միցս ար ժա նա
ցել է բազ մա թիվ մի ջազ գա յին մրցա նակ նե րի:

Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից նար գիզն օգ տա
գործ վել է նաև բժշկութ յան և  օ ծա նե լիք նե րի ար

տադ րութ յան մեջ: Նար գի զով պատ րաստ ված 
օ ծա նե լիք նե րը, 19րդ դա րից մինչև մեր օ րե րը 
ու նեն շատ բարձր ար ժեք:

Կար ևոր է հի շել, որ նար գիզն ար տադ րում 
է լոր ձունք պա րու նա կող թու նա վոր նյութ, ո րի 
պատ ճա ռով չի կա րե լի դնել ծաղ կա մա նի մեջ այլ 
ծա ղիկ նե րի հետ միա սին, քա նի որ դրանք կա
րող են ժա մա նա կից շուտ թոշ նել։ Իսկ ե թե նար
գիզ նե րը մի քա նի ժամ պա հեք ա ռան ձին ա մա
նի մեջ, ա պա դրանք կա րե լի է հա մա տե ղել այլ 
ծա ղիկ նե րի հետ (ա ռանց ցո ղու նը կար ճաց նե
լու)։ Նար գիզ նե րի մեծ տրցա կի առ կա յութ յու նը 
ննջա սեն յա կում կա րող է նյար դա յին մարդ կանց 
մոտ գլխա ցավ (միգ րեն) ա ռա ջաց նել։ Բու ժա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գործ վում են խո տա բույ
սի կոճ ղար մատ նե րը, ո րոնց պատ րաս տուկ ներն 
ու նեն հա կա բոր բո քա յին, ման րէաս պան, ջեր մի
ջեց նող, ցա վազր կող ազ դե ցութ յուն։ Նար գի զից 
պատ րաստ վող թուր մե րը բու ժում են նույ նիսկ 
խո ցե րը: Կա րող է ո րոշ մարդ կանց մոտ ա լեր
գիկ ռեակ ցիա ա ռա ջաց նել՝ կարմ րութ յուն, քոր 
և  այլն։

ԻՆչ ՊԵՍ ճԻՇՏ Ա ճԵց ՆԵԼ ՆԱՐ ԳԻ ԶԸ
Նար գի զը պար տե զում բա վա կա նին շուտ է 

ա ճում, ինչ պես կա կա չը: Ծա ղիկն ինք նին բարդ 
չէ, բայց ա վե լի ճիշտ կլի նի ա ռան ձին վայր հատ
կաց նել ա ճեց ման հա մար: Տա րած քը պետք է 
լի նի պա րար տաց ված և լու սա վոր: Ե թե հո ղը 
չա փա զանց ալ կա լա յին է, դուք կա րող եք յու րա
քանչ յուր քա ռա կու սի մետ րի հա մար 200գ  ալ յուր 
ա վե լաց նել, ին չը կա րող է նվա զեց նել թթվայ
նութ յու նը: Չի կա րե լի տնկել նար գիզ ներ այն 
վայ րե րում, որ տեղ ա ճեց վել են շու շան ներ, լի
լիա ներ, քրի զան թեմ ներ և  այլն, սա կայն այն կա
րող է փթթել  պիոն նե րի, վա րունգ նե րի ա ճեց ված 
վայ րե րում: Հենց օ րե րը սկսում են տա քա նալ, 
ար դեն կա րե լի է նար գի զի սո խուկ նե րը տնկել 
հո ղի մեջ: Միայն պետք է ու շա դիր լի նել, որ պես
զի այն չլի նի փա փուկ, թու լա ցած և  ու նե նա մեծ 
սո խուկ: Ինչ պես բո լոր ծա ղիկ նե րը, նար գի զը 
նույն պես են թա կա է վի րու սա յին հի վան դութ յուն
նե րի: Հի վան դութ յան ախ տա նիշ ներն են` սպի
տակ և դե ղին թեր թիկ նե րի վրա յի բծե րը, կե տերն 
ու տար բեր գույ նի ե րանգ նե րը, ծաղ կի վատ աճն 
ու ան ժա մա նակ թո ռո մե լը: Վա րակ կա րող է 
անց նել, հո ղի, սեր մի, պար տե զա յին գոր ծիք նե
րի, մի ջատ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք էլ բար դաց նում 
են վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա
րե լը:  Բուժ ման արդ յու նա վետ մի ջոց է հա մար
վում մինչ այդ վի րու սա կիր նե րի դեմ պայ քա րը, 
ժա մա նա կին վա րակ ված բույ սե րի ոչն չա ցումն 
ու հե ռա ցու մը, որ պես զի այն չտա րած վի: 

Կո կո նի ժա մա նա կա հատ վա ծում անհ րա
ժեշտ է նար գի զը լվա նալ «ֆի տո վերմ» կոչ վող  
պատ րաս տու կով` 2 մլ` 1մլ ջ րով: Մեկ լիտ րը բա
վա րար է 10 մ2 տա րած քը ցո ղե լու հա մար:

Թարգմանությունը՝     Լի լիթ Գաս պար յանի


