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Բացվել է  Թունաքիմիկատների որակի 
վերահսկողության լաբորատորիա

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը հրա վի րել է խորհր դակ ցութ յուն՝ պտուղ բան ջա րե ղեն 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ: Քն նարկ վել են մթեր ման սե զո նի մեկ նար կին 
առնչ վող հար ցեր, մաս նա վո րա պես, ծի րա նի մթեր ման աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման խնդի րը:

§Այս տա րի ա ռատ բերք է սպաս վում, բեր քա հա վա քի աշ
խա տանք ներն ար դեն ըն թաց քի մեջ են, և վե րամ շա կող ըն
կե րութ յուն նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն պատ շաճ կեր պով 
կազ մա կեր պել մթե րում նե րը¦,  նշել է իր խոս քում նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Նա խա րարն ա ռանձ նա հա տուկ ընդգ ծել է մթեր ման աշ
խա տանք նե րը սա հուն և ժա մա նա կին կազ մա կեր պե լու անհ
րա ժեշ տութ յու նը:

Նա խա րա րի խոս քով, այս տա րի հատ կա պես ծի րա նի 
ա ռատ բերք է սպաս վում, և  ակն կալ վում է, որ ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը կգե րա զան ցեն ան գամ 2013 թվա կա նի ցու ցա նիշ
նե րը: Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ այս տա րի նա խա տես
վում է ա պա հո վել ծի րա նի մե ծա ծա վալ ար տա հա նում ներ՝ 
պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յամբ Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը՝ հայտ նե լով, որ հայ կա կան 
ծի րա նը մեծ պա հան ջարկ ու նի հատ կա պես ռու սաս տան յան 
շու կա յում:

Նա խա րա րը հոր դո րել է նաև տե ղա կան ըն կե րութ յուն նե
րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցել ար տա սահ ման յան գյու ղատն
տե սա կան ցու ցա հան դես նե րին՝ վստա հութ յուն հայտ նե լով, 
որ դա կնպաս տի ինչ պես հայ կա կան ար տադ րան քի ճա նա չե
լիութ յան բարձ րաց մա նը, այն պես էլ գոր ծա րար նոր կա պե րի 
հաս տատ մանն ու աշ խու ժաց մա նը:

Ծա նո թա նա լով ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի կող մից բարձ րաց ված հար ցե րին՝ նա խա րարն իր հեր թին 
պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել՝ հնա րա վո րութ յան սահ
ման նե րում ա ջակ ցել լու ծում ներ գտնե լու հար ցում:
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Սկսվել է  բերքահավաքը

Օ րերս Եր ևա նում տե ղի է ու նե ցել Թու նա քի մի կատ նե րի ո րա կի վե րահս կո ղութ յան լա բո րա տո
րիա յի բաց ման պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ յու նը, ո րին ներ կա են գտնվել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, ՀՀում Հու նաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Իոան նիս 
Տա յի սը, Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պետ Ար մեն Հայ րա պետ յա նը, 
Հա յաս տա նում Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա ցուց չի օգ նա կան 
Գա յա նե Նա սո յա նը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, այլ պաշ տո
նա տար ան ձինք: 

Լա բո րա տո րիան բաց վել է § Հա յաս տա նում թու նա քի մի կատ նե րի ո րա կի վե րահս կո ղութ յան 
և դ րանց մնա ցոր դա յին քա նակ նե րի նկատ մամբ մո նի տո րին գի ա ջակ ցութ յան¦ ծրագ րի շրջա նա
կում, որն ի րա կա նաց վել է ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից` ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան հետ հա մա տեղ: Ծ րագ րի նպա տակն է` հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծել մի ջազ գա յին 
չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան վե րահս կել վա ճառ վող թու նա քի մի կատ նե րի ո րա կը և  ի րա
կա նաց նել թու նա քի մի կատ նե րի մնա ցոր դա յին քա նակ նե րի մո նի թո րինգ ̀  գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քի բա րե լավ ման նպա տա կով:  

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը լա բո րա տո րիա յի ստեղծ ման 
գոր ծում ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ յան հա մար` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ընդգ ծել է մե զա
նում նման լա բո րա տո րիա յի կար ևո րութ յու նը: § Հա մոզ ված եմ, որ այս լա բո րա տո րիան, որն իր 
տե սա կով ե զա կի է և միա կը տա րա ծաշր ջա նում և հ նա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում գեր ժա մա նա
կա կից սար քա վո րում նե րի մի ջո ցով ներկր վող թու նա քի մի կատ նե րի փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց
նել, մե ծա պես կնպաս տի մեր երկ րում սննդամ թեր քի ո րա կի բա րե լավ մա նը¦,  ն շել է նա խա րա րը:   
Նա խա րա րը շնոր հա վո րել է Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յա նը նման լա
բո րա տո րիա յի գոր ծարկ ման ա ռի թով և հույս է հայտ նել, որ այն կօգ նի հե տա գա աշ խա տանք նե
րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:   Իր հեր թին ՀՀում Հու նաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Իոան նիս Տա յի սը հույս է հայտ նել, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը այ սու հետ ևս կ զար գա նա ու կընդ լայն վի, իսկ գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը կկրեն շա րու նա կա կան բնույթ: 

Ծիրանի առատ բերք է սպասվում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է 
Ար մա վի րի մարզ, որ տեղ Ե ղեգ նուտ, Վար դա նա շեն, Ջան ֆի դա և Այ գե շատ հա մայնք նե րում, մարզ
պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, հետ ևել է բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րին:   

Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը հա վաս տիա ցել է` բո լոր նշված հա մայնք նե րում բեր քա հա վա քի 
աշ խա տանք ներն ըն թա նում են բնա կա նոն հու նով, գյու ղա ցի նե րը գոհ են, տա րին բեր քա ռատ է, 
խնդիր ներ այս տեղ գրե թե չեն ե ղել:   Ե ղեգ նուտ ցի ֆեր մեր Սեր յո ժա Կա րա պետ յա նը, ով այս տա րի 
իր տնտե սութ յու նում 15 հեկ տար տա րած քի վրա սմբու կի և ևս 2 հեկ տա րի վրա ձմե րու կի մշա
կութ յուն է ի րա կա նաց րել, ար դեն սմբու կի ա ռա ջին բեր քը հա վա քել է. ծա վալ նե րից ու ո րա կից գոհ 
է, ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը բա րեն պաստ են, ո ռո գու մը կազ մա կերպ վել է պատ շաճ մա կար դա
կով: Ֆեր մե րը հատ կա պես ձմե րու կի բարձր բերք է ակն կա լում, ո րի բեր քա հա վա քը կսկսվի ար դեն 
մի քա նի օ րից:   Վար դա նա շեն հա մայն քում նա խա րա րը ե ղել է տե ղի ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն
նե րից մե կում, որ տեղ այս տա րի շուրջ 1000 քմ տա րած քի վրա բան ջա րե ղեն է ա ճեց վել` լո լիկ, վա
րունգ և պղ պեղ: Ար տադ րան քը հիմ նա կա նում ի րաց վում է տե ղա կան շու կա յում:   

Մար զի Ջան ֆի դա և Այ գե շատ հա մայնք նե րում էլ կե ռա սի և ծի րա նի բեր քա հա վա քի ե ռու զեռ 
էր: Այս տեղ նույն պես բեր քը գյու ղա ցի նե րին գո հաց նում է. պտղի ապ րան քա յին տես քը լավն է, 
ին չը թույլ է տա լիս մե ծա ծա վալ ար տա հա նում ներ ի րա կա նաց նել: §Ար մա վի րի մար զում այս տա

 ՀՀ կա ռա վա րութ յու նում խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցել 
են 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, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ
յան նա խա րար Ար մեն Մու րադ յա նը, ՀՀ տրանս պոր տի և կա
պի նա խա րար Գա գիկ Բեգ լար յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան 
նա խա րար Նա րեկ Սարգս յա նը և ՀՀ մարզ պետ նե րը: 

 Խորհր դակ ցութ յան ժա մա նակ քննարկ վել են ՀՀ մար
զե րում, մաս նա վո րա պես, ա ռող ջա պա հութ յան, ճա նա պար
հա շի նութ յան, գյու ղատն տե սութ յան և քա ղա քա շի նութ յան 
ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ
րե րի ըն թաց քը, ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող խնդիր նե
րը և դ րանց լուծ մանն ուղղ ված քայ լե րը:  Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վա րը, ամ փո փե լով քննար կու մը, կար ևո րել է շա հագր
գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի ու մարզ պե տա րան նե րի հա մա
կարգ ված հա մա տեղ աշ խա տան քը և բարձ րաց ված հար ցե րի 
լուծ ման առն չութ յամբ մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ տվել 
պա տաս խա նա տու գե րա տես չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին և 
մարզ պետ նե րին:

ՀՀ կառավարությունում
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Ձկնաբուծությունը հեռանկարային ճյուղ է
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Արտադրության ծավալները մեծանում են

Հերթական ուսուցողական 
սեմինարը

 Վեր ջերս Եր ևա նում մեկ նար կել է ՄԱԿի 
պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր
պութ յան և §Եվ րո ֆիշ¦ մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յան հետ հա մա տեղ կազ մա կերպ ված 
§Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ
յուն. մուտք դե պի շու կա և ձկ նա բու ծութ յան 
բնա գա վա ռում առևտ րին առնչ վող խնդիր ներ¦ 
խո րագ րով ե ռօր յա աշ խա տա ժո ղո վը: Աշ խա
տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին նաև §Եվ րո ֆիշ¦ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան տնօ րեն Աի
նա Ա ֆա նաս ևան, ներ կա յա ցու ցիչ ներ շուրջ 20 
եվ րո պա կան երկր նե րից:  

Ող ջու նե լով աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից
նե րին` նա խա րա րը մաս նա վո րա պես նշել է, 
որ ձկնա բու ծութ յու նը հան րա պե տութ յան ագ
րո պա րե նա յին ո լոր տի ա ռա ջա տար ճյու ղե րից 
մեկն է` կար ևո րե լով ո լոր տի զար գա ցու մը` 
ինչ պես երկ րի պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման, այն պես էլ` գյու ղատն տե սա կան 
ծագ ման ար տադ րա տե սակ նե րի ար տա քին 
ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան բա րե լավ ման տե
սանկ յու նից: §Ձկ նա բու ծութ յու նը Հա յաս տա նի 
հա մար հե ռան կա րա յին ճյուղ է և  ու նի զար
գաց ման մեծ նե րուժ, ո րի լիար ժեք օգ տա գոր
ծու մը հնա րա վոր է մի ջազ գա յին ա ռա ջա տար 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյան, զար գա ցած երկր նե րի պրակ տի կա յում 
առ կա ար դիա կան ռե սուր սախ նա յող և  արդ
յու նա վետ տեխ նո լո գիա նե րի աս տի ճա նա կան 
ներդր ման, մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին բա վա
րա րող ար տադ րան քի ստեղծ ման և ձկ նամ թեր
քի ար տա հան ման ա վե լաց ման մի ջո ցով¦, իր 
խոս քում ընդգ ծել է նա խա րա րը:   Նա խա րա րի 
խոս քով` վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց ված 
քա ղա քա կա նութ յան, մաս նա վո րա պես` ար տա
հան մանն ուղղ ված պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
արդ յուն քում էա կա նո րեն ա վե լա ցել են ձկան 

ար տադ րութ յան և  ար տա հան ման ծա վալ նե րը: 
Ձկ նա բու ծութ յու նից ստաց վող հա մա խառն 

ար տադ րան քի ար ժե քը կազ մել է 28.7 մլրդ 
դ րամ, ո րը գե րա զան ցել է 2013 թվա կա նի մա
կար դա կը` 24.6 %ով: 20112014թթ. ըն թաց քում 
ձկան ար տադ րութ յունն ա վե լա ցել է ա վե լի քան 
2.0 ան գամ: Էա կա նո րեն ընդ լայն վել է ար տա
հան ման ծա վա լը, այն 2014 թվա կա նին կազ մել 
է 2706 տոն նա` 2011 թվա կա նի 1600 տոն նա

յի դի մաց:  §Եվ րո ֆիշ¦ մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յան տնօ րեն Աի նա Ա ֆա նաս ևան, իր 
հեր թին, իր ե րա խա տա գի տութ յունն ու շնոր
հա կա լութ յու նը հայտ նե լով մի ջո ցառ ման կազ
մա կեր պիչ նե րին և գ յու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յա նը մեծ ա ջակ ցութ յան հա մար, 
հույս է հայտ նել, որ այս տա րա ծաշր ջա նա յին 
աշ խա տա ժո ղո վը, ո րը հա մախմ բել է եվ րո պա
կան շուրջ 20 երկր նե րի փոր ձա գետ նե րի, կար
ևոր նշա նա կութ յուն կու նե նա ա մուր հա մա գոր
ծակ ցութ յան ծա վալ ման, փոր ձի փո խա նակ ման 
և  ո լոր տի վեր ջին զար գա ցում նե րի մա սին հա
մա պար փակ ի րա զեկ ման ա ռու մով:
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Սկսվել է  բերքահավաքը
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րի պտուղբան ջա րե ղե նի և հատ կա պես խա ղո ղի բարձր բերք 
է սպաս վում, գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վել են ինչ պես հարկն է, տա րին բա րեն պաստ է, և 
2015 թվա կա նի վեր ջում մենք բո լոր ա ռում նե րով շատ լավ ցու
ցա նիշ ներ ենք ակն կա լում¦,  նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րը:   Ըստ նրա` այս տա րի ամ բողջ հան րա պե տութ յու

