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Աշ խա տան քա յին այ ցով ԱՄՆ-ում գտնվող ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա-
րա պետ յա նը հան դի պում է ու նե ցել ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի (USDA) քար տու ղա րի տե ղա կալ 
Մայքլ Ս քու զի հետ: Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել Հա յաս տա նում ԱՄՆ գյուղ դե պար տա-
մեն տի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րերն ու նա խան շել ա ռա ջի կա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րը:   Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը կար ևո րել են հատ կա պես կեն դա-
նի նե րի բրու ցել յոզ հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի և դ րա կան խար գել մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում-
նե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Այս հա մա տեքս տում հա տուկ անդ րա դարձ է կա տար վել բրու ցել յո զի ազ գա յին ծրագ րի մշակ ման 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի, բրու ցել յո զի ազ գա յին վե րահսկ ման և  ար ձա գանք ման 
ռազ մա վա րութ յան մշակ ման, պատ վաս տում նե րի  նպա տա կա հար մա րութ յան, գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման և հաշ վառ ման ի րա կա նաց ման  և  մի շարք այլ հար ցեր:  §Հա յաս
տա նում այ սօր ար դիա կան է կեն դա նի նե րի բրու ցել յոզ հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի արդ յու նա վետ 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, և  այս հար ցում մենք բարձր ենք գնա հա տում ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի 
ա ջակ ցութ յու նը և փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցով հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հայ մաս նա գետ նե րի 
հետ¦, ¨ ն շել է իր խոս քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  

Նա խա րա րը ընդ հա նուր ուղ ղութ յուն նե րով ներ կա յաց րել է նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տում ար ձա նագր ված վեր ջին զար գա ցում նե րը, ո լոր տի ա ջակ ցութ յանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ
րերն ու դրանց արդ յունք նե րը:   Հան դիպ մա նը քննարկ վել են նաև Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան 
բնա գա վա ռի տար բեր ճյու ղե րում USDAի օ ժան դա կութ յամբ վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց վող հա
մա տեղ ծրագ րե րը, ինչ պես նաև` Գ յուղ դե պար տա մեն տի ա ջակ ցութ յամբ Հա յաս տա նում հիմ նադր
ված Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նի (ATC) ու Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն 
հիմ նադ րա մի (CARD) գոր ծու նեութ յու նը:  Անդ րա դարձ է ե ղել նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
Հա յաս տա նի մաս նա վոր խորհր դատ վա կան  հա մա կար գի զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յան հար
ցին:   Զ րույ ցի ա վար տին կող մե րը վե րա հաս տա տել են պատ րաս տա կա մութ յու նը ընդ լայ նել Հա յաս
տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շրջա նա կը` ել նե լով ո լոր տի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից:

* * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ԱՄՆ կա տա րած աշ խա տան քա յին 

այ ցի շրջա նա կում, Վա շինգ տո նում հան դի պում է ու նե ցել ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա-
կա լութ յան (USAID) Եվ րո պա յի և Եվ րա սիա յի բյու րո յի ղե կա վա րի տե ղա կալ Ջո նա թան Կատ զի հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը, բարձր գնա հա տե լով փոխ գոր ծակ ցութ յան ներ կա մա կար
դա կը, քննար կել են USAIDի կող մից Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ըն թաց քը և ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և ԱՄՆ ՄԶԳ միջև հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հե
ռան կար նե րը: §ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ
րե րը մե ծա պես նպաս տում են մեր երկ րում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը: Ուս տի 
անհ րա ժեշտ է ընդ լայ նել երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րը, մշա կել ու ի րա գոր ծել նոր 
հա մա տեղ ծրագ րեր` դրան ցում նե րա ռե լով ո լոր տի թի րա խա յին խնդիր նե րը¦, ¨ ն շել է իր խոս քում 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: Ընդգ ծե լով, որ վեր ջին տա րի նե րին, մի ջազ գա յին կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ, Հա յաս տա նում հա ջող վել է բա րե լա վել սննդամ թեր քի անվ տան գութ
յան են թա կա ռուց վածք նե րը` նա խա րա րը  նշել է, որ այժմ կար ևոր և  ար դիա կան է հա մա րում հատ
կա պես` կեն դա նի նե րի հա մա րա կալ ման և հաշ վառ ման ի րա կա նա ցու մը, ո րը կնպաս տի մսամ թեր քի 
հե տագ ծե լիութ յան ա պա հով մա նը:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ձկնա բու ծութ յան բնա գա վա ռում ջրի 
խնա յո ղա տար ռե ժի մով նո րա գույն հա մա կար գե րի ներդր ման հար ցին:
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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն  աշ խա տան քա յին այ-
ցով մեկ նել է Կո տայ քի մարզ:  

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը, Կո տայ քի մարզ պետ Կ. 
Գու լո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, նախ այ ցե լել է մար զի Գողթ հա
մայն քում գտնվող §Է կո տո մա տո¦ ՓԲԸ վար դե րի և բան ջա
րե ղե նի ա ճեց ման ջեր մատ ներ, ծա նո թա ցել ըն կե րութ յան 
կող մից ար տադ րա կան ծա վա լի ընդ լայն ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րին, ներդ րու մա յին, ար տա
հան ման ու զար գաց ման ծրագ րե րին, ստեղծ ված աշ խա
տա տե ղե րին և ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով կազ
մա կերպ ված ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին: Նշ վել է, որ 
ջեր մատ նե րում կա տար վում են բո լոր գոր ծըն թաց նե րի ավ
տո մատ կար գա վո րում, ար հես տա կան լու սա վո րութ յուն, 
ներդր ված է ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կարգ: Վար չա պե
տին ներ կա յաց րել են, որ ներ կա յումս §Է կո տո մա տո¦ ՓԲԸ 
կա ռա վար ման ներ քո է գտնվում 8 հա ընդ հա նուր մա կե րե
սով ջեր մատ նա յին հա մա լիր, ո րի կա ռուց ման հա մար ներդր
վել է շուրջ 7.7 մլրդ դ րամ, ստեղծ վել է շուրջ 120 աշ խա տա
տեղ՝ 140.000 դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով: «Է կո տո մա տոե 
ՓԲԸ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ ծրագ րում են տա րե
կան ար տադ րա կան ծա վա լը հասց նել 1013 մլն հատ ծաղ կի: 

 Գողթ հա մայն քից ուղ ևոր վե լով Ա բով յան քա ղաք՝ վար չա
պետն այ ցե լել է Ա բով յան քա ղա քում տե ղա կայ ված §Մուլ տի 
Ս թոուն¦ ՓԲԸ քա րե րի և փայ տի վե րամ շակ ման ար տադ րա
մա սեր, հետ ևել ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցին, հե տաքրքր
վել ա ռա ջի կա ծրագ րե րով ու ա նե լիք նե րով: Ըն կե րութ յան 
պա տաս խա նա տու նե րը վար չա պե տին տե ղե կաց րել են, որ 
ըն կե րութ յու նը բա վա կան լավ արդ յունք ներ է ար ձա նագ րել 
ար տադ րան քի ար տա հան ման տե սանկ յու նից (ԱՄՆ, Ռու
սաս տան, եվ րո պա կան երկր ներ), և ներ կա յումս քննարկ վում 
են նաև ար տա հան ման շու կա նե րի ընդ լայն ման հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

Հա ջոր դիվ Ա բով յա նի քա ղա քա պե տա րա նում Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նը հան դի պել է Կո տայ քի մար զի մի շարք հա
մայնք նե րի ղե կա վար նե րին: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րար 
Կա րեն Ճշ մա րիտ յա նը և Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ 
Գու լո յա նը զե կու ցել են մար զում ի րա կա նաց վող պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի ըն թաց քի և կա տար ված մի ջո ցա
ռում նե րի մա սին: Ա պա մար զի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե
րը ներ կա յաց րել են ի րենց հա մայնք նե րում ի րա կա նաց ված 
ծրագ րերն ու ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող խնդիր նե րը:

 Վար չա պե տը, ամ փո փե լով քննար կու մը, նշել է, որ Կո
տայ քի մար զում առ կա են գյու ղատն տե սութ յան զար գաց
ման լուրջ նա խադր յալ ներ, և կա ռա վա րութ յու նը պատ րաստ 
է քննար կել գյու ղատն տե սութ յան խթան ման հե ռան կա րա
յին ծրագ րե րի սուբ սի դա վոր ման հար ցը: Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վա րը կար ևո րել է շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի 
ու մարզ պե տա րա նի հա մա կարգ ված հա մա տեղ աշ խա տան
քը, և բարձ րաց ված մի շարք հար ցե րի լուծ ման առն չութ յամբ 
հանձ նա րա րա կան ներ տվել պա տաս խա նա տու գե րա տես
չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին և մարզ պե տին:

Քննարկվել են  գյուղատնտեսության տարբեր 
ոլորտների խնդիրներ
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Ոլորտում գրանցվել է բավականին մեծ 
առաջընթաց

Հեկտարից մինչև 5 տոննա բերք են ակնկալում

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն հրա ժեշ տի հան-
դի պում է ու նե ցել Հա յաս տա նում Եվ րա միութ յան պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, 
դես պան Տ րա յան Հ րիս թեա յի հետ:

Հան դիպ ման սկզբին նա
խա րա րը շնոր հա կա լութ յուն 
է հայտ նել ԵՄ պատ վի րա
կութ յան ղե կա վա րին Հա յաս
տա նում իր ա ռա քե լութ յան 
ըն թաց քում կա տա րած աշ
խա տան քի և գ յու ղատն տե
սութ յան բնա գա վա ռում սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա
մար: §Վեր ջին չորս տա րի նե րի 
ըն թաց քում մեր երկ րի գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
գրանց վել է բա վա կա նին մեծ 
ա ռա ջըն թաց: Այդ հա ջո ղութ
յա նը մե ծա պես նպաս տել են 

Եվ րա միութ յան հետ ի րա կա նաց վող հա մա տեղ ծրագ րերն ու ան ձամբ Ձեր գոր
ծու նեութ յու նը¦, ¨ ն շել է նա խա րա րը:

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ա ռա վել շո շա փե լի արդ յունք ներ երկ կողմ հա մա
գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ, վեր ջին շրջա նում հա ջող վել է գրան ցել, մաս նա վո րա
պես, սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման և  այդ ո լոր տում օ րենսդ րա
կան դաշ տի բա րե լավ ման գոր ծում:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով նա խա րա րին ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` 
դես պան Տ րա յան Հ րիս թեան հա մոզ մունք է հայտ նել, որ Հա յաս տա նում Եվ րա
միութ յան պատ վի րա կութ յան հա ջորդ ղե կա վա րի օ րոք երկ կողմ հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը կհաս նի ա վե լի բարձր մա կար դա կի: Միա ժա մա նակ նա վստա հեց րել է, 
որ Եվ րա միութ յու նը կշա րու նա կի օ ժան դա կութ յուն և  ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել 
Հա յաս տա նին:

 Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը մաղ թել է Տ րա յան 
Հ րիս թեա յին աշ խա տան քա յին հա ջո ղութ յուն ներ իր հե տա գա գոր ծու նեութ յան 
մեջ:

Վեր ջերս ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է 
սահ մա նա մերձ Տա վու շի մարզ` պտղա տու այ գի նե րի մշակ ման, ար տադ րութ յան ու 
ի րաց ման աշ խա տանք նե րին հետ ևե լու նպա տա կով:   Նա խա րա րի այ ցի ա ռա ջին 
կան գա ռը` Պտ ղա վան հա մայն քում էր, որ տեղ մարզ պետ Հո վիկ Ա բով յա նի ու ղեկ-
ցութ յամբ, §Հայ կա կան միրգ¦ ըն կե րութ յան կող մից հիմն ված նեկ տա րի նի այ գի-
նե րում, ծա նո թա ցել են ի րա կա-
նաց վող աշ խա տանք նե րին: 

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, 
ընդ հա նուր առ մամբ, Տա վու
շի մար զի Ար ճիս, Պտ ղա վան և 
Դե բե տա վան հա մայնք նե րում 
հիմն վել են 24 հեկ տար դեղ
ձե նու, նեկ տա րի նի, կե ռա սե
նու, ըն կու զե նու և սա լո րե նու 
այ գի ներ:   Եր կու տա րի ա ռաջ 
§ Հայ կա կան միրգ¦ ըն կե րութ
յու նը, ֆեր մեր Ս պար տակ Ղա
զար յա նին պատ կա նող հո ղա
տա րած քում, հիմ նել է մոտ 4.5 
հեկ տար նեկ տա րի նի և դեղ ձե
նու այ գի ներ։ Ծ րագ րի մի ջոց նե րով Ի տա լիա յից ներկր վել են տնկի ներ, ներդր վել 
է կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կարգ, շու տով այ գի նե րում կտե ղադր վի նաև հա կա
կարկ տա յին ցանց:

Ֆեր մե րը ծրագ րի արդ յունք նե րից գոհ է, այ գի ներն ին տեն սիվ են, ուս տի ար
դեն հեկ տա րից մինչև 5 տոն նա բերք է ակն կա լում:  Տե ղում Նո յեմ բեր յա նի տա րա
ծաշր ջա նի գյու ղա պե տե րի հետ քննարկ վել են նաև դեղ ձի և խա ղո ղի մթեր մանն 
առնչ վող հար ցեր: 

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հա վաս տիաց րել է, որ մթեր ման հետ կապ
ված խնդիր ներ չեն ա ռա ջա նա: §Այս տա րի Տա վու շի մար զում դեղ ձի բարձր բերք է 
սպաս վում, իսկ խա ղո ղի բեր քը նա խորդ տար վա հա մե մատ, 2025 տո կո սով ա վել 
կլի նի¦, նշել է իր խոս քում նա խա րա րը: Անդ րա դառ նա լով մթեր ման գնին` նա խա
րա րը նշել է, որ նա խա րա րութ յու նը կհետ ևի, որ պես զի գնե րը խե լա միտ լի նեն և  
եր կուս տեք շա հա վետ։  

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Բագ րա տա շեն հա մայն քում մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ հիմն ված` §Վի վա ֆրո ւիտ¦ ՍՊԸի չրի 
ար տադ րա մաս, որ տեղ դեղ ձի, սև սա լո րի, տան ձի, ծի րա նի չրեր են պատ րաստ
վում:

