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¾ç 2

¾ç 5 

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 Շի րա կի մարզ` դի տար կե լու սերմ նա բու ծութ յան և սերմ նար տադ րութ յան, օր գա նիկ այ գի նե րի 
հիմն ման պե տա կան ծրագ րե րի արդ յունք նե րը:

 Նա խա րա րը, Շի րա կի մարզ պետ Ֆե լիքս Ցո լակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, ե ղել է Մար
մարա շեն հա մայն քի բնա կիչ Կա րեն Ար շակ յա նի տնտե սութ յու նում: 2011 թվա կա նին, ՀՀ 
գյուղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և § Թա մա րա Ֆ րութ¦ ըն կե րութ յան հետ կնքված 
ե ռա կողմ պայ մա նագ րով, ֆեր մե րը 3 հեկ տար ազն վա մո րու օր գա նիկ տնկարկ է հիմ նել, անց
կաց րել է կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կարգ: Այժմ բեր քատ վութ յու նից գոհ է, մեկ հեկ տա րից 
մոտ 1,5 տոն նա ազն վա մո րի է ստա նում, § Թա մա րա Ֆ րու թի¦ հետ բեր քի մթեր ման 8 տար
վա պայ մա նա գիր ու նի: Նա խա րա րը գյու ղատն տե սին հոր դո րել է` ա վե լաց նել ազն վա մո
րու մշա կութ յան տա րածք նե րը: Կա րեն Ար շակ յա նը նաև ջայ լա մա բու ծութ յամբ է զբաղ վում:  
 Նույն հա մայն քի ֆեր մեր Ա լեք սան Մար կոս յա նը ցո րե նի սերմ նա բու ծութ յան և սեր մար տադ րութ
յան զար գաց ման ծրագ րի շա հա ռու նե րից է, նրան այս տա րի հատ կաց վել է 2,1 տոն նա աշ նա
նա ցան ցո րե նի §վար սա¦ սոր տի է լի տա յին վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու: Ստաց ված սեր մա ցո ւի 
հաշ վին, ֆեր մերն այս տա րի մոտ 7 հեկ տա րի վրա ցանք է կա տա րել, բեր քից գոհ է, մեկ հեկ տա րից 
շուրջ 8 տոն նա բերք է ակն կա լում: 

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րում շրջե լուց հե տո, այ ցե
լել է §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յան¦: Տ նօ րեն Ռու բիկ Կա րա խան յա նի տե ղե կաց մամբ, այս տեղ 170 
հեկ տար տա րած քի վրա հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույս ներ են ա ճեց վում, ո րից` 95 հեկ տա րը կազ
մում են աշ նա նա ցան ցո րե նի, իսկ 75ը գար նա նա ցան գա րու ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը: 

¾ç 7

Հանրապետությունից օրական շուրջ 1000 տոննա 
ծիրան է արտահանվում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, թարմ պտուղ-բան ջա րե ղե նի ար-
տա հան ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րը դի տար կե լու նպա տա կով, այ ցե լել է 
§Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յուն, ինչ պես նաև Ա րա րա տի մար զի Ներ քին Դ վին, Ա բով յան և Ջ րա շեն հա-
մայնք ներ:

Սկզ բում նա խա րա րը,§Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան տնօ րեն Դա վիթ Ղա զար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, 
շրջել է ըն կե րութ յան սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն նե րում, հետ ևել ծի րա նի բեռն ման գոր ծըն թա
ցին: Ըն կե րութ յան նա խագ ծե րի կա ռա վար ման բաժ նի ղե կա վար Կա րեն Բաղ դա սար յա նի տե ղե
կաց մամբ` ըն թա ցիկ տա րին ա ռանձ նա նում է ա ռատ բեր քով, և  ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է մինչև 
տա րե վերջ ե ռա պատ կել ար տա հան ման ծա վալ նե րը: Միա ժա մա նակ նա հա վե լել է, որ ըն կե րութ
յունն ար դեն իսկ ար տա հա նել է 20 հա զար տոն նա թարմ պտուղբան ջա րե ղեն: Այ նու հետև նա խա
րա րը մեկ նել է Ա րա րա տի մար զի Ներ քին Դ վին հա մայնք, որ տեղª մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի 
ու ղեկ ցութ յամբ, ե ղել է ֆեր մեր Գ ևորգ Նա զար յա նի ծի րա նի այ գի նե րում, ո րոնց ընդ հա նուր տա րած
քը կազ մում է 5 հեկ տար: Նա նշել է, որ ան ձամբ է զբաղ վում իր այ գու բեր քի ար տա հան մամբ, ին չի 
վե րա բեր յալ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում ար դեն կան հա մա պա տաս խան պայ մա նա վոր վա ծութ
յուն ներ: Գո հու նա կութ յուն հայտ նե լով այս տար վա ծի րա նի բեր քի քա նա կից և  ո րա կից` ֆեր մե րը 
հույս է հայտ նել, որ ըն թա ցիկ տար վա ծի րա նի բեր քը կկազ մի մոտ 6070 տոն նա: 

 Նա խա րա րի հա ջորդ կան գա ռը` Ջ րա շեն հա մայն քում էր, որ տեղ 3 հեկ տար հո ղա տա րած քում 
ծի րա նի մշա կութ յամբ զբաղ վող ֆեր մեր Գ րի գոր Վար դան յա նը հայտ նել է, որ ակն կա լում է ար տա
հա նել մոտ 10 տոն նա ծի րան:  Այ ցե լած հա մայնք նե րում գյու ղա ցի նե րը, նա խա րա րի հետ զրույ ցում, 
նշել են, որ գոհ են նաև ծի րա նի մթեր ման գնից` 1 կի լոգ րա մը հենց այ գում գնվում է 450500 դրա մով:  

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը զգու շաց-
նում է, որ հան րա պե տութ յու նում ջեր մաս տի ճա նի կտրուկ 
բարձ րաց ման պատ ճա ռով, ան տա ռա յին և հա րա կից տա-
րածք նե րում մե ծա ցել է հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման և տա րած-
ման վտան գը:

Հա մայնք նե րի սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող ցան քա
տա րածք ներն ու ա րո տա վայ րե րը բու սա կան մնա ցորդ նե րից 
մաք րե լու նպա տա կով, ազ գաբ նակ չութ յան կող մից կա տար
վող հրկի զում նե րը շատ հա ճախ տա րած վում են ան տա ռա
յին տա րածք ներ` մեծ վնաս պատ ճա ռե լով բնութ յա նը և շր
ջա կա մի ջա վայ րին: 

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հան րա պե տութ յան 
մի շարք մար զե րում (մաս նա վո րա պես` Ար մա վիր, Ա րա րատ, 
Ս յու նիք, Ա րա գա ծոտն, Տա վուշ) սկսվել է հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա քը` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յու նը հոր դո րում էª ա ռանձ նա կի զգո նութ յուն 
ցու ցա բե րել այդ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լիս` հի շեց
նե լով, որ §Մթ նո լոր տա յին օ դի պահ պա նութ յան մա սին¦ ՀՀ 

օ րեն քի հա մա ձայն` ար
գել վում է այ րել խո զան
նե րը, բու սա կան մնա
ցորդ նե րով ու չո րա ցած 
բու սա կա նութ յամբ տա
րածք նե րը, ա րո տա վայ
րե րի ու խոտ հարք նե
րի բու սա կա նութ յու նը 
գյու ղատն տե սա կան, 
ան տա ռա մերձ, ան տա
ռա յին ու բնութ յան հա
տուկ պահ պան վող հո

ղե րում:
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րա րութ յու նը տե ղե

կաց նում է նաև, որ ար գել վում է ան տա ռա յին տա րածք նե
րում`

1.  կրակ վա ռել,
2.  վառ վող լուց կի կամ ծխա խո տի մնա ցորդ գցել,
3.  յու ղե րով կամ բեն զի նով ներծծ ված լա թեր թող նել,
4.  ներ քին այր ման շար ժիչ նե րի աշ խա տան քի ժա մա նակ 

մե քե նան վա ռե լի քով լցա վո րել, ինչ պես նաև`  ծխել լցա վոր
վող մե քե նա նե րի մոտ:

 Խա րույկ կամ կրակ թույ լատր վում է վա ռել միայն դրանց 
հա մար նա խա տես ված վայ րե րում`  վեր ջում հանգց նե լով  
այն: Միա ժա մա նակ տե ղե կաց նում ենք, որ գոր ծող օ րենսդ
րութ յամբ քրեա կան և  ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի հաս նող 
նյու թա կան պա տաս խա նատ վութ յուն է սահ ման ված ինչ պես 
դի տա վո րութ յամբ, այն պես էլ` անզ գու շութ յամբ ան տա ռա յին 
տա րածք նե րին վնաս պատ ճա ռե լու հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րա րութ յան § Հա յան տառ¦ 
ՊՈԱԿը հրդե հավ տանգ ան տառ տա րածք ներում սահ մա նել է 
շուր ջօր յա հսկո ղութ յուն:  

Ան տա ռա յին հրդեհ նե րի ծագ ման դեպ քում, հոր դո րում 
ենք ան մի ջա պես զան գա հա րել ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար
ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան 911 
հե ռա խո սա հա մա րով կամ §Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿ` հետև յալ 
հե ռա խո սա հա մար նե րով` ժա մը 900 1800 ` 650124, 654728, 
իսկ 1800 2100` 077999991,  093401112   և   093715858 /բջջ./:

Ուշադրություն
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1Å     

Սևանա լիճ է բաց թողնվել 
43 հազար գեղարքունի և 

ամառային իշխանի մանրաձուկ

Ðà´ºÈÚ²Ü

§Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման 
և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման¦ հիմ նադ րա մի և 
Ս ևա նա լճում իշ խա նի վե րա կանգն ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, ցան ցա վան դա կա յին պի լո տա յին 
աշխա տանք ներ ի րա կա նաց նող §ԷՄԻ ՖՈՒԴ¦ ՍՊԸ-ի 
կող մից ման րաձ կան ան հա տույց տրա մադր ման գոր-
ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում, ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 
նա խա րա րի հրա մա նով վեր ջերս ձևա վոր ված հանձ-
նա ժո ղո վի հսկո ղութ յան ներ քո, Ս ևա նա լիճ ա ռա-
ջին ան գամ ար տա հերթ բաց է թողն վել 43 հա զար 
գե ղար քու նի և  ա մա ռա յին իշ խա նի մինչև 30 գրամ 
կշռող ման րա ձուկ: 

Բաց թողն ման աշ խա տանք նե րին հետ ևել են ՀՀ 
Նա խա գա հի գլխա վոր խորհր դա կան Ա րամ Ղա րիբ
յա նը, ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րար Ա րա մա յիս 
Գ րի գոր յա նը, ՀՀ Գե ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ 
Գ րի գոր յա նը, §Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա
կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման¦ հիմ
նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Ար շակ Ա ղա ջան յա նը և  
այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ու հա րա կից հա մայնք
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 

նա խա րա րը, կար ևո րե լով մի ջո ցա ռու մը, հայ տա րա
րել է.§Քա նի որ Ս ևա նում ի րա կա նաց նում ենք շատ 
կար ևոր ծրա գիր, ուս տի §Ս ևա նի իշ խա նի պա շար
նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց
ման¦ հիմ նադ րա մի հետ նպա տա կա հար մար գտանք 
և  ա ռաջ նա յին ո րո շում կա յաց վեց, այն է` ձկան պա
շար նե րի ա վե լաց ման ծրա գիրն ա վե լի վաղ սկսել` 
մինչև §Ս ևա նի իշ խան¦ ՓԲԸի կող մից գոր ծա րա նի 
կա ռու ցու մը: Ա ռա ջի կա յում, ե թե մենք կա րո ղա նանք 
բաց թո ղում ներն ի րա կա նաց նել` ըստ նա խա տես վա
ծի, ևս մի քա նի տա րի, ա պա այն թույլ կտա հե տա
գա յում հստակ խո սել Ս ևա նում արդ յու նա գոր ծա կան 
ձկան պա շար նե րի մա սին և լու ծել արդ յու նա գոր ծա
կան ձկան որ սի խնդի րը: Ն շեմ, որ §Ս ևա նի իշ խա
նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան 
զար գաց ման¦ հիմ նադ րա մը նպա տա կա հար մար 
է գտել, այս տա րի ևս, 200300 հա զար ման րա ձուկ 
բաց թող նել Ս ևա նա լիճ¦: Բ նա պահ պա նութ յան նա
խա րա րը ևս մեկ ան գամ դի մել է ազ գաբ նակ չութ յա
նը, որ պես զի բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից հաս տատ ված Ս ևա նում որ սի ար գել քի ժա
մա նա կա հատ վա ծում` ձկան ձվադր ման ժա մա նակ 
զերծ մնան ձկնա գո ղութ յու նից, որ պես զի հե տա գա
յում հնա րա վոր լի նի խո սել արդ յու նա գոր ծա կան որ
սի մա սին:

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա
նը, խո սե լով ծրագ րի սո ցիա լա կան բա ղադ րի չի մա
սին, հայտ նել է, որ այն թույլ կտա մար զում ստեղ ծել 
շուրջ 5 հա զար աշ խա տա տեղ:

§Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման 
և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման¦ հիմ նադ րա մի գոր
ծա դիր տնօ րեն Ար շակ Ա ղա ջան յա նը նշել է, որ Ս ևա
նում ի րա կա նաց վե լու են ոչ միայն ձկան բաց թողն
ման, այլ նաև բնա պահ պա նա կան այլ ծրագ րեր: 
Մաս նա վո րա պես` կա տար վե լու են գե տե րի հու նե րի 
մաքր ման աշ խա տանք ներ, որ պես զի ձու կը կա րո
ղա նա բնա կա նոն ձևով ձվադ րել ու վե րար տադր
վել. Ս ևա նում կա ռուց վե լու են մաքր ման կա յան ներ: 
ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րի հրա մա նով` ՀՀ 
ԲՆ բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չութ յա նը և 
§Սևան¦ ազ գա յին պարկ¦ ՊՈԱԿին հանձ նա րար վել 
է ման րաձ կան բաց թողն ման վայ րե րում կազ մա կեր
պել շուր ջօր յա հսկո ղութ յուն:
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Իրականացվող ծրագրերը 
պարենային անվտանգության 

