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Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը վեր ջերս  աշ խա տան
քա յին այ ցով ե ղել է Ա րա րա տի մար զում:  Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վարն այ ցե լել է Ա րա րա տի մար զի Այ գես տան և Պա
րույր Ս ևակ հա մայնք ներ, հան դի պել բնակ չութ յա նը, ծա
նո թա ցել հա մայնք նե րի ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող 
խնդիր նե րին, ո րոնք վե րա բե րում էին խա ղո ղի բեր քի մթեր
մա նը, հա մայն քա յին են թա կա ռուց վածք նե րի վե րա նո րոգ
մանն ու բա րե կարգ մա նը: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, որ 
կա ռա վա րութ յու նը կքննար կի և հ նա րա վո րութ յան սահ ման
նե րում լու ծում կտա ներ կա յաց ված խնդիր նե րին:  

Հա ջոր դիվ վար չա պե տը շրջայց է կա տա րել §Պ ռոշ յա նի 
կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ի Մր գա վա նի մաս նաճ յու ղում և 
§Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ի տա րած քում, հետ ևել 
ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը, ծա նո թա-
ցել ըն կե րութ յուն նե րի ըն թա ցիկ, ինչ պես նաև ընդ լայն ման ու 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րին: §Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ 
ՍՊԸ-ն զ բաղ վում է կոն յա կի, գի նու, օ ղու և պտ ղա հա տապտ-
ղա յին պա հա ծո նե րի ար տադ րութ յամբ, §Ա րա րա տի գի նու 
գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ն՝ կոն յա կի, գի նու, խա ղո ղի և մր գա յին 
օ ղի նե րի ար տադ րութ յամբ: Եր կու ըն կե րութ յու նում ներդր-
ված են ո րա կի և  անվ տան գութ յան վե րահսկ ման մի ջազ գա-
յին չա փա նիշ ներ ու հա մա կար գեր, ար տադ րանքն ի րաց վում 
է ինչ պես Հա յաս տա նում, այն պես էլ ար տերկ րում: 

Շր ջայ ցից հե տո գոր ծա դի րի ղե կա վա րը խորհր դակ-
ցութ յուն է անց կաց րել Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րա նում և 
Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րա նում, ո րին մաս նակ ցել են գոր-
ծա րան նե րի ղե կա վար նե րը և Ար տա շա տի, Ա րա րա տի և Վե-
դու տա րա ծաշր ջա նի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը: Ա ռաջ-
նա հերթ քննարկ վել է խա ղո ղի բեր քի մթեր ման հար ցը, ինչն 
այս տա րի ա ռատ է և գե րա զան ցում է նա խա տես ված պա-
հան ջար կը: Վար չա պե տը տե ղե կաց րել է հա մայնք նե րի ղե-
կա վար նե րին, որ կա ռա վա րութ յու նը քայ լեր է ձեռ նար կում, 
որ պես զի բեր քը գյու ղա ցու մոտ չմնա, և մ թե րումն ի րա կա-
նաց վի նա խորդ տար վա գնով: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը նշել է, 
որ գոր ծա դի րը նաև քննար կում է պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րով մթե րող ձեռ նար կութ յուն նե րին օ ժան դա կե լու 
հար ցը, որ պես զի վեր ջին ներս, նա խա տես ված պա հան ջար-
կից բա ցի, կա րո ղա նան մթե րել նաև խա ղո ղի լրա ցու ցիչ քա-
նա կութ յուն:

§Պ ռոշ յա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՍՊԸ-ի ղե կա վա րութ-
յու նը նշել է, որ տա րեց տա րի գոր ծա րա նի կող մից մթեր վող 
խա ղո ղի ծա վալն ա ճում է, և  ան ցած տա րի մթեր վել է շուրջ 
14000 տոն նա խա ղող: Ըն թա ցիկ տա րում գոր ծա րա նը պատ-
րաստ վում է սե փա կան ու ժե րով մթե րել 15000 տոն նա խա-
ղող, և լ րա ցու ցիչ՝ ևս 10000 տոն նա խա ղող մթե րե լու հա մար 
դի մել է պե տա կան օ ժան դա կութ յուն ստա նա լու հա մար: Իր 
հեր թին §Ա րա րա տի գի նու գոր ծա րան¦  ՍՊԸ-ի ղե կա վա րութ-
յու նը նշել է, որ գոր ծա րանն ու նե ցել է դի նա միկ աճ խա ղո ղի 
մթեր ման ա ռու մով, և  ան ցած տա րի մթե րել է 10700 տոն նա 
խա ղող: Այս տա րի հաշ վի առ նե լով բեր քի ա ռա տութ յու նը և  
ո րա կը՝ գոր ծա րա նը պատ րաստ է պահ պա նել և նաև գե րա-
զան ցել նա խորդ տար վա մա կար դա կը՝ մթե րել այն քան տոն-
նա խա ղող, որ քան գյու ղա ցին կներ կա յաց նի գոր ծա րան:  

Վար չա պե տը հե տաքրքր վել է նաև նշված տա րա ծաշր-
ջան նե րի գյու ղե րում առ կա մյուս խնդիր նե րով: Հա մայնք նե-
րի ղե կա վար նե րը շնոր հա կա լութ յուն են հայտ նել վար չա-
պե տին՝ նա խորդ տա րի կա տա րած այ ցի ժա մա նակ տրված 
խոս տում նե րը կյան քի կո չե լու հա մար և ներ կա յաց րել ի րենց 
հա մայնք նե րի բնակ չութ յա նը հու զող հար ցե րը, ո րոնք վե-
րա բե րում էին հա մայն քա յին՝ ջրա մա տա կա րար ման, ա ռող-
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հեր թա կան աշ խա տան քա յին այ
ցով մեկ նել է Գե ղար քու նի քի մարզ` գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը դի տար կե լու 
նպա տա կով:   

Նա խա րա րը մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, մի շարք հա մայնք նե րում դի տար-
կել է կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը:   Սոթք հա մայն քում, 80 հեկ տար տա րած քի վրա, 
մի ջա հաս և վա ղա հաս կար տո ֆի լի ցանք է կա տար վել, բեր քա հա վա քը նա խա տե սում են սկսել մի 
քա նի օ րից, բեր քատ վութ յու նը նա խորդ տար վա նից բարձր է. ընդ հա նուր առ մամբ, ակն կա լում են 
հեկ տա րից 50-70 տոն նա բերք ստա նալ: Ի րաց ման խնդիր չու նեն, այս պա հին կար տո ֆի լը գնում 
են ան մի ջա պես դաշ տից` 160 դրա մով, իսկ սպա ռու մը տե ղա կան շու կա յում է կազ մա կերպ վում:   
Մարզ պե տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան գյու ղատն տե սութ-
յան բաժ նի պետ Ա շոտ Գ րի գոր յա նի խոս քով` մի ջա հաս կար տո ֆի լի մաս սա յա կան բեր քա հա վա քը 
կմեկ նար կի մոտ 15-20 օ րից: Պաշ տոն յան նշել է, որ նա խորդ տար վա հա մե մատ, ընդ հա նուր առ-
մամբ, շուրջ 10 տո կոս ա վել բերքն են ակն կա լում ստա նալ: Ի րաց ման խնդիր չի ա ռա ջա նա, գե ղար-
քուն յաց կար տո ֆի լը շու տով կուղ ևոր վի նաև ԵՏՄ շու կա:  