Ըն կե րութ յան տնօ րեն Վի գեն Հով հան նիս յա նի խոս քով՝ ի րենք ստա նում են 
է կո լո գիա պես մա քուր ար տադ րանք, ո րը հիմ նա կա նում ար տա հան վում է Ռու սաս
տան:   Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է նաև մար զի Բագ րա տա շեն հա մայն քում 
գտնվող 55 հեկ տար տա րած քով ձի թե նու այ գի ներ, ո րոնք հիմն վել են դեռևս 1960
ա կան թվա կան նե րի կե սե րին: Այս տեղ ֆեր մեր Տիգ րան Բե ջան յա նը տե ղե կաց րել է, 
որ ի րենք մշա կում են 4 տե սա կի ձի թապ տուղ. այս տա րի ակն կա լում են ստա նալ 
1011 տոն նա բերք, իսկ ի րա ցու մից և  ի րաց ման գնից գոհ են։   Այ ցի շրջա նա կում 
նա խա րարն այ ցե լել է Ար ճիս հա մայն քի ֆեր մեր Ար մե նակ Գաբ րիել յա նի տնտե
սութ յուն. նա զբաղ վում է դեղ ձե նու մշա կութ յամբ, ու նի շուրջ 7000 քմ  այ գի, այս 
տար վա բեր քատ վութ յու նից էլ գոհ է:
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Գնահատվել են ներդրումն ու ջանքերը
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ կա տա րած աշ խա տան քա յին այ ցի ա վար-

տին, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հյու րըն կալ վել 
է ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան ազ գա յին ինս տի-
տու տի (USDA/NIFA) ծրագ րի ղե կա վար Թիմ Գ րոս սե րին:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում, 
կող մե րը մտքեր են փո խա
նա կել մեր երկ րում USDAի 
օ ժան դա կութ յամբ ի րա կա
նաց վող հա մա տեղ ծրագ րե րի 
և դ րանց ուղ ղութ յուն նե րի ընդ
լայն ման և հե տա գա հա մա
գոր ծակ ցութ յան հե ռան կար
նե րի շուրջ:

Նա խա րա րը կար ևո րել է` 
երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ
յան զար գաց ման և Հա յաս
տա նում մի շարք ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծում, Թիմ 
Գ րոս սե րի անձ նա կան ներդ
րումն ու ջան քե րը և  իր ե րախ
տա գի տութ յու նը հայտ նել 
կա տար ված աշ խա տան քի հա
մար: « Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից ի վեր՝ շուրջ 13 տա րի, Դուք հա մա կար գել 
եք USDAի ծրագ րե րը և, Ձեր օ ժան դա կութ յամբ, մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տում ստեղծ վել են կար ևոր կա ռույց ներ, գոր ծուն ա ջակ ցութ յուն է ցու ցա բեր
վել պե տա կան և մաս նա վոր հատ վա ծինե, իր խոս քում նշել է նա խա րար Կա րա
պետ յա նը:

 Հան դիպ ման ա վար տին` գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե
ցած բեղմ նա վոր և բա ցա ռիկ ներդր ման հա մար, նա խա րա րը Թիմ Գ րոս սե րին 
պարգևատ րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ոս կե մե դա լով:
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Անհրաժեշտ խորհրդատվություն ֆերմերներին
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 Վեր ջերս Գե ղար քու նի քի գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին 
կենտ րո նի և գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան հան րա պե տա կան կենտ րո նի 
կող մից կազ մա կերպ վել էին սե մի նար- խորհր դատ վութ յուն ներ Մար տու նու տա-
րա ծաշր ջա նի Ձո րագ յուղ, Վա ղա շեն և Աստ ղա ձոր հա մայնք նե րում:

Ձո րագ յուղ հա մայն քին 
պատ կա նող կար տո ֆի լի 
դաշ տում տե ղի ու նե ցավ 
սե մի նար` §Կար տո ֆի լի 
հի վան դութ յուն նե րը, վնա
սա տու նե րը և պայ քա
րը դրանց դեմ¦ թե մա յով: 
Սե մի նա րը վա րում էին 
ԳԱՀԿի փոխտ նօ րեն Ար
շա լույս Հայ րա պետ յա նը 
և կեն սա բա նա կան գի
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու 
Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը: Ա. 
Գ րի գոր յա նը սե մի նա րի 
մաս նա կից նե րին տե ղե
կաց րել է կար տո ֆի լի հի
վան դութ յուն նե րի, դրանց 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ
նե րի և կան խար գել ման 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին: Խոր հուրդ է տվել, թե ինչ պի սի թու նա քի մի կատ ներ օգ
տա գոր ծեն վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի դեպ քում, որ պես զի հաս նեն սպաս ված 
արդ յուն քին: Սե մի նա րի ա վար տին` Ա. Գ րի գոր յա նը և Ա. Հայ րա պետ յա նը պա
տաս խա նել են մաս նա կից նե րին հու զող հար ցե րին:

Վա ղա շեն հա մայն քի ֆեր մեր Կա մո Վար դան յա նին պատ կա նող կա ղամ բի հո
ղա մա սում քննարկ վել են §Կա ղամ բի գլխա վոր վնա սա տու նե րը, հի վան դութ յուն
նե րը և պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը դրանց դեմ¦  և §Պտ ղա տու ծա ռե րի հի վան դութ
յուն նե րը և պայ քա րը դրանց դեմ¦ թե մա նե րը:  Խն ձո րի այ գում մաս նա գետ նե րը 
ու սում նա սի րել են հի վանդ ծա ռե րը և տ վել հա մա պա տաս խան ցու ցում ներ:  

Հա ջորդ սե մի նա րը Աստ ղա ձոր հա մայն քում էր: Ֆեր մեր նե րի հետ նույն պես 
քննար կել են  կա ղամ բի վնաս տու նե րի մա սին: Մաս նա գետ նե րը դի տո ղութ յուն
ներ են ա րել կա ղամ բա գործ նե րին և  ա ռա ջար կել մաս նա գի տա կան մո տե ցում ներ` 
ցան կա լի արդ յուն քի հաս նե լու հա մար: Սե մի նա րի ա վար տին բո լոր մաս նա կից նե
րը ստա ցել են թե մա նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ:

Գե ղար քու նի քի  ԳԱՄԿ

Հան րա պե տութ յու նում գրե թե բո լոր գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի մա սով 
ըն թա նում են բեր քա հա վա քի աշ խա տանք ներ։   

Հու լի սի 22ի դրութ յամբ, օ պե րա տիվ տվյալ նե րով, հան րա պե տութ յու նում ար
տադր վել է շուրջ 140 հա զար տոն նա պտղի և հա տապտ ղի հա մա խառն բերք, 
այդ թվում` շուրջ 95 հա զար տոն նա ծի րա նի հա մա խառն բերք, ո րը 2013 թվա կա
նի ցու ցա նի շը (88.8 հա զար տոն նա) գե րա զան ցում է ա վե լի քան 6 հա զար տոն
նա յով:   Հատ կա պես ծի րա նի բարձր բերք է ստաց վել Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի 
և Ա րա րա տի մար զե րից: Հան րա պե տութ յու նում ծի րա նի բեր քա հա վա քի աշ խա
տանք նե րը դեռևս շա րու նակ վում են:  
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 Մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե-
ղա կալ Սամ վել Գալստ յա նը հրա պա-
րա կել է բու սա բու ծութ յան ո լոր տում 
ըն թա ցիկ տար վա ա ռա ջին կի սամ յա-
կում ար ձա նագր ված օ պե րա տիվ ցու-
ցա նիշ նե րը և  ամ փո փել կա տար ված 
աշ խա տանք նե րը:

Ն րա խոս քով՝ պե տութ յան կող

մից` հատ կա պես վեր ջին տա րի նե
րին, շա րու նա կա բար ի րա կա նաց վող 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը 
նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծել 
հան րա պե տութ յու նում հո ղե րի նպա
տա կա յին և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ
ման, գյու ղատն տե սա կան մշա կա
բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի 
և հա մա խառն բեր քի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րի ա վե լաց ման, հո ղօգ տա
գոր ծող նե րի ե կա մուտ նե րի բարձ րաց
ման և տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման 
հա մար:

Հա մա ձայն ներ կա յաց ված տվյալ
նե րի՝ 20102014թ. ցան քա տա րա ծութ
յուն ներն ա վե լա ցել են շուրջ 50 հա զար 
հեկ տա րով։ Օ պե րա տիվ տվյալ նե րով՝ 
հան րա պե տութ յան հո ղա յին հաշ
վեկշ ռով առ կա 447500 հեկ տար վա
րե լա հո ղե րից այս տա րի մշակ վում է 
շուրջ 350000 հեկ տա րը, ո րը կազ մում 
է 78,2% կամ ցան քերն ա վե լա ցել են 
17 հա զար հեկ տա րով` նա խորդ տար
վա 14,7 հա զար հեկ տա րի փո խա րեն: 
§Կա տար ված աշ խա տանք նե րը, ի րա
կա նաց ված ծրագ րե րը և բ նակ լի մա
յա կան պայ ման նե րը նպաս տել են, որ
պես զի այս տա րի գյու ղատն տե սա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե
րը բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով զգա լիո րեն 
գե րա զան ցեն նա խորդ տար վա մա
կար դա կը: 2014 թվա կա նի հա մե մատ 
նվա զում է սպաս վում միայն դեղ ձի մա

Արտահանման ծավալներն ավելացել են
Օ րերս ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 

նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա-
կար յա նը ներ կա յաց րել է պտուղ-բան-
ջա րե ղե նի ար տա հան ման և մ թե րում-
նե րի ըն թա ցիկ ցու ցա նիշ նե րը:  

 Հա մա ձայն ներ կա յաց
ված օ պե րա տիվ տվյալ նե
րի` հու լի սի 22ի դրութ յամբ, 
հան րա պե տութ յան պտուղ
բան ջա րե ղեն վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րի կող մից 
մթեր վել է 8593.5 տոն նա 
պտուղ բան ջա րե ղեն` նա
խորդ տար վա նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծի 1537.7 
տոն նա յի դի մաց: Այդ թվում` 
728.7 տոն նա բան ջա րե ղեն և 
7864.8 տոն նա պտուղ, ո րից 
5767.0 տոն նա ծի րան, 372.4 
տոն նա ըն կույզ և 302.9 տոն
նա այլ պտուղ:

 Ռո բերտ Մա կար յա նի խոս քով` ըն
թաց քի մեջ է 2015 թվա կա նի պտուղ
բան ջա րե ղե նի և խա ղո ղի բեր քի 
գնման նպա տա կով գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի և վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րի միջև պայ մա նագ
րե րի կնքման գոր ծըն թա ցը: Այս պա
հի դրութ յամբ, ար դեն իսկ կնքվել է 
13291 պայ մա նա գիր, ո րոնց շրջա նակ
նե րում գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րին տրա մադր վել է 109.8 մլն. դրամ 
կան խավ ճար և 449.1 մլն. դրա մի բու
ժան յու թեր, պա րար տան յու թեր և  այլ 
օ ժան դա կութ յուն:

Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի 
գնե րին` փոխ նա խա րա րը շեշ տեց, որ 
գի նը ո րո շում է շու կան` ել նե լով ա ռա
ջարկպա հան ջար կի հա րա բե րակ ցութ
յու նից, սա կայն նա խա րա րութ յան մո
նի տո րին գը ցույց է տա լիս, որ դրանք 
ցածր չեն լի նի նա խորդ տար վա գնե
րից: Ըստ նրա` 2014 թվա կա նին ար ձա
նագր վել է մթեր վող պտուղ բան ջա րե
ղե նի և խա ղո ղի դի մաց գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին կա տար վող վճա
րում նե րի գոր ծըն թա ցի բա րե լա վում. 
վճա րում նե րի մեծ մա սը կա տար վել են 
ան մի ջա պես գնման պա հին կամ 710 
բան կա յին օ րե րի ըն թաց քում: 

2015 թվա կա նի հու լի սի 22ի դրութ
յամբ, հան րա պե տութ յու նից ար տա
հան վել է 46523.9 տոն նա պտուղ բան
ջա րե ղեն, խա ղող և կար տո ֆիլ, այդ 
թվում` 24816.3 տոն նա պտուղ, ո րից` 
19329.6 տոն նա ծի րան, 1908.7 տոն նա 
կե ռաս, 1198.1 տոն նա խա ղող, 16835.6 
տոն նա բան ջա րե ղեն և 4872.0 տոն նա 
կար տո ֆիլ: 2014 թվա կա նի նույն ժա

մա նա կա հատ վա ծում ար տա հան վել 
էր 27503.7 տոն նա պտուղ բան ջա րե
ղեն, խա ղող և կար տո ֆիլ, այդ թվում`  
4646.7 տոն նա պտուղ, ո րից` 1576.2 
տոն նա ծի րան, 357.1 տոն նա կե ռաս, 

2620.0 տոն նա խա ղող, 3413.6 տոն նա 
բան ջա րե ղեն և 19443.3 տոն նա կար
տո ֆիլ, իսկ 2014 թվա կա նին տա րե կան 
ար տա հան ման ծա վալ նե րը կազ մել են 
46456.4 տոն նա պտուղ բան ջա րե ղեն 
և կար տո ֆիլ, ո րից`  1791.2 տոն նա 
ծի րան, 2967.9 տոն նա դեղձ, 8001.4 
տոն նա խա ղող, 8961.4 տոն նա բան
ջա րե ղեն և 21312.8 տոն նա կար տո ֆիլ: 
«Այս օ րե րի դրութ յամբ, թարմ պտուղ
բան ջա րե ղե նի ար տա հան ման ծա
վալ ներն ար դեն իսկ գե րա զան ցում են 
նա խորդ ամ բողջ տար վա մա կար դա
կը` մոտ 68 տոն նա յովե, նշել է փոխ նա
խա րա րը: Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րի կող մից ար տադր ված պտղի, 
բան ջա րե ղե նի և խա ղո ղի ի րաց ման 
նպա տա կով, մթե րում նե րի գոր ծըն
թա ցին զու գա հեռ, աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վել նաև դրանց վա
ճառ քի ա ջակ ցութ յան ուղ ղութ յամբ: 
Այդ կա պակ ցութ յամբ այս տա րի ևս 
կազ մա կերպ վել են գյու ղատն տե սա
կան մթեր քի տո նա վա ճառ ներ, ո րոնց 
մաս նակ ցութ յան հա մար գրանց վել 
են շուրջ 2000 գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն ներ: Մի ջին հաշ վով` 2 տո նա
վա ճառ նե րում, 1 օր վա ըն թաց քում, 
ի րաց վում է 8090 տոն նա գյուղմ թերք, 
ընդ հա նուր առ մամբ՝ շուրջ 1400 տոն
նա: 