խնդիր են լուծում
Օգ տա գործ վում են ինչ պես տե ղա կան, այն պես 

էլ ներկր ված սոր տեր: §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յա
նի¦ տնօ րե նի հա վաստ մամբ, այս տա րի, նա խորդ 
տար վա հա մե մա տութ յամբ, բեր քատ վութ յու նը 20
25 տո կո սով ա վե լի կլի նի: Նա խա րա րի պա հանջն 
է` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա պա հո վել 
ո րակ յալ, բարձր վե րար տադ րութ յան, սեր մա ցու նե
րով:  Նա խա րա րը գո հու նա կութ յուն է հայտ նել ծրագ
րե րի արդ յունք նե րից` շեշ տե լով, որ այս տա րի ցո րե նի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րից բարձր ե րաշ խա վոր ված 
բերք է սպաս վում:

§Ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շնոր հիվ, մենք կա րո
ղա նում ենք նաև երկ րում պա րե նա յին անվ տան գութ
յան խնդիր լու ծել. ե թե ցո րե նի ինք նա բա վութ յան 
մա կար դա կը հան րա պե տութ յու նում 2010 թվա կա
նին 33 % էր կազ մում, ա պա 2014 թվա կա նին այդ 
ցու ցա նի շը հա սավ 52 %ի, իսկ ար դեն 2020 թվա կա
նին մենք նպա տակ ու նենք 65 % ինք նա բա վութ յուն 
ա պա հո վել¦, նշել է գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րը:  Նա խա րա րի խոս քով` հան րա պե տութ յու նում 
մշակ վող հո ղա տա րա ծութ յուն նե րը 2010 թվա կա նին 
կազ մում էին 62 %, ա պա այժմ այդ ցու ցա նի շը հա սել 
է 74 %ի: Նա նաև հա վե լել է, որ ըն թա ցիկ տա րում 
ար դեն լրա ցու ցիչ մշակ վել է մոտ 17 300 հեկ տար 
հող, և  ընդ հա նուր վա րե լա հո ղե րի տա րած քը հա սել է 
78 %ի, ընդ ո րում Շի րա կի մար զում մշակ վում է ընդ
հա նուր ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 84 %ը, ո րը  դրա
կան  ցու ցա նիշ է:

Հանրապետությունից օրական 
շուրջ 1000 տոննա ծիրան է 

արտահանվում1Å     
Ըստ Սեր գո Կա րա պետ յա նի` ըն թա ցիկ տա րում գո
հա ցու ցիչ են ոչ միայն ծի րա նի ար տադ րութ յան, այլև 
ար տա հան ման ծա վալ նե րը: §Հան րա պե տութ յու նից 
օ րա կան շուրջ 1000 տոն նա ծի րան է ար տա հան վում, 
և  ար դեն իսկ ար տա հան վել է 5500 տոն նա: Այս տա

րի Ուզ բեկս տա նում, ո րը Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն 
ծի րա նի մե ծա ծա վալ ար տա հա նում ներ էր ի րա կա
նա ցում, բեր քը ցրտա հար վել է, և հայ կա կան ծի րա նը 
ռու սա կան շու կա յում շատ ա վե լի մեծ պա հան ջարկ 
ու նի¦,  նշել է նա խա րա րը: Նա խա րա րի խոս քով` 
ընդ հա նուր առ մամբ, այս տա րի Հա յաս տա նից ար
տա հան վել է շուրջ 30 հա զար տոն նա թարմ պտուղ
բան ջա րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծի 24 300 տոն նա յի դի մաց: 

 Նա խա րա րը նաև տե ղե կաց րել է, որ մի քա նի օ րից 
մթե րող ըն կե րութ յուն նե րում կսկսվի ծի րա նի մթեր ման 
գոր ծըն թա ցը:  Գո հու նա կութ յուն հայտ նե լով նաև մար
զի ընդ հա նուր ցու ցա նիշ նե րից` Սեր գո Կա րա պետ յա
նը նշել է, որ մարզն այս տա րի շուրջ 1000 հեկ տա րով 
ա վե լաց րել է ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի մշա կութ
յու նը` հասց նե լով 24 հա զար հեկ տա րի: Ներ կա յումս 
մշակ վում է մար զի վա րե լա հո ղե րի 91 տո կո սը:

Ն րա գոր ծերն ամ-
բող ջաց նում և ներ կա-
յաց նում են հայ րե նի քի 
և գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց մանն ան սահ-
ման նվիր ված, իր գոր ծի 
կարևո րութ յան գի տակ-
ցու մով ոգ ևոր ված մար դու 
դի ման կա րը: Օ րերս լրա-
ցավ ա ռա ջա տար գի տաշ-
խա տող, Ռո լանդ Հայ կի 
Ղա զար յա նի ծննդյան 75 և  
աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան 45 ամ յա կը:

Ծն վել է 1940 թ., Էջ միա ծին քա ղա քում:  1963 թ. 
ըն դուն վել է Մոսկ վա յի Կ. Տի միր յազ ևի ան վան գյու
ղատն տե սա կան ա կա դե միա, այ նու հետև տե ղա փոխ
վել  և  1968 թ. ա վար տել է  Եր ևա նի գյու ղատն տե
սա կան ինս տի տու տի  ագ րո նո միա կան ֆա կուլ տե տի 
ագ րո քի միա յի և հո ղա գի տութ յան բա ժի նը, 1973 թ.`  
Երկ րա գոր ծութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի
տու տի աս պի րան տու րան:

Գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
է: 1995 թ. օ գոս տո սից Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան 
կենտ րո նի սերմ նա բու ծութ յան բաժ նի վա րիչն է: 1999
2014 թթ. §ԻԿԱՐԴԱ¦ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ
յան կող մից նշա նակ վել է հան րա պե տութ յու նում հա
տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե րի գծով ազ գա յին 
կոոր դի նա տոր: Հա մա գոր ծակ ցում է ՍԻՄՄԻՏ մի ջազ
գա յին կազ մա կեր պութ յան հետ:

Մաս նակ ցել և զե կույց նե րով հան դես է ե կել կազ
մա կերպ ված գի տա ժո ղով նե րին: Հ րա տա րա կել է 
ա վե լի քան 80 գի տա կան հոդ ված ներ, մե նագ րութ
յուն ներ, ձեռ նարկ ներ, գի տա հան րա մատ չե լի բազ
մա թիվ հոդ ված ներ:  

Ռ. Ղա զար յա նը լուրջ աշ խա տանք ներ է տա րել 
աշ նա նա ցան ցո րե նի հայ կա կան սոր տե րի գե նո ֆոն
դի պահ պան ման ուղ ղութ յամբ:  Հե ղի նակ է` աշ նա
նա ցան ցո րե նի` 11, սի սե ռի` 9, սո յա յի 2, ո լո ռի 1 նոր 
բարձր բեր քա տու սոր տե րի ստեղծ մա նը: Պե տա կան 
սոր տա փոր ձարկ ման է հանձ նել աշ նա նա ցան ցո րե
նի` 2, սո յա յի, գետ նա նու շի  և տ րի տի կա լիի մե կա
կան սոր տեր: Բազ միցս պարգ ևատր վել է ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան պատ վոգ րե րով 
և շ նոր հա կա լագ րե րով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը և 
Երկ րա գոր ծութ յան գի տա հե տա զո տա կան  կենտ րո
նը  ջեր մո րեն շնոր հա վո րում են ան վա նի ագ րո նո մին` 
ծննդյան օր վա առ թիվ, մաղ թում քա ջա ռող ջութ յուն, 
ա ռա վել մեծ ներդ րում հա մա կար գի հե տա գա զար
գաց ման գոր ծում:

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
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 Մենք ապ րում ենք լեռ նա յին երկ րում, որ տեղ  ան-
տա ռա ծածկ տա րածք նե րը փոքր մաս են կազ մում, և 
յու րա քանչ յուրս պետք է  հրդեհ նե րից հե ռու պա հենք 
և պահ պա նենք մեր ազ գա յին հարս տութ յու նը: 

Քա նի որ տար վա այս ե ղա նա կին հրդեհ նե րի 
վտան գը մե ծա նում է, գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան ան տա ռա յին տնտե սութ յան բա ժի նը, 
ԱԻՆ վար չութ յու նը, մարզ պե տա րան նե րը, հա մա գոր
ծակ ցե լով միմ յանց հետ, մար զե րում ի րա կա նաց նում 
են հա կահր դե հա յին վի ճա կը կա յուն պա հե լու կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, ժո ղով ներ: 

Վեր ջերս Վա յոց ձո րի մար զում կա յա ցավ հեր թա
կան այ ցը: Մար զում էին ՀՀ ԳՆ ա ռա ջին բաժ նի պետ 
Գ. Ղամ բար յա նը, § Հայան տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րե նի 
խորհր դա կան Վ. Ա վետ յա նը, տնօ րե նի տե ղա կալ Ա. 
Մա նուկ յա նը, պահ պա նութ յան և պաշտ պա նութ յան 
բաժ նի պետ Ա. Մա նա սեր յա նը, §Ան տա ռա յին պե տա
կան մո նի տո րին գի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿի տնօ րե նի տե
ղա կալ Ա. Խուր շուդ յա նը: Խորհր դակ ցա կան ժո ղո վին 
մաս նա կից էին  փոխ մարզ պետ Ս. Թար վերդ յա նը, 
մար զի պե տա կան կա ռուց նե րի տնօ րեն ներ, ներ կա
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յա ցու ցիչ ներ, ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի հա մայն
քա պե տեր, լրատ վութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

 Փոխ մարզ պետ Ս. Թար վերդ յա նը, ող ջու նե լով 
ներ կա նե րին, նշեց, որ հնա րա վոր ա մեն քայլ պետք 
է կա տար վի` հրդեհ նե րը կան խար գե լե լու հա մար. 
Վայք քա ղա քի ան տառ նե րի հրդե հի օ րի նակն աչ քի 
ա ռաջ ու նե նա լով` հոր դո րեց հա մայն քա պե տե րին`  
հա մայնք վե րա դառ նա լուն պես, բնակ չութ յան շրջա
նում բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ տա նել. §Հր դե
հը չա րիք է, պետք է ի րա զե կել հնձվո րին, մե խա նի
զա տո րին, հով վին, դաշ տում աշ խա տող գյու ղա ցուն, 
էքսկուրսավարներին…¦,-նշելէփոխմարզպետը:

§ Հայ ան տառ¦ ՊՈԱԿի պահ պա նութ յան և 

պաշտ պա նութ յան բաժ նի պետ Ա. Մա նա սեր յանն իր 
զե կույ ցում ներ կա յաց րել է վեր ջին տա րի նե րի հրդեհ
նե րի դի նա մի կան, ըստ ո րի` տա րեց տա րի հրդեհ նե
րի թիվն ա ճում է: Նա ե րախ տա գի տութ յամբ շեշ տել 
է նաև հա մայն քա պե տե րի և բ նա կիչ նե րի պատ րաս
տա կամ լի նե լու փաս տը:  2015թ.ին գրանց վել է 
հրդե հի 8 դեպք` 8 հա ան տա ռա ծածկ տա րա քի վրա, 
ո րոն ցից 1 դեպք ար ձա նագր վել է Վա յոց ձո րում`  3000 
մ2 տա րած քով: §Ան տա ռի, ծա ռի վե րա կանգ նումն 
ա հա վոր դժվար է, նա մա նա վանդ, որ ան տա ռա ծածկ 
տա րածք նե րում առ կա են նաև բու սա կան և կեն դա
նա կան տե սակ ներ, ո րոնք գրանց ված են § Կար միր 
գրքում¦: Յու րա քանչ յուր ծա ռը կար ևոր է մեզ հա մար 
և  ան տառ նե րի հա մար պա տա խա նա տու ենք բո լորս` 
և § Հայ ան տառ¦ը, և §Ան տառ տնտե սութ յուն¦ը¦,  

ա սել է Ա. Մա նա սեր յա նը: 
 Սե մի նա րի մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են մի 

շարք խնդիր ներ` կապ ված հան դա միջ յան ճա նա
պարհ նե րի ա նան ցա նե լիութ յան, հրշեջ մե քե նա նե րի 
հա մար անհ րա ժեշտ պա հես տա վոր ված ջուր չու նե
նա լու (մեծ տրա մա չա փի խո ղո վակ նե րով ծո րակ ներ, 
ջրա վա զան ներ, պոմ պեր) վե րա բեր յալ: § Հայ ան
տառ¦ ՊՈԱԿի տնօ րե նի տե ղա կալ Ա. Մա նուկ յա նը 
շեշ տել է, որ այս տեղ բարձ րաց ված բո լոր խնդիր նե րը 
զե կուց վե լու են գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ս. 
Կա րա պետ յա նին  և հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե
րում լու ծում են ստա նա լու:

Ա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Վա յոց ձո րի ԳԱՄԿ
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Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան խնդիր նե րի 
միաս նա կան դի տար կու մը հան րա պե տութ յան կա
ռա վա րութ յան որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յունն է, 
ո րի նպա տակն է՝ բարձ րաց նե լով գյու ղատն տե սութ
յան արդ յու նա վե տութ յու նը` գյու ղում զու գա հե ռա բար 
ստեղ ծել կյան քի հա մար բա րեն պաստ պայ ման
ներ: Գ յու ղատն տե սութ յու նը երկ րի տնտե սութ յան 
ա ռանց քա յին ո լորտ նե րից մեկն է, այդ են վկա յում 
հետև յալ ցու ցա նիշ նե րը:  2014 թվա կա նի տվյալ նե
րով` ո լոր տում ձևա վոր վել է երկ րի հա մա խառն ներ
քին արդ յուն քի 19.7 %ը: Ագ րո վե րամ շա կող ո լոր տի 
հետ միա սին, մաս նա բա ժի նը կազ մել է 26.3 %:

Գ յու ղատն տե սութ յու նում զբաղ ված են հան րա
պե տութ յու նում ընդ հա նուր զբաղ ված նե րի 36.3 %ը: 
Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում բնակ վում են հան րա
պե տութ յան բնակ չութ յան ա վե լի քան 36.0 %ը: Տե ղա
կան ար տադ րութ յան հաշ վին, է ներ գե տիկ ար ժե քով 
գնա հատ ված, ա պա հով վում է ա ռաջ նա հերթ անհ րա
ժեշտ պա րե նամ թերք նե րի ինք նա բա վութ յան ա վե լի 
քան 60%ը:  Հան րա պե տութ յան ար տա քին ապ րան
քաշր ջա նա ռութ յան մեջ, 2014 թվա կա նի տվյալ նե րով, 
գյու ղատն տե սա կան ծագ ման ար տադ րա տե սակ նե րի 
տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է շուրջ 21.0 %, իսկ միայն 
ար տա հան ման մեջ` 28.0 %:

  Տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման հետ մեկ տեղ, 
կար ևո րա գույն ձեռք բե րում ե րից է ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րի ա վե լա ցու մը և  արդ յուն քում` վա րե լա հո ղե րի 
նպա տա կա յին օգ տա գործ ման մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը: Այդ ցու ցա նի շը 2014 թվա կա նին կազ մել է 
74.4 %` 2010 թվա կա նի 63.2 %ի դի մաց: Գ յու ղատն
տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե
րը` 20102014 թվա կան նե րի ըն թաց քում, ա վե լա ցել են 
շուրջ 50.0 հազ. հեկ տա րով: Այդ մի տու մը շա րու նակ
վել է նաև ըն թա ցիկ տա րում: Ըստ օ պե րա
տիվ տվյալ նե րի`ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը 
2015 թվա կա նին, նա խորդ տար վա հա մե
մա տութ յամբ, ա վե լա ցել են շուրջ 17.0 հազ. 
հեկ տա րով և կազ մել 350.0 հազ. հեկ տար` 
վա րե լա հո ղե րի օգ տա գործ ման մա կար դա
կը հասց նե լով շոււրջ 78.0 %ի:

  Դ րա կան տե ղա շար ժեր են գրանց
վել նաև ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լաց ման 
ուղ ղութ յամբ:

  Գ յու ղատն տե սութ յան ար տա դ րութ
յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը հան գեց րել է 
երկ րի հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի մեջ 
ո լոր տի տե սա կա րար կշռի ո րո շա կի ա վե
լաց ման: 2014 թվա կա նին 3.4 % ՀՆԱի հա
վե լա ճին  նպաստ ման 1.5 տո կո սա յին կե
տը կամ 44.1 %ը բա ժին է ըն կել գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տին: Նշ վա ծի հետ մեկ տեղ, ո լոր տում առ կա են 
բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնց լուծ մանն են ուղղ վում 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան մի շարք ծրագ րեր:

 Հո ղա յին ռե սուրս նե րի նպա տա կա յին օգ տա
գործ մա նը, հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան զար
գաց մա նը, ցո րե նի ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի 
բարձ րաց մանն է ուղղ վել « Ցո րե նի սեր մա նա բու ծութ
յան և սեր մար տադ րութ յան զար գաց ման» ծրա գի րը, 
ո րի շրջա նակ նե րում, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից 
ներկր ված աշ նա նա ցան ցո րե նի բարձր վե րար տադ
րութ յան սեր մա ցու նե րով, մատ չե լի պայ ման նե րով, 

բա վա րար վել է հան րա
պե տութ յան մար զե րի ամ
բող ջա կան պա հան ջար կը: 
Ծ րա գի րը շա րու նակ վե լու է 
նաև ըն թա ցիկ տա րում:

Հ ա  ց ա  հ ա  տ ի  կ ա  յ ի ն 
տնտե սութ յան, կե րար
տադ րութ յան զար գաց
մանն է ուղղ վել նաև 2011 
թվա կա նից ի րա կա նաց
վող` « Գար նա նա ցա նի 
հա մար գա րու, ե գիպ տա
ցո րե նի, առ վույ տի և կորն
գա նի ար տադ րութ յան 
զար գաց ման» ծրա գի րը: 
Վեր ջի նիս շրջա նակ նե րում 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու
նից ներկր ված գար նա նա ցան գա րու, ե գիպ տա ցո րե
նի, կորն գա նի և  առ վույ տի բարձր վե րար տադ րութ յան 
սեր մե րով բա վա րար վել է հան րա պե տութ յան մար զե
րի ամ բող ջա կան պա հան ջար կը` շու կա յա կան գնե րից 
50.0 %ով ցածր գնե րով:

Ընդ հա նուր առ մամբ, սերմ ա բու ծութ յան, սեր մա
պա հո վութ յան բնա գա վա ռում ի րա կա նաց ված ծրագ
րե րը նպաս տե ցին հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ա վե լաց մա նը, հա ցա հա
տի կա յին տնտե սութ յան ին տեն սի վաց ման մա կար դա
կի բարձ րաց մա նը: Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը 2014 թվա կա նին գե րա
զան ցե ցին 2010 թվա կա նի մա կար դա կը` 81.0 %ով, 
իսկ բեր քատ վութ յու նը բարձ րա ցավ շուրջ 54.0 %ով: 
Ցո րե նի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը, նշված ժա մա
նա կա հատ վա ծում, ա վե լա ցան ա վե լի քան 84.0 %ով, 

իսկ բեր քատ վութ յու նը` 52.4 %ով: Ծ րագ րե րի ի րա կա
նա ցում իր դրա կան ազ դե ցութ յունն ու նե ցավ ցո րե նի 
ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման վրա: 
Այդ ցու ցա նի շը 2014 թվա կա նի հա մար գնա հատ վում է 
52.0 %`  2010 թվա կա նի 33.5 %ի դի մաց: Նա խանշ ված 
է ցո րե նի ինք նա բա վութ յան մա կար դա կը 2020 թվա
կա նին հասց նել 65.0 %ի:

Վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց վել և ներ կա յումս 
էլ շա րու նակ վում են գյու ղատն տե սութ յու նում օգ տա
գործ վող հիմ ա կան նյու թա կան ռե սուրս նե րի մատ
չե լիութ յան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում ե րը: Դ րան է 
ուղղ վել « Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին գյու ղատնտե սա կան 

աշ խա տանք նե րի հա մար մատ չե լի գնե րով հան քա յին 
պա րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լան յու թի ձեռք
բեր ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան» ծրագ
րե րը: Այդ ծրագ րե րի շրջա նա կում, մար զե րի կող մից 
ներ կա յաց ված պա հան ջար կին հա մա պա տաս խան, 
շու կա յա կա նից 4050 % ցածր գնով, նե րառ յալ փո
խադր ման ծախ սե րը, տնտե սա վա րող նե րին մա տա
կա րար վել  են ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կալ յու մա
կան պա րար տան յու թեր, ինչ պես նաև` շու կա յա կա նից 
էա կա նո րեն ցածր գնե րով` դի զե լա յին վա ռե լան յութ:

Գ յու ղատն տե սութ յան կա յու նութ յան և մր ցու նա
կութ յան բարձ րաց ման հա մար կար ևոր է հա մար վում 
վար կա յին ռե սուրս նե րի մատ չե լիութ յան մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը: Վեր ջի նիս նպաս տել է 2011 թվա կա նից 
մեկ նար կած «Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տին տրա
մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վոր
ման» ծրա գի րը:

 Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված կար գին հա
մա պա տաս խան, ո լոր տին տրա մադր վում են մատ չե լի` 
14 % տո կո սադ րույ քով, հայ կա կան դրա մով վար կեր, 
ո րի 6 տո կո սա յին կե տը սուբ սի դա վոր վում է պե տութ
յան կող մից:

2011 թվա կա նի ապ րիլ ամ սից մինչ օրս, գյու ղատն
տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րին տրա մադր վել է 
76 մի լիարդ 600 մի լիոն դրամ ընդ հա նուր գու մա րով, 
88000 միա վոր վարկ: Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա
ծում վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վոր ման 
ընդ հա նուր գու մա րը կազ մել է 2 մի լիարդ 824 մի լիոն 
դրամ: 2015 թվա կա նի հա մար ծրագ րի ա ռա ջին փուլն 
ա վար տա կան գոր ծըն թա ցում է, ո րի վար կա վոր ման 
գու մա րը կազ մում է 8 մի լիարդ 200 մի լիոն դրամ, երկ
րորդ փու լում` աշ նա նը նա խա տես վում է ևս 7 մի լիարդ 
դրա մի վար կա վո րում:

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում ա նաս նա բու ծութ
յան խթան մանն են նպաս տել վեր ջին տա րի նե րին 
ի րա կա նաց վող մի շարք ծրագ րեր: Մաս նա վո րա պես` 
« Տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման ծրա գի րը»: Վեր
ջի նիս շրջա նակ նե րում, եվ րո պա կան երկր նե րից հան
րա պե տութ յուն է ներկր վել շվից, հոլշ տին և սի մեն թալ 
ցե ղե րի շուրջ 2000 գլուխ տոհ մա յին ե րինջ, ո րոնք 
մատ չե լի` տա րա ժամ կետ վճար ման պայ մա նով, հատ
կաց վել են հան րա պե տութ յան ա նաս նա պա հա կան 
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տնտե սութ յուն նե րին: Ս տաց վել են բարձր տոհ մա յին 
և մ թե րա տու հատ կա նիշ նե րով օժտ ված, տե ղի բնակ
լի մա յա կան պայ ման նե րին լավ հար մար վող բարձ րար
ժեք տոհ մա յին հոր թեր: Մի շարք ըն կե րութ յուն նե րում 
ներկր ված կեն դա նի նե րից տա րե կան ստաց վում է 78 
հա զար կգ կաթ, ո րը 3 ան գամ գե րա զան ցում է հան
րա պե տութ յան մի ջին ցու ցա նի շը: 2015 թվա կա նին 
նա խա տես վում է ար տերկ րից ներկ րել 707 գլուխ տոհ
մա յին ե րինջ, ո րի ա ռա ջին խմբա քա նա կը` 257 գլու խը 
կներկր վի մինչև օ գոս տո սի վեր ջը:

Հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը 
կան խար գե լե լու, մսի և մ սամ թեր քի անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև` բնա կա վայ րե րում և ճա
նա պար հա մերձ տա րածք նե րում կեն դա նի նե րի մոր թը 
նվա զա գույ նի հասց նե լու նպա տա կով, ՄԱԿի Պա րե
նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից 
«Ա ջակ ցութ յուն սպան դա նոց նե րի զար գաց մա նը Հա
յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, հան րա պե տութ
յան 4 մար զի 5 հա մայն քում կա ռուց վել և շա հա գործ ման 
են հանձն վել սպան դա նոց ներ:

«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս
տում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, յու րա քանչ յուր տա րի, 
ի րա կա նաց վում է կեն դա նի նե րի 8 վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի կան խար գել ման, կեն դա նի նե րի և մար դու 
հա մար ընդ հա նուր հի վան դութ յուն նե րից ազ գաբ նակ
չութ յան պաշտ պա նութ յան, ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա
կա յին կան խար գե լիչ տա րե կան շուրջ 9.0 մլն մի ջո ցա
ռում, ո րի արդ յուն քում, հան րա պե տութ յու նում ա պա հով
վել է կա յուն ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին վի ճակ:

Հան րա պե տութ յան ա նաս նա պա հութ յան զար
գաց ման հա մար ա ռանձ նա կի կար ևոր վում է « Հա
մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա
վար ման և մր ցու նա կութ յան» Հա մաշ խար հա յին բան կի 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ծրա գի րը, որն ընդգր
կում է հան րա պե տութ յան` Ա րա գա ծոտ նի, Լո ռու, Շի
րա կի, Տա վու շի, Գե ղար քու նի քի և Ս յու նի քի մար զե րի 
գյու ղա կան հա մայնք նե րը, որ տեղ բնակ չութ յան հիմ
նա կան զբաղ մունքն ա նաս նա պա հութ յունն է:

Ծ րագ րի նպա տակն է՝ ա ջակ ցել ա նաս նա պա
հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող բարձր լեռ նա յին և 
սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րին՝ հե ռագ նա ա րոտ նե րի 
ան ցա նե լիութ յան ա պա հով ման, ջրար բիաց ման, դեգ
րա դաց ված ա րոտ նե րի վե րա կանգն ման, ինչ պես նաև 
կա թի ըն դուն ման և վե րամ շակ ման կա րո ղութ յուն նե րի 
ստեղծ ման, նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ներդր
ման, ա նաս նա բու ժա կան և տոհ մա յին աշ խա տանք նե
րի բա րե լավ ման և  այլ մի ջոց նե րով:

Ծ րագ րով նա խա տես ված 55 հա մայն քի փո խա
րեն, տնտես ված մի ջոց նե րի հաշ վին, աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վել են 91 հա մայն քում: Ծ րագ րում ընդգրկ
ված նե րի թի վը նշված հա մայնք նե րում կազ մում է 160.0 
հազ. մարդ կամ 40.0 հազ. ըն տա նիք: Ծ րագ րի շրջա
նակ նե րում ար դեն ջրար բիաց վել է շուրջ 250.0 հազ. 
հա ա րոտ` հան րաա պե տութ յան ա րոտ նե րի շուրջ 25 
%ը: 91 հա մայնք նե րում ձևա վոր վել են « Հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տիվ եր: 

Ս տեղծ ված կոո պե րա տիվ ե րի գոր ծու նեութ յու
նը բա րե լա վե լու, դրանց կա րո ղութ յուն նե րը հզո րաց
նե լու հա մար կոո պե րա տիվ ե րի հա մար ի րա կա նաց
վում է տար բեր բնույ թի ա ջակ ցութ յուն, այդ թվում`

 ƥ տրա մադր վել է 550 միա վոր գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա, ո րից՝ 124 ա նի վա վոր տրակ տոր,

 ƥ կա ռուց վել է շուրջ 165 կմ ջ րագիծ, տե ղադր վել է 204 
խմոց,

 ƥ 49000 քառ. մետր տա րա ծութ յան վրա կա տար վել են 
ա րոտ նե րի ճա նա պարհ նե րի ան ցա նե լիութ յան ա պա հով
ման աշ խա տանք ներ, 

 ƥ հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում կա ռուց վել են 8050 
քառ. մետր ընդ հա նուր մա կե րե սով 12 փա րախ, ա նաս նա
պա հի 12 տնակ, շա հա գործ ման են հանձն վել 2 ա նաս նա
բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րոն ներ:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում՝ ընդգրկ
ված հա մայնք նե րում, մի ջին ժամ կե տում.

