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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Վիր ջի նիա- Մե րի լենդ 
տա րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա բու ժա կան հա մալ սա րա նի տնօ րեն Վա լե րի Ռա գա նին` Հա յաս տա-
նում  կեն դա նի նե րի բրու ցել յոզ հի վան դութ յան դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րի և դ րա կան խար գել-
ման հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին վե րա բե րող հար ցե րի քննարկ ման նպա տա կով:   

§ԱՄՆ գյուղ դե պար տա մեն տը մշտա պես ա ջակ ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը` կեն
դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի խնդրում, և կար ծում եմ, որ հա մա տեղ ու ժե րով և 
միասնականջանքերով,մենքկարողենքայսհարցում ևսշոշափելիարդյունքներգրանցել¦,¨
ն շել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  

 Այս են թա տեքս տում զրու ցա կից ներն ընդգ ծել են երկ րում գոր ծող լա բո րա տո րիա նե րի` ժա մա
նա կա կից սար քա վո րում նե րով վե րա զին ման և մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա
նեց ման կար ևո րութ յու նը, ինչ պես նաև ա մե րիկ յան փոր ձի փո խա նակ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:   
Իր հեր թին Վա լե րի Ռա գա նը գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ ար դեն ա վար տին են մո տե նում կեն դա
նի նե րի բրու ցել յոզ հի վան դութ յան վե րահսկ ման հա մա լիր ծրագ րի նա խագ ծի մշակ ման աշ խա
տանք նե րը: Ծ րա գի րը  միտ ված է՝ նպաս տել բրու ցել յո զի վաղ ախ տո րոշ ման ու կան խար գել ման 
աշ խա տանք նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը, ո րի շրջա նակ նե րում պետք է ի րա կա
նաց վեն նաև կեն դա նի նե րի հաշ վա ռում ու  հա մա րա կա լում:   Այս կա պակ ցութ յամբ, նա խա րարն 
ընդգ ծել է, որ հատ կա պես կար ևոր է այն թի րա խա յին հա մայնք նե րի ընտ րութ յու նը, որ տեղ ծրա
գիրն ա ռա վել զգա լի հա ջո ղութ յուն ներ կա րող է ու նե նալ: Շեշտ վել է ծրագ րով ի րա կա նաց վե լիք 
աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ հայ ֆեր մեր նե րի ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման 
կար ևո րութ յու նը, ին չը կնպաս տի նրանց ա ռա վել ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յանն ու մաս նակ ցութ
յա նը բրու ցել յո զի ախ տո րոշ ման և կան խար գել ման շրջա նա կում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե
րին:   Հան դիպ ման ա վար տին կող մե րը վե րա հաս տա տել են պատ րաս տա կա մութ յու նը` ընդ լայ նել 
հա մա տեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի շրջա նա կը՝ կեն դա նի նե րի բրու ցել յո զի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ պայ քարն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ:
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 Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է տվել մար զե րի տն
տե սա կան զար գաց ման նե րու ժի գնա հատ ման մե թո դա բա
նութ յա նը: Մե թո դա բա նութ յան նպա տակն է` բա ցա հայ տել 
այն տա րած քա յին միա վոր նե րը, ո րոնց ռե սուր սա յին հնա րա
վո րութ յուն ներն ա վե լի բարձր են, քան` տնտե սա կան զար
գաց ման մա կար դա կը, երկ րում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րը 
դարձ նել հաս ցեա կան, ա պա հո վել տա րածք նե րի սո ցիալ
տնտե սա կան զար գաց ման մա կար դակ նե րի տար բե րութ յան 
մեղ մա ցու մը՝ ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լով տնտե
սա կան զար գաց ման նե րու ժը:

 * * *
 Սահ ման վել են` սննդի ար տադ րութ յան, վե րամ շակ ման 

և բաշխ ման փու լե րում պատ շաճ հի գիե նիկ ու ար տադ րա
կան գոր ծե լա կար գի և վ տան գի վեր լու ծութ յան և հսկ ման 
կրի տի կա կան կե տե րի հա մա կար գի ներդր ման, ինչ պես նաև 
ժա մա նա կա ցույ ցը, կե րե րի և կե րա յին հա վե լում ներ ար տադ
րող նե րի կող մից վտան գի վեր լու ծութ յան և կ րի տի կա կան 
կե րե րի հա մա կար գե րի ներդր ման ժա մա նա կա ցույց ե րը, 
միև նույն ժա մա նակ, ու ժը կորց րած են ճա նաչ վել կա ռա վա
րութ յան 2014 թ. հոկ տեմ բե րի 30ի թիվ 1228Ն և 1230Ն, 
2007 թ. մա յի սի 3ի թիվ 531Ն ո րո շում նե րը: Արդ յուն քում` 
կա պա հով վի §Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան մա սի ն¦ և 
§Կե րի մա սի ն¦ ՀՀ օ րենք նե րի հա մա պա տաս խան պա հանջ
նե րի կա տա րու մը:

Ä2

Բրուցելյոզի դեմ պայքարի համատեղ
աշխատանքներ

Քննարկվել է ENPARD ծրագրի իրականացման 
ընթացքը

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Միա վոր ված ազ գե-
րի զար գաց ման ծրագ րի (UNDP) և ՄԱԿ-ի արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան 
(UNIDO) ներ կա յա ցու ցիչ ներ Բաբ կեն Բա բա յա նին և Ս ևե րին Օ մա նին: 

Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և 
գ յու ղի զար գաց ման ծրագ րի¦ (ENPARD) §Ար տադ րող խմբե րի և  ար ժեշղ թա նե րի զար գա ցու մ¦ բա
ղադ րի չի կա տար ման ըն թաց քը:  Հան դիպ ման սկզբին նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ընդգ ծեց 
ծրագ րի կար ևո րութ յու նը` Հա յաս տա նում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի տար բեր ճյու ղե րի զար
գաց ման հա մար: §Այս ծրագ րով ոչ միայն բա րեն պաստ պայ ման ներ կստեղծ վեն մեր երկ րում գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ ման ու զար գաց ման հա մար, այլև այն խթան կհան դի
սանաոլորտիընդհանուրզարգացմանհամար¦,¨նշելէՀՀգյուղատնտեսությաննախարարը:

Հ յու րե րի տե ղե կաց մամբ` §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղի զար
գաց ման ծրագ րո վ¦ (ENPARD) ի րա կա նաց վող §Ար տադ րող խմբե րի և  ար ժեշղ թա նե րի զար գա
ցու մ¦ բա ղադ րի չի շրջա նա կում, որն ի րա կա նաց վե լու է Շի րա կի, Լո ռու, Գե ղար քու նի քի, Ա րա գա
ծոտ նի, Կո տայ քի և Վա յոց ձո րի մար զե րում, ստաց վել է թվով 190 հայ տա դի մում: Հայ տա տու նե րը 
հիմ նա կա նում ցան կութ յուն են հայտ նել՝ ծրագ րի շրջա նա կում տրա մադր վող մի ջոց նե րով, զբաղ
վել մաս նա վո րա պես` հնդկա ցո րե նի, հա տապտ ղի, ոչ ա վան դա կան բան ջա րե ղե նի, կա թի և կաթ
նա մթեր քի, ինչ պես նաև մեղ րի ա ռաջ նա յին ար տադ րութ յամբ: 
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2015 թվա կա նին հա ցա հա տի կա յին և հա տի կաըն դե ղեն 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը կազ մել են շուրջ 
199,8 հա զար հեկ տար` գե րա զան ցե լով նա խորդ տար վա ցու
ցա նի շը շուրջ` 11 հա զար հեկ տա րով:

Հու լի սի 24ի դրութ յամբ` հան րա պե տութ յու նում, օ պե րա
տիվ տվյալ նե րով,  ընդ հա նուր առ մամբ, հնձվել են շուրջ 40 
հա զար հեկ տար հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն ներ` 
ա պա հո վե լով շուրջ 133 հա զար տոն նա հա մա խառն բերք:

Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում հա ցա հա տի կի բեր
քա հա վա քի աշ խա տանք նե րը գրե թե ա վարտ վել են, մի ջին 
բեր քատ վութ յու նը ո ռո գե լի տա րածք նե րում կազ մել է 4347 
ց/ հա, ա ռան ձին դեպ քե րում` 5060 ց/ հա և  ա վե լի:

Հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րում հա ցա հա տի կի բեր
քա հա վա քի աշ խա տանք ներն ըն թաց քի մեջ են:

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

ար դեն ար տա հան վել է 47854 տոն նա թարմ պտուղբան ջա
րե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 27 623 
տոն նա յի դի մաց:  Այդ թվում` հու լի սի 27ի դրութ յամբ, ար
տա հան վել է 20 000 տոն նա ծի րան` նա խորդ ամ բողջ տար
վա 1791 տոն նա յի դի մաց և 2038 տոն նա կե ռաս` նա խորդ 
ամ բողջ տար վա 370 տոն նա յի դի մաց:   Հա յաս տա նից ար
տա հան վել է 2848 տոն նա վա րունգ` նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի 53 տոն նա յի դի մաց, 1160 տոն նա կա
նա չե ղեն` նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 728 
տոն նա յի դի մաց: Ար տա հան վել է նաև 9054 տոն նա կա ղամբ 
և ծաղ կա կա ղամբ` 2014 թվա կա նի նույն ժա մա նա կա հատ
վա ծի 1492 տոն նա յի դի մաց: 
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Քննարկվել է ENPARD ծրագրի իրականացման 
ընթացքը1Å     

Նոր գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոն

 Հան րա պե տութ յան տա րած քում օ գոս տո սը երկ րորդ շոգ 
ա միսն է, սա կայն մի շարք շրջան նե րում` Գե ղար քու նի քի հյու-
սի սա յին մա սում, Ա րա գա ծոտ նի նա խա լեռ նե րում, բարձր լեռ-
նա յին շրջան նե րում օ գոս տո սին ջեր մաս տի ճա նը փոքր-ինչ 
բարձր է հու լիս յան ջեր մաս տի ճա նից: 

Մի ջին ամ սա կան ջեր մաս տի ճա նը հան րա պե տութ յու նում 
1516.7 0C է, Ա րա րա տի, Ար մա վի րի, Վա յոց ձո րի մար զե րում 
ևՍյունիքիհովիտներում`25…26 0C: Բա ցար ձակ ա ռա վե լա
գույն ջեր մաս տի ճա նը այս տեղ հաս նում է 4143,70C (43,7 0C 
2011 թ. Մեղ րի): Մի ջի նը 2526 օր ցե րե կա յին ջեր մաս տի ճա
նը լի նում է 30 0Cից բարձր, նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա նը չի 
իջ նում 8110C ցածր, մինչև ա մառ վա վեր ջը պահ պան վում է 
շոգ և չոր ե ղա նա կը: Փոքր ինչ ցածր ջեր մաս տի ճան է գրանց
վում Տա վու շում, Ա րա գա ծոտ նի նա խա լեռ նա յին շրջան նե րում 
(մի ջի նը` 18210C, ա ռա վե լա գույ նը` 3739 0C ): Հար մա րա վետ 
պայ ման ներ են դիտ վում Լո ռիում, լեռ նա յին շրջան նե րում և 
Սյունիքինախալեռներում(միջինջերմաստիճանը`15…180C), 
իսկ օ գոս տո սի երկ րորդ տաս նօր յա կում մի ջին օ րա կան ջեր
մաս տի ճա նը իջ նում է մինչև 15 0C, ո րը նշա նա կում է ամ ռան 
ա վարտ և  աշ նան սկիզբ, այս տեղ բա ցար ձակ նվա զա գույն 
ջերմաստիճանը1941թ.իջելէմինչև-2…-30C:

Օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը հան րա պե տութ յան 
տա րած քում` մի ջի նը կազ մում է 7075 %, այն բա վա կան ցածր 
է Ա րա րա տի, Ար մա վի րի և Վա յոց ձո րի մար զե րում` 4243 %: 
Ինչ պես և հու լի սին, կա րող են դիտ վել խոր շակ ներ, ո րոնց 
հա ճա խա կա նութ յու նը ա վե լա նում է` պայ մա նա վոր ված խո
նա վութ յան պա կա սոր դի մե ծաց մամբ և քա մու ա րա գութ յան 
ու ժե ղաց մամբ:

 Հան րա պե տութ յան տա րած քում օ գոս տո սին տե ղում նե
րի քա նա կը մի ջի նը կազ մում է 34 մմ, այ սինքն, տա րե կան 
տե ղում նե րի 5 %ը: Տե ղում նե րը բաշխ վում են շատ ան հա
վա սա րա չափ: Ա ռա վե լա գույն քա նա կը դիտ վում է Լո ռիում, 
Տա վու շում` 4060 մմ, նվա զա գույ նը` Ա րա րա տի, Ար մա վի րի 
մար զե րում` 611 մմ:

Ո րոշ տա րի նե րի,  Ա րա րատ յան դաշ տում և Եր ևա նում 
տե ղում ներ չեն դիտ վել, բայց ե ղել են տա րի ներ, երբ այս տեղ 
դրանց քա նա կը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցել է նոր ման: Տե
ղում նե րով օ րե րի թի վը ևս բա վա կա նին ան հա մա չափ է բաշխ
ված, հան րա պե տութ յան տա րած քում` 711 օր, Ա րա րա տի, 
Ար մա վի րի մար զե րում, Վա յոց ձո րում` 14 օր:

Ամպ րո պա յին գոր ծու նեութ յու նը հան րա պե տութ յան հյու
սի սա յին կե սում հա ճա խա կի է՝ մի ջի նը 710 օր, ա ռա վե լա գույ
նը` 1521 օր, մնա ցած շրջան նե րում ո րո շա կիո րեն պա կա սում 
է՝ մի ջի նը 34 օր:  

