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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում Ճա պո նիա յի նո-
րան շա նակ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Էյ ջի Տա գու չիին: 

Շ նոր հա վո րե լով դես պա նին Հա յաս տա նում դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յուն սկսե լու կա
պակ ցութ յամբ` Սեր գո Կա րա պետ յա նը հույս է հայտ նել, որ Հա յաս տա նում Ճա պո նիա յի դես պա
նա տան բա ցու մը կնպաս տի եր կու երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն մա նը, այդ թվում՝ նաև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում: 

§ Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յու նը մե ծա պես ա ջակ ցել է Հա յաս տա նին ան կա խա ցու մից հե տո, 
հատ կա պես՝ գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռի զար գաց ման ուղ ղութ յամբ, և հա մոզ ված եմ, որ 
Ձեր նշա նակ մամբ մեր եր կու երկր նե րի միջև հա րա բե րութ յուն ներն ա վե լի կամ րապնդ վեն ու կզար
գա նան¦,  նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Բարձր գնա հա տե լով հատ կա պես Ճա պո նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա
կա լութ յան (JICA) կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, ո րոնց շրջա նա կում 
տրա մադր վել է ան հա տույց դրա մաշ նորհ՝ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի, սար քա վո րում նե րի և ծա ռա
յութ յուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար: Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ այդ գոր ծա կա լութ յունն իր գոր ծու
նեութ յամբ մե ծա պես նպաս տում է մեր երկ րում ագ րա րա յին ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցին: Բա ցի այդ, 
նա խա րա րը կար ևո րել է նաև JICAի կող մից կազ մա կերպ վող տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի 
գծով դա սըն թաց նե րը, ո րոնց մաս նակ ցել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա
տա կազ մի և հա մա կար գի մի շարք մաս նա գետ ներ:

Դես պան Էյ ջի Տա գու չին, շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար, հա մոզ
մունք է հայտ նել, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում Հա յաս տա նի ու Ճա պո նիա յի միջև առ կա է մեծ 
նե րուժ, և  անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել այն լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լու հա մար: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են նաև JICAի կող մից կա տար վող ու սում նա սի րութ յուն
ներն ու նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը՝ Եղ վար դի ո ռոգ ման հա մա կար գի բա րե լավ ման 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ, ո րի հա մար Ճա պո նիա յի կա ռա վա րութ յու նը տրա մադ րե լու 
է վար կա յին մի ջոց ներ: Ծ րագ րով նա խա տես վում է Եղ վար դի ջրամ բա րի վե րա կանգ նու մը և  այդ 
տա րա ծաշր ջա նում ո ռոգ ման հա մա կար գե րի ար դիա կա նա ցու մը:

Վս տա հութ յուն հայտ նե լով, որ Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քը, մաս նա վո րա
պես` հայ կա կան գի նին, կոն յա կը, թարմ պտուղբան ջա րե ղե նը, ձկնամ թերքն ու չրե րը կա րող են 
մեծ հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նել ու պա հան ջարկ ու նե նալ ճա պո նա կան շու կա յում` նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել է Ճա պո նիա յում կազ մա կեր պել հայ կա կան գյուղմ թեր քի ցու
ցա հան դես: Ի պա տաս խան հնչեց ված ա ռա ջար կի` դես պան Էյ ջի Տա գու չին պատ րաս տա կա մութ
յուն է հայտ նել ու սում նա սի րել ա ռա ջի կա յում նման ցու ցա հան դե սի կազ մա կերպ ման հնա րա վո
րութ յու նը: 

Հան դիպ ման ա վար տին՝ զրու ցա կից նե րը վե րա հաս տա տել են ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ քայ լեր՝ 
հայճա պո նա կան երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի խո րաց ման ուղ ղութ յամբ:

¾ç 6

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նի հրա մա նով, ան տառ նե րի խո տա ծածկ տա րածք նե
րում հրդեհ նե րի կան խար գել ման, ինչ պես նաև ան տա ռա
յին հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վոր ռիս կե րը մեղ մե լու 
նպա տա կով, հանձ նա րար վել է §Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի բո լոր 
մաս նաճ յու ղե րին՝ թույ լատ րել հան րա պե տութ յան բո լոր գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ան տառ նե րի խո տա ծածկ 
տա րածք նե րում՝ ա ռանց ար գել քի, անվ ճար ի րա կա նաց նել 
խոտհն ձի աշ խա տանք ներ:

* * *
Ըն թա ցիկ տա րում Հա յաս տա նից, ընդ հա նուր առ մամբ, 

ար դեն ար տա հան վել Է 43 400 տոն նա թարմ պտուղբան ջա
րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 26 847 
տոն նա յի դի մաց: Հու լի սի 14ի դրութ յամբ, ար տա հան վել է 17 
186 տոն նա ծի րան՝ նա խորդ ամ բողջ տար վա 1791 տոն նա յի 
դի մաց:   

Հա յաս տա նից, այ սօր վա դրութ յամբ, ար տա հան վել է 1589 
տոն նա կե ռաս, նա խորդ ամ բողջ տար վա 370 տոն նա յի դի
մաց:   Հայ կա կան թարմ պտուղբան ջա րե ղե նը հիմ նա կա նում 
ար տա հան վել է՝ Ռու սաս տան, Ղա զախս տան, Բե լա ռուս, Լե
հաս տան, Վ րաս տան, Արաբական Øիացյալ Էմիրություններ, 
Շ վեյ ցա րիա,  Չե խիա, Նոր վե գիա, Քու վեյթ: 

* * *
Հու լի սի 18ից ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 

նա խա ձեռ նութ յամբ և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ
ցութ յամբ, Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Øաշ տո ցի պու րա
կին հա րող տա րած քում կվե րա բաց վի գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի երկ րորդ տո նա վա ճա ռը:

 Տո նա վա ճա ռը կգոր ծի յու րա քանչ յուր շա բաթ և կի րա կի 
օ րե րին:

Այս տա րի գյու ղատն տե սա կան ա ռա ջին տո նա վա ճա ռը 
վե րա բաց վել է հու նի սի 6ին՝ Կաս յան փո ղո ցի վե րին հատ
վա ծում: Բաց ման պա հից մինչ օրս այն տեղ կազ մա կերպ վել 
է 12 տո նա վա ճառ, ո րին մաս նակ ցել են 1680 գյու ղատն տես
ներ: Օ րա կան ի րաց վել է շուրջ 4050 տոն նա գյուղմ թերք: 

Տո նա վա ճա ռին մաս նակ ցող ՀՀ տար բեր մար զե րի գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը սպա ռող նե րին ներ կա յաց նում 
են բա ցա ռա պես սե փա կան ար տադ րան քը: Գ յու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յու նը տո նա վա ճառ նե րին 
անվ ճար է: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տո
նա վա ճառ նե րի մաս նա կից նե րին անվ ճար տրա մադ րում է 
նաև հար մա րա վետ վրան ներ, վա ճա ռա սե ղան ներ, կշեռք ներ 
և սայ լակ ներ:

Տո նա վա ճառն անց կաց վում է 2011 թվա կա նից, և գ յու
ղատն տե սա կան մթերք ար տադ րող նե րի հա մար տո նա վա
ճա ռին մաս նակ ցե լու պայ ման ներն ան փո փոխ են:

 Սահ ման վել և հետ ևո ղա կա նո րեն կի րառ վում են տո նա
վա ճա ռին մաս նակ ցե լու հա տուկ ըն թա ցա կար գեր. մաս նակ
ցութ յու նը տո նա վա ճա ռին թույ լատր վում է միայն գյու ղատն
տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի (ԳԱØԿ) 
կող մից տրված հա մա պա տաս խան տե ղե կանք նե րի առ կա
յութ յան դեպ քում, ո րոնք հա վաս տում են, որ վա ճառ քի ներ
կա յաց վող ապ րան քը հան դի սա նում է տվյալ մաս նակ ցի սե
փա կան ար տադ րան քը:
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Ապահովել աշխատանքով և ավելացնել 
արտադրության ծավալները

Միջազգային բորսաներում ցորենի գները

Սկսվել է  ցորենի բերքահավաքը

1996 թվա կա նին Լո ռու կաթ նա գոր ծութ յան ե րախ տա վոր նե րից մե կի՝ Վո լոդ յա 
Սարգս յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, Վա նա ձո րում, §Դիետ¦ ՍՊԸ ան վամբ հիմն վեց 
կաթ նամ թեր քի նոր ար տադ րութ յուն: 

Շուրջ 20 տար վա ըն թաց քում ձեռ նար կութ յու նը ընդ լայն վել է, հա գեց վել 
ժա մա նա կա կից հոս քագ ծե րով, տա րեց տա րի  մե ծա ցել է ար տադ րան քի ծա վա
լը:  2014 թվա կա նին ըն կե րութ յու նը թո ղար կել է 80 մլն դ րա մի ար տադ րանք՝ նա
խորդ տար վա նից շուրջ 18  մլն դ րա մով ա վե լի: Վա նա ձո րի ընդ հա նուր ար տադ
րան քի ծա վա լում ըն կե րութ յան մաս նա բա ժի նը 2.6 տո կոս է:

Վեր ջերս, Լո ռու  մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յանն այ ցե լել էր § Դիետ¦ ՍՊԸ: 
Ըն կե րութ յան նա խա գահ Ռու զան նա Թո թոլ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, մարզ պե տը 
շրջել է ար տադ րա մա սե րում, ծա նո թա ցել աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին, ար
տադ րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րին ու ար տադ րա տե սակ նե րին:

 Ա վան դա կան կաթ նամ թերք նե րից ձեռ նար կութ յու նը հիմ նա կա նում թո ղար
կում է կաթ, թթվա սեր, պա նիր, կաթ նա շոռ և մա ծուն: Ինչ պես նշե ցին ար տադ
րութ յան կազ մա կեր պիչ ները, ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա ճը ա պա հո վե լը 
գնա լով դժվա րա նում է՝ ի րաց ման շու կա յում մրցակ ցութ յան խստաց ման, ինչ
պես  նաև սպա ռող նե րի  թվի նվա զեց ման հետ ևան քով:

Øարզ պետ Ա. Նալ բանդ յա նը դրվա տել է  ՍՊԸի սե փա կա նա տե րե րին՝  սո
ցիալ  տնտե սա կան այս բարդ պայ ման նե րում ոչ միայն ի րենց, այլև 15 աշ խա տա
կից նե րի ևս  աշ խա տան քով ա պա հո վե լու, ո րակ յալ կաթ նամ թերք ներ ար տադ րե
լու հա մար: Øարզ պե տը պատ րաս տա կամութ յուն հայտ նեց հարկ ե ղած դեպ քում, 
հնա րա վոր բո լոր  մի ջոց նե րով, ա ջակ ցել և  օ ժան դա կել ձեռ նար կութ յա նը:  §Øար
զում ան գամ ա մե նաչն չին  թվով աշ խա տա տեղ ստեղ ծելն ու պահ պա նե լը, գնա
հա տե լի է, նշել է նա,  ակն կա լում ենք հատ կա պես փոքր և  մի ջին ձեռ նե րե ցութ
յան  սա տա րում, ո րը կի րա գործ վի   մեր հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նում¦:

Աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի ար տադր վում է մոտ 725 մլն տոն նա ցո րեն։ 
Նշ ված խմբա քա նա կի զգա լի մա սը հա մաշ խար հա յին մի քա նի խո շոր բոր սա նե
րի (CBOT, MATIF, LIFFE և  այլն) մի ջո ցով վա ճառ վում է աշ խար հում ցո րե նի պա
հան ջարկ ու նե ցող երկր նե րին։ Այդ բոր սա նե րում սահ ման ված գնե րը՝ տար բեր 
պատ ճառ նե րից ել նե լով, յու րա քանչ յուր տա րի ձևա վոր վում են յու րո վի։    Ռու
սաս տան յան բոր սա յում ( Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան հա րա վա յին հատ վա ծում) 
ցո րե նի վա ճառ քի գնե րի դի նա մի կան, վեր ջին 34 ա միս նե րի ըն թաց քում, հետև
յալն է©

Ցո րե նի մի ջազ գա
յին խորհր դի և մաս նա
գի տա կան ո րոշ կազ մա
կեր պութ յուն նե րի 2014 
թ© վեր ջին հրա պա րա կած 
կան խա տե սում նե րը, ինչ
պես նաև՝ թեթև ձմեռն ու 
բա վա րար խո նա վութ յու
նը ԵØ երկր նե րի ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու  նե 
րին հիմ քեր էին տա լիս 
են թադ րե լու, որ 2015 թ© 
ս պաս վե լու է 2014 թ© բեր
քից 6 %ով ցածր բերք։

