
² ¶ ð à
     ú¶àêîàê 5 -  15   2015 Â.             ÂÆì  20   (2075) î²êÜúðÚ² ÂºðÂ   Ðð²î²ð²ÎìàôØ ¾ 1951 Â.     ¶ÆÜÀª 120 ¸ð²Ø

Èñ³ïáõ
ä²ÞîàÜ²Î²Ü

²ñï³¹ñ³Ù³ëáõÙ Ý»ñ¹ñí»É 
»Ý Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ

Ø³ëÝ³·»ïÇ 
ËáñÑáõñ¹

Ð³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñáõë³¹ñáÕ »Ý

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

¾ç 3

 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն աշ խա տան քա յին այ
ցով ե ղել է Վա յոց ձո րի մար զում, այ ցե լել ար տադ րա կան 
ձեռ նար կութ յուն ներ, ծա նո թա ցել հա մայնք նե րում ի րա կա
նաց ված և  ըն թաց քի մեջ գտնվող տար բեր են թա կա ռուց ված
քա յին ծրագ րե րին:  Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի ա ռա ջին 
կան գա ռը` Ա րե նի հա մայն քում գոր ծող §Հին Ա րե նի¦ գի նու 
գոր ծա րանն էր: Տե ղե կաց վել է, որ գոր ծա րա նը վեր ջին եր
կու տա րի նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է շուրջ 3,5 մի լիոն 
դո լա րի ներդ րում, ին չի արդ յուն քում այն հա մալր վել է ֆրան
սիա կան և  ի տա լա կան բարձ րա կարգ սար քա վո րում նե րով: 
Ըն թա ցիկ տա րում գոր ծա րա նը կար տադ րի 120 հա զար շիշ 
բարձ րո րակ գի նի, իսկ հա ջորդ տա րի այդ թի վը նա խա տես
վում է հասց նել 250 հա զա րի: Ծ րագր վում է գի նի նե րի հիմ
նա կան մասն ար տա հա նել Կա նա դա, ԱՄՆ, ա պա գա յում 
նաև` Եվ րո պա: Ձեռ նար կութ յու նը պատ րաստ վում է ըն թա
ցիկ տա րում մթե րել շուրջ 280 տոն նա խա ղող: 

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է Գե տափ, Մա լիշ կա, 
Զա ռի թափ և Գ լա ձոր հա մայնք ներ, զրու ցել տե ղի բնա կիչ
նե րի հետ,  ծա նո թա ցել առ կա խնդիր նե րին, գյու ղատն տե
սա կան աշ խա տանք նե րի և  են թա կա ռուց ված քա յին ծրագ
րե րի ըն թաց քին: Մաս նա վո րա պես, Գե տափ հա մայն քում` 
§Գ յու ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րով¦, 
ա վար տին են մո տե նում 8,5 կմ  եր կա րութ յամբ գա զի գծի 
կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը, ին չի արդ յուն քում հա մայն քը 
100 տո կո սով կգա զի ֆի կաց վի: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման հա
մար ներդր վել է 96 մլն դ րամ: Հա մայն քի բնա կիչ նե րը շնոր
հա կա լութ յուն են հայտ նել վար չա պե տին՝ ինչ պես գա զի ֆի
կաց ման աշ խա տանք նե րի, այն պես էլ` ո ռոգ ման և խ մե լու 
ջրագ ծե րի կա ռուց մանն օ ժան դա կե լու, ման կա պար տե զի 
հիմ նա նորգ ման աշ խա տանք նե րը կա ռա վա րութ յան ֆի նան
սա վոր մամբ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

 Մա լիշ կա և Զա ռի թափ հա մայնք նե րում նույն պես վար
չա պե տը ծա նո թա ցել է գա զա տա րի կա ռուց ման, ճա նա
պար հա հատ վա ծի հիմ նա նորգ ման, ջրագ ծի կա ռուց ման աշ
խա տանք նե րին: 

 Զա ռի թափ ցի նե րը տե ղե կաց րել են, որ 60 գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուններ միա վոր վել և ս տեղ ծել են գյու ղատն տե
սա կան կոո պե րա ցիա, սա կայն ու նեն ո րո շա կի ֆի նան սա
կան խնդիր ներ: Վար չա պե տը ող ջու նել է նա խա ձեռ նութ յու
նը և խոս տա ցել հար ցին դրա կան լու ծում տալ: 

Գ լա ձոր հա մայն քում ջրագ ծի կա ռուց ման աշ խա տանք
նե րը սկսվել են ըն թա ցիկ տար վա հու լի սից և նա խա տես վում 
է ա վար տին հասց նել հա ջորդ տար վա հու լի սին: Ծ րագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար հա մայն քը կներդ նի 30,8 մլն դ րամ, 
իսկ §Գ յու ղա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ
րով¦ կհատ կաց վի 378 մլն դ րամ: Ծ րագ րով վե րա կա ռուց
վում է նաև խմե լու ջրի ամբողջ ներ քին և  ար տա քին ցան ցը: 
Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է Ե ղեգ նա ձո րի պա հա
ծո նե րի գոր ծա րան, ո րը սկսել է գոր ծել ըն թա ցիկ տար վա 
հու նի սից: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին տե ղե կաց վել է, 
որ գոր ծա րանն ար դեն իսկ ար տադ րել է տար բեր տե սա
կի մթերք նե րից պատ րաստ ված 270 հա զար սպա ռո ղա կան 
տա րա: Ար տադ րան քը նա խա տես վում է ի րաց նել` ինչ պես 
հան րա պե տութ յու նում, այն պես էլ` ար տերկ րում: Գոր ծա րա
նում ստեղծ վել է 240 աշ խա տա տեղ: Մինչ այժմ պա հա ծո նե
րի գոր ծա րա նը մթե րել է 200 տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն: 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը մեկ նել է Լո ռի` մար զում ի րա կա
նաց վող գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով: 

Այ ցը մեկ նար կել է Ս պի տակ քա ղա քից, որ տեղ նա խա րա րը, մարզ պետ Ար թուր Նալ բանդ յա
նի ու ղեկ ցութ յամբ, ե ղել է §Ս պի տակ¦ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան հիմ նած ջեր մո ցա յին 
տնտե սութ յու նում, որն ընդգր կում է 2000 քմ տա րածք: Այս տեղ վա րուն գի մշա կութ յան փորձ
նա կան ծրա գիր է ի րա կա նաց վում, ո րի շնոր հիվ թվով 10 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
զբաղ վա ծութ յան խնդիր է լուծ վել, ստաց ված բերքն ի րաց նում են տե ղա կան շու կա յում, ո ռո գու մը 
կա թի լա յին ե ղա նա կով են կա տա րում: Աշ խա տող նե րի խոս քով` մշա կութ յան ըն թաց քում ո րո շա կի 
խնդիր ներ է ա ռա ջաց րել լվի ճը, սա կայն ԳԱՄԿի մաս նա գե տի օգ նութ յամբ, վնա սա տո ւի դեմ մի
ջոց ներ են ձեռ նարկ վել, և կանխ վել է բեր քի կո րուս տը: Նա խա րարն, իր հեր թին, նշել է, որ անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող են լրա ցու ցիչ մաս նա գետ ներ ներգ րա վել` խորհր դատ վութ յուն 
տրա մադ րե լու հա մար: Ջեր մո ցա յին տնտե սութ յան հար ևա նութ յամբ, շուրջ 2 հեկ տար տա րած քի 
վրա, հիմ նել են խնձո րի նո րա տունկ այ գի ներ: Մ շա կութ յու նը դարձ յալ կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա
կար գի կի րառ մամբ է ի րա կա նաց վում, նա խա տես վում է նաև հա կա կարկ տա յին ցանց ներդ նել: Այ
նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է Մեծ Պար նի, ո րը մար զի այն ութ հա մայնք նե րից մեկն է, որ տեղ 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար կար ևո րա գույն խնդիր ներ են լուծ վել` § Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ ծրագ րի մի ջոց նե րով: Մաս
նա վո րա պես` մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում, ընդ հա նուր առ մամբ, կա ռուց վել է շուրջ 7.5 կմ 
ջ րար բիաց ման հա մա կարգ, տե ղադր վել է 35 խմոց, ջրար բիաց վել են նախ կի նում թե րի կամ չջրար
բիաց ված շուրջ 12 350 հա ա րոտ ներ, ինչ պես նաև տրա մադր վել է 45 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ 
թվում` 11 տրակ տոր:  

¾ç 6Ä2

Մարզում ավելացել են մշակովի հողատարածքները

Առատ բերքի ակնկալիքով
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը մեկ նել է Ա րա գա ծոտ նի մարզ` 

գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով: 
Մարզ պետ Սար գիս Սա հակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, նա խա րարն այ ցե լել է  Բազ մաղբ յուր և Կար

բի հա մայնք նե րում գտնվող §Վար գա ֆուդ¦ և §Կար բի ֆրուտ¦  նո րա բաց ըն կե րութ յուն ներ, ո րոնք 
զբաղ վում են պտուղբան ջա րե ղե նի պա հա ծո յաց մամբ և չ րե րի ար տադ րութ յամբ:   § Վար գա ֆու
դի¦ տնօ րեն Գա գիկ Հա րութ յուն յա նը տե ղե կաց րել է, որ ըն կե րութ յու նը վեր ջերս է  հիմ նադր վել,  
այժմ ու նի 40 աշ խա տա տեղ և  առ կա են նա խադր յալ ներ` գոր ծու նեութ յունն ընդ լայ նե լու հա մար:   
Նա խա տես վում է պատ րաս տի ար տադ րան քն ար տա հա նել ռու սա կան շու կա: Այս պա հին ար դեն 
իսկ մթե րել են  կե ռաս և  ազն վա մո րի, ընդ հա նուր առ մամբ, ըն թա ցիկ տա րում նա խա տե սում են 
մթե րել ա վե լի քան 150.0 տոն նա պտուղ բան ջա րե ղեն: §Կար բի ֆրու տի¦  տնօ րե նի խոս քով` ըն կե
րութ յու նը նա խորդ տա րի է ստեղծ վել, և  ի րենց ար տադ րան քը նա խա տե սում են մա սամբ ի րաց նել 
տե ղա կան, և մա սամբ էլ` ռու սաս տան յան շու կա յում:  

Ող ջու նե լով նոր վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներ ստեղ ծե լու նա խա ձեռ նութ յուն նե րը` նա խա րա
րը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ ըն կե րութ յուն նե րի հիմ նու մը թույլ կտա լու ծել գյու ղա ցի նե րի բեր քի 
ի րաց ման խնդի րը` միա ժա մա նակ նպաս տե լով տե ղա կան ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց
մա նը:  Այ ցի ըն թաց քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը ե ղավ նաև Կար բի հա մայն քի խնձո րի 
այ գի նե րում, որ տեղ այ գե տե րե րը հա վաս տիաց րե ցին, որ նա խորդ տար վա հա մե մատ, այս տա րի 
ա վե լի ա ռատ բերք են ակն կա լում: Գ յու ղա ցի նե րը նա խա րա րի հետ զրույ ցում կար ևո րել են ո ռոգ
ման ջրի, ինչ պես նաև` բու ժան յու թե րի ո րա կի ա պա հով ման հար ցե րը: Նա խա րա րը  հանձ նա րա րել 
է մար զի գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րո նի տնօ րե նին`  նա խա րա րութ յան 
մի ջոց նե րով ա պա հո վել բու ժան յու թե րի լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յու նը:    
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1Å     
Քննարկվել են խաղողագործության 

զարգացման հարցերը

Քայլեր` ֆիլոքսերայի դեմ պայքարելու 
համար

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յանը  ըն դու նել է Հուն գա րիա յի Պան նո նիա հա մալ սա րա նի պրո
ֆե սոր Լաս լո Կո չի շին, ով Հա յաս տան է ժա մա նել ՄԱԿի Պա
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան հրա վե րով` 
§Խա ղո ղի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի պահ պա նու մը և կա յուն 
օգ տա գոր ծու մը Հա յաս տա նում¦ ծրագ րի  շրջա նա կում: 

§ Խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գա ցու մը մեր երկ րի գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տի հե
ռան կա րա յին ճյու ղե րից 
է, ուս տի հար կա վոր է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
ֆի լոք սե րա յի դեմ արդ
յու նա վետ պայ քա րի և  
այդ վնա սա տո ւի հե տա
գա տա րա ծու մը կան խե
լու հա մար: Հա մոզ ված 
եմ, որ որ պես ո լոր տի 
բարձ րա կարգ և հ մուտ 
մաս նա գետ, Ձեր փոր
ձա ռութ յամբ կա րող եք մեծ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել խնդրի 
լուծմանհարցում¦,¨ողջունելովհյուրին`նշելէնախարարՍեր
գո Կա րա պետ յա նը:  

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով նա խա րա րին ջերմ ըն դու
նե լութ յան հա մար` Լաս լո Կո չի շը նշել է, որ նախ կի նում ար դեն 
այ ցե լել է Հա յաս տան` խա ղո ղի այ գի նե րում ֆի լոք սե րա յի մո նի
թո րին գի ի րա կա նաց ման և հայ մաս նա գետ նե րին խորհր դատ
վութ յուն տրա մադ րե լու և  ու սու ցում ի րա կա նաց նե լու նպա
տա կով: Իր խոս քում պրո ֆե սո րը նաև հա վե լել է, որ խա ղո ղի 
ֆի լոք սե րան տա րած ված է աշ խար հի բո լոր երկր նե րում, և  այժմ 
ա մե նուր այդ վնա սա տո ւի դեմ պայ քար է տար վում:   Հան դիպ
ման ըն թաց քում պրո ֆե սոր Կո չի շը նա խա րա րին ման րա մասն 
ներ կա յաց րել է իր ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, հա
մա ձայն ո րոնց` անհ րա ժեշտ է ար գե լել վա րակ ված երկր նե րից 
ար մա տա կալ նե րի ներ մու ծու մը, կի րա ռել միայն ֆի լոք սե րա
զերծ սոր տեր, ո րոնց ար տադ րութ յու նը պետք է կազ մա կեր պել 
հան րա պե տութ յու նում` պե տա կան խիստ վե րահս կո ղութ յան 
ներ քո: Կար ևոր վեց նաև` հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի 
մի ջո ցով, ֆի լոք սե րա յի կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցու մը հայ խա ղո ղա գործ նե րի շրջա նում:  Հան դիպ
ման շրջա նա կում անդ րա դարձ ե ղավ նաև ՄԱԿի Պա րե նի և 
գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան կող մից հաս տատ
ված ծրագ րով` խա ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գի նե րի հիմն ման ուղ ղութ
յամբ տար վող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի 
գլխա վո րութ յամբ, հրա վիր վել էր խորհր դակ ցութ յուն` շա հագր
գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ` հան րա պե տութ յու նում խա ղո
ղա գոր ծութ յան զար գաց ման հար ցե րը քննար կե լու նպա տա կով:

 Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել են գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րի տե ղա կալ ներ, Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ
սա րա նի գիտ նա կան ներ, գի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մաս նա գետ ներ և  ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար ներ։

 Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է ներ կա նե րին, որ հաշ վի առ նե լով 
ո լոր տի ըն թա ցիկ զար գա ցում նե րը, անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա
ջա ցել վե րա նա յել խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման ռազ մա
վա րութ յու նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ա պա հո վել խա ղո ղա
գոր ծութ յան ճյու ղի հե տա գա կա յուն զար գա ցու մը: 

§ Խա ղո ղա գոր ծութ յան զար գա ցու մը մեր երկ րի տնտե
սութ յան հա մար կար ևո րա գույն նշա նա կութ յուն ու նի, և 
մենք պետք է հա մախմ բենք հան րա պե տութ յան ողջ մաս նա գի
տ ա  կան նե րուժն այս ուղ ղութ յամբ հա մա պա տաս խան աշ խա
տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար¦,  նշել է  նա խա րար Կա րա
պետ յա նը:

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ այդ նպա տա կով ստեղծ վե լու է 
աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը ֆի լոք սե րա վնա սա տո ւի առ կա
յութ յան պայ ման նե րում, կզբաղ վի խա ղո ղա գոր ծութ յան ռազ
մա վա րութ յան մշակ մամբ, ո րում  ներգ րավ ված կլի նեն նաև մի
ջազ գա յին փոր ձա գետ ներ:

 Ռազ մա վա րութ յու նը պետք է ընդգր կի ո լոր տի զար գաց ման 
10 տա րի նե րի տես լա կա նը` ներ կա յաց նե լով ըստ քայ լե րի հա ջոր
դա կա նութ յան ի րա կա նաց վե լիք մի ջո ցա ռում նե րը` պե տա կան 
խիստ վե րահս կո ղութ յան ներ քո:

Նա խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է` կոն յա կա գոր ծութ
յան, գի նե գոր ծութ յան և սե ղա նի սոր տե րի դա սա կարգ ման, գյու
ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ֆի լոք սե րա զերծ տնկի նե րով 
ա պա հո վե լու հար ցե րը:   Պե տութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
է գտնվում խա ղո ղի գե նե տի կա կան հայ կա կան սոր տե րի պահ
պան ման խնդի րը: Այդ նպա տա կով ա ռա ջի կա յում մոտ 5 հեկ
տար տա րա ծութ յան վրա կստեղծ վի խա ղո ղի կո լեկ ցիոն այ գի, 
որ տեղ կպահ պան վի խա ղո ղի հայ կա կան սոր տե րի գե նո ֆոն դը:
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Մարզում ավելացել են մշակովի հողատարածքները
Սեր գո Կա րա պետ յանն, անդ րա դառ նա լով կա տար ված աշ խա տանք նե րին, հատ կա պես կարևո

րել է բարձր ո րա կի ա պա հով ման հար ցը` շեշ տե լով, որ մե ծա ծա վալ ներդ րում ներ են կա տար վել, 
և  անհ րա ժեշտ է, որ պես զի դրանք արդ յու նա վետ ծախս վեն և ծա ռա յեն եր կա րա ժամ կետ հատ վա
ծի հա մար խնդիր նե րի լուծ մա նը:  §Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար
ման և մր ցու նա կութ յան¦ երկ րորդ ծրագ րում, որն այս տա րի է մեկ նար կել, նա խա տես վում է ևս 
11 հա մայնք ընդգր կել, 5ում ար դեն նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վում:   
Նա խա րա րը ե ղել է նաև Մեծ Պար նի հա մայն քի ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րում, հետ ևել բեր
քա հա վա քի ըն թաց քին, ինչ պես նա դի տար կել է կար տո ֆի լի դաշ տե րը: Նա խա րա րի խոս քով` այս 
տա րի Լո ռու մար զում բա վա կա նա չափ ա վե լա ցել են մշա կո վի հո ղա տա րածք նե րը, ընդ հա նուր առ
մամբ, նա խորդ տար վա նից շուրջ 3153 հեկ տա րից ա վելի հող է մշակ վել, շուրջ 1885 հեկ տա րով 
ա վե լա ցել են հա ցա հա տի կա յին և հա տի կաըն դե ղեն մշա կա բույ սե րի, 362 հեկ տա րով՝ կար տո ֆի լի, 
671 հեկ տա րով՝ կե րա յին մշա կա բույ սե րի և 116 հեկ տա րով` բան ջա րե ղե նի ցան քա տա րա ծութ յուն
նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար ակն կալ վում է նաև հա մա խառն բեր քի ար տադ րութ յան ծա վալ նե
րի աճ: §Գ յու ղատն տե սա կան տա րին բա րե հա ջող էր, և հատ կա պես գյուղմ թեր քի ար տա հա նում
նե րի ծա վալ նե րի աճ ենք ար ձա նագ րում, ո րը զգա լիո րեն գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի մա կար դա կը: Հույս ու նեմ, որ տա րե վեր ջի ցու ցա նիշ նե րը մենք կփա կենք 
2014 թվա կա նի նկատ մամբ ար տա հան ման ծա վալ նե րի կրկնա պատ կու մով¦, լրագ րող նե րի հետ 
ճե պազ րույ ցում նշել է Ս. Կա րա պետ յա նը:   

 Նա խա րա րի այ ցի վեր ջին կան գա ռը Մի խայ լով կա հա մայնքն էր, որ տեղ հետ ևել է ցո րե նի բեր
քա հա վա քի ըն թաց քին, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի հետ. այս տեղ ցանք սը կա տար վել է պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի շրջա նա կում տրա մադր ված է լի տա յին սերմ նա ցու նե րով և, ան գամ անջր
դի պայ ման նե րում, ակն կալ վում է  հեկ տա րից մինչև 55 ցենտ ներ բերք ստա նալ:

Առատ բերքի ակնկալիքով
Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է Հ նա

բերդ հա մայնք` § Հա մայնք նե րի գյու ղատն
տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և   
մրցու նա կութ յան¦ (CARMAC) ծրագ
րի  ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րին 
հետ ևե լու նպա տա կով: Նա խա րա րին 
տե ղե կաց րել են, որ Հ նա բերդ հա մայն
քում հիմն վել է գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվ, ո րին ան դա մակ ցում է 
151 ֆեր մեր: Ող ջու նե լով այս նա խա
ձեռ նութ յու նը` նա խա րարն ա ռանձ նա
հա տուկ կար ևո րել է կոո պե րա տիվ նե րի 
բո լոր ան դամ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու
նը ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա
ցում` աշ խա տանք ներն ա ռա վել արդ
յու նա վետ կազ մա կեր պե լու հար ցում: 
§Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե
րի հիմ նումն ու զար գա ցու մը մեր երկ
րի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար
գաց ման գրա վա կանն է, և պե տութ յու նը 
պատ րաստ է իր կող մից ա ջակ ցութ յուն 
ցու ցա բե րել գյու ղա ցի նե րին` միա վոր ման և 
կոոպերատիվներիստեղծմանխնդրում¦,̈ նշել
է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   

 Նա խա րա րը նշել է նաև, որ ծրագ րի շրջա
նա կում, այս տեղ նա խա տես վում է կա ռու ցել 
շուրջ 10,5 կմ ջ րար բիաց ման հա մա կարգ և տե
ղադ րել 2 խմոց, շուրջ՝ 150 մլն. ՀՀ դրամ ընդ
հա նուր ար ժե քով, ծրագ րի շրջա նա կում հա
մայն քին ար դեն իսկ հատ կաց վել է 12 ա նուն 
գյուղ տեխ նի կա` այդ թվում` 2 տրակ տոր, ին չը 
կհեշ տաց նի գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րը: Հա մայն քա պե տի տե ղե կաց մամբ` պե
տա կան օ ժան դա կութ յան ծրագ րե րի շնոր հիվ, 
Հ նա բեր դում զգա լիո րեն ա վե լա ցել են հա ցա
հա տի կի և  ընդ հա նուր ցան քա տա րա ծութ յուն
նե րը:  Հ նա բերդ հա մայնքը նաև ա նաս նա պա
հա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նի` նա խա րա րը 
հոր դո րել է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 
դարձ նել հատ կա պես  մթե րատ վութ յան բարձ
րաց ման վրա` այս հա մա տեքս տում կար ևո րե
լով  ար հես տա կան սերմ նա վոր ման կի րա ռու
մը: Ընդ հա նուր առ մամբ, CARMAC ծրա գիրն 
ի րա կա նաց վում է Ա րա գա ծոտ նի մար զի 12 
հա մայնք նե րում, նա խա տես վում է երկ րորդ 

ծրագ րում ևս 12 հա մայնք ընդգր կել:  Ծ րագ րի 
շրջա նա կում մար զի 11 հա մայն քի §Ա րո տօգ
տա գոր ծող նե րի միա վո րում¦ սպա ռո ղա կան 

կոո պե րա տիվ նե րին տրա մադր վել է 132 միա
վոր գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա, այդ թվում՝ 
26 միա վոր տրակ տոր: § Մար զում  այս տա րի 
բա վա կա նին լուրջ ա ռա ջըն թաց է գրանց վել, 
միայն 2350 հեկ տա րով ա վե լա ցել են հա ցա հա
տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, ընդ հա նուր 
առ մամբ, շուրջ 2750 հեկ տար ա վել հող է մշակ
վել. նա խորդ տար վա հա մե մատ, բեր քատ վութ
յու նը բա վա կա նին բարձր է¦, ամ փո փե լով այ
ցի արդ յունք նե րը` լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում 
նշել է նա խա րար Կա րա պետ յա նը: 

Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ այժմ հիմ
նա կան խնդի րը` մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցի սա
հուն կազ մա կեր պումն է: Ար դեն սկսվել է լո լի կի 
մթե րու մը, և պե տութ յու նը պատ րաս տա կամ է 
օ ժան դա կել վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին` 
մթեր ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցում: շ

Այ ցի ա վար տին նա խա րա րը ե ղել է նաև հա
մայն քի ցո րե նի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րում, 
որ տեղ բեր քա հա վա քի աշ խա տանք ներ են ի րա
կա նաց վում: Գ յու ղա ցի նե րի հա վաստ մամբ, ան
գամ անջր դի տա րած քից ակն կա լում են շուրջ 
3340 ց/ հա բերք ստա նալ:

Ա ռա ջի կա յում այդ թի վը նա խա տես վում է հասց նել 9001000 տոն նա յի: 
  Վա յոց ձո րի մարզ կա տա րած այ ցը վար չա պե տը եզ րա փա կել է մարզ պե տա րա նում անց կաց

ված խորհր դակ ցութ յամբ, ո րին մաս նակ ցել են հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն ու խա ղող մթե րող և 
վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ վել են բեր քի մթեր ման կազ մա կերպ չա կան հար ցեր: 
Վար չա պե տը նշել է, որ ըն թա ցիկ տա րում հան րա պե տութ յու նում առ կա է խա ղո ղի ա ռատ բերք և 
կար ևո րել է ար տադ րող նե րի ու մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից մթեր ման աշ խա տանք
նե րը կազ մա կերպ ված ի րա կա նաց նե լու հար ցը: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, որ կա ռա վա րութ յու
նը մեծ կար ևո րութ յուն է տա լիս գի նե գոր ծութ յան զար գաց մա նը:  ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը զե կու ցել է, որ Վա յոց ձո րի մար զում այս տա րի ակն կալ վում է մթե րել 
4900 տոն նա խա ղող, ո րը կի րաց նեն 1520 վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներ: 
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 Վեր ջերս վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է Կո տայ
քի մար զում գտնվող §Ա ռողջ սունկ¦ ՍՊ ըն կե րութ յան ար տադ
րա մա սեր: Վար չա պե տին ու ղեկ ցել են ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 
նա խա րար Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա
խա րար Ար մեն Մու րադ յա նը, Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ 
Գու լո յա նը, ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան Բ նա
պահ պա նա կան պե տա կան տես չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և  
այլք: 

Վար չա պե տը նախ ծա նո թա ցել է սնկի ար տադ րութ յան գոր
ծըն թա ցին, այ նու հետև հում քի ար տադ րա մա սի կող մից մթնո լոր
տա յին օ դի աղ տոտ ման հետ կապ ված խնդրին: Կա ռա վա րութ
յան ղե կա վա րը զրու ցել է հում քի ար տադ րա մա սին հա րա կից 
բնա կա վայ րի բնա կիչ նե րի հետ, լսել նրանց մտա հո գութ յուն ներն 
ու փաս տարկ նե րը: Ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ յունն, իր հեր
թին, ներ կա յաց րել է խնդրի լուծ ման ուղ ղութ յամբ կա տար ված 
և  ա ռա ջի կա յում նա խա տես վող ծրագ րե րը: Նշ վել է, որ ար դեն մի 
քա նի օր է, ինչ հում քի ար տադ րա մա սում ներդր վել են նոր տեխ
նո լո գիա ներ, ին չի արդ յուն քում օ դի աղ տոտ վա ծութ յան հար ցին 
տրվել է ո րո շա կի լու ծում: 

Վար չա պե տը նշել է, որ ե կել է ար տադ րա մա սեր՝ առ կա 
խնդրին լու ծում ներ գտնե լու հա մար: §Ե թե ար տադ րա մա սում 

տե ղադր վեն նոր ֆիլտ
րեր և տ հաճ հո տը վե
րա նա, ա պա ըն կե
րութ յու նը կշա րու նա կի 
իր գոր ծու նեութ յու նը, 
քա նի որ այս տեղ աշ
խա տում են նաև մի 
քա նի տասն յակ քա
ղա քա ցի ներ: Պետք է 
բնա պահ պա նա կան 
նոր մե րը պահ պան
վեն: Ա ռա ջին խնդի րը 
սա է լի նե լու: Միև նույն 

ժա մա նակ, մենք պետք է ա նենք ա մեն ինչ, որ պես զի զար գա նա 
սնկի ար տադ րութ յու նը, ին չը կար ևոր է նաև տնտե սութ յան ակ
տի վութ յան, ար տա հան ման տե սա կե տից¦: 

ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րար Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա
նը նշել է, որ կարճ ժա մա նակ անց բո լոր խնդիր նե րը կլուծ վեն, 
և տ հաճ հո տը կվե րա նա: Ն րա խոս քով՝ ըն կե րութ յունն ար դեն 
իսկ ո րո շա կի ներդ րում ներ է կա տա րել, իսկ ա ռա ջի կա մի քա
նի ա միս նե րի ըն թաց քում ար տադ րա կան տեխ նո լո գիան ամ բող
ջութ յամբ կփոխ վի և  ի րա վի ճա կը կկար գա վոր վի:

ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԿԼԻՄԱՅԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ան տա ռի ազ դե ցութ յու նը, բնա կան հա մա
կե ցութ յուն նե րում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի 
վրա, խիստ բազ մա զան է: Ան տա ռա յին կեն
սա հա մա կար գե րը շատ կար ևոր են կեն սո լոր
տում կյան քի պահ պան ման հա մար` դրանք 
մթնո լոր տը հարս տաց նում են թթված նով և 
կար գա վո րում դրա նում ած խաթ թու գա զի պա
րու նա կութ յու նը: Գո լոր շաց ման արդ յուն քում, 
մթնո լորտ ար տա նետ ված ջրա յին գո լոր շի նե րի 
շնոր հիվ, բարձ րա նում է օ դի խո նա վութ յու նը, 
բա րե լավ վում մի ջա վայ րի կլի ման: Ան տառ
նե րը մեծ դեր են խա ղում ջրի շրջապ տույ տի 
կար գա վոր ման գոր ծում: Ան տա ռա յին հո ղե րը 
ֆիլտ րում են դաշ տե րից և  արդ յու նա բե րա կան 
շրջան նե րից հո սող ջրե րը` մաք րե լով դրանք  
վտան գա վոր խառ նուրդ նե րից: Ան տառ նե րը, 
որ պես հզոր հո ղա պաշտ պան գոր ծոն, կտրուկ 
նվա զեց նում են մա կե րե սա յին հոս քը և, հա
լոց քի ու անձր ևաջ րե րի մի ջո ցով, հո ղա շեր տի 
լվաց ման գոր ծըն թա ցը: Ան տառ նե րը հո ղե րը 
հու սա լիո րեն պաշտ պա նում են քա մու է րո զիա
յից:

Ան տԱռ նե րի Ազ դե ցութ ու նն
 Ած խԱծ նի հԱշ վեկշ ռի վրԱ

 Ար դեն իսկ հաս տատ ված է, որ մար դա ծին 
գոր ծոն ներին զու գըն թաց, վեր ջին տա րին նե
րին բնա կան կեն սա հա մա կար գե րի վրա էա կան 
ազ դե ցութ յուն  է գոր ծում նաև կլի մա յի հա մընդ
հա նուր փո փո խութ յու նը: Այդ գործընթացը, ո րը 
նկատ վել է դեռևս 20րդ դա րի կե սե րից, ար դեն 
իսկ ար տա հայտ վում է` ինչ պես բու սա կան և կեն
դա նա կան աշ խար հի վրա լրջո րեն ազ դող ծայ րա
հեղ ե ղա նա կա յին, կլի մա յա կան եր ևույթ նե րի և  
ա ղետ նե րի ա վե լի հա ճա խա կի դրսևո րում ե րով, 
այն պես էլ` կլի մա յի չո րաց մամբ: Ըստ կլի մա յի փո
փո խութ յան, երկ րագն դի մասշ տա բով օ դի մի ջին 
տա րե կան ջեր մաս տի ճա նը, վեր ջին հար յու րամ
յա կում բարձ րա ցել է 0.6 °Cով: Ջեր մո ցա յին գա
զե րի ար տա նե տում ե րի ներ կա յիս չա փե րի պահ
պան ման դեպ քում, 21րդ դա րի ըն թաց քում այն 
կբարձ րա նա 3.0° Cով:

կ լի մա յի հե տա գա ար դիա կա նա ցու մը հան
գեց նե լու է ա նա պա տաց ման ըն թաց քի ու ժե ղաց
մա նը, ո րի հետ ևան քով մե ծա նա լու է ե րաշտ նե րի 
հա վա նա կա նութ յու նը, հո ղե րի է րո զա ցու մը, նվա
զե լու է բու սա բու ծութ յան և  ա նաս նա պա հութ յան 
ար տադ րո ղա կա նութ յու նը և  այլն: 

Այդ տե սանկ յու նից, ան տա ռա յին կեն սա
հա մա կար գե րը դիտ վում են որ պես ջեր մո ցա յին 
է ֆեկ տի ազ դե ցութ յան չե զո քաց ման հիմ ա կան 
մի ջոց նե րից մե կը: հայտ նի է, որ 1տ բու սա զանգ
վա ծի (բա ցար ձակ օ դա չոր) ա ռա ջաց ման հա մար 
կապ վում է 1.51.8 տ  ած խաթ թու գազ և  ար տա
զատ վում 1.11.3 տ թթ վա ծին: Այս պի սով` մի ջին 
արդ յու նա վե տութ յան 1 հա ան տա ռը կա պում է 
մոտ 67 տ  ած խաթ թու գազ և  ար տա զա տում 56 
տ թթ վա ծին:

Ած խած նի մեծ քա նա կութ յան կու տա կում 
ան տառ նե րում պայ մա նա վոր ված է ծա ռու տի մեծ 
կեն սա զանգ վա ծով: Ամ բողջ աշ խար հում բույ սե

րում  առ կա ած խած նի 92 %ը կու տակ ված է ան
տա ռա յին կեն սա հա մա կար գե րում: Մ նա ցած կեն
սա հա մա կար գե րի բույ սե րում այն կազ մում է 7 % 
և 1 %ը օվ կիա նո սա յին բու սա տե սակ նե րում: Մեծ 
քա նա կութ յամբ ած խա ծին կու տակ ված է նաև 
ան տա ռա յին մետ րա նոց օր գա նա կան նյու թե րում 
(դետ րի տում), ինչ պես նաև` հո ղե րի հու մու սում և 
տոր ֆա յին նստվածք նե րում:

հաս կա նա լի է, որ ան տա ռա յին տա րածք նե
րի ըն դար ձա կու մը, ե թե չչե զո քաց նի, ա պա գո նե  
կդան դա ղեց նի մթնո լոր տում ած խած նի կու տակ
ման գոր ծըն թաց նե րը:

ցա վոք, այժմ գո յութ յուն ու նի բո լո րո վին հա
կա ռակ գոր ծըն թացը և  ան տա ռա յին տա րածք նե րը 
կրճատ վում են թե հհում, թե ամ բողջ աշ խար հում:

 Ան տա ռա յին է կո հա մա կար գե րը հա յաս տա
նում ան հա մա չափ են տե ղա բաշխ ված: 62,5 % 
ան տառ ներ գտնվում են հյու սիսար ևել յան, 13,5%՝ 
կենտ րո նա կան,  2,4%՝ հա րա վա յին և 21,6 %` հա
րավար ևել յան ան տառտն տե սա կան մար զե րում: 

հ յու սիսար ևել յան ան տառտն տե սա կան մար
զում, կլի մա յի փո փո խութ յան կան խա տես վող 
սցե նար նե րի դեպ քում, ա ռա վել խո ցե լի կլի նեն 

ստո րին լեռ նա յին գո տու ան տառ նե րը (5501200 
մ), հատ կա պես նրանք, որ ա ճում են հա րա վա յին 
լեռ նա լան ջե րին: ներ կա յումս այս լան ջե րին տե
ղում ե րի մի ջին տա րե կան քա նա կը 600 մմ ից չի 
անց նում, իսկ սպաս վող կրճա տու մը կտրուկ ձևով 
կվատ թա րաց նի ան տա ռի աճ ման պայ ման նե րը: 
Արդ յուն քում` կբար դա նա ինչ պես ան տա ռի բնա
կան վե րա կանգ նում ու  տա րե կան ա ճը, այն պես 
էլ` ան տա ռա յին է կո հա մա կար գեր կթա փան ցեն 
տա փաս տա նա յին և կի սաա նա պա տա յին բույ սե րի 
տե սակ ներ. արդ յուն քում` այդ տա րածք նե րը լրիվ 
կան տա ռազրկ վեն: Ըստ փոր ձա գի տա կան գնա
հա տում ե րի (ա ռանց հար մար վո ղա կա նութ յան 
մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման)` մոտ 10 հազ. 
հաի վրա (ան տառտն տե սա կան մար զի ան տառ
նե րի մոտ 5 %ը) ան տառ նե րը կան հե տա նան:

Ան տա ռա յին է կո հա մա կար գե րում լուրջ փո
փո խութ յուն ներ չեն սպաս վում 12001800 մ բարձ
րութ յան վրա, քա նի որ հենց այդ պայ ման նե րում 
ան տառ ներն ու նեն հար մար վո ղա կա նութ յան 
ա մե նա մեծ նե րու ժը, իսկ կլի մա յա կան պայ ման
նե րի փո փո խութ յու նը գտնվում է ան տա ռա ռա
ջաց նող հիմ ա կան տե սակ նե րի է կո լո գիա կան 
ամպ լի տու դի սահ ման նե րում: Ջեր մաս տի ճա նի 
բարձ րաց ման շնոր հիվ, 12001800 մ բարձ րութ
յուն նե րի վրա, ան տա ռա յին է կո հա մա կար գե րում 
կբա րե լավ վեն ինչ պես բնա կան վե րա կանգն ման, 
այն պես էլ` ան տառ վե րա կանգն ման և  ան տա ռա
պատ ման աշ խա տանք նե րի պայ ման նե րը: Ջեր
մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը կնպաս տի սեր մե րի 
ծլմանն ու  տնկան յու թի կպչո ղա կա նութ յա նը:

Շա րու նա կե լի…

Ալ բերտ Մար կոս յան
«Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի 

կենտ րոն»ՊՈԱԿ-ի 
աշ խա տա կից,  Գ յու ղատն տե սա կան 

գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
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ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ Է ԽԱՂՈՂԻ ՄԹԵՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ, կա ռա
վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն` Հա յաս տա
նում ըն թա ցիկ տար վա խա ղո ղի մթե րում նե րի կազ մա կերպ ման 
գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ, ո րին մաս նակ ցել են շա հագր գիռ գե
րա տես չութ յուն նե րի և մ թե րող ձեռ նար կութ յուն նե րի ղե կա վար
նե րը: 

 Վար չա պե տը, ող ջու նե լով ներ կա նե րին և  անդ րա դառ նա լով 
2015 թ. խա ղո ղի մթեր ման կան խա տես վող ծա վա լին, նշել է, որ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան տե ղե կատ վութ յամբ,  
սպաս վում է շուրջ 280.0 հազ. տոն նա խա ղո ղի հա մա խառն բերք, 
ո րից` պետք է մթեր վի 196.0 հազ. տոն նա, սա կայն պա հան ջար
կը կազ մում է 160.0 հազ. տոն նա: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, 
որ կա ռա վա րութ յու նը կար ևո րում է խա ղո ղի մթեր ման գոր ծըն
թա ցի ժա մա նա կին ու սա հուն կազ մա կեր պու մը և պատ րաստ է 
ա ջակ ցել վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին՝ խա ղո ղի լրա ցու ցիչ 
քա նա կութ յան մթեր ման խնդի րը լու ծե լու հա մար:

Այ նու հետև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յա նը զե կու ցել է 2015 թ. խա ղո ղի մթե րում նե րի կազ
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցի մա սին և ներ կա յաց րել խա ղող վե
րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ նախ նա կան քննարկ ման 
արդ յունք նե րը: Գ յուղ նա խա րա րը նշել է, որ վե րամ շա կող նե րը 
խա ղո ղի լրա ցու ցիչ քա նա կութ յան մթեր ման նպա տա կով, հիմ
նա կա նում բարձ րաց րել են շրջա նա ռու մի ջոց նե րի հա մալր ման 
հա մար վար կա յին մի ջոց նե րի տրա մադր ման հար ցը: Մտ քե րի 
փո խա նա կութ յան ըն թաց քում ար ծարծ վել են վար կա յին մի
ջոց նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րին, ո ռոգ ման գոր ծըն թա
ցի կազ մա կերպ մա նը վե րա բե րող և  այլ հար ցեր: Վար չա պե տի 
հանձ նա րա րութ յամբ, §ՓՄՁ ներդ րում ներ¦ ու նի վեր սալ վար կա
յին կազ մա կեր պութ յուն ՓԲԸի գոր ծա դիր տնօ րեն Ար թուր Բա
դալ յա նը տե ղե կաց րել է, որ վար կա վո րումն ի րա կա նաց վում է 5 
տա րի մար ման ժամ կե տով, իսկ վար կի մար ման ար տոն յալ ժամ
կե տը՝ մինչև մեկ տա րի տևո ղութ յամբ է:

Վար չա պե տը, ամ փո փե լով քննար կու մը, ընդգ ծել է, որ գոր
ծա դի րը կա նի հնա րա վոր ա մեն ինչ, որ պես զի խա ղո ղի բեր քը 
չմնա գյու ղա ցու մոտ, և վե րամ շա կող գոր ծա րան ներն ըն դու նեն 
այն: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, որ կա ռա վա րութ յու նը, Կենտ
րո նա կան բան կի հետ հա մա տեղ,  կքննար կի և հե տա մուտ կլի նի 
ֆի նան սա կան ռե սուր սի տրա մադր ման հար ցի լուծ մա նը:
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§WWF Հա յաս տա նը վեր ջին մի քա նի տա րի նե
րի ըն թաց քում ան տա ռա պատ ման  և  ան տառ վե րա
կանգն ման աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց րել  850 
հեկ տար  տա րած քի վրա, տնկել է  շուրջ 3 մի լիոն 
ծառ և ս տեղ ծել հար յու րա վոր   ժա մա նա կա վոր աշ
խա տա տե ղեր¦, նշել է WWF Հա յաս տա նի ան տա ռա
յին ծրագ րե րի հա մա կար գող Ար թուր Ա լա վերդ յա նը:  

 Վեր ջին տա րի նե րին ե րեք լայ նա ծա վալ ծրա գրեր 
են ի րա կա նաց վել WWF Հա յաս տա նի կող մից: Դ րանք 
են` §Կ լի մա յի փո փո խութ յան ազ դե ցութ յուն նե րի մեղ
մա ցումն ան տառ նե րի լանդ շաֆտ նե րի վե րա կանգն
ման մի ջո ցո վ¦, §Հա րա վա յին Կով կա սի երկր նե րում, 
ան տառ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի մի ջո ցով ան տա
ռա յին է կո հա մա կար գի կա յու նութ յան բարձ րա ցու մը 

Մեր թեր թի վեր ջին հա մար նե րից մե կում հան գա
մա նա լից կեր պով ներ կա յաց վե ցին հո ղա պաշտ պան 
ռե սուր սախ նա երկ րա գոր ծութ յան (հռե) սկզբունք նե
րը` հա տուկ կանգ առ նե լով դրա ա մե նա կար ևոր բա
ղադ րիչ նե րից մե կի` ան վար կամ ուղ ղա կի ցան քի վրա: 
նշ վեց նաև, որ շի րա կի սևա հո ղե րում Գա գիկ Մկրտչ
յա նի գլխա վո րած հայ կա կան տեխ նո լո գիա կան խում
բը (հտխ)` իր հմուտ մաս նա գետ նե րով և դ րանց շուր
ջը հա մախմբ ված ա ռա ջա տար ֆեր մեր նե րով, վեր ջին 
տաս նամ յա կում զգա լի հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել, 
ին չում հա մոզ վե ցին աշ խա տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը՝ 
դաշ տա յին այ ցե լութ յուն նե րի ըն թաց քում:

նոր կա ռուց վող երկ րա գոր ծութ յան շուրջ, ի հար
կե, վե ճեր են ծա վալ վում: Բայց ե թե մի կողմ թող նենք 
թե րա հա վատ նե րի կաս կա ծամ տութ յու նը, գոր ծըն թա ցը 
սկսած նե րի և ն րանց հետ ևող նե րի առջև խնդիր ներ են 
ծա գում, ո րոնք, ի դեպ, ա ռա ջի նը տես նում, ու րեմ և 
լու ծում  են գտնում ոչ թե թե րա հա վատ նե րը, այլ ար դեն 
ճա նա պարհ ըն կած նե րը: Այդ խնդիր նե րից ա ռա ջի նը, 
թերևս, նույն բա նը տար բեր տեր մին նե րով ան վա նելն 
է կամ դրա հա կա ռա կը` տար բեր եր ևույթ նե րի կամ մո
տե ցում ե րի հա մար նույն եզ րույթ կի րա ռե լը: Ո րից հե
տո ար դեն, ըստ էութ յան, հարց է ծա գում, որ տա լիս 
են շա հագրգռ ված հո ղա տե րե րը. 0, թե մա կե րե սա յին 
վար, որ հո ղե րի և  որ մշա կա բույ սե րի հա մար և  ինչ պես 
այն կի րա ռել: Ս տորև բեր ված շա րադ րան քը հնա րա
վոր մո տե ցում ե րի տար բե րակ նե րի վեր լու ծութ յունն է` 
զար գաց ման մա կար դա կով և հ նա րա վո րինս մե թո դա
բա նա կան հեն քով:

վա րից մաս նա կի, զգա լիո րեն կամ լրիվ հրա ժար
վե լու ո րո շում կա յաց նե լու վրա ազ դե ցութ յուն կա րող են 
ու նե նալ ա մե նա տար բեր գոր ծոն նե րը` տնտե սութ յան 
դիր քից, ցան քաշր ջա նա ռութ յու նից/պտղա փո խութ յու
նից սկսած և կ լի մա յով, երկ րա գոր ծի գի տե լիք նե րով ու 
հմտութ յուն նե րով, ընդ հա նուր տնտե սա կան պայ ման
նե րով ու քա ղա քա կան ո րո շում եր ըն դու նե լու կա րո
ղութ յամբ վեր ջաց րած: շար ժիչ ուժն այս տեղ էլ բիզ նեսն 
է. ռա ցիո նալ մո տե ցում ե րը դրդում են նոր տեխ նո լո
գիա նե րի ներդ րում եր կա տա րել, ո րը կբե րի, ա ռա ջին 
հեր թին, ար տադ րա կան ծախ սե րի նվա զեց ման, իսկ 
ա պա` նաև բեր քատ վութ յան ա վե լաց ման, հու սա լիութ
յան և կա յու նութ յան բարձ րաց ման:

Գու թա նից հրա ժար վող նե րը գրե թե միշտ նույն 
սխալն են թույլ տա լիս. ա ռա ջին տա րում ա ռանց վա
րի խո րը փխրեց նե լով հո ղը, որն ի մաստ ու նի, քա նի 
որ տա րի ներ շա րու նակ ծանր տեխ նի կա յով պնդեց
ված հո ղի ներ քին հո րի զո նը դրա կա րիքն ու նի, շա րու
նա կում են հե տա գա յում էլ դա ա նել: Մինչ դեռ պետք 
է թող նել, որ հողն ինք նի րեն ստրուկ տու րաց վի, հա
կա ռակ դեպ քում` հայտն վում ենք նույն կա խարդ ված 
շղթա յում. գար նա նը վա րում ենք, աշ նա նը պնդա նում 
է, գար նա նը` կրկին վար: հռե գլխա վոր պատ վի րան
նե րից մե կի հա մա ձայն` հո ղը ոչ թե փա փուկ պետք է լի
նի, այլ ստրուկ տու րաց ված: Ու րեմ` պար զա պես պետք 
է տա րեց տա րի նվա զեց նել փխրեց ման խո րութ յունն ու 
ին տեն սի վութ յու նը, ո րը հո ղի ֆի զի կա կան հատ կութ
յուն նե րի բա րե լավ ման հետ, բե րում է գար նա նա յին 
թեժ աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ վա ռե լի քի և  աշ խա
տու ժի տնտես ման: Այս ու ղին ընտ րած նե րի հա մար թի
րա խա յին պետք է հա մար վի հո ղի ոչ ա վե լի, քան 10 
սմ  շեր տը: հա կա ռակ դեպ քում` շատ մշա կա բույ սե րի 
հա մար (օ րի նակ` հլա ծու կի) չա փից ա վե լի փխրեց ված 
շեր տը տա փա նում կպա հան ջի, ծանր տեխ նի կան եր
կար պահ պան վող հետ քեր կթող նի, ո րը չի նպաս
տում օպ տի մալ ո ռոգ մա նը: Թերևս ա վա զա յին հո ղե
րի նկատ մամբ, ո րոնք կա վա յին բա ղադ րի չի գրե թե 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, հա մար յա զրկված են 
պլաս տի կութ յու նից, իսկ հու մու սի և հո ղաբ նակ միկ

րոօր գա նիզմ ե րի սա կա վութ յան հետ ևան քով, բնու
թագր վում են թույլ ար տա հայտ ված դի նա մի կա յով, 
փխրե ցու մից հրա ժար վե լու մի տու մը պետք է շատ 
կտրուկ չլի նի, հատ կա պես հա ցա հա տի կա յին մշա
կա բույ սե րի հա մար:

հատ կա պես վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց
քում կու տակ ված փոր ձը, իսկ տաս նամ յակն այս 
դեպ քում հա մար վում է փորձ ձեռք բե րե լու հա մար 
միան գա մայն բա վա րար ժամ կետ` թե հո ղի հա վա
սա րակշ ռութ յան գա լու,  թե բա վա րար փորձ կու
տա կե լու ա ռու մով, գա լիս է հաս տա տե լու, որ ան վար 
ցան քը բա րե լա վում է բա ռա ցիո րեն բո լոր տե սա կի հո
ղե րի ստրուկ տու րա ցու մը. հո ղի վա րից ու հատ կա պես 
շրջու մից հրա ժար վե լը միշտ ա վե լի ստրուկ տու րաց ված 
շեր տը պա հում է վեր ևում, ին չի շնոր հիվ տե ղում ե րով 
ե կած ջուրն ա վե լի արդ յու նա վետ է օգ տա գործ վում` ան
գամ ա վա զա յին հո ղե րի պա րա գա յում, ե թե, ի հար կե, 
բեր քա հա վա քից մա ցած ծղո տը հա ջող վում է թող նել 
վե րին շեր տում:

հո ղի հա վա սա րակշ ռութ յան գա լու պա րա գան ու նի 
հա մընդ հա նուր նշա նա կութ յուն. դա օպ տի մալ վի ճակ է 
նրա արդ յու նա վե տութ յան ա ռու մով, պայ մա նա վոր ված 
լա վա գույն կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան և քի միա
կան չա փո րո շիչ նե րով, ո րոնք էլ բնո րո շում են ան գամ 
վնա սա տու նե րի և հա րու ցիչ նե րի դեմ բույ սե րի դի մադ
րութ յան մա կար դա կը: ինչ պես ցույց են տվել Գիս սե նի 
(Գդհ) հա մալ սա րա նում ի րա կա նաց րած հե տա զո տութ
յուն նե րը, ինչ պես հո ղում ըն թա ցող բո լոր ֆի զի կա կան 
է ֆեկտ նե րը, այն պես էլ ֆի տո պա թո գեն միկ րոօր գա
նիզմ ե րի նկատ մամբ մշա կա բու սե րի դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը (ու սում ա սիր վել են հա ցա հա տի կա յին նե րի 
ձնա յին բոր բո սը (Microdochium nivale)  և ցեր կոս պո
րե լե զա յին ար մա տա յին փտու մը (Pseudocercosporella 
herpotrichoides)) ա ճել են հո ղի ին տեն սիվ մշա կու մից 
հրա ժար վե լու ժամ կետ նե րի հետ հա մա մաս նո րեն:

90ա կան թվա կան նե րի հայ տա րա րութ յուն ներն 
այն մա սին, որ նո րա գույն ագ րո տեխ նի կա կան մո տե
ցում ե րը ոչ միշտ են բե րում բեր քատ վութ յան ա վե լաց
ման, դրա կողմ ա կից նե րի մոտ ոչ թե խու ճապ ա ռա
ջաց րե ցին, այլ հա մառ ցան կութ յուն հե տա զո տե լու, թե 
որ տեղ ինչ սխալ է թույլ տրվել, քա նի որ, բնա կա նա
բար, նոր բնա գա վա ռում հմուտ նե րը սահ մա նա փակ 
էին, փոր ձը` սա կավ: Այ սինքն բա ցա սա կան տե ղե կատ
վութ յան ճիշտ ըն կա լու մը դրա կան արդ յունք տվեց: եվ  
այդ պես կու տակ վե լով, տար բեր տե ղանք նե րի, կլի մա
նե րի, մշա կա բույ սե րի, տար բեր մարդ կանց կող մից 
ստաց ված մեկ տաս նամ յա կից ա վե լի փոր ձը հնա րա
վո րութ յուն տվեց ո րոշ ամ փո փում եր և  ընդ հան րա
ցում եր ա նել, ո րոնք, ան շուշտ, օգ տա կար կլի նեն հե
տևորդ նե րի հա մար:

Գեր մա նիա յում, որն ա ռա ջա տար է այս բնա գա
վա ռում, հա զիվ թե գտնվի մի տնտե սութ յուն, որն իր 
հո ղե րի 100 %ը վա րում է: Ազ գա յին դա սա կար գու մով 
ա ռա ջին խում բը կազ մում են այն տնտե սութ յուն նե
րը, ո րոնք չեն վա րում ի րենց հո ղե րի 30 %ը: Ս րանք, 
ա ռա ջին քայ լերն ա նե լով հան դերձ, զգու շա վոր են և, 
սո վո րա բար, սահ մա նա փակ վում են նրա նով, որ ոչ 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սի բեր քա հա վա քի մա
ցորդ նե րով մուլ չա պատ ված դաշ տում հա ցա հա տի կի 
ցանք են կա տա րում: Քա նի որ որ պես սկսնակ, բա րե
խղճորեն փխրե ցում են կա տա րում, շա հում են միայն 
վար չկա տա րե լու հաշ վին: նաև ժա մա նակ են շա հում 
և վա յե լում մուլ չա պատ ման հետ կապ ված ա ռա վե լութ
յուն նե րը:

երկ րորդ և  եր րորդ խմբե րը կազ մում են այն 
տնտե սութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց հո ղե րի 70100 %ը 
չեն վա րում, բայց փխրե ցու մից ձեր բա զատ վել դեռ չեն 
կա րո ղա նում: Ս րանց օ գուտն ա ռա ջին խմբի հա մե

մատ,  կա յա նում է նրա նում, որ հա մե մա տա բար փոքր 
օ գուտն ար դեն ստա նում են բազ մա պատ կած ա վե
լի մեծ տա րած քով: Բայց սրանք դեռ հե ռու են ա վե լի 
շո շա փե լի հա ջո ղութ յուն նե րից, քա նի որ ըն դա մե նը 
մի քա նի տա րի է, ինչ ցան քը մուլ չա պատ ված հո ղում 
են ա նում, իսկ դա հո ղի հա վա սա րակշ ռութ յան գա լու 
հա մար բա վա րար չի: ինչ պես բա վա րար չի սնկա յին 
հի վան դութ յուն նե րի շո շա փե լի նա հան ջի հա մար, նիտ
րատ նե րի չլվաց ման և խո նա վութ յան բա վա րար կու
տակ ման հա մար:

Չոր րորդ խմբի տնտե սութ յուն ներն ի րենց բո լոր 
հո ղե րում նվա զա գույն փխրեց ման աշ խա տանք ներ են 
կա տա րում, իսկ հին գե րորդ խմբի նը` ուղ ղա կի ցանք` 
ա ռանց որ ևէ այլ մի ջամ տութ յան: ի հար կե, սա չի նշա
նա կում, որ լրա ցու ցիչ մուլ չա պատ ման հնա րա վո րութ
յուն ու նե նա լու դեպ քում, նրանք դրա նից կհրա ժար վեն, 
քա նի որ դրա ա ռա վե լութ յուն ներն ակն հայտ են: հե
տաքրք րա կան է, որ այս սխե ման գրե թե ու նի վեր սալ 
է և  աշ խա տում է շատ երկր նե րում` հետզ հե տե հմտաց
նե լով հո ղա գոր ծին և նա խա պատ րաս տե լով ա ռա վե լա
գույն արդ յուն քի: Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է հտխ 
փոր ձը, որն ա ռա վե լա գույն արդ յուն քի հա սավ ա վե լի 
կտրուկ ու ղի ընտ րե լով և  իր կու տա կած փոր ձով պատ
րաստ է այն երկ րով մեկ տա րա ծե լու` պե տա կան ա ջակ
ցութ յան պայ մա նով:

Ամ փո փե լով` կա րե լի է ա սել, որ ան վար երկ րա գոր
ծութ յան առջև ար գելք ներ չկան, հատ կա պես որ այն 
կի րա ռե լի է գրե թե բո լոր հո ղե րում և շր ջա նառ վող բո
լոր մշա կա բույ սե րի հա մար: Աշ խար հում գնա լով ա ճում 
է այն տնտե սութ յուն նե րի թի վը, ո րոնք հրա ժար վե լով 
գու թա նից` ա վե լի բարձր բերք են ստա նում` քիչ մի
ջոց ներ ծախ սե լով: դ րա հետ մեկ տեղ, գնա լով ա ճում 
է հռե զի նա նո ցը, ար տադր վում է բազ մա ֆունկ ցիո նալ 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա: եվ այս բո լո րից հե տո 
հո ղի նկատ մամբ, ընդ հա նուր առ մամբ, կա րող է լի նել 
2 մո տե ցում.