 Շատ վան հա մայն քում նա խա րա րը ե ղել է Սմ բատ Գ յու լի ջան յա նին պատ կա նող ա գա րա կում: 
Ֆեր մե րը գա զա րի մշա կութ յամբ է զբաղ վում, այս տար վա բեր քատ վութ յու նից գոհ է, ակն կա լիք-
նե րը շուրջ 30 տոն նա յի սահ ման նե րում են:   Վար դե նիկ գյու ղից Հա րութ յուն Մ կո յա նը մոտ 30 հեկ-
տա րի վրա է կար տո ֆիլ մշա կում, ցան քը կա տա րել է Գեր մա նիա յից ներ մուծ ված տնկան յու թե րով: 
Գար նա նա յին կարկ տա հա րութ յու նը վար դե նիկ ցի նե րին այս տա րի չի շրջան ցել, սա կայն հետ ևո-
ղա կան աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ կա րո ղա ցել են բեր քի կո րուս տը նվա զա գույ նի հասց նել:   
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Սպասվում է կարտոֆիլի բարձր բերք 

Վրացական փորձը՝  հայ պատվիրակների գնահատմամբ
Աշ խա տան քա յին այ ցով Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գտնվող ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 

նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, Վ րաս տա նի գյուղատնտեսության  նա խա րար Օ թար Դա նի լա յի 
և Ա ջա րիա յի Ինք նա վար Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Զաուր Պուտ կա րա
ձեի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է Ա ջա րիա յի ագ րո սեր վիս կենտ րոն:  Նա խա րար նե րը շրջել են կենտ րո
նում, ծա նո թա ցել տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րին և մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի շրջա
նա կին: 

 Բա թու մի քա ղա քում գտնվող այս գյու ղատն տե սա կան սպա սարկ ման կենտ րո նը հիմն վել է 
ՄԱԿ-ի զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան մի ջո ցով` Եվ րա միութ յան ֆի նան սա վոր մամբ: Կենտ րո նի 
հիմ նա կան ա ռա քե լութ յու նը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին բարձ րո րակ խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցումն է` նպա տակ ու նե նա լով նպաս տել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի 
զար գաց մանն ու բա րե լա վել աշ խա տանք նե րի ո րա կը: Բա ցի այդ, կենտ րո նի նպա տա կա կե տում 
գյու ղա ցիա կան կոո պե րա տիվ նե րի խթան ման ծրագ րեր են, ինչ պես նաև` մար քե տին գա յին ծա-
ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը:   Նա խա րա րին տե ղե կաց րել են, ո րը կենտ րո նը զբաղ վում է գի տա-
կան աշ խա տանք նե րով. այս տեղ ի րա կա նաց վում են տար բեր գի տա փոր ձեր, մաս նա վո րա պես 
հա տապ տուղ նե րի նոր սոր տե րի փոր ձար կում ներ:  Այ նու հետև եր կու երկր նե րի նա խա րար ներն 
այ ցե լել են կենտ րո նի հար ևա նու թամբ գտնվող ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն, որ տեղ ե լա կի մշա-
կութ յուն է ի րա կա նաց վում, ինչ պես նաև  խա ղո ղի փորձ նա կան այ գի: 

Այ ցե լութ յան ա ռա ջին օ րը նա խա րա րը ծա նո թա ցել է նաև ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում վրա ցա-
կան փոր ձին: Նա խա րա րը ե ղել է §Իխ տիո սի¦ ձկնա բու ծա րա նում, որ տեղ ար տադ րութ յունն ի րա-
կա նաց վում է փակ շրջապ տույ տով ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գով:  Նա խա րա րը Թ բի լի սում, 
հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, Սուրբ Էջ միա ծին ե կե ղե ցում մաս նակ ցել է Խա ղո ղօրհ նե-
քի ա րա րո ղութ յա նը:
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Հարաբերությունների ընդլայնում` նոր ուղղություններով

Կիրականացվի կաթիլային ոռոգման 
փորձնական ծրագիր

ՀՀ գյուղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը պե տա կան 
բյու ջեի մի ջոց նե րով Ար մա վի րի մար զի Ակ նա լիճ, Շե նիկ և Ա րա
րա տի մար զի Ջ րա շեն, Ար մաշ հա մայք նե րում` 1ա կան հեկ տար 
հո ղա տա րածք նե րում, կի րա կա նաց նի կա թի լա յին ո ռոգ ման հա
մա կար գի ներդր ման փորձ նա կան ծրա գիր: 

Այս մա սին §Հո ղա յին ռե սուրս նե րի և պա րե նի անվ տան-
գութ յու նը կլի մա յի փո փո խութ յան և ջեր մո ցա յին գա զե րի ար-
տա նե տում նե րի լույ սի ներ քո¦ թե մա յով կլոր սե ղա նի ժա մա նակ 
նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Գառ նիկ 
Պետ րոս յա նը: §Մենք ու նենք ա ռան ձին հո ղա տա րածք ներ, ո րոնք 
հա մար վում են գեր նոր մա տի վա յին ջրա պա հան ջարկ ու նե ցող 
տա րածք ներ, որ տեղ  ո ռոգ ման նոր մա նե րով նա խա տես ված չա-
փա քա նակ նե րը բա ցար ձա կա պես չեն բա վա րա րում գյու ղատն-
տե սա կան մշա կա բույ սե րի մշակ ման հա մար: Կար ծում եմ, այս 
ծրա գի րը կդառ նա օ րի նակ` այն ըն դար ձա կե լու հա մար: Չ նա յած, 
մենք մի շարք տա րածք նե րում այ սօր ար դեն ու նենք կա թի լա յին 
ո ռոգ ման օ րի նա կը¦,- ա սել է փոխ նա խա րա րը:

 Նա կար ևո րել է Հա յաս տա նում ջրամ բար նե րի կա ռու ցու մը` 
օ րի նակ բե րե լով 2014թ.-ին դիտ ված սա կա վաջ րութ յու նը: §Լր-
ջա գույն խնդիր է ջրա յին ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ և ն պա տա-
կա յին օգ տա գոր ծու մը: Մենք մեր հնա րա վո րութ յուն նե րի ըն դա-
մե նը մեկ եր րորդն ենք հա զիվ օգ տա գոր ծում: Ամ բողջ աշ խարհն 
այ սօր կանգ նած է լրջա գույն խնդրի ա ռաջ: Դու շան բեում ՄԱԿ-ի 
կող մից կազ մա կերպ ված §Ջու րը կյան քի հա մար¦ կոն ֆե րա նի 
ըն թաց քում հնչե ցին տար բեր երկր նե րի՝ ա սիա կան, մեր ձա վոր 
ար ևել յան, աֆ րիկ յան և  այլ երկր նե րի մաս նա գետ նե րի, գիտ նա-
կան նե րի կար ծիք նե րը, ո րոնք ա հա զանգ են հնչեց նում, որ ժա-
մա նակն է, որ պես զի շատ լրջո րեն, շատ խե լա ցի և ն պա տա կա-
յին օգ տա գործ վեն այդ ռե սուրս նե րը: Դա մեզ հա մար նույն պես 
ակն հայտ է, 2014 թվա կա նի ծանր օ րի նա կը: Կա ռա վա րութ յու նը 
ստիպ ված ե ղավ հռչա կել տա րին սա կա վա ջուր: Ա րա րատ յան 
դաշ տում մենք շատ լուրջ խնդիր ներ ու նե ցանք ջրա մա տա կա-
րար ման ուղ ղութ յամբ, ստիպ ված էինք նույ նիսկ նախ կի նում չօգ-
տա գործ վող, չգոր ծող 109 խոր քա յին հո րե րը վե րա գոր ծար կել, 
ո րո շա կի լրա ցու ցիչ ջրա մա տա կա րա րում ա պա հո վել, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի մեղ մել վի ճա կը: Ըն թա ցիկ տա րին բա րեն պաստ 
է, և բո լոր ջրամ բար նե րում կան անհ րա ժեշտ պա շար ներ: Ամ բողջ 
մեր ջրա յին ռե սուրս նե րի 70 % բարձր լեռ նա յին հատ ված նե րից 
հո սում է դե պի հար թա վայ րա յին հատ ված, մենք բո լոր հնա րա-
վո րութ յուն ներն ու նենք ջրամ բար նե րի մի ջո ցով կու տա կել այդ 
ռե սուր սը: Խն դիր է դրվում կա ռու ցել Կապ սի, Եղ վար դի, Վե դու, 
Մաս տա րա յի ջրամ բար նե րը: Այս ուղ ղութ յամբ բա վա կա նա չափ 
մեծ ծա վա լի և լուրջ աշ խա տանք ներ են տար վում¦:
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Այ ցի շրջա նա կում նա խա րա րը ե ղել է նաև Մեծ Մաս րիկ հա մայն քում, որ տեղ կար տո ֆի լի ցան-
քա տա րա ծութ յուն նե րը շուրջ 30 հա տա րածք են զբա ղեց նում:  Ընդ հա նուր առ մամբ, գյու ղատն-
տե սա կան աշ խա տանք նե րը մար զում բա վա կա նին լավ են կազ մա կերպ ված: Նա խորդ տար վա 
հա մե մատ շուրջ 1450 հեկ տա րով ա վե լա ցել են կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը: Չ նա յած 
գար նա նա յին կարկ տա հա րութ յու նը ո րոշ հա մայնք նե րի վնաս էր հասց րել, սա կայն շրջայ ցը փաս-
տեց, որ նաև գյու ղա ցի նե րի քրտա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ, հնա րա վոր է ե ղել վե րա կանգ նել 
ցան քե րը: Այս տա րի Գե ղար քու նի քի մար զում հատ կա պես կար տո ֆի լի բարձր բերք է սպաս վում¦,- 
ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը` նշել է նա խա րա րը: Ըստ նրա, ընդ հա նուր առ մամբ, գյու ղատն տե-
սա կան աշ խա տանք նե րը հան րա պե տութ յու նում ըն թա նում են բնա կա նոն հու նով: Պատ շաճ կազ-
մա կերպ վում է ար տա հան ման և մ թե րում նե րի գոր ծըն թա ցը: Ըստ նախարարի` շու տով կսկսվի 
խա ղո ղի բեր քա հա վա քը, և նա խա րա րութ յունն աշ խա տանք ներ է տա նում վե րամ շա կող ըն կե րութ-
յուն նե րի հետ, որ պես զի մթե րում նե րի հետ կապ ված խնդիր ներ չծա գեն:   Մարզ պետ Ռա ֆիկ Գ րի-
գոր յանն էլ իր հեր թին հա վե լել է, որ ա վան դա բար Գե ղար քու նիքն ա պա հո վել է հան րա պե տութ յան 
կար տո ֆի լի ամ բողջ պա հան ջար կի շուրջ 50 տո կո սը, այս տա րի շուրջ 10 տո կո սով մար զում ա վե-
լա ցել են կար տո ֆի լի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, հեկ տա րից 400-450 ց բերք կհա վա քեն: Արդ յուն-
քում՝ Գե ղար քու նի քի կար տո ֆի լը ոչ միայն տե ղա կան շու կա յի պա հան ջար կը կբա վա րա րի, այլև 
կար տա հան վի:   

Մարզ պե տի խոս քով՝ բարձր բերք ստա նա լու նպա տա կով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներն 
այժմ կար տո ֆի լի մշա կութ յան մեջ նոր տեխ նո լո գիա ներ են կի րա ռում, փոր ձար կում են ար տերկ-
րից ներկր ված սեր մա ցու ներ, միև նույն ժա մա նակ զու գա հեռ սկսել են զբաղ վել նաև այլ մշա կա-
բույ սե րի՝ կա ղամ բի, գա զա րի, ճակն դե ղի մշա կութ յամբ:     
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ջա պա հա կան, սո ցիա լա կան ու մշա կու թա յին են թա կա ռուց վածք նե րի վե րա նո րոգ մանն ու բա րե-
լավ մա նը: Վար չա պե տը մի շարք հար ցե րի լուծ ման առն չութ յամբ տե ղում հանձ նա րա րա կան ներ է 
տվել պա տաս խա նա տու նե րին և ն շել, որ կա ռա վա րութ յու նը կքննար կի և կ փոր ձի հնա րա վո րութ-
յան սահ ման նե րում լու ծում տալ բարձ րաց ված մյուս խնդիր նե րին ևս:

Վար չա պե տին այ ցի ըն թաց քում ու ղեկ ցել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ս. Կա րա պետ-
յա նը, ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի ա ռա ջին տե-
ղա կալ Վ. Տեր տեր յա նը, ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պետ Ռ.Աբ րա համ յա նը, Հա յաս տա նի տա րած քա յին 
զար գաց ման հիմ նադ րա մի տնօ րեն Ա. Կի րա կոս յա նը, մարզ պե տի տե ղա կալ ներն ու պա տաս խա-
նա տու պաշ տոն յա ներ: Այ ցի ըն թաց քում մարզ պետ Ռ. Աբ րա համ յա նը տե ղե կատ վութ յուն է ներ-
կա յաց րել ներ կա պա հին մար զում ըն թա ցող գյու ղատն տե սա կան, բեր քի և խա ղո ղի մթեր ման հետ 
կապ ված ար դեն կա տար ված և նա խա տես վող աշ խա տանք նե րի մա սին:  

Վ րաս տան կա տա րած 
այ ցի շրջա նակ նե րում գյու
ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յանն 
այ ցե լել է Վ րաս տա նի Հան
րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ
յուն, որ տեղ կա յա ցել է եր կու 
երկր նե րի գյուղ նա խա րար
նե րի ա ռանձ նազրույ ցը:

Հան դիպ ման ըն թաց-
քում քննարկ վել են երկ-
կողմ հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նող հար ցեր` 
Հա յաս տա նի և Վ րաս տա-
նի միջև գյու ղատն տե-
սութ յան բնա գա վա ռում 
հա րա բե րութ յուն նե րի ընդ-
լայն ման և նոր ուղ ղութ յուն-
նե րով փոխ գոր ծակ ցութ-
յան զար գաց ման շուրջ: 
 Կող մե րը նշել են, որ 
անհ րա ժեշտ է եր կուս տեք ջան քեր ներդ-
նել հատ կա պես ապ րան քաշր ջա նա ռութ յան 
ծա վալ նե րի մե ծաց ման և հա մա տեղ ձեռ-
նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ` 
ընդգ ծե լով առ կա նե րու ժի ա ռա վե լա գույնս 
արդ յու նա վետ ի րաց ման կար ևո րութ յու նը: 
Եր կու հար ևան երկր նե րի ագ րա րա րին ո լոր-
տի պա տաս խա նա տու ներն ա ռանձ նաց րել են 
փոր ձի փո խա նակ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը` 
մաս նա վո րա պես ձկնա բու ծութ յան ո լոր տում 
և §Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն-
տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման ծրագ րի¦ 
(ENPARD) շրջա նա կում, որն ուղղ ված է գյու-
ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան հա մայնք նե-
րի կա յուն և հա մա պար փակ զար գաց մա նը: 
 Հան դիպ ման ա վար տից հե տո Սեր գո Կա-
րա պետ յա նը և Օ թար Դա նե լիան հան դես են 
ե կել հա մա տեղ մա մու լի ա սու լի սով:  Սերգո 
Կարապետյանը, լրագ րող նե րի խնդրան-
քով անդ րա դառ նա լով հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ընդ լայն ման հե ռան կար նե րին, հատ կա պես 
կար ևո րել է գյու ղա ցիա կան կոո պե րա տիվ-
նե րի խթան ման, ա պա հո վագ րա կան հա մա-
կար գի ներդր ման ուղ ղութ յուն նե րով գոր ծակ-
ցութ յան զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