 ƥ  մթե րատ վութ յու նը բարձ րա ցել է 2025.0 %ով,
 ƥ  ա վե լա ցել են ա նաս նագլ խա քա նա կը և  ա նաս նա պա

հա կան տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րը:

Հաշ վի առ նե լով ծրագ րի դրա կան արդ յունք նե րը՝ 
2015 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մեկ նար կել է 
« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա
ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան» երկ րորդ ծրա գի րը, 
ո րը նա խա տես վում է ա վար տել 2019 թվա կա նին:

Նա խորդ ծրագ րում նե րառ ված 6 մար զե րին ա վե
լա ցել են նաև Վա յոց ձո րի և Տա վու շի մար զե րը: Շուրջ 
100 հա մայն քում ի րա կա նաց վե լու են ա նաս նա պա հութ
յան զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր: Մաս նա վո րա
պես, բո լոր հա մայնք նե րում նա խա տես վում է հիմ ադ
րել ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի կոո պե րա տիվ եր (2015թ. 
ար դեն իսկ ձևա վոր վել է 30 կոո պե րա տիվ), տրա մադ
րել անհ րա ժեշտ գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա` շուրջ 
800 միա վոր, այդ թվում` 170 միա վոր տրակ տոր, ա րո
տա վայ րե րում կա ռու ցել ջրար բիաց ման հա մա կար գեր 
(նախ նա կան հաշ վարկ նե րով` նա խա տես վում է ջրար
բիաց նել շուրջ 160 հազ. հա ա րոտ, կա ռու ցել 240 կմ 
ջ րա գիծ, տե ղա կա յել 290 խմոց), ա ջակ ցել կոո պե րա
տիվ ե րին` գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի տոհ մա
յին հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ ման գոր ծում, բա րե կար
գել ա րո տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը, ա ջակ ցել 
կոո պե րա տիվ ե րին` կա թի հա վաք ման և վե րամ շակ
ման կե տե րի հիմ ման աշ խա տանք նե րում:  Ծ րագ րի 
շրջա նակ նե րում ի րա կաց վե լու են նաև ար ժեշղ թա յի 
զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր, ո րոնք կնպաս տեն 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան, վե
րամ շակ ման, փա թե թա վոր ման և  ի րաց ման խնդիր
նե րի լուծ մա նը: Նշ վա ծի հետ մեկ տեղ, գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վում են նաև` « Բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան», « Հո ղե րի ագ րո քի միա կան հե տա
զո տութ յան և բեր րիութ յան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում
նե րի», «Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի» և  այլ ծրագ րեր:

Ներ կա յումս գյու ղատն տե սութ յու նում կա յու նութ
յան փու լին բնո րոշ ի րա վի ճակ է, և մեր ա ռա ջի կա 
խնդիրն է` զար գաց ման փու լին ան ցու մը, ո րը հնա րա
վոր է հա մար վում գյու ղատն տե սութ յու նում և վե րամ շա
կող արդ յու նա բե րութ յու նում նո րա գույն տեխ նո լո գիա
նե րի ներդր ման ծրագ րե րի կեն սա գործ ման շնոր հիվ:

Ա ռա ջի կա տա րի նե րին` որ պես ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր ներ, մենք դի տար կում ենք գյու ղատն տե սութ
յան ին տեն սիվ զար գա ցու մը` արդ յու նա բե րա կան 
հիմ քի վրա: Ա հա այն ուղ ղութ յուն նե րը ո րոնց վրա 
ա ռա վել ու շադ րութ յուն ենք դարձ նե լու`

 ƥ կոո պե րա տիվ ե րի ստեղ ծում,
 ƥ ին տեն սիվ պտղա տու այ գի նե րի հիմ ում, 
 ƥ խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գա ցում, սե ղա նի սոր տե րի 

ին տեն սիվ այ գի նե րի հիմ ում,
 ƥ կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի ներդ րում,
 ƥ ժա մա նա կա կից ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի հիմ

նում,
 ƥ վե րամ շա կող ճյու ղում նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ

րում և տե սա կա նու ընդ լայ նում,
 ƥ ա նաս նա բու ծութ յան տոհ մա յին գոր ծի բա րե լա վում և 

մ թե րատ վութ յան բարձ րա ցում,
 ƥ օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցում,
 ƥ ագ րո տու րիզ մի զար գա ցում:
Այս ուղ ղութ յամբ մի ջազ գա յին և  այլ կազ մա կեր

պութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում, 
ի րա կա նաց վում են մի ջո ցա ռում եր, ուղղ ված ար դիա
կան տեխ նո լո գիա նե րի, մաս նա վո րա պես` կա թի լա յին 
ո ռոգ ման, կարկ տա պաշտ պան ցան ցա շեր տե րի ներդր
մա նը, հան րա պե տութ յու նում այդ տեխ նո լո գիա կան 
սար քա վո րում ե րի ար տադ րութ յան կազ մա կերպ մա
նը, ջեր մատ նա յին տնտե սութ յու նում և ձկ նա բու ծութ յու
նում ռե սուր սախ նա յող տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մա նը:

Միայն 2015 թվա կա նին հիմ վել է նո րա գույն տեխ

նո լո գիա նե րով հա գե ցած շուրջ 50 հեկ տար ջեր մատ
նա յին տնտե սութ յուն: Ար դիա կան տեխ նո լո գիա ներն 
ի րենց կի րա ռութ յունն են ու նե նում այ գե գոր ծութ յու նում, 
մաս նա վո րա պես` ըն թա ցիկ տա րում 300 հեկ տա րի 
վրա հիմ վել է ո ռոգ ման և  այլ ժա մա նա կա կից տեխ նո
լո գիա նե րով հա գե ցած պտղա տու ին տեն սիվ այ գի ներ: 
Այս գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է:

Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յանն ան դա
մակ ցու թու նը հե ռան կար ներ է բա ցում ան դամ երկր նե
րի հա մար` միմ յանց շու կա ներ մուտք գոր ծե լու, եր րորդ 
երկր նե րի նկատ մամբ մրցակ ցա յին ա ռա վե լութ յուն ներ 
ա պա հո վե լու ա ռու մով։ Այս ուղ ղութ յամբ ներ կա յումս 
էա կան դրա կան տե ղա շար ժեր են գրանց վել հատ
կա պես թարմ պտուղբան ջա րե ղե նի ար տա հան ման 
գոր ծըն թա ցում: Այ սօր վա դրութ յամբ, ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը գե րա զան ցել են նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու ցա նի շը` շուրջ 47 %ով, բո
լոր նա խադր յալ նե րը կան ար տա հան ման ծա վալ նե րը 
կրկնա պատ կե լու հա մար:

2015թ. մեկ նար կել է Եվ րա միութ յան ար ևել յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան «Գ յու ղի և գ յու ղատն տե սութ յան 
զար գաց ման» ծրա գի րը, ո րի կար ևո րա գույն բաղ կա ցու
ցիչ նե րից է՝ կոո պե րա ցիա յի խթա նու մը և գ յու ղատն տե
սութ յու նում նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը:

Գ յու ղատն տե սութ յու նում գրանց ված դրա կան տե
ղա շար ժե րը ո րո շա կիո րեն արդ յունք են նաև ո լոր տի 
նկատ մամբ վեր ջին տա րի նե րին կի րառ վող հար կա յին 
բա րեն պաստ քա ղա քա կա նութ յան: Մաս նա վո րա պես, 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ար տադ րութ յամբ 
զբաղ ված հար կա տու ներն ա զատ ված են ե կամ տա
յին հար կից և շա հու թա հար կից: Գ յու ղատն տե սա կան 
ծագ ման մի շարք ար տադ րա տե սակ նե րի, գյու ղատն
տե սութ յան մեջ օգ տա գործ վող կար ևո րա գույն ռե
սուրս նե րի` տոհ մա յին կեն դա նի նե րի, սեր մա ցու նե րի, 
տնկան յու թի, տնկի նե րի, պա րար տան յու թե րի, թու նա
քի մի կատ նե րի, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի, այդ 
թվում` տրակ տոր նե րի և կոմ բայն նե րի, ինչ պես նաև 
ջեր մո ցա յին կոնստ րուկ ցիա նե րի, ջեր մատ նա յին ար
տադ րութ յու նում օգ տա գործ վող հիմ ա կան նյու թե րի 
ներ մու ծում ա զատ ված է ա վե լաց ված ար ժե քի հար
կից: Իսկ մի շարք կար ևո րա գույն ռե սուրս նե րի ի րա
ցու մը (ներ քին շրջա նա ռութ յու նը) նույն պես ա զատ ված 
է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի վճա րու մից:

Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում տնտե սութ յան աշ
խու ժաց մա նը և սո ցիա լա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը 
կնպաս տի նաև « Սահ մա նա մերձ գյու ղա կան հա մայնք
նե րում ի րա կանաց վող գոր ծու նեութ յու նը հար կե րից 

ա զա տե լու մա սին» և « Սահ մա նա մերձ հա մայնք նե
րի սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րենք նե րը:

Հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման բա րեն պաստ պայ ման նե րը, ստաց վող գյու
ղատն տե սա կան մթերք նե րի յու րա հատ կութ յու նը և  
ո րա կա կան բարձր հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև վար
վող պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը վեր ջին տա րի նե
րին հան գեց րել են ո լոր տում ներդ րում ե րի աշ խու ժաց
ման:

Եզ րա փա կե լով` հարկ եմ հա մա րում նշել, որ, հի
շա տակ վա ծի հետ մեկ տեղ, գյու ղատն տե սութ յու նում 
դեռևս առ կա են բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնք ի րենց 
լու ծու մը պետք է ստա նան ի րա կա նաց վող պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան, պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված և 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ
ցութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի ելույթից
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Մեկ ու կես տաս նամ յակ ա ռաջ, երբ ագ րա րա յին ո լոր-
տում հնա րա վո րութ յուն կար խորհր դատ վութ յան զար գա-
ցումն ա մե րիկ յան տար բե րա կով տա նել, մտա վա խութ-
յուն ա ռա ջա ցավ, որ դրա հա մար դժվար կլի նի մի ջոց ներ 
հայ թայ թել և վճռ վեց ուղ ղել այն դե պի այս պես կոչ ված 
հիբ րի դա յին տար բե րակ, որն էլ մեզ բե րեց այն տեղ, ուր 
հի մա հա սել ենք: Սա կայն կյան քը եր բեք կանգ չի առ նում 
և հի մա պետք է նկա տել այն հնա րա վոր ու ղի նե րը, ո րոնք 
վա ղը կա րող են կազ մել գյու ղատն տե սա կան խորհր դատ-
վութ յան տար բե րակ ներն ու բո վան դա կութ յու նը:

Ա ռան ձին հար ցե րի պա տաս խա նը շա հագր գիռ հո ղա
գոր ծը կամ ա նաս նա բույ ծը կա րող է գտնել մաս նա գի տա
կան գրքե րում կամ հա մա ցան ցում: Բայց ե թե պետք է ոչ 
թե ա ռան ձին ծա ռա ցած հար ցի պա տաս խա նը գտնել, այլ 
դրանց բազ մութ յամբ ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կը գնա հա
տել և լու ծում ներ գտնել, ա պա ա ռանց փոր ձա ռու խորհր
դա տո ւի` այն դժվար կլի նի ի րա կա նաց նել:

Աշ խար հում տար բեր խնդիր նե րի հա մար գո յութ յուն 
ու նեն տար բեր խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ` մու
նի ցի պալ կա ռույց նե րի կազ մում գոր ծող, գյու ղա ցիա կան
ֆեր մե րա կան միութ յուն նե րին կից գոր ծող, մաս նա վոր 
խորհր դա տու ներ կամ խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յուն
ներ: Շատ երկր նե րում այս բո լոր խնդիր նե րը պե տութ
յունն է լու ծում` անվ ճար կամ շատ մատ չե լի գնե րով ծա
ռա յութ յուն ներ  տրա մադ րե լով: Վեր ջին տա րի նե րին շատ 
ա րագ է զար գա նում մաս նա վոր հի մունք նե րով գոր ծող 
խորհր դատ վութ յու նը, ո րը թե պետ թանկ ար ժի, բայց շատ 
ո րակ յալ է և պա հանջ ված: Դ րանց ա ռա վել հա ճախ հան
դի պող տե սակ նե րը  բեր ված են աղ յու սա կում:

Վար ձատ րութ յու նը, սո վո րա բար, ի րա կա նաց վում է` 

ըստ ծախս ված ժա մա նա կի կամ ստաց ված արդ յուն քի` 
հա մա ձայն ո րո շա կի տա րի ֆա յին սանդ ղա կի: Ընդ ո րում, 
վճա րու մը տե ղի է ու նե նում ան գամ այն դեպ քում, երբ 
խորհր դա տուն ա ռա ջար կում է հրա ժար վել որ ևէ սցե նա
րից կամ ծրագ րից: Վ ճա րու մը կա րող է լի նել կա տար ված 
գոր ծար քի տո կո սի ձևով և պարզ է, որ այս դեպ քում տա
րի ֆը կամ ծախս ված ժա մա նա կը նշա նա կութ յուն չու նեն:

Խորհր դա տո ւի ծա ռա յութ յու նից օգտ վում է ոչ միայն 
գյու ղատն տե սա կան մթերք ար տադ րո ղը, այլև` տեխ նի կա 
ար տադ րողն ու վա ճա ռո ղը, կե րե րի և բույ սե րի պաշտ պա
նութ յան ար տադ րող նե րը, բան կե րը, ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րը, ընդ ո րում` խորհր դատ վա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի գի նը կա րե լի է թող նել ինք նար ժե քի մեջ:

Խորհր դա տո ւին ընտ րե լուց հե տո, նրա առջև պետք է 
հստակ դրվեն խնդի րը և դ րա կա տար ման պայ ման ներն 
ու պա հանջ նե րը, ո րոնք բե րե լու են սպաս վող արդ յուն քին: 
Լավ խորհր դա տուն ա ռա ջին հեր թին եր ևում է իր տված 
հար ցե րից, ո րը ցույց կտա, թե  որ քա նով է նա ըմբռ նում 
խնդի րը: Նաև կար ևոր է, թե նա ըն դա մե նը §դաս է տա
լիս¦, թե պատ րաստ է հան դես գալ որ պես գոր ծըն կեր: 
Բայց որ քան էլ նա որ պես մար զիչ կամ նա վա վար հան
դես գա, պա տաս խա նատ վութ յան ձեր մա սը նա իր վրա 
վերց նել չի կա րող. §նա վա պե տը¦ մնում է գյուղմ թերք ար
տադ րո ղը:

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ եՐեԿ, 
ԱՅՍօՐ եՎ ՎԱՂԸ
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ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԳՐԱՎԱԿԱՆԸ` 

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ

Ու սա նող նե րի և շր ջա նա վարտ նե րի հա մար պրակ
տի կան և ս տա ժա վո րու մը ար տադ րութ յու նում կամ ժա
մա նա կա կից ֆեր մե րա կան տնտե սութ յու նում կա րող է 
տևել 4, 6 կամ 12 ա միս, և  ու շադ րութ յու նը հիմ նա կա նում 
հատ կաց վում է գործ նա կան փոր ձի ձեռք բեր ման և կա
տա րե լա գործ ման հետև յալ կոնկ րետ գոր ծա ռույթ նե րում` 
կե րե րի կու տա կում, վար, գո մաղ բի հե ռա ցում, տեխ նի
կա յի բնա գա վա ռում` կոն վեե րա յին տար բեր մի ջոց նե րի 
տի րա պե տում, տեխ նի կա յի սեր վի սա յին ծա ռա յութ յուն, 
կթի ի րա կա նաց ման սրահ, սպա սար կում և հ նա րա վոր 
վե րա նո րո գում ներ: Ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման կուր
սե րը կա րող են տևել 212 շա բաթ, որ տեղ ար տադ րա
կան ո լոր տի աշ խա տող նե րը կա րող են ա վե լաց նել ի րենց 
հմտութ յուն նե րը, ին չը կհաս տատ վի հա մա պա տաս խան 
հա վաս տագ րով, օ րի նակ` կաթ նա յին ֆեր մա յի մե նե ջե րի, 
խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի եղջ րատ ման և սմ բակ նե րի խնամ
քին տի րա պե տո ղի:

Եվ վեր ջա պես, 610 օր տևո ղութ յամբ` պե տա կան և 
կր թա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա
մար ի րա կա նաց վող մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գործ
ման ծրագ րեր, որ տեղ նրանք ծա նո թա նում են ի րենց 
բնա գա վառ նե րի նո րա րա կան նվա ճում նե րին, ինչն էլ 
ի րա կա նաց վում է այ ցե լութ յուն նե րի, սե մի նար նե րի մի ջո
ցով` ըն կե րութ յուն նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի 
և փոր ձա ռու խորհր դա տու նե րի հետ` շփում նե րի ժա մա
նակ: Այս տեղ ար դեն կար ևոր է ոչ թե հա վաս տա գի րը, այլ 
ստա ցած հմտութ յուն նե րը, ո րոնք այլ տեղ դժվար կլի ներ 
ձեռք բե րել: Ն ման շփում նե րից հե տո մաս նա գետն ա վե լի 
վարժ է կա րո ղա նում կողմ նո րոշ վել և  ո րո շում կա յաց նել, 
կի րա ռել թան կար ժեք տեխ նի կա, ներդ նել արդ յու նա վետ 

տեխ նո լո գիա ներ:
Այլ երկր նե րի ու սա նող նե րի հա մար, հատ կա պես ե թե 

վեր ջին ներս ու զում են նաև լե զու սո վո րել կամ կա տա րե
լա գործ վել, գո յութ յուն ու նեն ու սա նող նե րի փո խա նակ
ման LOGO և APOLLO ծրագ րեր: Վեր ջինս աշ խա տում է 
ՌԴ, Ուկ րաի նա յի և Բե լա ռու սի բու հե րի գյու ղատն տե սա
կան, կեն սա բա նա կան, երկ րա բա նա կան և  աշ խար հագ
րա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի սեգ մեն տում` պատ րաս
տե լով մաս նա գետ ներ` է կո լո գիա յի, գյու ղատն տե սութ յան 
և հա մայնք նե րի զար գաց ման բնա գա վա ռում (www.apollo
online.de.), LOGOն` աշ խա տանք տա նե լով Ուկ րաի նա յի, 
Վ րաս տա նի և ԱՊՀ երկր նե րի հետ (www.logoev.de.): 

Ինչ վե րա բե րում է ար տադ րութ յու նում զբաղ ված նե
րին, ո րոնք նույն պես կցան կա նա յին բարձ րաց նել ի րենց 
պատ րաստ վա ծութ յան մա կար դա կը, դրանք կա րող են 
դի մել RUSTICUS ըն կե րութ յան նոր ծրագ րե րին (www.
rusticusagrar.de), որ տեղ նույն պես նա խա տես ված է անվ
ճար ապ րուստն ու սնուն դը ֆեր մե րի ըն տա նի քում: Տ ևո
ղութ յու նը կա րող է կազ մել 2 շա բա թից մինչև 3 ա միս, ո րի 
ըն թաց քում, գործ նա կան ու սուց ման հետ, կա րե լի է ձեռք 
բե րել տե սա կան գի տե լիք ներ ընտր ված թե մա նե րով: Ընդ 
ո րում, լեզ վի հմտութ յու նը պար տա դիր չէ, ո րով հետև 
ծրա գի րը, կա մա վոր նե րի մի ջո ցով, ա պա հո վում է նաև 
թարգ մա նութ յու նը:    

Վ Հ

ՕՔՍՖԱՄ-ի և Բի Էս Սի բիզ նե սի ա ջակց ման կենտ-
րո նի օ ժան դա կութ յամբ, 2012 թ. Վա յոց ձո րի 
մար զի Գոմք հա մայն քում հիմ ադր վել է կա նանց 
կոո պե րա տիվ, նրանց տրա մադր վել է ար ևա յին 
փոք րա ծա վալ չո րա նոց: Միա ժա մա նակ կա ռուց-
վել և  կոո պե րա տի վի շա հա գործ մանն են հանձն-
վել սառ նա րա նա յին և  ո ռոգ ման կա թի լա յին հա-
մա կար գով ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն ներ:

ՕՔՍՖԱՄն  ա ռա ջինն էր, որ 1998 թ.ին օգ նութ
յան ձեռք մեկ նեց փախս տաբ նակ, սահ մա նա մերձ 
Գոմք հա մայն քին` վե րա նո րո գե լով գյու ղի բուժ կե տը 
և ներդ նե լով դե ղա մի ջոց նե րի անվ ճար տե ղադր ման 
շրջա նա ռու ֆոնդ` հա մայն քի բնա կիչ նե րի հա մար: 
ՕՔՍՖԱՄի օ ժան դա կութ յու նը եր կա րա ժամ կետ է և 
ռազ մա վա րա կան: Այ սօր ՕՔՍՖԱՄի սո ցիա լա կան 
ձեռ նար կութ յան այս մո դե լը գրան ցում է նշա նա
կա լի հա ջո ղութ յուն ներ, և ջեր մո ցա յին տնտե սութ

յան ե կամ տի մի մա սը ուղ ղորդ վում է հա մայն քում 
զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը: Ներ կա
յումս կոո պե րա տի վի 37 կա նայք, նա խա գահ Նու նե 
Ա վագ յա նի գլխա վո րութ յամբ, մի ջազ գա յին և տե
ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ, 
ի րա կա նաց նում են հա մայն քի զար գաց ման բազ
մա թիվ ծրագ րեր: §Գոմքի հա ջո ղութ յան գրա վա
կա նը` հա մայն քի ան դամ նե րի հա մախմբ վա ծութ
յունն ու ներգ րավ վա ծութ յունն է, ո րի հիմ քը դրվել է 
ՕՔՍՖԱՄի կող մից¦, նշում է հա մայն քի կոո պե րա
տի վի նա խա գահ Նու նե Ա վագ յա նը:

 Մեր հայ րե նի քը սկսվում է սահ մա նա մերձ գյու
ղե րից: Ե թե գյու ղե րը կա յա ցած ու ա մուր են, ա մուր 
է նաև մեր եր կի րը: Հե ռա վոր, սահ մա նա մերձ հա
մայնք նե րի զար գա ցու մը ՕՔՍՖԱՄի ծրագ րե րի 
անկ յու նա քարն է: §Մենք սա տա րում ենք մարդ
կանց, որ ի զո րու լի նեն սա տա րե լու ու րիշ նե րին¦` 
սա է կար գա խո սը, ո րով կազ մա կեր պութ յունն 
ա ռաջ նորդ վում է Հա յաս տա նում` իր գոր ծու նեութ
յան 21 տա րի նե րի ըն թաց քում:

 Գոմ քը  ՕՔՍՖԱՄի շա հա ռու այն հա մայնք նե
րից է, ո րի հա ջո ղութ յան օ րի նա կը փաս տում է, որ 
ճիշտ տրա մադր ված օ ժան դա կութ յու նը ոչ միայն 
կա րող է բա րե լավ վել սահ մա նա մերձ հա մայն քի 
տնտե սա կան վի ճա կը, այլև դառ նալ կրկնօ րի նա կե
լի մո դել` հա մայն քա յին զար գաց ման հա մա պե տա
կան ռազ մա վա րութ յան հա մար:

Նել լի Սա հակ յան

Կա ռույ ցի տի պը
Խորհր դատ վութ յան 

ուղ ղութ յու նը
Մաս նա գի տա կան

 պատ րաստ վա ծություն
Ֆի նան սա վոր ման 

աղբ յու րը

պե տա կան  
ար տադ րութ յան 
ա ջակ ցութ յուն

բու հե րի շրջա նավարտներ,   
պետական ծա ռա յող ներ         

պետական բյու ջե (դաշ նա յին 
կամ տա րա ծաշրջանային)   

կրթական կամ գիտական 
ձեռնարկությունների բազայի 
վրա       

տեսական և գործ նական,
  լրա ցու ցիչ ծա ռա յութ յուն ներ      

գիտական և դա սախոսական 
կազմª գործնական  

աշխատանքային  փոր ձով     

պետբ յու ջե, սեփական 
միջոցներից  ստաց ված

 շա հույ թից

ֆերմերային կազմակերպու
թյուններ, խորհրդատվական  
ծառայությունների մատուցում                                    

գործնական խնդիր ներ 
հնա րա վոր է ա ռանց  մաս նա

գիտական կրթության
ստաց ված շա հույ թից

ա ռա քող ընկերություններ          
մարկ.ետինգային բնույ թի,

 տե սա կան հար ցեր
տար բեր ստաց ված շա հույ թից

մաս նա վոր խորհրդատվական 
ընկերություններ  

տեսական, գործնական հար ցեր,  
լրա ցու ցիչ ծա ռա յություններ       

պրո ֆի լա յին փոր ձա ռու 
մասնագետներ

ստաց ված շա հույ թից
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ԴԱՐեՐ  ԱՌԱՋ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ  ԳՅՈՒՂԸ
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ԷԿՈԼՈԳԻԱՊեՍ 
ՄԱՔՈՒՐ, ՀԻԳԻեՆԱՅԻ 

ՊԱՀԱՆՋՆեՐԻՆ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

Մեղ րի քա ղա քը պե տա կան սահ մա նով և մայր 
Ա րաքս գե տով բա ժան վում է Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յու նից: øա ղա քի բա րե բեր հո ղե-
րի և կի զիչ ար ևի շնոր հիվ, այս տեղ մրգե րը ա վե-
լի հա մեղ և հ յու թա ռատ են: Մեղ րին աշ խար հին 
հայտ նի է իր քաղց րա համ մրգե րով՝ նուռ, դեղձ, 
ծի րան, թուզ, սերկ ևիլ, խա ղող, ըն կույզ, ո րոնց 
վեր ջին տա րի նե րին ա վե լա ցել են նաև մեր ձար-
ևա դար ձա յին տե սակ նե րը՝ ար քա յա նա րինջ ու 
կի վի: Այս անկրկ նե լի քաղց րա համ մրգե րի մշա-
կու մը սկսվել էր դեռևս 1895 թ. երբ մաս նա վոր 
այ գե գոր ծը սե փա կան պա հա ծո յաց ման տնտե-
սութ յուն էր հիմ նել, իսկ 1924 թ. ստեղծ վեց  կոո-
պե րա ցիա` § Կար միր Հոկ տեմ բեր¦ ան վամբ:

Ա րաքս գե տի ձախ ա փին, 1930 թ.ին  հիմ
նադր վել է Մեղ րու պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նը, 
1996 թ.ին  այն սե փա կա նաշ նորհ վել է` որ պես 
բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն, իսկ 2011թ. 
վե րա փոխ վել է ՓԲԸ, ո րը զբաղ վում է մու րա բա