ա/ Ա մեն տա րի վա րել` այ սինքն քան դել հո ղի ու
րույն կա ռուց ված քը, իսկ որ պես զի այդ պի սի հո ղում 
հնա րա վոր լի նի որ ևէ բան ա ճեց նել` պա րար տաց նե լով 
այն: Բերքն այդ քան շատ չի լի նի, և պի տա նե լիութ յան 
ա ռու մով` ոչ այն քան հա մեղ և  օգ տա կար, ե թե կի րա
ռում ենք հան քա յին պա րար տան յու թեր: Օր գա նա կան 
պա րար տան յու թե րի դեպ քում, բեր քը մի քիչ ա վե լին 
կլի նի և փոքրինչ ա վե լի հա մեղ, հողն ա վե լի դան դաղ 
կմեռ նի, բայց միև նույն է, ա նընդ հատ կորց նե լու է իր 
կա ռուց ված քա յին կար գա վի ճա կը:

բ/ Չ վա րել, միայն ա ռա ջին տա րում խո րը փխրե
ցում կա տա րել` պնդաց ված են թա վա րա յին հո րի զո նը 
ևս թու լաց նե լու հա մար և հեկ տա րին տալ 2025 տոն նա 
հնեց ված գո մաղբ կամ 3,54,0 տոն նա կեն սա հու մուս, 
կամ 1,52,0 կգ հան րա պե տութ յու նում ար տադր վող 
ՄՄ բնա կան բակ տե րիալ պատ րաս տուկ` հե տա գա յում 
փխրեց ման խո րութ յու նը պահ պա նե լով 010 սմ տի
րույ թում: Այդ պի սի հողն ա նընդ հատ բա րե լա վե լու է իր 
կա ռուց ված քը, ո րի շնոր հիվ ոչ միայն ա ճե լու է բեր քի 
ո րակն ու քա նա կը, այլ ար դեն երկ րորդ տա րում ար
տադ րան քի ինք նար ժե քը նվա զե լու է 1,52,0 ան գամ: 
Յու րա քանչ յուրն ա զատ է այս եր կու սի միջև ընտ րութ
յուն կա տա րե լու:  

կլի մա յի փո փո խութ յան նկատ մամ բ¦, §Հ յու սի սա
յին Հա յաս տա նի ան տա ռա յին լանդ շաֆ տի վե
րա կանգ նու մ¦ ծրագ րե րը: Հա մայնք նե րի կող մից 
ան տա ռի կողմ նարդ յուն քի օգ տա գործ ման նպա տա
կով,  տնկվել են  տասն յակ հա զա րա վոր պտղա տու 
ծա ռեր: Վեր ջին օ րի նա կը` Թռչ կա նի ջրվե ժի հա րա
կից տա րածք նե րի ան տա ռա պատ ման ժա մա նակ 
մեր կող մից տնկվել է շուրջ 20.000 վայ րի խնձո րե նի 
և տան ձե նի: 

Ծ րագ րի հա մա կար գո ղը հա տուկ ու շադ րութ յուն 
է դարձ րել է կո հա մա կար գա յին ծա ռա յութ յուն նե
րի մա տուց մա նը, նաև` մաս նա վոր և հա մայն քա յին 
ան տառ նե րի ստեղծ մա նը:§Է կո հա մա կար գա յին ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը պետք է լի նի ան տա

ռա պատ ման, ան տառ վե րա կանգն ման նա խագ ծե րի 
կի զա կե տում:  Պետք է զար գաց նել ան տա ռի սե փա
կա նութ յան տար բեր ձևե րը: Բա ցի պե տա կան սե փա
կա նութ յու նից, մենք պետք է փոր ձենք զար գաց նել 
նաև հա մայն քա յին սե փա կա նութ յան ան տառ նե րը: 
Հաս կա նա լով վտանգ նե րը՝ բո լոր դեպ քե րում, այդ 
գոր ծըն թա ցը պետք է շա րու նա կել: Ե թե այն չի րա
գործ վի, կու նե նանք լուրջ խնդիր ներ, քա նի որ պե
տա կան ֆի նան սա վոր ման շրջա նակ նե րում, մո տա կա 
տասն յակ տա րի նե րի ըն թաց քում հնա րա վոր չի լի նե
լու ան տա ռա յին ո լորտն ա պա հո վել բա վա րար մի
ջոց նե րով: Միակ ըն դու նե լի տար բե րա կը` մաս նա վոր 
և հա մայն քա յին ան տառ նե րի հա մա կար գի զար գա
ցումն է¦, նշել  է Ար թուր Ա լա վերդ յա նը:
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ԲԱՐձՐԱՑՎՈՒՄ Է ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՖԵՐՄԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՑ ՄԵՂՐՈՎ 
ՄԵՂՐԱՀԱՑԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼԸ ԵՎ 

ՔԱՄԵԼԸՍ յու նի քի մար զի « Սեր գեյ Դա վիթ» ՍՊԸն, ո րը զբաղ վում է 40 հա 
գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րածք նե րի մշա կութ յամբ, նա խա տե սել է 
ա վե լաց նել ցան քա տա րածք նե րը: Բազ մաճ յուղ այս տնտե սութ յու նում, 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման շնոր հիվ, աս տի ճա նա բար բարձ
րաց վում է գյու ղատն տե սութ յան վար ման արդ յու նա վե տութ յու նը: 

տն տե սութ յան տնօ րեն կա րի նե Մի
նաս յա նի պա հանջ կոտ ու հետ ևո ղա կան 
աշ խա տան քի արդ յուն քում, տեղ գյու ղում 
գտնվող այս տնտե սութ յու նը դրա կան 
ցու ցա նիշ ներ է ար ձա նագ րում: Ըն կե
րութ յու նը զբաղ վում է պտղա տու ծա ռա
տե սակ նե րի տնկի նե րի ար տադ րութ յամբ, 
ինչ պես նաև` պտղա տու այ գու և ծ նե բե
կի մշա կութ յամբ: զ բաղ վա ծութ յան ուղ
ղութ յուն նե րից մեկն էլ հա ցա հա տի կա յին 
և բազ մամ յա խո տա բույ սե րի (հիմ ա
կա նում` կորն գան) սերմ ա բու ծութ յունն 
է: Ըն կե րութ յան գյու ղատն տես Սամ վել 
դավթ յա նի տե ղե կաց մամբ, նախ կին 
ա վան դա կան, ցածր արդ յու նա վե տութ
յուն ու նե ցող պտղա բու ծութ յու նից ան ցել 
են աշ խար հի շատ երկր նե րում տա րա ծում 
գտած ին տեն սիվ պտղա բու ծութ յան: Այս
պես, օ րի նակ` ար տադ րում են թզու կա յին 
և ցած րաճ ծա ռա տե սակ նե րի տնկի ներ, 
ո րոնց պա հան ջարկն օ րե ցոր մե ծա նում 
է հան րա պե տութ յու նում: Այդ ծա ռա տե սակ ներն աչ քի են ընկ նում բարձր բեր քատ
վութ յամբ, բա ցի այդ, հեշ տութ յամբ է կա տար վում բեր քա հա վա քը: ի դեպ, ար տադ
րում են նաև ցած րաճ ըն կու զե նի ներ, ո րոնք բեր քի տակ են մտնում 5րդ տա րում: 
Ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ մեկ ծաղ կա կո թու նի վրա կա րող է լի նել քա
ռա սուն ծա ղիկ, ո րից պտղի են վե րած վում մինչև տասն հին գը: տն տե սութ յան յու րա
հա տուկ ուղ ղութ յուն նե րից մեկն էլ` դե կո րա տիվ ծա ռա տե սակ նե րի տնկի նե րի ար
տադ րութ յունն է:

տն տե սութ յան 1.7 հա հո ղա տա րածք տրա մադր վել է ծնե բե կի մշա կութ յա նը 
( հա յաս տա նում զանգ վա ծա յին ծնե բեկ ար տադ րող միակ տնտե սութ յունն է): Ս տաց
ված բեր քը ա ռա քում են ռու սաս տա նի դաշ նութ յուն, հիմ ա կա նում` Մոսկ վա: ել նե
լով պա հան ջար կից` ա ռա ջի կա յում նա խա տե սել են ևս մեկ հեկ տա րով ա վե լաց նել 
վեր ջի նիս ցան քա տա րածք նե րը: ծ րագ րել են կազ մա կեր պել նաև մեծ պա հան ջարկ 
վա յե լող սպի տակ ծնե բե կի ար տադ րութ յուն: ինչ վե րա բե րում է այս բու սա տե սա կի 
օգ տա կա րութ յանն ու բու ժա կան նշա նա կութ յա նը, ա պա բա վա կան է ա սել, որ վեր

ջինս իր մեջ պա րու նա կող 
К վի տա մի նի շնոր հիվ, 
վե րաց նում է տրոմ բա
յին գո յա ցութ յուն նե րը: 
ծ նե բե կը պա րու նա կում է 
մար դու օր գա նիզ մի հա
մար մեծ նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող այլ վի տա մին
ներ ևս: «Սկզ բում դժվար 
էր ի րա կա նաց նել ծնե բե
կի վա ճառ քը, քա նի որ 
բնակ չութ յու նը ծա նոթ չէր 
այդ բու սա տե սա կին, չգի
տեին նաև պատ րաստ
ման տեխ նո լո գիան: տա
րի նե րի ըն թաց քում հաղ

թա հար վե ցին դժվա րութ յուն նե րը: հի մա ար դեն ի րաց ման խնդիր ներ չու նենք», 
ա սում է Սամ վել դավթ յա նը:

տն տե սութ յու նում ընդգրկ ված են սե զո նա յին 10 աշ խա տող: իսկ ընդ հան րա
պես, հիմ ա կա նում աշ խա տում են ըն տա նի քի 4 ան դամ ե րը` կա րի նե Մի նաս յա
նը և Սամ վել դավթ յա նը` Սեր գեյ և դա վիթ որ դի նե րի հետ միա սին: Ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յունն ա պա հով ված է անհ րա ժեշտ գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յով: 
ծ նե բե կի բեր քատ վութ յան բարձր ցու ցա նիշ ներ ստա նա լու հա մար կի րա ռում են ար
տերկ րի, մաս նա վո րա պես` հո լան դիա յի փոր ձը: Այդ նպա տա կով ի րա կա նաց վում 
են մաս նա գի տա կան փո խայ ցեր, փոր ձի փո խա նա կում, կազ մա կերպ վում են ու սու
ցո ղա կան սե մի նար ներ:  «Գ յու ղատն տե սա կան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
հա մար բան կե րը պետք է վար կեր տրա մադ րեն ցածր տո կո սադ րույք նե րով: տն կին 
կա րող եմ վա ճա ռել 3րդ տա րում, մինչ դեռ բան կին վճա րում եմ վար կը վերց նե լուց 
հե տո` հա ջորդ ամ սում, երբ որ ևէ ե կա մուտ դեռևս չու նեմ: կու զե նա յի տրա մադ րեին 
ար տոն յալ վար կեր: Այդ դեպ քում կընդ լայ նեինք ար տադ րութ յու նը, կիջ ներ ար տադ
րան քի ինք նար ժե քը», հա վե լում է Սամ վել դավթ յա նը: ն րա կար ծի քով` տնկի նե
րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար ար տոն յալ 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մը կնպաս տի նաև մեր երկ րում այ գե գոր ծութ յան զար գաց
մա նը: «ինձ հա մար կար ևո րը շու կա յի առ կա յութ յունն է: ե թե ես ու նեմ ապ րանք, ո րը 
չեմ կա րող ի րաց նել, դա նույնն է` թե ո չինչ չու նեմ», եզ րա հան գում է ֆեր մե րը: իսկ 
ի րաց ման խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում նա կար ևո րում է պետ պատ
վե րի առ կա յութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Նել լի Սա հակ յան
Ä7

Գլխավոր մեղրաբերքի նախօրյակին, մեղվապահը 
նախապատրաստում է մեղր քամելու գործիքները՝ սերեկ 
կտրելու դանակները, սերեկի սեղանը, մեղրաքամը, մեղր 
լցնելու զանազան ամաններ, դույլեր և այլն։ Մեղր քամելու 
համար փեթակից վերցնում են այն մեղրահացերը, որոնց 

բջիջները լցված են մեղրով, և 1/3 ը սերեկված է։ Չի կարելի 
սպասել, որ մեղուներն ամբողջությամբ սերեկեն մեղրով լցված 

բոլոր բջիջները։
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Սերեկ կտրելու դանակները

 ավանդական                   շոգեդանակ /паровой/ 

 

 Մեղրաքամ էլեկտրական

Ա զատ բջիջ նե րի բա ցա կա յութ
յու նը բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում 
մեղ րա բեր քի վրա։ Ա զատ տա րա ծութ
յուն չլի նե լու պատ ճա ռով, մեղ վա նո ցը 
զրկվում է հսկա յա կան քա նա կութ յամբ 
մեղ րից։ Այս պես, օ րի նակ` օ րա կան 
3,5 կգ  մեղ րա բեր քի պայ ման նե րում 
միև նույն մեղ վա նո ցի հա վա սար ու ժի 
մեղ վաըն տա նիք նե րը, ո րոնք տե ղա
վոր ված են ե ղել կշեռ քի վրա, մեղ րա
հա ցե րի ա զատ բջիջ ներ չու նե նա լու 
պատ ճա ռով, յու րա քանչ յու րը հա վա
քել է ըն դա մե նը 200 գ  մեղ րա բերք։ Ե թե 
մեղ վա նոցն ա պա հով ված է բա վա րար 
քա նա կութ յամբ դա տարկ մեղ րա հա ցե
րով, ա պա` մեղ րա քա մի հա մար վերց
րած մեղ րով շրջա նակ նե րի փո խա րեն, 
տա լիս են դա տարկ նե րը, ե թե այդ պի
սի նե րը չկան, մեղ րա քա մից հե տո փե
թակ են վե րա դարձ նում դա տարկ ված
նե րը։                            

 Մեղ վաըն տա նիք նե րից մեղ
րով շրջա նակ նե րն ա ռանձ նաց նելիս, 

դրանց վրա յի մե ղու նե րը հե ռաց նում 
են թափ տա լու մի ջո ցով։ Ե թե մե ղու
ներ են մնում, ապա եր կար քիս տե րով, 
փա փուկ խո զա նա կով հե ռաց նում են։ 
 Մեղ րա հա ցե րը տե ղա վո րում են փո
խադ րա կան արկ ղի կամ հար կի մեջ, 
վրան փռում կտո րից խո նավ ծած կոց, 
փո խադ րում մեղ րա քա մի։  Մեղ րա քամ 
մե քե նա յի մեջ, մեղ րա հա ցե րը տե ղա
վո րե լուց ա ռաջ, սե րե կի դա նա կի օգ
նութ յամբ, կնքված բջիջ նե րի սե րե կը 
հե ռաց նում են։  Մեղ րա քա մի մեջ մեղ
րա հա ցե րը տե ղա վո րում են այն պես, 
որ պես զի շրջա նա կի վե րին լու ծը հա
մընկ նի կա սետ նե րի ամ րաց ման կո ղին։ 
 Բա ցի դրա նից, հա տուկ ու շադ րութ յուն 
պետք է դարձ նել մեղ րա քա մի մեջ հա
վա սար ծան րութ յամբ մեղ րոտ շրջա
նակ նե րի դա սա վոր մա նը։ Ի րար դի
մաց գտնվող կա սետ նե րի մեջ պետք  
է տե ղա վո րեն մո տա վո րա պես հա վա
սար կշռով մեղ րա հա ցեր, որ պես զի 
մեղ րա քա մը հա վա սա րակշռ ված լի
նի և պտտ ման ժա մա նակ չտա տան
վի։  Մեղ րա քա մի բռնա կը պտտում են 
այն պես, որ պես զի մեղ րա հա ցե րի ձո
ղիկ ներն ուղղ ված լի նեն մեղ րա քա մի 
թմբու կի շար ժըն թա ցին։  

Մեղ րա քա մը սկզբում պետք է դան
դաղ պտտեց նել` աս տի ճա նա բար ա վե
լաց նե լով ա րա գութ յու նը։ Պ տույտ նե րի 
թվի այդ պի սի կար գա վոր ման շնոր հիվ 

մեղ րով լցված մեղ րա հա ցե րը չեն կոտր
վում։  Հատ կա պես զգու շութ յամբ պետք 
է քա մել նոր կա ռուց ված մեղ րա հա ցե րի 
մեղ րը։ Այդ նպա տա կով սկզբում կի սով 
չափ քա մում են մեղ րա հա ցի մեկ կող մի՝ 
ե րե սի վրա ե ղած մեղ րը, այ նու հետև` 
մյուս կող մի նը՝ լրիվ չա փով, ո րից հե տո 
լրիվ քա մում են ա ռա ջին ե րե սի նը։