 Նա խա րա րը հա վե լել է, որ Վ րաս տա նի հա մար 
կա րող է օգ տա կար լի նել խա ղո ղի սե ղա նի սոր-
տե րի ա ճեց ման տեխ նո լո գիա նե րի, ինչ պես 
նաև ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի զար գաց-
ման հայ կա կան փոր ձը: Ա ռանձ նա հա տուկ կար-
ևոր վել է փո խայ ցե լութ յուն նե րի ակ տի վա ցու մը 
եր կու երկր նե րի միջև ինչ պես պաշ տո նա կան 
մա կար դա կում, այն պես էլ` մաս նա գի տա կան 
շրջա նակ նե րում:  

 Նա խա րար նե րը ևս մեկ ան գամ ընդգ ծել են 
ձեռ նե րե ցութ յան խթան ման կար ևո րութ յու նը 
հա մա տեղ նոր ձեռ նար կութ յուն նե րի ստեղծ ման 
ուղ ղութ յամբ` մատ նան շե լով հայ և վ րա ցի գոր-
ծա րար նե րի հա մա տեղ ներդ րում նե րով ստեղծ-
ված §Իխ տիո սի¦ ձկնա բու ծա րա նի հա ջող ված 
օ րի նա կը: 

 Նա խա րարն այ ցե լել է նաև Վ րաս տա նի 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան գոր ծա կա-
լութ յուն և գի տա կան կենտ րոն, ծա նո թա ցել 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րին:  Այ նու հետև 
Սեր գո Կա րա պետ յանն իր վրա ցի պաշ տո նակ-
ցի ու ղեկ ցութ յամբ ուղ ևոր վել է Կա խե թի, որ տեղ 
այ ցե լել է § Կինձ մա րաու լիս մա րա նի¦ գի նե գոր-
ծա կան ըն կե րութ յուն, §Մե խա նի զա տոր¦ ծա-
ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն:

ՄԵՂՐԻ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՈՒՂԻ ՓԱՌԱՏՈՆ

Տա վու շի մար զի Բերդ քա ղա քի « Սո րա նի» այ գի նե րում 
օ գոս տո սի 16-ին անց կաց վեց « Մեղ րի և հա տա պու ղի» փա-
ռա տոն, ո րը չոր րորդ տա րին ա նընդ մեջ կազ մա կեր պում էր 
« Տա վու շի հոգ ևոր վե րած նուն դ» հիմ ադ րա մը՝ Հայկ Չո բան-
յա նի   ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ: 

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կից
ներ` փոխ մարզ պետ Լ ևոն Սարգս յա նի գլխավորությամբ: Ի րենց 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն ու նե ցան « Հույ սի կա մուր ջ», « Կար միր 
խա չ», «ՀՕ Ֆ» և  այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ան դամ եր: Ար դեն 
ա վան դա կան դար ձած փա ռա տո նը  ոչ միայն Տա վու շի մար զի՝ այլ 
նաև Հա յաս տա նում անց կաց վող հիմ ա կան մի ջո ցա ռում ե րից 
մեկն է: Այս փա ռա տո նը տա րա ծաշր ջա նի զար գաց ման ծրագ րի 
բա ղադ րիչ մասն է,  ո րի նպա տա կը մի ջո ցառ ման  ըն թաց քում 
ամ բողջ տնտե սա կան, մշա կու թա յին նե րու ժի և հ նա րա վո րութ
յուն նե րի ներ կա յա ցում է:  Մեղ րի, հա տապ տուղ նե րի և  ար հես
տա գոր ծա կան ա վան նե րում  ներ կա յաց ված էր նաև ա վան դա
կան խո հա նո ցը: Տա վու շի մար զի տա սը հա մայնք նե րի 100ից 
ա վե լի պա տա նի ներ և  աղ ջիկ ներ  ի րենց երգ ու պա րով բարձր 
տրա մադ րութ յուն  փո խան ցե ցին ներ կա նե րին, ո րոնց թվում էին 
նաև  զին վո րա կան ներն ու հոգ ևո րա կան նե րը: Զ րույ ցի ըն թաց
քում Հայկ Չո բան յա նը նշել է, որ փա ռա տո նի մաս նա կից ները 
ցանկանում են մեղ վա բու ծութ յան, գյու ղատն տե սութ յան  ո լոր տի 
հետ կապ ված ավելի շատ մաս նա գի տա կան խորհր դատ վութ յուն 
ստանալ»: Փա ռա տո նի շրջա նակ նե րում կա տար վել է նաև խա
ղո ղօրհ նութ յան ծի սա կարգ:

            ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ



ú·áëïáë 15 - 25, 2015 Ã. 
ÃÇí 21 (2076)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 
ԱՐդյՈՒՆԱՎԵՏՈՒթյԱՆ 

բԱՐձՐԱցՈՒՄ

àèà¶àôØ

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՝ հան րա
պե տութ յու նում 2015 թ. ո ռոգ ման գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման 
վե րա բեր յալ: Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցել են ՀՀ փոխ վար
չա պետ, մի ջազ գա յին տնտե սա կան ին տեգր ման և բա րե փո խում
նե րի նա խա րար Վա չե Գաբ րիել յա նը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, ՀՀ ԳՆ ջրա յին տնտե սութ յան 
պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ջրա յին տնտե սութ յան պե
տա կան կո մի տեի ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն նե րի տնօ
րեն նե րը, պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:  

Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, զե կու ցե լով 2015 թ. ո ռոգ ման գոր-
ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րի մա սին, նշել է, որ ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, ո ռոգ ման հա մա կար գե րի հիմ նա-
նո րոգ ման 2015 թ. ծրագ րով հատ կաց վել է 800.0 մլն ՀՀ դրամ: 
Ծ րագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վել են պոմ պա կա յան նե րի, 
խոր քա յին հո րե րի, ջրանցք նե րի խո ղո վա կա շա րե րի նո րաց ման 
աշ խա տանք ներ: ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, 2015 թ. ՋՕԸ-
ե րին ՀՀ պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վել է շուրջ 5.2 մլրդ ՀՀ 
դրամ: 

Ո ռոգ ման նպա տա կով, Ս ևա նա լճից ջրա ռը /օ գոս տո սի 5-ի 
դրութ յամբ/ կազ մել է 121.261 մլն մ3՝ նա խորդ տար վա 216.121 
մլն մ3-ի հա մե մատ: 80 կե տե րում տե ղադր վել է ժա մա նա կա կից 
ջրա չա փեր, ո րոնց շա հա գոր ծու մը թույլ կտա ա մե նօր յա առ ցանց 
հսկո ղութ յուն սահ մա նել այդ կե տե րում ջրա քա նակ նե րի հոս քը 
կար գա վո րե լու հա մար: Ա ռա վել մեծ ջրա պա հան ջարկ ու նե ցող 
ՋՕԸ-ե րում անց կաց ված գի շե րա յին ո ռոգ ման ստուգ ման արդ-