նե րի, ջե մե րի, հյու թե րի, կոմ պոտ նե րի (օ շա րակ
նե րի), ինչ պես նաև`  բան ջա րե ղե նա յին պա հա
ծո նե րի ար տադ րութ յամբ:  Շ նոր հիվ հա մեղ և 
բարձ րո րակ ար տադ րան քի, Մեղ րու պա հա ծո նե
րի գոր ծա րա նը ճա նա չում է գտել աշ խար հի շատ 
երկր նե րում, մաս նակ ցել է զա նա զան ցու ցա հան
դես նե րի, ար ժա նա ցել  պատ վոգ րե րի: Է կո լո գիա
պես մա քուր, բարձ րո րակ, թարմ հում քից ար
տադր ված  պա հա ծո նե րը յու րա հա տուկ են ի րենց 
հա մա յին, գու նա յին հատ կա նիշ նե րովª հա գե ցած 
վի տա մին նե րով:

1987թ. Մեղ րու պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նի 
տնօ րեն է նշա նակ վել Գ րի շա Գ րի գոր յա նը: Ա վար
տել է Հայ կա կան Գ յու ղատն տե սա կան ինս տի տու
տի գյու ղատն տե սութ յան մե քե նա յա ցում բա ժի նը, 
տա րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած մաս նա գի
տա կան փորձն ու գի տե լիք նե րը  մինչ օրս ներ է 
դնում գոր ծա րա նի զար գաց ման գոր ծըն թա ցի 
հա մար:

Այս տեղ արտադրված արտադրանքը  
սպառվում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում և  արտահանվումª ՌԴ, Ուկրաինա, Բելգիա, 
Կանադա և ԱՄՆ: Օգ տա գործ վող հում քըª մրգեր, 
բան ջա րե ղեն ներ, գոր ծա րա նի տնօ րի նութ յու
նը ձեռք է բե րում հիմ նա կա նում Մեղ րու, ինչ պես 
նաևª ՀՀի և ԼՂՀի տա րա ծաշր ջան նե րից:

§ Մեղ րու պա հա ծո նե րի գոր ծա րան¦ ՓԲԸն 
2013 թ. ստա ցել է սննդամ թեր քի անվ տան գութ
յան կա ռա վար ման հա մա կար գի ISO 22000:2005 
և HACCP  մի ջազ գա յին հա մա պա տաս խա նութ
յան սեր տիֆ ի կատ ներ: Ար տադ րան քը թո ղարկ
վում է գոր ծող հա մա կար գի պա հանջ նե րին հա
մա պա տաս խան:

Ար տադ րան քի ո րոշ ցու ցա նիշ ներ ստուգ վում 
են գոր ծա րա նի լա բո րա տո րիա յում, իսկ ման րէա
բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը` §Ս տան դարտ նե րի ազ
գա յին ինս տի տուտ¦ ՓԲԸում:

2014թ. ըն կե րութ յան ար տադ րա տե սակ նե րը 
հա մալր վել են նոր տե սա կա նի նե րով, տնօ րի նութ
յու նը չի բա ցա ռում, որ  2015 թ. նույն պես կլի նեն 
լրա ցում ներ  մրգա յին և  բան ջա րե ղե նա յին պա
հա ծո նե րի  նոր տե սա կա նի նե րով: Գոր ծա րա նի 
ա ռաջ նա յին խնդիրն էª ստա նալ ո րա կի չա փա
նիշ նե րին և հի գիե նա յի պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խա նող ար տադ րանք:

 Գե ղար քու նի քի մար զի Գան ձակ հա մայն քը հիմ-
նադր վել է 1928 թվա կա նին: Ա ռա ջին բնա կիչ նե րը 
ե կել են Արևմտ յան  Հա յաս տա նի Բա յա զետ և Ա լաշ-
կերտ գա վառ նե րից:  Գ յու ղի կենտ րո նում 9-րդ դա րից 
կան գուն մնա ցած  սբ. Գ ևորգ ե կե ղե ցին և 5-րդ դա րի 
սբ. Աստ վա ծա ծին մա տու ռը վկա յում են, որ գյուղն 
ա վե լի վաղ ժա մա նա կաշր ջան նե րի պատ մութ յուն ու-
նի: 

 Հա մայն քի գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ
յան հո ղերն այ սօր կազ մում են 3401 հա. այն  իր մեջ 
ընդգր կում է 919 հա վա րե լա հո ղեր, 246 հա խոտ
հարք, 1450 հա ա րո տա վայր և 786 հա այլ հո ղա տա
րածք ներ: Բնակչության հիմնական մասը զբաղվում 
է բուսաբուծությամբ (հիմնական մշակաբույսերն են` 
կարտոֆիլը և հացահատիկը) և անասնապահական 
մթերքների արտադրությամբ: 

Հա մայնքն այ սօր ղե կա վա րում է 2008 թ. 
ընտր ված Վա նիկ Հա րութ յուն յա նը: Ծնվել և մե
ծա ցել է հայ րե նի գյու ղում, ա վար տել է   Երևանի 
անասնաբուժականանասնաբուծական ինս տի տու
տը, աշխատել է գյուղի սովխոզում` որպես անաս
նապահական ֆերմայի վարիչ, որի լուծարումից հետո 
զբաղվել է գյուղացիական տնտեսությամբ: 

Ներ կա յումս գյուղում բնակ վում է 4350 բնակիչ: 
Հա մայն քում գոր ծում են երկու միջնակարգ դպրոցներ, 
մանկապարտեզ, մշակույթի տուն, երաժշտական 
դպրոց, բուժամբուլատորիա, հանդիսությունների 
սրահ: 

Վ. Հա րութ յուն յա նի հա մայն քի ղե կա վար  ընտր
վե լուց հե տո, աշ խա տան քա յին յոթ տա րի նե րի ըն
թաց քում, կա ռա վա րութ յան և հա մայն քա պե տա րա նի  
միջոցներով վե րանորոգվել են համայնքի մշա կույթի 
տունը, մանկապարտեզը, հորատվել է ոռոգման 
խորքային հոր, որոշակի հատվածներում բետո
նապատվել և գաբիոնապատվել է գյուղամիջյան 
սելավատարը, մշակույթի տանն անցկացվել է լո
կալ ջեռուցման համակարգ, ավարտվել են նաև 
Հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների 
հուշարձանի կառուցման աշ խա տանք նե րը: Ներ
կայումս ընթացքի մեջ են գյուղի խմելու ջրի ամբողջ 

ներքին ցանցի շինարարա կան աշխատանքները:
Բնակչության ազատ ժամանա կը նպա տա կա յին 

կազմակերպե լու համար, մշակույթի տանը ստեղծվել 
են  լավ պայմաններ, գործում են մարզական 
խմբակներ, հաճախակի կազմակերպվում են տարբեր 
միջոցառումներ: Ե րե խա նե րը, պա տա նի ներն ու ե րի
տա սարդ նե րը մարզ վում են  ֆուտբոլի, բասկետբոլի, 
վոլեյբոլի խաղահրապարակներում, իսկ հա մայն
քա պե տա րանն ա պա հով վել է հա մա պա տաս խան  
մարզական գույքով:

Առաջիկայում այս տեղ կի րա կա նաց վի համայնքի 
3րդ կարգի ոռոգման մայր առվի հիմնանորոգումն  ու   
կոոպերացիայի ընդլայնումը: 

Համայնքում ծառացած հրատապ լուծում պա
հանջող ա ռաջ նա յին խնդիրն է` կաթի վերամշակման 
ար տադրամաս հիմ նե լը, որի համար կան շենքա յին 
բավարար պայմաններ, մնում է  լուծել սարքավորում
ների ձեռք բերման խնդիրը: 

Համայնքում ծառացած խնդրիների լուծումը 
դրական ազդեցություն կունենա բնակչության 
հոգսերը թեթևացնելու գործում:

ՄԱՍՆԱԳեՏՆեՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏեՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՐ
Ստեփանավանի քոլեջը 90 տարեկան է

ԿՐթԱԿԱՆ

 Հան րա պե տութ յան գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րին, հիմ արկ 
ձեռ նար կութ յուն նե րին  90  տա րի շա
րու նակ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րով ա պա հո վել է ՀՀ 
ԿԳ նա խա րա րութ յան «Ս տե փա նա
վա նի պրո ֆե սոր Ա. Քա լան թա րի ան
վան պե տա կան գյու ղատն տե սա կան 
քո լեջ» ՊՈԱԿը: 1925թ. հիմ ադր
ված գյու ղատն տե սա կան դպրո ցի 
բա զա յի վրա` 1929 թ. ստեղծ վել է 
ա նաս նա բու ժա կանա նաս նա բու
ծա կան տեխ նի կում: Սկզբ նա կան 
շրջա նում կրթօ ջա խը հիմ ա կա նում 
պատ րաս տել է ա նաս նա բու ծա կան 
ճյու ղե րի մաս նա գետ ներ, ով քեր աշ
խա տել են մեր և հար ևան հան րա պե
տութ յուն նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րի մի ջին օ ղակ
նե րում, իսկ 1965թ. գոր ծել է որ պես 
սով խոզ տեխ նի կում: 

26 տա րի ա ռաջ տեխ նի կու մի ղե
կա վար ման աշ խա տանք նե րը վստահ
վել է Սամ վել Հու նան յա նին, ով մինչ 
օրս  բա րեխղ ճո րեն  ի րա կա նաց նում է 
տնօ րե նի պար տա կա նութ յուն նե րը:

Ս. Հու նան յանն ա վար տել է Գ յու
ղատն տե սա կան ինս տի տու տի տնտե
սա գի տա կան ֆա կուլ տե տը, ստա ցել 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան 
տնտե սա գետի  ո րա կա վո րում: Աշ
խա տան քի է ան ցել Զոո վետ սով խոզ
տեխ նի կու մում՝ որպես տնտե սա գետ, 
միա ժա մա նակ` տնտե սա գի տա կան 

ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ: 
198789թթ. աշ խա տել 
է Ա րա մա նիս սով խո զի 
տնօ րեն:

 Պա րոն Հու նան
յանը գործնական այ ց է 
կատարել  Ֆ րան սիա, 
Գեր մա նիա, Իս րա յել, 
Ե գիպ տոս` գյու ղատն
տե սա կան քո լեջ նե րի  
ար տադ րա կան և  ու
սում ա կան պրակ տի
կա նե րի  գոր ծըն թացն 
ու սում ա սի րե լու նպա
տա կով ներկայումս ար
տա սահ ման յան երկր նե
րի քո լեջ ներն  ու նեն ի րենց սե փա կան 
ար տադ րութ յուն նե րը: Տնօ րե նը կար
ծում  է, որ մեզ մոտ ևս անհ րա ժեշտ 
է վե րա կանգ նել քոլեջի նախ կին ար
տադ րա տա րածք ներն ու ար տադ րութ
յուն նե րը, ո րոնք կնպաս տեն ու սա նող
նե րի պրակ տիկ գի տե լիք նե րի հարս
տաց մա նը:

 Տար բեր ար տադ րա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի հետ կնքված պայ
մա նագ րե րի շնոր հիվ, ու սա նող նե րը 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն ի րեց ու սում
նաար տադ րա կան պրակ տի կան  անց
կաց նել « Լե ջան» կաթ ար տադ րող նե րի 
ա սո ցիա ցիա յում, « Դուստր Մե լա նիա», 
« Քա րա խաչ», «Ար տա վազդ», « Սերմ
նա բույծ» ՍՊ ըն կե րութ յուն նե րում:

Կր թութ յան ո րա կի բար ձաց ման, 

փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով քո
լե ջը հա մա գոր ծակ ցում է՝ GTZ, TASIC, 
VORLDVIZON, DVV international ար
տա սահ ման յան  կազ մա կեր պութ յուն
նե րի հետ:

Այս ու սում ա կան հաս տա տութ
յան ա ռաջ նա յին և լու ծում պա հան ջող 
խնդիրն է՝ ու սում ա կան մաս նա շե քի, 
ա կում բի, մար զա դահ լի ճի վե րա նո րոգ
ման աշ խա տանք նե րը:

 Վեր ջերս լրա ցավ քո լե ջի տնօ րեն 
Սամ վել Հու նան յա նի ծննդյան 60 ամ
յա կը:

Շ նոր հա վո րում ենք նրան  
ծննդյան առթիվ, ցան կա նում աշ խա
տան քա յին կո րով, քաջա ռող ջութ յուն, 
անձ նա կան եր ջան կութ յուն:

Էջի նյութերը՝                                                                                             



ÐáõÝÇë 25 - ÑáõÉÇë 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 16 (2071)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ ՍԱԾԻլՆԵՐԸ ԲԱՐձՐԱՑՆՈՒՄ 
ԵՆ ԲԵՐøԱՏՎՈՒթՅՈՒՆԸ

Առ հա սա րակ ա ռա վել ա ռող ջա րար են հա մար վում տան
ձի բու րում ա վետ տե սակ նե րը։ Իսկ Հա յաս տա նում ա ճող 
տե սակ ներն անկրկ նե լի են ի րենց հա մով և բույ րով: Տան ձե
նին, սո վո րա բար, ծաղ կում է մա յի սին, ինչ պես որ վար դազ
գի նե րից շա տե րը։  Տար բեր վում են ա մա ռա յին, աշ նա նա յին և 
ձ մե ռա յին տե սակ նե րը։ Աշ նա նա յինն ա ռա վել բու րում ա վետ 
և հա մեղ տե սակն է, և պահ պան վում է 23 ա միս։ Տանձն իր 
մեջ պա րու նա կում է շա քար ներ, կա րո տին (են թա վի տա մին 
A), PP, B1, C, P, ե թե րա յին յու ղեր, յոդ, եր կաթ, դա բա ղան յու
թեր (0,3 %), բջջան յութ (0,5 %)։