 Սե րեկ կտրե լու դա նա կը պետք է լի
նի տաք վի ճա կում, այդ նպա տա կով մի 
քա նի դա նակ ներ դնում են ջրով լցված 

ա մա նի մեջ, որն ա նընդ հատ տա քաց
վում է։  Գո լոր շիով տա քաց վող դա նակ
նե րով սե րեկ կտրելն  ա վե լի հեշտ է։ 
 Դա նա կի մի ջով անց նող գո լոր շու շնոր
հիվ, այն միշտ տաք վի ճա կում է լի նում։ 
 Բա քը, ո րի մեջ գո լոր շի է ա ռա ջա նում, 
սո վո րա բար տե ղա վո րում են մեղ րա
քա մի սեն յա կից դուրս՝ գա զօ ջա խի 
կամ տա քաց ման այլ աղբ յու րի վրա։ 
 Ռե տի նե խո ղո վա կի ծայ րը, որ տե ղից 
դուրս է գա լիս գո լոր շին, դա նա կը տա
քաց նե լուց հե տո նույն պես սեն յա կից 
դուրս են հա նում կամ գցում սա ռը ջրով 
լցված դույ լի մեջ, որ պես զի մեղ րա քա
մի սեն յա կը չտա քա նա։

 Մեղ րա քա մը պետք է նա խօ րոք տե
ղադ րել պատ վան դա նի վրա և  ամ րաց
նել։  Մեղ րա քա մից մեղ րը հեշ տութ յամբ 
դա տար կե լու հա մար պատ վան դա նը 
պատ րաս տում են այն պես, որ պես զի 
մեղ րա քա մի ծո րա կը բա ցե լիս, մեղրն 
ան մի ջա պես լցվի հա մա պա տաս խան 
ա մա նի մեջ։ 

 Մեղ րա քա մի ծո րա կից կա խում 
են զտիչ ցան ցը՝ մեղ րի մեջ ե ղած մո
մի մանր կտոր նե րը և  կողմ նա կի 
խառ նուրդ նե րը հե ռաց նե լու հա մար։ 
 Հա ջորդ  օ րը հա վա քում են մեղ րի ե րե
սին կու տակ ված մանր խառ նուրդ նե րը 
և փր փու րը։  
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 Մեղուների աշխատանքը 

 

 
Մեղրի անջատումը 
շրջանակից

 

 

 Մեղրահացերը

ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՑ ՄԵՂՐՈՎ 
ՄԵՂՐԱՀԱՑԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼԸ 

ԵՎ ՔԱՄԵԼԸ

Մեղ րով մեղ րա հա ցե րը փե թա կից հա նում են օր վա տաք ժա
մե րին, երբ թռչող աշ խա տա վոր մե ղու նե րին մեծ մա սը դրսում 
զբաղ ված է նեկ տար հա վա քե լով։ Ե թե մեղ րով մեղ րա հա ցե րը 
լրիվ հարկն են զբա ղեց նում, և  անհ րա ժեշտ է ամ բող ջութ յամբ 
վերց նել, ա պա մեղ րա հա ցե րի վրա ե ղած մե ղու նե րի հե ռաց նե

լը բա վա կա նին դժվա
րա նում է։ Ո րոշ մեղ վա
պահ ներ, մեղ րա քա մից 
հե տո քամ ված մեղ րա հա
ցե րը վե րա դարձ նում են 
մեղ վաըն տա նիք նե րին: 
 Խոր հուրդ է տրվում  այդ 
գոր ծո ղութ յու նը կա տա րել 
գար նա նը՝ բնե րը լայ նաց
նե լիս, քա նի որ դա բա վա
կա նին լավ է անդ րա դառ
նում մեղ վաընտան քի նե րի 
զար գաց ման վրա: 

 Հա ջորդ տար վա բա վա րար զար գա ցու մը և  ըն տա նի քի ու
ժը կախ ված է կե րի քա նա կից ու ո րա կից, ո րը ըն թա ցիկ տա րում 
ա ռանձ նաց վել է գլխա վոր մեղ րա բեր քի ժա մա նակ։  Լա վո րակ 
կե րի ա ռատ պա շա րի դեպ քում, ըն տա նիք նե րը բա րեն պաստ են 
անց կաց նում ձմե ռու մը և  գար նա նը լավ են զար գա նում։  Կախ ված 
տե ղի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից` ձմռան  եր կա րատ ևութ
յու նից և  մեղ վի ու ժից, յու րա քանչ յուր մեղ վաըն տա նի քին պետք է 
թողն վի 18 կգ  ից ոչ պա կաս կե րա պա շար։  Պա շա րա յին մեղ րի մի 
մա սը կա րե լի է փո խա րի նել շա քա րով։  Պա շա րա յին մեղ րի փո խա

րի նու մը շա քա րով, տնտե սա կան 
և  զոո տեխ նի կա կան տե սա կե տից, 
նպա տա կա հար մար է շա քա րը մեղ
րից ե ռա կի է ժան է, բա ցի այդ, բնա
կան մա նա նա յի մեղ րի (ե թե այդ պի
սին կա կե րա պա շա րում) մի մա սի 
փո խա րի նու մը շա քա րով բա րե րար 
ազ դե ցութ յուն է թող նում մե ղու նե րի 
վրա։  Հայտ նի է, որ մա նա նա յի մեղ
րով սնվե լիս ձմե ռող մե ղու նե րի մոտ 
ու ժեղ փոր լուծ է ա ռա ջա նում, ո րի 
հետ ևան քով շատ մե ղու ներ են ոչն
չա նում, իսկ պա շա րի մեջ մա նա նա
յի մեծ քա նա կը հա ճախ մեղ վաըն
տա նիք նե րի կոր ծան ման պատ ճառ 
է դառնում։ Ե թե այդ մի ջո ցա ռու մը 
այս կամ այն պատ ճա ռով չի կա
տար վել, ա պա ձմռան կե րա պա

շա րի հա մար ա ռանձ նաց ված մեղ րով մեղ րա հա ցե րը խնամ քով 
պա հում են մինչև ա շուն և  այն օգ տա գոր ծում բնե րը ձմեռ մանը 
նախապատրաստելիս։  Բա ցի դրա նից, հար կա վոր է յու րա քանչ
յուր ըն տա նի քի հա
մար 1 2 մեղ րով մեղ րա
հաց պա հես տա վո րել 
գար նան հա մար, ընդ 
ո րում, մեղ րով լցված 
բջիջ նե րը պետք է լի
նեն կնքված, որ պես զի 
ձմռա նը մեղ րը չջրի կա
նա ու չթթվի։  Կար ևոր 
է, որ կե րա պա շա րի 
հա մար ա ռանձ նաց
ված մեղ րա հա ցե րի 
մեջ լի նեն ծաղ կա փո
շով մեղ րա հա ցեր։  Կե րա յին մեղ րի ա ռանձ նա ցումն ա վե լի հեշտ 
է կա տար վում, երբ մեղ վաըն տա նիք նե րը պահ վում են բազ մա
հարկ փե թակ նե րում։ Դ րա հա մար գլխա վոր մեղ րա բեր քի ժա մա
նակ, այն հար կը, ո րի մեղ րա հա ցե րի բջիջ նե րի մեծ մա սը մեղ րով 
լցված ու կնքված է, ա ռանձ նաց նում են ու պա հես տա վո րում։  
 Պետք է գի տե նալ, որ ե թե մեղ վա նո ցը ամ ռան երկ րորդ կե սին 
և  աշ նա նը գտնվում է ան տառ նե րի, զա նա զան թփե րի, ու ռե նու 
ծա ռե րին մոտ, ա պա կե րի պա շա րում չի բա ցառ վում մա նա նա յի 
մեղ րի առ կա յութ յու նը։ Այդ պի սի դեպ քում ո րո շում են մեղ րի մեջ 
մա նա նա յի առ կա յութ յու նը, ե թե հայտ նա բեր վում է, կի րա ռում են 
վե րը նշված մի ջո ցա ռում նե րից որ ևէ մե կը։

 Նո րակ  Հա կոբ յան, 
կեն սա բա նա կան գիտ. թեկ նա ծու

 Կա րեն Ա վե տիս յան, 
գյու ղատն տե սա կան գիտ. թեկ նա ծու

§ Մուլ տի Ագ րո¦ գի տաար տադ րա կան կենտ րոն

6Å     

ԼՈՒԾՎՈՒՄ Է ՈՌՈԳՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

§Ե թե ու զում ես հա ջո ղութ յան հաս նել գյու ղա կան հա մայն
քում, շատ կար ևոր է, որ պես զի մար դիկ վստա հեն քեզ: Այս տեղ 
ա մեն ինչ եր ևում է, ո չինչ չես թաքց նի¦,  ա սում է Սա րիգ յու ղի կա
նանց կոո պե րա տի վի ան դամ Մա րի նե Մա նու չար յա նը:

 Տա վու շի մար զի Սա րիգ յուղ հա մայն քում տա րի ներ ա ռաջ, 
կա նանց նա խա ձեռ նութ յամբ, ստեղծ վեց սպա ռո ղա կան կոո պե
րա տիվ, ո րի նպա տա կը` հա մախմբ ված գոր ծու նեութ յան ի րա կա
նա ցումն էր, խնդիր նե րի հա մա տեղ լու ծու մը: Այ նու հետև, Օքս
ֆամ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը ի րա կա նաց նում է 
§ Հա յաս տա նում տնտե սա կան ար դա րութ յուն¦ ծրա գի րը, խթա նե
լով կա յուն կեն սաա պա հով ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, ա ջակ ցեց 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի հե տա գա գոր ծու նեութ յա նը: 
Այժմ ար դեն ձևա վոր վել է կա յուն կոո պե րա տիվ տնտե սութ յուն:

 Մինչև ա մուս նա նա լը, Մա րի նեն ապ րում էր Իջ ևա նում: Ա վար
տե լով Ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը` դա սա վան դում էր դպրո
ցում: Այժմ բնակ վում է Սա րիգ յու ղում, աշ խա տում է տար րա կան 
դա սա րան նե րի ու սուց չու հի, միա ժա մա նակ կա նանց կոո պե րա
տի վի ակ տիվ ան դամ նե րից է: §Աշ խա տան քը կոո պե րա տի վում 
բե րում է ե կա մուտ: Կ յանքն ինքն է թե լադ րում նոր կա նոն ներ: Հի մա, երբ տղա մարդ կանց մե
ծա մաս նութ յու նը, աշ խա տանք ո րո նե լու նպա տա կով, ստիպ ված մեկ նում է գյու ղից, ըն տա նի քի 
պա տաս խա նատ վութ յու նը կա նայք վերց նում են ի րենց ու սե րին:  Ել նե լով իմ փոր ձից` կա րող եմ 
ա սել, որ նրանք հա ճախ ոչն չով չեն զի ջում ա մու սին նե րին, նույ նիսկ բարձ րաց նում են տնտե

սութ յուն նե րի վար ման արդ յու նա վե
տութ յու նը¦, նշում է Մա րի նեն:   

Ն րա գնա հատ մամբ, կոո պե րա
տի վը նոր, դրա կան փո փո խութ յուն
ներ է բե րել իր կյան քում: Ա ճեց նում 
են է կո լո գիա պես մա քուր բան ջա րե
ղեն` բա վա րա րե լով թե ըն տա նի քի, և 
թե շու կա յի պա հան ջար կը: §Մեր կոո
պե րա տիվն ար դեն հա սել է ո րո շա կի 
հա ջո ղութ յուն նե րի: Պ լա նա վո րել ենք 
զար գաց նել և  ըն դար ձա կել մեր գոր
ծու նեութ յու նը: Մար դիկ հա վա տում 
են մեզ և մեր հնա րա վո րութ յուն նե րին, 
իսկ   մենք շատ ենք ու զում ար դա րաց
նել նրանց հույ սե րը, հա ջո ղութ յուն ներ 
բե րել ոչ միայն մեր կոո պե րա տի վի, 

այլև` ամ բողջ հա մայն քի հա մար¦, հա վե լում է Մա րի նեն:
   Նել լի Սա հակ յան

ՀՀ Ս յու նի քի մարզ պե տի տե ղա կալ Վ. 
Դավթ յանն այ սօր §Ս յու նի քի մար զում ԵԱՀԿ 
ծրագ րե րի գրա սեն յա կի¦ ղե կա վար Ա. Շահ
բազ յա նի, Ս յու նիք և Ա ճա նան գյու ղա կան հա
մայն քի ղե կա վար նե րի, և պաշ տո նա տար այլ 
ան ձանց հետ այ ցե լել է Ս յու նիք գյու ղա կան հա
մայնք, որ տեղ ա վարտ վել են ո ռոգ ման ջրագ ծի 
վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը: 

Ջ րագ ծի վե րա կանգ նումն ի րա կա նաց վել 
է ՄԱԿի Զար գաց ման ծրագ րի §Գ լո բալ է կո լո
գիա կան հիմ նադ րա մի փոքր դրա մաշ նորհ նե
րի ծրագ րի¦ և §Ս յու նի քի մար զում ԵԱՀԿ ծրագ
րե րի գրա սեն յա կի¦ ծրագ րի շրջա նա կում, 
ո րի նպա տակն է` մար զի Ս յու նիք և Ա ճա նան 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում ո ռոգ ման ջրագ
ծե րի վե րա նո րոգ ման մի ջո ցով, հո ղե րի դեգ
րա դա ցիա յի կան խար գե լումն ու բնակ չութ յան 
անվ տանգ գյուղմ թեր քի ա պա հո վու մը: Ի րա
կանց վել են 4 կմ ջ րանց քի վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք ներ, ո րի արդ յուն քում ջրանցք է 
մտնում վարկ յա նում մոտ 240 լ ջուր: 

Փոխ մարզ պե տը կար ևո րել է ջրա տա րի վե
րա նո րո գու մը և ն շել, որ այն հնա րա վո րութ յուն 
կտա կան խե լու ո ռոգ ման նպա տա կով Արծ վա
նի կի պո չամ բա րի ջրե րի օգ տա գոր ծու մը: Այ ցի 
ա վար տին` Կա պա նի §Օր հուս¦ բնա պահ պա
նա կան կենտ րո նում տե ղի  է ու նե ցել քննար
կում` վե րոնշ յալ ծրագ րե րի հե տա գա հա մա
գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ:

***

Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ
յա նը, հա վա տա րիմ մնա լով վաղ գար նա նը 
հո ղա գործ նե րին տված` §գյու ղա ցին ամ բողջ 

տար վա ըն թաց քում ո ռոգ ման խնդիր չի ու նե
նա¦ խոստ մա նը, օ րերս հեր թա կան շրջայց է 
կա տա րել ո ռոգ ման հա մա կար գում ջրա մա
տա կա րար ման ըն թաց քին, ինչ պես նաև տե ղե
րում ի րա կա նաց վող մաս նա կի վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով: 
Մար զի ղե կա վարն այ ցը սկսել է Մխչ յան ա ռա
ջին և Մխչ յան երկ րորդ պոմ պա կա յան նե րից:  
    Ա ռա ջին պոմ պա կա յա նում մարզ պե տը ծա
նո թա ցել է պոմ պա կա յա նի մղման խո ղո վա
կա շա րի` 1800 մմ տ րա մագ ծով վթար ված խո
ղո վա կի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րին:  
Երկ րորդ պոմ պա կա յա նում ա վար տին էին 
մո տե նում 1600 կվտ հ զո րութ յամբ շար ժի չի, 
ինչ պես նաև նույն մղման խո ղո վա կա շա րի 
կոն դեն սա տոր նե րի վե րա նո րոգ ման աշ խա
տանք նե րը: 