Ա ռատ բեր քը, եվ րո յի 
ո րո շա կիո րեն ար ժեզր
կումն ու վե րը նշված 
բնակ լի մա յա կան հան գա
մանք նե րը աշ խար հի մի 
շարք երկր նե րում ա ռաջ 
բե րե ցին մեծ պա հան
ջարկ եվ րո պա կան ցո րե
նի նկատ մամբ։ Նշ ված 
գոր ծո նը եվ րո պա կան 
բոր սա նե րում էա կա նո
րեն ազ դեց ցո րե նի գնե րի 
վրա, ին չի արդ յուն քում 
էլ մեկ ամս վա ըն թաց
քում ար ձա նագր վեց մոտ 
10 % գնան կում։ Սա կայն 
ըն թա ցիկ տար վա մա
յի սի կե սե րից, երբ հնա
րա վոր դար ձավ ա ռա վել 
ճշգրիտ կան խա տե սում
ներ կա տա րել և պար զել, 
որ ցո րե նի բեր քը նա խորդ 
տար վա հա մե մատ նվա
զե լու է, ցո րե նի գնե րը եվ
րո պա կան բոր սա նե րում 
կրկին ա ճե ցին։ Իսկ հու

նի սի կե սե րին ար ձա նագր ված երկ րորդ գնան կու մը հետ ևանք էր ռու սաս տան յան 
և  ա մե րիկ յան գե րա տես չութ յուն նե րից ե կող ար ձա գանք նե րի, երբ ակն հայտ դար
ձավ, որ ինչ պես ԱØՆում, այն պես էլ Ռու սաս տա նում այ դու հան դերձ հա վաք վե լու 
է նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ նե րին գրե թե չզի ջող բերք։ Ներ կա յումս եվ րո պա կան 
բոր սա նե րում 1 տոն նա ցո րե նի ար ժեքն է 96 դրամ (1 եվ րոն = է 522 դրամ)։ 

Ա մե րիկ յան բոր սա նե րում ցո րե նի գներն ուղ ղա կիո րեն կապ ված են ԱØՆ 
գյուղ դե պար տա մեն տի (USDA) հրա պա րա կած պաշ տո նա կան կան խա տե սում նե
րի հետ, ո րոնք պար բե րա բար թար մաց վում են։ Կան խա տե սում նե րում կա տար
վող փո փո խութ յուն նե րը, ինչ պես նաև մի շարք այլ գոր ծոն ներ ևս,  ա մե րիկ յան 
բոր սա նե րում ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են գնե րի վրա։ Այ սինքն, ապ րիլ ամս վա 
սկզբին, ա ռատ բերք լի նե լու USDAի կա տա րած կան խա տես ման արդ յուն քում՝ 
4 շա բաթ վա ըն թաց քում, ցո րե նի 1 տոն նա յի ար ժե քը նվա զեց 9.4%ով։ Սա կայն, 
ցո րե նի հիմ նա կան բերքն ա պա հո վող շրջան նե րում, մա յիսհու նիս ա միս նե րին 
սկսված հոր դա ռատ անձրև նե րի և հե ղեղ նե րի պատ ճա ռով, նկատ վե ցին գնե րի 
կտրուկ փո փո խութ յուն ներ։  USDAի հու նի սին կա տար ված վեր ջին կան խա տես
ման հա մա ձայն` ԱØՆում, Ռու սաս տա նում և Ուկ րաի նա յում 2016 թ. կան խա տես
վում է ա ռատ բերք, ին չի արդ յուն քում՝ ա մե րիկ յան բոր սա նե րում ա ռա ջի կա յում 
ևս կար ձա նագր վի գնան կում։

 Ներ կա յումս ա մե րիկ յան բոր սա նե րում 1 տոն նա ցո րե նի ար ժեքն է՝ 90.4 դրամ 
(1 դո լա րը = է 476 դրամ)։ Øի ջազ գա յին բոր սա նե րում ա պա գա յում ար ձա նագր
վող գնե րի վրա ան մի ջա կան նե րազ դե ցութ յուն ու նեն նաև մի շարք հե ղի նա կա
վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի (ØԱԿի ՊԳԿ և  այլն) 2016 թ. հա մար կա տար ված 
կան խա տե սում նե րը։

 Ներ կա յումս, երբ ար դեն Ռու սաս տա նի, ԵØ երկր նե րի և ցո րեն ար տադ րող մի 
շարք խո շոր երկր նե րի կող մից հրա պա րակ վում են ցո րե նի բեր քա հա վա քի վե րա
բեր յալ ա ռա ջին օ պե րա տիվ տվյալ նե րը, հաս կա նա լի է դառ նում, որ բեր քա հա վա
քի վե րա բեր յալ ցու ցա նիշ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում վա ղօ րոք կա տար ված 
մաս նա գի տա կան կան խա տե սում նե րին (ԱØՆում, Ղա զախս տա նում, Ե գիպ տո
սում և մի շարք այլ երկր նե րում ցածր են մի ջին բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ նե րը), 
ին չի արդ յուն քում էլ մինչև տա րե վերջ մի ջազ գա յին բոր սա նե րում ցո րե նի գնե րը 
վերս տին կփո փոխ վեն։

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի հա ցա հա-
տի կի ցան քա տա րածք նե րում սկսվել 
է բեր քա հա վա քը, ո րը կշա րու նակ վի 
մինչև հու լի սի 20-25-ը` կախ ված ուղ-
ղա ձիգ գո տիա կա նութ յու նից: Մար զում 
նկա տե լի է հա ցա հա տի կի բարձր բեր-
քատ վութ յուն:

Բեր քա հա վա քի ըն թաց քին  ծա նո
թա ցել է 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
լե լով Լու կա շին և Øր գա շատ 
հա մայնք ներ:

Øարզ պե տին տե ղե
կացվել է, որ Øր գա շատ հա
մայն քում այս տա րի ցո րե նի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը 
կազ մում են 175, իսկ Լու կա
շի նում` 85 հեկ տար: Նշ ված 
հա մայնք նե րում գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րը գոհ 
են ցո րե նի բեր քատ վութ յու նից և բեր
քա հա վա քի ըն թաց քից: Øեկ հեկ տա
րից սպաս վում է մի ջի նը՝ 45 ցենտ ներ 
ցո րեն: Գ յու ղա ցի նե րի միակ մտա հո
գութ յու նը ցո րե նի մթեր ման ցածր գինն 
է, որն այս տա րի նա խա տես ված է 100 
դրամ՝ նա խորդ տար վա 130140 դրա
մի փո խա րեն: 

Øարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յանն 
իր խոս քում նշեց, որ ար վել է ա մեն 
ինչ, ցո րե նի բեր քա հա վաքն ա ռանց 
խո չըն դոտ նե րի կազ մա կեր պե լու հա
մար, և  այժմ մար զում աշ խա տում է 95 
կոմ բայն, ո րից 46ն  այլ մար զե րից են: 
Նա վստա հեց րեց, որ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցութ յուն 
կցու ցա բեր վի նաև՝ Բաղ րամ յա նի հա
ցամ թերք նե րի կոմ բի նա տում հա ցա
հա տի կը բարձր գնով  մթե րե լու հար
ցում:  Ըստ մարզ պե տի` աշ նա նա ցան 
ցո րե նի և գա րու ցան քա տա րածք նե րը 
մար զում կազ մում են 5390 հեկ տար. 
1 հեկ տա րից մի ջին բեր քատ վութ յու նը 
կազ մում է 4345 ցենտ ներ, իսկ ա ռան
ձին հո ղակ տոր նե րում բեր քատ վութ յու
նը կհաս նի մինչև 72 ցենտ նե րի:

Øարզ պետն  իր խոս քում նշեց 
նաև, որ վեր ջին տա րի նե րին մար զում 

հա ցա հա տի կի ցան քա տա րածք նե րը 
կրճատ վել են, փո խա րենն ա վե լա ցել է 
բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե
րինը:

Տա վու շի մար զում ևս սկս վել և  ըն
թաց քի մեջ են արտհն ձի աշ խա տանք
նե րը: Øարզն ու նի 7373 հա հա ցա հա
տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն ներ, ո րից 

5684 հա աշ նա նա ցան ցո րեն, 1305,5 
հա աշ նա նա ցան գա րի, 369 հա գար
նա նա ցան գա րի և 15 հա հա ճար: Տա
վու շի մարզ պե տա րա նի գյու ղատն
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան 
վար չութ յան պետ Վա ղար շակ Սու քո
յա նի տե ղե կաց մամբ՝ 7373 հա ցան քա
տա րա ծութ յուն նե րից, այ սօր վա դրութ
յամբ, հնձվել է շուրջ 1035 հեկ տա րը, 
ո րից՝ մոտ 600 հեկ տա րը աշ նա նա ցան 
գա րի, 435 հեկ տա րը՝ աշ նա նա ցան 
ցո րեն: Ընդ հա նուր առ մամբ, տա րին 
բա րեն պաստ է գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար և, նա խորդ 
տար վա հա մե մատ, այս տա րի ակն
կալ վում է բարձր բերք: 

§Արտհն ձին զու գա հեռ, մար զում 
ըն թա նում են նաև խոտհն ձի աշ խա
տանք նե ր: Հու լի սի 10ի դրութ յամբ 
հա վաք վել է շուրջ 13500 տոն նա խոտ:  
Թե պետ այս տա րի, ՓØՁԶԱԿի ծրագ
րով, լի զին գով § Նի վա¦ մակ նի շի եր
կու հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն 
ենք ձեռք բե րել, սա կայն կոմ բայն նե րի 
ձեռք բեր ման և մե քե նատ րակ տո րա յին 
հա վա քա կա յա նի թար մաց ման խնդիր 
դեռևս ու նենք¦, նշում է գյուղ վար չութ
յան պե տը:
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Համայնքային դասընթացներ՝ 
«Գյուղատնտեսական արտադրության 

արդյունավետության բարձրացում» թեմայով
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Վորլդ Վիժն ՄԲԿ Թա լի նի ՏԶԾ-ում ընդգրկ ված հա մայնք նե րում կա րո ղութ-
յուն նե րի հզո րաց ման նպա տա կով, §Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում¦ թե մա յով ու սու ցո ղա կան սե մի նար դա սըն-
թաց նե րի կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տու կազ-
մա կեր պութ յուն էր ընտր վել Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿ-ը: ԳԱՄԿ-ն  ու նե նա լով խորհր-
դատ վա կան նյու թե րի հա րուստ բա զա և ն մա նօ րի նակ ծրագ րե րի մշակ ման 
բազ մամ յա փորձ, հա մա ձայ նեց նե լով Վորլդ Վիժն ՄԲԿ Թա լի նի ՏԶԾ-ի հետ, 
§Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում¦ թե-
մա յով դա սըն թաց նե րի հա մար տպագ րել էր` §Գ յու ղատն տե սութ յան ար տադ-
րութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում¦, §Արդ յու նա վետ հո ղա գոր ծութ յան 
վա րում¦ և §Արդ յու նա վետ ա նաս նա պա հութ յան վա րում¦ տե ղե կատ վա կան 
գրքույկ նե րը:

Ու սու ցո ղա կան սե մի նար նե
րը՝ Թա լի նի, Ար տե նի, Øաս տա րա, 
Ներ քին Բազ մա բերդ, Ցա մա քա
սար, Ոս կե թաս, Կաթ նաղբ յուր, 
Դավ թա շեն հա մայն քե րում կազ
մա կեր պել էին՝ Ա րա գա ծոտ նի 
ԳԱØԿի Թա լի նի տա րա ծաշր ջա նի 
խորհր դա տու նե րը: Հո ղա գոր ծութ
յան դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում, 
ընտր ված շա հա ռու նե րին հո ղա
գոր ծութ յան ա ռա ջա վոր տեխ
նո լո գիա նե րին ծա նո թաց նե լու 
նպա տա կով, կազ մա կերպ վել էր 
այ ցե լութ յուն Ա րա գա ծա վա նում 
գոր ծող § Ծի րա նուտ¦ ՍՊԸի օր գա
նիկ այ գի, որ տեղ մաս նա կից նե րը 
ծա նո թա ցան ծի րա նե նու, դեղ ձե
նու, սա լո րե նու մշա կութ յան օր գա
նիկ ե ղա նա կին, ո ռոգ ման արդ յու
նա վետ տեխ նո լո գիա նե րին: 

Ա նաս նա պա հութ յան դա սըն
թաց նե րի ըն թաց քում ընտր ված 
շա հա ռու նե րի հա մար ա նաս նա
պա հութ յան ա ռա ջա վոր տեխ նո
լո գիա նե րին ծա նո թաց ման՝ նպա տա կով` կազ մա կերպ վեց այ ցե լութ յուն Աշ տա
րա կի տա րա ծաշր ջա նի Ղա զա րա վան հա մայն քի թռչնա բու ծա կան ֆեր մա  և  
ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն, որ տեղ մաս նա կից նե րը ծա նո թա ցան թռչուն նե
րի, ձկնե րի խնամ քի, կե րակր ման ու պահ ված քի ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րին:

 Սոս Հա րո յան

Գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաները Արգել համայնքի ֆերմերների 
համար այսուհետ հասանելի  են

Համայնքի ղեկավար Øաթևոս 
Ավագյանը վավերացնում 
է ծրագրի իրականացման 
համագործակցության 
համաձայնագիրը

Նոր կառուցված 100 մ 2 

մակերեսով պոլիէթիլենային 
ջորմոցը Արգել համայնքի 
նախակրթարանի բակում

Øարգերի պատրաստման 
պրակտիկ դասընթացի 
իրականացում HDP 
փորձագետի կողմից:

«Հ յու ման Դիգ նի թի Ընդ 
Փիս» Բա րե գոր ծա կան Հիմ
նադ րա մը (HDP), 2015թ.ի 
մա յի սի 20ից, Շ վեյ ցա րիա յի 
զար գաց ման և հա մա գոր
ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ
յան (SDC) ֆի նան սա վոր
մամբ,  ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
Ար գել հա մայն քում ի րա կա
նաց նում է « Կեն սա մա կար
դա կի բա րե լավ ման քայ լեր 
Ար գել հա մայն քում»  8 ամս
յա ծրա գիր:

Ծ րագ րի նպա տակն է՝ 
բան ջա րե ղե նի մշա կութ յան 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր
ման ( Միթ լայ դե րի մե թոդ), 
բարձր բեր քատ վութ յուն ու
նե ցող սոր տե րի մշա կութ յան, 
ինչ պես նաև ֆեր մեր նե րի 
հա մար կազ մա կերպ վող կա
րո ղութ յուն նե րի հզո րաց մանն 
ուղղ ված դա սըն թաց նե րի մի

ջո ցով, ա պա հո վել ե կամ տի 
կա յուն աճ, ո րը կնպաս տի 15 
ըն տա նիք նե րի (60 շա հա ռու
ներ) բա րե կե ցութ յանն ու հա
մայն քի զար գաց մա նը: 

Բա ցի այդ, որ պես գյու
ղատն տե սա կան  մշա կա
բույ սե րի մշա կութ յան այ
լընտ րան քա յին մե թոդ, HDP  
Հիմ ադ րա մը նա խա ձեռ նել 
է Ար գել հա մայն քում շա հա

գոր ծել կա թի լա յին ո ռոգ
մամբ, ջեր մախ նա յող, բարձր 
բեր քատ վութ յուն ա պա հո վող 
պո լիէ թի լե նա յին 100 քմ. թա
ղան թա պատ ջեր մոց, ո րից 
ստաց ված բեր քը՝ լո լիկ, վա
րունգ, պղպեղ ամ բող ջութ
յամբ պետք է հատ կաց վի հա
մայն քի նա խակր թա րա նին՝ 
որ տեղ այժմ հա ճա խում են 
թվով 80 սա ներ: 

Այս ուղ ղութ յամբ, HDP –ն 
սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել է 
տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ, արդ յուն քում՝ հա մայն
քա պե տա րա նը հա մա ձայ նել 
է հա մա ֆի նան սա վո րել նա
խա ձեռ նութ յու նը և ջեր մո ցի 
կա ռուց ման հա մար՝ որ պես 
հա մայն քի ներդ րում, տրա
մադ րել 1 մլն  ՀՀ դրամ:  

Հարկ է նշել, որ ծրագ

րի շրջա նակ նե րում Ար գե լում 
ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց
վե լու է նաև ոչ ա վան դա կան 
գյու ղատն տե սա կան  մշա կա
բույ սի ՝բ րոկ կո լիի  մշա կութ
յուն: 

Ի րա կա նաց վող ծրագ րի 
կար գա խոսն է՝ օ ժան դա կել 
հա մայն քին, ի րենց մի ջոց նե
րով հո գալ ի րենց խնդիր նե րը, 
կի րա ռել նոր տեխ նո լո գիա
ներ և  արդ յու նա վետ օգ տա
գոր ծել տե ղի ռե սուրս նե րը: 

Հա մոզ ված ենք, որ ծրա
գի րը կխթա նի հա մայն քում 
բնակ վող  այլ ֆեր մեր նե րի՝ 
հստակ հա ջող ված տեխ նո լո
գիա ներն ըն դօ րի նա կե լու  և  
ի րենց տնա մեր ձե րում կի րա
ռե լու  գոր ծին:

Սար գիս Մա նուկ յան
Ծ րագ րի ղե կա վար

Ամենակարևոր ներդրումը կրթության 
հնարավորություն ստեղծելն է
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Ըն դուն վե լով ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի 
ու սուց ման կենտ րո նի Ագ րո բիզ նե սի 
մա գիստ րո սա կան ծրա գիր (MAB), ես 
հայտն վե ցի մի աշ խար հում, որ տեղ բո-
լոր հ նա րա վո րութ յուն նե րը ստեղծ ված 
են նոր սերն դի հա մար` խի զա խե լու և 
հա ջո ղութ յան  հաս նե լու: Սա կրթա կան 
այն պի սի մի ջա վայր է, որ տեղ պատ-
րաս տում են ա ռաջ նորդ ներ և 
արհեստավարժներ, և  որ տեղ 
բո լո րը հա վա տա ցած են, որ 
նո րա րա րա կան կրթութ յունն 
է այն ա մե նա կար ևոր գոր ծո-
նը, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր 
է հաս նել հա սա րա կութ յան 
ընդ հա նուր բա րօ րութ յա նը:

MAB ծրա գիրն ինձ հա
մար ամ բողջ կյան քի հա մար 
ար ված ներդ րում է, քան զի 
ար դիա կան, նո րա րա րա կան 
և գոր ծա րար ուղղ վա ծութ
յուն ու նե ցող ու սում նա կան 
պլա նը և մի ջազ գա յին ո րա
կա վո րում ու նե ցող դա սա
խո սա կան կազ մի ա մե նօր յա 
ա ջակ ցութ յու նը ե զա կի են ոչ միայն 
Հա յաս տա նում, այլև ամ բողջ տա րա
ծաշր ջա նում: Այս հաս տա տութ յու
նը մեզ կրթում և սո վո րեց նում է լի նել 
ինք նու րույն մտա ծող ներ և բիզ նե սում 
արդ յու նա վետ ո րո շում ներ կա յաց նող
ներ: Այս տեղ մենք գի տակ ցում ենք 
գի տե լի քի ի րա կան ու ժը: Ընդ ո րում, 
խոս քը միայն լսա րա նա յին կրթութ յան 
մա սին չէ, այլ նաև` ու սում նաար տադ
րա կան պրակ տի կա նե րի և, որ շատ 
կար ևո րում եմ, գյու ղատն տե սութ յան 
և  ագ րո բիզ նե սի ո լոր տում գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րին մաս նակ ցե
լու հնա րա վո րութ յան: Այս բո լո րը մեզ 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս բնա կա
նոն զար գա ցում ապ րել որ պես ե րի տա
սարդ արհեստավարժ ներ:

Ես եր ջա նիկ եմ, որ մեկ տա րի 
ա ռաջ հայտն վե ցի Ագ րո բիզ նե սի ու
սուց ման կենտ րո նի մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րի` ծանր, բայց ստեղ ծա րար աշ

խա տան քով լի մի ջա վայ րում: Սա կայն 
իմ այս մեծ ցան կութ յու նը կա րող էր 
չի րա կա նա նալ, ե թե ես չստա նա յի Հով
նան յան հիմ նադ րա մի կրթա թո շա կը: 
Ընդ ո րում, հա ջո ղութ յան այս դու ռը 
բաց վեց ոչ միայն իմ, այլև իմ մի քա նի 
հա մա կուր սե ցի նե րի առջև: Այս կրթա
թո շա կը ներդ րում է ոչ միայն իմ և  ըն

կեր նե րիս ա պա գա կա րիե րա յում, այլև` 
առ հա սա րակ մեր երկ րի ա պա գա յում: 
Ի՞ն չը կա րող է լի նել ա վե լի ար ժե քա վոր 
ներդ րում, քան` կրթութ յու նը: 

Ես մտա դիր եմ մա գիստ րո սա
կան կրթութ յունս ա վար տելուց հե տո 
փոր ձել ստեղ ծել սե փա կան բիզ նես: 
Վս տահ եմ, որ Հա յաս տա նի գլխա
վոր հարս տութ յու նը կրթված ե րի տա
սար դութ յունն է: Հ րայր և Ան նա Հով
նան յան հիմ նադ րա մը ա մե նա կար ևոր 
ներդ րումն են ա նում այ սօր` կրթութ յան 
հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լով տես լա
կան ու ա ռաջ նոր դի տա ղանդ ու նե ցող 
ե րի տա սարդ նե րի հա մար, ով քեր վա ղը 
կար ևոր ո րո շում ներ են ըն դու նե լու երկ
րի տնտե սութ յան ու հան րա յին կյան քի 
տար բեր բնա գա վառ նե րում:

Գո հար Սա հակ յան
ՀԱԱՀ ԱՈՒԿի մա գիստ րա տու րա յի 

ու սա նող
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ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻՆ ԳՐԱՎՈՒՄ Է ԱՆԱՐԱՏ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԸ

 Մեր հան րա պե տութ յու նում խո շոր եղ ջե
րա վո րի բաց պահ ված քը (ո րը նաև 40+40 
պահ վածք են ան վա նում) ար դեն գրե թե մեկ 
տաս նամ յակ է, ինչ ա ռան ձին վայ րե րում կի
րառ վում է: Սա կայն, հա վա նա բար, տար բեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կա տար
ված փոր ձար կում երն այդ պես էլ, որ քան մեզ 
հայտ նի է, չեն ամ փոփ վել,  մատ չե լի չեն դար
ձել մաս նա գետ նե րի լայն շրջա նակ նե րում: Են
թադր վում է, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, հան րա
պե տութ յան մաս նա գետ նե րի կող մից դրա կան 
գնա հատ վե լով՝ այ նու ա մե նայ նիվ այն տա րա
ծում չգտավ, թերևս այն պատ ճա ռով, որ տեխ
նո լո գիան նա խա տես ված է գլխա վո րա պես 
մսա տու ցե ղե րի հա մար:  

Այ նու ա մե նայ նիվ, նշված շատ կար ևոր ա ռա վե
լութ յուն ներ ու նե ցող տեխ նո լո գիա յի հե տա գա զար
գա ցում ու տա րա ծու մը, թերևս, վե րը նշված ա ռու
մով, կնպաս տի բնա գա վա ռի զար գաց մա նը, իսկ 
մեր մա մու լում  պար բե րա բար տպագր վող նյու թերն 
ու մտքե րի փո խա նա կու մը ժա մա նա կին կվե րաց նեն 
դրա հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րը:

Որ պես օ րի նակ՝ դի տար կենք ոչ թե մսա յին 
ա նաս նա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա
տար նե րի` Ավստ րա լիա յի և Միաց յալ Թա գա վո րութ
յան փոր ձը, այլ՝ սկսնակ Ղա զախս տա նի, նաև նրա 
հա մար, որ վեր ջի նիս բնա պայ ման նե րը բա վա կան 
մոտ են մեր լեռ նա յին շրջան նե րին, որ տեղ էլ՝ նպա
տա կա հար մար գտնե լով բաց պահ ված քը,  ի րա կա
նաց վել են վեր ջին տա րի նե րի հա մա պա տաս խան 
ծրագ րե րը:

Ղա զախս տա նում 2011 թ.ի ա վար տին, ծրա գի
րը մեկ նար կեց՝ 373 գլուխ ան գուս ցե ղի խո շոր եղ
ջե րա վո րի  ներկր մամբ, ո րը մսա յին ա նաս նա բու
ծութ յան ա ռա ջա տարն է: Ծ րագ րի նպա տակ ներն 
էին՝ հնա րա վո րինս նվա զեց նել մսի ինք նար ժե քը և,  
ա նաս նագլ խա քա նա կի ա ճի հետ  (այժմ այն հա սել է 
3500ի, ո րից՝ 2300ը  մայ րա կան կազմ է), դի վեր

սի ֆի կաց նել տնտե սութ յուն ներն, ըստ նեղ մաս նա
գի տա կան կողմ ո րոշ ման, այն է վե րար տադ րութ
յուն, բտում, ար տադ րող նե րի բու ծում, ին տեն սիվ 
կե րակր ման տեխ նո լո գիա նե րի 
մշա կում և կի րա ռում: Միև նույն 
ժա մա նակ կեն դա նի նե րի բնազ
դը ամ բողջ ծրագ րի ըն թաց քում 
հա մար վել է ո րո շիչ` բո լոր տե
սա կի ո րո շում ե րի ըն դուն ման 
ըն թաց քում:

Ա զատ ա րա ծեց ման ըն թաց
քը տևել է կես տա րուց ա վե լի` 
մա յի սից  մինչև նո յեմ բեր, է լեկտ
րա կան հո վիվ ե րով կա հա վոր
ված 6000 հա տա րած քում, ո րի 
ընդ հա նուր պա րա գի ծը կազ մել է 
300 կմ, իսկ նոս րաց ված տե ղե
րը վե րա կանգն վել են բազ մամ յա 
խո տե րի պար բե րա կան ցան քով: 
Նո յեմ բե րից մինչև ապ րիլ կեն
դա նի նե րը պահ վել և կե րակր վել 
են նույն պես բաց տա րածք նե
րում, սա կայն ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում, ո րոնք են՝ 10 
0Cից բարձր ջեր մաս տի ճա նը և 1820 մ/վ ա րա գութ
յամբ քա մին, օգ տա գործ վել է կամ բնա կան ռե լիե
ֆը, կամ՝ հա տուկ քա մա պաշտ պան պա րիսպ ներն ու 
ա նաս նա կե րի հա կե րը:

Շատ ար ժե քա վոր կա րե լի է հա մա րել Կա նա դա
յից ըն դօ րի նակ ված փոր ձը (swathbale grazing), երբ 
հա ցա հա տի կա յին նե րի (գա րի, վար սակ) ծղո տը կամ 
բազ մամ յա խո տը լա սե րով թողն վում է դաշ տում, որ
տեղ կեն դա նին` է լեկտ րա պա րիսպ նե րով ուղ ղորդ
ված, դրանք հեշ տութ յամբ գտնում է: 

Մ նում է ջրի հար ցը, ո րի լու ծու մը նույն պես ե կել է 
Կա նա դա յից. փոր վում է հո րա տանցք, տե ղադր վում 
են խմոց ներ, ո րոնք լցվում են ար ևա յին է ներ գիա յով 
աշ խա տող պոմ պե րի մի ջո ցով, ո րոնք էլ, ի րենց հեր
թին, գոր ծի են դրվում խմոց նե րի շուրջ շարժ գրան

ցող տվիչ նե րով: Վեր ջին ներս նաև կար գա վո րում են 
ջրի մա կար դա կը: Փո թո րիկ նե րի պա րա գա յում հա
մա կար գը գոր ծում է ար ևա յին է ներ գիա յով նա խօ

րոք լից քա վոր ված մարտ կոց նե րով կամ դի զելգե նե
րա տո րի մի ջո ցով:

Խո շոր եղ ջե րա վո րի  ա ճեց ման տեխ նո լո գիան, 
ո րի ա ռա ջին փուլն է՝ 1315 ամ սա կան ցլիկ նե րով 
բեղմ ա վո րու մը, այն պես է տար վում, որ երկ րորդ 
փու լը` ծի նը, տե ղի ու նե նա (ի դեպ՝ մար դու նվա զա
գույն մաս նակ ցութ յամբ) մա յիսհու նի սին: Եվ ար
դեն փթթող ա րո տա վայ րե րում մատ ղա շը մայ րա
կան կա թի հետ ստա նում է նաև լիար ժեք սնունդ: 
Դ րանք թե պետ ի րենց քա շով փոքրինչ զի ջում են 
ստա ցիո նար պայ ման նե րում ծնված ցե ղա կից նե րին, 
բայց փո խա րե նը՝ ծի նը շատ թեթև է անց նում, ո րը 
ծրա գիրն ի րա կա նաց նող նե րը՝ միս/ճարպ ի դեա լա
կան հա րա բե րութ յան հետ միա սին, ի րենց գլխա վոր 
նվա ճում են հա մա րում:

Վ  Հ

 Գե ղար քու նի քի մար զի Թ թու ջուր հա մայն-
քի գե ղա տե սիլ բնութ յու նը, սառ նո րակ աղբ-
յուր ներն ու մա քուր օ դը հա ճե լիո րեն զար մաց-
նում են գյուղ ժա մա նած զբո սաշր ջիկ նե րին: 
Բա ցի այդ, բու ժա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
§Թ թու ջուր¦ կոչ վող աղբ յուր նե րը նույն պես 
գրա վիչ պայ ման ներ են ստեղ ծում հան գիստն 
այս տեղ անցկացնող զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար:

Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ գյու ղում գոր
ծում է մեկ հյու րա տուն, իսկ ա ռա ջի կա յում 
դրանց թի վը կա վե լա նա ևս  ե րե քով: Վեր ջին
ներս, ՓØՁի տրա մադ րած դրա մաշ նորհ նե րով, 
հա մա պա տաս խա նեց վում են մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րին: §Ար վում է հնա րա վո րը, որ
պես զի գրա վիչ պայ ման ներ ստեղծ վեն Եվ րո
պա յից և  աշ խար հի այլ երկր նե րից ժա մա նող 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար: Գ յու ղա կան զբո
սաշր ջի կին այ սօր ա վե լի շատ հե տաքրք րում 
է մեր ապ րե լա կեր պը, պայ ման նե րը, կեն ցա
ղը: Զ բո սաշր ջիկ ներն ա ռա վել կար ևո րում են մա քուր 
սննդամ թեր քի առ կա յութ յու նը, ին չը և  ար տադր վում 
է Թ թուջ րում¦, ա սում է գյու ղա պետ Վի գեն Սա հակ
յա նը: Ի դեպ, զբո սաշր ջութ յան այդ փոք րիկ ժա մա
նա կա հատ վա ծը նրանք անց են կաց նում գյու ղա կան 
կո լո րի տով հա րուստ մի ջա վայ րում: Ա ռա վոտ վաղ 
արթ նա նում են գյու ղաբ նակ նե րի հետ, մաս նակ ցում 
կթի աշ խա տանք նե րին, այ նու հետև` կա թի վե րամ
շակ ման գոր ծըն թա ցին: Ա կա նա տես են լի նում, թե 
ինչ պես է ա նա րատ կա թը, տնա յին պայ ման նե րում, 

վե րած վում կաթ նամ թեր քի: Եվ, ի վեր ջո, զբո սաշր ջիկ
նե րը ճա շա կում են  պատ րաստ ված կաթ նամ թեր քը: 
Գ յու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում կգոր ծեն 
նաև լճա կա յին տնտե սութ յուն ներ, որ տեղ բուծ վե լու 
են տար բեր ձկնա տե սակ ներ: Ա ռայժմ ըն թա նում են 
ձկնա տե սակ նե րի ընտ րութ յան փորձ նա կան աշ խա
տանք նե րը: Զ բո սաշր ջիկ նե րի հա մար պայ ման ներ են 
ստեղծ վում տե ղում ձկնե ղե նից տար բեր կե րակ րա
տե սակ ներ պատ րաս տե լու հա մար: Գ յու ղա միջ յան 
գե տակ նե րը նույն պես հա րուստ են ձկնա տե սակ նե
րով, հետևաբար զբո սաշր ջիկ նե րը կա րող են զբաղ վել 

նաև սի րո ղա կան ձկնոր սութ յամբ:
Ձիար շավ նե րի կազ մա կերպ ման նպա

տա կով, գյու ղում խնա մում են 30 ձի, ո րոնց 
հետ ա ռայժմ վար ժեց ման աշ խա տանք ներ են 
տար վում: §Ջան քեր չենք խնա յում, որ պես զի 
զբո սաշր ջիկ նե րի ժա մա նա կը հա գե ցած լի նի 
հե տաքր քիր մի ջո ցա ռում նե րով: Գ յու ղա կան 
տու րիզ մի բարձր մա կար դա կով կազ մա կերպ
ման հա մար գյու ղում օ րերս, ՓØՁի կող մից 
անց կաց վե ցին ու սու ցո ղա կան դա սըն թաց ներ: 
Ինչ պես միշտ, յու րա քանչ յուր նոր ի րա կա նաց
վող ծրա գիր դժվա րութ յուն նե րով է ա ռաջ ըն
թա նում, սա կայն, ի վեր ջո, ագ րո տու րիզ մը մեր 
գյու ղում կզար գա նա և  արդ յունք կա պա հով վի: 
Իսկ դրա հա մար առ կա են բո լոր նա խադր յալ
նե րը¦, եզ րա հան գում է գյու ղա պե տը: Գ յու
ղում  զար գաց ման մի տում ու նի նաև մեղ վա
բու ծութ յու նը, ար տադր վում է ալպ յան գո տու 
բազ մա ծաղ կա յին մեղր, որն, ըստ գյու ղա պե

տի, ի րաց վում է ա ռանց դժվա րութ յուն նե րի, քա նի որ 
տնտե սութ յուն ներն ու նեն ի րենց մշտա կան գնորդ
նե րը: Øեղ վա բու ծութ յու նը նույն պես ագ րո տու րիզ մի 
հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող ուղ ղութ յուն նե րից 
մեկն է: Իսկ ինչ վե րա բե րում է §Թ թուջ րին¦ ա պա այն 
կա րող է նաև բու ժա մի ջոց հան դի սա նալ մաշ կա յին 
հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար, 
ին չը կլի նի ա մե նա մեծ ա նակն կա լը:

Նել լի Սա հակ յան
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Ա րո տա վայ րե րի բու սա կան հա
մա կար գերն, ան շուշտ, տա րի նե րի ըն
թաց քում հար մար վել են տե ղան քին ու 
ե ղա նա կա յին պայ ման նե րին, բայց կլի
մա յի ան ցան կա լի փո փո խութ յուն նե րը, 
օ րի նակ, եր կա րատև ցրտերն ա ռանց 
բա վա րար ձնա ծած կի, կա րող են լուրջ 
վաս հասց նել բու սա կա նութ յա նը, ին
չը պետք է հաշ վի առ նել և լ րա ցան քերն 
այ սու հետև կա նո նա վոր դարձ նել:

Ձ մե ռ ման լավ հնա րա վո րութ յուն
ներ ու նեն` ան գամ տևա կան ցուրտ 
ձմեռ վա պայ ման նե րում, մար գա գետ
նա յին սի զա խո տը, մար գա գետ նա յին 
շյու ղա խո տը և մար գա գետ նա յին դաշ
տավ լու կը: Իսկ ծած կույ թի դի մաց կու
նութ յա նը էա պես վա սում են ուշ աշ
նա նա յին ա րա ծե ցում ու հա րը, տաք 

խո նավ ե ղա նա կը, միա կող մա նի պա
րար տա ցու մը` հատ կա պես ա նօր գա
նա կան ա զո տա կան պա րար տան յու թե
րով: Վեր ջին պա րար տա ցու մը պետք է 
կա տար վի օ գոս տո սի կե սե րին: Մինչ
դեռ գո մաղ բը` ցամ քա րով կամ ա ռան
ձին, կա րե լի է տալ թե հոկ տեմ բե րի 
վեր ջին` ա րա ծե ցում ա վար տե լուց հե
տո, թե ձմեռ վա ըն թաց քում, սա կայն 
ոչ ա վե լի, քան հեկ տա րին 1015 մ3, քա
նի որ թե կո րուստ նե րը մեծ կլի նեն, թե 
մի ջա վայ րը` հատ կա պես ստոր գետն
յա ջրե րը կաղ տոտ վի: Ե թե գո մաղ բի 
հե ղուկ ֆրակ ցիան մե զի հետ միա սին  
ա ռանձ նաց վել է, այդ միաց յալ հե ղուկ 
ֆրակ ցիան,  որ պես պա րար տան յութ 
օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ, լա գու նա նե
րում պետք է պահ վի ոչ պա կաս՝ քան 
6 ա միս:

Աշ նա նը ա րո տա վայ րե րի հա մար 
ա մե նան պաս տա վո րը ցուրտ ար ևա յին 
ե ղա նակն է, երբ բույ սե րը հնա րա վո
րութ յուն ու նեն ձմե ռու մը նպաս տա վոր 
դարձ նե լու հա մար շա քար ներ սին թե

Ա րա գա ծոտ նի մար զի Սա սու նիկ գյու ղը 
հիմ ադր վել է 1960 թ.: Գ յու ղից 3 կմ հա րավ 
ար ևելք պահ պան վել է մ.թ.ա. 2րդ հա զա
րամ յա կի « Սա սու նի կի դաշտ» ամ րո ցը: Ա ռա
ջին բնա կիչ նե րը ե ղել են սա սուն ցի ներ՝ ե կել 
են Վե րին Սա սու նի կից: Շուրջ 4000 բնակ
չութ յուն ու նե ցող հա մայն քում հիմ ա կա նում 
զբաղ վում են խա ղո ղա գոր ծութ յամբ, ծի րա նի 
ու հա ցա հա տի կա յին  մշա կա բույ սե րի մշակ
մամբ: 2008 թ., հա մայն քի ղե կա վար ընտր
ված Ար ման Մար գար յա նի հետ ևո ղա կան աշ
խա տան քի արդ յուն քում հա մայն քում լայ նա
ծա վալ աշ խա տանք ներ են կա տար վել: Այս 
և  այլ հար ցե րի շուրջ զրու ցել եմ  հա մայն քի  
ղե կա վա րի հետ:

- Պա րոն Մար գար յան, այս տա րի բեր քատ-
վութ յան ինչ պի սի՞ ցու ցա նիշ ներ կգրանց վեն: 

Ն շեմ, որ նա խորդ տա րի, ցա վոք սրտի,  ցրտա
հա րութ յան պատ ճա ռով բեր քի շատ մեծ կո րուստ 
ու նե ցանք, ո րը սա կայն պե տութ յան կող մից սուբ սի
դա վոր վեց.  զիջ վեց հո ղի հար կի և ջ րի գու մա րի մի 
մա սը: Այս տա րի չա փից ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ 
բերք ու նենք: Սկս վել է ծի րա նի բեր քա հա վա քը, այս 
տա րի նաև՝ ար տա հա նում է մե ծա քա նակ: Ներ կա 
պա հին ՌԴից, Վ րաս տա նից ժա մա նած մե քե նա նե
րը տե ղա փո խում են 150200 դրա մով գնված ծի րա
նը: Մեզ մոտ ա ռա ջին ան գամ է, որ մար դիկ կա րո
ղա նում են նմա նա տիպ ձևով վա ճա ռել ի րենց բեր քը: 
Նախ կին տա րի նե րին խնդրում էին որ ևէ գոր ծա րա
նի, որ 30 դրա մով ըն դու նի բեր քը: Ս պաս վում է խա
ղո ղի մեծ բերք: Ար դեն հա վա քել ենք հա ցա հա տի կը, 
մի ջի նը՝ 3540 ց/հա, ոչ մի տա րի այս պի սի բեր ք չենք 
ու նե ցել: Այս տար վա գար նա նա ցա նից հա վաք վել է 
27 ց/հա բերք, ու նենք 17 հա առ վույտ: Կորն գա նի 
սպա սե լիք նե րը չար դա րաց վեց, քա նի, որ բնակ լի
մա յա կան պայ ման ներն ան բա րեն պաստ էին գար
նա նա ցա նի հա մար: Մեզ մոտ հիմ ա կա նում կա
տա րում ենք աշ նա նա ցան, քա նի որ  գար նա նա ցան 
սեր մից ցածր բեր քատ վութ յուն է ստաց վում: 