Օգոստոս ամսվա կլիմայական 
բնութագիրը

Èð²îìàôÂÚàôÜ

Ծ րագ րի հա մա կար գող անձ
նա կազ մի ան դամ նե րը շեշ տել 
են, որ հայ տա դի մում նե րի ընտ
րութ յու նը կա տա րե լիս, նա խա
պատ վութ յու նը տրվե լու է նրանց, 
ով քեր ցան կութ յուն են հայտ նել 
մշա կել բարձ րար ժեք և  ոչ ա վան
դա կան մշա կա բույ սեր: Ծ րագ րի 
արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով
ման հա մար հե տա գա յում նա
խա տես վում է կազ մել ա ռան ձին 
բիզ նեսպլան ներ, ո րոնց հի ման 
վրա կի րա կա նաց վի յու րա քանչ
յուր հայ տա տո ւի ֆի նան սա վո
րու մը:

Այս ա ռու մով, նա խա րա րը 
ընդգ ծել է ծրագ րի շրջա նա կում 
դի վեր սի ֆի կաց ված գյուղմ թեր քի, 
պան րի եվ րո պա կան տե սակ նե րի 
ար տադ րութ յան, հա տապտ ղի 
նոր այ գի նե րի հիմն ման խթա նու
մը, նաև հա կա կարկ տա յին ցան
ցե րի ներդր ման կար ևո րութ յու նը:

 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նն ա ռա ջար կել է հե տա գա ծրագ րե րում ևս, հ նա րա վո րութ յան 
դեպ քում, նե րա ռել մեղ վա բու ծութ յան զար գաց մա նը, ձկնա բու ծա րան նե րում ջրի խնա յո ղա տար ռե
ժի մով նո րա գույն հա մա կար գե րի ներդր մա նը, ո ռոգ ման կա թի լա յին հա մա կար գե րի կի րառ մա նը 
վե րա բե րող բա ղադ րիչ ներ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն Ա րա րա տի մար զի Փոքր Վե դի 
հա մայն քում մաս նակ ցել է գյու ղատն տե սա կան 
սպա սարկ ման կենտ րո նի բաց ման պաշ տո նա-
կան ա րա րո ղութ յա նը:   

Կենտ րո նը հիմ նադր վել է ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան ա ջակ ցութ յամբ` Ագ րո
բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րոն (CARD) հիմ նադ րա մի 
կող մից` ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) ֆի
նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց
վող` § Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա
նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի 
բար գա վաճ մա ն¦ ծրագ րի շրջա
նա կում:  

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին 
ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յան հա յաս տան
յան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար 
Քա րեն Հի լիար դը, Ա րա րա տի 
մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ
յա նը, §Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի 
զար գաց ման կենտ րո ն¦ հիմ նադ րա մի տնօ րեն 
Գա գիկ Սար դար յա նը, Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿ/
ԱՄՆ ՄԶԳ §Գոր ծըն կե րութ յուն` հա նուն գյու ղա
կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ մա ն¦ ծրագ րի 
ղե կա վար Ա նուշ Աս լան յա նը, այլ պաշ տո նա
տար ան ձինք  և հ յու րեր:   §Այս տար վա ըն թաց
քում, մեր հան րա պե տութ յու նում ար դեն երկ

րորդ այ գե գոր ծա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող 
գյու ղատն տե սա կան սպա սարկ ման կենտ րոնն 
ենք բա ցում: Նոր կենտ րո նը ոչ միայն  հա գե
ցած է ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով, 
այլև գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին կա

պա հո վի բարձ րա կարգ խորհր դատ վա կան ծա
ռա յութ յուն նե րով: Մա յիս ամ սին նմա նա տիպ 
կենտ րոն հիմ նե ցինք նաև Ար մա վի րի մար զի 
Նո րա պատ հա մայն քում և ն պա տակ ու նենք 

հե տա գա յում ընդ լայ նել աշ խար հագ րութ յու նը՝ 
ընդգր կե լով բո լոր մար զե րը¦ , նշել է Սեր գո 
Կա րա պետ յա նը:  

Մաս նա գի տաց ված կենտ րո նը տե ղի գյու
ղատն տես նե րին տրա մադ րե լու է ծա ռա յութ
յուն նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ ներ, կա պեր է 
ստեղ ծե լու գյու ղատն տես նե րի և մի ջազ գա յին 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև, ո րոնք 
տրա մադ րում են պա րա գա ներ, սար
քա վո րում ներ, ինչ պես նաև կտրա մադ
րի տե ղե կատ վութ յուն` այ գե գոր ծութ
յան կա ռա վար ման զար գաց ման նոր 
տեխ նո լո գիա նե րի մա սին:   Կենտ րո նը 
հա գե ցած է լի նե լու հո ղի, ջրի և բույ սե
րի հե տա զո տութ յան ժա մա նա կա կից 
լա բո րա տոր սար քա վո րում նե րով, ինչ
պես նաև նպաս տե լու է շու կա յա կան 
կա պե րի հաս տատ մա նը և հա սա նե լի 
է դարձ նե լու ֆի նան սա կան ռե սուրս
նե րը` Հա յաս տա նի ֆեր մեր նե րի ու 
գյու ղա կան ՓՄՁնե րի հա մար:   Բա ցի 
այդ, կենտ րո նում տե ղի և  օ տա րերկր
յա մաս նա գետ նե րի կող մից կազ մա
կերպ վե լու են սե մի նար ներ  և դա սըն
թաց ներ՝ Ա րա րա տի մար զի շուրջ 25 

հա մայնք նե րի մոտ 2 500 գյու ղատն տես նե րի 
հա մար: Կենտ րո նը ծա ռա յե լու է նաև որ պես 
գործ նա կան սե մի նար նե րի անց կաց ման վայր` 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա
րա նի ու սա նող նե րի հա մար:

1Å      * * *
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յունը տե ղե կաց

նում է, որ վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը սկսում են լո լի
կի մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցը:  Մաս նա վո րա պես, օ գոս տո սի 
1ից լո լի կի մթե րում նե ր են սկսվել §ՄԱ Պ¦ ՓԲԸում և §Եվ րո
թեր մ¦ ՓԲԸի Ար մա վի րի մար զի Վա նան դի մթեր ման կե տում:  
Օ գոս տո սի 3ից  լո լի կի մթե րում ներն ի րա կա նաց վել են նաև 
§Ար տա շա տի պա հա ծո նե րի գոր ծա րա ն¦ ԲԲԸն և §Ա րա րատ 
սննդի կոմ բի նա տ¦ ՍՊԸն՝ Էջ միած նի պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նի 
տա րած քում:

 * * *
Վեր ջերս,  Գե ղար քու նի քի մարզ պե տա րա նում տե ղի ու նե

ցավ Գե ղար քու նի քի մար զի հո ղե րի օգ տա գործ ման ժա մա նա
կա վոր սխե մա նե րի կազմ ման աշ խա տանք նե րը հա մա կար գող 
հանձ նա ժո ղո վի նիստ` մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նի նա խա
գա հութ յամբ: Օ րա կար գում քննարկ վել է մար զի` Ծո վա զարդ, 
Դդ մա շեն, Ծաղ կունք, Լ ճափ, Լան ջաղբ յուր հա մայնք նե րում 220 
վոլտ Հա յաս տանԻ րան է լեկտ րա կան գծի հե նաս յու նե րի հա մար 
հատ կաց վող տա րածք նե րի հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ
յան փո փոխ ման հար ցը: Քն նարկ ման արդ յուն քում հանձ նա
ժո ղո վը ո րո շել է հա մա պա տաս խան նյու թե րը, դրա կան եզ րա
կա ցութ յամբ, ներ կա յաց նել ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յուն: 

 * * *
Հան րա պե տութ յու նում շա րու նակ վում են գյու ղատն տե սա

կան մթերք նե րի բեր քա հա վա քի աշ խա տանք նե րը։  Հու լի սի 28ի 
դրութ յամբ, օ պե րա տիվ տվյալ նե րով` ար տադր վել է շուրջ 263 
հա զար տոն նա բան ջա րե ղե նի հա մա խառն բերք, ո րից՝ շուրջ 68 
հա զար տոն նա լո լիկ:

 Հան րա պե տութ յու նում ար տադր վել են նաև ա վե լի քան 70 
հա զար տոն նա բոս տա նա յին մշա կա բույ սեր (սեխ, ձմե րուկ) և 
շուրջ 76 հա զար տոն նա կար տո ֆիլ:

Oպե րա տիվ տվյալ նե րով,  /28.07.2015/ ար տադր վել է նաև 
շուրջ 161 հա զար տոն նա պտղի և հա տապտ ղի հա մա խառն 
բերք, այդ թվում` շուրջ 103 հա զար տոն նա ծի րա նի հա մա խառն 
բերք:
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 Տա րեց տա րի է լեկտ րաէ-
ներ գիայի և բ նա կան գա զի 
թան կա ցում նե րը բա ցա սա-
կան ազ դե ցութ յուն են ու նե-
նում չրե րի ար տադ րութ յամբ 
զբաղ վող ձեռ նար կութ յուն նե-
րի գոր ծու նեութ յան վրա: Այդ 
թան կա ցում ներն ու ղա կիո րեն 
ազ դում են չրե րի ար տադ-
րութ յան ինք նար ժե քի բարձ-
րաց ման վրա, քա նի որ այդ 
ար տադ րութ յու նը պա հան ջում 
է մեծ չա փե րի է ներ գաս պա-

ռում (մի ջին է ներ գաս պա ռու մը 
կազ մում է չրե րի ար տադ րա-
կան ծախ սե րի շուրջ 20 %-ը):

Ար ևա յին ջրա տա քա ցու
ցիչ նե րով չո րա նո ցի ներդր
ման, դրանց է ներ գաարդ յու
նա վե տութ յան բա րե լավ ման, 
մաս նա վո րա պես` ծախս
վող բնա կան գա զի և  է լեկտ
րաէ ներ գիա յի քա նակ նե րի 
կրճատ ման նպա տա կով, 
ՄԱԶԾ §Գ լո բալ է կո լո գիա կան 
հիմ նադ րա մի¦§Փոքր դրա
մաշ նորհ նե րի¦ ծրագ րի ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ, 
Գ յու մի րիի §Ֆեր տի¦ բա րե
գոր ծա կան կենտ րոն ՀԿն  
ի րա կա նաց րել է § Տե ղա կան 
պայ ման նե րում ի րա գոր ծե լի, 
ցածր ած խած նա յին տեխ նո
լո գիա նե րի խթա նում` բնա
կան ջեր մա փո խան ցու մա յին 
ար ևա յին չո րա նո ցի մո դե լի 
ներդր ման մի ջո ցով¦ ծրա գի
րը:  Չո րա նոցն ա պա հով ված է 

ԾՐԱԳՐԻ շՐջԱՆԱկում
 Վեր ջերս անց կաց վեց §Հա մայն քա յին կա-

ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
(ՀԿՏՀ) տա րա ծում և քա ղա քա ցի նե րի սպա-
սարկ ման գրա սեն յակ նե րի ստեղ ծում ՀՀ հա-
մայնք նե րու մ¦ թե մա յով աշ խա տա ժո ղով: Այն 
կազ մա կերպ վել էր Գեր մա նիա յի մի ջազ գա-
յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան (GIZ) 
ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող` §Հա մայնք նե րի 
զար գա ցում Հա րա վա յին Կով կա սու մ¦ ծրագ րի 
շրջա նա կում՝ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման 
և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ-

յան հետ հա մա տեղ:
 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին` ՀՀ ՏԿԱԻ 

նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Վա չե Տեր տեր
յա նը, § Հա մայնք նե րի զար գա ցում Հա րա վա յին 
Կով կա սու մ¦ ծրագ րի հա յաս տան յան թի մի ղե
կա վար Քաթ րին Շե ֆե րը, ՏԻՄ և ՏԿ ներ կա յա
ցու ցիչ ներ:

ՏԿԱԻ նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Վա չե 
Տեր տեր յա նը կար ևո րել է է լեկտ րո նա յին կա ռա
վար ման ներդ րու մը` հատ կա պես խո շո րաց ման 
ծրագ րում ընդգրկ ված հա մայնք նե րում, ինչն 
էա կա նո րեն կնպաս տի հա մայն քա յին ծա ռա
յութ յուն նե րի ո րա կի բարձ րաց մա նը, մատ չե
լիութ յա նը և հա սա նե լիութ յա նը: Վ. Տեր տեր
յա նը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել գոր ծըն կեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին` ինչ պես այս, այն
պես էլ` ըն թա ցիկ ծրագ րե րին ու բա րե փո խում
նե րին հետ ևո ղա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե

րե լու հա մար և  ընդգ ծել դրանց ի րա կա նա ցու մը 
հե տա գա բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում:

§ Հա մայնք նե րի զար գա ցում Հա րա վա յին 
Կով կա սու մ¦ ծրագ րի հա յաս տան յան թի մի ղե
կա վար Քաթ րին Շե ֆերն արդ յու նա վետ է հա
մա րել ծրագ րի շրջա նա կում կա տար ված աշ
խա տանք նե րը` վստա հութ յուն հայտ նե լով, որ 
այս նա խա ձեռ նութ յու նը նույն պես հա ջո ղութ
յամբ կի րա կա նաց վի:

Ծ րագ րի ա ջակ ցութ յամբ, նա խա տես վում 
է ա ռաջ նա հերթ ներդ նել հա մայն քա յին կա ռա

վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր և 
քա ղա քա ցի նե րի սպա սարկ ման գրա սեն յակ
ներ՝ հա մայնք նե րի խո շո րաց ման ե րեք փնջե
րում ընդգրկ ված 22 հա մայն քում: ՀԿՏՀն 
միաս նա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ 
է` նա խա տես ված ա պա հո վե լու հա մայն քա
պե տա րա նի է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե րի 
շրջա նա ռութ յու նը, հա մայն քի բյու ջեի և գույ քի 
կա ռա վա րու մը, ֆի նան սա կան և բ յու ջե տա յին 
հաշ վետ վութ յուն նե րի ստա ցու մը, տե ղե կանք
նե րի, թույլտ վութ յուն նե րի տրա մադ րումն ու 
մի շարք այլ գոր ծա ռույթ ներ: Հա մա կար գը, 
իր փաս տաթղ թա շար ժի բա ղադ րի չի մի ջո ցով, 
հնա րա վո րութ յուն ու նի է լեկտ րո նա յին փաս
տաթղ թեր փո խա նա կել պե տա կան կա ռա վար
ման մար մին նե րում գոր ծող Mulberry հա մա
կար գի հետ: Ներ կա յումս դրանք ներդր ված են 
հան րա պե տութ յան 550 հա մայն քում:

8 մ2 ընդ հա նուր մա կե րե սով և 8 
կվտ  ա ռա վելա գույն հզո րութ
յամբ ար ևա յին ջրա տա քա
ցու ցիչ նե րով: ՀԿ նա խա գահ 
 Խա չիկ  Սա հակ յա նի տե ղե
կաց մամբ, I փու լում չո րա նո ցը 
կա րող է չո րաց նել մի ջի նը 150 
կգ  միրգ (ծա վա լը և  չո րաց ման 
ժամ կե տը պայ մա նա վոր ված 
են մրգա տե սա կով): §Ե թե օգ
տա գոր ծում ենք միայն ար ևա
յին է ներ գիա, չո րաց ման գոր
ծըն թա ցը տևում է 2436, իսկ 

զու գա հե ռա բար, է լեկտ րաէ
ներ գիա յի կամ գա զի օգ տա
գործ ման դեպ քում` 1224 ժամ: 
 Սար քի ա ռա վե լութ յուն նե րից 
մեկն էլ այն է, որ այն կա րե լի 
է օգ տա գոր ծել նաև տաք ջրի 
ստաց ման և  մաս նա կի ջե
ռուց ման նպա տա կով` տնտե
սե լով է ներ գա կի րը¦,ա սում է 
 Խա չիկ  Սա հակ յա նը: Արդ յուն
քում, չրի ինք նար ժեքն իջ նում է 
300400 դրա մով:  Սար քի գյու
տա րար նե րը նա խա տե սել են 
վեր ջի նիս զանգ վա ծա յին ար
տադ րութ յու նը կազ մա կեր պել 
հար ևան Ի րա նի Իս լա մա կան 
 Հան րա պե տութ յու նում: Տն տե
սա կան մեծ օ գուտ խոս տա
ցող ար ևա յին չո րա նո ցով հե
տաքրքր ված է նաև հար ևան 
Վ րաս տա նը:   Նա խա գի ծը, ո րի 
վրա աշ խա տել են շուրջ 2 տա
րի, կենտ րո նի գյու ղատն տե
սա կան ա ռա ջին և  հա ջող ված 
ծրագ րե րից  մեկն է:

 Նել լի  Սա հակ յան
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Յու րա քանչ յուր շա բաթ և կի րա կի օ րե րին, 
Մաշ տո ցի պու րա կին հա րող տա րած քում և Կաս
յան փո ղո ցի վե րին հատ վա ծում շա րու նա կում են  
գոր ծել գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճառ նե րը:
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 Ներ կա յումս ՀՀ-ի գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում կեն-
ցա ղա յին պա հա ծո յա ցու մը դար ձել է բնակ չութ յան ա մե նա-
տար բեր շեր տե րի անհ րա ժեշտ գոր ծե րից մե կը: Տ նա յին 
պայ ման նե րում պատ րաստ վող  պա հա ծո նե րը, կազ մե-
լով ազ գաբ նակ չութ յան սննդա պա հով ման կար ևո րա գույն 
օ ղակ, հաշվ վում են մի լիո նա վոր տու փե րով,  իսկ դրանց  
տե սա կա նին այն քան է   ընդ լայն վել,  որ նույ նիսկ, հնա րա-
վոր չէ  հաշ վար կել:  Ե թե հաշ վի առ նենք, որ  ՀՀ-ի ազ գաբ-
նակ չութ յան յու րա քանչ յուր մար դուն ընկ նում է  կեն ցա ղա-
յին պայ ման նե րում պատ րաստ վող  առն վազն 30 պայ մա-
նա կան տուփ պա հա ծո, ա պա կա րե լի  է ար ձա նագ րել, որ  
հան րա պե տութ յան  ազ գաբ նակ չութ յան  կող մից տա րե կան 
ար տադր վում է  ոչ պա կաս 90 մլն պայ մա նա կան տուփ պա-
հա ծո: Պա հա ծո նե րի  այդ պի սի քա նա կը  հա մա պա տաս խա-
նում է հան րա պե տութ յան ա մե նա մեծ` Ար մա վի րի պա հա ծո-
նե րի գոր ծա րա նի տա րե կան ար տադ րա կան հզո րութ յա նը, 
ին չը ինք նին կար ևո րում է խնդի րը:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ  կեն ցա ղա յին պայ ման նե րում  բու
սա կան և կեն դա նա կան ծագ ման հում քա տե սակ նե րի պահ
պան ման ու պա հա ծո յաց ման վե րա բեր յալ ազ գաբ նակ չութ յան 
վե րա բեր յալ  գի տե լիք նե րը թե րի են, տեխ նո լո գիա կան հրա
հանգ ներ չկան, առ կա հրա հանգ նե րը  կազմ ված չեն  մաս նա
գետ նե րի կող մից և հա ճախ ա պա կողմ ո րո շում են  օգտ վող
նե րին:  Այդ  ա մե նը ոչ միայն դժվա րաց նում  են  ազ գաբ նակ
չութ յան խնդիր նե րը, այլ  նաև  կա րող են ա ռաջ բե րել  տհաճ 
հետ ևանք ներ, այն է՝ խո տան  մթերք նե րի պատ րաս տում, իսկ 
որ ա ռա վել  վտան գա վոր է՝  սննդա յին թու նա վո րում եր: Կեն
ցա ղում պա հա ծո յաց ված սննդամ թերք նե րի օգ տա գոր ծու մից  
սննդա յին  թու նա վո րում ե րի պատ ճառ նե րը բազ մա պի սի են 
և  եր բեմ կա րող են ու նե նալ ցա վա լի հետ ևանք ներ: Այդ ի մաս
տով կեն ցա ղա յին պայ ման նե րում պա հա ծո ներ պատ րաս տող
նե րի հա մար, ա ռա ջին հեր թին, կար ևոր վում է սննդի անվ
տան գութ յու նը, ին չը պա հան ջում է  հում քի պա հա ծո յաց ման 
հիմ ա կան սկզբունք նե րի ի մա ցութ յուն: Ա ռօր յա յում  պա հա ծո
յա գոր ծը պետք է  ո րո շա կի պատ կե րա ցում ու նե նա նաև վնա
սա կար ման րէ նե րի մա սին, տի րա պե տի դրան ցից ա զատ վե լու 
տեխ նո լո գիա կան հնարք նե րին:

Պա հա ծո յաց ման գոր ծըն թացն իր մեջ նե րա ռում է 
հետև յալ հար ցե րը`

• բան ջա րե ղեն նե րի, մրգե րի,  հա տապ տուղ նե րի ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը

• մ սե ղե նի, ձկան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
• հում քի պահ պան ման սկզբունք նե րը
• մինչ պա հա ծո յու մը հում քի նախ նա կան մշակ ման ե ղա

նակ նե րը
• պա հա ծո յաց ման տա րա ներ
• բան ջա րե ղեն նե րի բնա կան պա հա ծո նե րի պատ րաստ

ման տեխ նո լո գիա
• բան ջա րե ղեն նե րի խոր տի կա յին պա հա ծո նե րի պատ

րաստ ման տեխ նո լո գիա
• տո մա տամ թերք նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա
• բան ջա րե ղե նա յին մա րի նադ նե րի պատ րաստ ման տեխ

նո լո գիա
• սն կի պա հա ծո նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա
•  աղ դրած, թթվեց րած բան ջա րե ղեն նե րի պատ րաստ

ման տեխ նո լո գիա
• մր գահա տապտ ղա յին կոմ պոտ նե րի և հ յու թե րի պատ

րաստ ման տեխ նո լո գիա
• մու րա բա նե րի, ջե մե րի, պո վիդ լո նե րի պատ րաստ ման 

տեխ նո լո գիա
• ցու կատ նե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո գիա
• բան ջա րե ղեն նե րի, մրգե րի, հա տապ տուղ նե րի և սն կի 

չո րաց ման տեխ նո լո գիա
• կեն ցա ղա յին պայ ման նե րում պատ րաստ ված պա հա ծո

նե րի պահ պան ման պայ ման ներն ու ո րա կը
• կեն ցա ղում թարմ բան ջա րե ղե նի պահ պա նու մը 
• սնն դի յու րա ցում տա րի քա յին տար բեր խմբե րի մարդ

կանց մոտ
• սնն դի յու րաց ման կախ վա ծութ յու նը դրանց վե րամ շակ

ման վի ճա կից
• սնն դա յին թու նա վո րում եր
• սնն դում ա նօգ տա գոր ծե լի սննդամ թեր քի տար բե րա կում
Բու սա կան միայն ո րոշ հում քա տե սակ ներ (հա ցա հա տիկ

ներ, ըն դե ղեն ներ, ըն կույզ ներ) կա րող են տևա կա նո րեն պահ
պան վել սո վո րա կան պա հես տա յին պայ ման նե րում՝ ա ռանց 
ա ռանձ նա կի տեխ նո լո գիա կան մի ջամ տութ յան: Մ նա ցած թե’ 
բու սա կան, և թե’ կեն դա նա կան ծագ ման հում քա տե սակ նե րը 
չեն կա րող տևա կա նո րեն պահ պան վել թարմ վի ճա կում:

Մ թերք նե րը փչա նում են  դ րան ցում և մի ջա վայ րում առ
կա ֆեր մենտ նե րի ու ման րէ նե րի գոր ծու նեութ յան պատ ճա ռով, 
ինչ պես  նաև՝ բնա կան կեն սա գոր ծու նեութ յան հետ ևան քով:

Ֆեր մենտ նե րը հա տուկ նյու թեր են, ո րոնք պա րու նակ
վե լով բու սա կան ու կեն դա նա կան օր գա նիզմ ե րում` շատ քիչ  
քա նա կութ յուն նե րով, ա րա գաց նում են դրան ցում ըն թա ցող 
քի միա կան ռեակ ցիա նե րը` կար ևո րա գույն դեր կա տա րե լով 
տար բեր  կեն սա կան պրո ցես նե րում: Ֆեր մենտ նե րը բու սա

կան և կեն դա նա կան ծագ ման հում քա տե սակ նե րի կեն սա գոր
ծու նեութ յան ըն թաց քում մաս նակ ցում են  կեն սա բա նա կան 
գոր ծըն թաց նե րին, նպաս տում դրանց ա ճին, պտղի ա ռա ջաց
մա նը, սնմա նը, հա սու նաց մա նը: Բու սա կան հում քի բեր քա
հա վա քից  և  կեն դա նի նե րի  սպան դից հե տո դրան ցում ֆեր
մեն տա յին գոր ծըն թաց նե րը շա րու նակ վում են` բե րե լով հում քի 
բնա փոխ ման: Հում քի բնա փո խում   ա ռա ջա նում  է նաև ման
րէ նե րի գոր ծու նեութ յան պատ ճա ռով: Ման րէ նե րի տե սակ նե
րը հաշվ վում են տասն յակ հա զար նե րով, ո րոնք տար բեր վում 
են մե ծութ յամբ, ձևով, շար ժու նա կութ յամբ, կա ռուց ված քով, 
մի ջա վայ րի նկատ մամբ ի րենց դրսևոր մամբ, այս կամ այն 
սննդա տե սա կով սնվե լու ու նա կութ յամբ և  այլն: Ման րէ նե րի 
մեծ մասն ա մե նից լավ զար գա նում են 20400Cում, սա կայն 
կան  այն պի սի նե րը, ո րոնք ըն տե լա նում են ա ռա վել բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րի: Ման րէ նե րի շատ տե սակ ներ բնա կա նոն 
կեն սա գոր ծու նեութ յան  հա մար թթված նի կա րիք ու նեն, կան 
նաև այն պի սին նե րը, ո րոնք գո յատ ևում են ա ռանց օ դի առ
կա յութ յան: Սնն դամ թերք նե րի պահ պան ման և պա հա ծոյ ման 
ա ռաջ նա հերթ խնդիր ներն են` հում քա տե սակ նե րը զերծ պա
հել ֆեր մենտ նե րի և ման րէ նե րի ազ դե ցութ յու նից, այդ ըն թաց
քում հնա րա վո րինս պահ պա նել ե լան յու թե րի ար ժա նիք նե րը, 
միա ժա մա նակ ստա նա լով նոր, ցան կա լի ո րա կի, իսկ, եր բեմ, 
նաև ա վե լի մեծ սննդար ժե քով մթերք ներ:

Բու սա կան հում քա տե սակ նե րի պահ պան ման ու պա հա
ծոյ ացման ա ռա վել տա րած ված ե ղա նակ նե րը հետև յալ ներն 
են`

• հո վա ցում, ո րը են թադ րում է` հում քա տե սակ նեի պահ
պա նու մը դրանց կրիոս կո պիկ ջեր մաս տի ճան նե րին մոտ ջեր

մաս տի ճան նե րում,
• սա ռե ցում, ո րը են թադ րում է` հում քա տե սակ նե րի պահ

պա նու մը դրանց արդ յու նա վետ ջեր մաս տի ճան նե րին մոտ 
ջեր մաս տի ճան նե րում,

• պա հա ծո յացում` ջեր մա յին մշակ մամբ, ո րը են թադ րում է 
հում քա տե սակ նե րի մշա կու մը պաս տե րի զա ցիա յով

•  ա ղադ րում և թթ վե ցում, ո րը են թադ րում է հում քա տե
սակ նե րի պահ պա նու մը կե րակ րի ա ղի  և խ մոր ման շնոր հիվ 
ա ռա ջա ցած թթու նե րի մի ջո ցով,