Մարզ պե տը, տես նե լով աշ խա տան քի ոչ 
մեծ ծա վալ նե րը, հոր դո րել է §Ս ևանՀ րազ դան
յան  ջրառ¦ ՓԲԸի գլխա վոր ճար տա րա գետ 
Գա գիկ Վար դան յա նին` ա պա հո վել լիար ժեք 
ջրա մա տա կա րա րում: §Ս ևանՀ րազ դան յան  
ջրառ¦ ՓԲԸի Ա զա տի ջրամ բա րի կար գա վո րիչ 
ա վա զա նի հաստ փա կա նի վե րա նո րոգ մամբ, 
կվե րա կանգն վի Ար տա շատ և Դ վին ջրանցք նե
րի, ինչ պես նաև` Ա զա տի քա ռաս տի ճան պոմ
պա կա յան նե րի կա նո նա վոր ջրա մա տա կա րա
րու մը: 

  Շր ջայ ցի ա վար տին, Ար տա շա տի ջրանց քի 
մաքր ման աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լուց 
հե տո, Ռ. Աբ րա համ յա նը զրու ցել է նաև Վե դի 
ՋՕԸի ղե կա վար Մար տին Ա ռա քել յա նի հետ և 
բո լոր պա տաս խա նա տու նե րին հանձ նա րա րել 
է է մինչև օր վա վերջ ա պա հո վել լիար ժեք ջրա
մա տա կա րա րում: 
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ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության
«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության»
II Ծրագիր

Արժեշղթաների Զարգացման մրցույթ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ

րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀի կող մից ի րա կա նաց վում է § Հա մայնք
նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ 
II Ծ րա գի րը, ո րի բա ղադ րիչ նե րից է §Ար ժեշղ թա նե րի զար գա ցու մը¦ (ԱՇԶ): 
Ար ժեշղ թա նե րի զար գաց մանն ուղղ ված են թած րագ րե րը ի րա կա նաց վում են 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ողջ տա րած քում: Են թած րագ րե րի ընտ րութ
յու նը կա տար վում է մրցու թա յին կար գով՝ հա մա ձայն գոր ծող ըն թա ցա կար գի:

ԱՇԶ  Բա ղադ րի չի նպա տա կը.
ԱՇԶ բա ղադ րի չի հիմ նա կան նպա տակն է` ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել 

կա թի, մրգի, բան ջա րե ղե նի, բարձ րար ժեք հա տապտ ղի և  մեղ րի ո լորտ նե րի 
ար տադ րող նե րին, վե րամ շա կող նե րին և  ար ժեշղ թա յի այլ մաս նա կից նե րին՝ 
ար տադ րան քի ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րի, ներ քին շու կա յի պա հան ջար կի, 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պա հանջ նե րի բա րե լավ ման, ինչ պես նաև 
գյու ղատն տե սա կան մթեր քի ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց ման հար ցե
րում:

Ի րա վա սու հայ տա տու ներ
 Բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է նպա տա կա յին ֆի նան սա

կան օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րել ՀՀ օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան 
և  պատ շաճ ձևով գրանց ված  գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում տնտես վա րող 
սուբ յեկտ նե րին, այդ թվում՝ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին, ար տադ րա կան և 
ս պա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ նե րին, գյու ղատն տե սա կան մթեր քի և սնն դի վե
րամ շակ ման ձեռ նար կութ յուն նե րին (բա ցա ռութ յամբ հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի և  հիմ նադ րամ նե րի), ո րոնք ներգ րավ ված են ընտր ված 
ար ժեշղ թա նե րի մեջ և  բա վա րա րում են ծրագ րի հա մա պա տաս խա նութ յան և  
ընտ րութ յան չա փա նիշ նե րին: 

Ի րա վա սու հայ տա տու նե րից (վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն ներ և  այլն) 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն կստա նան այն հայ տա տու նե րը, ո րոնք են թած րագ րե
րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում լայ նա ծա վալ հա մա գոր ծակ ցութ յուն (պայ մա
նագ րա յին հի մունք նե րով) կնա խա տե սեն մեծ թվով ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րի հետ:

Ն պա տա կա յին ֆի նան սա վոր ման ուղ ղութ յուն նե րը.
ԱՇԶ  բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում շա հա ռու նե րին հատ կաց վող նպա տա

կա յին ֆի նան սա վոր ման գու մար նե րը կա րող են օգ տա գործ վել ստորև նշված 
ծախ սե րի լրիվ կամ մաս նա կի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով.

1.  Նոր սար քա վո րում նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր, այդ թվում՝ ար տադ
րութ յան, հետ բեր քա հա վա քա յին մշակ ման, պա հես տա վոր ման, պահ պան
ման, լա բո րա տոր, վե րամ շակ ման, փա թե թա վոր ման, տե սա կա վոր ման, ո րա
կի վե րահս կո ղութ յան և  այլն,

 2. Տեխ նո լո գիա կան վե րա զին ման նպա տա կով սար քա վո րում նե րի ձեռք
բեր ման ծախ սեր,

3. Սնն դի անվ տան գութ յան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ներդր ման և 
 սեր տի ֆի կաց ման ծա ռա յութ յուն նե րի (մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից) ձեռք բեր ման ծախ սեր ( HACCP, ISO, օր գա նա կան ար տադ րութ յան, 
պատ շաճ ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան և  այլ հա րա կից տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յուն):

 4. Շու կա յա վար ման և բ րեն դին գի ծա ռա յութ յուն նե րի (նե րառ յալ՝ առևտ
րա յին նշա նի, ար տադ րան քի ար տա քին տես քի մշակ ման, փա թե թա վոր ման և  
այլն) ձեռք բեր ման ծախ սեր:

5.  Բո լոր տե սա կի բարձ րար ժեք մրգե րի և  հա տապ տուղ նե րի նոր սոր տե
րի տնկի նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր:

 6. Տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան, մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան և  շու
կա յա վար ման (հատ կա պես՝ ար տադ րան քի ար տա հան ման խթան ման վե րա
բեր յալ) խորհր դատ վութ յան ձեռք բեր ման ծախ սեր:

 
ԱՇԶ բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում չեն կա րող ֆի նան սա վոր վել՝

 ƥ նախ քան Ն պա տա կա յին ֆի նան սա վոր ման (դրա մաշ նոր հա յին) հա մա
ձայ նագ րի կնքու մը կա տար ված որ ևէ ձեռք բեր ման ծախ սեր

 ƥ բնա պահ պա նա կան ա ռու մով վտան գա վոր և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ան վե րա կանգ նե լի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցող ակ տիվ նե րի ձեռք
բեր ման ծախ սեր,

 ƥ բա ցա սա կան սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան ու նե ցող կամ տա րաբ նա կեց
ման ռիս կեր պա րու նա կող ակ տիվ նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր, 

 ƥ շի նութ յուն նե րի և  հո ղա տա րածք նե րի ձեռք բեր ման և  վար ձա կա լութ յան 
ծախ սեր: 

 ƥ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ծախ սեր: Ե թե անհ

րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել վե րա նո րոգ ման ո րո շա կի աշ խա տանք ներ՝ կապ
ված սննդի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի ներդր ման հետ, ա պա դրանք 
կա րող են ֆի նան սա վոր վել շա հա ռու նե րի կող մից կա տար վող են թած րագ րի 
հա մա ֆի նան սա վոր ման մի ջոց նե րով,

 ƥ հում քի և շր ջա նա ռու մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր,
 ƥ աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան և  փոխ հա տուց ման ծախ սեր,
 ƥ հար կե րը և  այլ բյու ջե տա յին վճա րում նե րը,
 ƥ սար քա վո րում նե րի վե րա նո րոգ ման ծախ սեր,
 ƥ կոմ բայն նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր:

 
Ներ կա յաց վող պա հանջ ները

 Հայ տա տո ւի կող մից ներ կա յաց վող  Հայտդի մում նե րը և  Բիզ նեսհայ տե րը 
պետք է բա վա րա րեն հետև յալ պա հանջ նե րին.

 ƥ Ա ռա ջարկ վող են թած րագ րի տևո ղութ յու նը չպետք է գե րա զան ցի 24 
(քսան չորս) ա մի սը,

 ƥ Են թած րագ րի նպա տա կա յին ֆի նան սա վոր ման գու մա րը պետք է լի նի 
նվա զա գույ նը 8,000 ԱՄՆ դո լար, իսկ ա ռա վե լա գույ նը՝ 50,000 ԱՄՆ դո լար,

 ƥ ԱՇԶ  Բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում նա խա տես վում է շա հա ռո ւի կող մից 
ի րա կա նաց նել են թած րագ րե րի հա մա ֆի նան սա վո րում՝ են թած րագ րի ի րա
կա նաց ման բյու ջեի առն վազն 50%ի չա փով: 

 ƥ  Շա հա ռու նե րի կող մից են թած րագ րե րը պետք է հա մա ֆի նան սա վոր
վեն ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով. ոչ ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի (հող, ան շարժ 
և  շար ժա կան գույք, սար քա վո րում ներ, աշ խա տանք և  այլն) ներդ րու մը ԱՇԶ 
 Բա ղադ րի չի կող մից չի հա մար վում հա մա ֆի նան սա վո րում:  Հա մա ֆի նան սա
վո րում է հա մար վում շա հա ռո ւի կող մից ի րա կա նաց վող բա ցա ռա պես ֆի նան
սա կան ներդ րու մը: 

 ƥ  Հայ տա տուն չի կա րող մեկ ան գա մից ա վել ստա նալ են թած րագ րե րի 
նպա տա կա յին ֆի նան սա վո րում:

 ƥ Են թած րագ րե րի նպա տա կա յին ֆի նան սա վո րում չի հատ կաց վում այն 
հայ տա տու նե րին, ո րոնք նախ կի նում ան հա ջո ղութ յան են մատ նել կամ ձա խո
ղել են որ ևէ ծրա գիր:

Հայտ- Դի մում նե րի ըն դու նում
 Շա հագր գիռ հա վակ նորդ նե րը (դի մորդ նե րը) ի րենց կող մից պատ րաստ

ված  Հայտ Դի մում նե րը և  պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը պետք է ներ կա յաց նեն 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան Ծ րագ րե րի 
Ի րա կա նաց ման Գ րա սեն յակ¦ ՊՀի ԱՇԶ քար տու ղա րութ յուն (ՀՀ ք. Եր ևան, 
 Կո մի տաս 54 բ.) մինչև 31.08.2015թ., ժա մը 18:00:

 Հայտ Դի մում նե րը պատ րաս տում և  ներ կա յաց նում են հա վակ նորդ սննդի 
ար ժեշղ թա յի մաս նա կից նե րը՝ ի րենց ղե կա վա րի ստո րագ րութ յամբ:  Վերջ նա
ժամ կե տից հե տո ներ կա յաց ված  Հայտ Դի մում նե րը են թա կա չեն ըն դուն ման 
ԱՇԶ քար տու ղա րութ յան կող մից: Է լեկտ րո նա յին փոս տով և  ֆաք սով ու ղարկ
ված  Հայտ Դի մում ներն են թա կա չեն ըն դուն ման: 

 Ծա նու ցում 
Ինչ պես ընտր ված, այն պես էլ մերժ ված հայ տա տու նե րը կտե ղե կաց վեն 

գրա վոր:  Մերժ ված հայ տա տու նե րին կվե րա դարձ վեն ի րենց կող մից ներ կա
յաց ված փաս տաթղ թե րի բնօ րի նակ նե րը: 

ԱՇԶ  Բա ղադ րի չի գոր ծու նեութ յան և  հայ տե րի պատ րաստ ման կա նո նա
կար գե րին ման րա մասն ծա նո թաց նե լու նպա տա կով ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան Ծ րագ րե րի Ի րա կա նաց ման Գ րա
սեն յակ¦ ՊՀի ԱՇԶ քար տու ղա րութ յան աշ խա տա կազ մը պո տեն ցիալ հա վակ
նորդ նե րի հա մար կկազ մա կեր պի աշ խա տա ժո ղով` կա թի, մրգի, բան ջա րե ղե
նի, բարձ րար ժեք հա տապտ ղի և  մեղ րի ո լորտ նե րի ար տադ րող նե րի, վե րամ
շա կող նե րի և  ար ժեշղ թա յի այլ մաս նա կից նե րի հա մար, 27.08.2015թ., ժա մը 
12:00 

հաս ցե ՀՀ ք. Եր ևան, Ար գիշ տիի փող., 7րդ շենք 
§ Մոս կով յան մշա կու թա գոր ծա րա րա կան կենտ րոն 

§Դոմ  Մոսկ վի¦ Եր ևա նում¦: 
 
Փաս տաղթ ղե րի ներ կա յաց ման վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ. 