նում, ընդ հա նուր առ մամբ, բարձր բեր քատ վութ յուն է սպաս վում, 
ի րաց ման ա ռու մով խնդիր ներ չկան, ար դեն իսկ ար տա հան վել 
է շուրջ 600 տոն նա ծի րան` 2014 թվա կա նի ամ բողջ տար վա 40 
տոն նա յի դի մաց, շուրջ 800 տոն նա կե ռաս` 2014 թվա կա նի 370 
տոն նա յի դի մաց, 850 տոն նա լո լիկ` նախորդ տար վա 220 տոն
նա յի դի մաց և 2220 տոն նա վա րունգ` նախորդ տար վա 415 տոն
նա յի դի մաց:   Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ մինչև տար վա 
վերջ ար տա հա նում նե րի ծա վալ նե րը կտրուկ ա վե լա նա լու են, 
այս տա րի, ընդ հա նուր առ մամբ, ար դեն իսկ ար տա հան վել է 
շուրջ 24 600 տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն, ո րը նա խորդ  տար վա 
հա մե մա տութ յամբ, շուրջ 1000 տոն նա յով ա վել է:   Նա խա րա րի 
հա վաստ մամբ` մթե րում նե րի հետ կապ ված խնդիր ներ նույն պես 
չեն լի նի, մաս սա յա կան բեր քա հա վա քից հե տո վե րամ շա կող ըն
կե րութ յուն նե րը կսկսեն նաև մթե րում նե րի կազ մա կեր պու մը:

Վեր ջերս Գե ղար քու նի քի գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
մար զա յին կենտ րո նի կող մից Զո վա բեր հա մայն քում ան կաց վել է 
հեր թա կան ու սու ցո ղա կան սե մի նա րը:   Հա մայն քի ա րո տա վայ
րում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
խնդրան քով, դաշ տա յին օր վա քննարկ ման թե մա ներն են ե ղել` 
§Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի փքանք հի վան դութ յու նը և 
պայ քա րը դրա դեմ¦ և §Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի ճիճ վա
թա փում¦: 

Ս ևա նի տա րա ծաշր ջա նի գյու ղատն տե սա կան խորհր դա տու 
Սամ վել Կի րա կոս յա նը ման րա մասն ներ կա յաց րել է այդ հի վան
դութ յուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը, օգ տա գործ վե
լիք դե ղա մի ջոց ներն ու այլ խնդիր ներ: Մաս նա կից ներն ի րենց 
գո հու նա կութ յունն են  հայտ նել սե մի նա րի կազ մա կեր պիչ նե րից` 

ձեռք բե րած նոր գի տե լիք նե րի հա մար և ն շել, որ նման հան դի
պում նե րը, ցանկալի է, շա րու նա կա կան լի նեն:    

Սե մի նա րի ա վար տին Սամ վել Կի րա կոս յա նը և Գե ղար քու
նի քի ԳԱՄԿի հա մայնք նե րի զար գաց ման գլխա վոր մաս նա գետ 
Սա րի բեկ Դալ լաք յա նը պա տաս խա նել է մաս նա կից նե րին հու
զող հար ցե րին, իսկ գյու ղա ցի նե րին բա ժան վել են սե մի նա րի թե
մա նե րին հա մա պա տաս խան խորհր դատ վա կան թեր թիկ ներ:

Գեղարքունիքի  ԳԱՄԿ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յանն այ ցե լել է կաթ նամ թերք 
ար տադ րող § Դուստր Մա
րիան նա¦, §Դուստր Մե լա նիա¦ 
և §Միլ կաթ¦ ըն կե րութ յուն ներ` 
նրանց գոր ծու նեութ յանն ու ըն
թա ցիկ խնդիր նե րին ծա նո թա
նա լու նպա տա կով:   Շր ջե լով 
այդ ըն կե րութ յուն նե րում և տե
ղե կա նա լով ըն կե րութ յուն նե րի 
աշ խա տանք նե րի մա սին` 
նա խա րա րը նշել է, որ կա
թի ար տադ րութ յան սե զո
նայ նութ յամբ պայ մա նա
վոր ված, ար տադ րութ յան 
ծա վալ ներն ա ռա վե լա
գույն քա նա կի են հաս նում 
մա յիսհու նիս ա միս նե րին, 
և վե րամ շա կող նե րը չեն 
կա րո ղա նում ամ բողջ կա
թի ծա վա լը մթե րել` կաթ
նամ թերք ար տադ րե լու 
հա մար:

Նա խա րա րը նշել 
է, որ մաս նա վո րա պես 
§ Մա րիան նա¦ ըն կե րութ յունն 
այս պա հին աշ խա տում է ամ
բողջ հզո րութ յամբ` օ րա կան 
մթե րե լով շուրջ 200 տոն նա 
կաթ, իսկ Կաթ նա ռատ հա
մայն քում գտնվող գոր ծա րա
նում ըն թա ցող վե րա նո րոգ
ման աշ խա տանք նե րը շու տով 
կա վարտ վեն, և կսկս վի կա թի 

մթե րու մը:  § Մեր հիմ նա կան 
խնդիրն է` շու կան ա պա հո վել 
տե ղա կան ար տադ րութ յան 
կա թի փո շիով և կտ րուկ կրճա
տել ներկր վող կա թի փո շու 
ծա վալ նե րը: Հ զո րութ յուն նե րը 
շատ մեծ են, և կա թի ա վել
ցու կը չոր կա թի վե րա ծե լու 
շնոր հիվ, մենք կկա րո ղա նանք 
ձմռան ա միս նե րին ոչ միայն 
սե փա կան ար տադ րութ յունն 

ա պա հո վել, այլև ար տա հա
նում ներ ի րա կա նաց նել¦, իր 
խոս քում նշել է նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:    

Նա խա րա րը նաև հա վե
լել է, որ Սնն դամ թեր քի անվ
տան գութ յան պե տա կան 
ծա ռա յութ յունն իր ու շադ րութ
յան կենտ րո նում է պա հում 
ներկր վող կա թի փո շու ո րա

կի վե րահս կո ղութ յու նը: Նա
խա րա րի խոս քով` այս տար
վա ա ռա ջին հինգ ա միս նե րին 
հան րա պե տութ յուն է ներկր վել 
շուրջ 688 տոն նա կա թի փո
շի. նա խորդ տար վա հա մե
մատ, ծա վալ նե րը կրճատ վել 
են շուրջ 38 տոն նա յով, կա թի 
մթեր ման գոր ծըն թացն ի րա
կա նա նում է սա հուն և  ա ռանց 
խնդիր նե րի, այս պա հին բո լոր 

ըն կե րութ յուն նե րը 
գյու ղա ցի նե րից կա
թը մթե րում են 120
130 դրա մով, իսկ 
§Դուստր Մե լան
յա¦ ըն կե րութ յու
նում մթեր ման գի նը 
կազ մում է 135140 
դրամ: 

Սեր գո Կա
րա պետ յա նը նաև 
տե ղե կաց րել է, որ 
ո րոշ հա մայնք նե
րում միջ նորդ նե րի 

գոր ծու նեութ յան պատ ճա ռով, 
կա թը գյու ղա ցի նե րից մթեր
վում է 100110 դրա մով, և նա
խա րա րութ յու նը քայ լեր է ձեռ
նար կում այս խնդրին նույն պես 
լու ծում տա լու ուղ ղութ յամբ, 
որ պես զի գյու ղա ցի նե րը դժգո
հութ յուն ներ չու նե նան: 
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 Ներ կա փու լում Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան հա մար հրա
տապ խնդիր է ջրա յին ո լոր տի երկ րորդ սերն դի բա րե փո խում ե րի 
ռազ մա վա րութ յան ըն դու նու մը: Այդ խնդրին էր նվիր ված  օ րերս կա
յա ցած ՀՀ ԳՆ Ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի և Ա սիա
կան Զար գաց ման Բան կի կող մից կազ մա կերպ ված « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ջրա յին ո լոր տի ռազ մա վա րութ յուն» թե մա յով 
աշ խա տա ժո ղո վը: Մի ջո ցառ ման նպա տակն էր`  ներ կա յաց նել ռազ
մա վա րութ յան նա խագ ծի հիմ ա կան դրույթ նե րը, ծա վա լել մաս նա
գի տա կան քննար կում, հան րայ նաց նել այն: 

Ռազ մա վա րութ յան  նա խա գի ծը հիմն ված է վեր ջերս ի րա կա նաց
ված մի շարք ու սումն ա սի րութ յուն նե րի վրա՝ ջրա մա տա կա րար ըն կե
րութ յուն նե րի կող մից սպա սարկ վող և ն րանց սպա սարկ ման տա րած
քից դուրս գտնվող հա մայնք նե րում ջրա մա տա կա րար ման, կեղ տաջ րե
րի մաքր ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար գե րի վե րա բեր յալ ու սումն ա
սի րութ յուն ներ, հաշ վետ վութ յուն ներ սա կագ նա յին քա ղա քա կա նութ յան 
և չ հաշ վառ վող ջրի  վե րա բեր յալ: Այս ու սումն ա սի րութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև ներ կա յաց ված նա խագ ծի  նպա տակն էր` ջրա յին ո լոր տի ներ կա 
վի ճա կի գնա հատ ման արդ յուն քում, ա ջակ ցել ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը` 
ջրա յին ո լոր տի բա րե փոխ ման երկ րորդ փու լի նա խա պատ րաստ ման և  
ի րա կա նաց ման հար ցում, ո րը թույլ կտա որ դեգ րել խմե լու ջրի մա տա
կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման ո լոր տի կա ռա վար ման լա վա գույն մո դել
ներ:

Բա րե փո խումն ե րի 2րդ փու լի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, ՀՀ 
կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է եր կու ծրագ րա յին ո րո շումն եր` ստեղ ծել 
միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քա յին խումբ՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան աշ
խա տա կազ մի ղե կա վարնա խա րար Դա վիթ Հա րութ յուն յա նի գլխա վո

րութ յամբ: 
Նա խագ ծի քննարկ մա նը մաս նակ ցում էին` ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի,  

կա ռա վա րութ յան և  շա հագր գիռ նա խա րա րութ յուն նե րի, միջ գե րա
տես չա կան հանձ նա ժո ղո վի, ՀՀ ԳՆ ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան 
կո մի տեի և  ջրա մա տա կա րա րում ի րա կա նաց նող ըն կե րութ յուն նե րի, 
KfW բան կի, ԱԶԲի, ՀԲի, ԵՆԲի, ՎԶԵԲի հա յաս տան յան գրա սեն
յակ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ՀՀ Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար
գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  

Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում ներ կա յաց վել են Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան ջրի կա ռա վար ման նկա րա գիրն ու հիմն ա կան մար
տահ րա վեր նե րը, օ րենսդ րա կան, ինս տի տու ցիո նալ և կար գա վոր ման 
շրջա նա կի գնա հա տու մը, ջրա յին ո լոր տում մաս նա վոր հատ վա ծի 
մաս նակ ցութ յան մար տահ րա վեր նե րը, կա տար ված ֆի նան սա կան և  
տնտե սա կան վեր լու ծութ յուն նե րը, պե տա կանմաս նա վոր հա մա գոր
ծակ ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, պայ մա նագ րա յին ձևե րի, 
ջրի սա կագ նի տար բե րակ նե րը: Շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջար կութ յուն նե րի և լ րա ցումն ե րի հի ման 
վրա, ջրա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեն կամ փո փի փաս տա
թուղ թը և վերջ նա կան տար բե րա կը կներ կա յաց նի ՀՀ կա ռա վա րութ
յան հաս տատ մա նը:
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ՋրԱյիՆ ոլորտի ՆերկԱ վիճԱկի 

ԳՆԱՀԱտուՄ
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ԳԵՏԻԿՆ ՈՒՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԾ ՆԵՐՈՒԺ
Այ ծի կա թից պատ րաստ ված Մո թալ պա նի

րը, որն ար տադր վել էր Գե ղար քու նի քի մար զի 
ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջա նի Գե տիկ հա մայն
քում` իր հա մա յին և  ո րա կա կան հատ կա նիշ
նե րով, ուղ ղա կիո րեն զար մաց րել է ի տա լա ցի 
խստա պա հանջ սպա ռող նե րին: Այն, գյու ղա պետ 
Սար գիս Ա յուն ցի նա խա ձեռ նութ յամբ, ար տա
հան վել էր Ի տա լիա, ներ կա յաց վել ցու ցա հան դե
սի, համ տե սի ու վա ճառ քի: Ան ցել է 2 տա րի:

§ Կա րի տաս¦ կազ մա կեր պութ յու նը նա խա
տե սել է գյու ղում զար գաց նել այ ծա բու ծութ յու
նը, քա նի որ բնա կան պայ ման նե րը նույն պես 

նպաս տա վոր են ճյու ղի զար գաց ման հա մար: 
Գ յու ղա պետ Սար գիս Ա յուն ցի տե ղե կաց մամբ, 
ծրագր վում է ստեղ ծել նաև կա թի վե րամ շակ ման 
ար տադ րա մաս, իսկ պատ րաս տի ար տադ րան
քի, մաս նա վո րա պես, Մո թալ պան րի ար տա հան
ման նպա տա կով, էլ ա վե լի ընդ լայ նել ի տա լա կան 
կա պե րը: Գ յու ղում, 2012 թվա կա նից, գոր ծում 
է ագ րո տու րիզ մի ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե
րում հյու րըն կա լել են Ի տա լիա յից, Շ վեյ ցա րիա
յից և  այլ երկր նե րից ժա մա նած զբո սաշր ջիկ
նե րի: §Ն րանք սնվել են բա ցա ռա պես օր գա նիկ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րով, հյու րե րին 
մա տուց վել է գյու ղում ար տադր ված ա նա րատ 
կաթ և կաթ նամ թերք, բարձ րո րակ մեղր, ինչ
պես նաև բու սա կան ծագ ման ազ գա յին ու տեստ
ներ և  աղ ցան ներ: Զ բո սաշր ջիկ նե րը հե ռա ցել են 
մեծ գո հու նա կութ յամբ և կր կին վե րա դառ նա լու 
ցան կութ յուն են հայտ նել: Ն րանց գրա վել էր ոչ 
միայն Գե տիկ հա մայն քի հիաս քանչ բնութ յու նը, 
այլև վեր ջի նիս պարգ ևած հա մեղ սննդամ թեր
քը¦, պատ մում է գյու ղա պե տը: Ա վե լի քան 470 
բնա կիչ ու նե ցող հա մայն քում հիմ նա կան զբաղ
վա ծութ յու նը ա նաս նա բու ծութ յունն է: Գ յու ղում 
գրե թե չկա մի ըն տա նիք, ո րը չի խնա մում գյու
ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ: Խո շոր եղ ջե րա
վոր ա նա սուն նե րի թիվն ար դեն գե րա զան ցում 
է 500ը, ման րի նը` 300ը: Սկ սել են զար գաց նել 
նաև մեղ վա բու ծութ յու նը` տա րեց տա րի ա վե լաց
նե լով մեղ վաըն տա նիք նե րի թի վը:§Ա նաս նա բու
ծութ յան զար գաց ման մի տու մը շա րունկ վում է, 
քա նի որ գյու ղա ցին հա մոզ ված է, որ բարձ րո րակ 
ար տադ րան քը սպառ վում է ա ռանց խնդիր նե րի: 
Տվ յալ պա րա գա յում, ա նա րատ սննդամ թեր քի 
հիմ նա կան սպա ռող նե րը ագ րո տու րիզ մի ծրագ
րում ընդգրկ ված 9ը հյու րատ ներն են: Ո րակ յալ 
սննդամ թեր քից բա ցի, ծրա գիրն ա վե լի գրա վիչ 
դարձ նե լու հա մար, հյու րատ նե րը նո րոգ վել, կա
հա վոր վել և հա մա պա տաս խա նեց վել են մի ջազ
գա յին չա փո րո շիչ նե րին¦, հա վե լում է գյու ղա
պե տը: Ագ րո տու րիզ մի ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը 
փոք րինչ նպաս տել է աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ
ման խնդրի կար գա վոր մա նը` թե սպա սարկ ման 
և, թե ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լորտ
նե րում: Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել և հա ջո ղութ
յամբ տե ղայ նաց վել է լե հա կան մո դե լի հի ման 
վրա: Ի դեպ, աշ խա տա տե ղեր են ստեղծ վել նաև 
§Միաս նա կան խաչ¦ կազ մա կեր պութ յան հետ 
հա մա տեղ հիմն ված գոր գա գոր ծա կան ար տադ
րա մա սում, որ տեղ ներգ րավ վել են  հիմ նա կա
նում կա նայք: Կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա
տեղ ի րա կա նաց ման նոր ծրագ րեր են մշակ վում: 
Օ րի նակ, կա րե լի է զբաղ վել հա տապ տուղ նե րի 