 Տո նա վա ճառ նե րին մաս նակ ցում 
են ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ կա յաց
նող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ, 
ո րոնք եր ևան յան սպա ռող նե րին են 
ներ կա յաց նում բա ցա ռա պես սե փա
կան ար տադ րան քը:

սով¦,  իր խոս քում նշել է փոխ նա խա
րար Գալստ յա նը:

 Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ 
տվյալ նե րով, այս տա րի ար դեն ար
տադր վել է շուրջ 110 հա զար տոն նա 
պտուղ, ո րից` 86 հա զար տոն նա ծի
րան, 165 հա զար տոն նա բան ջա րե ղեն, 
ո րից լո լիկ՝ 43 հա զար տոն նա, 73 հա
զար տոն նա վա ղա հաս կար տո ֆիլ և 

5500 տոն նա բոս տա նա յին 
մշա կա բույ սեր: Ա րա րատ յան 
հար թա վայ րի ցած րա դիր 
գո տի նե րում շա րու նակ վում 
է բեր քա հա վա քը. ցո րե նի և 
գա րու ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րը կազ մել են հա մա
պա տաս խա նա բար 45 հա
զար և 22 հա զար տոն նա:

 Փոխ նա խա րարն ակն
կա լում է, որ ծի րա նի ար
տադ րութ յան ծա վալ նե
րը կգե րա զան ցեն ան գամ 
2013 թվա կա նի ցու ցա նի շը. 
բարձր բերք է ստաց վում 
հատ կա պես Ար մա վի րի, 

Ա րա րա տի և Ա րա գա ծոտ նի այ գի նե
րից: ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րի տե ղա կա լը հա վաս տիաց րել է՝ 
մար զե րից ստաց ված պա րար տան
յու թե րի (ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան, 
կա լիու մա կան), դի զե լա յին վա ռե լան
յու թի, 2014թ. աշ նա նա ցա նի, 2015 
գար նա նա ցա նի հա մար անհ րա ժեշտ 
սեր մա ցու նե րի պա հան ջարկն ամ բող
ջութ յամբ բա վա րա վել է. մա տա կա րա
րում նե րը շա րու նակ վում են: 

 Սամ վել Գալստ յա նը մեկ ան գամ ևս 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րի ու շադ րութ յու
նը հրա վի րել է հո ղե րի հա մա լիր պա
րար տաց ման անհ րա ժեշ տութ յան վրա՝ 
նշե լով, որ հո ղե րի միա կող մա նի պա
րար տա ցու մը կան խե լու նպա տա կով, 
բա ցի ա զո տա կան պա րար տան յու թից, 
պետք է օգ տա գոր ծել նաև ֆոս ֆո րա
կան և կա լիու մա կան պա րար տան յու
թեր:  Շա րու նակ վում է նաև վար կե րի 
տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա վո րու մը. 
նա խորդ տա րի նե րի 10 տո կո սի փո խա
րեն, հո ղօգ տա գոր ծող նե րը վճա րում են 
8 տո կո սով, իսկ 6 տո կո սը սուբ սի դա
վոր վում է պե տութ յան կող մից: Բա ցի 
այդ, ի րա կա նաց վել են նաև բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ներ` 
Ար մա վի րի մար զի Ա ղավ նա տուն, Այ
գեկ, Նո րա պատ, Նո րա կերտ, Ար ևա
դաշտ հա մայնք նե րի 9,24 հա խա ղո ղի 
այ գի նե րում հայտ նա բեր ված խա ղո ղի 
ֆի լոք սե րա վնա սա տո ւի դեմ: 

Վերաբացվել է 
գյուղատնտեսական 
երկրորդ տոնավաճառը

Հու լի սի 18-ին մայ րա քա ղա քի 
Մաշ տո ցի պու րա կին հա րող տա րած-
քում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա-
րա րութ յան կող մից և Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ, վե րա-
բաց վեց գյու ղատն տե սա կան մթերք-
նե րի երկ րորդ տո նա վա ճա ռը:    

Տո նա վա ճա ռի պաշ տո նա կան բաց
ման ա րա րո ղութ յա նը ներ կա էին ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը և Եր ևա նի փոխ քա ղա
քա պետ Դա վիթ Օ հան յա նը:   Նա խա
րա րը, փոխ քա ղա քա պե տի հետ միա
սին, շրջել է տո նա վա ճա ռի տա ղա վար
նե րով, զրու ցել վա ճա ռող նե րի և գ նորդ
նե րի հետ, հե տաքրքր վել նրանց հու զող 
հար ցե րով, ինչ պես նաև գնում եր կա
տա րել:   « Մեր հիմ ա կան նպա տակն 
է` ա ջակ ցել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ

յուն նե րին կազ մա կեր պել ի րենց կող
մից մշակ ված գյուղմ թեր քի ի րա ցու մը:  
Նա խա րա րութ յու նը, հին գե րորդ տա րին 
ա նընդ մեջ, գյու ղատն տե սա կան տո նա
վա ճառ ներ է կազ մա կեր պում», – ն շել 
է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը:    Նա խա րա րի 
խոս քով` այս տա րի երկ րորդ տո նա վա
ճառն ա վե լի վաղ է բաց վել` հաշ վի առ
նե լով ազ գաբ նակ չութ յան պա հան ջար
կը գյուղմ թեր քի նկատ մամբ, տա րածքն 
ա վե լի բա րե կարգ է, և  ա ռա վել մեծ թվով 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ են 
մաս նակ ցութ յան հայ տեր ներ կա յաց
րել. ա վե լի քան 120 գոր ծող տա ղա վար
ներ կան:    Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 
տե ղա կալ Դա վիթ Օ հան յանն էլ վստա
հեց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան հետ հա մա գոր ծակ
ցութ յու նը այ սու հետ ևս կ շա րու նակ վի, 
և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, Եր ևա
նի քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գար յա նի 
հանձ նա րա րութ յամբ, նոր տա րածք ներ 
կա ռանձ նաց վեն` գյուղմ թեր քի տո նա
վա ճառ նե րի հա մար: Քա ղա քա պե տի 

տե ղա կա լը նաև հի շեց րել է, 
որ բա ցօթ յա ա նօ րի նա կան 
առևտ րի ար գել քով պայ մա
նա վոր ված, դեռևս տա րի ներ 
ա ռաջ թվով 34 գյու ղատն տե
սա կան փոքր շու կա ներ են 
բաց վել մայ րա քա ղա քի բո
լոր վար չա կան շրջան նե րում:   
2015 թվա կա նին 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, որ տեղ օ րա կան 
ի րաց վել է շուրջ 4050 տոն նա 
գյուղմ թերք:   

Տո նա վա ճառ նե րը կազ մա կերպ վում 
են յու րա քանչ յուր շա բաթ և կի րա կի օ րե
րին, մաս նակ ցում են հան րա պե տութ
յան տար բեր մար զե րի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն ներ, ո րոնք սպա ռող նե
րին ներ կա յաց նում են բա ցա ռա պես սե
փա կան ար տադ րան քը:    Մաս նակ ցութ
յու նը տո նա վա ճա ռին թույ լատր վում է 
միայն գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ
յան մար զա յին կենտ րոն նե րի (ԳԱՄԿ) 

կող մից տրված հա մա պա տաս խան տե
ղե կանք նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, 
ո րոնք հա վաս տում են, որ վա ճառ քի 
ներ կա յաց վող ապ րան քը տվյալ մաս
նակ ցի սե փա կան ար տադ րանքն է:

 Տո նա վա ճա ռին, առևտ րա յին միջ
նորդ նե րի մաս նակ ցութ յու նը բա ցա ռե լու 
նպա տա կով, կազ մա կեր պիչ նե րի կող
մից տե ղում ի րա կա նաց վում է վե րահս
կո ղութ յուն:  
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Վեր ջերս Եր ևա նում տե ղի ու նե ցավ աշ խա տա ժո ղով, 
ո րի նպա տակն էր` վեր լու ծել երկ րում գյու ղատն տե սութ յան 
նշա նա կութ յան հո ղե րի կա ռա վար ման ներ կա վի ճա կը, հո-
ղա տար ման և  է րո զիա յի հիմ ախն դիր նե րը, կլի մա յի փո փո-
խութ յուն նե րի և  ա նա պա տաց ման ազ դե ցութ յու նը հո ղե րի 
բեր րիութ յան վրա, ինչ պես նաև քննար կել հո ղե րի մշա կութ-
յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման հիմ ախն դիր նե րը: 
Հաշ վի առ նե լով, որ այ սօր աշ խար հում լայ նօ րեն կի րառ վում 
են տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք կա րե լի է միա վո րել մեկ խո սուն 
վեր նագ րի տակ` Հո ղա պաշտ պան և ռե սուր սախ նա երկ րա-
գոր ծութ յուն (ՀՌԵ):

Աշ խա տա ժո ղո վի նա խա ձեռ նո ղը` ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու
ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յունն էր (ՊԳԿ), որն ա ջակ
ցում է հան րա պե տութ յու նում հո ղե րի արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց մա նը`  ի րա կա նաց նե լով «Տեխ նի կա կան օ ժան դա
կութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յա նը` Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու
ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան նե րի զար գաց ման» 
(ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) և «Ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նում մշա կա
բույ սե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից պրակ տի կա յի խթան
մանն ու ըն դուն մա նը» ծրագ րե րը:

Ա ռա ջին ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար ԵՄը հատ կաց
րել է 25 մի լիոն եվ րո, ո րից` 20 մի լիո նը`որ պես բյու ջե տա յին 
ա ջակ ցութ յուն, կտրա մադր վի ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը` գյու
ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան հա մայնք նե րի կա յուն և հա մա
պար փակ զար գաց ման հա մար, իսկ  5 մի լիո նը` որ պես լրա ցու
ցիչ ա ջակ ցութ յուն: Որ պես լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յան մաս` ԵՄը 
խնդրել է ՊԳԿին ցու ցա բե րել տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն 
մի քա նի ուղ ղութ յուն նե րով, այդ թվում` գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի և բ նա կան պա շար նե րի կա յուն օգ տա գործ ման 
և կա ռա վար ման ուղ ղութ յամբ:

Հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես և  աշ խար հի գյու ղատն
տե սա կան տա րածք նե րի մեծ մա սում, այժմ ար մա տա ցած է 
հո ղի մշա կութ յան մե խա նի կա կան (ա վան դա կան) կոչ վող հա
մա կար գը, ո րը բնու թագր վում է ա նօր գա նա կան նյու թե րով 
պա րար տաց մամբ, ո րը միան վագ բեր քի ո րոշ հա վե լում  ա պա
հո վե լով` ի րա կա նում հյու ծում է հո ղը, նաև ծանր տեխ նի կա յով 
հո ղի բազ մա կի մշա կու մով զրկում այն ստրուկ տու րա ցու մից: 
Արդ յուն քում հո ղը ոչ միայն կորց նում է բեր րիութ յու նը, այլև 
չա փա զանց խո ցե լի է դառ նում քա մի նե րի և ջ րի մի ջո ցով հո
ղա տար ման նկատ մամբ, այ սինքն` ա վե լի է բար դաց նում վե
րա կանգն ման խնդի րը:

Ծ րագ րե րի տևո ղութ յու նը 36 ա միս է, ո րի ըն թաց քում, 
պա րե նա յին անվ տան գութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
հա մար, անհ րա ժեշտ կլի նի զար գաց նել ինս տի տու ցիո նալ 

կա ռույց նե րը, հո ղե րի կա յուն կա ռա վար ման հա մա կար գը` 
միա ժա մա նակ քայ լեր ձեռ նար կե լով հո ղե րի միա վոր ման և 
կոն սո լի դաց ման ուղ ղութ յամբ: Այս ա մե նով հան դերձ, պետք 
է ստեղծ վեն հիմ քեր` գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի հաշ
վառ ման և վի ճա կագ րա կան հա մա կար գի բա րե լավ ման հա
մար:

Տե սա կան մա սը ներ կա յաց րե ցին` աշ խա տա ժո ղո վը վա
րող ՀՀ Գ յու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Գառ նիկ Պետ
րոս յա նը, ԵՀԳԳԶԾ ղե կա վար Վա հան Ա միր խան յա նը, ՊԳԿ 
Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի տա րա ծաշր ջա նա յին 
գրա սեն յա կի պա տաս խա նա տու Ա վե տիք Ներ սիս յա նը: Վեր
ջինս անդ րա դար ձավ նաև կես դար` 19602010 տևած « Կա
նաչ հե ղա փո խութ յուն» կոչ վող ծրագ րա յին ուղ ղութ յա նը, որն, 
իր ո րոշ հա ջո ղութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ, հիմ աբ նույ թով քի
մի զաց ման շունչ էր կրում: Պա րոն Ներ սիս յա նը հույս հայտ
նեց, որ մեկ նար կած ծրագ րե րը, որ կոչ ված են նույն` պա րե նա
յին ա պա հո վութ յան բարձ րաց ման խնդրի լուծ մա նը, կհաս նեն 
ի րենց նպա տա կին` մի ջոց նե րի ա վե լի հաշ վեն կատ ծախ սու
մով և  ա ռանց բնութ յու նը խե ղե լու:

« Պահ պա նո ղա կան գյու ղատն տե սութ յուն» խո րա գի րը 
կրող ե լույ թում հո ղա պաշտ պան և ռե սուր սախ նա երկ րա գոր
ծութ յան խնդիր նե րին ա վե լի ման րա մասն անդ րա դար ձավ  
մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Սանդ րա Քոր սին: Նա հիմ ա կա

նում անդ րա դար ձավ հո ղա հա րում ե րի մի ջո ցով գյու ղատն
տե սութ յա նը հասց ված վնաս նե րին, նաև նշեց, որ դրա դեմ 
տար վող պայ քարն արդ յու նա վետ լի նե լու հա մար, պետք է այն 
ի րա կա նաց նել ոչ թե կի րառ վող ա ռան ձին մի ջոց նե րի ձևով, 
այլ` նոր մո տե ցում ե րի վրա հեն վող, հա մա լիր մի ջո ցա ռում ե
րով, ո րոն ցից ա ռա ջի նը` թերևս վա րե լա հո ղե րի նվա զա գույն 
կամ մա կե րե սա յին մշա կում է: Խիստ կար ևոր վեց նաև հո ղի 
ստրուկ տու րաց ված լի նե լու պա րա գան, որն այ սօր, ա վան դա
կան երկ րա գոր ծութ յու նում կի րառ վող, տա րին մի քա նի ան
գամ կա տար վող վա րի դեպ քում, միան գա մայն անհ նա րին է 
դառ նում: Իսկ չստրուկ տու րաց ված հո ղը, կա րե լի է ա սել, փաս
տո րեն հող էլ չի, այլ գրե թե ան կեն դան սուբստ րատ. այն կա
րող բերք տալ միայն պա րար տաց ման կամ գեր պա րար տաց