 Հայտ Դի մում նե րի պաշ տո նա կան ձևան մուշ նե րի լրաց ման հետ կապ ված 
այլ անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ կա րող եք անվ ճար ստա նալ ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ յան §Գ յու ղատն տե սա կան Ծ րագ րե րի Ի րա կա նաց
ման Գ րա սեն յակ¦  ՊՀից

Է լեկտ րո նա յին փոստ  info@arspiu.com 
 Հա մա ցան ցի կայ քէջ  www.arspiu.com,  
Հեռախոս  297301; 297302; 297303
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ԱԶՆՎԱՄՈՐԻ

Ե գիպ տա ցո րե նի սռնակ նե
րում հայտ նա բեր վել են ճար պա
յին, ե թե րա յին յու ղեր, խե ժեր, դա
ռը գլի կո զիդ ներ, սա պո նին ներ, 
աս կոր բի նաթ թու, K վի տա մին, 
կա րո տի նոիդ ներ, գլի կո կի նին ներ, 
սի տոս տե րոլ, ստիգ մաս տե րոլ: Հա
տիկ նե րը պա րու նա կում են 61% օս
լա, 6 % ճար պա յուղ, B
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տա մին ներ, հան քա յին նյու թեր` K, 
Ca, P, Mg, Fe և  այլն: 

Ե գիպ տա ցո րե նը հա ցազ գի
նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող 
մշա կո վի, միամ յա խո տա բույս է: 
Ե գիպ տա ցո րեն մշա կել են դեռևս 
հնա գույն ժա մա նակ նե րում` Մեք
սի կա յի տա րած քում: Եվ րո պա յում 
ե գիպ տա ցո րե նը հայտն վել է Ք րիս
տա փոր Կո լում բո սի շնոր հիվ: Վեր
ջինս Հա րա վա յին Ա մե րի կա կա
տա րած ճա նա պար հոր դութ յու նից 
վե րա դառ նա լով` Իս պա նիա յի թա
գա վո րին նվի րեց այն տե ղից բեր
ված ե գիպ տա ցո րե նը: Ըն դա մե նը 
30 տա րի պա հանջ վեց, որ պես զի 
այս բույ սը տա րա ծում գտնի Պոր
տու գա լիա յից մինչև Չի նաս տան, 
իսկ 70 տա րի անց այն գրա վեց ամ
բողջ աշ խար հը:

 Բուժ ման նպա տա կով օգ
տա գոր ծում են ե գիպ տա ցո րե նի` 
կաթ նա յին հա սու նութ յան փու լում 
գտնվող կող րե րից հա վաք ված 
թե լի կան ման սռնակ նե րը, ո րոնք 
պետք է 12 օր պա հել սառ նա րա
նում, քա նի որ հա տիկ նե րում պա
րու նակ վող շա քարն ան մի ջա պես 
վե րած վում է օս լա յի: 

Ե գիպ տա ցո րե նը կա րե լի է հա
մա րել լիար ժեք սննդամ թերք և  
ընդգր կել ա մե նօր յա սննդա կար
գում: Նույ նիսկ պա հա ծո յաց ված 
վի ճա կում, նրա նում պահ պան վում 
է օգ տա կար հան քա յին նյու թե
րի զգա լի մա սը: Ա մե նա կար ևորն 
այն է, որ ե գիպ տա ցո րե նը է կո լո
գիա պես մա քուր սննդամ թերք է, 
քա նի որ աճ ման ըն թաց քում նրա 
մեջ նիտ րատ ներ չեն կու տակ վում: 
Ե գիպ տա ցո րե նի ալ յու րից պատ
րաստ ված շի լա նե րը նվա զեց նում 
են ա ղի նե րում ըն թա ցող խմո րում
նե րը:

 Գի տա կան, ինչ պես նաև` ժո
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ, որ
պես դե ղա հումք, օգ տա գոր ծում են 
ե գիպ տա ցո րե նի սռնակ նե րը: Լե
ղա պար կի և լե ղու ղի նե րի բոր բո
քա յին հի վան դութ յուն նե րի, լե ղա
քա րա յին հի վան դութ յան դեպ քում 
խոր հուրդ է տրվում խմել սռնակ նե
րից պատ րաստ ված ջրա թուրմ կամ 
ե փուկ` որ պես մի զա մուղ, քա րե րը 
տար րա լու ծող և հե ռաց նող մի ջոց:

Ջ րա թուր մի պատ րաս տու մը: 10 
գ չո րաց րած սռնա կը 15 րո պե թրմել 
200 գ  ե ռաց րած ջրում, քա մե լուց և 
հո վաց նե լուց հե տո, խմել, 12 ճա շի 
գդալ` օ րը 45 ան գամ, 3 ժա մը մեկ:

 Ե փու կի պատ րաս տու մը: Մեկ 
ճա շի գդալ սռնա կին ա վե լաց նել կես 
բա ժակ ջուր, փակ ա մա նում ե ռաց
րեք 30 րո պե, քա մե լուց և հո վաց նե
լուց հե տո խմել12 ճա շի գդալ, օ րը 
45 ան գամ` ու տե լուց ա ռաջ:

Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ 
խոր հուրդ է տրվում ե փուկն օգ

տա գոր ծել նաև սա կա վար յու նութ
յան, սրտա յին կամ ե րի կա մա յին 
ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած այ տուց նե րի դեպ քում: 
Բուժ ման արդ յուն քում խթան վում է 
լե ղու ար տա զա տու մը, փո փոխ վում 
է նրա ո րա կա կան կազ մը, նվա
զում են լե ղու մա ծու ցի կութ յունն 
ու  բի լի ռու բի նի պա րու նա կութ յու
նը: Սռ նակ նե րը հատ կա պես արդ
յու նա վետ են լե ղու թե րար տա զա
տութ յան դեպ քում:

Ե գիպ տա ցո րե նի սռնակ նե
րը մի զա քա րա յին հի վան դութ յան, 

մի զու ղի նե րի բոր բո քա յին հի վան
դութ յուն նե րի, շա գա նա կա գեղ ձի 
բոր բոք ման, այ տուց նե րի դեպ քում 
օգ տա գոր ծում են որ պես մի զա
մուղ մի ջոց, ինչ պես նաև` տար բեր 
բնույ թի ար յու նա հո սութ յուն նե րի 
ժա մա նակ: Ե գիպ տա ցո րե նում պա
րու նակ վող գլի կո կի նին նե րը կար
գա վո րում են ած խաջ րա տա յին 
փո խա նա կութ յու նը, ո րի շնոր հիվ 
կար գա վոր վում է ար յան մեջ շա քա
րի պա րու նա կութ յու նը, իսկ ֆի տո
հե մագ լու տի նին ներն օժտ ված են 
հա կաու ռուց քա յին ազ դե ցութ յամբ. 
փոր ձա գի տա կան տվյալ նե րով, 
ման րաց րած հա տիկ նե րի հա նուկն 
ար գե լա կում է ու ռուց քա յին բջիջ նե
րի ա ճը:

Լ յար դի բոր բո քում նե րի ժա
մա նակ օգ տա կար է կես տար վա 
ըն թաց քում խմել ե գիպ տա ցո րե նի 
սռնակ նե րից պատ րաստ ված թեյ, 
իսկ ա ղի քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում` ե գիպ տա ցո րե նի խո շոր 
ա ղա ցած ալ յու րից պատ րաստ ված 
ե փու կը. օ րը 23 ան գամ, 1 ճա շի 
գդալ, ու տե լուց ա ռաջ:

Ք րո նի կա կան հե պա տի տի` 
լյար դա բոր բի ժա մա նա կա վոր մեղ
մաց ման կամ  ռե մի սիա յի ժա մա
նակ օգ տա կար է ե գիպ տա ցո րե նի 
սռնակ նե րից պատ րաստ ված ջրա
թուր մը` մեկ ճա շի գդալ սռնա կը 
1 ժամ թրմել 1 բա ժակ ե ռաց րած 
ջրում, քա մել, խմել 1 ճա շի գդալ, 
3 ժա մը մեկ: Նույն նպա տա կով 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև ե գիպ
տա ցո րե նի ձե թը: Քաղ ցած վի ճա
կում օ րա կան խմել 1 ճա շի գդալ 
ե գիպ տա ցո րե նի ձեթ, ո րը կնպաս
տի լե ղու ար տա զատ մա նը, ար յան 
շի ճու կում խո լես տե րի նի քա նա կի 
նվազ մա նը, լե ղա պար կի ֆունկ
ցիա յի բա րե լավ մա նը, ա թե րոսկ լե
րո զի կան խար գել մանն ու բուժ մա
նը:

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

 Պահ պան վել են հի շա տա կութ յուն ներ 
այն մա սին, որ Կ րի տոս կղզու բնա կիչ նե րը 
ազն վա մո րու հա տապ տուղ նե րը հա վա քել 
են Զև սի հայ րե նի քը հա մար վող Ի դա լե ռան 
լան ջե րից։

Ազն վա մո րին (Rubus idaeus, малина) 
վար դազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող 
բազ մամ յա խո տա բույս է։ կ յան քի ա ռա ջին 
տա րում ցո ղուն նե րը խո տա յին են, բա րակ` 
ծածկ ված սուր փշե րով։ Աշ նա նը ցո ղուն նե րը 
փայ տա նում են, իսկ հա ջորդ տար վա գար
նա նը` ճյու ղա վոր վում և կորց նում են փշե
րը։ տերևա թափ, մինչև 1,52 մ բարձ րութ յան 
հաս նող թուփ (կամ կի սա թուփ) է։ տերև նե րը 
կազմ ված են կենտ քա նա կութ յան (3,5 կամ 7 
հատ) ան հա վա սար, սղո ցաեզր տերև նե րից, 
ո րոնք մուգ կա նաչ են, սրա ծայր, ներք ևից 
սպի տակ, թա ղի քան ման: Պտ ղա բե րող ընձ
յուղ նե րի վրա տերև նե րը ե ռա մաս են, և հենց 
այս տերև նե րից ստա ցած պատ րաս տուկ ներն 
են ա ռա վել օգ տա կար։ ծա ղիկ նե րը սպի տակ 
են` մինչև 1 սմ տ րա մագ ծով, հա վաք ված ոչ մեծ 
վա հա նաձև հու րան նե րում` ցո ղու նի և ճ յու ղե
րի գա գաթ նե րին։ Պ տու ղը հու լիսօ գոս տոս 
ա միս նե րին հա սու նա ցող բազ մա կո րի զակ է։

Ազն վա մո րին մեղ րա տու բույս է, ծաղկ
ման շրջա նը տևում է 1518 օր։ ծա ղիկ նե րը 
թեք ված են դե պի ներքև, ին չի շնոր հիվ մե ղուն 
կա րո ղա նում է «աշ խա տե լ»,  նույ նիսկ անձր
ևոտ ե ղա նա կին։ Մեկ օր վա ըն թաց քում ու ժեղ 
մեղ վաըն տա նի քը կա րող է մթե րել մինչև 3 կգ 
ծաղ կահ յութ և 200 գ ծաղ կա փո շի. 1 հա ազն
վա մո րու հոծ թփուտ նե րի մեղ րատ վութ յու նը 
հաս նում է մինչև 215 կգ։ Մեղրն ու նի բաց սա
թի գույն, հա ճե լի համ և բուր մունք։ Բ յու րե ղա
նում է երկ րորդ տա րում` ստա նա լով կրե մա
գույն ե րանգ։

Ազն վա մո րին հան դի պում  է նիգԱ
պա րա նի, վայ քի, Ս յու նի քի, Գե ղար քու նի քի, 
Լո ռու, տա վու շի, Ա խուր յան գե տի վե րին հո
սանք նե րի լեռ նա յին գո տի նե րի ան տառ նե
րում, թփուտ նե րում, քար քա րոտ վայ րե րում, 
ան տառ նե րի հա տած տե ղե րում և  եզ րե րին։ 
16րդ դա րից մշակ վել է եվ րո պա յում, մեր օ րե
րում ու նի մեծ տնտե սա կան նշա նա կութ յուն, 
ար տա հան ման ծա վալ նե րով ա ռա ջա տա րը 
ռդն  է։ Սեր բիան զի ջում է` 2, իսկ ԱՄնը` 3 
ան գամ։ ռու սաս տա նում մշակ վել են տե սակ
ներ, ո րոնք պտղա բե րում են ա ռա ջին տար
վա աշ նա նը։ հա տապ տուղ նե րը հա րուստ են 
օգ տա կար նյու թե րով. թարմ պտու ղը պա րու
նա կում է 5,79 տո կոս շա քար ներ, 23 տո կոս 
օր գա նա կան թթու ներ` կիտ րո նի, խնձո րի, գի
նու, մրջնի, սա լի ցի լի, ֆլա վոն ներ, դա բա ղան
յութ, 56 տո կոս բջջանք, պեկ տին, վի տա մին
ներ, մակ րո և միկ րո տար րեր։ Գ րե թե նույ նան
ման նյու թեր են պա րու նա կում ծա ղիկ ներն ու 
տերև նե րը։ Սեր մը պա րու նա կում է մինչև 12 
տո կոս ճար պա յին թթու ներ և բե տասի տոս
տե րին։
Բ նա կան աս պի րին

Գի տա կան բժշկութ յու նը խոր հուրդ է տա
լիս ընդգր կել  սննդա կար գում ազն վա մո րու 

թարմ և չո րաց րած պտուղ նե րը կամ դրան
ցից ստաց ված մթեր քը ա ղես տա մոք սա յին 
հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, 
քա նի որ դրանք լա վաց նում են մար սո ղութ
յու նը, ու նեն հա կա բոր բո քա յին, ցա վազր կող 
հատ կութ յուն ներ, սրտխառ նո ցը կան խար գե
լող ազ դե ցութ յուն։ Չոր պտուղ նե րում բարձր է 
սա լի ցի լաթթ վի տե սա կա րար կշի ռը, դրան ցից 
ստաց ված թե յը հա մար վում է քրտնա մուղ, 
ջեր մի ջեց նող դե ղա մի ջոց, ո րը խոր հուրդ է 
տրվում մրսա ծութ յան դեպ քում։ Չոր պտուղ
նե րը կա րող են փո խա րի նել աս պի րի նին։ 
վեր ջին տա րի նե րին կա տար ված հե տա զո
տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ազն վա մո րին 
նպաս տում է ին սու լի նի գո յաց մա նը և յու րաց
մա նը հյուս վածք նե րում։

հայտ նի է, որ մար դու օր գա նիզ մը պետք 
է ստա նա օր վա ըն թաց քում ո րո շա կի քա նա
կութ յամբ վի տա մին ներ, միկ րո և մակ րո տար
րեր։ Այլ հայտ նի մրգե րից և բան ջա րե ղե նից 
ստաց ված հյու թե րի հա մե մա տութ յամբ, ազն
վա մո րին պա րու նա կում է ա վե լի մեծ քա նա
կութ յամբ մար գա նեց և ցինկ, պղնձի, եր կա
թի և E վի տա մի նի բա ղադ րութ յամբ զի ջում է 
միայն սև հա ղար ջե նուն։

զ գու շա ցում։ հ յու թը կա րող է ու նե նալ 
ա լեր գիկ ազ դե ցութ յուն, ա ռա ջաց նել այ տուց
վա ծութ յուն, քոր, ա լեր գիկ ցան` մաշ կի վրա։ 
կան ազն վա մո րու են թա տե սակ ներ, ո րոնք ու
նեն դե ղին կամ մուգ կար միր գույ նի հա տապ
տուղ ներ։ դե ղին ազն վա մո րին ա լեր գիա չի 
ա ռա ջաց նում, դրա մեջ ա վե լի շատ է բե տա
կա րո տի նը (1,5 ան գամ)։ Այս տե սակն ու նի 
հա կաու ռուց քա յին հատ կութ յուն։
Հի շո ղութ յան կո րուստ

վեր ջին տա րի նե րին ԱՄնի գիտ նա կան
ներն ա պա ցու ցել են, որ սև հա պա լա սը, մո շը, 
ազն վա մո րին, գետ նա մո րի ան տա ռա յի նը և 
դ րա մշա կո վի տե սա կը` ե լա կը, կան խար գե
լում են ու ղե ղի ծե րա ցու մը։ Պարզ վել է, որ հա
տապ տուղ ներն ակ տի վաց նում են միկ րոգ լիա 
կոչ վող հա տուկ բջիջ նե րը, ո րոնք լու ծում և հե
ռաց նում են հի շո ղութ յան կո րուստ ա ռա ջաց
նող թու նա վոր սպի տա կուց նե րը։

 հե ղի նակ նե րը կար ծում են, որ նման 
հատ կութ յու նը բնո րոշ վում է հա տապտ ղում 
պա րու նակ վող ճար պա յին թթու նե րի և բե տա
սի տոս տե րի նի ազ դե ցութ յամբ։ Սի տոս տե րի
նը հա կազ դում է խո լես տե րի նի ա ռա ջաց մա
նը։ Ազն վա մո րին ամ րաց նում է ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի պա տե րը, խոր հուրդ է տրվում 
ընդգր կել ին սուլտ և  ին ֆարկտ տա րած մարդ
կանց սննդա կար գում։