ար տադ րութ յամբ, ա ռա ջարկ վել է ար տադ րել 
հա ղարջ, վե րամ շա կել և  ար տա հա նել: Անց յալ 
տա րե վեր ջին գյու ղում բաց վել է տա րա ծաշր ջա
նում գոր ծող միակ ե կե ղե ցին, ո րի կա ռու ցու մը 
հո վա նա վոր վել է ար տերկ րում գտնվող գե տիկ ցի 
բա րե րա րի կող մից: Ն րա ա ջակ ցութ յամբ հո վա
նա վոր վել է նաև գյու ղի ման կա պար տե զը: §Ագ
րո տու րիզ մի ծրագ րի հա ջող ի րա կա նաց մա նը 
խո չըն դո տում են միայն գյու ղա միջ յան վատ թար 
ճա նա պարհ նե րը, ո րոնց նո րո գու մը հնա րա վոր 
չէ ի րա կա նաց նել գյու ղի փոք րիկ բյու ջեով: Այս
տեղ ևս պե տա կան ա ջակ ցութ յան կամ բա րե

գործ նե րի հո վա նա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
կա¦, նշում է Սար գիս Ա յուն ցը: Գ յու ղի մտա հո
գող խնդիր նե րից մեկն էլ, ըստ գյու ղա պե տի, 
խմե լու ջրի ան բա վա րար մա տա կա րա րումն 
ու ո ռոգ ման ջրի բա ցա կա յութ յունն է: Փաս տո
րեն, գյու ղա ցի ներն ամ բող ջութ յամբ մշա կում 
են տնա մերձ հո ղա տա րածք նե րը: Սա կայն, ջրի 
բա ցա կութ յան պատ ճա ռով ստաց վում է բեր
քատ վութ յան ցածր արդ յունք: Գ յուղն ու նի նաև 
300 հա վա րե լա հո ղեր, սա կայն տեխ նի կա յի բա
ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, մշակ վում է դրանց 
փոքր հատ վա ծը: Հո ղա տա րածք նե րը հիմ նա կա
նում վե րած վել են խոտ հարք նե րի: Գ յուղն ու նի 
նաև 2093 հա ա րո տա վայ րեր, ո րոնք ա ռայժմ, ել
նե լով ա նաս նագլ խա քա նա կից, շա հա գործ վում 
են թեր ծան րա բերռն վա ծութ յամբ: Գե տի կում է 
գոր ծում §Դիա կո նի յա¦ բա րե գոր ծա կան կազ
մա կեր պութ յան գրա սեն յա կը, ո րը, շուրջ 23 տա
րի, ան շա հախն դիր կեր պով ա ջակ ցում է գյու ղի 
և տա րա ծաշր ջա նի սո ցիա լա պես ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րին` անվ ճար տրա մադ րե լով սեր
մա ցու, կար տո ֆիլ, գյու ղատն տե սա կան կեն դա
նի ներ, սննդամ թերք և  այլն: §Գ յու ղում պետք է 
աշ խա տա տե ղեր ստեղծ վեն, քա նի որ գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տը ռիս կա յին է: Այս պես, օ րի
նակ, բերքն ամ բող ջութ յամբ կա րող է ոչն չա նալ 
տա րե րա յին ա ղե տի հետ ևան քով, իսկ գյու ղա
ցին այդ դեպ քում մնում է ձեռ նու նայն: Կա րե լի է 
ստեղ ծել փոքր ար տադ րա մա սեր, մթե րել և վե
րամ շա կել գյու ղում գոր ծող բրդի ու կաշ վե հում
քը: Այ լա պես, գյու ղա պե տա րանն ա պա հո վում է 
ըն դա մե նը 7 աշ խա տա տեղ¦, եզ րա հան գում է 
գյու ղա պե տը:

 Ինչ վե րա բե րում է Մո թալ պան րին, ա պա 
դրա պատ րաստ ման տեխնոլոգիայի ցու ցադր
ման ժա մա նակ այն ի տա լա ցի նե րին գրա վել ու 
զար մաց րել էր նաև նրա նով, որ որ պես մե րան` 
օգ տա գործ վել էր ոչ թե քի միա կան բա ղադ րութ
յուն ու նե ցող նյութ, այլ ո րոշ խո տա բույ սեր: Ի 
դեպ, ի տա լա կան կող մին հե տաքրք րել է նաև 
մեր ազ գա յին թել պա նի րը, ո րի պատ րաստ ման 
տեխ նո լո գիան այդ պես էլ ան հա սա կա նա լի է 
ե ղել ի տա լա ցի նե րի հա մար: Հայ կա կան ար տադ
րութ յան նման պան րա տե սակ նե րի պա հան
ջարկն առ կա է: Մ նում է պայ ման ներ ստեղ ծել 
ար տա հան ման մեծ հե ռան կա րայ նութ յուն ու նե
ցող այս սննդամ թերք նե րի զանգ վա ծա յին ար
տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար և դ րանց 
հա մա յին հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ ար տա հա նել 
պա հան ջարկ վա յե լող ոչ միայն ի տա լա կան` այլև 
ար տա քին շու կա նե րում ևս:

Նել լի Սա հակ յան 

Èð²îìàôÂÚàôÜ
Ըն թա ցիկ տա րում Հա յաս տա նից պտուղբան ջա րե ղե նի ար

տա հան ման ծա վալ ներն ա վե լա ցել են: Այս պես` հու նի սի 22ի 
դրութ յամբ, Հա յաս տա նից ար տա հան վել է ա վե լի քան 27. 276 
տոն նա թարմ պտուղբան ջա րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա
մա նա կի 24.146 տոն նա յի դի մաց: 

 Մաս նա վո րա պես, ար տա հան վել է 2708 տոն նա ծի րան` նա
խորդ ամ բողջ տար վա 1791 տոն նա յի դի մաց, 982 տոն նա կե ռաս` 
նա խորդ ամ բողջ տար վա 370 տոն նա յի դի մաց, 9053 տոն նա կա
ղամբ` նա խորդ ամ բողջ տար վա 3004 տոն նա յի դի մաց, 895 տոն
նա լո լիկ` նա խորդ ամ բողջ տար վա 219 տոն նա յի դի մաց, 2325 
տոն նա վա րունգ՝ նա խորդ ամ բողջ տար վա 416 տոն նա յի դի մաց 
և 146 տոն նա դդմիկ՝ նա խորդ ամ բողջ տար վա 53 տոն նա յի դի
մաց:  

 Բա ցի այդ, 2015 թվա կա նի այս պա հի դրութ յամբ ար դեն ար
տա հան վել է 909 տոն նա վա ղա հաս կար տո ֆիլ (այս տար վա 
բերք)` 2014 թվա կա նի նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 485 տոն նա յի 
դի մաց, ինչ պես նաև 2056 տոն նա բողկ ու ճակն դեղ` նա խորդ ամ
բողջ տար վա 1030 տոն նա յի դի մաց:  Հայ կա կան պտուղբան ջա
րե ղե նը հիմ նա կա նում ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յուն, Վ րաս տան, Բե լա ռուս, Ղա զախս տան և Լե հաս տան:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն



4ÐáõÝÇë 18-25, 2015 Ã. 
ÃÇí 15 (2070)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Îààäºð²òÆ²

 Տա վու շի մար զի Նո յեմ բեր յա նի տա րա ծաշր ջա նի 
Այ րում և Լճ կա ձոր հա մայնք նե րի ֆեր մեր նե րը հա
մախմբ վե լով, դեռևս 2011թ., §ՕՔՍՖԱՄ¦ի հա յաս
տան յան գրա սեն յա կի ա ջակ ցութ յամբ, ստեղ ծել են 
§Լճ կա ձոր¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը, ո րի նպա
տա կը` տա րա ծաշր ջա նի գյուղմ թերք ար տադ րող նե
րին ա ջակ ցելն էր:

§ Տա րա ծաշր ջա նի ֆեր մեր նե րը խնդիր ներ ու նեին` 
կապ ված մրգի ի րաց ման հետ: Ն րանք կա րո ղա նում 
էին վա ճա ռել ի րենց ար տադ րած միայն ո րակ յալ միր
գը, մնա ցա ծը կամ ի րաց վում էր ցածր գնե րով, կամ էլ` 
մնում էր այ գում ու խո տան վում: Կոո պե րա տի վի նա
խա ձեռ նութ յամբ, և դարձ յալ §ՕՔՍՖԱՄ¦ի ֆի նան
սա կան ա ջակ ցութ յամբ, հիմն վեց § Միրգ¦ ՍՊԸ, որն 
ա պա հո վում է ա վե լի քան 60 աշ խա տա տեղ` ընդգր
կե լով հատ կա պես կա նանց: Միա ժա մա նակ լուծ վել 

է նաև մթեր ման կա յուն շու կա ու նե նա լու խնդի րը¦, 
ա սում է §Լճ կա ձոր¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի 
նա խա գահ Ռուս լան Ան տոն յա նը: Ա վե լի քան 1200 մ2 
մա կե րես ու նե ցող ար տադ րա մա սում ստեղծ վել են 
բո լոր պայ ման նե րը` մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան ար տադ րանք ստա նա լու հա
մար: Գոր ծա րանն անց յալ տա րի, ամ ռան ա միս նե
րին, թո ղար կել է ա ռա ջին ար տադ րան քը: Մ թե րել են 
տա րա ծաշր ջա նում ա ճող թե վայ րի և, թե մշակ վող 
պտուղ ներ և հա տապ տուղ ներ` մոշ, դեղձ, ազն վա մո
րի, հոն, սերկ ևիլ, թուզ, վայ րի տանձ, սա լոր և  այլն: 
Իսկ մթեր ված հում քի դի մաց գյու ղա ցուն վճա րել են 
կան խիկ: Ռուս լան Ան տոն յա նի տե ղե կաց մամբ, ար
տադ րութ յու նում ընդգրկ վել են նաև կոո պե րա տի վի 
ան դամ ներ:

Ի դեպ, §Լճ կա ձոր¦ի նա խա ձեռ նութ յամբ, ինչ
պես նաև §ՕՔՍՖԱՄԻ¦ի ֆի նան սա կան և խորհր
դատ վա կան ա ջակ ցութ յամբ, ստեղծ վել է նաև մինչև 
30 տոն նա հզո րութ յամբ թարմ պտղի սա ռեց ման 
սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն, ին չը հնա րա վո րութ
յուն է ըն ձե ռում պահ պան ված միր գը, ան հա մե մատ 
բարձր գնե րով, վա ճա ռել նաև ձմռան ա միս նե րին: 
§Լճ կա ձոր¦ սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ա ռանց
քա յին խնդի րը ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե լաց
մա նը նպաս տելն է: Ար վում է հնա րա վո րը, որ պես
զի բարձ րա նա տնտե սութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
արդ յու նա վե տութ յու նը: § Ֆեր մե րը ար տադ րան քի, 
տվյալ պա րա գա յում մրգի, ի րաց ման հետ կապ ված` 
խնդիր ներ չպետք է ու նե նա: Ն րա գոր ծը ար տադ
րելն է, բեր քա հա վա քի ան կո րուստ կազ մա կեր պու մը: 
Մենք էլ` մեր ա նե լիք ներն ու պար տա վո րութ յուն ներն 
ու նենք: Թի մա յին աշ խա տանքն է արդ յունք տա լիս¦,
հա վե լում է Ռուս լան Ան տոն յա նը:

 Նա խա տես վում է, եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խան` ար տադ րա մա սը վե րա սար քա
վո րել նաև բան ջա րե ղե նի վե րամ շակ ման նպա տա
կով: Կոո պե րա տի վի կա ռա վար ման խորհր դի նա
խա գահ Է դիկ Է վա նիս յա նի կար ծի քով, §Լճ կա ձոր¦ի 
գոր ծու նեութ յու նը նաև ռազ մա վա րա կան նշա նա
կութ յուն ու նի տա րա ծաշր ջա նի հա մար: Ն րա տե
ղե կաց մամբ կա յուն շու կա յի ա պա հով ման շնոր հիվ 
յու րա քանչ յուր տա րի ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րը կա
վե լա նան 3040%ով: Իսկ ա ռա ջի կա յում շա հա ռու նե
րի թի վը կհաս նի 2000ի:

Նել լի Սա հակ յան

«ԼՃԿԱՁՈՐ» ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ 
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ 

ԳՅՈՒՂԱՑՈՒ   ԿՈՂքԻՆ է
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Առատ բերքը իրացման հետ կապված խոչընդոտներ չի առաջացրել
ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ 