Ներ կա պա հին գյու ղատն տե սութ յու նը գտնվում 
է կա յուն վի ճա կում:  Մեր հա մայն քում գտնվող 
«ԱՐՄԵՆԻԱ ՎԱՅՆ» գոր ծա րա նը բեր քի ըն դուն ման 
հա մար փրկութ յուն է, ինչ պես նաև հա մայն քից 120
130 աշ խա տող ներ կան ար տադ րութ յան ու շի նա րա
րութ յան ո լոր տում:

-  Հա մայն քում ոռգ ման և խ մե լու ջրի մա տա-
կա րար ման աշ խա տանք ներն ի՞նչ վի ճա կում են: 

Գյուղը ստա նում է բնա կա նոն ջրա մա տա կա րա
րում, ան գամ գյու ղի ա մե նա վեր ջին կե տում: Ու նեինք 
ջրագ ծե րի լուրջ խնդիր և կո րուստ ներն էին շատ, և  

օգտ վում էինք  խմե լու վատ ջրից: Նա խորդ  տա
րի Ա սիա կան բան կի մի ջոց նե րով 
10 կմ 300 մ  եր կա րութ յամբ նոր 
ջրագ ծեր են կա ռուց վել, ո րոնք ար
դեն հանձն ված են շա հա գործ ման: 
Խ մե լու ջրի խնդի րը ևս լուծ վել է, 
իսկ ո ռոգ ման ջրի խնդիր ու նենք, 
հին է ներ քին ցան ցը և  ա մեն տա րի 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վում ջրօգ տա գոր
ծող նե րին ջուր հասց նե լու հա մար: 

Այս պա հին հա մայն քի ոչ գա
զա ֆի կաց ված փո ղոց նե րում ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան «ԳԾԻԳ» ՊՀ կող մից ի րա
կա նաց վում են գա զի ֆի կաց ման 
աշ խա տանք ներ՝ շուրջ 11.5 կմ  եր
կա րութ յամբ:

-Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ-
վում ե րե խա նե րի, պա տա նի նե րի 
ա ռօր յան:

 Հա մայն քում գոր ծում են եր կու 
դպրոց ներ՝ « Կա րի նի»  և «Գ ևորգ 
Չաու շի» ան վան միջ նա կարգ դպրոց նե րը: Այս տա րի 
մա յի սի 25ին ու նե ցանք նո րա կա ռույց ման կա պար
տեզ՝ ֆի նան սա վոր ված Մեծ Բ րի տա նիա յի և « Հա
յաս տան հա մա հայ կա կան հիմ ադ րա մի» մի ջոց նե
րով, ինչպես նաև մեր հա մայն քի ներդրումերով: 

Ներ կա պա հին բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ են 
ըն թա նում:  Դպ րո ցի տա րած քում ու նենք  ֆուտ բո լի 
մար զահ րա պա րակ, ո րից բո լորն էլ օգտ վում են: Ու
նենք մշա կույ թի տուն,  պա րի խումբ՝ « Սա սու նիկ», 
ո րոնք ներ կա պա հին մաս նակ ցում են Ծաղ կա ձո
րում անց կաց վող փա ռա տո նին:  Մ շա կույ թի տու նը 
գե րա զանց վի ճա կում է գտնվում: Հան րա պե տութ
յան նա խա գա հի հրա տապ ծրագ րե րի շրջա նակ
նե րում, մարզ պե տա րա նի կող մից վե րա նո րոգ վել է 
այն, ու նենք դահ լիճ, գոր ծում են շախ մա տի, կար ու 
ձևի, պա րի խմբեր:

- Ի՞նչ ծրագ րեր  եք նա խա տե սել ի րա կա նաց-
նել  ա ռա ջի կա յում:

 Դի մել ենք մի քա նի հա սա րա կա կան, բա րե
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, որ պես զի բա
րե կար գեն գյու ղի կենտ րո նում գտնվող այ գի ն ցան
կա նում ենք կա նա չա պա տել, կա ռու ցել խա ղահ րա
պա րակ ներ, հա վա նա բար հա ջորդ հան դիպ մա նը 
կտես նեք, գոր ծըն թա ցը ըն թաց քի մեջ է:

Մեր հա մագ յու ղա ցի նե րը, վե րաբ նա կեց ված 
տար բեր տե ղե րից, շատ հաշտ և հա մե րաշխ են, 
խնա մի ներ և բա րե կամ եր են: Կուզենայի, որ ա վե լի 
շատ նվիր վեն ի րենց հո ղին  ու ի րենց գյու ղին: Ժո ղո

վուր դը մե զա նից ոչ հաց է ու զում, ոչ ջուր, պա հան
ջում է միայն վե րա բեր մունք, ո րը ստա նում են ա մեն 
օր:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

զել: Սա կայն պետք է միա ժա մա նակ 
հի շել, որ խո տա ծած կի ա վե լի քան 10 
սմ ձ յան տակ թող նե լը նույն պես ցան
կա լի չի, ո րով հետև այն ձնհա լից հե տո 
գա րու նը կդի մա վո րի ար դեն ֆու զա

րիո զով վա րակ ված, ին չը բա ցի նրա
նից, որ նվա զեց նում է կե րի ո րա կը և  
ու տե լիութ յու նը,  նաև բեր քատ վութ յան 
զգա լի անկ ման պատ ճառ է դառ նում:  

Վ  Հ
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«Գ յու ղում պետք է ապ րել ար ժա նա պատ վո-
րեն` օգ տա գոր ծե լով սե փա կան ռե սուրս նե րը: Մի 
փոքր ա ջակ ցութ յու նը բա վա կան է, որ պես զի գյու-
ղա ցին շա հագրգռ ված լի նի արդ յու նա վետ տնտե-
սութ յու նը վա րե լու: Իսկ հա ջո ղութ յուն նե րի կա րող 
է հաս նել միայն հա մախմբ ված աշ խա տե լով»,- 
ա սում է Ար զա կա նի գյու ղա պետ Նո րիկ Մով սիս-
յա նը:

Գ յու ղում ար տադր վում է մեծ քա նա կութ յամբ 
կաթ, բո լոր նա խադր յալ ներն առ կա են` կոո պե րա
տի վի ձևա վոր ման հա մար: «Գ յու ղատն տե սութ յու նը 
հի մա դար ձել է շա հու թա բեր, և դա այն պատ ճա ռով, 
որ գյու ղա ցին ար դեն շա հագրգռ ված է զար գաց նել 
ա նաս նա բու ծութ յու նը, մշա կել հո ղը: Ցան կա ցած 
գյուղ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, Ար զա
կա նը` նույն պես: Սո ցիա լա պես ա պա հով ված բնա
կիչ նե րը, որ պես կա նոն, ժա մա նա կին են կա տա րում 
բո լոր վճա րում ե րը, ո րի արդ յուն քում էլ ձևա վոր վում 
է գյու ղի բյու ջեն: Այդ դեպ քում, են թա կա ռուց վածք
նե րի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ հնա րա վոր է դառ
նում ի րա կա նաց նել ո րո շա կի ծրագ րեր: Իսկ դրան 
հաս նե լու հա մար պետք է ա վե լա նան գյու ղա ցի նե րի 
ե կա մուտ նե րը: Գ յու ղա ցին ե կել է այն հա մոզ ման, որ 
հա ջո ղութ յուն նե րին հաս նե լու միակ ճա նա պար հը` 
կոո պե րա ցիա յի ստեղ ծում է», նշում է գյու ղա պե
տը: Հար ևան Բջ նի, Ա լա փարս, Քա րա շամբ, Թե ղե
նիք, Բու ժա կան և  այլ գյու ղե րի հա մե մա տութ յամբ, 
Ար զա կա նը, հանգստ յան տնե րի և պան սիո նատ
նե րի շնոր հիվ, փոքր ինչ ա վե լի ա պա հով ված է աշ
խա տա տե ղե րով: Դ րա արդ յուն քում, գյու ղից ար տա
գաղ թող ներ, ինչ պես նաև մշտա կան բա ցա կա յող
ներ, գրե թե չկան: Նախ կի նում զար գա ցած այ գե գոր
ծութ յուն ու նե ցող Ար զա կա նում այժմ զար գաց ման 
մեծ մի տում ու նի ա նաս նա բու ծութ յու նը (խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նակն ար դեն հաս նում 
է 1100ի): Կա թի մթեր ման խնդրի լիար ժեք լուծ ման 
դեպ քում,  գյու ղա ցին շա հագրգռ ված կլի նի ա վե լաց
նել գլխա քա նա կը: Այս ա ռու մով, կա թի վե րամ շակ
ման փոքր ար տադ րա մա սի հիմ ադր ման անհ րա
ժեշ տութ յուն կա: Կա րե լի է մթե րել և վե րամ շա կել 
նաև գյու ղում ա ճող պտուղ ներն ու հա տապ տուղ նե
րը: Գ յու ղա պե տի կար ծի քով`կա յուն աշ խա տա տե ղե
րի ստեղծ ման դեպ քում, նո րաս տեղծ ըն տա նիք նե րը 
բնա կութ յուն չեն հաս տա տի Եր ևա նում կամ այլ քա
ղաք նե րում, դրա փո խա րեն կման գյու ղում և կ զար
գաց նեն ի րենց տնտե սութ յուն նե րը: 

Ար զա կա նում բնակ չութ յան թի վը մո տե նում 
է 3000ի` յու րա քանչ յուր տա րի ա վե լա նում է  710 
մար դ:

Ինչ վե րա բե րում է կոո պե րա տի վի ստեղծ մա
նը, ա պա գյու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, դրա հա մար 
առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ նա խադր յալ նե րը: Ար
զա կան ցի նե րը տես նում են Գե ղար քու նի քի և հան
րա պե տութ յան մի շարք այլ մար զե րի փոր ձը` կոո
պե րա տի վի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ: Ակ նա ռու են 
վեր ջին նե րիս ար ձա նագ րած հա ջո ղութ յուն նե րը թե 
տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման, և թե ա րո տա վայ րե րի բա
րե լավ ման ուղ ղութ յամբ: Շեշ տա կիո րեն բարձ րա ցել 
է կոո պե րա տիվ ե րի տնտե սա վար ման արդ յու նա վե
տութ յու նը, ինչն էլ ա վե լի է շա հագրգ ռում ար զա կան
ցի նե րին` հա մախմբ վե լու, ստեղ ծե լու կոո պե րա ցիա, 
հա մա տեղ լու ծե լու առ կա և ս պաս վե լիք խնդիր նե րը:

Նել լի Սա հակ յան

ՖԻՏՈՖՏՈՐՈԶ
 Հա րու ցի չը սունկ է: Կար տո ֆի լի ա մե նա տա րած

ված ու վնա սա կար հի վան դութ յուն նե րից է: Հա ճախ, 
ա ռան ձին տնտե սութ յուն նե րում, եր բեմն` ամ բողջ 
հան րա պե տութ յու նում, կար տո ֆի լի բեր քը դրա պատ
ճա ռով նվա զում է 5070 %ով: Կո րուստ նե րը հատ կա
պես զգա լի են խո նավ կլի մա ու նե ցող շրջան նե րում: 
Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է տերև նե րի և պա

լար նե րի վրա: 
Վ ե  գ ե  տ ա  ց ի ա 
յի ըն թաց քում, 
ս ո  վ ո  ր ա  բ ա ր , 
կ ա ր  տ ո  ֆ ի  լ ի 
ծաղկ ման փու լի 
սկզբում, տերև
նե րի եզ րե րին 
եր ևում են բա վա
կա նին խո շոր, 
մուգգոր շա վուն 

բծեր: Տեր ևի հա կա ռակ ե րե սին՝ բծի եզ րով, ա ռա ջա
նում է սպի տակ, ալ րան ման փառ: Վա րակ ված տերև
ներն ա րա գո րեն սևա նում, չո րա նում և մա հա նում են: 
Բույսն այր վածի տեսք է ըն դու նում: 