 Մի զա պար կի բոր բոք ման և  ե րի կա մա յին հի վան դութ յուն
նե րի դեպ քում ա ռա վել օգ տա կար են վայ րի տան ձե նու պտուղ
նե րը, ո րոնք չեն զի ջում ար ջա խա ղո ղին (մա թու զե նի) և հա պա
լա սե նուն։ Այդ տե սա կի պտուղ նե րը հա րուստ են վի տա մին Pով 
և դա բա ղան յու թե րով (մոտ 20 %)։ Տան ձի թթվաշ և պինդ տե
սակ ներն ամ րապն դում, կազ դու րում են լյարդն ու ստա մոք սը, 
գրգռում ա խոր ժա կը, սա կայն հա կա ցուց ված են տա րեց նե րի և 
դ յու րագր գիռ մարդ կանց հա մար։ Այս պտու ղը բա րե րար ազ
դե ցութ յուն ու նի օր գա նիզ մի վրա, հրա շա լի հա կա դեպ րե սանտ 
և  ե րի տա սար դաց նող հատ կութ յուն ներ ու նի։ Տան ձի պտղամ
սում պա րու նակ վող աս կոր բի նաթ թուն ա րա գաց նում է վեր քե
րի ա պա քին ման ըն թաց քը, իսկ տան ձե նու տերև նե րից պատ
րաստ վում է թուրմ, որն օգ տա գործ վում է սնկա յին և մաշ կա յին 

հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում: Թուր մը պատ րաստ վում է հե
տետևյալ կերպ. մեկ բա ժակ տան ձի մատ ղաշ (կամ չո րաց րած 
կես բա ժակ) տերև նե րի վրա լցնել կես լիտր եռ ջուր, 23 րո պե 
պա հել թույլ կրա կի վրա, ա պա` քա մել։ Որ պես թր ջոց` դնել մաշ
կի վաս ված մա սե րին։ 

Բե րա նի ե զեր քի ճա քե րի դեպ քում ևս կա րող եք տան
ձահ յութ քսել։ Գլ խապ տույ տի դեպ քում ե փել տանձն այն քան, 
որ պես զի փափ կի, ա պա ե փու կով թրջոց ներ դրեք ճա կա տին։ 
Ա վի տա մի նո զի դեպ քում՝ օ րը 23 ան գամ 100ա կան գրամ 
տանձ ըն դու նեք։ Տան ձի սեր մերն ու նեն հա կա ճիճ վա յին հատ
կութ յուն, պար զա պես պետք է ու տել մի ջու կը։ Տանձն օգ տա կար 
է նաև շա գա նա կա գեղ ձի բոր բոք ման դեպ քում։  Թեև տան ձը 
քիչ` մոտ 10 % պտղա շա քար (ֆրուկ տո զա), բու սա շա քար (սա
խա րո զա), խա ղո ղա շա քար (գլյու կո զա) է պա րու նա կում, այ
նու ա մե նայ նիվ, այն ա վե լի քաղցր է թվում, քան մյուս մրգե րը, 
ո րով հետև հա մե մա տա բար (օ րի նակ` խնձո րի հա մե մատ) ա վե
լի քիչ թթու ներ է պա րու նա կում։

Շա քա րա յին դիա բե տի դեպ քում ազն վա մո րու, հո նի հյու
թե րից բա ցի՝ խոր հուրդ է տրվում նաև տան ձի թարմ հյու թը։ Որ
պես դիե տիկ սնունդ` կի րառ վում է ոչ միայն դիա բե տի դեպ քում, 
այլև՝ որ պես նի հա րեց նող մի ջոց։

 Տան ձահ յութն օգ տա գործ վում է նաև սրտա յին, թո քա
յին, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում։ Տան ձի բո լոր 
տե սակ ներն էլ ու նեն կա պող ներ գոր ծութ յուն։ Տանձ կա րե լի է 
ու տել սնունդ ըն դու նե լուց 30 րո պե հե տո։ Հա կա ցու ցում եր. 
տանձ ու տե լուց հե տո խոր հուրդ չի տրվում միս ու տել` վեր ջի նիս 
դժվա րա մարս լի նե լու պատ ճա ռով։ Քաղ ցած վի ճա կում տանձ 
չու տել, տանձ ու տե լուց հե տո չի կա րե լի  ջուր խմել:

Տան ձի լիկ յոր
Տ նա յին պայ ման նե րում բու րում ա լից տան ձի տե սակ նե րից 

կա րե լի է լիկ յոր պատ րաս տել։ Տան ձե րը լավ լվա նալ, խո շոր քե
րի չով անց կաց նել և լց նել տա րա յի մեջ։ Ա վե լաց նել 1 լ  օ ղի։ Արևի 
տակ պա հել 45 շա բաթ։ Դուրս ե կած հյու թը քա մել և վ րան 
ա վե լաց նել նա խօ րոք պատ րաս տած օ շա րա կը (34 կգ շա քար 
և 3 բա ժակ ջուր)։ Եվս մեկ շա բաթ պա հել։ Քա մել, պատ րաս
տի լիկ յո րը լցնել շշե րի մեջ և պա հել օգ տա գործ ման հա մար։ 
Օգ տա գործ վում է բու ժա կան նպա տա կով` որ պես օր գա նիզ մի 
տո նու սը բարձ րաց նող մի ջոց:

ՀեՏԱՔրՔԻր է…

  Պատ վաս տու մը բույ սերի 
բազ մաց ման ե ղա նակ նե րից 
է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ստա նալ մի ջա վայ րի 
ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րի, հի վան դութ յուն նե րի 
ու վնա սա տու նե րի նկատ
մամբ դի մաց կուն (հատ կա
պես` նե մա տո դա կա յուն), 
հզոր ար մա տա յին հա մա
կար գով սա ծիլ ներ, ո րոնց 
մշա կութ յու նը նպաս տում է 
բեր քատ վութ յան բարձ րաց
մա նը, ռիս կայ նութ յան նվա
զեց մա նը, բարձր շա հու թա
բե րութ յան ա պա հով մա նը:  
 Ժա մա նա կա կից ջեր մատ
նե րում հիմ ա կա նում մշակ
վում են լո լի կի և վա րուն գի 
պատ վաստ ված սա ծիլ ներ: 

Որ պես պատ վաս տա կալ` 
լո լի կի հա մար օգ տա գործ
վում է հո լան դա կան §Սե մի
նիս¦ ֆիր մա յի  Մաք սի ֆորդ 
հիբ րի դը: Իսկ վա
րուն գի հա մար օդ
տա գործ վում են 
հզոր ար մա տա յին 
հա մա կարգ ու նե ցող 
դդու մի սոր տե րը: 
 Պատ վաս  տա կա լ ի 
և պատ վաս տա ցու ի 
սա ծիլ ներն ա ճեց վում 
են` հա մա ձայն սա
ծիլ նե րի մշա կութ յան 
ըն դուն ված տեխ նո լո
գիա յի: 

 Պատ վաս տումն 
արդ յու նա վետ ի րա
կա նաց նե լու նպա
տա կով, պատ
վաս տա կալ նե րի ստաց ման 
հա մար սեր մե րի ցանքն անհ
րա ժեշտ է կա տա րել մեկ շա
բաթ ա վե լի վաղ, քան պատ
վաս տա ցու նե րի նը:  Կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե սա
ծիլ նե րը որ տեղ են տե ղա փոխ
վե լու, պատ վաստ ման աշ խա
տանք ներն ի րա կա նաց նում 
են սա ծիլ նե րի 23 տեր ևի փու
լում, երբ բույ սերն ու նեն 45 սմ 
բարձ րութ յուն և ցո ղու նի տրա
մա գի ծը 0,160,20 սմ  է (բնա
հո ղում մշա կե լու հա մար) կամ 
ան մի ջա պես շա քի լա տերև նե
րի տա կից (հիդ րո պո նիկ ե ղա
նա կով մշա կե լու դեպ քում): 

 Կա րե լի է կի րա ռել պատ
վաստ ման մի քա նի ձևեր, 
դրանք են՝ տես նկ.1

ա) պատ վաս տա ցուն տե
ղադ րել պատ վաս տա կա լի ցո
ղու նի ճեղք ված քում, 

բ) պատ վաս տա կա լը տե
ղադ րել պատ վաս տա ցու ի ցո
ղու նի ճեղք ված քում, 

գ) պատ վաս տա ցու ի ծի լը 
տե ղադ րել պատ վաս տա կա լի 
ցո ղու նի ճեղք ված քում և  այլն:

Հիմ ա կա նում պատ վաս
տում ի րա կա նաց վում է Եվ
րո պա յում ա ռա վել տա րած
ված «ճա պո նա կան մե թո դով¦: 

Ս րի չով, 450 թե քութ յամբ, 
կտրվում են պատ վաս տա
կա լի և պատ վաս տա ցու ի ցո
ղուն նե րը ու հա տուկ ամ րակ
նե րով սեղ մում ի րար (նկ.2): 
Կար ևոր է, որ պատ վաս տա
կա լը և պատ վաստա ցուն ու

նե նան նույն հաս տութ յու նը,                                      
կտրվեն նույն թե քութ յամբ:

 Պետք է սրիչ նե րը պար բե
րա բար ախ տա հա նել և պատ
վաստ ման գոր ծո ղութ յունն 
ի րա կա նաց նել շատ ա րագ, 

որ պես զի հյուս վածք նե րը չչո
րա նան: Ախ տա հա նել կա
րե լի է սո վո րա կան 
ա ղաջ րով: Խոր հուրդ 
է տրվում պատ վաս
տա ցուն նա խա պես 
ընկղ մել շա քա րի հա
գե ցած լու ծույ թի մեջ 
և  ան մի ջա պես կա
տա րել պատ վաս տը: 

Պատ վաս տե լուց 
հե տո անհ րա ժեշտ է 
ա պա հո վել օպ տի մալ 
պայ ման ներ` պատ
վաս տի կպչո ղա
կա նութ յու նը բարձ
րաց նե լու հա մար: 
Պատ վաստ նե րը տե
ղադ րել թա ղան թա
պատ տա րած քում: 
Պատ վաստ ված սա
ծիլ ներն ար ևի ու ղիղ 
ճ ա  ռ ա  գ ա յ թ  ն ե  ր ի ց 
պաշտ պա նե լու հա
մար, օգ տա գոր ծել կրկնա կի 
թա ղանթ, ա պա հո վել օ դի  24
260 С ջեր մութ յուն և 9096% 
հա րա բե րա կան խո նա վութ
յուն:  Յու րա քանչ յուր ե րեք ժա
մը մեկ անհ րա ժեշտ է ստու գել 
բույ սե րի վի ճա կը:

Պատ վաս տե լուց հե տո` 
ա ռա ջին 3 օ րե րին, սա ծի լի 

աճն անն կատ է: Այդ օ րե րին 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել թույլ 
և թա ռա մած բույ սե րի խո տա
նում: Չոր րորդ օ րը սկսվում 
է հյուս վածք նե րի միա ձու լու
մը, ո րի ըն թաց քում բույ սե
րին անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել 

թարմ օ դով: Հ յուս վածք նե րը 
57 օր հե տո լիո վին սեր տա
ճում են: Այդ ըն թաց քում անհ
րա ժեշտ է կա տա րել օ դա փո
խութ յուն և խո նա վութ յունն 
աս տի ճա նա բար ի ջեց նել:  89 

օր հե տո սա ծի
լը լիո վին պատ
րաստ է լի նում 
տնկման հա
մար: Այս մե թո
դի կի րառ ման 
դեպ քում կպչո
ղա կա նութ յու նը 
կազ մում է շուրջ 
90%:

Պատ վաստ
ված սա ծիլ նե րի 
ստաց ման արդ
յու նա վե տութ յու
նը բարձր է, երբ 
բո լոր աշ խա
տանք ներն ի րա

կա նաց վում են հա տուկ սա
ծի լա նոց նե րում, որ տեղ բույ սի 

աճ ման և զար գաց ման յու րա
քանչ յուր փու լի հա մար հնա
րա վոր է ա պա հո վել անհ րա
ժեշտ պայ ման ներ:

Գա յա նե Մար տի րոս յան,
ԲԲՏՄԳԿ, 

կեն սա բա նա կան գի տութ
յուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՌՈՂՋԱՐԱՐ ՏԱՆձԸ



8ÐáõÝÇë 25 - ÑáõÉÇë 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 16 (2071)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ԶԳՈՒշԱցեՔ ԱՐեՎԻց
Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից շա տե րը կար-

ծում  էին, որ ար ևի լույ սը նպաս տում է ա ռող-
ջութ յա նը և լավ է ար տա քին տես քի համար:  
 Դա ճիշտ է այն դեպ քե րում, երբ մարդն ար
ևա հար վե լիս, պահ պա նում է ո րո շա կի կա նոն
ներ: Ե թե խախտ վի սահ մա նը, ա պա կա րե լի 
է մաշ կի լուրջ այր վածք ներ ստա նալ: Մաշ կը 
շատ լավ ըն տե լա նում է ար ևի ճա ռա գայթ նե
րինª հատ կա պես շարժ ման մեջ: Մի սկսեք ար ևա հար վել 
կե սօ րից հե տո, երբ ար ևն ա ռա վել կի զիչ է, նա խընտ րե
լի է ա ռա վոտ յան: Սկզ բում կա րե լի է ոտ քերն ու ձեռ քե րը 
ար ևա հա րել, այն էլ` 1520 րո պե, այ նու հետև` ամ բող
ջութ յամբ, բայց դարձ յալ 10 րո պեից ոչ ա վե լի: Գ լու խը և  
աչ քե րը պահ պա նեք ար ևի ճա ռա գայթ նե րից: Ար ևի տակ 
մնա լու ժա մա նակն ա մեն օր ա վե լաց րեք 35 րո պեով, 
բայց այն պես, որ ընդ հա նուր ժա մա նա կը չգե րա զան ցի 
մեկ ժա մը: ժա մա նակ առ ժա մա նակ ան ցկացրեք ստվե
րում: Արևն ա մե նից շատ այ րում է սա րե րում: Դա տե ղի 
է ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ օդն այն տեղ ա վե լի նոսր 
է: Ար ևի տակ լի նե լու ճիշտ կազ մա կեր պումն ամ րապն