ման դեպ քում, ո րը` մի կող մից հողն ա վե լի ան կեն դան է դարձ
նում, մյուս կող մից` խիստ բարձ րաց նում գյու ղատն տե սա կան 
բեր քի ա ռանց այն էլ` բարձր ինք նար ժե քը:

Սա կայն, նվա զա գույն կամ մա կե րե սա յին վարն ա ռանց 
ցան քաշր ջա նա ռութ յան (պտղա փո խութ յան) և հո ղի մա կե րե
սի մշտա պես ծածկ ման, շատ ա րագ կա սեց նում է դժվա րութ
յամբ սկիզբ ա ռած հո ղի ստրուկ տու րա ցու մը: Ա ռա ջին պա րա
գան մեզ հայտ նի է դեռ ա վան դա կան երկ րա գոր ծութ յան ժա
մա նակ նե րից և լ րա ցու ցիչ հիմ ա վո րում եր չի պա հան ջում, 
իսկ հո ղի մա կե րե սը միշտ ծածկ ված պա հե լը պահ պա նում է 
այն քա մու և ջ րի է րո զիա յից, ձմե ռը` ցրտա հար վե լուց, ա մա ռը` 
գեր տա քա ցու մից և խո նա վութ յան ան հար կի կորս տից` գո լոր
շիաց ման մի ջո ցով և, ա մե նա կար ևո րը` մո լա խո տե րից գրե թե 
զերծ է պա հում:

Չի կա րե լի ա սել, որ հո ղի մշակ ման ա ռա ջարկ վող նոր 
տեխ նո լո գիան բա ցա ռում է որ ևէ խո չըն դոտ: Բա ցի վե րը շո
շափ ված մո լա խո տե րի խնդրից, որն այլ լու ծում եր ևս  ու նի, 
ա վար տուն լու ծում եր ա ռայժմ չու նենք վնա սա տու նե րից և հի
վան դութ յուն նե րից հու սա լիո րեն խու սա փե լու ա ռու մով. չնա
յած, հրա պա րա կում ե ղած մի ջոց նե րով բա վա րար արդ յունք
նե րի կա րե լի է հաս նել: Այ դու հան դերձ, տեխ նո լո գիա նե րի 
ա ռա ջարկ վող հա մա կարգն այ լընտ րանք չու նի և բո լոր կա ռու
ցո ղա կան տրա մադր վա ծութ յուն ու նե ցող նե րի կող մից ճա նաչ
վում է որ պես ա պա գա յի գյու ղատն տե սութ յուն:

Եվ վեր ջա պես, տեխ նի կա յի խնդի րը, որ նույն պես հաղ
թա հար վող, բայց և խո չըն դոտ կա րող է հան դի սա նալ ՀՌԵ 
ճա նա պար հին: Այն փոքր ինչ ա վե լի թանկ է, քան` ա վան դա
կան տեխ նի կան, բայց նախ` այն պատ ճա ռով, որ նոր տեխ նի
կան մի քա նի գոր ծո ղութ յուն է կա տա րում, և  ա պա այն, որ նոր 
երկ րա գոր ծութ յան անց նե լը թույլ է տա լիս գյու ղա ցուն հսկա յա
կան մի ջոց ներ տնտե սել (վար չկա տա րե լու և պա րար տում ու 
ո ռո գու մը մաս նա կիո րեն կա տա րե լու հաշ վին), միան գա մայն 
ար դա րաց ված է դարձ նում այդ ծախ սը: Ըստ մի ջո ցառ ման 
կազ մա կեր պիչ նե րի նա խա տես ված ժա մա նա կա ցույ ցի` մաս
նա կից նե րը հա ջորդ օրն այ ցե լե ցին Շի րա կի մարզ, ուր Հայ
կա կան տեխ նո լո գիա կան խում բը (ՀՏԽ)` Գա գիկ Մկրտչ յա նի 
հմուտ ղե կա վա րութ յամբ, գրե թե մեկ տաս նամ յակ ի րա կանց
նում է notill, կամ 0վար կոչ վող ագ րո տեխ նի կան (հո մա նիշ
ներն են` նվա զա գույն, մա կե րե սա յին մշա կում):   Մար զի մի քա
նի հա մայնք ներ կա տա րած այ ցե լութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
տվեց հա մոզ վե լու, որ բազ մա հեկ տար տա րա ծութ յուն ներ զբա
ղեց նող տար բեր մշա կա բույ սե րի (աշ նա նա ցան ցո րեն, գար
նա նա ցան գա րի, ո լոռ, կտավ հատ) ցան քե րը, թե պետ գրե
թե 50 օր տևող անձրև նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում 
հիա նա լի տեսք ու նեին, նաև չնա յած դրանց մե ծա մաս նութ յու
նում հեր բի ցիդ ներ չէին օգ տա գործ վել, մո լա խոտ վա ծութ յու նը 
չա փա վո րից նվա զա գույն էր` շնոր հիվ ճիշտ ագ րո տեխ նի կա
կան կողմ ո րոշ ման: Սա կայն, այս տպա վո րիչ փորձն ա վե լի 
տա րա ծե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է շա հագր գիռ պե տա կան 
մո տե ցում:     

 Աշ խա տա ժո ղո վի երկ րորդ օր վա արդ յունք նե րը դաշ
տա յին պայ ման նե րում ամ փո փեց փոխ նա խա րար Սամ վել 
Գալստ յա նը` բարձր գնա հա տա կան տա լով աշ խա տա ժո ղո վի 
թե տե սա կան, թե գործ նա կան բա ղադ րիչ նե րին:                                                      

   
Վ Հ
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Ուսումնաարտադրական 
կենտրոնը կարևոր 

պայման է

ՀՈՒՍԱԴՐՈՂ ՀԵՌԱՆԿԱՐ

²ÞÊ²î²ÄàÔàì

 Վեր ջերս Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ-
րա րա յին հա մալ սա րա նում Ագ րո պա րե-
նա յին հա մա-կար գի ու սում նաար տադ-
րա կան կենտ րո նի (ԱՀՈԻԱԿ) բաց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղու-թյունն էր, 
ո րին ներ կա էին ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ա. 
Ա շոտ յա նը, ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ա. Թար վերդ-
յա նը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
անձ նա կազ մի և  ու սա նո ղութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը:

Ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի կրթութ
յան և խորհր դատ վութ յան, ու սում նա
փորձ նա կան և գի տաար տադ րա կան 
բա զա յի զար գաց ման նպա տակ նե րով, 
Նո րա րա րութ յուն նե րի մրցակ ցա յին 
հիմ նադ րա մի (ՆՄՀ) շրջա նակ նե րում, 
դեռևս  2013թ. սեպ տեմ բե րի 5ին §Կր
թա կան ծրագ րե րի¦ ԾԻԳի և ՀԱԱՀ հիմ
նադ րա մի միջև դրա մաշ նոր հա յին պայ
մա նագ րով ստեղծ վել է ԱՀՈԻԱԿը, ո րի 
բյու ջեն կազ մել է 68 մլն դ րամ (ա վե լի 
քան 10 տո կո սը ՀԱԱՀի, իսկ մյուս մա սը 
ԾԻԳի ֆի նան սա վո րումն է):

Ինչ պես նշել է նա խա րար Ա. Ա շոտ
յա նը կենտ րոնն ագ րա րա յին կրթութ
յուն ստա ցող ու սա նող նե րին հնա րա վո
րութ յուն կտա ձեռք բե րել գործ նա կան 
հմտութ յուն ներ, ո րոնք ո րակ յալ, ժա
մա նա կա կից կրթութ յուն ա պա հո վե
լու տե սանկ յու նից կար ևոր պայ ման
նե րից են. §Այս կենտ րո նը պրակ տիկ 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու հնա րա
վո րութ յու նից բա ցի, նաև խթա նե լու է 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ար տադ
րա կան գոր ծու նեութ յու նը: Հույս ու
նեմ, որ նոր գյու ղատն տե սա կան սար
քա վո րում ներն ու մե քե նա նե րը լիո վին 
կօգ տա գործ վեն ագ րա րա յին հա մալ
սա րա նի ու սում նաար տադ րա կան բա
զա նե րում. սա և հ րա շա լի հնա րա
վո րութ յուն է ինչ պես ու սա նող նե րի 
պա րակ տի կա յի կազ մա կերպ ման, այն
պես էլ բու հի սե փա կան ար տադ րա
կան հնա րա վո րութ յուն նե րը զար գաց
նե լու հա մար¦, հա վե լել է նա խա րա րը:  
Ծ րագ րով նա խա տես ված՝ ԱՀՈՒԱԿը 
ստեղծ վել է ՀԱԱՀի Բա լա հո վիտ և Ոս
կե հատ ու սում նա փորձ նա կան տնտե
սութ յուն նե րի միա վոր ման բա զա յի վրա: 
§ Կենտ րո նի ա ռա քե լութ յունն է` տա
րա ծաշր ջա նում ի րա կա նաց նել ագ րո
պա րե նա յին հա մա կար գի կրթա կան, 
խորհր դատ վա կան և  ար տադ րա կան 
օ րի նա կե լի ծա ռա յութ յուն ներ, կազ
մա կեր պել դա սըն թաց ներ գյու ղատն
տե սութ յան վար ման, տեխ նի կա յի շա
հա գործ ման, կեն սաէ ներ գե տի կա յի 
խորհր դատ վա կան և տե ղե կատ վա կան 
ուղ ղութ յուն նե րով, ինչ պես նաև ագ րո
պա րե նա յին ո լոր տում ի րա կա նաց նել 
մաս նա գի տա կան կրթութ յուն, ո րի արդ
յուն քում կպատ րաստ վեն այ սօր մեծ 
պա հան ջարկ ու նե ցող բան վո րա կան 
մաս նա գետ ներ¦, նշել է ՀԱԱՀ ռեկ տոր 
Ա. Թար վերդ յա նը:

 Կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան լու սա
բան ման և  ու սում նա կան գոր ծըն թացն 
արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հա
մար, ստեղծ վել է միաս նա կան ու սու ցո
ղա կանտե ղե կատ վա կան կայ քէջ՝ www.
ticas.anau.am, որ տեղ ներ կա յաց ված է 
ընդ հա նուր ծրա գի րը, կենտ րո նի ստեղծ
ման պատ մութ յու նը, գոր ծու նեութ յու
նը, ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յուն 
կենտ րո նի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
մա սին (մե դիա նյու թեր և մե թո դա կան 
ցու ցում ներ), ինչ պես նաև կայ քում գոր
ծում է ան հա տա կան խորհր դատ վութ
յան՝ առ ցանց հարց ու պա տաս խա նի 
հա մա կար գը: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում 
տպագր վել է տե ղե կատ վա կան բուկ լետ, 
կենտ րո նի տեխ նի կա կան մի ջոց ներն ու 
բնու թագ րե րը ներ կա յաց նող բրոշ յուր, 
ինչ պես նաև 5 մե թո դա կան ցու ցում ներ:

www.anau.am
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Ար մա վի րի մար զում  վտանգ ված է որ դան կար միր էն դե միկ 
ար ժե քա վոր մի ջա տը, քա նի որ տա րի ներ շա րու նակ չի լուծ վում 
ար գե լա վայ րի ցան կա պատ ման խնդի րը: Ա րա զափ և Ջ րա ռատ 
գյու ղե րում գտնվող ար գե լա վայ րը դար ձել է ա րո տա վայր` շրջա-
կա գյու ղե րի ա նա սուն նե րի հա մար և մեծ վնաս է հասց վում կեն-
սա բազ մա զա նութ յա նը:  

«Որ դան կար մի րը կա րող է դառ նալ ապ րան քա նիշ կամ բրենդ  
Հա յաս տա նի հա մար, ո րից ստա նում են  է կո լո գիա պես մա քուր, 
բնա կան ներկ, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել տնտե սութ յան, ինչ պես 

նաև` դիմահարդարման մեջ», իր կար ծիքն է հայտ նել ագ րոէ կո
լոգ, ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րին կից հա սա րա կա կան 
խորհր դի ան դամ Գա լուստ Նան յա նը, ով ու սում ա սի րութ յուն ներ է 
կա տա րում որ դան կար մի րի պահ պա նութ յան վե րա բեր յալ: Որ դան 
կար մի րը գտնվում է Ա րամ վի րի մար զի ա ղուտ հո ղե րի մի հատ
վա ծում, որ տեղ` դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րին, 219,85 հա տա
րած քի վրա ստեղծ վել էր ար գե լա վայր:  Այն բաղ կա ցած էր պահ
պան ման 2 ա ռան ձին տե ղա մա սե րից, ո րոն ցից մե կը`  198,33 հան 
գտն վում էր  Ա րա զափ գյու ղի հյու սիսարևմտ յան մա սում և 21,52 
հա՝ Ջ րա ռա տի հյու սի սա յին մա սում:

 Գիտ նա կան նե րը որ դան կարմ րի վե րա բեր յալ ու սում ա սի
րութ յուն ներ են կա տա րել դեռևս 1971 թվա կա նին` պար զե լով էն դե
միկ ար ժե քա վոր մի ջա տի  պահ պան ման կար ևո րութ յու նը: Ն րանց 
ա ռա ջար կով 1987 թ. ստեղծ վել է  ար գե լա վայր, որ պես զի պահ
պան վի թե մի ջա տը և թե նրա սնման որ դա նա խո տը: Կա ռա վա
րութ յան 2003 թ. ո րոշ մամբ, նա խա տես ված ար գե լա վայրն այ սօր 
ան տես ված է, և վե րած վել է ա րո տա վայ րի կամ աղ բա նո ցի: Ագ րոէ
կո լոգ Գա լուստ Նան յա նը դեռ ման կուց է ծա նոթ որ դան կար միր 
ար գե լա վայ րի խնդրին, քա նի որ ապ րում է Ջ րա ռատ գյու ղում և 
ն շել է, որ ար գե լա վայ րին հա րա կից` Ա րա զափ, Ջ րա ռատ, Ե ղեգ
նուտ, Ե րաս խա հուն և Ար գա վանդ հա մայնք նե րում, ա րո տա վայ րե
րի և խոտ հար քե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, ա նաս նա պահ
ներն ար գե լա վայ րի տա րած քը դարձ րել են ա րո տա վայր: Ա րա ծեց
ման հետ ևան քով վնաս վում է թե՛ որ դա նը, և թե՛ որ դա նա խոտն ու 
ե ղե գը:

 Կա նո նադ րութ յամբ` ար գե լա վայ րի վրա բա ցա սա կան ներ գոր
ծութ յուն  ու նե ցող տնտե սա կան գոր ծու նեութ յու նը սահ մա նա փա
կե լու նպա տա կով, ար գե լա վայ րի 100 մետր շրջագ ծով տա րած քը  
սահ ման վել  է պահ պան ման գո տի, սա կայն, ներ կա յում այդ պահ
պան ման գո տու մա սին խոսք լի նել չի կա րող, քա նի որ այն խախտ
ված է: Պահ պան ման տա րած քում են գտնվում ա վա զախ ճա յին 
հան քա վայ րը, ձկնա բու ծա րա նը, գյու ղատն տե սա կան շու կան, հո
ղե րի ա ղա զերծ ման հա մար նա խա տես ված ծծմբաթթ վի բա զան:

Ար գե լա վայ րը, պահ պան ման գո տում գտնվող գյու ղատն տե
սա կան մե ծա ծախ շու կա յի գոր ծու նեութ յան և գ յու ղե րի խիտ բնա
կեց ման հետ ևան քով, ար գե լա վայ րը վե րած վել   է աղ բա նո ցի:  Սա 
նշա նա կում է, որ խախտ վել են ար գե լա վայ րի կա նո նադ րութ յան 
կե տե րը, ինչ պես նաև ՄԱԿի կեն սա բազ մա զա նութ յան մա սին 
կոն վեն ցիան: Որ դան կար մի րը մի ջա տը վտանգ ված է, քա նի որ` 
բա ցի գիտ նա կան նե րից, որ դան կար միր մի ջա տը  հա վա քել  են 
որ դա նով հե տաքրքր ված ան ձինք և  օգ տա գոր ծել շրթներ կի ար
տադ րութ յան և գոր գա գոր ծութ յան մեջ: Իսկ որ դա նը տար վա մեջ 
միայն մեկ ամս վա ըն թաց քում է դուրս գա լիս հո ղի մա կեր ևույթ: 
Որ դան կար մի րից, տա րի ներ ա ռաջ գիտ նա կան նե րի կա տա րած 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յամբ, ստաց վել են նաև ծիա ծա նի բո լոր 
գույ նե րը:

 Ցան կա պատ ման վե րա բեր յալ Ջ րա ռա տի գյու ղա պետ Սամ վել 
Գալստ յա նը տե ղե կաց րել է, որ ա ռայժմ ցան կա պատ ման հա մար 
կա տար վել են միայն չա փում եր: Իսկ հար ցի վե րա բեր յալ ձգձգում
նե րը բե րում են էն դե միկ մի ջա տի ոչն չաց մա նը: Ագ րոէ կո լոգ Գա
լուստ Նան յա նը որ դա նի պահ պան ման նպա տա կով ա ռա ջար կել է 
ի րա զե կել գյու ղա ցի նե րին` մի ջա տի կար ևո րութ յան և  ար գե լա վայ
րի պահ պան ման մա սին:

Սա թիկ Ի սա հակ յան
Ար մա վիր

«Ա պա ռա ժը ճեղ քել` 
ծառ ենք ա ճեց րել, ա նա պա-
տը` դարձ րել այ գես տան»,- 
ա սում է ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Ոս կե վազ գյու ղի բնա-
կիչ Ա րա մա յիս Սա հակ յա նը: 
Անց նե լով նրա հիաս քանչ այ-
գու մո տով` հաս կա նում ես, 
որ աս վա ծը չա փա զան ցութ-
յուն չէ, այլ` ընդ հա կա ռա կը, 
նույ նիսկ հա մես տո րեն է աս-
ված:

 Հան րա պե տութ յան նա
խա լեռ նա յին գո տում և Ա րա
րատ յան դաշ տա վայ րում 
ա ճող բազ մա թիվ ծա ռա տե
սակ նե րով և թ փե րով հա
րուստ այ գին Ա րա մա յիս Սա
հակ յա նը հիմ ել է տիկ նոջ` 
Մա րո Ս տե փան յա նի հետ 
հա մա տեղ: Այ գու մշա կութ յան 
աշ խա տանք նե րին իր ծան
րակ շիռ մաս նակ ցութ յունն ու
նի նաև որ դին` Դա վիթ Սա
հակ յա նը, նա ձեռ նա մուխ է 
ե ղել գյու ղատն տե սա կան աշ
խա տանք նե րի ի րա կա նաց
մա նը: Ար տադ րում են մեծ 
քա նա կութ յամբ ծի րան, դեղձ, 
սա լոր, տանձ, խնձոր, ըն կույզ, 
սերկ ևիլ, մոշ, ազն վա մո րի և  
այլ պտուղ ներ ու հա տապ
տուղ ներ: Հա մա յին հատ կա
նիշ նե րով և  ապ րան քա յին 
տես քով աչ քի ընկ նող միրգն 

ու հա տապ տուղ ներն ի րաց
վում են հան րա պե տութ յան 
տար բեր շու կա նե րում: Բարձր 
ո րա կի շնոր հիվ, դրանք մեծ 
պա հան ջարկ են վա յե լում 
սպա ռող նե րի շրջա նում: Հա
ջո ղութ յուն նե րի գաղտ նիքն, 
ըստ ֆեր մե րի, նվիր ված աշ
խա տանքն է: « Պետք է սի րով 
կա տա րես այն գոր ծը, ո րը 
նա խա ձեռ նել ես: Իսկ որ պես
զի սի րով կա տա րես` նախ ևա
ռաջ, պետք է սի րես քո հայ րե
նի քը, հայ րե նի գյու ղը, նախ
նի նե րիդ եր կի րը, ար ժե վո րես 
այն ժա ռան գութ յու նը, ո րը 
բա ժին է հա սել քեզ», ա սում է 
Ա րա մա յիս Սա հակ յա նը: Այ գու 
խնամ քի, է տի և պատ վաստ
ման աշ խա տանք նե րը հիմ ա
կա նում կա տա րում է տի կին 
Մա րոն: Ն րա հետ զրու ցե լիս 
նկա տում ես, թե ինչ պի սի սի

րով է պատ մում յու րա քանչ յուր 
ծառ ու թփի մա սին: «Դ րանք 
կար ծես իմ ե րե խա նե րը լի նեն, 
այդ պի սի հո գա տա րութ յամբ 
եմ ես վե րա բեր վում այ գու 
նկատ մամբ». նշում է տի կին 
Մա րոն:

 Բազ մաճ յուղ այս տնտե
սութ յու նը մաս նա գի տա ցել 
է նաև ա նաս նա բու ծութ յան 
գծով, զբաղ վում են թռչնա
բու ծութ յամբ և մեղ վա բու ծութ
յամբ: Ար տադր վում է թռչնա
միս, ձու, կազ մա կերպ վում է 
նաև ճտե րի վա ճառք: Ի դեպ, 
ֆեր մե րա յին լայ նա մասշ տաբ 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող 
այս ըն կե րութ յունն ա ռա ջին
նե րից էր, որ տա րի ներ ա ռաջ 

ստեղ ծեց Ոս կե վա զի խորհտն
տե սութ յա նը կից «Ար խա շան» 
ա նաս նա պա հա կան կոո պե
րա տի վը, ո րը մաս նա գի տա ցել 
էր խո զի մսի ար տադ րութ յան 
մեջ: Միա ժա մա նակ, կազ մա
կեր պում էին նաև խոճ կոր նե
րի վա ճառք: Սա կայն, չու նե
նա լով սե փա կան կե րար տադ
րութ յան բա զա` աշ խա տա
տար այդ ճյու ղով զբաղ վում են 
ընդ հա տում ե րով: Ֆեր մե րա
յին գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող 
այս ըն տա նի քը Աշ տա րա կի 
վար չա կան տա րած քում ու նի 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա
կութ յան հո ղա տա րածք ներ, 
ո րոնք այ սօր չեն մշակ վում` 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա
ռով: Ա րա մա յիս Սա հակ յա
նի կար ծի քով` ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 

դեպ քում, կմշակ վեն ոչ միայն 
Աշ տա րա կի, այլև ՀՀ Կո տայ
քի մար զում, սե փա կա նութ յան 
ի րա վուն քով, ի րենց հատ կաց
ված 2 հա հո ղա տա րածք նե րը: 
Ֆեր մե րա յին այս ըն տա նիքն 
ու նի նաև 850 մ2 մա կե րե սով 

տի պա յին խո զա նոց, մանր և 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի բուծ ման հա մար նա խա
տես ված ա նաս նա գոմ: Նա
խա տե սում են ընդ լայ նել նաև 
պտղա բու ծութ յու նը: Ծ րագ
րե րը շատ են, բո լորն էլ ի րա
տե սա կան ու հե ռան կա րա յին: 
« Կու զե նա յինք հա մախմբ վել 
և ս տեղ ծել նաև կոո պե րա
տիվ տնտե սութ յուն: Գ յու ղում 
ար դեն շատ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն ներ ցան կա
նում են միա վոր վել կոո պե րա
ցիա յի մեջ: Տես նե լով հար ևան 
մար զե րի կոո պե րա տիվն ե
րի ու սա նե լի փոր ձե րը, մենք 
նույն պես կու զե նա յինք օգտ
վել վեր ջի նիս ա ռա վե լութ յուն
նե րից ու ըն ձե ռած հնա րա վո
րութ յուն նե րից: Այդ ժա մա նակ 
կընդ լայ նենք ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը, կհզո րաց նենք 
տնտե սութ յու նը, չէ± որ միա
սին ա վե լի ու ժեղ ենք», հա վե
լում է Ա րա մա յիս Սա հակ յա նը: 

Ար վում է հնա րա վո րը, որ
պես զի ոչ միայն պահ պան վի 
այն, ինչ ու նեն, այլև` ա վե լա
նա, ըն դար ձակ վի ու զար գա
ցում ապ րի: Ան ցու մը դե պի 
կոո պե րա ցիա յին` տնտե սութ
յան բար գա վաճ ման լայն և 
հե ռան կա րա յին հնա րա վո
րութ յուն ներ է ստեղ ծում: Ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յունն այ
սօր ու նի գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի նո րաց ման, հա
մալր ման անհ րա ժեշ տութ յուն: 
Բա ցի այդ, հա մա տեղ կլուծ վեն 
նաև բեր քի ի րաց ման խնդիր
նե րը: Եվ, ի վեր ջո, տնտե սա
վար ման այս ե ղա նա կը հնա
րա վո րութ յուն կտա ա վե լաց նել 
գյու ղա ցու ե կա մուտ նե րը, ին չը 
և կոո պե րա ցիա յի ա ռանց քա
յին խնդիր նե րից մեկն է:

Նել լի Սա հակ յան
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Վեր ջերս ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա-
րութ յան կող մից Լո ռու մար զի Տա շի րի քա ղա քա-
պե տա րում անց կաց վեց ու սում նա վար ժանք` §Ան-
տա ռա յին հրդեհ նե րի հա կազ դում¦ թե մա յով:

Ու սում նա վար ժան քի նպա տակն էր` մաս նա կից
նե րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րել, հան րա պե տութ յու
նում, բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում, 
ան տա ռա յին և հա րա կից տա րածք նե րի հրդեհ նե րի 
ա ռա ջաց ման և տա րած ման վտան գի վրա: Հր դե հավ
տանգ տա րածք նե րի, վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին 
բռնկված հրդեհ նե րի և հր դե հա շիջ ման աշ խա տանք
նե րի վե րա բեր յալ զե կու ցում նե րով հան դես ե կան Ա. 
Պետ րոս յա նը և Ա. Մա նա սեր յա նը, ով քեր հան գա մա
նո րեն ներ կա յաց նե լով ի րա վի ճա կը` մաս նա վո րա
պես նշե ցին, որ բու սա ծածկ տա րածք նե րի հրդեհ նե րի 
ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճա ռը չո րա ցած բույ սե
րի մնա ցորդ նե րի այ րումն  է դաշ տե րում և  ա րո տա
վայ րե րում, որ տե ղից չվե րա հսկվող կրա կը տա րած
վում է մո տա կա ան տառ նե րի վրա: Միա ժա մա նակ 
նշվեց, որ ան տա ռա յին հրդեհ նե րը լուրջ վտանգ են 
ներ կա յաց նում ան տա ռա յին հա րուստ կեն սա բազ մա
զա նութ յան, այդ թվում` նաև հազ վագ յուտ և  ան հե
տաց ման եզ րին գտնվող բու սա կան և կեն դա նա կան 
տե սակ նե րի հա մար, և կա րող են բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն ու նե նալ ան տա ռա յին պա շար ներն օգ տա
գոր ծող ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի սո ցիա լա կան 
կա յու նութ յան վրա: Հր դեհ ներն ազ դում են ոչ միայն  
բու սա ծածկ տա րածք նե րի վրա, դրանք նաև ռիս կեր 
են պա րու նա կում տե ղի հա մայնք նե րի և բ նակ չութ
յան հա մար: Չ պայ թած զի նամ թեր քով և  ա կան նե րով 
պատ ված տա րածք նե րում ա ռա ջա ցած հրդեհ նե րը 
լրա ցու ցիչ վտանգ են ներ կա յաց նում հրշեջ նե րի և 
հր դեհ նե րի դեմ պայ քա րող այլ ան ձանց հա մար: Բու
սա ծածկ տա րածք նե րի հրդեհ նե րի հետ ևան քով ա ռա
ջա ցած ծխա յին աղ տո տում նե րը նույն պես մե ծա պես 
ազ դում են մար դու ա ռող ջութ յան վրա:

Իր ե լույ թում Ա. Պետ րոս յանն անդ րա դար ձավ հա
մա կար գում առ կա խնդիր նե րի վրա` մաս նա վո րա
պես նշե լով, որ մաս նա գի տաց ված և ժա մա նա կա կից 
հրշեջ սար քա վո րում նե րի պա կաս է զգաց վում` հատ
կա պես լեռ նա յին և դժ վա րա մատ չե լի տա րածք ներ 
հաս նե լու հա մար: Հա կահր դե հա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց ման, այդ թվում` հրդեհ նե րի կան խար գել
ման և դ րանց ռիս կե րի վե րա բեր յալ հան րա յին ի րա
զե կութ յան մա կար դա կը դեռևս ան բա վա րար է:

Յու րա քանչ յուր տա րի §Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի 
տնօ րե նի հրա մա նով, §Ան տառտն տե սութ յան¦ մաս
նաճ յու ղե րի տնօ րեն նե րին հանձ նա րար վում է ձեռ
նար կել գործ նա կան մի ջո ցա ռում ներ` ան տա ռա յին 
տա րած քը հրդեհ նե րից զերծ պա հե լու, ծա գած հրդեհ
նե րը հայտ նա բե րե լու և մա րե լու նպա տա կով, ինչ պես 
նաև` տվյալ տար վա հա մար մշակ վում է ան տառ նե
րի հա կահր դե հա յին պահ պա նութ յան հա մա լիր մի ջո
ցա ռում նե րի ծրա գիր, որն էլ հա մա ձայ նեց վում է ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րի նա խա րա րութ յան մար զա յին  փրկա րա րա
կան վար չութ յան հետ և հաս տատ վում  մարզ պետ նե
րի կող մից: Նշ վեց նաև, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի հրա մա նով թույ լատր վել է գյու ղա ցիա
կան տնտե սու թյուն նե րին ա ռանց ար գել քի, §Հա յան
տառ¦ ՊՈԱԿի §Ան տառտն տե սու թ յան¦ մաս նաճ
յու ղե րի ան տառ նե րի խո տա ծածկ տա րածք նե րում 
անվ ճար ի րա կա նաց նել խոտհն ձի աշ խա տանք ներ: 
Ա. Մա նա սեր յանն իր ե լույ թում նշեց, որ ան տա ռա
յին հրդեհ նե րի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճա ռը` 
հա մայն քա յին հո ղե րի բու սա ծած կի մնա ցորդ նե րի 
հրկի զումն է: Նա ա ռա ջար կեց, հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րին, ան տառ նե րին հա րա կից հա մայն քա յին 
հո ղե րի բու սա ծած կույ թի մնա ցորդ նե րի հրկի զու
մից զերծ մնա լու նպա տա կով, ազ գաբ նակ չութ յան 
շրջա նում բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ տա նել` 
միա ժա մա նակ ազ գաբ նակ չութ յա նը տե ղե կաց նե լով 
ան տա ռա յին տա րածք նե րի հրդեհ նե րի պատ ճա ռած 
վնա սի հա տուց ման չա փա զանց բարձր սա կագ նե րի, 
ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով պա տաս
խա նատ վութ յան են թարկ վե լու մա սին: 

Լո ռու մարզ պե տի տե ղա կալ Տ. Բա դո յանն իր  ամ
փոփ ման խոս քում նշել է նման մի ջո ցա ռում նե րի կար
ևո րութ յու նը` ա ռա ջար կե լով ընդգր կել մար զի բո լոր 
ան տառտն տե սութ յուն ներն ու հա րա կից հա մայնք
նե րը, ինչ պես նաև` այլ շա հագր գիռ կազ մա կեր պութ
յուն նե րի: Ա մեն մի հրդե հի բռնկման դեպ քում, կազ
մա կեր պել քննար կում, բա ցա հայ տել և սահ ման ված 
կար գով պատ ժել մե ղա վոր նե րին` լայ նո րեն լու սա բա
նե լով յու րա քանչ յուր ար ձա նագր ված դեպք:  

Կա րի նե Ա դամ յան
Լո ռու ԳԱՄԿ

1.ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ 
ՉՈՐԱՑՈՒՄ

Հի վան դութ յու նը լայն տա
րա ծում ու նի, հատ կա պես ու ժեղ 
են վա րակ վում ծի րա նե նու, սա
լո րե նու և կե ռա սե նու ե րի տա

սարդ տնկի նե րը: Հի վան դութ յան 
հա րու ցի չը հո ղաբ նակ սնկերն 
են (Verticilium alboatrum և 
verticilium dahliae): Այս հա րու ցիչ
նե րը վա րա կում են նաև մոտ 400 
ա մե նա տար բեր տե սակ բույ սե րի` 
սկսած բան ջա րա յին մշա կա բույ
սե րից մինչև ծա ռա տե սակ նե
րը: Հի վան դաթ յու նը հատ կա պես 
շատ է նկատ վում այն այ գի նե
րում, որ տեղ միջ շար քա յին տա
րա ծութ յուն նե րը զբա ղեց վում են 
բան ջարբոս տա նա յին (պղպեղ, 
լո լիկ, բադ րի ջան, վա րունգ, սեխ, 
ձմե րուկ և  այլն) մշա կա բույ սե րով:

Վա րակ ված ծա ռե րի տերև
ներն ամ ռան կե սին՝ հու լի սի վեր
ջին օ գոս տո սի սկզբում սկսում 
են դեղ նել, թափ վել, ընդ ո րում`  
սկզբում դեղ նում ու թափ վում են 
սա ղար թի մի ջին մա սի տարև նե
րը: Հե տա գա յում քլո րո զը տա
րած վում է ե րի տա սարդ վե րա ճի 
վրա, ա պա ամ բողջ սա ղար թի: 
Հա րու ցիչ նե րը զար գա նում են 
միայն ջրա տար ա նոթ նե րում:

Հի վան դութ յան ախ տո րոշ
ման հա մար բնո րոշ է փայ տան
յու թի նեկ րո զը, ո րը լավ նկա տե լի 
է լայ նա կի կտրված քի դեպ քում: 
Եր բեմ նեկ րոզն ընդգր կում է ոչ 
միայն փայ տան յու թի տա րե կան 
օ ղակ նե րը, այլև` մի ջու կը: Եր կայ
նա կի կտրված քում փայ տան յու թի 
նեկ րոզր մի տե սակ գլա նի տեսք 
ու նի, նեկ րո զը անց նում է նաև 
բնի և  ար մա տի մեջ: Չո րա ցու
մը ոչ միայն ջրա տար ա նոթ նե րի 
խցան ման արդ յունք է, այլև` սնկի 
կող մից ար տադր վող թու նա վոր 
նյու թե րի հետ ևանք: Հա րու ցի չը 
վա րակ ված, վնաս ված բու սա կան 
մա ցորդ նե րի մի ջո ցով անց նում 
է հող. իր կեն սու նա կութ յու նը կա
րող է պահ պա նել 810 տա րի:

Ծա ռերն այս հի վան դութ
յամբ վա րակ վում են կյան քի բո լոր 
հա սակ նե րում, սա կայն ա ռա վել 
վա րա կըն կալ են 25 տա րե կան 
տնկի նե րը: Հի վան դութ յան զար
գաց մա նը նպաս տում են հո ղի 
բարձր խո նա վութ յու նը (լճա ցու մը, 
կա վա յին ծանր հո ղե րը) և  ա զո
տա կան միա կող մա նի պա րար
տա ցու մը:
Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը.

Վեր տի ցիլ յո զով վա րակ ված 
բույ սե րի բու ժու մը գործ նա կա նում 

անհ նար է, այդ ա ռու մով կար ևոր 
նշա նա կութ յուն են ստա նում նա
խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում ե րը: 
Այ գու հիմ ու մը այն պի սի հո ղե
րում, որ տեղ գո նե 45 տա րում 
չեն մշակ վել մոր մազ գի, դդմազ գի 
մշա կա բույ սեր, նաև ե լակ, բամ
բակ և  այլն:          

Բա ցառ վում, կտրա կա նա պես 
ար գել վում է միջ շար քա յին տա
րա ծաթ յան նե րում լո լի կի, պղպե
ղի, բադ րի ջա նի, կար տո ֆի լի, 
ե լա կի, սե խի, ձմե րու կի, վա րուն
գի, բամ բա կի մշա կու մը, բույ սեր, 
ո րոնք թա ռա մու մով շատ ու ժեղ են 
վա րակ վում: 

Այ գին պա րար տաց նել ոչ 
միայն ա զո տա կան, այլ նաև կա
լիու մա կան և ֆոս ֆո րա կան պա
րար տան յու թե րով: Ցան կա լի է 
նույ նիսկ, որ կա լիու մա կա նը մի 
քիչ էլ գե րակշ ռի, քա նի որ այն 
մե ծաց նում է բույ սե րի դի մաց
կու նութ յու նը այս հի վան դութ յան 
նկատ մամբ, նպաս տում է հզոր 
ար մա տա յին հա մա կար գի ա ռա
ջաց նա նը: 

Կար գա վո րել ջրում ե րը, ո ռո
գու մը, ան թույ լատ րե լի է լճա ցու մը, 
չա փից ա վե լի ջրու մը: Լավ կլի նի 
ջրել ֆիլտ րաց ման ե ղա նա կով, 
որ պես զի ծա ռի բու նը չթրջվի, ջուր 
չկպչի ար մա տավ զի կին, պատ
վաս տի հան գույ ցին:

Չա փա զանց մեծ նշա նա կութ
յուն ու նի հի վան դութ յան կանխ
ման տե սա կե տից կա թի լա յին 
ջրու մը: 

2.ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՔԱՂՑԿԵՂ
Բա վա կա նին տա րած ված է 

հան րա պե տութ յու նում, ա ռա վել 
շատ վնաս վում են ծի րա նե նին և 
կե ռա սե նին:

 Հա րու ցի չը  բակ տե րիա է 
(Pseudomonas syriqae): Ախ տա
նիշ նե րը՝ ընձ յուղ նե րը, ծա ղիկ
նե րը, ե րի տա սարդ պտուղ նե րը 
հան կար ծա կի թա ռա մում, գոր
շա նում ու չո րա նում են`  եր կար 
ժա մա նակ մա լով ծա ռե րի վրա: 
Տերև նե րի վրա ա ռա ջա նում են 
ձուլ ված, ջրա լի բծեր, տերև նե րը 
դեղ նում են գլխա վոր ջղի ուղ ղութ
յամբ և ժա մա նա կից շուտ թափ
վում:

Ճ յու ղե րի վա րակ ման դեպ
քում դրանց մա հա ցած կեղ ևի 
վրա ա ռա ջա նում են թեթ ևա կի 
ներս ըն կած, կլո րա վուն կամ եր
կայ նա կի խո ցեր: Խո նավ ե ղա նա
կին, հատ կա պես գար նա նը, այդ 
խո ցե րը լցվում են խե ժով և ջ րով, 
ար տա զատ վում է մի տե սակ թթու 
հոտ: Չո րա նա լով` խո ցը սեղմ վում 
է, չո րա նում, պատ վում կա լու սով: 

Ու ժեղ վա րա կի դեպ քում, երբ ճյու
ղը օ ղա կաձև պատ ված է խո ցով, 
ճյու ղը չո րա նում է: Միա կող մա նի 
խո ցի դեպ քում նկատ վում է տերև
նե րի թեթ ևա կի ո լո րում և  եզ րա յին 
նեկ րոզ, ա ճը հետ է մում:

Հի վան դութ յու նը  հի վանդ  
ծա ռից  ա ռող ջին  փո խանց վում  
է  հիմ ա կա նում  է տի,  պատ վաս
տի դեպ քում և զա նա զան պատ
ճառ նե րով ա ռա ջա ցած մե խա նի
կա կան վնաս վածք նե րից: Բարձր 
իտ նա վաթ յու նը, հատ կա պես քա
մու զու գակ ցութ յամբ, անձրև նե րը, 
կար կու տը նույն պես նպաս տում 
են հի վան դութ յան տա րած մա նը:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
 Հի վանդ բույ սե րի բու ժու

մը բա վա կա նին բարդ է, ուս տի 
հիմ ա կան ու շադ րութ յու նը հարկ 
է դարձ նել սա նի տա րանա խազ
գու շա կան և  ագ րո տեխ նի կա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի վրա: Տն կա
րա նում, կամ այ գում ա ռան ձին 
հի վանդ ծա ռեր նկա տե լիս, անհ
րա ժեշտ է դրանք ան հա պաղ հե
ռաց նել և  այ րել: Ծա ռե րի տե ղը 
քլո րա կիր լցնել 1 մ2 200 գրա մի 
չա փով: Ա ռան ձին չո րա ցած ճյու
ղե րը հարկ է կտրել՝ ընդգր կե լով 
նաև 5–10 սմ  ա ռողջ մա սից: Է տից 
հե տո ա ռա ջա ցած վեր քերն ան
մի ջա պես պա տել այ գու քսու կով: 
Աշ նա նը, տեր ևա թա փից հե տո, 
այ գին սրսկել բոր դո յան հե ղու կի 
3 կամ կուպ րոկ սա տի 0.5% լու
ծույ թով: Վաղ գար նա նը ծա ռե րի 
բնե րը սպի տա կեց նել կրա կա թի 
20%ոց լու ծույ թով:

3. ԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐԻ  
ԽԵԺԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՈՄՈԶ)

Խե ժա հո սութ յու նը հիմ ա
կա նում կո րի զա վոր նե րի հի վան
դութ յուն է: Բ նո րոշ է բնե րից, 
շի վե րից խե ժար տադ րաթ յամբ, 
ո րը սոսն ձան ման, ա ռաձ գա կան, 
դեղ նա կարմ րա գույն հե ղուկ է, 
սա ռե լով դառ նում է թա փան ցիկ 
կամ մուգ, ա պա կեն ման, քաղց
րա համ: Տա րած ված է հան րա
պե տութ յան բո լոր մար զե րում, 
հի վան դա նում են ծի րա նե նին, 
դեղ ձե նին, սա լո րե նին, կե ռա սե
նին, բա լե նին, նաև նշե նին: 

Խ րո նիկ խե ժա հո սութ յու նը ոչ 
միայն թու լաց նում է ծա ռը, նվա
զեց նում բեր քը, կա րող է չո րաց նել 
ա ռան ձին ճյու ղեր, եր բեմ էլ` ամ
բողջ ծա ռը:

Հի վան դութ յու նը և խե ժար
տադ րութ յու նը կա րող է ա ռա ջա
նալ ա մե նա տար բեր գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յամբ, բույ սի կյան քի ու 
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 Վեր ջին 3 տաս նամ յա կում, երկ-
րագն դի վրա տե ղի ու նե ցող բնա-
կան և մար դա ծին եր ևույթ նե րի 
շար քում, ա մե նաազ դե ցի կը կլի մա-
յի գլո բալ փո փո խութ յունն է, ո րի 
ստույգ պատ ճառ նե րը դեռևս վի ճա-
հա րույց են, իսկ դրա հե տա գա ըն-
թացքն ան կան խա տե սե լի է ողջ կեն-
սո լոր տի և մարդ կութ յան հա մար: 

ՀՀն բա ցա ռութ յուն չէ այս պա
րա գա յում  և, ըստ կան խա տե սում
նե րի` 2100 թ.ին ՀՀում կլի նեն 
ան տառ նե րի սահ ման նե րի և տե
սա կա յին կազ մի փո փո խութ յուն, 
ստո րին գո տու բարձ րա ցում` 200
400 մետ րով, կա վե լա նան հրդեհ նե
րը, սո ղանք նե րը, հի վան դութ յուն նե
րի,  վնա սա տու նե րի թի վը և  այլն:

§ԱՊՄԿ¦ ՊՈԱԿն, իր գոր ծու
նեութ յան 9 տա րի նե րի ըն թաց քում,  
դի տար կում ներ է ի րա կա նաց րել ՀՀ 
ան տա ռա յին հո ղե րում:

Հո ղե րի վրա` կապ ված մար
դա ծին ազ դե ցութ
յուն նե րի հետ, 
կա տար ված դի
տ ա ր  կ ո ւ մ  ն ե  ր ը 
ցույց են տա լիս, որ 
90ա կան նե րին ան
տառ նե րում ի րա կա
նաց ված ա պօ րի նի 
ան տառ հա տում նե
րի արդ յուն քում, այ
սօր ար դեն առ կա 
են   ծա ռա բու սա
կ ա  ն ո ւ թ  յ ո ւ  ն ի ց 
զուրկ, է րո զիա յի 
են թարկ ված, փոքր 
հու մու սա յին հո րի
զոն նե րով, քար քա րոտ, իսկ ո րոշ 
դեպ քե րում` նաև ան տառ վե րա
կանգն ման հա մար ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րով տա րածք ներ: Դի
տարկ վում է նաև ծա ռու տի թե տե
սա կա յին (հա ճա րե նին, կաղ նին փո
խա րին վել է բո խիով, բար դիով ու 
ու ռե նիով ) և թե ո րա կա կան կազ մի 
(սերմ նա բու սակ նե րը փո խա րին վել 
են կոճ ղա շի վե րով) վա տա ցում:

Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
սղութ յան պատ ճա ռով, տա րածք
նե րում, որ տեղ առ կա է սերմ նա յին 
բնա կան վե րաճ, ինչ պես նաև նախ
կի նում (մոտ 20 տա րի ա ռաջ) հիմ
նադր ված ան տառ կուլ տուրա նե րում 
չեն ի րա կա նաց վում հա մա պա տաս
խան խնամ քի աշ խա տանք ներ և  
ան տառ պա թո լո գիա կան հա մա պա
տաս խան հե տա զո տութ յուն ներ:

Վե րը նշված խնդիր նե րի ան տե
սու մը կամ դրանց լուծ մա նը հար վա
ծա յին մո տե ցում ներ ցու ցա բե րե լը 
(մաս նա կի լու ծում ներ տա լը) կա րող 
է մոտ ա պա գա յում հան գեց նել ան
տա ռա յին հո ղե րի դեգ րա դաց ման 
գոր ծըն թաց նե րի խո րաց մա նը, իսկ 
գլո բալ կլի մա յա փո խութ յան ֆո նի 
վրա` ան տա ռա յին տա րածք նե րի 
վե րա կանգն ման հնա րա վո րութ
յուն նե րի խիստ նվա զեց մա նը:

Հատ կան շա կան է, որ կլի մա
յի փո փո խութ յու նից կախ ված` են
թադր վում է, որ հրդեհ նե րի քա նա կը 
պետք է տա րեց տա րի ա վե լա նա,  
ա հա թե ինչ են ցույց տա լիս 2010
2014 թթ.ի թվե րը. 2010 թ. հրդեհ վել 
են 810.13 հա ան տա ռա յին հո ղեր` 
այդ թվում` 775.13 հա ան տա ռա
ծածկ, իսկ 2014 թ.ին` 57.86 հա` 
հա մա պա տաս խա նա բար 28.11 հա 
ան տառ:

Նշ ված տվյալ նե րից ակն հայտ է, 
որ ան տա ռա յին հրդեհ նե րը նվա զել 
են շուրջ 15 ան գամ, ին չը հետ ևանք 
է ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում 
տար վող բա ցատ րա կան և հան րա

յին  ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե
րի, ինչ պես  նաև` ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան նա խա րա րի ան մի ջա կան 
հսկո ղութ յամբ, ՀՀ մար զե րում պար
բե րա բար ի րա կա նաց վող §Ան տա
ռա յին հրդեհ նե րի կան խար գե լում, 
հրդե հա շի ջում և հետ ևանք նե րի 
վե րաց ման կազ մա կեր պում¦ թե
մա յով ու սում նա վար ժան քին, ո րում 
ընդգրկ ված են` մարզ պե տա րան նե
րի, հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի, 
ոս տի կա նութ յան,  ՏԿԱԻՆ փրկա
րար ծա ռա յութ յան, ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
§ԱՊՄԿ¦ ՊՈԱԿի, § Հա յան տառ¦ 
ՊՈԱԿի ան տառտն տե սութ յուն նե րի 
և տե ղի բնակ չութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը: 

2014 թ.ի վեր ջին §ԱՊՄԿ¦ 
ՊՈԱԿի, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի  
ՊՈԱԿում GIZի կող մից ներդր վել 
է ծրա գիր (NVI), ո րը թույլ կտա ար
բան յա կա յին պատ կեր նե րի շնոր հիվ 

ի րա կա նաց նել ան տա ռա յին հրդեհ
նե րի մշտա դի տար կում: Այդ կենտ
րո նը նպա տակ ու նի ան տա ռա մերձ 
հա մայնք նե րում ի րա կա նաց նել 
ի րա զեկ ման և բա ցատ րա կան աշ
խա տանք ներ` հրդեհ նե րի կան խար
գել ման վե րա բեր յալ: Վե րո հիշ յալ 
ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս մեզ, ի րա զեկ ման աշ խա տանք
ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
ընտ րել այն հա մայնք նե րը, որ տեղ 
ա վե լի շատ են տե ղի ու նե նում ա րո
տա վայ րե րի հրկի զում նե րը և  ո րոնք 
ա վե լի մոտ են ան տա ռի սահ մա նին:  

Պետք է նշել նաև, որ կլի մա յի 
փո փոխ ման հետ ևան քով, ան տառ
նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ
յու նը մեղ մե լու նպա տա կով, շատ 
կար ևոր է ան տառ վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք նե րի ծա վալ նե րի ա վե
լա ցու մը, ին չը` ֆի նա նա սա կան մի
ջոց նե րի սղութ յան պատ ճա ռով, 
կրճատ վել է: Վեր ջին տա րի նե րի 
ըն թաց քում պետք է մեծ ու շադ րութ
յուն դարձ նել ան տառ պա թո լո գիա
կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին: 
Վեր ջին շրջա նում էլ ա վե լի շատ ան
տա ռա յին զանգ ված ներ են հի վան
դութ յուն նե րի զոհ դառ նում:

Կ լի մա յի փո փո խութ յան տե
սանկ յու նից բո լորս, ի հար կե, չենք 
կա րող կան խել այդ եր ևույ թը, բայց 
կա րող ենք ի նպաստ ան տառ նե
րի կա յուն զար գաց ման` կա տա րել 
ո րո շա կի մի ջո ցա ռում ներ (բնա կան 
վե րա ճի օ ժան դա կում, ան տառ վե
րա կանգ նում, ան տա ռա յին հրդեհ
նե րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում
ներ, կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված` մի ծա ռա տե սա
կի փո փո խութ յուն մեկ այ լով) նոր 
կլի մա յա կան պայ ման նե րին  հար
մա րեց ված, ո րոնք կմեղ մեն և թույլ 
կտան ի րա կա նաց նել կա յուն ան
տառ կա ռա վա րում: 

§Ան տա ռա յին պե տա կան 
մո նի թո րին գի կենտ րոն¦  ՊՈԱԿ

ՄԱՐԴԱԾԻՆ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ   
ՀՀ  ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ  ՎՐԱ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

6Å     

ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻ 
ՔԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

զար գաց ման հա մար ան բա րեն
պաստ պայ ման նե րից, վնա սա տու նե րի 
գոր ծու նեութ յու նից, հի վան դութ յուն նե րի 
(հատ կա պես մո նիլ յոզ, ծա կոտ կեն բծա
վո րութ յուն, վեր տի ցիլ յոզ, ցի տոս պո րոզ, 
բակ տե րիալ նեկ րոզ և  այլն):

Հո ղի շատ բարձր կամ հա կա ռա կը՝ 
խիստ ցածր խո նա վութ յու նից, ոչ հաշ վեկ
շիռ պա րար տա ցու մից և  այլն:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
 Խե ժա հո սութ յան դեմ պայ քա րը հիմ

նա կա նում նա խազ գու շա կան է, կար ևոր
վում են տար բեր տե սա կի մե խա նի կա
կան վնաս վածք նե րը, ար ևա հա րութ յու նը, 
ցրտա ճա քե րից ծա ռե րի պաշտ պա նութ յու
նը: 

Ժա մա նա կին ու ճիշտ կի րա ռել էտն ու 
ձևա վո րու մը, ան պայ ման դրան ցից հե տո 
վեր քե րը մշա կել այ գու մա ծու կով: 

Ժա մա նա կին ու ճիշտ պայ քար տա նել 
հի վան դութ յուն նե րի, հատ կա պես ծա կոտ
կեն բծա վո րութ յան, մո նիլ յո զի դեմ: 

Ագ րո տեխ նի կան, որն ա պա հո վում 
է ծա ռե րի նոր մալ աճն ու զար գա ցու մը՝ 
հարկ է բա ցա ռել միա կող մա նի կամ ա վել
ցու կա յին ա զո տա կան պա րար տա ցու մը:

Այ գի հիմ ե լիս ընտ րել թեթև, լավ 
օ դա փոխ վող հո ղեր: Հարկ է ա մեն տա
րի բույ սե րը սպի տա կեց նել կրա կա թի 20 
%ա նոց լու ծույ թով:

Ե թե խե ժա հո սութ յունն ար տա հայտ
վել է, հարկ է վեր քե րը մաք րել` ընդգր
կե լով նաև ա ռողջ հյուս վածք նե րից 56 
սմ, ա պա ախ տա հա նել պղնձար ջաս պի                
1.0 %ա նոց լու ծույ թով:

4.  ՍԱԼՈՐԵՆՈՒ  ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ   
ԿԱՐՄԻՐ ԲԾԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ   ԿԱՄ 
ՊՈԼԻՍՏԻԳՄՈԶ

Հա րու ցի չը սունկ է (Polystygma 
rubrum): Հի վան դութ յան վա րակն ար
տա հայտ վում է տերև նե րի վրա, սկզբում` 
դեղ նա վուն և բաց կարմ րա վուն, ա պա 
դեղ նա կարմ րա վուն բծե րի ձևով: Տերև
նե րը վեր ևի մե կե րե սի կող մից մի փոքր 
փքված, ու ռած, հա կա ռակ ե րե սից մի 
փոքր ներս ըն կած բծե րի ձևով: Եր բեմ 
տերև ներն  այն քան ու ժեղ են վա րակ վում, 
որ վա ղա ժամ կետ թափ վում են, բեր քը 
նվա զում է, ծա ռե րը դառ նում են խիստ 
զգա յուն ձմռան ցրտե րի նկատ մամբ: Հի
վան դութ յան հա մար նպաս տա վոր տա րի
նե րին, կա րող է  վա րակ վել նաև պտու ղը, 
ո րի վրա ա ռա ջա ցած բծե րը շատ նման են 

տեր ևի վրա յի բծե րին, սա կայն ի րենց չա
փե րով ա վե լի մեծ են: 

Հան րա պե տութ յու նում հի վան դութ
յու նը տա րած ված է ա մե նու րեք, սա կայն 
ա ռա վել մեծ վնաս է պատ ճա ռում Տա վու շի 
մար զում ( Պա ռա վա քար, Վա րա գա վան, 
Ներ քին և Վե րին կար միր աղբ յուր, Կողբ, 
Բեր դա վան, Ոս կե պար, Սա րի գյուղ, Սև
քար, Լու սա ձոր և  այլն), Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Կար բի, Օ հա նա վան, Հար թա վան, 
Օ շա կան, Ա գա րակ, Կոշ և  այլ գյու ղե րում:

Չ նա յած հի վան դութ յու նը կոչ վում է 
սա լո րե նու տերև նե րի կար միր այր վածք, 
այս հի վան դութ յամբ հան րա պե տութ յու
նում վա րակ վում է նաև նշե նին ( Ձո րաղբ

յու րի, Նու բա րա շե նի, Պտղ նու այ գե գոր
ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի հո ղակ տոր նե
րում):

5. ՍԱԼՈՐԵՆՈՒ 
ԳՐՊԱՆԻԿՆԵՐ

Վեր ջին տա րի նե րին այս հի վան
դութ յու նը լայն տա րա ծում է ստա ցել 
ու մեծ վնաս է պատ ճա ռում Կո տայ քի, 
Ա րա գա ծոտ նի, Տա վու շի մար զե րում, Եր
ևա նի շրջա կայ քում, Ձո րաղբ յու րի, Պտղ
նու, Նու բա րա շե նի այ գե գոր ծա կան ըն
կե րութ յուն նե րի այ գի նե րում: Հա րու ցի չը 
սունկ է (Taphrina pruni): Վա րակ վում են 
պտուղ նե րը, ո րոնք պար կան ման տգեղ 
տեսք ու նեն: Ամ ռան կե սե րին (հու նի սի 
վեր ջին հու լի սի սկզբին) պտուղ նե րը բա
վա կա նին մե ծա նում են ի րենց չա փե րով, 
մոտ 23 ան գամ խո շոր են ա ռողջ պտուղ
նե րից, ձգված են, մի տե սակ տա փակ, 
պար կան ման տեսք ու նեն, կո րի զը բա
ցա կա յում է, պտղի մա կե րե սը պատ վում 
է մոխ րա վուն կամ կեղ տաս պի տա կա վուն, 
մո ման ման փա ռով, մի տե սակ տհաճ 
հոտ է գա լիս: Հե տա գա յում, վա րակ
ված պտուղ նե րը թափ վում են: Պտ ղից 
ան ջատ ված, պոկ ված սպոր նե րը նույն 
տա րում չեն կա րող կրկին վա րակ ա ռա
ջաց նել: Վա րա կը պահ պան վում է պտուղ

նե րում, ճյու ղե րի կեղ ևի ճա քե րում, ծա ռի 
սա ղար թում, բող բոջ նե րի թե փուկ նե րի 
ա րան քում: Գար նա նը ծա ղիկ նե րը վա
րակ վում են, ա ռա ջա նում են «գրպա նիկ
ներ»: Հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րը 
վա րա կըն կալ սպոր նե րի մոտ նկա տե լի է 
ծաղ կու մից ար դեն 1215, հա մե մա տա բար 
դի մաց կուն սոր տե րի մոտ՝  3035 օր հե
տո:

Հի վան դութ յան զար գաց ման հա մար 
նպաս տա վոր են ծաղկ ման ժա մա նակ օ դի 
հա րա բե րա կան բարձր խո նա վութ յու նը և 
բա վա րար՝ 15200C ջեր մութ յու նը: Սո վո
րա բար ուշ ծաղ կող սոր տերն ա վե լի ու ժեղ 
են վա րակ վում:

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը
Սա լո րե նու հի վան դություն նե րի, 

տերև նե րի կար միր բծա վո րութ յան և գր
պա նիկ նե րի դեմ շատ արդ յու նա վետ են 
սա նի տա րա հի գիե նիկ մի ջո ցա ռում ե րը, 
թափ ված տերև նե րի, պտուղ նե րի լրիվ 
հա վա քե լը, այ գուց հա նելն ու ոչն չաց նե
լը: Աշ նա նաը՝ տեր ևա թա փից հե տո, կամ 
գար նա նը՝ կա նաչ կո նի փու լում բոր դո յան 
հե ղու կի 3%ոց լու ծույ թով սրսկու մը, գար
նա նը ծաղ կա թեր թե րի թափ վե լուց ան
մի ջա պես հե տո և դ րա նից 1520 օր անց 
կա տա րել երկ րորդ և  եր րորդ սրսկում ե
րը բոր դո յան հե ղու կի 1% կամ կուպ րոկ սա
տի 0.5%ոց լու ծույթ նե րով: Ժա մա նա կին 
և ճիշտ պայ քար տա նել վնա սա տու նե րի, 
ծա կոտ կեն բծա վո րութ յան դեմ: Կար ևոր է 
նաև դի մաց կուն սոր տե րի մշա կու մը:

Ալֆ րեդ Գ րի գոր յա նը,
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի

 թեկ նա ծու
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 Բադ րի ջա նի հայ րե նի քը Հնդ կաս տա
նի և Չի նաս տա նի ար ևա դար ձա յին 
կլի մա յա կան գո տի ներն են, որ տեղ 
այն հան դի պում է բնա կան պայ ման
նե րում։ Ցո ղու նը ճյու ղա վոր է, կա
նաչ կամ մա նու շա կա գույն` ծածկ ված 
աստ ղան ման մա զիկ նե րով, վեր ևի 
մա սի տերև ներն ա վե լի մանր են, 
զույգ ձվաձև, հա մար յա թիա կան
ման, նոսր խա վա պատ։

Ծաղ կում է հու նիսհու լիս ա միս
նե րին, պտղա կա լում է հու լի սին։ Բադ
րի ջանն աչ քի է ընկ նում ձևե րի և գույ
նե րի բազ մա զա նութ յամբ։ Հայտ նի են 
տան ձի, օ վա լի և գն դի ձև  ու նե ցող` 
սպի տակ, դե ղին, կա նաչ, շա գա նա
կա գույն, մուգմա նու շա կա գույն պտղր 
տե սակ նե րը։ Մեկ պտղի զանգ վա ծը 
կա րող է տա տան վել 30 գրա մից մինչև 
0,52 կգ։ Պ տուղն ու տե լի է, երբ սեր
մե րը կաթ նա յին հա սու նութ յան են։ 
Հա սուն պտուղ նե րում պա
րու նակ վում է մոտ 90 տո կոս 
ջուր, 34 տո կոս շա քար ներ, 
1,4 տո կոս սպի տա կուց, 1,5 
տո կոս նուրբ բջջանք, 0,13 
տո կոս օր գա նա կան թթու
ներ, 0,15 տո կոս դա բա
ղան յութ, են թա վի տա մին A, 
վի տա մին C, նիա ցին, ֆո
լիաթ թու, պի րի դոք սին, B1, B2 
վի տա մին ներ, նաև կա լիում, 
կալ ցիում, ֆոս ֆոր, մագ
նիում, պղինձ, եր կաթ, ֆե նո
լա զա ֆեր մենտ։ Գեր հա սու
նա ցած պտուղ նե րում բարձր 
է սո լա նի նի պա րու նա կութ
յու նը, ո րը դառ նա համ նյութ է 
և կա րող է ա ռա ջաց նել մար սո ղութ յան 
խան գա րում։ Սո լա նի նի բա ղադ րութ
յու նը բարձր է կար տո ֆի լի կա նա չած 
պա լա րում և լո լի կի կա նաչ զանգ վա
ծում։

Սո լա նի նը քայ քայ վում է ա ղի մեջ։ 
Ս պի տակ գույ նի բադ րի ջա նը սո լա նին 
չի պա րու նա կում։ Գի տա կան ան վա
նում է` Solanum melongena, որն ա ռա
ջա ցել է սանսկ րի տի «vatin ganah» բա
ռե րից, ո րը պարս կե րեն հնչում է բա
դին ջան։ Ա. Ա մա սիա ցին հի շա տա կում 
է «պատն ճան» ան վան մամբ. քա ցա
խով ե փե լու և  ու տե լու դեպ քում` կբա
ցի լյար դի և փայ ծա ղի խցա նում ե րը։ 
Ջեր մա սեր և լու սա սեր բույս է:

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից մշակ
վել է Հա յաս տա նում։ Ո րոշ ա րա բա
կան երկր նե րում բադ րի ջանն ան վա
նում են «հայ կա կան վա րունգ»։

Մի զա մուղ հատ կութ յան շնոր հիվ, 
բադ րի ջա նը նպաս տում է ու րատ նե րի 
հե ռաց մա նը ե րի կամ ե րից և մի զա
պար կից, քա նի որ ու նի օր գա նիզ մում 
ա ղե րի և հե ղու կի հա վա սա րակշ ռութ
յու նը կար գա վո րող հատ կութ յուն։ 
Բադ րի ջա նից պատ րաստ ված ու
տեստ նե րը խոր հուրդ է տրվում ընդգր
կել մի զա քա րա յին հի վան դութ յան և  
օր գա նիզ մում նստվածք ներ ա ռա ջաց

նող պու րին նե րի հա գեց վա ծութ յան 
դեպ քում։

 Փորձ նա կան ե ղա նա կով ա պա
ցուց ված է, որ նման սննդա կար գը մե
ծա պես նպաս տում է մի զա քա րա յին 
հի վան դութ յան բուժ ման ըն թաց քին և 
զ գա լիո րեն նվա զեց նում է հո դա տա
պի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող նո պա նե
րի հա ճա խա կա նութ յու նը։ Օ րը 200 գ 
բադ րի ջան ու տե լու դեպ քում, մենք բա
վա րա րում ենք օր գա նիզ մի մեկ օր վա 
կա լիու մի պա հան ջար կի 2535 տո կո սը 
(235 մգ` 100գ հում քի մեջ)։ Կա լիում 
ու նի դրա կան ազ դե ցութ յուն սրտի աշ
խա տան քի վրա, քա նի որ նպաս տում 
է ա վե լորդ հե ղու կի հե ռաց մանն օր գա
նիզ մից։

Գիտ նա կան ներն ա պա ցու ցել են, 
որ կապ տա մա նու շա կա գույն ե րան գի 
բադ րի ջա նը հե ռաց նում է օր գա նիզ մից 
«վատ» խո լես տե րի նի գրե թե 50 տո կո

սը։ Նշ վում է, որ նման հատ կութ յուն ու
նի բադ րի ջա նում պա րու նակ վող մե լա
նո գե նը։ Բադ րի ջա նը կան խար գե լում 
է խո լես տե րի նի կու տա կու մը լյար դում 
և  ար յու նա տար ա նոթ նե րի պա տե րի 
վրա։ Այն օգ տա կար է ին սուլտ և  ին
ֆարկտ տա րած հի վանդ նե րին, սրտի 
ան բա վա րար աշ խա տան քի և հի պեր
տո նիա յի դեպ քում։

 Բադ րի ջա նը լա վաց նում է մար սո
ղութ յու նը և  ա ղի նե րի ան ցա նե լիութ յու
նը (շար ժող ու ժը), հատ կա պես օգ տա
կար է ստա մոք սահ յու թի ոչ բա վա րար 
ար տա զատ ման և ք րո նիկ ստա մոք սա
բոր բի, հա ճախ կրկնվող փոր կա պութ
յան դեպ քում։ Պտ ղամ սում պա րու նակ
վող նուրբ բջջան քը կլա նում և հե ռաց
նում է օր գա նիզ մից թույ նե րը։

 Բադ րի ջա նը ա ղի նե րի միկ րոֆ լո
րան բա րե լա վող հատ կութ յան շնոր
հիվ նպաս տում է քա շի նվա զեց մա նը` 
ան կախ պատ րաստ ման ե ղա նա կից` 
թուրմ, հյութ, ե փած, խո րո ված, խա շած 
և  այլն (բա ցա ռութ յամբ` տա պա կա ծի)։

 Բա ցի վե րոգր յալ «ար ժա նիք նե
րից», բադ րի ջա նը վե րա կանգ նում է 
կռճի կի հյուս վածք նե րը և  ամ րաց նում 
ոս կոր նե րը։ Օգ տա կար է օս տեո խոնդ
րո զի, օս տեո պո րո զի, դե ֆոր մաց նող 
արթ րո զի դեպ քում։

ման բո լոր փու լե րում, ին չը հաս տատ վել 
է տար բեր տա րի նե րին ի րա րից ան կախ 
կա տար ված մի շարք հե տա զո տութ յուն
նե րով:

Ն պաս տե լով գլյու կո զա յի յու րաց
մանն` ա պա հո վում է է ներ գե տիկ նյու
թա փո խա նա կութ յուն, ինչն էլ, իր 
հեր թին, նպաս տում է սպի տա կու ցի, 
խո լես տե րի նի և լե ղաթ թու նե րի սին թե

զին: Գետ նախն ձո րը պաշտ պա նում է 
լյար դը հի վան դա ծին ման րէ նե րից: Ի 
դեպ, այն, ի տար բե րութ յուն բազ մա
թիվ դե ղա մի ջոց նե րի, հա կա ցուց ված չէ 
լյար դի հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ, 
սա կայն,  կա րող է վնա սել օր գա նիզ մին` 
ան հա տա կան ա նըն կա լութ յան դեպ
քում: Մե ծա քա նակ բջջանքն ու ի նու լի նը 
կա րող են հան գեց նել ա ղես տա մոք սա
յին տրակ տում գա զա ռա ջաց ման, ուս
տի ով քեր ու նեն նման խնդիր, լավ կլի
նի` չչա րա շա հեն հում գետ նախն ձո րի 
կի րա ռու մը:

Վի տա մին նե րով ու հան քան յու թե
րով հա րուստ գետ նախն ձորն օգ տա
կար բան ջա րե ղեն է, այն խոր հուրդ է 
տրվում նաև շա քա րախ տի դեպ քում:  
Գետ նախն ձորն օգ տա գոր ծում են նաև 
թթու նե րի  ու մա րի նադ նե րի մեջ: Իսկ 
Գեր մա նիա յում գետ նախն ձո րից գա րե
ջուր են պատ րաս տում:

Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ հար կա վոր է 
պար զա պես շատ լավ լվա նալ, իսկ կեղ
ևա հա նել պետք չէ, քա նի որ դրա մեջ 
շատ օգ տա կար նյու թեր կան:

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

Գետ նախն ձո րը (Helianthustuberosus) կամ  գետ նա տան ձը, բար դա ծաղ կա-
վոր նե րի ըն տա նի քի բազ մամ յա բույս է: Ցո ղու նի բարձ րութ յու նը 2-4 մետր է։ 
Տերև նե րը ձվաձև են, կտրտված եզ րե րով, թա վոտ։ Ծաղ կա բույ լը զամբ յուղ է։ Հո-
ղի մեջ, ցո ղու նի հիմ քի մա սում ա ռա ջա նում են կլոր, եր կա րա վուն, սպի տակ, դե-
ղին, կար միր գույ նի  պա լար ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են որ պես սննդամ թերք 
և կեր։ Գետ նախն ձո րից ստա նում են սպիրտ և ֆ րուկ տոզ: Տերև նե րից պատ րաս-
տում են նաև սի լոս: Պա լար նե րի բեր քը  400-500 ց/ հա է։

ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐ

Գետ նախն ձո րի հայ րե նի քը Հ յու սի
սա յին Ա մե րի կան  է, որ տեղ մինչ օրս էլ 
հան դի պում է այս բույ սի վայ րի տե սա
կը: Այս աշ խար հա մա սից է այն սկսել 
իր §ուղ ևո րութ յու նը¦ դե պի Եվ րո պա: 
Ճա նա պար հորդ Սեմ յո ւել դը Շամ լայ նը 
1605 թ.ին գետ նախն ձոր է ու ղար կել 
Ֆ րան սիա: Այս տեղ է, որ տո պի նամ բու
րը (հնդկա ցի նե րի լեզ վով` ար ևար մատ) 

ստա ցել է  գետ նա տանձ  ա նու նը, ո րով  
էլ 18 դա րում հա սավ Ռու սաս տան: 

Պա տե րազ մա կան սո վի ժա մա
նակ, երբ դժվար էր ան գամ կար տո ֆիլ 
ձեռք բե րել, գետ նախն ձորն ու ճակն դե
ղը եվ րո պա ցի նե րին օգ նե ցին ապ րել: 
Մեր օ րե րում այդ բան ջա րե ղենն ա ճում 
է մո լո րա կի տար բեր անկ յուն նե րում, 
սա կայն, այն գյու ղատն տե սա կան ար
ժե քա վոր մշա կա բույս այդ պես էլ չդար
ձավ`  եր կա րատև պահ պա նե լու դժվա
րութ յան պատ ճա ռով: 

Չ նա յած  ան վանն ու կար տո ֆի լի 
հետ հա ճա խա կի հա մե մա տութ յա նը` 
ար տա քին ընդ հան րութ յան պատ  ճա
ռով, այս բան ջա րե ղենն ար ևա ծաղ կի ըն
տա նի քից է, ո րի մա սին հու շում է թերևս 
միայն վեր գետն յա փրե րի նմա նութ յու
նը:

Կար տո ֆի լի նման, այն ևս  օգ տա
գործ վում է  տա պա կած, խա շած, ինչ
պես նաև հում վի ճա կում, դրա նից պատ
րաս տում են ա պուր, խյուս և  աղ ցան:

Գետ նախն ձո րի քի միա կան բա ղադ
րութ յու նը բա րե րար ազ դե ցութ յուն է 
ու նե նում մար սո ղա կան օր գանհա մա
կար գի հի վան դութ յուն նե րի զար գաց