յունք նե րը ցույց են տվել, որ գի շե րա յին ջրա մա տա կա րա րումն 
ի րա կա նաց վում է պատ շաճ մա կար դա կով` հա մա պա տաս-
խան մաս նա գետ նե րի և  աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 
Ձեռ նարկ վել են նաև կազ մա կերպ չա կան մի ջո ցա ռում ներ՝ ՀՀ 
ջրտնտպետ կո մի տեում ՋՕԸ-ե րին ա ջակ ցող խմբի ձևա վո րում, 
ջրե րի հաշ վառ ման SKADA հա մա կար գի ներդր ման 80 դի տա կե-
տի կա ռու ցում, LOKATOR հա մա կար գով ՋՕԸ-ե րի ծանր տեխ նի-
կա յի աշ խա տան քի հսկո ղութ յուն և հա մա կար գում, ՋՕԸ-ե րի աշ-
խա տան քի և կա ռուց ված քա յին խնդիր նե րի վեր լու ծութ յուն և  այլն:  
Ա րամ Հա րութ յուն յա նը նշել է, որ ՀՀ 70 հա մայնք ու նի գեր-
նոր մա տի վա յին ջրա պա հան ջարկ, ին չը պայ մա նա վոր ված է 
մշա կո վի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ծա վա լի ա վե լաց մամբ:  
Մտ քե րի փո խա նա կութ յան ըն թաց քում, վար չա պե տը ՋՕԸ-ե րի 
տնօ րեն նե րից հե տաքրքր վել է ջրա մա տա կա րար ման արդ յու նա-
վե տութ յան, ինչ պես նաև վճար նե րի հա վա քագր ման ծա վա լով և 
հանձ նա րա րել պատ շաճ կազ մա կեր պել ջրա մա տա կա րար ման 
գոր ծըն թա ցը. §Մեր նպա տա կը եր կու կար ևոր հարց է. ա ռա-
ջին՝ ջրով ա պա հո վել բո լոր հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, գյու ղա ցի-
նե րին. որ ևէ գյու ղա ցի հարց չբարձ րաց նի, որ ջրի պատ ճա ռով 
իր ցանք սը չո րա ցել է: Օ գոս տո սը մեր ո ռոգ ման սե զո նի ա մե նա-
թեժ ա միսն է.  հանձ նա րա րում եմ՝ ժա մա նա կին ջրով ա պա հո-
վել հո ղօգ տա գոր ծող նե րին, որ պես զի բեր քը նոր մալ հա վա քեն: 
Աշ խա տեք եր կար, աշ խա տեք 24 ժամ, ձեր աշ խա տա կազ մը թող 
նաև հեր թա պա հութ յուն անց կաց նի գի շեր նե րը, որ պես զի որ ևէ 
դժգո հութ յուն չա ռա ջա նա: Եվ, երկ րորդ՝ կար գա պա հութ յուն հա-
վա քագր ման գոր ծըն թա ցում. պետք է աշ խա տեք թա փան ցիկ և  
ազ նիվ¦, - եզ րա փա կել է կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը: 

Ա րամ Հա րութ յուն յա նը ներ կա յաց րել է նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում ջրամ բա րա շի նութ յան ո լոր տում ձեռ-
նարկ վող քայ լե րը, նաև զե կու ցել` մի ջազ գա յին մի շարք կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յամբ, Վե դու, Կապ սի, Մաս տա րա յի 
և Եղ վար դի ջրամ բար նե րի կա ռուց ման ու վե րա կա ռուց ման աշ-
խա տանք նե րի ըն թաց քի վե րա բեր յալ: Արդ յուն քում Հա յաս տա նը 
լուրջ ջրա յին պա շար ներ կու նե նա, ինչն էլ կնպաս տի ո ռոգ ման 
սե զո նին ջրա մա տա կա րար ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց-
մա նը: 

ԵՐՋԱՆԿՈՒթյՈՒՆ է՝ ՏԵՍՆԵլ  ԱշխԱՏԱՆքԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐը
«2014թ. մեզ այ ցե լե ցին ՕՔՍՖԱՄ-ի աշ-

խա տա կից նե րը և հարց րե ցին, թե  արդ յոք 
կցան կա նա յի՞նք ստեղ ծել կոո պե րա տիվ, խոս-
տա ցան օգ նել  և ջեր մա տուն կա ռու ցել: Մենք 
հրա վի րե ցինք հա մագ յու ղա ցի նե րին, կազ մա-
կեր պե ցինք ժո ղով, քննար կե ցինք ա ռա ջար կը 
և  ո րո շե ցինք փոր ձել»,- ա սում է Գոշ գյու ղի 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի ան դամ  
Ա նա հիտ Վե րան յա նը:

Ար դեն երկ րորդ տա րին է, 
ինչ գոր ծում է Տա վու շի մար զի 
Գոշ հա մայն քի 12 ան ձից բաղ կա
ցած գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տի վը: Կա նանց և տ ղա մարդ
կանց թի վը բաշխ վել է հա վա սա
րա չափ՝ 6 տղա մարդ և նույն քան 
կին: «Աշ խա տում ենք հա մե րաշխ, 
ա ռանձ նա պես չենք տա րան ջա
տել  տղա մարդ կանց և կա նանց 
գոր ծե րը, մեր թի մում բա ցար ձակ 
հա վա սա րութ յուն է, տղա մար դիկ 
մեզ հետ միա սին և’ ցանք են կա
տա րում, և’ հա վա քում են բեր
քը», պատ մում է տի կին Ա նա հի
տը:

Ա նա հիտ Վե րան յա նը 52 տա րե կան է, կոո
պե րա տի վի ակ տիվ ան դամ ե րից է: Մաս նա գի
տութ յամբ ապ րան քա գետգոր ծա րա րը գյու ղում 
ու նի եր կու խա նութ, ո րոն ցից գրե թե ե կա մուտ 
չի ստա նում, բարձր է ռիս կայ նութ յու նը: Ս տիպ
ված էր ե կա մու տի ստաց ման այլ աղբ յուր ո րո նել: 
«Գ յու ղում սկզբում շա տե րը կաս կա ծում էին, չէին 
հա վա տում, որ կստաց վի: Հի մա ար դեն տես նե լով 

մեր հա ջո ղութ յուն նե րը՝ ան ձամբ հա մոզ վե ցին: 
Հա մայն քում մեզ հետ հար գան քով են վե րա բեր
վում, տե ղա կան իշ խա նութ յուն ներն ա ջակ ցում 
են: Բան ջա րե ղե նը և կա նա չե ղե նը վա ճա ռում ենք  
գյու ղում, ընդ ո րում, շու կա յի հա մե մա տութ յամբ՝ 
է ժան գնե րով: Իսկ կա րի քա վոր նե րի հա մար 
ա ռանձ նա հա տուկ զեղ չեր են ար վում: Այն պես, որ 
ե թե ըն դար ձա կենք  տնտե սութ յուն նե րը, ար դեն 
մեծ կլի նի մեզ միա նա լու  ցան կութ յուն ու նե ցող
նեի թի վը», նշում է գոր ծա րա րը: Ն րա  կար ծի
քով, կոո պե րա տի վում  աշ խա տե լը, ե կա մուտ 
ստա նա լուց բա ցի, նաև մեծ բա վա կա նութ յուն է 
պարգ ևում: Ջեր մա տա նը, բույ սե րի հետ աշ խա
տե լիս, հո գով հանգս տա նում է: «Ա ռա վոտ յան 
ա ռա ջին գործս ջեր մա տուն շտա պելն է, որ տեղ 
պետք է խո սեմ  բույ սե րի հետ: Ն րանք նույն պես, 
ինչ պես ե րե խա նե րը, սպա սում են ու շադ րութ յան   
և փա ղաք շան քի: Չէ որ ա ռանց սի րո և հո գա տա
րութ յան ոչ մի գոր ծում հա ջո ղութ յան չես  հաս
նի: Եր ջան կութ յու նը եր բեք մշտա կան չի լի նում, 

դրանք պա հեր են, երբ հաս նում ես քո նպա տակ
նե րին: Ա հա թե ին չու ինձ հա մար աշ խա տան քը 
և կոո պե րա տի վը  եր ջան կութ յուն է: Մեծ եր ջան
կութ յուն է ՝ տես նել  աշ խա տան քիդ  պտուղ նե
րը», իր խո հերն է կի սում տի կին Ա նա հի տը:

 Նա միշտ հե ռու է  ե ղել գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք նե րից, սկզբում վա խե նում էր, թե 
շատ բան չգի տի, շատ գոր ծեր չի կա րող կա տա