Ղահ րա ման յա նը, մարզ պե տա րա
նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե
սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան 
վար չութ յան պետ Ար թուր Այ վազ
յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է 
Խանջ յան, Հա ցիկ և Այգ ևան հա
մայնք ներ` ծա նո թա նա լու ծի րա նի 
բեր քա հա վա քին և  ի րաց ման հետ 
կապ ված հար ցե րին:

Խանջ յան հա մայն քում մարզ
պե տը ֆեր մեր Զոհ րաբ Ա վագ յա
նի ծի րա նի այ գում հե տաքրքր վել է 
բեր քա հա վա քի ըն թաց քի և  ի րաց
ման հետ կապ ված հար ցե րով: Այ
գե տե րը մեծ գո հու նա կութ յուն են 
հայտ նել ստաց ված բեր քից` միա
ժա մա նակ վստա հեց նե լով, որ ծի
րա նի ի րաց ման խնդիր մինչ այժմ 
չեն ու նե ցել:

 Հա ցիկ և Այ գե վան հա մայնք
նե րում այ գե տե րե րը ևս գոհ էին 
ստաց ված բեր քից և  ի րաց ման 
գոր ծըն թա ցից: Աշ խա տե լով մի քա
նի ար տա հա նող կազ մա կեր պութ
յուն նե րի հետ` նրանք մարզ պե տին 

վստա հեց րել են, որ մինչ այժմ որ ևէ 
խո չըն դո տի չեն հան դի պել և կա րո
ղա ցել են ա պա հո վել բեր քի ի րա
ցու մը: Ա. Ղահ րա ման յանն իր խոս
քում ու րա խութ յամբ փաս տել է, որ 
այս տա րի մար զում գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն ներն ա ռատ 
բերք են ա ճեց րել: Ըստ նրա` մար
զում պտղա տու այ գի նե րը կազ
մում են 8413 հա, ո րից  4156 հա 

ծի րա նի այ գի ներ են: 
Մարզ պե տի խոս քով` 
միայն ծի րա նի բերքն 
այս տա րի կկազ մի 45
50 հա զար տոն նա` այ
գե տե րե րին ա պա հո
վե լով շուրջ 4.55 մլրդ 
դ րա մի հա մա խառն 
ե կա մուտ:

 Մարզ պե տը տե
ղե կաց րել է նաև, որ 
հու նի սի 29ին մարզ է 
այ ցե լե լու Եվ րո պա յի 
ա մե նա խո շոր մե ծա
ծախ առևտ րի բա զա յի 
տնօ րե նը` ծա նո թա

նա լու մար զի ծի րա նի, դեղ ձի, ինչ
պես նաև խա ղո ղի այ գի նե րին: 
Մարզ պե տի փո խանց մամբ` երկ
կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յուն սկսե
լու շուրջ ընդ հա նուր հայ տա րա րի 
գա լու դեպ քում, մարզն ի րաց ման 
շու կա յում ձեռք կբե րի նոր գոր ծըն
կեր:

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

Ագրարային համալսարանը նախագծել է պտղատու այգիների միջբնային 
և մերձբնային մշակության մեքենա

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նի Գ յու ղատն տե սութ յան մե քե նա յաց ման և  է լեկտ
րի ֆի կաց ման գի տահե տա զո տա կան ինս տի տու տի 

հե տա զո տող նե րի կող մից մշակ վել և նա խագծ վել է 
պտղա տու այ գի նե րի միջբ նա յին և մերձբ նա յին մշա
կութ յան մե քե նա, ո րը մշա կում է պտղա տու այ գի նե րի 
ծա ռե րի միջբ նա յին և մերձբ նա յին տա րա ծութ յուն նե
րը և կա տա րում ա կո սա հա նում՝ ո ռո գու մը կազ մա
կեր պե լու հա մար, իսկ պաշտ պա նիչ օ ղա գո տին թույլ 
չի տա լիս վնա սել ծա ռաբ նե րը:

 Կա տար ված աշ խա տանք նե րը գո հաց նող հա մա
րե լով՝ պրո ռեկ տոր Դ. Պետ րոս յա նը նշել է, որ մե քե
նա նա շատ արդ յու նա վետ է նաև բազ մամ յա մշա
կա բույ սե րի ոչն չաց ման հա մար. §Ե թե տա րե կան 2 
ան գամ նույն դաշ տում կա տար վի մշա կում, ա պա հա
ջորդ տա րի նույ նիսկ մեկ ան գամ մշա կու մը բա վա րար 
կլի նի, ո րով հետև բազ մամ յա մշա կա բույ սերն այս 
ե ղա նա կով ոչն չա նում են¦:  Մե քե նան պատ րաստ վել է 
Վա նա ձո րի § Չին վան¦ գոր ծա րա նում. ՀԱԱՀը պատ
րաստ է կազ մա կեր պել հե տա գա ար տադ րութ յու նը:

Սկսնակ գործարարների համար
Օ րերս Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմ նադ րա մի Կո տայ քի մար զա յին մաս նաճ յու ղում կա յա ցավ §Սկս նակ 

գոր ծա րար նե րի ձեռ նե րե ցութ յան ա ջակ ցութ յուն¦ ծրագ րի ներ կա յա ցու մը` սկսնակ գոր ծա րար նե րի հա մար: 
Ծ րա գի րը մեկ նար կել է դեռևս 2015 թ. ապ րի լի 14ին Նոր Գե ղի հա մայն քում՝ Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի կող
մից ի րա կա նաց վող, ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) §Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ
ման¦ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Սկս նակ գոր ծա րար նե րը ծրագ րի ըն թաց քում ստա ցել են բիզ նե սի պլա նա վոր ման, շու կա յա վար ման, 
կա ռա վար ման, ար տադ րութ յան և ֆի նանս նե րի պլա նա վոր ման գի տե լիք և հա մա պա տաս խան գոր ծա րար 
հմտութ յուն ներ, ո րի արդ յուն քում մշա կել են ան հա տա կան գո րա ծա րար ծրագ րե ր: Ծ րագ րին մաս նակ ցած 18 
սկսնակ նե րից 12ը ներ կա յաց րել են գոր ծա րար ծրագ րեր, ո րոնք  ար տադ րութ յան և ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր
տից են: Ծ րագ րի շրջա նա կում, սկսնակ գոր ծա րա րը հնա րա վո րութ յուն ու նի օգտ վե լու ՓՄՁ ԶԱԿի ֆի նան սա
կան ա ջակ ցութ յան գոր ծի քից: 

www.anau.am

Քննարկվել են շուկայի ընդլայնման հիմնահարցերը
Վեր ջերս ՀՀ Վա յոց ձո րի մարզ պետ Հա րութ յուն 

Սարգս յա նը, մարզ պե տի տե ղա կալ Սամ վել Թար
վերդ յա նի և մարզ պե տի խորհր դա կան Վա սիլ Աս
լան յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, աշ խա տան քա յին այ ցով 
«Ոս կե այծ» (Golden Goat) այ ծի պան րի գոր ծա րա
նում էին: Ըն կե րութ յու նը գտնվում է Ե ղեգ նա ձոր քա
ղա քում և հիմ ադր վել է 2000 թվա կա նին` Խա չիկ 
Մար տի րոս յա նի կող մից: 

 Գոր ծա րա նում կա տա րած շրջայ ցի ժա մա նակ 
Հ. Սարգս յա նը ծա նո թա ցել է ըն կե րութ յան աշ խա
տա կից նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին և  ար
տադր վող պան րի տե սա կա նուն: Ըն կե րութ յունն 
ար տադ րում է մոտ 8 տե սա կի պա նիր, այդ թվում՝ 
§Ե ղեգ նա ձոր¦, §Լո ռի¦, §Ալպ յան¦, §Չա նախ¦: Ինչ
պես նշեց ըն կե րութ յան հիմ նա դիր և տ նօ րեն Խա
չիկ Մար տի րոս յա նը, ո րակյալ պա նիր ստա

նա լու հիմ նա կան գոր ծոն նե րից մե կը` Վա յոց ձո րի 
կլի մա յա կան բա րեն պաստ պայ ման ներն են և  է կո լո
գիա պես մա քուր լի նե լը: 

 Հան դիպ ման ժա մա նակ ներ կա յաց վեց նաև ըն կե
րութ յան գնա յին քա ղա քա նութ յան, կա թի մթեր ման 
պայ ման նե րի, ինչ պես նաև ար տադ րան քի ար տա
հան ման և շու կա յի ընդ լայն ման հետ կապ ված հիմ
նա հար ցե րի մա սին: 

Ն շենք, որ 2002թ.ից ըն կե րութ յան կող մից ար
տադր վող այ ծի պա նիրն ար տա հան վում է Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յուն, իսկ 2004թ.ից` ԱՄՆ: 

Ըն կե րութ յան տնօ րե նի հետ ու նե ցած զրույ ցի ժա
մա նակ Վա յոց ձո րի մարզ պե տը նշել է, որ մարզ պե
տա րա նը պատ րաստ է ա ջակ ցել և  օ ժան դա կել ըն կե
րութ յա նը` ա ռա վել արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լե լու նպա տա կով:
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Հա ճախ է պա տա հում, որ վաղ վա օրն ի րեն լավ 
պատ կե րաց նո ղը մի գա ղա փար է հնչեց նում, որն ու
շագ րավ է և քն նարկ ման ար ժա նի: Բայց մինչ շա
հագրգռ ված նե րը փոր ձում են ա ռանձ նաց նել և հաս
կա նալ ան հայ տը, նո րի մեջ հի նը տես նո ղը բե րում է 
փաս տարկ ներ, թե ին չու այն հնա րա վոր չէ ի րա կա
նաց նել: Խն դիրն այն է, որ նման փաս տարկ ներ ի րոք 
գո յութ յուն ու նեն, բայց միայն նրա հա մար, որ հետ ևո
ղա կա նո րեն վե րաց վեն և ճամ փա բա ցեն նո րի հա մար:

Կեն սա վա ռե լի քի հա մար այդ փաս տարկ նե րից էին 
բարձր ինք նար ժե քը. պարզ էր, որ նոր տեխ նո լո գիա նե
րի զար գաց ման հետ պետք է դուրս գար հո ղե րի հյուծ
ման վտան գը` մեծ կեն սա զանգ ված նե րի հետ կապ ված, 
ո րը նույն պես չեղ յալ հա մար վեց, կեն սաօր գա նա կան 
երկ րա գոր ծութ յան զար գաց ման հետ. վեր ջա պես ա մե
նա հիմն ա վո րը հո ղե րի մրցակ ցա յին օգ տա գոր ծումն էր` 
վտան գե լով պա րե նի և  ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յու նը, 
ո րը նույն պես մերժ վեց, քա նի որ ա նօգ տա գոր ծե լի հո
ղեր գրե թե ա մե նուր կան, ար դեն հնա ցել է ցե լի գա ղա
փա րը և խիտ ու ա նընդ մեջ ցան քերն են  խրա խուս վում:  

Նույն մշա կա բույ սի տար բեր մա սեր կա րե լի է օգ տա գոր
ծել միա ժա մա նակ` այդ ե րեք կար ևոր նպա տակ նե րի 
հա մար:

Այն պես որ, ե կել են ար դեն այն ժա մա նակ նե րը, երբ 
ՌԴ Կեն սա վա ռե լի քի ա սո ցիա ցիան հեր թա կան մի ջազ
գա յին կոնգ րեսն է կազ մա կեր պում «Կեն սա զանգ ված. 
վա ռե լիք և  է ներ գիա – 2015», թե մա յով, որ տեղ հան դի
պում են գյու ղատն տե սութ յան և նավ թարդ յու նա բե րութ
յան մաս նա գետ նե րը, կեն սա տեխ նո լոգ նե րը, է ներ գե
տիկ ներն ու գիտ նա կան նե րը և քն նար կում ոչ թե կեն
սա վա ռե լի քի վե րա բեր յալ վի ճա հա րույց խո չըն դոտ ներ, 
այլ դրա ար տադ րութ յան երկ րորդ և  եր րորդ սերն դի 
տեխ նո լո գիա նե րը և կեն սա վա ռե լի քի հա մաշ խար հա յին 
շու կա յի տեն դենց նե րը:

Հե տաքրք րա կան է, որ մո տա վո րա պես նուն ժա մա
նակ, մարտ ամ սին, Բր յու սե լում կա յա ցավ «Գ յու ղատն
տե սութ յան ա պա գան – 2015» 8րդ վե հա ժո ղո վը, ո րի 
հիմն ա կան կազ մա կեր պիչ ներն էին Եվ րո պա յի հո ղա
տե րե րի կազ մա կեր պութ յու նը (European Landowners’ 
Organization) և շ վեյ ցա րա կան Syngenta ըն կե րութ յու նը: 
Քն նարկ վող գլխա վոր խնդիր ներ հայ տա րար վե ցին պա
րե նա յին գլո բալ անվ տան գութ յու նը և գ յու ղատն տե սութ
յան կա յուն զար գա ցու մը: Նշ վեց, որ հա մաշ խար հա յին 
գյու ղատն տե սութ յան նե րու ժը հսկա յա կան է, և չ նա յած 
բնակ չութ յան 11%ը պա րե նով ա պա հով ված չէ, միև նույն 
է, պա րե նի ա ռա ջարկն այ սօր ա վե լին է, քան պա հան
ջար կը: Պար զա պես պետք չէ մո ռա նալ, որ աշ խար հում 
ա մեն տա րի, ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րով, դեն է նետ վում ա վե լի, 
քան մեկ մի լիարդ տոն նա մթերք, ո րին ու ղեկ ցում են այլ 
կո րուստ ներ (տես թեր թի նա խորդ հա մա րը): Արդ յուն
քում ստաց վում է մի թիվ, որ հա մե մա տե լի է ի րա կա
նում սպառ վող պա րե նի հետ, այ սինքն՝ խնդի րը կա րե լի 
է լու ծել ճիշտ կա ռա վար ման, նաև ճիշտ բաշխ ման մի
ջո ցով: Վե հա ժո ղո վում այդ մտքի հետ` այ սինքն պա րե
նա յին անվ տան գութ յու նը ոչ միայն գյուղմ թերք ար տադ
րե լու ա վե լաց ման հաշ վին լու ծե լու մա սին, ընդ հա նուր 
հա մա ձայ նութ յան գա լով` նշվեց նաև, որ գյու ղատն տե
սութ յու նը հնա րա վո րինս է կո լո գի զաց վի: Այն կա յուն 
զար գա ցող կդառ նա, ե թե նրա նով պայ մա նա վոր ված 
բնութ յան բեռն վա ծութ յու նը ոչ միայն զգա լիո րեն թեթ
ևաց վի, այլև դա ար վի գյու ղատն տե սութ յան մի ջո ցով: 
Հայ տա րար վեց, որ ար դեն մուտք ենք գոր ծել եր րորդ 
արդ յու նա բե րա կան հե ղա փո խութ յուն, ո րի գլխա վոր 
չա փո րո շիչ ներն են` կեն սաէ ներ գե տի կան, ա նաս նա պա
հա կան տա րածք նե րի ռո բո տի զա ցու մը, տնտե սա կան 
ըն թացք նե րի կա ռա վար ման է լեկտ րո նա յին հա մա կար
գե րը: Դ րա շնոր հիվ հնա րա վոր կլի նի բարձ րաց նել ռե
սուրս նե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ յու նը, հար
մար վել կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րին, ագ րո պա րե նա յին 
հատ վա ծը մրցու նակ դարձ նել և  արդ յուն քում լու ծել պա
րե նա յին անվ տան գութ յան խնդի րը:

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ
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Syngenta ըն կե րութ յունն իր հեր թին ներ կա յաց րել 
է ար դեն իսկ 2013ից մեկ նար կած գործ նա կան քայ լե
րը` Արդ յու նա վետ ա ճի պլա նը, ո րը ոչ միայն բե րե լու է 
գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ա ճեց ման արդ
յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, է կո հա մա կար գե րի 
և կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պան մա նը, այլև` ֆեր
մեր նե րի ե կա մուտ նե րի բարձ րաց մա նը: Ան ցած ժա մա
նա կաշր ջա նում ըն կե րութ յունն ար դեն ստեղ ծել է 3500 
փոր ձա րա րա կան ֆեր մե րային տնտե սութ յուն նե րից 
բաղ կա ցած ցանց և վե րա պատ րաս տել 4,5 մի լիոն ֆեր
մեր ա սիա կան պե տութ յուն նե րից, ո րոնք բա ցի դրա նից 
ա ռաջ ի րենց կող մից մշակ վող հո ղե րից, նոր տեխ նո լո
գիա ներ կի րա ռե լու են մինչ այդ անմ շակ 800 հա զար 
հեկ տա րի վրա: Այս տեմ պե րով ծրա գիրն ըն թա նա լու է 
մինչև 2020 թվա կա նը:

Վե րա դառ նա լով կեն սա վա ռե լի քին` նշենք, որ հետ
ևո ղա կա նո րեն տար վող աշ խա տան քը և դ րա ճիշտ կա
ռա վա րու մը միշտ էլ բե րե լու է դրա կան արդ յուն քի. 2010
2013 թվա կան նե րին կեն սա վա ռե լի քով հա մընդ հա նուր 
հրա պուր ման արդ յուն քում, սնունդա նաս նա կերկեն
սա վա ռե լիք հա վա սա րակշ ռութ յու նում վեր ջի նիս գնե
րը բարձրացան.  սպաս վում էր, որ այն կբե րի հում քի 
թան կաց մա նը և  այս պես կոչ ված «կա նաչ է ներ գիա յի» 
զար գաց ման ար գե լակ մա նը: Բայց ըստ հիմն ա վոր ված 
կան խա տե սումն ե րի, ի րա կա նում 20142015 թթ.` շու
կա յի հա գե նա լուց հե տո, տե ղի ու նե ցավ հում քի գնե րի 
ան կում, ո րը հա մաշ խար հա յին շու կա յում իր գրավ չութ
յամբ ո րո շիչ ճա նաչ վեց և զարկ տվեց կեն սա վա ռե լի քի 
ար տադ րութ յա նը՝ չնա յած այդ ժա մա նակ նավ թի գներն 
ար դեն շո շա փե լի նվա զել էին:

Արդ յուն քում, ըստ կեն սաէ թա նո լի, կեն սա վա ռե լի քի 
հիմն ա կան նվա ճումն ե րը հետև յալն են. 2014ի ա վար
տին ար տադ րանքն աշ խար հի մա կար դա կով հա սել է 
85 մի լիոն տոն նա յի, ընդ ո րում` ԱՄՆում E15 բեն զի
նի (15 % կեն սաէ թա նոլ պա րու նա կող) օգ տա գոր ծու մը 
դար ձավ զանգ վա ծա յին, Բ րա զի լիա յում ա ռա ջարկ վում 
և ս պառ վում է դրա լայն տե սա կա նին` E20, E30, E85, 
իսկ Եվ րո պա կան երկր նե րում վեր ջինս դար ձավ ա մե
նա պա հանջ վա ծը, թերևս գնի` 1 եվ րո/լիտր, հա մար: 
Ակ տի վա ցան նաև եր րորդ աշ խար հի երկր նե րը. E5ը, 
ո րով մեկ նար կեց Եվ րո պան, հա ջո ղութ յամբ սպառ վում 
է Ե թով պիա յում, Սու դա նում, Վիետ նա մում և Հնդ կաս
տա նում, E10ը` Քե նիա յում, Ան գո լա յում, Նի գե րիա յում և 
Աֆ րի կա յի այլ երկր նե րում:

Ս րա հետ մեկ տեղ մի շարք երկր ներ` Բ րա զի լիան, 
Ֆ րան սիան, ԱՄՆը, Չի նաս տա նը, սկսե ցին օգ տա գոր
ծել կեն սաէ թա նո լը ոչ թե որ պես միայն ներ քին այր ման 
շար ժիչ նե րի վա ռե լան յութ, այլ նաև որ պես հումք` քի
միա կան արդ յու նա բե րութ յան հա մար: Պե տութ յուն նե
րը, հաս կա նա լով, որ եր կու դեպ քում էլ վե րամ շա կող 
գոր ծա րան նե րը բա ցի հա վել յալ ար ժե քից նաև աշ խա
տա տե ղեր են ա պա հո վում, սկսե ցին սուբ սի դա վո րել 
դրանց կա ռու ցու մը, քա նի որ նման` 250 մի լիոն լիտր 
է թա նոլ տա րե կան ար տադ րող տի պա յին գոր ծա րա նը 
2883 մար դու ա պա հով վել է աշ խա տան քով, դրան ա վե
լաց րած 497 ուղ ղա կի և 136 ա նուղ ղա կի աշ խա տա տեղ` 
հումք ա պա հո վող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յու նում: 
Չ նա յած ա վե լա ցած, ֆեր մեր ներն ու պար զա պես հո
ղա տե րե րը, ո րոնք տրա մադ րում են այդ նպա տակ նե րի 
հա մար ի րենց ա նօգ տա գոր ծե լի հո ղե րը, լրա ցու ցիչ սուբ
սի դա վո րում են ստա նում: Եվ վեր ջա պես, արդ յու նա բե
րա կան տեխ նո լո գիա նե րի մի շարք մշա կումն եր նույն 
հում քից, օգ տա գոր ծե լով տար բեր միկ րոօր գա նիզմն եր, 
գյու ղատն տե սա կան հում քում պա րու նակ վող տար բեր 
շա քար նե րից ստա նում են տար բեր պլաստ մա սա ներ, 
դե ղան յու թեր, դիմահարդարման պարագաների լայն 
տե սա կա նի: Այս բո լո րին հարկ է նաև ա վե լաց նել, որ 
ար ժե քա վոր այս նյու թե րի բազ մա զա նութ յու նը ստաց
վում է ոչ միայն հա տուկ ա ճեց ված գյու ղատն տե սա կան 
հում քից, այլև ցան կա ցած գյու ղատն տե սա կան թա փոն
նե րից. այն պա կաս կար ևոր չէ փայ տամ շակ ման և  ան
տառ նե րը թա փոն նե րից  խնա մե լու հար ցե րից:   

Վ Հ

Ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի կրթութ յան և խորհր
դատ վութ յան, ու սում նա փորձ նա կան և գի տաար
տադ րա կան բա զա յի զար գաց ման նպա տակ նե րով, 
Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին հիմ նադ րա
մի (ՆՄՀ) շրջա նակ նե րում, դեռևս 2013թ.ին §Կր
թա կան ծրագ րե րի¦ ԾԻԳի և ՀԱԱՀ հիմ նադ րա մի 
միջև դրա մաշ նոր հա յին պայ մա նագ րով ստեղծ
վել է Ագ րո պա րե նա յին հա մա կար գի ու սում նաար
տադ րա կան կենտ րո նը:  Ծ րագ րով նա խա տես ված 
ԱՀՈՒԱԿը ստեղծ վել է ՀԱԱՀի Բա լա հո վիտ և Ոս
կե հատ ու սում նա փորձ նա կան տնտե սութ յուն նե
րի միա վոր ման բա զա յի վրա, գոր ծում է ՏՏ և ԻԾ 
կենտ րո նի կազ մում: 

 Կենտ րո նը նպա տակ ու նի` ժա մա նա կա կից 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի և սար քա վո րում
նե րի ներ մուծ ման ճա նա պար հով վե րա զի նել հա
մալ սա րա նի, նրա մաս նաճ յու ղե րի և քո լեջ նե րի 
նյու թա տեխ նի կա կան բա զան, ա պա հո վել հա մալ
սա րա նի ու նրա մաս նաճ յու ղե րի, քո լեջ նե րի, ինչ
պես նաև հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սա կան 
ո լոր տի այլ քո լեջ նե րի շրջա նա վարտ նե րի՝ աշ խա
տա շու կա յի պա հան ջար կին հա մա պա տաս խան 
զբաղ վա ծութ յու նը, ի րա կա նաց նել գյու ղա կան 
ե րի տա սար դութ յան հա մար կրթա կան հա մա կար
գի մատ չե լիութ յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ և 
պե տա կան հո վա նա վո րում, ներգ րա վել ֆի նան
սա վոր ման նոր աղբ յուր ներ, կադ րե րի վե րաո րա
կա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման մի ջո ցով լու ծել 
գյու ղա կան բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան հետ 
կապ ված սո ցիա լա կան հար ցե րը, ինչ պես նաև 
մա տու ցել ագ րա րա յին հա մա կար գի ու սում նաար
տադ րա կան կենտ րո նի` շրջա կա ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րին մե քե նա յաց ված գյու ղատն տե
սա կան աշ խա տանք նե րի պայ մա նագ րա յին ծա ռա
յութ յուն ներ: 

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ար տա քին և ներ
քին շա հա կից նե րի՝ ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի, 
ֆեր մեր նե րի, ԳԱՄԿե րի և  այլ խորհր դատ վա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, կենտ րո նի գոր ծու նեութ
յան լու սա բան ման և  ու սում նա կան գոր ծըն թացն 
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա մար, ՀԱԱՀի 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի և  ի նո վա ցիոն 
ծրագ րե րի կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը նա խագ
ծել և պատ րաս տել են միաս նա կան ու սու ցո ղա
կանտե ղե կատ վա կան կայ քէջ՝ www.ticas.anau.am: 
Կայ քէ ջի նա խագծ ման, հա մա պա տաս խան բա ժին
նե րի և  են թա բա ժին նե րի պատ րաստ ման աշ խա
տանք նե րին զու գա հեռ, ի րա կա նաց վել է անհ րա
ժեշտ տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րում, մշա կում, 
խմբագ րում, բո վան դա կութ յան մուտ քագ րում և 
ձ ևա վո րում:

Կայ քում ներ կա յաց ված է ընդ հա նուր ծրա գի
րը, կենտ րո նի ստեղծ ման պատ մութ յու նը, գոր
ծու նեութ յու նը, ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յուն 
կենտ րո նի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի մա սին (մե
դիա նյու թեր և մե թո դա կան ցու ցում ներ): Կայ քում 
գոր ծում է նաև ան հա տա կան խորհր դատ վութ յան՝ 
առ ցանց հարց ու պա տաս խա նի հա մա կարգ:

www.anau.am
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ՄԱՐԶՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐՆ 
ԱԿՏԻՎ դԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՆ
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ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՊԵՐՆ ԸՆդԼԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ
Հու նի սի 10ին, կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի շրջա

նակ նե րում, կա յա ցավ Էքս պո ցու ցա հան դես՝ կա նանց կող մից վար վող և ն րանց 
մաս նակ ցութ յամբ գոր ծող ձեռ նար կութ յուն նե րի ընդգրկ մամբ: Մաս նակ ցե լու հա
մար հրա վիր վել են ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ կա յաց նող կին ար տադ րող ներ, ինչ
պես նաև մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և դես պա նատ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Էքս պո ցու ցա հան դե սը կազ մա կերպ վել էր Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան եր ևան յան 

շա բա թի շրջա նակ նե րում, ո րը Հա յաս տա նում անց կաց վում է ա ռա ջին ան գամ՝ Հա
յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (aywa.am) և ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի 
ցան ցի (businesswoman.am) նա խա ձեռ նութ յամբ: «2014թ. ՀԵԿԱն, ԱՄՆ Պետ դե պար
տա մեն տի ֆի նան սա վոր մամբ, ի րա կա նաց նում է « Հա մա տեղ ջան քեր` հա նուն զար
գաց ման» ծրա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում ՀՀ Լո ռու մար զի Ախ թա լա, Շամ լուխ, Մեծ 
Այ րում, Ճոճ կան և Նե ղուց հա մայնք նե րում ի րա կա նաց րել ենք « Հա տապ տուղ նե րի 
փա թե թա վո րում, ինչ պես նաև խո տա բույ սե րի հա վա քում» ծրա գի րը, ո րի արդ յուք նում, 
ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց վել են փա թե թա վոր ված խո տա բույ սեր: Այդ պի սով, փոր
ձում ենք ա ջակ ցել կա նանց` տե ղա կան ռե սուրս նե րի մի ջո ցով ստեղ ծե լով աշ խա տե լու 
հնա րա վո րութ յուն: Ծ րագ րում ընդգրկ ված կա նանց թի վը հաս նում է 40ի, ով քեր, գի
տե լիք նե րի հարս տաց ման նպա տա կով, մաս նակ ցել են ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց նե
րի: ՀԵԿԱն փնտ րում է հո վա նա վոր ներ` չո րա նոց նե րի ստեղծ ման հա մար», ա սում է 
ՀՀ Լո ռու մար զի ՀԵԿԱ հա մա կար գող Ար փի նե Դար չին յա նը: Ք րիս տի նե Ղա զար յա նը 
(Ա րա գա ծոտ նի մար զի բնակ չու հի) զբաղ վում է չրա գոր ծութ յամբ: Չիր ար տադ րում են 
բո լոր մրգա տե սակ նե րից, ո րոնք ներ կա յաց րել էր ցու ցադր ման: Հում քը գնում են թե 
Ա րա գա ծոտ նի և, թե այլ մար զե րի ֆեր մեր նե րից: Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում է 
մայ րի կի` Գա յա նե Ղա զար յա նի հետ հա մա տեղ, ով վեր ջերս ար ժա նա ցել է «2015թ. 
Կին հե րոս»ի կոչ ման: Չ րա գործ կա նայք նույն պես ընդգրկ ված են ՀԵԿԱի գոր ծա
րար կա նանց ցան ցում: Կին գոր ծա րա րը շու տով կվար կա վոր վի: « Նա խա տե սել ենք 
ձեռք բե րել հիմն ա կան մի ջոց ներ` չիր ստա նա լու նպա տա կով: Այդ պի սով` կա նանց 
հա մար կստեղ ծենք նոր աշ խա տա տե ղեր», նշում է տի կին Ղա զար յա նը:

 Հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում, կա յա ցավ « Նոր զար գա ցումն ե րի հե ռան կար» 
Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը, ո րի մաս նա կից նե րի կող մից 
ըն դուն վեց բա նաձև, որն ա ռա ջար կում է կա նանց ձեռ նար կա տի րա կան և հա սա րա
կա կան միա վո րումն ե րի արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը` պե տա կան մար մին
նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պությ կուն նե րի, մաս նա վոր հատ վա ծի, ինչ պես նաև 
դո նոր կա ռույց նե րի, ֆի նան սա վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ` ազ գա յին և 
մի ջազ գա յին մա կար դակ նե րում ընդ լայ նե լով հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Նա խա տես վում 
է Կին ձեռ նե րեց նե րի հա մաշ խար հա յին ա սո ցիա ցիա յի կոնգ րեսն անց կաց նել Եր ևա
նում` 2017 կամ 2018թթ.: 

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան մի ջազ գա յին շա բա թի շրջա նակ նե րում ստո րագր
վե ցին հու շագ րեր` տե ղա կան և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի հետ: Մաս նա վո րա պես` 
Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիան և ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան ցը 
դառ նում են կա նանց ա ռաջ նոր դութ յան գլո բալ ցան ցի ան դամ և սեր տո րեն հա մա
գոր ծակ ցե լու են կա նանց ա ռաջ նոր դութ յան եվ րո պա կան կա ռույց նե րի, ինչ պես նաև 
Մո նա կո յի հետ՝ այ լընտ րան քա յին և  է կո լո գիա կան է ներ գիա յի ո լոր տում:

 Շա բա թը կազ մա կերպ վել էր Կին ձեռ նե րեց նե րի հա մաշ խար հա յին ա սո ցիա ցիա յի 
(FCEM.org) հո վա նու ներ քո, ո րի լիի րավ ան դամ է Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց 
ա սո ցիա ցիան: Կին ձեռ նե րեց նե րի հա մաշ խար հա յին ա սո ցիա ցիան, ո րը հիմն ադր վել 
է 1945թ., « Կին ձեռ նե րեց նե րի»  ա մե նա մեծ կազ մա կեր պութ յունն է աշ խար հում՝ շուրջ 
5 մլն. ան դամն ե րով, աշ խար հի ա վե լի քան 120 երկր նե րից: Փոր ձի փո խա նակ ման 
նպա տա կով կա յա ցան ճա նա չո ղա կան այ ցեր դե պի հայ կա կան ձեռ նար կութ յուն ներ: 
Հու նի սի 10ին կա յա ցավ  նաև « Կին ձեռ նե րեց դես պան» մրցա նա կա բաշ խութ յու նը:

« Մեր նպա տակն է` հեր թա կան ան գամ ընդգ ծել կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան կար
ևո րութ յու նը մեր երկ րում, ինչ պես նաև հնա րա վո րութ յուն տալ մեր երկ րի կին ձեռ նե
րեց նե րին` շփվե լու հա մաշ խար հա յին կա ռույց նե րում ընդգրկ ված և տար բեր երկր նե
րում ձեռ նար կութ յուն ներ ղե կա վա րող կին ձեռ նե րեց նե րի հետ, ո րը կա րող է բե րել նոր 
հա մա գոր ծակ ցութ յան», նշել է ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Լի լիթ Ա սատր յա նը: 

Կա նանց ձեռ նե րե ցութ յան եր ևան յան շա բա թի նպա տակ ներն են՝ նպաս տել Հա
յաս տա նի և  ար տերկ րի կին ձեռ նե րեց նե րի ու գոր ծա րար նե րի միջև կա պե րի ստեղծ
մա նը և հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ մա նը, Հա յաս տա նում կա նանց ձեռ նե րե
ցութ յան խթան մա նը, փոքր ու մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան հա մար գոր ծա րար մի ջա
վայ րի բա րե լավ մա նը, ներդ րումն ե րի ի րա կա նաց մա նը և հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն
նե րի ստեղծ մա նը:

Նել լի Սա հակ յան

Ար մա վի րի մար զում գյու ղատն տե
սութ յու նը զար գաց նե լու, ո լոր տում ա ռա
ջըն թաց գրան ցե լու և ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րին օգ նե լու հա մար մար զի 
տար բեր հա մայնք նե րում ստեղծ վել են 
եր կու տասն յա կից ա վել գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ ներ: Ս տեղծ ված 
կոո պե րա տիվ նե րի շնոր հիվ գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք ներն ա վե լի հեշտ 
և հա մա կարգ ված են կա տար վում տնտե
սութ յուն նե րում:

Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ հա մայն
քում գոր ծող § Նոր Նաի րի¦ այ գե գոր ծա
կան կոո պե րա տի վը հիմ նադր վել է 2009 
թվա կա նին` §Ամ քո րի¦ հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կի §Գ յու ղատն տե սութ յան 
զար  գաց ման կոո պե րա տիվ նե րի հզո րաց
ման¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Սկզբ նա
կան շրջա նում կոո պե րա տիվն ու ներ 48, 
2013 թվա կա նից` ար դեն 60 ան դամ:  Այ
գե գոր ծա կան կոո պե րա տի վի նա խա գահ 
Համ լետ Ար շակ յա նը նշում է, որ միաս
նա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ, կա րող է 
ա սել, որ ի րենց կոո պե րա տի վը կա յա ցել 
է: §Չ նա յած կան թե րութ յուն ներ, ա սում 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը, բայց աշ
խա տում ենք հա մա կարգ ված և  արդ
յու նա վետ: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը 
ծա վա լում են տար բեր գոր ծու նեութ յուն. 
8ը զբաղ վում են չրա գոր ծութ յամբ, մնա
ցա ծը՝ այ գե գոր ծութ յամբ և  ա նաս նա պա
հութ յամբ¦: Համ լետ Ար շակ յա նը ցա վով 
է նշում, որ Հա յաս տա նում գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա տիվ նե րը չեն կա յա նում, 
և գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մեկն այն է, 
որ հայ ֆեր մե րը կար ծես թե վա խե նում 
է միա վոր վե լուց: Միա վոր վե լու դեպ քում 
ֆեր մեր ներն ա վե լի լայն հնա րա վո րութ
յուն կու նե նան արդ յու նա վետ գոր ծու
նեութ յուն  ծա վա լե լու՝ բերքն ի րաց նե լու, 
ո ռոգ ման հար ցե րը ճիշտ կար գա վո րե լու, 
թու նա քի մի կատ ներ ձեռք բե րե լու և  այլ 
խնդիր ներ լու ծե լու հա մար: Ըստ Հ. Ար

շակ յա նի` այ սօր կոո պե րա տիվ տնտե
սութ յու նե րը մեծ դեր ու նեն հա յաս տա
նում գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
գոր ծում, ե թե ի հար կե հայ գյու ղա ցին 
հաս կա նա դրա կար ևո րութ յունն ու անհ
րա ժեշ տութ յու նը:§Ամ քո րի¦ օգ նութ յամբ 
կոո պե րա տիվ տնտե սութ յու նը ձեռք է 
բե րել տրակ տոր, սրսկիչ, խոտհ ձիչ, գու
թան, փոցխ և  այլն. նույ նիսկ վճա րո վի 
ծա ռա յութ յուն է մա տու ցում ոչ միայն 
հա մագ յու ղա ցի նե րին, այլև` հա րա կից 
գյու ղե րի բնա կիչ նե րին:  Բա ցի պտղա բու
ծութ յու նից, Համ լետ Ար շակ յա նը զբաղ
վում է նաև չրա գոր ծութ յամբ: Ար տադ
րան քի մեծ մասն ար տա հա նում է, մյուս 
մասն էլ ի րաց նում տե ղա կան շու կա յում: 
Բա կում ար ևա յին չո րա նոց է պատ րաս
տել, ինչ պես նաև ձեռք է բե րել է լէկտ
րա կան չո րա նոց: Ցա վով է նշում, որ մեր 
հան րա պե տութ յու նում կոո պե րա տի վը, 
որ պես բիզ նեսկա ռույց, չի ըն կալ վում և  
այն դեռ կա յա նա լու տեղ ու նի: Բայց, որ 
կոո պե րա տիվ տնտե սութ յուն նե րի և գ յու
ղա ցիա կան ա սո ցիա ցիա նե րի անհ րա
ժեշ տութ յու նը կա, ար դեն փաստ է:

§ Գե տա շեն¦ գյու ղատն տե սա կան 
ա սո ցա ցիա յի նա խա գահ Մկր տիչ Պո ղոս

յա նը կար ծում  է, որ ա պա գան գյու ղատն
տե սա կան ա սո ցիա ցիա նե րին են, ինչ
պես զար գա ցած գյու ղատն տե սութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րում, այն պես էլ Հա յաս
տա նում դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը կա: 
2007ին, երբ հիմ նում էր ա սո ցիա ցիան, 
ո րո շա կի վախ ու ներ, որ չի կա յա նա: 
Բայց նա խորդ տա րի ներն ա պա ցու ցե ցին, 
որ այն լա վա գույն գա ղա փարն էր, որ կա
րող էր օգ նել գյու ղա ցուն` խնդիր ներ լու
ծե լու հա մար: Ա սո ցիա ցիան սկզբնա կան 
շրջա նում 66 ան դամ ու ներ, այ նու հետև, 
տա րի նե րի ըն թաց քում, ան դամ նե րի թի վը 
կրնա պատկ վել է: Այ սօր մար զի կա յա ցած 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րից 
մե կը կա րե լի է հա մա րել: Հար ցիս` ինչ է 
պետք, որ գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվ նե րը երկ րում կա յա նան, պա տաս

խա նում է՝  ոչ միայն նվիր վա ծութ յունն 
ու աշ խա տա սի րութ յունն են էա կան դեր 
խա ղում, այլև հա վա տը` սկսված գոր
ծի նկատ մա մաբ: Չ նա յած բազ մա թիվ 
դժվա րութ յուն ներ և թե րութ յուն ներ կան, 
բայց կոոպերատիվի ղե կա վա րը հա վաս
տում  է, որ բա վա կա նին դրա կան քայ լեր 
կա տար վել են: Ա մե նա կար ևո րը` կոո պե
րա տիվն իր տրա մադ րութ յան տակ ու նի 
տրակ տոր, ա ռա վե լա գույն պայ ման նե րով 
կա րո ղա նում են ձեռք բե րել գյու ղա ցիա
կան փո խա ռութ յուն ներ և վար կեր:

Մկր տիչ Պո ղոս յա նը զբաղ վում է 
պտղա բու ծութ յամբ, ու նի դեղ ձի և կե ռա
սի այ գի ներ, մտա ծում է հո ղա տա րածք
ներ ձեռք բե րե լու և նոր այ գի ներ հիմ նե լու 
մա սին: Ըստ նրա` այ սօր Հա յաս տա նում 
գյու ղատն տե սութ յունն այն ճյուղն է, որ 
զար գաց նե լու դեպ քում, հնա րա վոր կլի նի 
զար գա ցած և հա րուստ երկր նե րի շար
քում դաս վել: Իսկ զար գա ցած գյու ղատն
տե սութ յուն ու նե նա լու հա մար, կոո պե
րա տիվ նե րի և  ա սո ցիա ցիա նե րի տես քով 
միա վոր վե լը լա վա գույն տար բե րակն է, 
ինչ պես  ժո ղովր դա կան ա ռածն է ա սում՝ 
գյուղ կկանգ նի, գե րան կկոտ րի:

Սա հա կա նուշ Ա րո յան
Ար մա վի րի  ԳԱՄԿ
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ԹՌՉՈՒՆՆԵðԻ ԿՆԵՄԻԴՈԿՈՊՏՈԶ
Թռչ նա բու ծութ յունն այ սօր 

Հա յաս տա նի ա մե նա դի նա միկ 
զար գա ցող ճյու ղե րից է, ո րի 
զար գաց մա նը շատ հա ճախ 
խո չըն դո տում են ին վա զիոն հի
վան դութ յուն նե րը՝ հատ կա պես 
կնե մի դո կոպ տո զը  (թռչուն նե
րի քոս)£

Հայտ նի է, որ ին վա զիոն 

հի վան դութ յուն նե րի տա րած
մա նը նպաս տում են թռչուն
նե րի խնամ քի և պահ ված քի 
պայ ման նե րում առ կա թե րա
ցում նե րը, ոչ լիար ժեք կե րակ
րու մը և  ա մե նա կար ևո րը`  
պլա նա յին ա նաս նա բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա
յութ յու նը£ 