• մա րի նա ցում, ո րը են թադ րում է հում քա տե սակ նե րի 
պահ պա նում` կե րակ րի ա ղի, շա քա րի և քա ցա խաթթ վի ներ
մուծ ման շնոր հիվ,

• մր գե րի և հա տապ տուղ նե րի ե փում շա քա րով, ո րը են
թադ րում է հում քա տե սա կա նե րի պահ պա նում` բարձր օս մո
տիկ ճնշում ա ռա ջաց նե լու շնոր հիվ,

• պա հա ծո յաց ման քի միա կան ե ղա նակ ներ, ո րը են թադ
րում է հում քա տե սակ նե րի պահ պա նում` ման րէ նե րի վրա թու
նա վոր ազ դե ցութ յուն գոր ծող նյու թե րի օգ տա գործ մամբ:

Վե րը ներ կա յաց ված պահ պան ման ու պա հա ծոյ ացման 
ցան կա ցած ե ղա նակ ու նի թե’ իր ար ժա նիք նե րը, և թե’ թե րութ
յուն նե րը, ո րոշ դեպ քե րում կի րառ վում է նաև ե ղա նակ նե րի հա
մակ ցում:

Ժա մա նա կա կից կեն ցա ղա յին սար քե րը (ջրա խա շիչ ներ, 
շո գե հա րիչ ներ,ա ղաց ներ, հյու թան ջա տիչ ներ, տրո րող հար
մա րանք ներ, սառ նա րան ներ)  հնա րա վո րութ յուն են ստեղ ծում 
տնա յին պայ ման նե րում,  հումքի անն շան բնա փոխ մամբ, պահ
պա նել  և դ րանք պա հա ծո յաց նել: Այդ ի մաս տով, կար ևոր վում 
է ինչ պես վե րամ շա կե լիս հում քի սննդար ժե քի պահ պա նու մը, 
այն պես էլ` ստաց վող մթերք նե րի անվ տան գութ յան ա պա հո վու
մը, ին չը լիո վին հնա րա վոր է ներ կա կեն ցա ղա յին պայ ման նե
րում:

Խնդ րի լուծ ման լա վա գույն տար բե րակ է ազ գաբ նակ չութ
յա նը պահ պան ման ու պա հա ծո յաց ման հիմ քում ըն կած գոր
ծըն թաց նե րի, ա ռա ջարկ վող  բա ղադ րա տոմ սե րի և ռե ժիմ ե րի 
պահ պան մամբ, պար զա գույն տեխ նո լո գիա նե րի ի րա կա նաց
ման վե րա բեր յալ տալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ինչ պես 
նաև  ու սու ցա նել: 

Կար ևոր վում է նաև ե ղած  կեն ցա ղա յին սար քե րի ճիշտ 
օգ տա գործ ման, պարզ հար մա րանք նե րի պատ րաստ ման և 
կի րառ ման վերաբերյալ ու սու ցու մը, ինչ պես և վ տան գա վոր 
սննդամ թերք նե րի տար բե րակ ման ու նա կութ յու նը: 
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Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ միս 
ու ար յուն ստա ցած կոր պո րա տիվ նե րի 
զար գաց ման ծրագ րե րը տվել են ի րենց 
արդ յուն քը: Սա կայն շեշտն ա ռա վե-
լա պես  դրվում է  փոքր ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման վրա: 
Ինչ պես վստա հեց նում է «Օքս ֆա մ»-ի 
կեն սաա պա հով ման ծրագ րի ղե կա-
վար Վա դիմ Ու զուն յա նը, ֆեր մեր նե րը 
բախ վում են մար քե թին գա յին, մա տա-
կա րար ման և մի շարք այլ խնդիր նե րի: 

Գործ նա կան կի րա ռում ստա ցած 
ծրագ րե րը տե սա կա նո րեն ներ կա յաց
վում են ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե
րին և լ րատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին: « Կոր պո րա տիվն ե րի շնոր հիվ, 
ֆեր մեր նե րը ստա նում են նոր ծա ռա
յութ յու նե րի և ֆի նան սա կան ռե սուրս
նե րի  մատ չե լիութ յուն, քա նի որ մենք 
հա մա գոր ծակ ցում ենք միկ րո վար կա
վոր ման կա ռույց նե րի հետ, ո րոք տրա
մադ րում են մատ չե լի վար կեր: Ա ռա ջին 
տա րին, որ պես խթան, տրա մադր վում 
են զրո յա կան տո կո սոդ րույ քով վար
կե ր», ա սում է Վա դիմ Ու զուն յա նը: 

« Պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
ռազ մա վա րութ յան մշա կում և ս նուց ման 
խնդիր» թե ման նույն պես ներ կա յաց վել 
է կլոր սե ղա նի շուրջ հա վաք ված նե րին: 
Պա րե նա յին անվ տան գութ յունն իր մեջ 
նե րա ռում է չորս սկզբունք: Ա ռա ջին՝ 
պա րե նի ֆի զի կա կան առ կա յութ յուն 
կամ` այլ կերպ ա սած, տե ղա կան ար
տադ րութ յուն, գու մա րած ներ մու ծում, 
հա նած ար տա հա նում: 

Հե տո ար դեն պա րե նի մատ չե լիութ
յունն է: Այս տեղ ար դեն գործ ու նենք 
պա րե նի ֆի զի կա կան և ֆի նան սա կան 
մատ չե լիութ յան հետ: Եր րորդ սկզբուն
քը` պա րե նի օգ տա գոր ծում է:  « Պա րե
նի առ կա յութ յան կա յու նութ յան տե սա
կե տից, դի տար կում ենք այն ռիկ սե րը, 
ո րոնք կա րող են խո չըն դո տել պա րե նի 
ար տադ րութ յա նը կամ ներ մուծ մա նը», 
նշում է «Օքս ֆա մ»ի պա րե նա յին անվ
տան գութ յան ծրագ րի պա տաս խա նա
տու Ա լեք սեյ Պետ րոս յա նը: 

Խո ցե լի հա մայնք նե րի փախս տա
կան նե րին և տե ղա ցի նե րին` գյու ղատն
տե սա կան ապ րանք ներն ի րաց նե լու 
հար ցում «Օքս ֆա մը» ևս  իր դե րա կա
տա րում ու նի: « Մեր ա ռա քե լութ յունն է` 
նաև հար թել տա րա ձայ նութ յուն ներն ու 
օգ նել հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն նե
րը», ա սում է «Օքս ֆա մի» գյու ղա կան 
հա մայք նե րի զար գաց ման և տա րա
ծաշր ջա նա յին ծրագ րի ղե կա վար Հ րաչ
յա Զա քո յա նը: 

Գ յու ղա կան հա մայք նե րի զար գաց
ման և տա րա ծաշր ջա նա յին ծրա գի րը  
շուրջ ե րեք ա միս է, ի րա կա նաց վում է, 
հետ ևա բար խո սել արդ յուն քի կամ ակն
կա լիք նե րի մա սին պարոն Հ. Զա քո յա նը 
դեռևս չի շտա պում, ա սում է՝ չի ու զում 
ժա մա նա կից ա ռաջ ընկ նել: 
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Դպ րա բակ հա մայն քը գտնվում է Գե ղար քու նի-
քի մար զի Ճամ բա րա կի վար չա կան     տա րած քում: 
Բ նա կիչ նե րը` Ադր բե ջա նի Շամ խո րի շրջա նից տե ղա-
հան ե ղած հա յեր են: Դպ րա բա կը   տա րած քի ա մե նա-
մեծ հա մայնքն է` ու նի 270 ծուխ` 710 բնա կիչ, ո րից` 
80-ը միայ նակ ծե րեր են: Հա մայն քում աշ խա տան քով 
ա պա հով ված է մոտ 40 անձ, ո րոնք աշ խա տում են` 
գյու ղա պե տա րա նում, դպրո ցում, փոս տում և  ան տա-
ռատն տե սութ յան գրա սեն յա կում, 10 քա ղա քա ցի էլ 
պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող ներ են:

Բ նակ չութ յան մեծ մա սը զբաղ վում է ա նաս նա
պա հութ յամբ: Չ նա յած ծանր պայ ման նե րին, գյու ղի 
բնակ չութ յան քիչ մասն է գնում ար տագ նա աշ խա
տան քի: Գ յու ղա պետ Հով հան նես Նազ լու խան յա նի 

Թ վում է, թե վիս կիի ար տադ րութ յան շա հա վե-
տութ յու նը բա ցա հայտ է. ար տադ րե ցիր այս քան 
թան կար ժեք հե ղուկ, ստա ցար այս քան ե կա մուտ: 
Իսկ ո՞վ է ա սել, որ ցան կա ցած ե կա մուտ չի կա րող 
ա վե լին լի նել` հատ կա պես լավ մե նեջ մեն թի արդ յուն-
քում: Ներ քո բեր ված թվերն այդ միտ քը հաս տա տում 
են: Շոտ լան դիա յում ար տադր վող վիս կիի տա րե կան 
շրջա նա ռութ յու նը հա վա սար է 4 մի լիարդ ֆունտ 
ստեր լին գի (ՖՍ): Որ պես թա փոն` ա ռա ջա նում է մոտ 
2 մի լիարդ լիտր հե ղուկ թա փոն և 750 հա զար տոն-
նա դիրտ: Այդ հսկա յա կան ծա վալ նե րի վե րամ շա կու-
մը միան գա մից 3 կար ևոր խնդիր է լու ծում. Էա պես 
փոք րաց վում է թա փո նի ծա վա լը, այն դառ նում է է կո-
լո գիա պես ա վե լի անվ տանգ, լրա ցու ցիչ ե կա մուտ է 
ա ռա ջա նում: 

Այս սկզբուն քով ղե կա վար վե լով` Է դին բուր գի Նեյ
պիր հա մալ սա րա նի Կեն սա վա ռե լի քի հե տա զո տա
կան կենտ րո նին կից ստեղծ ված նոր Celtic renewable 
Ltd ըն կե րութ յու նը ձեռ նա մուխ ե ղավ խնդրի լուծ մա
նը: Նախ` թար մաց վեց դեռ մեկ դար ա ռաջ հայտ նի 
ա ցե տոնբու թա նոլէ թա նոլ շղթա յա կան ֆեր մեն
տաց ման տեխ նո լո գիան, ո րի արդ յուն քում ստաց ված 
կեն սա բու թա նոլն ար ժե քա վոր է նրա նով, որ կա րող 
է բեն զի նը փո խա րի նել կամ օգ տա գործ վել վեր ջի նի 
հետ որ պես խառ նուրդ, ընդ ո րում, եր կու դեպ քում 
էլ շար ժի չի որ ևէ մո դի ֆի կա ցում չի պա հանջ վում: 
Ֆեր մեն տա ցիա յի հա մար օգ տա գործ վում են եր կու 
հի շա տակ ված թա փոն նե րը` ա ծի կի մե խա նի կա կան 
մշա կու մից հե տո ա ռա ջա ցած հե ղու կը և դիր տը` 
խառն ված թոր ման մնա ցորդ նե րի հետ: Արդ յուն քում` 
եր կի րը ձեռք բե րեց արդ յու նա բե րա կան նոր միա վոր` 
100 մի լիոն ՖՍ տա րե կան շրջա նա ռութ յամբ: Մո տա
կա 2 տա րում ներդր վե լու է 25 մլն ՖՍ, ո րի արդ յուն
քում, այդ ժամ կե տի ա վար տից սկսած, տա րե կան 
կար տադր վի 1 մի լիոն լիտր կեն սա վա ռե լիք:

Այս պի սով` ևս մեկ ան գամ ա պա ցուց վում է, 
որ կեն սա վա ռե լի քի հում քը եր բեք պար տա դիր չէ, 
որ դաշ տում ա ճեց վի` մրցա կից հան դի սա նա լով 
սննդամ թեր քի կամ ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յա նը: 
Այն գետ նին գցած ոս կի է, որ պետք է կռա նալ և վերց
նել, այ սինքն` կի րա ռել հա մա պա տաս խան տեխ նո լո
գիա ներ:

 Տն տե սե լով ապ րե լը՝ Եվ րո պա յի ա ռա ջա տա րի 
հա ջո ղութ յան հիմ նա կան կռվանն է, իսկ Կ լաուս Շ վա
բի պատ վի րան նե րի կա տա րու մը ցան կա ցած երկ րին 
ա ռա ջա տար կդարձ նի:

Աշ խար հի ա ռա ջա տար նե րից մե կը, իսկ Եվ րո
պա յի ան խոս ա ռա ջա տար Գեր մա նիան այդ պի սին է 
բա զում ցու ցա նիշ նե րով, այդ թվում՝ նաև ար տա քին 
առևտ րի տե սանկ յու նից, հան դի սա նա լով երկ րոր դը 
Չի նաս տա նից հե տո` 217 մի լիարդ եվ րո ար տա քին 
առևտ րի դրա կան սալ դո յով: Երբ Գեր մա նիա յին մե
ղադ րում են ար տա հան ման ագ րե սիվ քա ղա քա կա
նութ յան մեջ, գեր մա նա ցի նե րը համ բե րա տար բա
ցատ րում են, որ ի րենք պար զա պես մրցու նակ են, 
իսկ աշ խար հը, որ շատ է հա վա նում գեր մա նա կան 

ար տադ րութ յան ապ րանք ներ, փո խա րե նը` քիչ բան 
կա րող է ա ռա ջար կել նրանց, ա հա որ տե ղից էլ ա ռա
ջա նում է շո շա փե լի պրո ֆի ցիտ:

Ս պառ ման չա փա վո րութ յուն որ դեգ րած գեր մա
նա ցի նե րը հաս կա նում են, թե որ քա նով է կար ևոր 
ար տադ րան քի ո րա կը. մի շարք երկր ներ, ո րոնք, ի րե
րի բե րու մով, գե րար տադ րում են ու չեն կա րո ղա նում 
ի րաց նել ա վել ցուկն այլ երկր նե րում, ստիպ ված են 
լի նում այդ ժամ երկ րի ներ սում գերս պա ռում ա պա հո
վել, որն էլ բե րում է սպա ռո ղա կան վար կե րի ուռ ճաց
ման, և  ո րը, ինչ պես գի տենք, չի բե րում տնտե սութ յան 
ա ռող ջաց ման: Այ սինքն` եր կի րը դրա նով հաս նում է 
հա կա ռակ արդ յուն քի:

Տն տե սութ յան վար ման մեկ այլ ճիշտ կողմ նո
րոշ ման քա ղա քա կա նութ յուն դրսևո րել է Մեծ Բ րի
տա նիան XIX դա րում: Արդ յու նա բե րա
կան հե ղա փո խութ յան հետ ևան քով երկ րի 
ար տադ րա կան ծա վալ ներն ան նա խա
դեպ ա ճել էին, ա ռա ջա ցել էին հսկա յա
կան դրա մա կան մի ջոց ներ, ո րոնց պետք 
է ճիշտ ուղ ղութ յուն տրվեր: Այդ ուղ ղութ
յու նը ե ղավ ԱՄՆ բարձր տեմ պե րով ա ճող 
տնտե սութ յու նը, ուր դրանք ներդր վե ցին` 
բե րե լով ներդ րող նե րին մեծ ե կա մուտ ներ:

Ա ռան ձին պե տութ յուն նե րի հզո րութ
յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը թույլ է տա
լիս ա վե լի լայն ըն դան րա ցում ներ ա նել և 
դ րանք հա սա նե լի դարձ նել բո լո րի հա մար, 
ին չը` վեր ջերս հա ջո ղութ յամբ կա տա րել է 
Դա վո սի հա մաշ խար հա յին վե հա ժո ղո վի հիմ նա դիր և 
նա խա գահ Կ լաուս Շ վա բը` մի քա նի կան խա տե սում
նե րի ձևով, ո րոնք էլ ներ կա յաց վում  են ստորև:

Գ րա գետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա
րող երկր նե րը դա տա պարտ ված են հա ջո ղութ յան, 
միայն թե պետք է պատ րաստ լի նել, որ տնտե սա կան 
զար գա ցում ներն ա վե լի դան դաղ կա րող են ըն թա
նալ, որն էլ միուս կող մից կա յու նութ յան նշան է հան
դի սա նում:

Որ պես ա ճի գլխա վոր շար ժիչ ուժ` հան դի սա նա
լու են նոր տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնց ազ դե ցութ յու նը 
լի նե լու է ա վե լի խո րը և մասշ տա բա յին, քան` նա
խորդ 2 դա րե րում: Սա կլի նի թերևս միակ բա ցա ռութ
յու նը կետ 1ից:

Մեծ տեմ պե րի սի րա հար նե րին խոր հուրդ է 
տրվում ա վե լի ու շա դիր լի նել բազ մա գոր ծոն, փոխ
կա պակց ված դիս կուրս նե րի նկատ մամբ, ո րոնք գոր
ծում են միա ժա մա նակ տնտե սա կան կա ռուց վածք նե
րի, կա ռա վա րութ յան, անվ տան գութ յուն ա պա հո վող 
մե խա նիզմ նե րի և մարդ կանց ա ռօր յա յի վրա:

Որ պես զի որ ևէ բնա գա վա ռում ա մեն բան չա
պա կա յու նա նա և շրջ վի գլխի վայր, բո լոր ստան
դարտ նե րը պետք է վե րա նայ վեն և թար մաց վեն, իսկ 
մրցու նակ լի նե լու հա մար և՛ բիզ նե սին, և ՛ իշ խա նութ
յուն նե րին ա նընդ հատ հարկ կլի նի ա դապ տաց վել, 
ընդ ո րում, վեր ջին ներս պետք է ի րենց ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում պա հեն ոչ այն քան հետ ևութ յուն նե րը, 

որ քան` կան խա տե սում նե րը:
Տն տե սա կան դաշ տի բո լոր խա ղա ցող նե րը պետք 

է գի տակ ցեն, որ մեծ ու փոքր ձկնե րի ժա մա նակ ներն 
ան ցել են, երբ ա ռա ջին ներն օ րի նա չա փո րեն ու տում 
էին վեր ջին նե րին: Այժմ ե կել է ա րագ և դան դաղ ձկնե
րի ժա մա նա կը:

Տն տե սա կան աճ ա պա հո վե լու են ոչ թե կա
պի տալն ու բնա կան ռե սուրս նե րը, այլ մարդ կա յին 
երևա կա յութ յունն ու ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը: Ռո
բոտ նե րի հե տա գա տա րա ծու մից պետք չի վա խե նալ, 
ո րով հետև փոխ վե լու է նաև աշ խա տան քա յին շու
կա յի կա ռուց ված քը. անհ րա ժեշտ կլի նեն ա վե լի մեծ 
թվով մար դիկ, ո րոնք կբարձ րաց նեն ի րենց մաս նա
գի տա կան ո րա կը և, հետ ևա բար, ա վե լի լավ կվար
ձատր վեն:

Տեր ևը` որ պես բազ մա պի սի կար ևոր նյու թեր 

ար տադ րող գոր ծա րան 
Սո վո րա կան տեր ևը սո վո րա կան ֆո տո սին թե զի 

ժա մա նակ ար ևա յին է ներ գիա յի մի ջո ցով ֆո տո լի զի է 
են թար կում ջրի մո լե կու լը` ար տադ րե լով կյան քի շա
րու նակ ման հա մար այդ քան անհ րա ժեշտ թթվա ծին 
և ջ րա ծին, ո րը վե րա կանգ նում է ած խաթ թու գա զը 
մինչև տա րա տե սակ շա քար ներ: Կա րե լի է այն պես 
ա նել, որ այդ ջրա ծի նը ոչ թե մաս նակ ցի վե րա կանգն
ման նշված ռեակ ցիա նե րին, այլ ա ռանձ նաց վի և  օգ
տա գործ վի որ պես ար ժե քա վոր վա ռե լան յութ կամ` 
Ralstonia eutropha բակ տե րիա նե րի ներ կա յութ յամբ 
և նույն ար ևա յին է ներ գիա յի մի ջո ցով, փո խա կերպ
վի հե ղուկ վա ռե լի քի` ի զոպ րո պա նո լի, ո րի օգ տա
գոր ծու մը կեն ցա ղում ա վե լի հար մար է: Սա վեր ջերս 
հա ջող վել է Հար վար դի հա մալ սա րա նի մի խումբ 
գիտ նա կան նե րի, ո րոնք այժմ էլ հա մա կար գի 1% 
է ներ գաարդ յու նա վե տութ յու նից  ան ցում են կա տա
րում 5%ի, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա մե ծա մասշ
տաբ արդ յու նա բե րա կան խնդիր ներ լու ծե լու:

 Մաս նա վո րա պես, այս ե ղա նա կով կա րե լի է 
ստա նալ նույն ի զոպ րո պա նոլն ա վե լի է ժան և  ա վե
լի մա քուր վի ճա կում, ո րը բա ցի որ պես վա ռե լան յութ 
օգ տա գոր ծե լուց, մաս նակ ցում է բազ մա թիվ ար ժե
քա վոր միա ցութ յուն նե րի սին թե զին:   

Վ  Հ

տե ղե կաց մամբ,  տա րած քում կան սո ղանք ներ և գ յու
ղի մի ամ բողջ թա ղա մա սի տներ գտնվում են վթա րա
յին վի ճա կում: 

Գ յու ղի շրջա կայ քը հա րուստ է ան տառ նե րով և 
բնա կան  մար գա գե տի նե րով: Հա մայնքն ու նի խմե լու 

ջրի ջրագ ծի կա ռուց ման կա րիք: Հիմ նախն դիր նե րից 
մեկն էլ` հե ռագ նա ա րոտ ներն են, ո րոնք ու նեն մեծ չա
փեր, և բա ցա կա յում է ջրար բիաց ման հա մա կար գը:

Հա մայն քա յին պատ կա նե լութ յան հո ղա տա րածք
նե րը կազ մում են 191 հա (երկ րորդ կար գի վա րե լա
հող), 487 հա խոտ հարք (չոր րորդ կար գի հո ղեր), 1542 
հա ա րո տա վայր և տ նա մեր ձեր` 90 հա  մա կե րե սով: 
§Տ նա մեր ձում մշա կում են պտղա տու ծա ռեր, կար տո
ֆիլ, գա զար, կա ղամբ, լո բի, ճակն դեղ և  այլն¦, ա սում 
է գյու ղա պե տը:

 Վեր ջին տա րի նե րին հա մայն քում նկատ վում է 
ա ռա ջըն թաց ա նաս նա պա հութ յան բնա գա վա ռում.  
մի քա նի տնտե սութ յուն ներ ու նեն ա նաս նագլ խա քա
նա կի ա վե լա ցում, խնա մում են 10 և  ա վե լի կով: Սա
կայն հա մայն քում չկա կա թի վե րամ շակ ման  ար տադ
րա մաս: 

Զար գա նում է նաև մեղ վա բու ծութ յու նը (400 մեղ
վաըն տա նիք): Ինչ պես նշում է պրն. Նազ լու խան յա նը, 
առ կա են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը` ագ րո տու
րիզ մի զար գաց ման հա մար:

 
Նել լի Սա հակ յան
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ՀեՏեՎՈղԱԿԱՆ ԱՇխԱՏԱՆøԻ 
պՏՈւղՆերըՀՀ Ար մա վի րի 

մար զետ Ա շոտ Ղահ-
րա ման յանն այ ցե լել 
է Ար տի մետ և Ա ռա-
տա շեն հա մայնք-
ներ` ծա նո թա նա լու 
բեր քա հա վա քի ըն-
թաց քին: Ար տի մետ 
հա մայն քը Վա ղար-
շա պա տի տա րա-
ծաշր ջա նում հայտ նի 
է կար տո ֆի լի մշա-
կութ յամբ: Մարզ պե տը տե ղե կա ցել է, որ հա մայն քում 358,6 հեկ-
տար վա րե լա հո ղից 196 հեկ տարն այս տա րի զբա ղեց նում է ձմե-
րու կի ցան քա տա րած քը: Քիչ չեն ե ղել նաև հա ցա հա տի կի ցան քա-
տա րածք նե րը, ո րոնք փո խա րին վել են ձմե րու կով, ո րի մշա կութ-
յու նը բա վա կա նին ե կամ տա բեր է գյու ղա ցու հա մար` ան գամ մեկ 
կի լոգ րա մը 60 դրա մով մե ծա ծախ վա ճառ քի դեպ քում: Աշ նա նա-
ցան ցո րե նի ցանքն այս տա րի հա մայն քում կազ մել է 71 հեկ տար: 
Նա խորդ տա րի Ար տի մե տում 1 հեկ տա րից ստաց վել էր 4-5 տոն նա 
ցո րեն, ո րը վա ճառ վել է՝ մեկ կի լոգ րա մը 130 դրա մով:

Հա րա կից Ա ռա տա շեն հա մայն քում մարզ պետն այ ցե լեց բան
ջարբոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի մշա կութ յամբ զբաղ վող գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն ներ: Հա մայն քում հիմ ա կա նում ա ճեց վում է 
լո լիկ, պղպեղ, սոխ, ծաղ կա կա ղամբ և ձ մե րուկ: Գ յու ղա ցի ներն ու րա
խութ յամբ փաս տել են, որ գոհ են ստաց ված բեր քից, չու նեն ի րաց ման 
և  ո ռոգ ման հետ կապ ված խնդիր ներ:

Ա ռա տա շեն հա մայն քի ղե կա վա րը մարզ պե տին ներ կա յաց րել է, որ 
հա մայն քում կան հո ղա մա սեր, որ տեղ ցան քա տա րածք նե րը ջրե լուց հե
տո ջրա հե ռաց ման ցանց չկա, ին չը բա ցա սա բար է ազ դում բույ սի ա ճի 
վրա: Տա րի ներ ա ռաջ սա վա ղա տարն այդ տա րած քում գոր ծել է, հո ղե րի 
մաս նա վո րե ցու մից հե տո, այն փակ վել է և, ո ռոգ ման ա ռու մով, դար ձել  
խնդրա հա րույց: Մարզ պե տը, ծա նո թա նա լով խնդրին, խոս տա ցել է լու
ծում տալ դրան և գ յու ղա ցուն ա զա տել ըն թա ցիկ հոգ սե րից: 

« Մար զի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը լավ բերք են ստացել: 
Գ յու ղատն տե սա կան տա րին մեր գյու ղա ցու հա մար բեր քա ռատ է եղել 
և բան ջարբոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի, և պտ ղի մշա կութ յան ա ռու
մով»,  նշել է մարզ պե տը` այդ հար ցում կար ևո րե լով նաև գյու ղա ցուն 
ցու ցա բեր վող կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը: Ա շոտ Ղահ րա ման
յա նը վստա հեց րել է, որ ո ռոգ ման այս շրջա նում ջրի խնդիր չկա մար
զում, լի նե լու դեպ քում էլ` ըստ նրա, ՋՕԸե րի հետ հա մա տեղ աշ խա
տանք ներ են ի րա կա նաց վում, և հար ցին ա րագ լու ծում է տրվում:

Անդ րա դառ նա լով ար դեն սկսվող լո լի կի բեր քա հա վա քին` մարզ
պե տը նշել է, որ մթե րող խո շոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը թույլ են տա լիս ա սել, որ գյու
ղա ցին լո լի կի ի րաց ման խնդիր ևս չի ու նե նա, և մեկ կի լոգ րա մը 
կմթեր վի 40 դրա մով:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան կող մից 
այս տար վա §Գ յուղմթերք 
ար տադ րող կին հե րո ս¦ 
մրցա նա կա բաշ խութ յա նը 
Գե ղար քու նի քի մար զից ներ-
կա յաց վել էր Ա ղավ նիկ Դա-
նիել յա նի թեկ նա ծութ յու նը, 
ում էլ շնորհ վեց ար ժա նի ու 
սպաս ված պարգ ևը: Այդ կո-
չու մը հա մեստ փոխ հա տու-
ցումն ու ե րախ տիքն էր այն 
նվի րու մի, որ ցու ցա բե րում է 
տի կին Ա ղավ նի կը, ա ռա քի նի 
դուստ րը, հայ կնոջ շնորհ նե-
րով օժտ ված մայ րը:

Գե ղար քու նի քի մարզի 
Գե տիկ գյու ղում գոր ծող 
ա մե նա խո շոր ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յու նը հիմ նադր
վել է Շա քար և Ա ղավ նիկ 
Դա նիել յան ա մու սին նե րի 
ջան քե րի  շնոր հիվ: Ն րանք 
գոր ծու նեութ յան քսա նե րեք 
տա րի նե րի ըն թաց քում, քայլ 
առ քայլ, հետ ևո ղա կա նո րեն 
զար գաց րել են ի րենց տնտե
սութ յու նը` ա վե լաց րել ար
տադ րութ յան ծա վալ ներն ու 
աշ խա տա տե ղե րը, բա րե լա
վել աշ խա տան քա յին պայ
ման նե րը: Ֆեր մե րա յին այս 
տնտե սութ յունն աշ խա տա
սի րութ յան լա վա գույն օ րի
նակ է շրջա պա տի հա մար:

§Սկ սել ենք 10 գլուխ կո
վից. սե փա կա նաշ նորհ ման 
ժա մա նակ մեզ այդ քա նը բա
ժին հա սավ: Մենք, ի տար բե
րութ յուն շա տե րի, ո րոնք ան
մի ջա պես հար կա դիր մոր թի 
են թար կե ցին ի րենց հա սա
նե լիք կո վե րը, տա րեց տա րի 
ա վե լաց րինք ա նաս նագլ խա
քա նա կը՝ քսա նե րեք տա րում 
հասց նե լով 220ի¦, պատ
մում է տի կին Ա ղավ նի կը: Ծն
ված էգ հոր թե րը պահ պա նել 
են, ա րու նե րը՝ մե ծաց րել ու 
վա ճա ռել: Բու ծել են նաև ոչ
խար ներ, խո զեր, թռչուն ներ, 
զբաղ վել են մեղ վա բու ծութ
յամբ: Ա ղավ նիկն ա ռանձ նա
կի սեր ու նի աշ խա տան քի 
նկատ մամբ:

§Անհ նար է, որ մար դը 
զբաղ վի ա նաս նա պա հութ
յամբ, գյու ղատն տե սա կան 
այլ աշ խա տանք նե րով և  
ապ րուս տի բա վա րար պայ
ման ներ չստեղ ծի ու կա յուն 
ե կա մուտ չու նե նա: Իսկ ե թե 
մտա ծի իր տնտե սութ յու
նը զար գաց նե լու մա սին, նա 
ան պայ ման կհաս նի բա րե կե
ցութ յան այն մա կար դա կին, 
ին չին մեր ըն տա նի քը հա սել 
է այ սօր¦, հա վե լում է Ա ղավ
նի կը:

Դա նիել յան նե րի տն տե
սու թ յու նում այ սօր բուծ վում  
է 220 գլուխ խո շոր, 100 գլուխ 
մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն, 
20 գլուխ խոզ, 50 թռչուն, 
40 մեղ վաըն տա նիք: Տա րե
կան այս տեղ ար տադր վում 

է մինչև 180 տոն նա կաթ, 60 
տոն նա միս, 500 կի լոգ րամ 
մեղր: Բ նա պահ պա նո րեն  
մա քուր սննդամ թերքն ի րաց
վում է տե ղում, իսկ ստաց
ված գու մարն ուղղ վում է 
տնտե սութ յան բա րե կե ցութ
յա նը, վե րար տադ րութ յանն 
ու հե տա գա զար գաց մա նը: 
Ա նաս նա կե րի կու տակ ման 
ժա մա նակ աշ խա տա տե ղե րի 
քա նա կը հաս նում է  50ի:

§ Հեշտ չի ե ղել տն տեսութ
յան կա յա ցումն ա ռանց քրտ
նա ջան աշ խա տան  քի, ո չինչ 
հեշ տութ յամբ չի տրվում, 
շա րու նա կում է մեր հե րո սու
հին, ութ տա րի շա րու նակ, 
երբ դեռ աշ խա տող նե րին 
վճա րե լու հնա  րա վո րութ յուն 
չու նեինք, կով եմ կթել, գոմ 
մաք րել, ա նասուն նե րին կե
րակ րել, ա րա ծեց րել, խոտ 
հնձել ու հա վա քել, կա տա րել 
ա մե նա ծանր ֆի զի կա կան 
աշ խա տանք նե րը, մինչև որ 
կա յա ցել ենք ու բռնել զար
գաց ման ու ղին: Կի թը կա
տար վում է մե քե նա յաց ված, 
ա նաս նա պահ նե րի հա մար 
ստեղծ ված են հանգս տի լա
վա գույն պայ ման նե րը: 

Տն տե սութ յունն ա պա
հով ված է նաև գյուղ գոր
ծիք նե րով և  անհ րա ժեշտ 
տեխ նի կա յով: Ար տադ րան քի 
ի րաց ման խնդիր նե րով` Դա
նիել յան ա մու սին նե րին օգ
նում են ի րենց զա վակ նե րը: 
§ Մեր չորս կթվո րու հի նե րին 
տրա մադ րել ենք լվաց քի մե
քե նա ներ, որ պես զի ի րենց 
ըն տա նիք նե րում հոգ սե րը 
թեթ ևա նան, ա սում է տի կին 
Ա ղավ նի կը, իսկ մեկ ա նաս
նա պա հի հա մար գնել ենք 
բնա կա րան¦:

Ա ղավ նիկ Դա նիել յա
նը ծնվել է  Ե ղեգ նա ձո րի 
շրջա նի Ա րե նի գյու ղում: Նա 
ա ռանձ նա կի ակ նա ծան քով 
է խո սում Գե տի կի և Ճամ բա
րա կի տա րա ծաշր ջա նի բնա
կիչ նե րի հյու րա սի րութ յան, 
մարդ կա յին այլ շնորհ նե րի 
ու ար ժա նիք նե րի  մա սին: 
§Ա մուս նուս ըն տա նի քը բազ
ման դամ էր, ուր մե ծա նում 
էին յոթ ե րե խա: Ես ոչ միայն 
սի րե ցի այդ ըն տա նի քը, այլ 

նաև տա րած քի բնա կիչ նե
րին, ով քեր շի տակ են, ի րար 
հան դեպ հար գանք ու նվիր
վա ծութ յուն տա ծող¦, հի շում 
է նա: 

Դժ վա րին և հե տաքր քիր 
ճա նա պարհ է ան ցել տի կին 
Ա ղավ նի կը: Նա 1975 թվա
կա նից աշ խա տան քի է ան ցել 
Գե տի կի խորհտն տե սութ յու
նում՝ կա տա րե լով տար բեր 
աշ խա տանք ներ: Վեր ջի նիս 
լու ծա րու մից հե տո, մինչ 
այժմ նա ան փո փո փոխ աշ
խա տում է Գե տի կի գյու ղա
պե տա րա նում` որ պես  հաշ
վա պահ: §Իմ ծննդա վայ րում 
շատ արդ յու նա վետ էր հո
ղա գոր ծութ յու նը, Գե տի կում՝ 
ա նաս նա պա հութ յու նը, ա վե
լաց նում է ֆեր մե րը, այս տեղ 
կա րե լի է զար գաց նել ա նաս
նա պա հութ յու նը, ար տադ րել 
բարձ րո րակ  գյուղմ թերք ներ, 
կյան քը դարձ նել բա րե կե ցիկ: 
Մենք կա վե լաց նենք ու կզար
գաց նենք մեր տնտե սութ
յունն այն քան, ինչ քան որ 
կբա վա րա րա րեն մեր ու ժերն 
ու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
Բ նութ յունը մեզ, կյան քի հետ 
մեկ տեղ, շռայլ բա րիք ներ է 
տվել, ո րը մենք հա զա րա
պատ կում ենք քրտնա ջան 
աշ խա տան քի շնոր    հիվ, ապ
րում` թե Աստ ծուց, և թե մե
զա նից գոհ ու եր ջա նիկ, որ 
կա րո ղա նում ենք այս քան 
ներ  դաշ նա կո րեն գոր ծել:

Ա ղավ նիկ Դա նիել յա նը 
կար ևո րում է կնոջ դերն ըն
տա նի քի կա յու նութ յան ու 
ամ րապնդ ման գոր ծում: Կու
զե նար, որ հայ կա նայք ա վե
լի շատ ընդգրկ վեին գոր ծա
րա րութ յան ո լոր տում: Ն րա 
կար ծի քով, կա նայք կա րող 
են կա յաց նել խե լա միտ ո րո
շում ներ և  ի րա գոր ծել դրանք: 
Յու րա քանչ յուր հետ ևո ղա
կան աշ խա տանք տա լիս է 
իր պտուղ նե րը: Նա դրա նում 
հա մոզ վել է իր օ րի նա կով, և 
կու զե նար, որ այդ հա մոզ
մունքն ու նե նա յին գյու ղատն
տե սութ յան ծանր ու դժվա
րին ո լոր տում ընդգրկ ված 
բո լոր կա նայք:

Նել լի Սա հակ յան

ԱՌԱՏ ՀԱցԱՀԱՏԻԿԻ  Բերø
 Լո ռու մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը, մարզ պե տա րա նի գյու-

ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան պետ Գ րի գոր 
Հա կոբ յա նի, Տի և ՀԳՄ հար ցե րով վար չութ յան պետ Դա վիթ Մա նու-
չար յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, աշ խա տան քա յին այ ցով ե ղավ Ս պի տա կի 
տա րա ծաշր ջա նի Գե ղա սար, Կաթ նա ջուր և Մեծ պար նի հա մայնք-
նե րում: Այ ցի նպա տա կը` ցո րե նի և գա րու բեր քա հա վա քի, խոտհն-
ձի աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին տե ղում ծա նո թա նալն էր: Գե ղա-
սար հա մայն քի վա րե լա հո ղե րը կազ մում են 240,13 հա, Կաթ նա ջուր 
հա մայն քի նը՝ 677,59, և Մեծ պար նիի նը՝ 1556,57 հա: Գե ղա սա րում 
կա տար վել է 50-ա կան հա ցո րե նի և գա րու, Կաթ նաջ րում՝ 300 հա 
ցո րե նի և 150 հա գա րու, Մեծ պար նիում՝ 655 հա ցո րե նի և 190 հա 
գա րու ցանք: Հա մայնք նե րում ո ռոգ ման խնդիր չկա: 

Գ յու ղաբ նակ նե րին մտա հո գում է հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի 
սա կա վութ յու նը. կա յան նե րը կարկ տից ամ բող ջութ յամբ չեն ա պա
հո վագ րում ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը: Ինչ պես ա կա նա տես ե ղան 
հա մայնք ներ այ ցե լած պաշ տոն յա նե րը,  տա րա ծաշր ջա նում գա րու 
և ցո րե նի ան նա խա դեպ բերք է սպաս վում: Հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րը նշել են, որ նա խորդ տար վա նից առն վազն եր կու ան գամ 
ա վե լի բերք են ակն կա լում: 

Խո տը ևս  ա ռատ է: Ն րանք տե ղե կաց րել են, որ հա մայնք նե րի 
բնա կիչ ներն օգտ վել  են պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ մար զի գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին մատ չե լի գնե րով տրված` դիզ վա ռե լի
քից, ցո րե նի, գա րու սեր մա ցո ւից, ա զո տա կան պա րար տան յու թից:

Մար զի ղե կա վա րը վստա հեց րել է, որ պե տա կան ա ջակ ցութ յու
նը կշա րու նակ վի նաև հե տա գա յում: Ինչ վե րա բե րում է հա կա կարկ
տա յին կա յան նե րին, ա պա մարզ պե տը խոս տա ցել է, ա ռա ջին իսկ 
հնա րա վո րութ յան դեպ քում, ա ջակ ցել նոր հա կա կարկ տա յին կա
յան ներ տե ղադ րե լու հար ցում:
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ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց-
ման գոր ծա կա լութ յան (ԱՄՆ ՄԶԳ), 
Վի վա Սել-ՄՏՍ ըն կե րութ յան, Վայ-
րի բնութ յան և մ շա կու թա յին ար-
ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ա դա-
րա մի ա ջակ ցութ յամբ և Լու կա շի նի 
հա մայն քա պե տա րա նի հա մա ֆի-
նան սա վոր մամբ, հա մայն քում ի րա-
կա նաց վել է ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գի բա րե լավ ման ծրա-
գիր: 

ՀՀ Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ 
Ղահ րա ման յա նը, ԱՄՆ ՄԶԳի հա
յաս տան յան ա ռա քե լութ յան տնօ րեն 
Քե րեն Հի լիար դը, Վի վա ՍելՄՏՍ ըն
կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Ռալֆ 
Յի րիկ յա նը, Վայ րի բնութ յան և մ շա
կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման 
հիմ ադ րա մի հիմ ա դիր Ռու բեն 
Խա չատր յա նը, Լու կա
շին հա մայն քի ղե կա վա
րը, մեծ թվով հյու րեր և 
լու կա շին ցի ներ ներ կա 
են գտնվել ջրա մա տա
կա րար ման հա մա կար գի 
բա րե լավ ման ծրագ րին 
նվիր ված հա մայն քա յին 
մի ջո ցառ ման հան դի սա
վոր ա րա րո ղութ յա նը:

 Նախ քան ծրագ րի 
ի րա կա նա ցու մը, հա մայն
քում մշտա պես խմե լու 
ջրի խնդիր է ե ղել, իսկ 
ո րոշ հատ ված նե րում` 
ջրա մա տա կա րա րո ւմ 
ընդ հան րա պես չի ի րա կա նաց վել: 
Տա րի նե րի ըն թաց քում ջրա մա տա
կա րար ման ցանցն աս տի ճա նա բար 
քայ քայ վել է:

Այժմ ջրա մա տա կա րար ման 
խնդի րը լուծ վել է նոր, ա ռա վել դի
մաց կուն և հոս քա կո րուստ չու նե
ցող խո ղո վակ նե րի տե ղադր մամբ, 
հա մա կար գի բա րե լավ ման ծրագ
րի ի րա կա նաց մամբ: Հա մայնքն 
ընդգրկ վել է «Նոր Ա կունք» ՓԲԸի 
սպա սարկ ման տա րած քում: Լու կա
շի նում ջրա մա տա կա րա րում ա պա
հո վող հին, ոչ արդ յու նա վետ պոմ
պերն այլևս չեն օգ տա գործ վում, և 
խ մե լու ջու րը մա տա կա րար վում է 
Ար մա վի րի ջրամ բա րից` ինք նա հոս 
ե ղա նա կով: Բ նա կիչ նե րը,  հա մա
կար գի բա րե լավ ման արդ յուն քում, 
նախ կի նում օ րա կան 2 ժա մի փո
խա րեն, ներ կա յումս ու նեն շուր ջօր յա 
կա յուն ջրա մա տա կա րա րում:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե
լով ծրագ րի պա տաս խա նա տու նե
րին, միև նույն ժա մա նակ կար ևո րե
լով Լու կա շին հա մայն քի ղե կա վա րի 
գոր ծուն ա ջակ ցութ յու նը ծրագ րի 
ի րա կա նաց մա նը՝  մարզ պե տը ու րա
խութ յամբ փաս տել է, որ ար դեն հա
մայն քում 532 ըն տա նիք ներ ար դեն 

ա պա հով ված են շուր ջօր յա ջրա մա
տա կա րար մամբ: «Ա րմավի րի մար
զը տա րի ներ շա րու նակ խմե լաջ րի 
հետ կապ ված լուրջ խնդիր է ու նե ցել 
և  այժմ փոր ձում ենք աս տի ճա նա
բար լու ծում տալ այդ խնդրին: Ար
դեն նախ նա կան պայ մա նա վոր վա
ծութ յուն ու նենք «Հայջր մուղ կո յու ղի» 
ՓԲԸի տնօ րի նութ յան հետ կապ ված  
Ա րա գա ծից 20 կմ  եր կա րութ յամբ 
ջրա գիծ Ար մա վիր քա ղաք հասց նե լու 
հետ,  ո րով քա ղա քի, նաև հա րա կից 
հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին կկա րո
ղա նանք ա պա հո վել ո րակ յալ ջրով», 
նշել է մարզ պե տը:

«ԱՄՆի կա ռա վա րութ յու նը լայ
նա մասշ տաբ տեխ նի կա կան ա ջակ
ցութ յուն է տրա մադ րում Հա յաս տա
նի գյու ղա կան հա մայնք նե րին, հատ

կա պես` դրան ցից ա ռա վել կա րի քա
վոր նե րին: Մա քուր ջրա մա տա կա րա
րու մը խիստ կար ևոր է ա ռող ջութ յան 
և հի գիե նա յի հա մար: ԱՄՆ ՄԶԳն  
օգ նում է հա մայնք նե րին` վե րա կանգ
նե լու ջրա մա տա կա րար ման մաշ ված 
ցան ցե րը` բնակ չութ յանն ա պա հո վե
լով հու սա լի ջրա մա տա կա րար մամբ, 
միև նույն ժա մա նակ խնա յե լով ջուրն 
ու է ներ գիան»,  նշեց ԱՄՆ ՄԶԳի 
հա յաս տան յան ա ռա քե լութ յան տնօ
րեն Քե րեն Հի լար դը:

«Դժ վար թե որ ևէ մե կին զար
մաց նի այն, որ ջուրն ա մե նա կեն սա
կան անհ րա ժեշ տութ յունն է: Սա կայն 
ա վե լի քան զար մա նա լի է այն կո
րովն ու համ բե րութ յու նը, ո րը դրսևո
րել են Լու կա շի նի բնա կիչ նե րը: Մար
դիկ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ապ
րել են ի րենց հո ղի վրա` դի մա նա լով 
խմե լու ջրի աղբ յուր հան դի սա ցող 
ստոր գետն յա հո րից ջուր հայ թայ թե
լու ա մե նօր յա տան ջա լից աշ խա տան
քին»,  ընդգ ծել է Վի վա ՍելՄՏՍ ըն
կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Ռալֆ 
Յի րիկ յա նը` նշե լով, որ ըն կե րութ յու
նը պար զա պես չէր կա րող ան տար
բեր մալ այդ հար ցում:

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

շուՐջՕՐՅԱ ջՐԱմԱտԱկԱՐԱՐում
ՀԱՄԱՅՆøԱՅԻՆØ²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸

ՋերՄԱՏՆԱՅԻՆ ՍպԻՏԱԿԱԹեՎԻԿ

 Ջեր մատ նա յին սպի տա կաթ ևի կի  (Trialeurodes vaporariorum Westw.) հայ րե նի քը Ա մե

րի կան է։

 Աշ խար հագ րա կան տա րած վա ծութ յու նը։ Տա րած ված է ա մե նու րեք։

Վ նա սա կա րութ յու նը
Ս պի տա կաթ ևի կի հա սուն մի ջատ նե րը և թր թուր նե րը սնվում են տերև նե րի բջջահյու

թով։ Սն ման հետ ևան քով տերև նե րը դեղ նում են, ա ռա ջա նում է  բծա վո րութ յուն, բա ցի 

դրա նից, սնվող ան հատ ներն ար տա զա տում են շա քա րա յին նյու թեր, ո րոնք թափ վե լով 

ներ քին յա րու սի տերև նե րի և պ տուղ նե րի վրա, նպաս տում են մի շարք սնկե րի բազ մաց

մա նը։ Ու ժեղ վա րա կի դեպ քում տերև նե րը սևա նում են, բույ սի ա ճը դան դա ղում է, տե ղի է 

ու նե նում տեր ևա թափ, արդ յուն քում՝ բեր քը նվա զում է։ Հա յաս տա նի պայ ման նե րում ջեր

մատ նա յին սպի տա կաթ ևը չի կա րող ձմե ռել բաց գրուն տում և ձ մեռ ման հա մար նպաս

տա վոր է միայն փակ գրուն տը։

 Կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
Ս պի տա կաթ ևի կը բազ մա նում է ամ բողջ տար

վա ըն թաց քում՝ միգ րա ցիա կա տա րե լով փակ 

գրուն տից բաց գրունտ և հա կա ռա կը։ Ս պի տա

կաթևի կը  ձվադ րում է §տե ր¦ բույ սե րի տերև նե րի 

հա կա ռակ ե րե սին` դնե լով 60500 ձու։  712 օր հե

տո ձվից դուրս են գա լիս թա փա ռող նե րը՝ նիմ ֆա

նե րը, ո րոնք վնա սա տո ւի միակ շար ժուն ձևերն են։ 

Վ նա սա տո ւի մնա ցած բո լոր ոչ հա սուն փու լե րն ան

շարժ են։ Զար գա նա լով` անց նում է եր կու թրթու րի 

փուլ, ո րից հե տո նրան ծած կող ար տա քին շեր տը 

հաս տա նում է, կոշ տա նում` տա լով լրա ցու ցիչ ամ

րութ յուն, ո րի տակ էլ կա տար վում է հարսն յա կա վո

րու մը։ 1014 օր անց դուրս են գա լիս հա սուն նե րը։ Մեկ սերն դի տևո ղութ յու նը  2540 օր է։  

Ար տա քին նշան նե րը
Ս պի տա կաթ ևի հա սուն նե րը 12 մմ մի ջատ ներ են` 

դեղ նա վուն մարմ նով, եր կու զույգ թևե րով, ո րոնք 

ծածկ ված են սպի տակ ալ րան ման փո շով։ Հանգս

տի վի ճա կում թևե րը դարս ված են տա փակ տա նի քի 

նման։  

Ձ վե րը բույ սին կպած են կո թու նի օգ նութ յամբ, 

սկզբում դրանք բաց գույ նի են և  ուղ ղա հա յաց դիր

քով, հա սու նա նա լուն զու գըն թաց` մգա նում են։ 

Թր թուր նե րը հարթ են, օ վալ, ո րոնք  նման են վա

հա նի։ Մեկ  վե գե տեա ցիա յի ըն թաց քում (ա մառա շուն) կա րող է տալ 1012 սե րունդ։

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ
 Կի րա ռել ցան քաշր ջա նա ռութ յուն։ Դաշ տից հե ռաց նել և  ոչն չաց նել բույ սե րի վա րակ ված 

մա սե րը։  Օգ տա գոր ծել դե ղին գույ նի կպչուն թա կարդ ներ՝ վնա սա տո ւի քա նա կը կա նո

նա վո րե լու հա սուն մի ջատ նե րի մշտա դի տարկ ման և պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա

կերպ ման հա մար։ 

Քի միա կան մի ջոց նե րից սպի տա կաթ ևի կի դեմ կա րե լի է օգ տա գոր ծել §Ակ տա

րա¦ (2040գ/100լ, ա.ն. տիա մե տօք սամ),  §Ադ մի րա լ¦ (0,05%, ա.ն. պի րիպ րոք սի ֆեն), 

§ Սու միԱլ ֆա¦ ԽԷ (0,5 լ/ հա, ա.ն. Էս ֆեն վա լե րատ), § Վեր տի մե կ¦ (Ա բա մեկ տին 18 գ/լ), 

§ Կոն ֆի դոր 200¦ ՋԼԽ (0,50,75 լ/ հա, ա.ն. ի մի դակ լոպ րիդ,  § Կոն ֆի դո ր¦ ՅԴ (0,75 լ/ հա, ա.ն. 

ի մի դակ լոպ րիդ), § Մոս պի լա ն¦ ՋՀ (0,25 կգ/ հա, ա.ն. ա ցե տա միպ րիդ), § Ցի պեկ րի լ¦(0,4 լ/ 

հա, ա.ն. ցի պեր մետ րին)։

§ՀԱԲԼԾ Կ¦      

 Բու սա սա նի տա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի   լա բո րա տո րիա

ԾՐԱԳՐԻ շՐջԱՆԱկում` ՆՈՐ ջՐԱԳԻԾ
 Վեր ջերս Լո ռու մար զի Չ կա լով հա մայն քում օ րը տո նա կան էր. այս

տեղ նոր ջրագ ծի կա ռուց մամբ,   վերջ նա կա նա պես լուծ վեց խմե լու ջրի 
հար ցը: Ջ րագ ծի կա ռու ցու մը Չ կա լո վում սկսվել էր դեռևս 2014 թ. սեպ տեմ
բե րից, կա ռուց վել է մոտ 22 կմ  եր կա րութ յամբ ջրա գիծ: Ծ րագ րի ընդ հա
նուր ար ժե քը 39 մլն դ րամ է, ո րից` 23 մլն ը  հատ կաց րել է « Վի վա Սե լ»  ըն
կե րութ յու նը, 13 մլն ը՝ ծնուն դով չկա լով ցի, բա րե րար Սիլ վա Մով սիս յա նը և 
3 մլն ը` պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ և 5րդ հ րա տապ ծրագ րի շրջա նակ նե
րում ի րա կա նաց վող, որը հատ կաց րել է  Լո ռու մարզ պե տա րա նը:

Ջ րագ ծի հան դի սա վոր բաց ման ա րա րո ղութ յա նը ներ կա էին` Լո ռու 
մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա նը, Գու գա րաց թե մի ա ռաջ նորդ գե րաշ նորհ 
տեր Սե պուհ ար քե պիս կո պոս Չուլջ յա նը, պաշ տո նա տար ան ձինք, « Վի վա
Սե լ» ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Ռալֆ Յի րիկ յա նը:

Օրհ նութ յան կար գից հե տո, ներ կա նե րին ուղղ ված իր ող ջույ նի խոս
քում` Լո ռու մարզ պե տը կար ևո րել է ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը՝ հա մայն քին 
ցու ցա բեր ված ա ջակ ցութ յան հա մար իր ե րախ տա գի տութ յու նը հայտ նե լով 
բա րե րար նե րին:

Լո ռու  ԳԱՄԿ

 

 

 

 

 

 

սպիտակաթևիկի թիթեռները      
տերեևի հակառակ երեսին  

 

 

Սպիտակաթևիկի թափառողները՝   նիմֆաները  հարսնյակը   ձվերը,  հասուն վնասատուն

 

 
որսիչ  թակարդները

Թիրախային կամ «տեր» բույսեր՝ ավելի քան 300 
դեկորատիվ, վայրի բույսեր, բանջարաբոստանային 

և  ցիտրուսային մշակաբույսեր:
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Ձ մե րուկը (լատ.՝ Citrullus)  դդմազ-
գի նե րի դա սի միամ յա կամ բազ մամ յա 
բույս է: Ձ մե րու կի հայ րե նի քը   Հա րա-
վա յին Աֆ րի կան է։ Հ նում ձմե րուկն այս-
քան մեծ չի ե ղել: Ե գիպ տո սում մինչև 
օրս էլ պահ պան վում է ձմե րու կի մի 
տե սակ, ո րը խնձո րի չափ է, և մար դիկ 
օգ տա գոր ծում են միայն դրա սեր մե րը։

Ներ կա յիս խո շոր ձմե րու կի տե սակ
ներն ա րաբ ներն ու հրեա նե րը ան վա նել 
էին «բա տի խ»։ Ռու սաս տան մուտք է 
գոր ծել 1314րդ դա րե րում, մոն ղո լա կան 
ար շա վանք նե րի ժա մա նակ.  ան վան վել 
է «ար բու զ», որ թուր քա կան «կար բու զ» 
բա ռից է ծա գել, ո րը  այն թարգ մա նա
բար նշա նա կում է «է շի վա րունգ»:

Հա յաս տա նում ձմե րու կը հայտ նի է 
ե ղել շատ վա ղուց։ Ձ մե րու կը սննդա րար 

է և  ու նի  դու րե կան համ: 
Ձ մե րուկ նե րի ա ճեց ման հա մաշ

խար հա յին լի դերն է, բնա կա նա բար, Չի
նաս տա նը:

Տերև նե րը հեր թա դիր են, բլթա կա
վոր, խո րը կտրտված։ Ծա ղիկ նե րը մե
կա կան են, հազ վա դեպ՝ փնջե րով, բա
ժա նա սեռ, դեղ նա վուն։ 

Ձ մե րու կը հա րուստ է C և B վի տա
մին նե րով, ֆո լաթթ վով, շա քա րով (հատ
կա պես` ֆրուկ տո զա) և  այլն։ Այն ու
նի բարձր ե րաշ տա դի մաց կու նութ յուն: 
Մինչ ծաղ կե լը, պետք է ջրել քիչ, միայն 
հով ժա մե րին: Վե գե տա ցիա յի ժա մա
նակ ձմե րու կին վնա սում են հո ղաբ նակ 
վնա սա տու նե րը, ալ րա ցո ղը, լվիճ նե րը: 
Կապ ված սոր տից՝ ձմե րու կը սկսում է 
հա սու նա նալ հու լիսօ գոս տոս ա միս նե
րին: Տա րած ված սոր տե րից են` Ար ևի կը, 
Հաս մի կը, Մե լի տո պոլս կի 142ը, Մար
գա րի տը և  այլն: Բեր քը հա վա քում են, 
պար բե րա բար, վաղ ա ռա վոտ յան կամ 
ե րե կո յան:

Ձ մե րու կը հրա շա լի մի ջոց է ե րի կամ
նե րի, լե ղա պար կի հա մար (հատ կա պես` 
քա րե րի դեպ քում, այն կան խար գե լիչ մի
ջոց է): Այս միր գը խոր հուրդ է տրվում 
նաև արթ րի տի, նեֆ րի տի, ա թե րոսկ լե
րո զի, փոր կա պութ յան դեպ քում: Ձ մե րու
կը մեծ քա նա կութ յամբ եր կաթ է պա րու
նա կում, ո րի շնոր հիվ այն պար զա պես 
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա նե միա յով տա
ռա պող նե րի հա մար: Շատ օգ տա կար 
է շա քա րախ տով հի վանդ նե րի հա մար: 
Ձ մե րու կը օր գա նիզ մից հե ռաց նում է խո
լես տե րի նը: Օր վա ըն թաց քում, նույ նիսկ, 

150 գրամ ձմե րու կի ըն դու նու մը կա րող է 
բա վա րա րել օր գա նիզ մի մագ նիու մի պա
հան ջը: Հատ կա պես սիրտա նո թա յին 
հի վան դութ յամբ տա ռա պող նե րի հա մար 
այն արդ յու նա վետ դե ղա մի ջոց է: 

Միև նույն ժա մա նակ ձմե րու կը հա
կա ցուց ված է ո րո շա կի հի վան դութ յուն
նե րի ու ա ռող ջա կան խնդիր նե րի դեպ
քում: Այն խոր հուրդ չի տրվում դիա բե
տիկ նե րին, ե րի կամ ե րում քար ու նե ցող
նե րին, պիե լո նեֆ րի տի, են թաս տա մոք
սա յին գեղ ձի բոր բոք ման, ինչ պես նաև 
շա գա նա կա գեղ ձի հետ կապ ված խնդիր
ներ ու նե ցող նե րին: Խոր հուրդ է տրվում 
շատ ձմե րուկ ու տել հատ կա պես հա կա
բիո տիկ նե րի կուրս ան ցած մարդ կանց, 
քա նի որ այն չե զո քաց նում է դե ղո րայ քի 
կողմ ա կի ազ դե ցութ յու նը:

Հե տԱքր քիր փԱս տեր 
ձՄե րու Կի ՄԱ սին

Օ գոս տո սի 3ը ձմե րու կի 
հա մաշ խար հա յին օրն է :

Ձ մե րու կի 90 %ից ա վե
լին ջուր է: 

Սո վո րա կան և վայ րի 
ձմե րուկ նե րի խա չա սե րու մից 
ստաց վել է դե ղին գույ նի հիբ
րիդ, ո րը վա ճառ քում կա:

Վիետ նա մում ձմե րու կը 
Նոր Տար վա սե ղա նի ան բա
ժա նե լի մաս նիկն է և տո նի 
խորհրդանիշը:

Հին Ե գիպ տո սում, փա րա վոն նե րին 
թա ղե լիս, նրանց հետ էին դնում նաև ձմե
րուկ ներ, որ պես զի նրանք, անդր շի րիմ
յան աշ խարհ հաս նե լու ճա նա պար հին, 
կա րո ղա նան ի րենց քաղ ցը հա գեց նել:

Կա լի ֆոր նիա յում կա րե լի հան դի

պել այն պի սի մի եր ևույ թի, ո րը կոչ վում 
է «ձմե րու կի ձյուն»: Անձր ևը ու նի ձմե րու
կին շատ նման համ և հոտ: Գիտ նա կան
նե րը ձյան մեջ հայտ նա բե րել են գեր
փոքր ջրի մուռ ներ, ո րոնք այս պի սի ձյան 
«մե ղա վոր ներն են»:

Հաս կա նա լու հա մար արդ յոք ձմե
րուկն ա ճեց ված է նիտ րատ նե րի օգ նութ
յամբ, թե ոչ, մի փոք րիկ կտոր գցեք սո
վո րա կան ջրով բա ժա կի մեջ, ե թե ջու րը 
ուղ ղա կի պղտոր վում է, վստահ կե րեք, 
իսկ ե թե կարմ րում կամ վար դա գու նում 
է, ա պա ցա վոք ձեր կաս կած նե րը տե ղին 
էին, դուք ու տում եք նիտ րատ ներ, ոչ թե 
վի տա մին ներ: Ընտ րե լիս նա յեք, որ փայ
լուն լի նի, իսկ պո չի կը` չո րա ցած:

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

նե րում, որ տեղ ա մա ռը կարճ է։
Կո րե կը պա րու նա կում է 24 % ճարպ, 

1014 % տո կոս սպի տա կուց, 5580 % օս
լա, մոտ 8 % բջջանք։

Կո րե կից ա վե լի շատ ճարպ է պա
րու նա կում միայն վար սա կը, իսկ սպի
տա կուց ներ` հնդկա ցո րե նը։ Կո րե կը 
պա րու նա կում է մար դու օր գա նիզ մում 
չսին թեզ վող ա մի նաթ թու ներ` տրեո նին, 
վա լին, լեյ ցին, լի զին, հիս տի դին, և  այլն։ 
Կո րե կը հա րուստ է ֆոս ֆո րով (այն 1,5 
ան գամ ա վե լի է, քան` տա վա րի մսում), 
մագ նիում, կա լիում (մի քա նի ան գամ 
շատ, քան՝ բրնձում), պղինձ, ցինկ, բրոմ, 
նի կել և  այլն)։

Են թա վի տա մին Aի և B խմբի վի
տա մին նե րի` հատ կա պես նիա ցի նի և 
ֆո լիաթթ վի պա րու նա կութ յամբ կո րե կը 
գե րա զան ցում է այլ ձա վա րե ղեն նե րին։ 
Պաշտ պա նիչ թա ղան թը հե ռաց նե լուց 
հե տո հա տի կի սաղ մը և հետ ևա բար` 
օգ տա կար նյու թե րը պահ պան վում են։ 
Կո րե կի պահ պան ման ժամ կե տը 812 
ա միս է, պահ պան ման ժա մա նակ մա կե
րե սի վրա ա ռա ջա նում է ճար պի օք սի դի 
շերտ, հա տի կը դառ նում է դառ նա համ և  
ոչ պի տա նի։

 Կո րե կա ձա վա րի շի լան կար գա վո
րում է ար յան շրջա նա ռութ յու նը, սրտա
նո թա յին հա մա կար գի և լ յար դի աշ
խա տան քը, նյու թա փո խա նա կութ յու նը, 
ամ րաց նում է ոս կոր նե րը, ա տամ նե րը, 
ե ղունգ նե րը, օգ նում է հաղ թա հա րել 
հոգ նա ծութ յու նը, ընկճախտը և  անք
նութ յու նը, նպաս տում է ճար պե րի այր
մա նը, թույ նե րի, ա ղա յին նստվածք նե րի 
տրոհ մա նը և  օր գա նիզ մից հե ռաց մա նը։ 
Կո րե կա ձա վա րում պա րու նակ վող ճար
պը լիո վին յու րաց վում է օր գա նիզ մում, 
չի պա րու նա կում խո լես տե րին, նպաս
տում է կա րո տի նի և D վի տա մի նի յու
րաց մա նը։ 

 Շի լան խոր հուրդ է տրվում շա քա
րա յին դիա բե տի, ա լեր գիա յի, են թաս
տա մոք սա յին գեղ ձի հի վան դութ յուն նե
րի, ընդ հա նուր 
թ ո ւ  լ ո ւ թ  յ ա ն 
դեպ քում։ Ք չե
րին է հայտ նի, 
որ կո րե կով 
կա րե լի է բու
ժել հի պեր տո
նիան, հավ կու
րութ յու նը: 

Կար ևոր է 
ի մա նալ, որ կո
րե կա ձա վա րից 
պ ա տ  ր ա ս տ 
ված շի լան նպաս տում է հա կա բիո տիկ 
դե ղե րի տրոհ ման հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած նյու թե րի հե ռաց մա նը։

Ըստ սննդի մեջ օգ տա գործ վող ձա
վա րե ղե նի դա սա կարգ ման` կո րե կը հա
մար վում է նվազ կար ևոր, քան՝ ցո րե
նը, տա րե կա նը, բրին ձը, հնդկա ցո րե նը, 
վար սա կը, գա րին։ 

ԱմԵՆ ԻՆՉ ԴԱղձԻ ԵՎ կՈՐԵկԻ մԱսԻՆ
 Դաղ ձի յու ղի հիմ նա կան բա ղադ-

րա մա սը ստաց վում է դրա մեջ պա րու-
նակ վող մեն թո լից։ Մեն թո լը, մաշ կի և 

լոր ձա թա ղան թի 
հետ շփվե լիս, 
հրահ րում է սառ-
նութ յան զգա-
ցո ղութ յուն, դրա 
հետ մեկ տեղ, 
նե ղա նում են ար-
տա քին ար յու նա-
տար ա նոթ նե-
րը և լայ նա նում 
ներ քին օր գան-
նե րի ա նոթ նե րը։ 

Դաղ ձի յուղն օժտ ված է հզոր հա կա նե-
խիչ հատ կութ յամբ և թեթև թմրեց նող 
արդ յուն քով։

Բժշ կութ յան մեջ դաղձն օգ տա
գործ վում է լե ղա պար կի և լ յար դի հի
վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ։ Դ րա նից 
պատ րաստ ված թուր մե րը, ե փուկ ներն 
ու պատ րաս տուկ ներն օգ նում են ո րոշ 
լե ղա քա րա յին հի վան դութ յուն նե րի դեպ 
քում, ու ժե ղաց նում ա ղի նե րի աշխա
տան քը, մաք րում օր գա նիզ մը խա րամ
նե րից, բա ցի այդ, այն նշա նակ վում է 
կո լիտ նե րի և  էն թե րո կո լիտ նե րի դեպ
քում։

Ա վի ցեն նան ջրա յին ա նա նուխ է 
ա ռա ջար կել ներ քին ար յու նա հո սութ
յան, գլխա ցա վի, ա ղես տա մոք սա յին հի
վան դութ յուն նե րի, լվի ճա յին ա նա նուխ՝ 
ար յու նա տար ա նոթ նե րի լայ նաց ման, 
ա խոր ժա կի բա րե լավ ման, ա ղի նե րի 
գոր ծու նեութ յան կա նո նա վոր ման հա
մար։ Ժո ղովր դա կան բժշկութ յու նը խոր
հուրդ է տա լիս ա նա նուխ օգ տա գոր ծել 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար
գի, սրտա յին հի վան դութ յուն նե րի, ման
կա կան գեղ ձախ տի (ռա խի տի) բուժ ման 
հա մար։ Ա նա նու խի թե յը բա րե լա վում է 
մար սո ղութ յու նը, կան խում սրտխառ նո
ցը, նպաս տում լե ղար տադր մա նը։ Այն 
կե նա րար ըմ պե լիք է։

* * *

 Սո վո րա կան կո րե կը (Panicum 
miliaceum) հա ցազ գի նե րի ըն տա նի-
քին պատ կա նող միամ յա խո տա բույս 
է։ ցո ղու նի բարձ րութ յու նը` 0,4-1,5 մ  է, 
ցո ղուն ներն ա ճում են փնջե րով` կազ մե-
լով ար տա հայտ ված թփիկ ներ։ Մա զար-
մատ նե րը կա րող են խո րա նալ հո ղի մեջ` 
մինչև 1,5 մ կամ տա րած վել` 1,2 մ տ րա-
մագ ծով։ 

Հա տիկ նե րի գույ նը կա րող է լի նել 
սպի տա կա վուն, դե ղին, նարն ջա գույն, 
շա գա նա կա գույն։ Բույ սը ջեր մա սեր է, 
ե րաշ տա դի մաց կուն, հեշտ հար մար վում 
է ա ղա կա լած հո ղե րի վրա։ Թթ վա յին հո
ղե րի վրա չի ա ճում։ Բույ սե րի ա ճի շրջա
նը կար ճատև է` 6580 օր, ին չի շնոր հիվ 
էլ  մշակ վում է հատ կա պես այն շրջան