Պա լար նե րի վրա նկատ վում են գորշ կամ արճ ճա
մոխ րա վուն, թեթև սեղմ ված բծեր, ո րոնց տակ հյուս
ված քը նույն պես գորշ է և  ա մուր: Գոր շա ցու մը հյուս
ված քի խոր քում տա րած վում է ան հա վա սա րա չափ: 
Պահ պան ման ժա մա նակ այդ պի սի պա լար նե րի վրա 
զար գա նում է չոր փտու մը: Դաշ տում ֆի տոֆ տո րո զը 
զար գա նում է միայն     օ դի  բարձր հա րա բե րա կան 
խո նա վութ յան (75 %ից ոչ ցածր) կամ ջրի կա թի լի 
առ կա յութ յամբ: Հի վան դութ յան հա րու ցիչ սնկի զար
գաց ման հա մար նպաս տա վոր է ամ ռան երկ րորդ կե
սը, երբ ցե րե կը 2022 0C է, գի շե րը` 1012 0C: Ցո ղը և 
մա ռա խու ղը նպաս տում են նոր վա րա կին և դրա տա
րած մա նը: Բույ սի հա սակն այդ ըն թաց քում նույն պես 
նպաս տա վոր է: 

Հի վան դութ յու նը նկատ վում է, սո վո րա բար, հու
լիսօ գոս տո սին: Հի վան դութ յան սկզբնաղբ յու րը՝ հի
վանդ պա լար ներն են: Ու ժեղ վա րակ ված պա լար ներն 
ընդ հան րա պես չեն ծլում: Հի վանդ պա լար նե րը տա լիս 
են հի վանդ ծի լեր, և  այդ ե զա կի օ ջախ նե րից սուն կը 
հե տա գա յում տա րած վում է: Ֆի տոֆ տո րո զով վա
րակ վում են մշակ վող բո լոր սոր տե րը: Հո լան դա կան 
սոր տե րը մի ջակ վա րակ վող ներ են: 

Հան րա պե տութ յու նում ֆի տոֆ տո րո զը հա մար յա 
ա մեն տա րի ու ժեղ զար գա նում է Լո ռու մար զում: Սա
կայն, վեր ջին տա րի նե րին զգա լի վնաս է պատ ճա ռում 
նաև` Գե ղար քու նի քի, Տա վու շի, Կո տայ քի մար զե րում: 
Վ նա սը հա մե մա տա բար փոքր է` Ս յու նի քի, Վա յոց ձո
րի, Ա րա գա ծոտ նի և Շի րա կի մար զե րում: 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Տնկել միայն ա ռողջ պա լար ներ, կի րա ռել ցան
քաշր ջա նա ռութ յուն, պա րար տաց նել հան քա յին և  
օր գա նա կան պա րար տան յու թե րով (հատ կա պես` 
կա լիու մա կան), բուկ լի ցը կա տա րել ժա մա նա կին և 
խ նամ քով: Ֆի տոֆ տո րո զով ու ժեղ վա րակ ված դաշ
տե րում, բեր քա հա վա քից 46 օր ա ռաջ հնձել կար տո
ֆի լի փրե րը և հե ռաց նել դաշ տից: 

Բեր քա հա վա քը, ըստ հնա րա վո րութ յան, կա տա
րել  չոր ե ղա նա կին, ընտ րել և հե ռաց նել ֆի տոֆ տո
րո զով հի վանդ պա լար նե րը, իսկ նախ քան պա հես
տա վո րե լը, տնկան յու թը չո րաց նել: Վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում սրսկել 13 ան գամ, ըստ ո րում, ա ռա ջի նը` 
նա խազ գու շա կան, ան պայ ման կար տո ֆի լի ծաղկ
ման փու լի  սկզբում, հա ջորդ սրսկում նե րը (անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում)՝ 1014 օր ընդ մի ջում նե րով՝ 
ծախ սե լով հեկ տա րին 500600 լ  աշ խա տան քա յին հե
ղուկ: 

Սրս կում նե րը կա տա րել հետև յալ պատ րաս տուկ
նե րից որ ևէ մե կով,  փոխ նի փոխ` 1% բոր դո յան հե
ղուկ, Ռի դո միլ ØՑ72, Ռի դո միլ Գոլդ 68` 2.5 կգ/ հա 
նոր մա յով, անտ րա կոլ` 2 կգ/ հա, ակ րո բատ   ØՑ` 2 կգ/ 
հա, կուպ րոք սատ` 5 կգ/ հա, տա տու` 3 լ/ հա, կուր զատ` 
2 կգ/ հա և  այլն: Վե րը նշված մի ջո ցա ռում նե րը հա մա
տե ղե լի են կո լո րադ յան բզե զի դեմ ա ռա ջարկ վող մի
ջա տաս պան նե րի հետ:

 

 

 

 

 

 

ՄԱԿՐՈՍՊՈՐԻՈԶ
 Հա րու ցի չը սունկ է: Տերև նե րի վրա ա ռա ջա նում 

են չոր, մուգ շա
գա նա կա գու յն , 
կլո րա վուն բծեր: 
Սկզ բում բծերն 
ան կա նոն են, 
ցրված տեր
ևի մա կե րե սին, 
ա պա մե ծա նում 
են, ընդգր կում 
տեր ևի մա կե րե
սի կե սից ա վե լին: 
Պա լար նե րը վա րակ վում են հիմ նա կա նում բեր քա
հա վա քի ժա մա նակ, երբ կեղ ևը վնաս ված է: Պա լա րի 
վրա ա ռա ջա նում են քիչ սեղմ ված, մուգ գույ նի, հա
մար յա սև, թույլ փա ռով պատ ված բծեր:  Վա րակ ված 
պա լար նե րի մեջ թա փան ցում են նաև այլ միկ րոօր գա
նիզմ ներ, և պա լար նե րը փտում են: Եր բեմն հի վան
դութ յու նը շփոթում են ֆի տոֆ տո րո զի հետ, սա կայն 
չոր բծա վո րութ յու նը կամ մակ րոս պո րիո զը երևան է 
գա լիս հու նի սի կե սե րին, ծաղ կու մից 1520 օր ա ռաջ, 
և զար գա նում է ամ բողջ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում:

Հի վան դութ յան զար գաց մա նը նպաս տում է շոգ 
ու չոր ե ղա նա կին հա ջոր դող անձր ևա յին տաք ե ղա
նա կը: Ու ժեղ է զար գա նում, երբ հո ղում պա կա սում է 
կա լիու մը: Հի վան դութ յան տա րածման արեալը՝ Ա րա
րատ յան դաշ տից մինչև կար տո ֆի լի մշակ ման ա մե
նա բարձր շրջա նն է: 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Բու սա կան մնա ցորդ նե րը վե րաց նե լու նպա տա
կով կատարում են խոր վար և պտղա փո խութ յուն, 
ինչպես նաև՝ հան քա յին պա րար տան յու թե րի հա մա
լի րով, կա լիու մի բարձր չա փա բա ժին նե րով պա րար
տա ցում: Կո կո նա կալ ման փու լի սկզբում սրսկել բոր
դո յան հե ղու կի 1%ոց լու ծույ թով, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում, կրկնել 1012 օր ընդ մի ջում նե րով` ֆի տոֆ
տո րո զի դեմ օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ նե րով, 
ո րոնք արդ յու նա վետ են նաև մակ րոս պո րիո զի դեմ: 
Ե թե պայ քար է տար վում ֆի տոֆ տո րո զի դեմ, կա րիք 
չկա ա ռան ձին բու ժում մակ րոս պո րիո զի հա մար: 

Ա ռա ջարկ վում է կար տո ֆի լի ֆի տոֆ տո րո զի և 
մակ րոս պո րիո զի դեմ պայ քա րում կի րա ռել նոր, ա ռա
վել արդ յու նա վետ պատ րաս տուկ ներ. Ռի դո միլ Գոլդ 
պլյուս, ԹՓ` սրսկում 45 կգ/ հա, ե րեք ան գամ՝ վե գե
տա ցիա յի ըն թաց քում, Ռե վուս Տոպ, ԽԿ` սրսկում՝ 
0,50,6 լ/ հա, չորս ան գամ՝ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում, 
Պեր գա դո, ՋԴՀ, սրսկում՝ 45 կգ/ հա, չորս ան գամ՝ վե
գե տա ցիա յի ըն թաց քում, Կվադ րիս Øաքս, ԽԿ` 22,5 
լ/ հա, ե րեք ան գամ՝ վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում:

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ  կամ 
ԱՆՏԻՆՈՄԻՑԵՏԱՅԻՆ ՔՈՍ

Հա րու ցի չը` ակ տի նո մի ցետ նե րի տար բեր ներ կա
յա ցու ցիչ ներն են: 
Հի  վան դութ յու 
նը տա րած ված է 
հան րա պե տութ
յան կար տո ֆի
լա ցան շրջան նե
րում: Պա լար նե րի 
վրա մաշ կը տեղ
տեղ պատռ վում 
է, պա լա րը պատ
վում ոչ խոր ճեղ
քե րով, ո րտեղից էլ ներս են թա փան ցում միկ րոօր գա
նիզմ նե րը՝ դառ նա լով փտման պատ ճառ: 

Ընկ նում է պա լար նե րի ապ րան քա յին տես քը, 
530 %ով նվա զում օս լա յի պա րու նա կութ յու նը, ա վե
լա նում թա փո նը, նվա զում պա հու նա կութ յու նը: Հի
վան դութ յան հա րու ցի չը կու տակ վում է հո ղում, բու
սա կան մնա ցորդ նե րում, թարմ, չփտած գո մաղ բում 
և հետագայում պա րար տա ցու մը բա րեն պաստ պայ
ման ներ է ստեղ ծում   հի վան դութ յան զար գաց ման 
հա մար:

Ä7
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 Վեր ջերս Հա յաս տանն ան դա մագր վեց Եվ րո պա-
կան ա նաս նա բու ժա կան ֆե դե րա ցիա յին, ին չը լայն 
հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում մեր երկ րի հա մար` 
ծա նո թա նա լու ո լոր տին առնչ վող մի ջազ գա յին տե ղե-
կատ վութ յա նը, գի տա կան նո րույթ նե րին, ար տերկ րի 
փոր ձին: Նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել նաև մաս-
նա գետ նե րի փո խայ ցեր, փոր ձի փո խա նա կում, ինչ-
պես նաև կազ մա կեր պել գործ նա կան ու սու ցում ներ:

 Ֆե դե րա ցիա յի ա ռա ջար կով, Հա յաս տա նից եր
կու մաս նա գետ ա ռա ջի կա յում կա րող են վե րա պատ
րաստ վել Լե հաս տա նում, որ տեղ նրանց հա մար 
պայ ման ներ կստեղծ վեն` մաս նա գի տա կան հմտութ
յուն նե րը զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ: Øաս նա գետ նե րի 
գնա հատ մամբ, այ սօր վա դրութ յամբ, ա մե նա զար գա
ցած ա նաս նա բու ժութ յու նը հա մար վում է անգ լիա կա
նը, այ նու հետև` ֆրան սիա կա նը, ա մե րիկ յա նը և  այլն: 
Ֆե դե րա ցիա յի մաս նա կի հո վա նա վո րութ յամբ, կար
ճա ժամ կետ գործ նա կան ու սու ցում ներ են կազ մա կեր
պվում նաև Անգ լիա յում, ո րին մաս նակ ցե լու ա ռա ջարկ 
է ար վել նաև մեր մաս նա գետ նե րին: Ի դեպ, Հա յաս տա
նը ներ կա յաց նում էր ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն
նե րի թեկ նա ծու, §Վետ Լայն¦ ա նաս նա բու ժա կան կլի
նի կա յի տնօ րեն Վա հան Խա չատր յա նը, ով նույն պես 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տումն ան ցել է աշ
խար հի տար բեր երկր նե րում` Ֆ րան սիա յում, ԱØՆում, 
Բար սե լո նա յի հա մալ սա րա նի ա նաս նա բու ժա կան կլի
նի կա յում և  այ լուր: Արդ յուն քը ե ղավ այն, որ ե րի տա
սարդ մաս նա գե տը 2014թ. ի րա կա նութ յուն դարձ րեց 
իր վա ղե մի մտահ ղա ցու մը և Եր ևա նում ստեղ ծեց կեն
դա նի նե րի ա նաս նա բու ժա կան սպա սարկ ման 24ժամ
յա, ժա մա նա կա կից, եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող կլի նի կա:

Ն շենք նաև, որ Վա հան Խա չատր յա նը միա ժա
մա նակ §Հա յաս տա նի մանր կեն դա նի նե րի ա սո ցիա
ցիա յի¦ նա խա գահն է: Ար տերկ րում՝ ձեռք բե րե լով 
մաս նա գի տա կան հմտութ յուն, ԱØՆի ա նաս նա բու
ժա կան կլի նի կա նե րից մե կում աշ խա տե լու ըն թաց
քում, ո րո շում է կա յաց րել վե րա դառ նալ Հա յաս տան 
և  իր գի տե լիք նե րը ներդ նել հայ րե նի քում: §Ու զում էի, 
որ, ինչ պես աշ խար հի շատ երկր նե րում, մեր երկ րում 
նույն պես ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յունն ի րա կա
նաց վի բարձր մա կար դա կով: Øեր մաս նա գետ նե րը 
գի տե լիք նե րով չեն զի ջում ար տերկ րի ա նաս նա բուժ նե
րին: Օ րի նակ, §Վետ Լայն¦ կլի նի կա յում աշ խա տում են 
չորս ա նաս նա բույժ և մեկ աս պի րանտ: Բո լոր մաս նա
գետ ներն էլ, ու նե նա լով մաս նա գի տա կան կա րո ղութ
յուն նե րը հզո րաց նե լու ա ռա վե լա գույն ձգտում, վե րա
պատ րաստ վել են ար տերկ րում¦, պատ մում է Վա հան 
Խա չատր յա նը: Կ լի նի կա յում ստեղ ծվել է ժա մա նա կա
կից լա բո րա տո րիա, որ տեղ, տար բեր թես թե րի մի ջո
ցով, հաշ ված րո պե նե րի ըն թաց քում, ախ տո րո շում են 
կեն դա նու հի վան դութ յու նը: Կ լի նի կա յում կա տա րում 
են նաև կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, տար բեր վի
րա հա տութ յուն ներ, պայ ման ներ են ստեղծ վել նաև 
կեն դա նի նե րի ստա ցիո նար բուժ ման հա մար: Ի դեպ, 
§Վետ Լայն¦ում կա տա րում են նաև կեն դա նի նե րի չի
պա վո րում, ո րը գրանց վում է մի ջազ գա յին կայ քում: 
Øիա ժա մա նակ ի րա կա նաց նում են նաև մաս նա գի տա
կան խորհր դատ վութ յուն:

Աշ նա նը Հա յաս տա նում կկա յա նա ա նաս նա բու
ժա կան ա տամ նա բու ժութ յան թե մա յով մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղով, ո րին կմաս նակ ցի նաև այդ գծով Լե հաս
տա նից հրա վիր ված մաս նա գե տը: Ինչ վե րա բե րում 
է եվ րո պա կան ա նաս նա բու ժա կան ֆե դե րա ցիա յին 
Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յա նը, ա պա Վա հան Խա
չատր յա նի կար ծի քով, հայ մաս նա գետ նե րի հա մար 
լայն հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի աշ խար հում առ
կա տե ղե կատ վութ յան պա կա սը լրաց նե լու և  ո լոր տին 
առնչ վող նոր տպագր ված գրա կա նութ յա նը ծա նո թա
նա լու հա մար: §Øաս նա գե տը միշտ էլ սո վո րե լու և  իր 
գի տե լիք ներն  ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու անհ րա ժեշ
տութ յունն ու նի: Հա յաս տա նը նույն պես պետք է կա րո
ղա նա մի ջազ գա յին  չա փո րո շիչ ներ ա պա հո վել¦,  հա
վե լում է Վա հան Խա չատր յա նը:

Նել լի Սա հակ յան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ` ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 

ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄ

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

 

 

 

 

6Å     

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ 
ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

 Նոր մալ պահ ված պա լա րում վա րա կը ոչն չա նում 
է: Հի վան դութ յան զար գաց մա նը նպաս տում է բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը (արդ յու նա վետ է 25 0C և չոր ե ղա նա
կը): 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Իրականացվում է ցան քաշր ջա նա ռութ յուն, պտ
ղա փո խութ յուն,  հո ղի պա րար տա ցում՝ միայն փտած 
գո մաղ բով,      հիմ նա յին հո ղե րի պա րար տա ցում թթու 
պա րար տան յու թե րով` սու պեր ֆոս ֆատ, ծծմբաթթ
վա յին ա մո նիում և  այլն, ա ռողջ սերմ նան յու թի 
տնկում: 

ՌԻԶՈԿՏՈՆԻՈԶ ԿԱՄ ՍԵՎ ՔՈՍ
 Հա րու ցի չը սունկ է: Ռի զոկ տո նիոզն ար տա հայտ

վում է հիմ նա կա նում պա լար նե րի վրա` §սպի տակ 
ո տի կի¦ տես քով, պա լար նե րի մա կե րե սին կպած ոչ 
մեծ խո ցե րի ձևով: Սև քո սը` ռի զոկ տո նիո զը, կար տո
ֆի լի պա րե նա յին օգ տա գործ ման դեպ քում, հա մար յա 
վնաս չի հասց նում, քա նի որ խո ցե րը շատ մա կե րե
սա յին են, և թա փո նը չնչին է: Սեր մա ցու կար տո ֆի
լի հա մար ա ռա վել վտան գա վոր տե սա կը սև քոսն է: 
Վա րակ ված պա լար նե րով ցան քի դեպ քում, սկլե րո
ցիա նե րը (վա րա կող սպոր նե րը) ծլում են ու վա րա
կում ծի լե րը, ա ռա ջաց նե լով մանր, ներս ըն կած բծեր, 
ո րոնք հա ճախ ձուլ վում են օ ղա կաձև՝ ընդգր կե լով 
ծի լե րը, որոնք, սո վո րա բար, մա հա նում են` եր բեմն` 
մինչև հո ղի մա կե րես հաս նե լը: Այս եր ևույ թը հատ կա
պես նկատ վում է վաղ և խո րը ցան քի դեպ քում, երբ 
պա լա րը ցան վում է ոչ բա վա րար տա քա ցած հո ղում: 
Ամ ռա նը ռի զոկ տո նիո զը կա րող է նկատ վել ա վե լի մեծ 
բույ սե րի վրա, այս պես կոչ ված՝ §սպի տակ ո տի կի¦ 
տես քով, ընդ ո րում` ցո ղու նի ստո րին մա սը պատ վում 
է բնո րոշ սպի տա կա մոխ րա գույն թա ղան թով: Ռի զոկ
տո նիո զի սկզբնա կան վա րա կի աղբ յուր է հան դի սա
նում վա րակ ված սերմ նան յու թը: 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  

Կար տո ֆի լը տնկում են լավ մշակ ված, նա խա
պատ րաստ ված, բա վա րար (70Cից բարձր) տա քա
ցած հո ղում, ընտ ո րում` ծանր հո ղե րում` 68, թեթև 
հո ղե րում` մինչև 12 սմ խո րութ յամբ, հո ղի կեղ ևա
կալ ման դեպ քում կա տա րվում է փխրե ցում` ցան քից 
56 օր հե տո և մինչև ծլե լը, տնկել ռի զոկ տո նիո զից 
ա զատ, վա րա կա զերծ տնկան յութ, կի րա ռել պտղա
փո խութ յուն և ցան քաշր ջա նա ռութ յուն: 

ՕՂԱԿԱՎՈՐ ՓՏՈՒՄ
 Հան րա պե տութ յու նում տա րած ված բակ տե

րիալ հի վան դութ յուն է: Հա րու ցի չը  բակ տե րիա է: Ար
տա հայտ վում է բույ սի թա ռամ մամբ և պա լար նե րի 
փտմամբ: Թա ռա մու մը, սո վո րա բար, սկսվում է ծաղկ
ման հետ միա ժա մա նակ և շա րու նակ վում մինչև վե գե

տա ցիա յի վեր ջը: 
Սկզ բում թա ռա
մում է 12 ցո ղուն, 
ա պա` բո լո րը 
հեր թով: Ցո ղու
նի կտրված քում 
նկա տե լի է սևա
ցում, ո րը սեղ
մե լիս՝ մա ծու
ցիկ դե ղին լորձ 
է դուրս գա լիս: 
Պա լար նե րի վրա 

վա րակն ար տա հայտ վում է օ ղա կաձև և փո սի կա
վոր փտում նե րով: Օ ղա կաձ ևի դեպ քում՝ ար տա քի նից 
պա լարն ա ռողջ է, սա կայն կտրված քում նկա տե լի է 
ամ բող ջա կան կամ կտրված օ ղակ, սկզբում` կրե մա
գույն, ա պա` դեղ նա վուն և վեր ջում` գորշ գույ նի: Վա
րակ ված պա լա րով ցա նե լիս, ար դեն վե գե տա ցիա յի 
սկզբում՝ մայ րա կան պա լա րից բակ տե րիան անց նում 
է ցո ղու նի ջրա տար ա նոթ ներ` ա ռա ջաց նե լով մե խա
նի կա կան խցա նում, և թու փը թա ռա մում է: Øիա ժա
մա նակ, ջրա տար ա նոթ նե րով վեր բարձ րա նա լիս, 
բակ տե րիա նե րի մի մասն իջ նում է պա լար և վա րա
կում այն: Պա լար նե րի վա րակ ման երկ րորդ հնա րա
վո րութ յու նը` հի վանդ պա լա րի շփումն է ա ռող ջի հետ, 

հատ կա պես, ե թե կեղ ևը չի հաս տա ցել, չի հա սու նա
ցել կամ ու նի մե խա նի կա կան վնաս վածք ներ: 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 Ա ռողջ տնկան յու թի օգ տա գոր ծում,  սերմ նա դաշ
տե րում բեր քա հա վա քից  23 շա բաթ ա ռաջ թփե րի 
հե ռա ցում,  բեր քի ժա մա նա կին հա վա քում, այ սինքն` 
այն ժա մա նակ, երբ կեղ ևը կոշ տա ցել է, ցան կա լի է 
չոր ե ղա նա կին,  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ պա
լար նե րը` պահ պան ման դնե լուց ա ռաջ, չո րա ցում, 
լու սա կո փում,  իսկ ցան քից ա ռաջ ան պայ ման կա տա
րել պա լա րա յին ա նա լիզ: Ե թե վա րակ վա ծութ յու նը 2 
%ից ա վե լի է, սերմ նա ցուն խո տա նել:       

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՍԵՎ ՈՏԻԿ
 Հա րու ցի չը մի խումբ բակ տե րիա ներ են: Ար տա

հայտ վում է՝ ինչ պես պա լար նե րի, այն պես էլ` բույ
սե րի վրա: Վա րակ ված թու փը փտում է, հիմ նա կան 
ցո ղու նը՝ սևա նում: Տերև նե րը սկզբում դառ նում են 
քլո րո տիկ, ո լոր վում ջղի ուղ ղութ յամբ, ա պա` դեղ
նում, չո րա նում: Վա րակ ված ցո ղու նը հեշ տութ յամբ 
ան ջատ վում է մայ րա կան պա լա րից: Հի վան դութ յու նը 
հան դես է գա լիս վաղ, եր բեմն` ծլու մից ան մի ջա պես 
հե տո: 

Պա լա րի վրա 
այն ար տա հայտ
վում է մի ջու կի 
փտմամբ, ո րը 
հա մար յա միշտ 
սկսվում է ստո լո
նին ամ րա նա լու 
տե ղից: Պա լա րի 
մի ջու կը սևա
նում է: Պահ
պան ման ժա մա նակ պա լա րը փտում է, ո րին մաս
նակ ցում է ոչ միայն սև  ո տի կի հա րու ցի չը, այլև` այլ 
բակ տե րիա ներ: 

Հա րու ցիչ բակ տե րիան ձմե ռում է տնկան յու թում: 
Ու ժեղ   վա րա կի   դեպ քում բույ սը` մինչև ծաղ կե լը, կա
րող է մա հա նալ, իսկ թույլ վա րա կի դեպ քում` այն պա
լար ներ է ա ռա ջաց նում, ո րոնք վա րա կի սկզբնաղբ յուր 
են: Բույ սը կա րող է վա րակ վել նաև բեր քա հա վա քի 
ժա մա նակ, երբ ա ռողջ պա լա րը շփվում է հի վան դի 
հետ, մա նա վանդ մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րի 
դեպ քում: Հի վան դութ յու նը շատ տա րած ված է հան
րա պե տութ յու նում, հատ կա պես` Ա րա րատ յան դաշ
տում: 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 Տն կե լու հա մար միայն ա ռողջ տնկան յու թի օգ
տա գոր ծում, բեր քա հա վա քը կա տա րել այն պես, որ հի
վանդ փրե րը չշփվեն պա լար նե րի հետ (բեր քա հա վա քից 
ա ռաջ փրե րը հնձել, հե ռաց նել),  կատարել մե խա նի կա
կան վնաս ված քով պա լար նե րի ա ռանձ նա ցում: 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Կան կար տո ֆի լի բազ մա թիվ վի րու սա յին հի

վան դութ յուն ներ, հատ կա պես` տաք կլի մա ու նե ցող 
շրջան նե րում: Տա րած ված են կնճռոտ, շեր տա վոր մո
զաի կա նե րը, տերև նե րի ո լո րու մը, ստոլ բու րը: Ս րանք 
լայ նո րեն տա րած ված են նաև մեր հան րա պե տութ յու
նում: 

Պայ քա րը դրանց դեմ ընդ հա նուր է`  սեր մի, պա լա
րի նա խա ցան քա յին ծլե ցում` լույ սի տակ և ցան քի ժա
մա նա կին կա տա րում (ցան կա լի է` վաղ),  կար տո ֆի լի 
սերմ նա դաշ տը, ապ րան քա յին կար տո ֆի լի ցան քից 
պետք է ու նե նա առն վազն 1000 մ հե ռա վո րութ յուն: 
Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում կատարվում է սերմ նա
դաշ տից հի վանդ բույ սե րի պար բե րա բար հե ռա ցում, 
մո լա խո տե րի վե րա ցում: Նաև  ժա մա նա կին տանել 
պայ քար՝ հի վան դութ յու նը փո խան ցող մի ջատ նե րի 
դեմ, իսկ տաք շրջան նե րում կատարել ա մա ռա յին 
ցանք` հնա րա վո րինս ուշ ժամ կետ նե րում: Այդ պի սի 
ցան քե րից փո խան ցող ցի կադ նե րը խու սա փում են:

Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան,                                                                                                                                    
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու                                                    
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Թե լու կը (լատիներեն՝ 
chenopodium) թե լու կազ գի նե
րի ըն տա նի քի բույս է: 

Հա յե րեն ան վա նում է շահ սի
պեղ: Են թարկ վում է ստու գա բան
ման, հա մա պա տաս խա նում է բույ սի 
պատ մութ յանն ու ար տա քին տես քին: 
Շահ սի պեղ, այ
սինքն  շահշա
հա վետ, սիպսպի
տակ, ճեր մակ, 
եղու ժեղ, բարձր, 
վե րին: Հ նէա բա նա
կան պե ղում ե րի 
ժա մա նակ բույ սի 
սեր մե րը հայտ նա
բեր վել են ցո րե նի և 
տա րե կանի սեր մե
րի հետ հա մա տեղ: 
Հայտ նի է մոտ 160 
տե սակ: Լայ նո
րեն տա րած ված 
է Ա սիա յում, Հ յու
սի սա յին և Հա րա
վա յին Ա մե րի կա
յում, Եվ րո պա յում, 
Ավստ րա լիա յում: Բալ կան յան երկր նե
րում և Հա յաս տա նում տա րած ված են 
սպի տակ, սո վո րա կան, բազ մա տերև, 
բռնչա տերև, բազ մա սերմ, հո տա վետ, 
թխա կա պույտ, գար շա հոտ, տա փաս
տա նա յին տե սակ նե րը: Տա րած ված է 
հայ կա կան գրե թե բո լոր մար զե րում: 
Ա ճում է գե տե րի, գե տակ նե րի, առ
վակ նե րի խճոտ ա փե րին, ճամ փեզ
րե րին,  աղ բո տում է ցան քե րը, խա ղո
ղի ու պտղա տու ծա ռե րի, բազ մամ յա 
տնկարկ նե րի այ գի նե րը: Ե րաշ տա դի
մաց կուն է: Մեկ բույ սը տա լիս է ա վե լի 
քան 100000 սերմ, ո րոնք եր կար ժա
մա նակ պահ պա նում են ծլու նա կութ յու
նը հո ղում:

Միջ նա դա րում թե լուկն այն բույ
սե րից էր,  ո րի օգ նութ յամբ եվ րո պա
ցի նե րը փրկվել են սո վից: Թե լու կի 
սեր մե րը ա ղա ցել են ու խառ նել ցո րե
նին և տա րե կանի ալ յու րին, որ պես զի 
հա ցը դառ նա ա վե լի սննդա րար, և մե
ծա նա մթեր քի պահ պան ման ժամ կե
տը: Սեր մե րից պատ րաս տել են շի լա: 
Հի պոկ րատն ու Գա լե նը գրել են, որ 
թե լուկն ու նի սննդա րար, կշ տաց նող 
հատ կութ յուն, համարվում է հա զի և 
փոր կա պութ յան դեմ պայ քա րի հիա
նա լի մի ջոց: Անգ լիա ցի նե րը փա ղաք
շո րեն ան վա նել են «բա րի ար քա», իսկ 
ֆրան սիա ցի նե րը՝ «Օռ լեա նի կույս»,  
թե մա, ո րի հի ման վրա Պ.Ի. Չայ կովս
կին 1879թ. գրել է Ժան նա Դը Ար կի 
հի շա տա կին նվիր ված հայտ նի օ պե
րան: 

Ցո ղու նը՝ գլա նաձև է, ո ղորկ, ճյու
ղա վոր ված, բարձր՝ 15120 սմ: Տերև
նե րը հեր թա դիր են, հարթ, ա տամ
նաեզր, բութ, գո գա վոր, եր կա րա ձիգ՝ 
պատ ված ալ րան ման փա ռով: Ծաղ

կա բույ լը հաս կան ման կամ հու րան ման 
է, ծա ղիկ նե րը՝ մանր, սպի տակ կամ 
կա նա չա դեղ նա գույն: Ծաղ կում է հու
նիսհոկ տեմ բեր ա միս նե րին: Պ տու ղը՝ 
ոս պան ման է, սեր մե րը՝ գորշ, մանր, 
կլոր: Պա րու նա կում են սա պո նին ներ, 
աս կա լոիդ ներ, հան քա յին ա ղեր, ե թե
րա յու ղեր, վի տա մին C, E, կա րո տին 

(Aնա խա վի տա մին) և  այլն: 
ԹԵ ԼՈՒ ԿԻ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ

 ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
Հա յաս տա նում ա ռա վել կի րա ռե լի 

է սպի տակ թե լու կը՝ A. patula, ո րի հայ
րե նի քը Ռու սաս տանն է. տա րած ված է 
մի ջին Վոլ գա յի ա փա մերձ տա րածք նե
րում: Օգ տա գոր ծում են ինչ պես ու տե լի, 
այն պես էլ՝ որ պես դե ղա բույս: Կար ևոր 
է ի մա նալ, որ ու տե լի են բնութ յան մեջ 
ա ճող թե լու կի միայն այն տե սակ նե րը, 
ո րոնց տեր ևի հա կա ռակ կող մը պատ
ված է ալ րան ման փառով: Մ յուս տե
սակ նե րը դառն են և թու նա վոր: Հում 
սեր մը կա րող է ա ռա ջաց նել սրտխառ
նոց և տ հաճ զգա ցո ղութ յուն ներ: 
Բույսն ու նի խոր խա բեր, հանգս տաց
նող, հա կա բոր բո քա յին ազ դե ցութ յուն: 
Պատ րաս տուկ ներն օգ տա գործ վում են 
ստա մոք սի ցա վե րի, ստա մոք սաա ղի
քա յին հի վան դութ յուն նե րի, ան գի նա
յի, ստո մա տի տի ու ռուց քե րի դեպ քում: 
Հա կա ցուց ված է ե րի կամ ե րի քա րե րի 
դեպ քում: Սա ռե ցու մը ա վե լաց նում է 
վեր ջի նիս օգ տա կար հատ կութ յուն նե
րը: Ու նի մի ջա տաս պան հատ կութ յուն:

Հ յու սի սիա յին Հնդ կաս տա նում 
տա րած ված է թե լու կի Atriplex Nitens 
տե սա կը, ո րի սեր մե րն ու տերև ները 
օգ տա գործ վել են սննդի մեջ: Վաղ 
գար նա նը բույյսի թեր թիկ նե րը դնում 
են մսա պու րի մեջ՝ յու րա հա տուկ համ 
հա ղոր դե լու, իսկ ամ ռա նը՝ աղ ցան նե
րի, մած նաբր դո շի մեջ:

Հատ կան շա կան է այն փաս տը, որ 
թե լուկ կա րե լի է օգ տա գոր ծել շատ քիչ 
չա փա բաժ նով: Այն հան գեց նում է քա
շի նվա զեց մանը և ա զո տի կորս տին:

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

յին հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել
ման հա րա շա լի մի ջոց է հա մար վում: 
Գեր և շա քա րա յին դիա բե տով մարդ
կանց սննդա կար գում ա ռա ջարկ վում 
է սի սե ռից պատ րաստ ված սնունդ: 
Սնն դա բաժ նում սի սե ռի ա մե նօր յա կի
րա ռու մը կար գա վո րում է լյար դի, ե րի
կամ նե րի գոր ծու նեութ յու նը, օր գա նիզ
մը մաք րում թույ նե րից և խո չըն դո տում 
ար յան մեջ խո լես տե րի նի կու տա կու մը: 
Բա ցի թվարկ ված նե րից, սի սեռն օգ նում 
է պահ պա նե լու կա ռուց ված քը, նաև 
բարձ րաց նում է տրա մադ րութ յու նը: 
Դեռևս հնում սի սե ռը կի րա ռում էին որ
պես մար սո ղա կան խնդիր նե րի ու մաշ կի 
դար ման: Øատ ղաշ ցո ղուն նե րից պատ
րաստ ված թուր մով բու ժում էին վեր քե
րը: Սա կայն ան վե րա պա հո րեն ա սել, որ 
սի սե ռը միայն օ գուտ է տա լիս, ճիշտ չի 
լի նի:  Կան մար դիկ, ո րոնք սի սե ռը §չեն 
մար սում¦: Ուս տի, սի սե ռով §տար վե
լուց¦ ա ռաջ, հար կա վոր է խորհր դակ
ցել սննդա բանբժշկի հետ: Իսկ սի սե
ռից ինչոր բան պատ րաս տե լուց ա ռաջ, 
հար կա վոր է նա խա պես թրջել այն սա
ռը ջրում` 812 ժամ, ա պա լվա նալ հո սող 
ջրով: Իսկ ե թե ինչոր մե կը զգու շա նում 
է սի սեռ ու տե լուց` խու սա փե լով գա զա
ռա ջա ցու մից, ա պա կա րե լի է ե փի ըն
թաց քում ջրին ուրց կամ կո ճապղ պեղ 
ա վե լաց նել: Սի սե ռը կա րե լի է խա շել 
ու տա պա կել, ա վե լաց նել ա պուր նե րին 
ու բան ջա րե ղե նին, մսա յին կե րակ րա
տե սակ նե րին: Նույ նիսկ ե րե խա նե րին է 
ա ռա ջարկ վում սի սե ռից խյու սեր օգ տա
գոր ծել` ա վե լաց նե լով մրգի կտոր ներ 
կամ մեղր: Իսկ գի նու քա ցա խով թրջած 
սի սե ռից հրա շա լի աղ ցան է ստաց վում:

ՍԻՍԵՌ
Սի սե ռը բակ լազ գի նե րի ըն-

տա նի քից է, ո րը քա ղա քակր թութ-
յա նը հայտ նի է հնա գույն ժա մա-
նակ նե րից: Սի սեռն ա ճեց նում էին 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում: Բ րոն զե 
դա րում այն ար դեն հայտն վեց 
Հու նաս տա նում ու Հ ռո մում: Մա-
տուց վում էր ձի թապտ ղի յու ղով 
տա պակ ված և պան րի հետ: Սի-
սե ռի մա սին ա ռա ջին հի շա տա-
կու մը հան դի պում է Հո մե րո սի 
§Ի լիա կա նում¦: 17-րդ դա րից 
սկսած` սի սե ռը հայտ նի դար ձավ 
ամ բողջ աշ խար հում: Այն Եվ րո-
պա յում կի րառ վել է նաև որ պես 
սուր ճի փո խա րի նիչ:

 Հին ժա մա նակ նե րից սի սեռ 
ա ճեց նում են Հնդ կաս տա նում և 
Պա կիս տա նում: Այ սօր շատ տա
րած ված է ար ևել յան §հո մուս¦ 
ու տես տը, ինչ պես նաև ա րա բա կան խո
հա նո ցի §ֆա լա ֆե լը¦` սի սե ռի խյու սից 
ձևա վո րած գնդիկ նե րը, ո րոնք տա պակ
վում են այն քան, որպեսզի խրթխրթան 
կեղև ու նե նան:

Հնդ կա կան խո հա նո ցում լայն տա
րա ծում ու նի սի սե ռալ յու րը, որն, ի դեպ, 
ար դեն հա ջո ղութ յամբ կի րա ռում են 
նաև ի տա լա ցի խո հա րար նե րը. դրա նից 
պատ րաս տում են հա տուկ բլիթ ներ` ֆա
րի նատ ներ: Իսկ ֆի լի պին ցի նե րը գի տեն 
սի սե ռը թանձ րահ յու թով պա հա ծո յաց
նե լու մի տար բե րակ, ո րը մա տու ցում 
են որ պես ա ղան դեր` §հա լոհա լո¦(ֆի լի
պին յան պաղ պա ղակ): 

ԲԱ ՂԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎ
 ՀԱՏ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Սի սե ռը հա րուստ է սպի տա կուց նե
րով ու ած խաջ րե րով, ինչ պես և բո լոր բակ
լազ գի մշա կա բույ սե րը: Սի սե ռի պար
բե րա բար օգ տա գոր ծու մը նվա զեց նում 
է օ գա նիզ մում խո լես տե րի նի մա կար
դա կը: Սի սե ռի մեջ  առկա են օր գա նիզ
մին  անհ րա ժեշտ կա լիում  ու  մագ նե
զիում, նաև կալ ցիումն ու ֆոս ֆո րը, 
որոնք կամ րաց նեն ոսկ րահ յուս ված քը: 
Չ նա յած սի սե ռի ցո ղունն ու տերև
նե րը խո հա րա րա կան կի րա ռութ յուն 
չեն գտել, սա կայն պա րու նա կում են 
խնձո րաթ թու, ո րը նույն պես օգ տա
կար է: Սի սե ռը հա րուստ է B, A, E և C 
խմբի վի տա մին նե րով և հան քան յու
թե րով: Օգ տա կար նյու թե րի պա րու
նա կութ յան շնոր հիվ, սի սե ռը ե րի տա
սար դաց նող և  ի մու նա յին հա մա կար գը 
պաշտ պա նող, սրտա յին և  ու ռուց քա