Կ նե մի դո կոպ տոզ հի վան
դութ յու նը մեծ տա րա ծում ու նի 
հատ կա պես փոքր թռչնա բու
ծա կան տնտե սութ յուն նե րում, 
իսկ խո շոր հա մա լիր նե րում 
դրա տա րած վա ծութ յու նը պայ
մա նա վոր ված է պահ ված քի 
պայ ման նե րով, հատ կա պես 
այն ար ձա նագր վում է հա տա
կա յին պահ ված քի դեպ քում£ 
Հի վան դութ յան տա րած մա նը 
նպաս տում են թռչնա հա մա լիր
նե րը, սի նանտ րոպ թռչուն նե րի՝ 
ճնճղուկ ներ, ագ ռավ ներ, ծի
ծեռ նակ ներ և  այլն մուտ քը£

Վեր ջին տա րի նե րին Հա
յաս տա նում կնե մի դո կոպ տո զի 
տա րած մա նը նպաս տեց նաև 
այլ երկր նե րից ա ռանց ման
րազն նին ա նաս նա բու ժա կան 
հե տա զո տութ յան ըն տա նի և 
դե կո րա տիվ  թռչուն նե րի տա
րե րա յին ներկ րու մը:

Կ նե մի դո կոպ տո զը հան դի
պում է հան րա պե տութ յան գրե
թե բո լոր շրջան նե րում և յու րա
քանչ յուր տա րի զգա լի վնաս է 
հասց նում թռչնա բու ծութ յա նը: 
Ա նա պա հով թռչնա նոց նե րում 
կնե մի դո կոպ տո զով կա րող է 
հի վան դա նալ ամ բողջ թռչնագլ
խա քա նա կի 75 % և նույ նիսկ 
ա վե լին:

Ինչ պես նշում են բազ մա
թիվ հե ղի նակ ներ (Վ. Բ. Դու
բի նի նը, Ֆ. Մ. Օռ լո վան, Ն. Տ. 
Լիտ վիշ կոն և  ու րիշ ներ), քո սի 
տի զը թռչուն նե րի օր գա նիզ
մում ա ռա ջաց նում է տար
բեր ախ տա բա նա կան փո փո
խութ յուն ներ, ո րի հետ ևան քով 
դան դա ղում է նրանց աճն ու 
զար գա ցու մը, ընկ նում մթե
րատ վութ յու նը, հատ կա պես 
ձվատ վութ յու նը:

Տ զե րի կող մից թռչուն նե րի 
ոտ քե րի ախ տա հար ված հատ
ված նե րում սկզբում մաշկն այ
տուց վում և  կարմ րում է, թե
փուկ ներն ան ջատ վե լով` մաշ կի 
մա կե րե սից  բարձ րա նում են: 
Ա ռա ջա նում են բոր բո քա յին 
օ ջախ ներ, ո րոնք գնա լով վեր 

են ած վում եղ
ջե րա յին բա րակ 
շեր տի: Սկս վում 
է ու ժեղ քո րը: 
Հի վանդ թռչու նը 
եր կար ժա մա
նակ կանգ նում 
է մեկ ոտ քի վրա 
և կտ ցա հա րում 
է ախ տա հար
ված հատ ված նե
րը` խախ տե լով 
մաշ կի ամ բող
ջա կա նութ յա նը£  
Ար տա զատ ված 
ար յունն ու  ա վի
շը  խառն վե
լով փո շու, հո ղի 
և կեղ տի հետ` 

ա ռա ջաց նում են կե տեր, ո րոնք 
հե տա գա յում շեր տա վոր վե լով  
ա ռա ջաց նում են բուր գան ման 
կու տա կում ներ,  ան գամ մե ռու
կաց ված հատ ված ներ£

Հի վան դութ յունն ախ տո
րո շում են  հա մա ճա րա կա բա
նա կան տվյալն նե րով, կլի նի
կա կան նշան նե րի և մաշ կից 
կա տար ված քե րուկ նե րի տզա
բա նա կան հե տա զո տութ յան 
ճա նա պարհ նե րով:

Բուժ ման հիմք մում ըն կած է 
տզե րի ոչն չա ցու մը և  ախ տա
հար ված մաշ կի վե րա կանգ նու
մը£

 Բուժ ման նպա տա կով 
ա ռա ջարկ վում են հետև յալ դե
ղե րը`

Կե չու կուպ րը տա քաց նում 
են մինչև 400C և լց նում են մե
տաղ յա թա սի մեջ, այ նու հետև 
մեկ րո պե տևո ղութ յամբ թռչնի 
ոտ քե րը ընկղ մում են կուպ րի 
մեջ, մշա կու մը կրկնում են 3 
օ րից` մին չը նշան նե րի ան հե
տա ցու մը£

Բո րաթթ վա յին վա զե լի
նը քսում են  թռչնի ոտ քե րին, 
կրկնում 2 օ րից` մինչև նշան նե
րի ան հե տա ցու մը£

Ա վեր սեկ տի նի քսու քը քսում 
են ախ տա հար ված մաշ կին 13 
շա բաթ տևո ղութ յամբ` մինչև 
նշան նե րի ան հե տա ցու մը£

Պեր մետ րի նի 0,1% լու ծույ
թի մեջ մեկ րո պե տևո ղութ յամբ 
ընկղ մում են թռչնի ոտ քե րը, 
կրկնում 3 օ րից` մինչև նշան նե
րի ան հե տա ցու մը£

Հի վան դութ յու նը կան խար
գե լե լու նպա տա կով, պետք է 
թռչուն նե րին պար բե րա բար 
հե տա զո տել, հի վանդ նե րին 
ա ռանձ նաց նել և բու ժել£ Մինչև 
մեկ տա րե կան մատ ղաշ նե րը 
պետք է պահ վեն մե ծա հա սակ
նե րից ա ռան ձին£ Անհ րա ժեշտ է 
հետ ևել թռչնա նոց նե րի սա նի
տա րա կան վի ճա կին£

Հ. Զ. Նա ղաշ յան
Ա նաս նա բու ժա կան 

գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր
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Ար ևի տակ չո րաց րած չիրն, ի հար կե, ար տա
քին տես քով զի ջում է, բայց օգ տա կար է:  Սև սա
լո րի չիրն ու նի շատ ա նուշ համ ու բույր: Վեր ջի
նիս բու ժիչ հատ կութ յուն նե րի մա սին ի մա ցել են 
դեռևս Հ ռո մեա կան կայս րութ յու նում: Սա լո րա չի
րը պա րու նա կում է A, B1, B2, PP, C վի տա մին ներ, 
կա լիում, մագ նե զիում, եր կաթ, ցինկ, յոդ: Սա լո րը 
պա րու նա կում է այն պի սի նյու թեր, ո րոնք լա վաց
նում են ա ղի նե րի աշ խա տան քը, մաք րում օր
գա նիզ մը խո լես տե րի նի ա վել ցու կից և շատ լավ 
օգ նում լե ղա քա րա յին հի վան դութ յուն նե րի դեպ
քում: Իսկ սա լո րի ա մե նագլ խա վոր հատ կութ յուն
նե րից մե կը մաշ կին ե րի տա սար դութ յուն հա ղոր
դելն է: Մագ նե զիումն ու կա լիումն անհ րա ժեշտ 

են հի պեր տո նիկ նե րին:
Դե ի հար կե, ե թե խո սում ենք չրե րից, պետք 

է հաս կա նալ, որ խոս քը ծի րա նաչ րի մա սին է: 
Ծի րա նը հայ կա կան միրգ է` սիր ված ողջ աշ խար
հում: Այն ան չափ հյու թեղ է, ու նի նուրբ և քն քուշ 
համ: Ցա վա լի է միայն, որ ծի րա նի սե զո նը եր կար 
չէ: Բայց սա մեծ խնդիր չէ, քա նի որ մար դիկ սո
վո րել են եր կա րեց նել ի րենց հա ճույ քը՝ մրգե րից 
պատ րաս տե լով ձմեռ վա հա մար պա հա ծո ներ ու 
կոմ պոտ ներ: Բայց այդ ա մենն այն քան էլ օգ տա
կար չէ մեր օր գա նիզ մի հա մար, քա նի որ պա
րու նա կում են մեծ քան կութ յամբ շա քար: Մենք 
խոր հուրդ ենք տա լիս մրգե րից չիր պատ րաս տել:

Վա ճառ քում հա ճախ կա րե լի է հան դի պել 
վառ դե ղին գու նա վոր մամբ, հյու թեղ տես քով ծի
րա նաչ րի, որ խիստ տար բեր վում է նրա նից, ինչ 
կստա նաք, ե թե տա նը չո րաց նեք միր գը: Հա վա
տա ցեք, որ գե ղե ցիկ տես քը դեռ չի խո սում անվ
տան գութ յան մա սին: Ն ման ծի րա նա չի րը պա րու
նա կում է քի մի կատ ներ, ո րոնք էլ եր կար ժա մա
նակ կան խար գե լում են գու նա թա փու մը: Ն ման 
վտան գա վոր գնումն ե րից խու սա փե լու հա մար 
ա վե լի լավ է պար զա պես սո վո րել, թե ինչ պես 
ճիշտ չո րաց նել ծի րա նը տնա յին պայ ման նե րում: 
Եվ այս պես`տա նը 1 կգ ծի րա նա չիր պատ րաս տե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է մոտ 4 կգ ծի րան: Ընդ 
ո րում, ծի րան նե րը պետք է լի նեն շատ հա սու նա
ցած, բայց ա ռանց վնաս վածք նե րի: Դ րանք լավ 
լվա նա լուց հե տո պետք է բա ժա նել եր կու մա սի, 
հա նել կո րիզն ու 10 րո պեով թող նել կիտ րո նաջ
րի մեջ /1 լ ջ րին՝ 8 թե յի գդալ կիտ րո նի հյութ/: 
Այ նու հետև պետք է ծի րան նե րը տե ղա վո րել որ ևէ 
ճա ղա վան դա կի վրա` մի ջի մա սով դե պի վեր, և  
այն պես, որ մի ծի րա նը չկպչի մյու սին:

 Լա վա գույն արդ յունք ստա նա լու հա մար, 
ցան կա լի է չո րաց նել ծի րա նը 34 օր ար ևի տակ, 

ո րից հե տո կա րե լի է ա վե լի խիտ դա սա վո րել ծի
րան ներն ու տե ղա փո խել ստվե րոտ, բայց քա մոտ 
վայր ու թող նել, որ դրանք վերջ նա կան չո րա նան: 
Ծի րա նա չիրն օժտ ված է բազ մա թիվ օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րով, ո րոն ցից շա տե րով օժտ ված 
չէ հա սուն միր գը: Սա է պատ ճա ռը, որ բժիշկ նե րը 
խոր հորդ են տա լիս հղի կա նանց ու ե րե խա նե
րին ի րենց սննդա կար գում ծի րա նա չիր ա վե լաց
նել: Կան ծի րա նա չիր պատ րաս տե լու շատ ե ղա
նակ ներ:   Կա րե լի է չո րաց նել ծի րան ներն` ա ռանց 
կո րի զը հա նե լու: Դա կօգ նի ներ սում ա վե լի շատ 
վի տա մին ներ պա հել: Այդ պի սի չո րա ցու մն ար ևի 
տակ տևում է մոտ մեկ շա բաթ, ո րից հե տո նոր 
կա րե լի է ծի րան նե րը ստվե րոտ, քա մոտ տեղ տե

ղա փո խել: 
Ըն դուն ված է նաև ծի րա նա չի րը ջե ռո ցում 

պատ րաս տե լը: Ն ման չո րաց ման հա մար ևս 
պետք է նա խա պես կի սել ծի րան ներն ու 10 րո
պեով թող նել դրանք կիտ րո նաջ րի մեջ: Ծի րա
նա չիր պատ րաս տե լու այս ե ղա նա կը տևում է 
մոտ 12 ժամ: Ըն թաց քում կար ևոր է թույլ չտալ, 
որ ջեր մաս տի ճանն անց նի 120 աս տի ճա նից, 
քա նի որ մրգե րը կա րող են վառ վել: Ըն թաց քում 
նաև պետք է պար բե րա բար թա փա հա րել այն 
ցան ցը, ո րի վրա ծի րան ներն են դրված: Բ նա կան 
է, որ ջե ռո ցի դու ռը փա կել չի կա րե լի:

Ծի րա նաչ րին այդ գե ղե ցիկ ծի րա նա գույ
նը հա ղոր դում է կա րո տի նը` պրո վի տա մին Aն, 
սա կայն լյար դի և վա հա նա գեղ ձի խնդիր ներ ու
նե ցող նե րին խոր հուրդ չի տրվում տար վել այս 
մրգով, քա նի որ կա րո տի նը կա րող է չյու րաց վել 
օր գա նիզ մի կող մից: Ծի րա նա չի րը հա րուստ է 
մագ նե զիու մով, որն անհ րա ժեշտ է հի պեր տո
նիա յի և սա կա վար յու նութ յան դեպ քում: Իսկ կա
լիու մի պա րու նա կութ յան շնոր հիվ, այն ան փո
խա րի նե լի է նրանց հա մար, ով քեր մտա ծում են 
ի րենց սրտի ու ա նո թա յին հա մա կար գի մա սին 
կամ հա ճախ են տա րա տե սակ դիե տա ներ պա
հում:

Նույ նիսկ ծի րա նաչ րով պատ րաս տում են 
ա պուր, ո րը և՛ շատ հա մեղ է, և՛ օգ տա կար: Դ րա 
հա մար պետք է վերց նել 500 գր ծի րա նա չիր` ան
պայ ման ար ևի տակ չո րաց րած և կո րի զով լի նի, 
որ պես զի չփափ կի ու չճխլվի: Այն լցնել է մա լա
պատ ա մա նի մեջ ու վրան այն քան եռ ջուր լցնել, 
որ ծած կի չի րը: Մի քա նի րո պե դնել գա զօ ջա խին 
ու ե փե լու ըն թաց քում ա վե լաց նել շատ քիչ հիլ, 
մե խակ և դար չին: Կա րե լի է նաև սա ռը վի ճա կում 
մա տու ցել:

 Չո րա միր գը բնա կան վի տա մի նա հան քա յին կոմպ լեքս է, որն ա մե նա հին «սննդա յին 
հա վե լում է»: Ա ռա ջին չո րա միր գը հայտն վել է ար ևի շնոր հիվ, երբ հա սած մրգե րը վե րած
վել են չրի` դառ նա լով իս կա կան մրգի շտե մա րան:  Չի րը բնա կան քաղց րա վե նիք է, ո րից 
եր բեք չեն գի րա նում: Այն շատ օգ տա կար է ճար պա կա լութ յամբ, ե րի կա մա յին ան բա վա րա
րութ յամբ տա ռա պող նե րին և նույ նիսկ` շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող նե րին: Ընդ հան րա պես 
մրգե րը չո րա նում են ե րեք ե ղա նա կով` ար ևի տակ, ստվե րի տակ և քի միա կան ե ղա նա կով: 
Այն գե ղե ցիկ փա թե թա վոր ված ու վառվ ռուն չրե րը, որ մենք գնում ենք առևտ րի կե տե րից,  
եր բեմ մշակ ված են քի միա կան ե ղա նա կով:
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 Փի փեր թը փի փեր թազ
գի նե րի ըն տա նի քի միամ
յա, եր կամ յա կամ բազ մամ յա 
ի լի կաձև ար մա տով խո տա
բույս է: Հայտ նի է նաև մո լոշ, 
բալ բա, բաղ ջուկ, ճնճղկաբ
լիթ, ճնճղկա հաց, հաց ու պա
նիր, աղջ կա կտակ, խոր դե նի 
ան վա նում ե րով: Հայ րե նի
քը հա րա վա յին Աֆ րի կան և 
Ավստ րա լիան է։ Լա տի նե րեն 
հա մար ժեքն է malvaն, ո րը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում 
է՝ փափ կեց նող:

Ցո ղու նը կան գուն է, ուղ
ղա ձիգ կամ գետ նին պառ կած, 
թա վոտմա զա ծածկ: Ցո ղուն նե
րի բարձ րութ յու նը փո փոխ վում է 
3050 սմ, եր բեմն` ա վե լի բարձր: 
Տերև նե րն ամ բող ջա կան բլթա
կա վոր են, կլո րա վուն, հիմ քում` 
սրտաձև, հեր թա դիր, եր կա րա
կո թուն։ Ծա ղիկ նե րը երկ սեռ են 
տեր ևնե րում, հազ վա դեպ՝ մե
կա կան, մա նու շա կա գույն, վար
դա գույն, վառ կար միր, սպի
տակ,  տե ղադր ված են փնջե րով 
տեր ևա ծո ցե րում, ծաղ կա բա
ժա կի տեր ևիկ նե րը հինգն են, 
կա նաև են թա ծաղ կա բա ժակ՝ 
ե րեք տեր ևի կով։ Ծաղ կա թեր
թե րը հինգն են, վար դա գույն, 
ալ բծե րով։ Բազ մա թիվ ա ռէջք
նե րը ստո րին մա սում կազ մում 
են հոծ խո ղո վակ։ Պ տուղն ու նի 
սկա վա ռա կի տեսք՝ բաղ կա ցած 
մի քա նի սեր մե րից, ո րոնք ե րի
կա մաձև են, կենտ րո նում ու նի 
փո սիկ։ Պ տուղ նե րը հա մեղ են, 
տերև ներն ու մատ ղաշ ընձ յուղ
ներն օգ տա գոր ծում են սննդի 
մեջ:  Դրանք շատ են սի րում 
ու տել ե րե խա նե րը։  Ծաղ կում 
է հու նիսսեպ տեմ բեր ա միս նե
րին: Դեռևս Պ լի նիու սը գրում 
է. «Ով ա մեն օր խմի փի փեր
թից թեյ,  դրա նով կպաշտ պա
նի ի րեն պա տա հա կան հի վան
դութ յուն նե րից»։ Պա րու նա կում 
են կա րո տին, վի տա մին C, ներ
կան յութ և  այլն:

Հայտ նի է մոտ 125 տե
սակ: Մեծ տա րա ծում ու նի նաև 
Հա յաս տա նում: Հան դի պում է 
գրե թե բո լոր մար զե րում՝  այ
գի նե րում, բան ջա րա նոց նե րում, 
ճա նա պարհ նե րի և բ նա կա վայ
րե րի մոտ, ցան քե րում՝ որ պես 
մո լա խոտ: 

 ՀՀ ում ա մե նա տա րած
ված ներն են՝  ան տա ռա յին փի
փեր թը (Malva sylvestries), §ար
հա մարհ ված¦ փի փեր թը (Malva 
neglecta) և ցածր փի փեր թը:  
Փի փերթ ան տա ռա յի նը շատ է 
հան դի պում լու սա վոր ան տառ
նե րում, բա ցատ նե րում: Այն պա
րու նա կում է գլյու կո զիդ, կա րո
տի նա յին նյու թեր, ան տո ցիան։ 
Փի փեր թի գրե թե 100 գրամ 
ըբա վա րա րում է օր գա նիզ մի A 
և  C վի տա մին նե րի պա հան ջը։ 
Բույ սը պա րու նա կում է դա բա
ղան յու թեր, լորձ, այդ է պատ ճա
ռը, որ փի փեր թը կի րառ վում է 
ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ` 
որ պես փափ կեց նող, պա տի ճա

վոր (պա տող), հա կա բոր բո քա
յին մի ջոց։ Փի փեր թից ստա նում 
են դե ղին ներ կան յութ։ Բու ժա
կան նպա տակ նե րով օգ տա
գործ վում են բույ սի տերև նե րը, 
ծա ղիկ նե րը, սեր մե րը, ար մատ
նե րը։ Ծա ղիկ նե րը հա վա քում են 
չբաց ված վի ճա կում, տերև նե րը` 
նախ քան ծաղ կե լը։ Չո րաց նում 
են բաց ծած կի տակ՝ բա րակ 
շեր տով։ Տերև ներն ու ծա ղիկ
նե րը պա հում են` ա պակ յա, իսկ 
ար մատ նե րը` փայտ յա տա րա յի 
մեջ։ Ա. Ա մա սիա ցին խոր հուրդ 
է տվել փի փեր թիմո լո շա վար դի 
հյու թով թրջոց դնել ջեր մութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած աչ քա
ցա վի ժա մա նակ։ Կի րա ռել է այն 
չոր հա զի, ե րի կամն ե րի, մի զա
պար կի և մի զու ղի նե րի հի վան
դութ յուն նե րի ա պա քին ման հա
մար։ Ժո ղովր դա կան բժշկութ
յան մեջ փի փեր թի ծա ղիկ ներն 
օգ տա գործ վում են որ պես խոր
խա բեր մի ջոց։ Բույ սի վեր գետն
յա մա սի ե փու կով կա տա րում 
են ո ղո ղումն եր: Խ մում են տաք 
վի ճա կում` հա զի և թո քախ տի 
դեպ քում։ Սեր մե րի ե փուկն ու 
թուր մը օգ նում է բրոն խի տի, հա
զի, շնչու ղի նե րի հի վան դութ յուն
նե րի դեպ քում։

Բազ մաց վում է կտրոն նե
րով, եր բեմն՝ նաև սեր մե րով։ 
Կտ րոն նե րով բազ մա ցու մը կա
տար վում է ջեր մատ նե րում՝ վաղ 
աշ նա նից մինչև գա րուն։ Այդ 
նպա տա կի հա մար պետք է օգ
տա գոր ծել գե տի խո շո րա հա
տիկ, լավ լվա ցած ա վազ։

Տն կե լուց ա ռաջ կտրոն նե րը 
պետք է թող նել ստվե րում, որ
պես զի մի քիչ թա ռա մեն։ Այ նու
հետև անհ րա ժեշտ է կտրվածք
նե րը ծած կել փայ տած խի փո շով 
և հե տո տնկել։ Կտ րոն ներն ար
մա տա կա լում են 2025 օր վա ըն
թաց քում։ 

Ջեր մատ նե րում աշ նան 
ար մա տա կա լած կտրոն նե րը 
այլ տեղ փո խադ րել չի կա րե լի։ 
Որ պես զի բույ սե րը բա վա րար 
սնունդ ու նե նան, անհ րա ժեշտ 
է նա խօ րոք ա վա զա շեր տի տակ 
սննդա րար  հող լցնել։ Ջ րե
լիս պետք է զգու շա նալ ա վե
լորդ խո նա վութ յու նից, քա նի որ 
կտրոն նե րը դրա նից ա րա գո րեն 
նե խում են։ 

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

Բուժիչ բույս, որը «վերակենդանացնում է».
Ա սում են, հնում չի նա

ցի նե րը ա լո ճից պատ րաս
տել են ո գե լից խմիչք, ո րի 
մա ցորդ նե րը գտնվել են 
9000 տար վա վա ղե մութ յան 
ա նոթ նե րում: կար ծիք կա, 
որ հին ժա մա նակ նե րում կրո
նում այն ու ներ նշա նա կա լի 
դեր: Ա վան դութ յան հա մա
ձայն՝ Ք րիս տո սի փշե պսա կը 
պատ րաստ ված է ե ղել հենց  
ա լո ճե նուց:

Ա լո ճի թուր մի մա սին 
Դոկտր Վիլ յամ Շ վա բեն նշել  է 
իր գրքում, ո րի շնոր հիվ ա լո ճը 
դար ձել է հան րա հայտ բույս: 
Իր գրքում նա հաս տա տել է, որ 
ա լո ճը սրտի ար ժե քա վոր դե
ղա մի ջոց է և կան խում է սրտի 
կաթ վա ծը:

 Բո լոր նրանք, ով քեր 
խնդիր ներ ու նեն ճնշման հետ 
կամ ցան կա նում են նվա զեց նել 

խո լես թե րի նի բարձր քա նա կը 
և բու ժել ե րակ նե րի կարծ րա
ցու մը, ով քեր տա ռա պում են 
սրտա յին հի վան դութ յուն նե րով, 
կա րող են հա ջո ղութ յամբ բուժ
վել ա լո ճով:

Այս բույ սը լայ նո րեն կի րառ
վում է ար յու նա տար հա մա կար
գի ա ռող ջութ յան պահ պան
ման հա մար, բարձր ճնշման 
և սր տամ կա նի թու լութ յան ու 
սրտա յին ա ռիթ միա յի դեպ քում: 
Այն, որ պես արդ յու նա վետ բու
ժիչ մի ջոց, ըն դուն վում էր սրտի 
հի վան դութ յան և սկզբ նա կան 
շրջա նում, նաև՝ ար դեն խո րաց
ված շրջան նե րում:

Ա լոճ խոր հուրդ են տա
լիս օգ տա գոր ծել սրտի 
կաթ վա ծից հե տո, քա նի 
որ այն մե ծաց նում է ար
յան հոս քը դե պի սրտի 
ա նոթ ներ: Այն նպաս տում 
է սրտամ կա նի բջիջ նե րի 
ակ տի վութ յա նը և ս նուց
մա նը: Ընդ հան րա պես, 
50ից բարձր տա րի քի յու
րա քանչ յուր մարդ պետք է 
հա ճախ օգ տա գոր ծի ա լո
ճի թուրմ:

 
Ա լո ճի 
այլ կի րա ռութ յուն ներ

Ա լո ճն ա մե նա հանգս տաց
նող բույ սե րից է: Այն օգ նում է 
հոգ նա ծութ յան դեպ քում, է ներ
գիա յի պա կա սի, վատ քնի, 
խռպոտ շնչա ռութ յան, գլխապ
տույ տի, սրտխփոց նե րի, հուզ
մուն քի, նյար դայ նութ յան և  
ա կանջ նե րում աղ մու կի դեպ

քում:
Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել 

նաև ա վե լորդ քա շը նվա զեց
նե լու հա մար, քա նի որ օգ նում 
է հե ռաց նել օգ րա նիզ մից ա վե
լորդ ջու րը: Այս հատ կութ յան 
շնոր հիվ ա լոճն օգ տա կար է 
նաև ցել յու լի տի, այ տուց նե րի 
և հո դե րի հի վան դութ յուն նե րի 
հա մար: Այն նաև բա րե րար ազ
դե ցութ յուն ու նի խո ցա յին կո լի
տի և մար սո ղա կան խնդիր նե րի 
դեպ քում, սա կայն խոր հուրդ չի 
տրվում հղի կա նանց կամ կե
րակ րող մայ րե րին:

 Բուժ ման հա մար ա լո ճի 
ա մե նա տա րած ված տե սակ

ներն են՝ հայտ նի կար միր և  
ա վե լի քիչ հայտ նի սպի տակ 
ա լոճ նե րը:  Խոր հուրդ է տրվում 
ա լո ճի կեղ ևը հա վա քել գար նա
նը և  օգ տա գոր ծել թարմ կամ 
չո րաց ված վի ճա կում:

Պ տուղ նե րը հա վա քում են 
աշ նա նը, երբ նրանք վառ կար
միր գույն են ստա նում:

Ծա ղիկ նե րը՝ ցան կա լի է 
սպի տակ նե րը, հա վա քել բող
բոջ նե րով կամ բաց վե լուց 
ա ռաջ: Ա մե նա լավ ժա մա նակն 
է ապ րի լից հու նի սը: Այն պետք 
է չո րաց նել բա րակ շեր տե րով:

 
Ա լո ճի կա թիլ ներ

Ա վե լի քան 20գ ման րաց
ված տերև նե րը և ծա ղիկ նե րը 
լցնել 200 մլ 70%ա նոց սպիր տի 
մեջ և խառ նել: Թող նել, որ պես
զի խառ նուր դը հանգս տա նա 
3 շա բաթ, հե տո քա մել: Խ մել 
օ րա կան 20 կա թիլ՝ մի փոքր 
հե ղու կի հետ:  Այս կա թիլ նե րը 
կան խում են ա նո թա յին և ն յար
դա յին հա մա կար գի հի վան
դութ յուն նե րը: 
Ա լո ճի օ շա րակ

 Հա րի չի մեջ լցնել մո տա
վո րա պես 1 կգ  ա լոճ, այն ծած
կել ջրով՝ այն պես, որ ջու րը 
23 սմ ծած կի հա տապ տուղ
նե րը, ա պա խառ նել և թող նել 
24 ժամ: Այ նու հետև դնել թույլ 
կրա կի վրա և  ե ռա լուց հե տո 
ե փել կես ժամ:  Քա մել հե ղու կը 
և սա ռե լուց հե տո պա հել սառ
նա րա նում: Լց նել ստե րի լի զաց
ված շշե րի մեջ և  օ րա կան խմել 
612 ճա շի գդալ: Պահ պան ման 
ժամ կե տը ան սահ մա նա փակ է:

 Օգ նում է սրտի կաթ վա ծի 
դեպ քում: 