րել: Սա կայն,  ՕՔՍՖԱՄի  կազ մա կեր պած սե մի
նար նե րի, խորհր դատ վութ յուն նե րի և  մշտա կան 
ա ջակ ցութ յուն նե րի շնոր հիվ, մաս նա գի տա կան 
շատ գի տե լիք ներ է ձեռք բե րել  և հի մա այլևս 
դժվա րութ յուն ներ չու նի: Բան ջա րա նո ցա յին մշա
կա բույ սե րի հետ խնդիր ներ ծա գե լու դեպ քում 
դի մում են նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րութ յան «Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի

կա կան մշա կա բույ սե րի գի տա կան կենտ րո նի» 
մաս նա գետ նե րին:

«Ինձ հա մար շատ կար ևոր է, որ ա մու սինս 
ա ջակ ցում է ինձ տնտե սա կան գոր ծե րում, երբ 
ես զբաղ ված եմ ջեր մա տա նը: Նա գի տակ ցում է, 
որ դա ե կա մու տի աղբ յուր է ըն տա նի քի հա մար, 
գի տի, թե ինչ է նշա նա կում ինձ հա մար կոո պե
րա տի վը», հա վե լում է տի կին Ա նա հի տը: Ն րա 
կար ծի քով, կի նը չպետք է թույլ տա ի րեն՝ թույլ լի
նել: « Դա մեզ հա մար շատ մեծ «շքե ղութ յուն» է: 
Իսկ կոո պե րա տի վը ու ժե ղաց նում է  մեր կա նանց, 
ամ րապն դում նրանց դիր քե րը», եզ րա հան գում է 
տի կին Վե րան յա նը:

Ն րա ցան կութ յունն է, որ պես զի պե տութ
յու նը ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նի գյու
ղա կան կա նանց խնդիր նե րին, ա ջակ ցի փոքր 
բիզ նե սի զար գաց մանն այն գյու ղե րում, որ
տեղ հիմ ա կա նում զբաղ ված են կա նայք:                                                                                                                                         
                                                                                             

 Նել լի Սա հակ յան
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Չ նա յած մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րը, հեր բի-
ցիդ նե րի մի ջո ցով, բա վա կան արդ յու նա վետ է և 
շատ դեպ քե րում շա հա վետ, կան ի րա վի ճակ ներ, երբ 
դրանց կի րա ռու մը ցան կա լի չի կամ պար զա պես ար-
գել ված է: Բա ցի այդ, մար դու կողմ ո րո շու մը քի միա-
կան և բ նա կան մի ջոց նե րի միջև գնա լով ա ներկ բա 
թեք վում է դե պի վեր ջինս. մի գոր ծըն թաց, որն ան-
դար ձե լիութ յան բո լոր շան սերն ու նի:

Մինչ այ սօր մարդ կութ յու նը ճա նա չել է մո լա խո
տե րի դեմ կեն սա բա նա կան պայ քա րի 2 ձև` դա սա կան 
կամ ի նո կուլ յա ցիոն և կեն սա հեր բի ցիդ նե րի ե ղա նակ: 
Ա ռա ջին դեպ քում օգ տա գործ վում են ա ռա վե լա պես 
մի ջատ ներ, ո րոնք ընտ րո ղա բար սնվում են տվյալ ան
ցան կա լի հա մար վող բու սա տե սա կով: Բա ցի մի ջատ նե
րից կի րառ վում են նաև պա թո գեն սնկեր, բակ տե րիա
ներ, վի րուս ներ կամ ֆի տոպ լազ մա, ո րոնք կամ սնվում 
են ոչն չաց ման են թա կա մո լա խո տով, կամ ան բու ժե լի 
վա րա կում նրան: Այս պարզ թվա ցող ե ղա նա կը նաև 
շա հա վետ կլի ներ, ե թե չլի նեին մի շարք բար դութ յուն
ներ:

Գոր ծը գլուխ բե րե լու հա մար նախ և  ա ռաջ անհ րա
ժեշտ է գտնել տվյալ վայ րում առ կա տվյալ մո լա խո տի 
վնա սա տուն, ա պա այն օր գա նիզմ ե րը, ո րոնք պաշտ
պան կհան դի սա նան կուլ տի վաց վող մշա կա բույ սի հա
մար: Ո րից հե տո անհ րա ժեշտ է բա ցա ռել է կո լո գիա
կան այն ռիս կը, ո րի հետ ևան քով մո լա խո տը վե րաց նո

ղը ին քը չի դառ նա վնա սա կար օր գա նիզմ` հատ կա պես 
սննդի վե րա հաս դե ֆի ցի տի պայ ման նե րում: Ի նո կուլ
յատ ներ ընտ րե լիս եր բեմ հարկ է ե ղել հե տա զո տել 40
50, եր բեմ` 80 և  ա վե լի բու սա տե սակ ներ: Եվ, ի հար
կե, պետք է բա ցառ վի ի նո կուլ յատ նե րի տա րա ծու մը 
հա րա կից տա րածք ներ, ո րի հա մար գե րա դաս վում է 
աշ խա տել մե կու սաց ված տա րածք նե րում:

Այս ե ղա նա կի ա ռա վե լութ յունն այն է, որ խնդի րը 
բա վա կան եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար է լուծ
վում, ծախ սերն էլ շատ չեն` 13 մի լիոն եվ րո: Թե րութ
յունն այն է, որ ա պա հո վութ յան հա մար վե րը հի շա տա
կած վե րահս կո ղութ յու նը պետք է լի նում շա րու նա կել 
մինչև 1015 տա րի:  Ն կա րագր ված դա սա կան ե ղա
նա կը չնա յած փոր ձարկ վել է 55 երկր նե րում, փայ լուն 
արդ յունք գրանց վել է դեպ քե րի միայն 10 %ում (մա
ցա ծը` բա վա րար): 

Ա ռա ջին խո շոր հա ջո ղութ յու նը գրանց վել է դեռևս 
1863 թվա կա նին Շ րի Լան կա յում, երբ տա տաս կաթ զե
նի սո վո րա կան (Opuntia vulgaris) մո լա խո տի դեմ կի
րառ վել է  Dactylopius ceylonicus վա հա նակ րի մի տե
սակ: Իսկ ա մե նա հա ջող ված փոր ձը գրանց վել է Ավստ
րա լիա յում, որ տեղ  դեռ 1839 թվա կա նին Տե խա սից և 
Չի լիից ներ մուծ վել են Opunta inermis և Opunta stricta 
դե կո րա տիվ կակ տուս ներ, ո րոն ցից ա ռա ջի նը սկսել է 
այն պես ա րագ բազ մա նալ և տա րած վել, որ 1900 թ.ին 
զբա ղեց րել էր ար դեն 4 մլն հա ա րո տա վայ րեր` մինչև 
1925 թվա կա նը հասց նե լով 24 մլն հեկ տա րի: Դ րա դեմ 
առ նե լու հա մար 19211923 թվա կան նե րին սկսե ցին ծա
վալ վել մե ծա մասշ տաբ փոր ձեր, ո րոնց ըն թաց քում 
փոր ձարկ վե ցին 160 տե սակ տեր ևա կեր մի ջատ ներ, 
ո րից 23 տե սա կը բաց թողն վեց վա րակ ված տա րածք
ներ: Ադ յուն քում դրան ցից 13ն  արդ յու նա վետ ե ղան 
(12 մի ջատ և մեկ տիզ), իսկ ռե կոր դա կի րը ճա նաչ վեց 
ար գեն տի նա կան Cactoblastis cactorum հրա թի թե ռը, 

ո րը սնվե լով կակ տու սի փափ կամ սով, 
բա զում ան ցում եր է բա ցում նրա մեջ. 
արդ յուն քում ա րագ բազ մա նում են ակ
տե րիա նե րը: 