դում է ա ռող ջութ յու նը, բարձ րաց նում 
է նյու թա փո խա նա կութ յու նը, ա վե
լաց նում է ար յան կար միր գնդիկ նե
րի ար տադ րութ յու նը, ու ժե ղաց նում է 
մաշ կի մեջ վի տա մին Cի գո յա ցու մը 
և ն պաս տում օր գա նիզ մի պաշտ պա
նա կան ու ժե րի բարձ րաց մա նը:

ԿԱն խԱր գե լիչ մի ջոց ներ
Ո մանք ա վե լի զգա յուն 

են ար ևա յին ճա ռա գայթ ման 
հան դեպ, ո րով հետև մաշ կի 
մե լա նին  պիգ մեն տի պա կաս 
ու նեն: Մեր օր գա նիզ մում ար
տադր վող այս նյու թը մաշ կին 
ու մա զե րին մուգ ե րանգ է հա
ղոր դում: Մե լա նինն ու նի նաև 
պաշտ պա նա կան գոր ծա
ռույթ. այն կան խում է ուլտ
րա մա նու շա կա գույն ճա ռա

գայթ նե րի վնա սա կար ներ գոր ծութ յու նը: Ուս տի, որ քան 
շատ է մե լա նի նի քա նա կը, այն քան մենք պաշտ պան
ված ենք: Այ սինքն` սպի տակ մաշկ ու նե ցող նե րը պետք է 
ա վե լի զգոն լի նեն և  ար ևա յին լո գանք նե րի հար ցում չա
փա վո րութ յուն պահ պա նեն: Նույ նը վե րա բե րում է նաև 
շի կա հեր նե րին ու կարմ րա հեր նե րին, քա նի որ մա զե րի 
գույ նը նույն պես վկա յում է պաշտ պա նա կան պիգ մեն
տի պա կա սի մա սին:
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Ար ևա ծա ղի կը (լատ.՝ helianthus)  բար դա ծաղ կա
վոր նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող  միամ յա, խա չաձև 
փո շոտ վող խո տա բույս է:  Ն րան այլ կերպ ան վա նում են 
ար ևե լած ծա ղիկ կամ ար ևեր թիկ:

 Ծաղ կա բույ լը զամբ յուղ է, գլու խը միշտ դե պի արևն 
ուղղ ված, կար ծես փոր ձում է հաս նել ար ևին, դեղ նաոս կե
գույն  է, ծաղ կում է հու լիսօ գոս տոս ա միս նե րին: Պ տու
ղը կազմ ված է հաստ կեղ ևից և մի ջու կից` սպի տակ, սև, 
մոխ րա գույն, սպի տակ շեր տե րով: Սեր մե րից ստա նում են 
ձեթ, որն օգ տա գոր ծում են սննդի արդ յու նա բե րութ յան, 
օ ճա ռի, լա քե րիներ կե րի ար տադ րութ յան մեջ: Հայտ նի է 
ար ևա ծաղ կի  շուրջ 50 տե սակ: Միամ յա ար ևա ծաղ կի հայ
րե նի քը Հ յու սի սա յին Ա մե րի կան է: Եվ րո պա ցի ներն ա ռա

ջին ան գամ այս բույ սը տե սել են մեք սի կա կան տա րածք
նե րում, երբ հայտ նա գոր ծել են Ա մե րի կան: Հ նա գի տա կան 
պե ղում ե րը հաս տա տում են, որ հնդկա ցի ներն այս բույ սը 
մշա կել են դեռևս 2000 տա րի ա ռաջ: Կան հնա գի տա կան 
վկա յութ յուն ներ, որ ներ կա յիս Ա րի զո նա և Ն յու Մեք սի կո 
նա հանգ նե րի տա րած քում ե ղել են ար ևա ծաղ կի մշա կութ
յան վայ րեր: Ո րոշ հնա գետ ներ, նույ նիսկ, այն կար ծի քի 
են, որ ար ևա ծա ղիկ հա ցա հա տի կից վաղ են մշա կել` ի 
պա տիվ Ար ևի Աստ վա ծութ յան պաշ տա մուն քի  (հատ կա
պես Մեք սի կա յում և Պե րու ում):

 Ծաղ կի ոս կե ար ձան նե րը, ինչ պես նաև սեր մը, տե
ղա փոխ վել են Եվ րո պա: Գիտնական Պ.Մ. Ժու կովս կին 
հաս տա տում է, որ բույ սի ա ռա ջին սեր մե րը Եվ րո պա են 
տե ղա փո խել իս պա նա ցի նե րը, և տն կել մադ րիդ յան այ գի
նե րում: Սկզբ նա կան շրջա նում բույ սը մշակ վել է որ պես 
դե կո րա տիվ, եր բեմ` նաև բժշկութ յան մեջ, ա վե լի ուշ` 
որ պես բան ջա րա նո ցա յին բույս: Են թադր վում է, որ Իս
պա նիա յից հե տա գա յում ան ցել է Ի տա լիա, Ֆ րան սիա, և  
ար դեն 16րդ դա րում` Բել գիա, Անգ լիա, Հո լան դիա, Շ վեյ
ցա րիա և Գեր մա նիա: Գեր մա նիա յում 18րդ դա րում ար
ևա ծա ղիկն օգ տա գործ վել է որ պես սուր ճի փո խա րի նող, 
բայց դա եր կար չի տևել: Ար ևա ծաղ կից ձեթ ստա նա լու 
գա ղա փա րը պատ կա նում է անգ լիա ցի նե րին` 1716թ., սա
կայն մաս սա յա կան ար տադ րութ յուն ա ռա ջին ան գամ կա
տար վել է Ռու սաս տա նում՝ Պետ րոս 1ի օ րոք:

Ձե թի օգ տա գոր ծու մը կապ ված է Դ միտ րի Բո կար ևի 
ան վան հետ, ով զբաղ վում էր կտա վա տի և կա նե փի սեր

մե րով ձե թի ար տադ րութ յամբ. նույ նը փոր ձում է ի րա կա
նաց նել ար ևա ծաղ կի հետ: 1829թ. ա ռա ջին ան գամ ար ևա
ծաղ կի ձե թը  նա ստա ցավ ձեռ քի խնո ցիով: Շատ չան ցած 
բաց վե ցին ա ռա ջին ար տադ րա մա սե րը, իսկ 19րդ դա րի 
վեր ջին Ռու սաս տա նը սկսեց ձեթն ար տա հա նել Միաց յալ 
Նա հանգ ներ և Կա նա դա: Հե տո ԱՄՆը դար ձավ խո շոր 
ար տա հա նող նե րից մե կը` Ռու սաս տա նից հե տո: Ներ կա
յումս ար ևա ծաղ կի և ձե թի ար տադ րութ յու նը տա րած ված 
է ամ բողջ աշ խար հում: Հիմ ա կան տա րա ծաշր ջան ներն 
են` Ար գեն տի նան, Ռու մի նիան, Թուր քիան, Իս պա նիան, 
ԱՄՆը, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը:

Ար ևա ծաղ կի մշա կու մը
ՀՀում մշակ վում է ար ևա ծաղ կի յու ղա տուն, հիմ

նա կա նում` Գե ղար քու նի քի, Ա րա գա ծոտ նի մար զե րում, 
անջր դի պայ ման նե րում՝ որ պես սի լո սա յին մշա կա բույս: 
Ցան քի հա մար օգ տա գործ վում են խո շոր սեր մեր. ծլու
նա կութ յու նը պետք է լի նի 96100 %: Ցան քից ա ռաջ անհ
րա ժեշտ է սեր մե րը ախ տա հա նել «վի տա վաքս» կոչ վող 
պատ րաս տու կի 23 կգ/տ չա փա քա նա կով: Անհ րա ժեշտ է 
ցա նել վաղ գար նա նը, ապ րի լի սկզբին, շա րա յին ե ղա նա
կով: Ցան քից հե տո, մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րե լու նպա
տա կով, պետք է հեր բի ցի դով սրսկել: Ար ևա ծաղ կի բարձր 
բերք ստա նա լու հա մար ա ռա վել կար ևոր է ո ռոգ ման ճիշտ 
կազ մա կեր պու մը: Ո ռո գու մը պետք է կազ մա կերպ վի՝ հաշ
վի առ նե լով բույ սի կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րը: Ար ևա ծա ղի կը զգա յուն է պա րար տան յու թե րի 
նկատ մամբ: Պա րար տան յու թե րը զգա լի չա փով բարձ
րաց նում են ար ևա ծաղ կի սերմ ապտ ղի բեր քը և յու ղի 
պարունակությունը, իսկ ա զո տա կան պա րար տան յու
թե րը հա ճախ ի ջեց նում են ար ևա ծաղ կի դի մաց կու նութ
յունը ժան գի նկատ մամբ: Գո մաղ բը բո լոր պայ ման նե րում 
բարձ րաց նում է ար ևա ծաղ կի բեր քատ վութ յու նը: Ար ևա
ծաղ կի ծի լե րը լավ են դի մա նում ուշ գար նա նա յին սառ նա
մա նիք նե րին: Ուշ ցան քի դեպ քում, թե սեր մի, թե սի լո սա
յին զանգ վա ծի բեր քը խիստ ընկ նում է: Ցանքն ու շաց նե
լիս, իջ նում է նաև յու ղի պարունակությունը և վա տա նում 
ո րա կը:

Ար ևա ծաղ կի օգ տա կար 
հատ կութ յուն նե րը

Ար ևա ծաղ կով պատ րաստ ված պատ րաս տուկ նե րը 
ա խոր ժակ են բա ցում, կրճա տում են մարմ ի ջեր մաս
տի ճա նը, ու նեն մկան նե րը հանգս տաց նե լու հատ կա նիշ: 
Ծաղ կի տերև նե րից պատ րաստ ված թուրմ օգ տա գործ
վում է մա լա րիա յից պաշտ պա նե լու հա մար: Պատ րաս տում 
են թե յեր. բույ սի տերև նե րից պատ րաս տում են թրջոց ներ, 
ո րոնք  բու ժում են ու ռուցք նե րը, վեր քե րը, մո ծակ նե րի և  
օ ձե րի խայ թոց նե րը,  իսկ բույ սի ար մատ ներն օգ տա գործ
վում են ռևմա տիզ մի բուժ ման նկա տա ռում ե րով: Թուր մը 
բու ժում է սրտի հի վան դութ յուն նե րը, դեղ նախ տը, գրի պը, 
բրոն խի տը, սաս տիկ հար բու խը, տեն դը, բարձ րաց նում 
ար յու նա տար ա նոթ նե րի ա ռաձ գա կա նութ յունն ու օր գա
նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, կան խում լյար դի ճար
պա կա լու մը: Թարմ սեր մերն օգ նում են ա լեր գիա նե րի և 
ցա նե րի ժա մա նակ: 

Թարգ մա նութ յու նը` լի լիթ գաս պար յա նի
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ՊՐՈՖ. Ա. øԱլԱՆթԱՐԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ   Է`
2015 -2016 թթ. ուս տար վա  

առ կա  բաժ նի   ըն դու նե լութ յուն 
հետև յալ  մաս նագի տութ յուն նե րով`

 • §Մե նեջ մենթ¦ - ո րա կա վո րու մը` մե նե ջեր  
ուս ման  տևո ղութ յու նը`  
հիմ նա կան  ընդ հա նուր  կրթութ յամբ`  3 տա րի,
միջ նա կարգ  ընդ հա նուր  կրթութ յամբ`  2  տա րի,
տա րե կան  ուս ման  վար ձի  չա փը` 65000 դրամ:

 •§Է կո նո մի կա, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում  և   
աու դիտ¦ -  ո րա կա վո րու մը`  հաշ վա պահ
հիմ նա կան  ընդ հա նուր  կրթութ յամբ ` 3 տա րի
միջ նա կարգ   ընդ հա նուր   կրթութ յամբ`   2  տա րի,
տա րե կան  ուս ման  վար ձի  չա փը` 65000 դրամ:

 •§Փո խադ րում նե րի կազ մա կեր պում և կա ռա-
վա րում տրանս պոր տում¦ ո րա կա վո րու մը` տեխ-
նիկ
հիմ նա կան ընդ հա նուր կրթութ յամբ` 3 տա րի  6 ա միս,
միջ նա կարգ ընդ հա նուր կրթութ յամբª 2 տա րի 6 ա միս,
տա րե կան  ուս ման  վար ձի  չա փը` 60.000դրամ:

Բո լոր մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով հատ կաց-
ված  է յու րա քանչ յու րին` 
հիմ նա կան ընդ հա նուր կրթութ յամբ` 15 անվ ճար և 
10  վճա րո վի  տեղեր
միջ նա կարգ ընդ հա նուր կրթութ յամբ` 3 անվ ճար և 
17  վճա րո վի տեղ:
 Քո լե ջը բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տած  
շրջա նա վարտ ները ու սու մը կշա րու նա կեն §Հա յաս
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան¦ հիմ
նադ րա մի և Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի
տա կան հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տութ յան 2րդ կամ   
3րդ կուր սե րում, իսկ մնա ցած շրջա նա վարտ նե րը,  
ան կախ գնա հա տա կան նե րից, §Հա յաս տա նի ազ
գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան¦ հիմ նադ րա մի 
23  մաս նա գի տութ յուն նե րի  գծով` ա ռանց ըն դու
նե լութ յան քննութ յուն նե րի` ա ռա ջին կուր սում:  

Դի մորդ նե րի  փաս տաթղ թերն  ըն դուն վում  են 
մինչևօգոստոսի25¨ը:

Ըն դու նե լութ յան  մրցույ թը  կի րա կա նաց վի   
օգոստոսի26¨27-ը:

Մանրամասն  տեղեկությունների  համար 
 դիմել քոլեջ

Հասցեն`  ք. Ստեփանավան,  Երիտասարդական 47         
Հեռախոս`02562¨22¨80 
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