Բե կու մը տե ղի ու նե ցավ 1930թ.ին 
և 56 տա րի անց 2 ա մե նա տու ժած նա
հանգ նե րում ա րո տա վայ րե րի 90 %ից 
ա վե լին հետ վե րա դարձ վեց:

ԱՄՆում մո լա խո տե րի դեմ կեն
սա բա նա կան պայ քա րի ա մե նա վառ 
էջ հան դի սա ցավ Եվ րո պա յից ներ մուծ
ված սրո հուն դի (Hypericum perforatum) 
տա րած ման կան խու մը, ո րը 1944 թ.ին 
հասց րել էր գրա վել ա րո տա վայ րա յին 
1 մլն հա տա րածք: Գտն վե ցին տեր
ևա կեր բզեզ նե րի 2 տե սակ, ո րոնք 
10 տա րում նվա զեց րե ցին սրո հուն
դի պպուլ յա ցիան մինչև 1%, ո րը, կեն
սա բազ մա զա նութ յան տե սա կե տից, 
միան գա մայն ըն դու նե լի չա փա նիշ է, 
իսկ ա րո տա վայ րե րը դար ձան նո րից 
լիար ժեք: Նույն խնդի րը Կա նա դա յում 
և Չի լիում լուծ վել է 15 տար վա ըն թաց
քում, քա նի որ պաշտ պա նա կան գոր
ծո ղութ յուն ներն այն տեղ հա մե մա տա բար ա վե լի ուշ էին 
մեկ նար կել:

Եվ վեր ջա պես, նշենք ոչ այդ
քան հա ջող ված մի օ րի նակ, երբ 
1966 թ.ից սկսած Ուզ բեկս տա
նում, Ուկ րաի նա յում, Ղա զախս
տա նում և Ղրղզս տա նում ճրա գա
խոտ կամ գայ լա վիզ (Orobanche) 
կոչ վող մո լա խո տի դեմ պայ քա րել 
են ա կա նող ճան ճի (Phytomiza 
orobanche)  մի ջո ցով: 1970 թվա
կա նին սկսե լով 50 հա զար հեկ
տա րից և 1984ին հասց նե լով 
200 հա զա րի (մշա կա բույ սե րը` 
ար ևա ծա ղիկ և ծ խա խոտ)` հա
ջող վեց գրան ցել 85 % արդ յու նա
վե տութ յուն: Հեկ տա րի հաշ վով 
բաց թո ղած 5001000 հարսն
յակ նե րը բա վա րար չե ղան արդ
յու նա վետ պայ քար ծա վա լե լու 
հա մար և  ա մեն տա րի պա հանջ
վե ցին դրանց լրա ցու ցիչ քա նակ
ներ, ինչն ա վե լի ծախ սա տար էր 
դառ նում և չէր հա մա պա տաս խա

նում դա սա կան ե ղա նա կի մո տե ցում ե րին:
Կեն սա հեր բի ցիդ նե րը նույն պես կոչ ված են մշա

կա բույ սե րի դաշ տե րում նվա զեց նել մո լա խո տե րի ո րոշ 
տե սակ ներ: Այդ պի սի հեր բի ցիդ նե րի ազ դող նյու թը 
սո վո րա բար պա թո գեն սնկե րի սպորներ են տրա մադ
րում` ընտ րո ղա բար ազ դե լով ո րո շա կի մո լա խո տե րի 
վրա: Դ րանք բա ցա հայ տե լու հա մար գտնում են անհ
րա ժեշտ վնաս ված բույ սը և  ո րո շում հա րու ցի չը, ո րը 
բազ մաց նե լով շաղ են տա լիս դաշ տով մեկ: Սա կայն 
պետք է պատ րաստ լի նել նրան, որ վայ րի բույսն այդ
քան շուտ չի հանձն վե լու, ո րով հետև մշա կա բույ սե րի 
հետ հա մե մա տած` դրանք շատ ա վե լի լավ են մրցակ
ցում ջրի և սնն դա տար րե րի հա մար և բարձր դի մադ րո
ղա կա նութ յուն ու նեն սթրես նե րի նկատ մամբ:

Այս ուղ ղութ յամբ հե տա զո տութ յուն նե րը տար վում 
են նա խորդ դա րի 60ա կան թվա կան նե րից: Ա ռա ջա
տար ներն այս տեղ Չի նաս տանն է ու ԱՄՆը, ո րոնք 
միա սին 14 պատ րաս տուկ են շու կա հա նել, ո րից կա
յուն պա հան ջարկ ու նեն 8ը` 7ը սնկա յին և մե կը բակ
տե րիալ ծագ ման, բայց դրան ցից ոչ մե կը, օ րի նակ, 
եվ րո պա կան շու կա, պաշ տո նա կան մուտք չի գոր ծել: 
Այս տեղ մի պա րա դոքս է նկատ վում, ո րի հիմ քում ըն
կած է մարդ կա յին ի ներ ցիան. մեկ սին թե տիկ հեր բի ցի
դի ստեղ ծու մը պա հան ջում է մոտ 150 մի լիոն եվ րո, այն 
դեպ քում, երբ ԱՄՆում լայ նո րեն կի րառ վող Collego 
հեր բի ցի դի ստեղծ ման ծախ սե րը մոտ 5 ան գամ պա
կաս են ե ղել, սա կայն, նախ դրա օ րենսդ րա կան հիմ քե
րը մինչ օրս մշակ ված չեն, և սին թե տիկ հեր բի ցիդ նե րի 
տոք սի կո լո գիա կան և  է կո լո գիա կան փոր ձար կում ե րը 
թե կուզ շատ թանկ են, բայց հու նի մեջ են ըն կած և ժա
մա ցույ ցի պես են աշ խա տում:   Կան նաև այս հա սա
րա կութ յան կող մից սպաս ված ա ռա ջա վոր ե ղա նա կի 
տա րած ման էա կան դժվա րութ յուն ներ.

ա/ ազ գակ ցա կա նո րեն մոտ գտնվող մշա կա բույ

սե րի (օ րի նակ` շա քա րի 
ճակն դեղ, ման գոլդ) հու
սա լի պաշտ պա նութ յու նը 
մո լա խո տե րի (թե լուկ) դեմ 
պայ քա րե լիս,

բ/ արդ յու նա վետ ազ
դե ցութ յան հա մար կեն
սա հեր բի ցիդ նե րը պա
հան ջում են ջրա շեր տի 
բա րակ թա ղան թի առ կա
յութ յուն տերև նե րի վրա 
և 12150 Cից ոչ պա կաս 
ջեր մաս տի ճան,

գ/ կեն սա հեր բի ցիդ
նե րը դրսևո րում են ա ռա
վե լա գույն ակ տի վութ յուն 
3 իս կա կան տեր ևի փու
լում, ո րը, նա խորդ կե տի 
հետ միա սին պայ քա րի 
աշ խա տանք նե րում լրա
ցու ցիչ լա րում է ա ռա ջաց
նում, նույ նը վե րա բեր վում 
է օր վա ա մե նան պաս տա
վոր ժա մա նա կին` ի րիկ

նա մուտին  է. այդ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում մեծ 
տա րածք ներ հնա րա վոր չի մշա կել,

դ/ սնկա յին սպո րե րի կեն սու նա կութ յու նը պահ
պան վում է միայն գի շեր վա ըն թաց քում` ա վե լի շոգ 
ժա մա նակ դրանք չո րա նում են, իսկ պաշտ պա նիչ թա
ղանթ ներն ա ռայժմ լավ են աշ խա տում լա բո րա տո րիա
յում, բայց ոչ դաշ տա յին պայ ման նե րում,

ե/ սպոր նե րը պետք է ա րագ տեղ հասց վեն, հա
կա ռակ դեպ քում անհ րա ժեշտ կլի նի մշա կու մը կրկնել:

Այ նու ա մե նայ նիվ, այս դժվա րութ յուն նե րը հաղ
թա հա րե լի են թվում, հատ կա պես նման և շա հա վետ, 
և  արդ յու նա վետ պատ րաս տուկ նե րի ստեղծ ման և տա
րած ման հե ռան կարn աչ քի ա ռաջ ու նե նա լու դեպ քում:    

Վ Հ

Վեր ջերս Ար թի կի տա րա ծաշր ջա նի Ա նու շա
վա ն հա մայն քում, բնութ յան տա րեր քից պաշտ պան
վե լու  նպա տա կով, տե ղադր վեց հա կա կարկ տա յին 
ե րեք նոր կա յան, ո րից եր կու սը` ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
տրա մադ րած հրա տապ ա ջակ ցութ յան ծրագ րի ֆի
նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ, մյուսն էլ` հա մայն քա յին 
բյու ջեի հաշ վին: 

Այն լրաց նում է Ար թի կի տա րա ծաշր ջա նում 
գոր ծող հա կա կարկ տա յին կա յան նե րի արդ յու նա-
վե տութ յու նը: Յու րա քանչ յուր կա յա նի ար ժե քը կազ-
մում է 3500-400 մլն դ րամ, ո րոնք տե ղադր ված են 
միմ յան ցից 1 կմ հե ռա վո րութ յան վրա: Ինչ պես նշել 
է  հա մայ նի ղե կա վար Եր վանդ Հա կոբ յա նը,  այն 
կարկ տա բեր ամ պի հա րա վա յին ճա կատն է, ո րը 
փա կում է  ոչ միայն Ա նու շա վան հա մայն քը, այլ նաև` 
Գե տափ, Ս պան դար յան, Մեղ րա շեն հա մայնք նե րը: 

Այս հա մա կար գը կար ևոր հան գույց է, և Մեղ րա շեն 
հա մայն քի հա կա կարկ տա յին կա յա նի հետ կազ մում 
է ցանց:

Ներ կա յումս մար զում կա 58 հա կա կարկ տա յին 
կա յան, ո րից 30-ը  սահ մա նա մերձ գո տում է, մինչ-
դեռ, միայն սահ մա նա մերձ գո տում   պա հանջ վում է 
60 հա կա կարկ տա յին կա յան, քա նի որ մար զի տա-
րածք  հիմ նա կա նում կարկ տա բեր ամ պե րը ներ թա-
փան ցում են  այդ հատ վա ծից:
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ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ փՈՐձԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԲԱՍԵՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Ջեր մուկ քա ղա քի տա րած քում, մո ծակ նե րի և խայ թող այլ մի ջատ
նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը, 2015թ. 
ա ռա ջին կի սամ յա կում, պա հուս տա յին ֆոն դից  հատ կաց րել է 15 մլն 
դ րամ:

 Մեր հան րա պե տութ յու նում զբո սաշր ջութ յան  զար գաց ման գոր ծըն
թա ցում իր ու րույն տեղն ու նի Ջեր մուկ քա ղա քը, ո րի հյու րե րի քա նա կը  
շեշ տա կիո րեն ա վե լա նում է հատ կա պես ամ ռան ա միս նե րին: Եվ հենց 
այդ ա միս նե րին էլ քա ղա քի բնակ չութ յա նը մտա հո գող  խնդիր նե րից մե
կը մո ծակ նե րի  և  խայ թող այլ մի ջատ նե րի  զանգ վա ծա յին տա րած վա
ծութ յունն է: Մի ջատ նե րը հատ կա պես  ան հանգս տաց նում են  ե րե կո
յան  ժա մե րին, երբ հո վեկ նե րը դուրս են գա լիս զբոս նե լու: «Խնդ րան քով 
դի մել էինք ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը,  որ պես զի մի ջոց ներ ձեռ նարկ վեն, 
նախ կի նում ևս դի մել էինք՝ քա ղա քի կենտ րո նա կան հատ վա ծում, շուրջ 

հի սուն հեկ տա րի վրա, աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար: Սա կայն 
դա մեծ արդ յու նա վե տութ յուն չէր ա պա հո վում, քա նի որ դժգո հութ յուն
ներ կա յին նաև  ա ռող ջա րա նի հա րա կից տա րածք նե րում: Այ սօր, մեր 
խնդրան քով, պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր են ի րա կա նաց վում  240 հեկ
տա րի վրա,  որ պես զի ամ բող ջութ յամբ  ոչն չաց վեն  մի ջատ նե րը: Արդ
յունք ներն ակն հայտ են», ա սում է Ջեր մու կի քա ղա քա պետ Վար դան 
Հով հան նիս յա նը: Մի ջո ցա ռում երն ի րա կա նաց նում է  մրցույ թը շա հած 
«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն
նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿը,  որն աշ խա տանք նե րը, նա խա տես ված եր կու
սի փո խա րեն,  կա տա րել է ե րեք փու լով, յու րա քանչ յուր փու լում ընդգր
կե լով 80 հա տա րածք: Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ, դա նպաս տել է 
աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը: «Անց յալ տա րի 
այդ ուղ ղութ յամբ  պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր չեն տար վել: Բայց, քա նի 
որ  դեռևս 2013 թ. կա տա րած մի ջո ցա ռում ե րի արդ յու նա վե տութ յու նը 
նկա տե լի էր, այս տա րի ևս կա ռա վա րութ յու նը  միջոց ներ տրա մադ րեց՝ 
պայ քա րի  աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար: Ի դեպ, այս տար վա 
մի ջո ցա ռում ե րի ծա վա լը 2,5 ան գամ ա վե լին է՝ նա խոր դից», նշում է 
ՊՈԱԿի տնօ րեն Ար մեն Ա վագ յա նը:

Բ նակ չութ յա նը ան հանգս տութ յուն չպատ ճա ռե լու նպա տա կով, մի
ջո ցա ռում ե րը կա տար վել են  գի շե րա յին ժա մե րին, ո րոնք ա վարտ վել 
են մինչև ա ռա վոտ յան ժա մը ու թը: Մեծ արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո
վող հա կա մի ջա տա յին պատ րաս տու կով պայ քա րի աշ խա տանք ներ են 
տար վել ցո ղարկ ման ե ղա նա կով՝ հատ կա պես բնա կան և  ար հես տա կան 
լճակ նե րի հա րա կից տա րածք նե րում: « Մո ծակ նե րը բազ մա նում են ճա
հիճ նե րում և  ա փա մերձ,  կա նաչ տա րածք նե րում, դրանց  պո պուլ յա
ցիան  տևում է յոթ օր, և մենք պայ քա րը  կազ մա կեր պում ենք  այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ պես զի արդ յու նա վե տութ յու նը մեծ լի նի», 
ա սում է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան «Ա նաս նա բու ժա
սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» 
ՊՈԱԿի « Վա յոց ձո րի մար զա յին կենտ րոն» մաս նաճ յու ղի տնօ րեն   Խո
րեն Եղ յա նը: 

Պայ քա րի նպա տա կով, МТЗ80 մակ նի շի տրակ տոր նե րը հատ
կաց րել են Վա յոց ձո րի և Ա րա րա տի ԳԱՄԿե րը: Ա նան ցա նե լի հատ
ված նե րում աշ խա տել են նաև ձեռ քի սրսկիչ նե րով: Մո ծակ նե րի և խայ
թող այդ մի ջատ նե րի դեմ  պայ քա րի մի ջո ցա ռում ե րը, նա խա տես ված 
15 մլն դ րա մի փո խա րեն, կա տար վել են շուրջ  9,5 մլն դ րա մով: Տար ված 
աշ խա տանք ներն ար ժա նա ցել են ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան, Ջեր մու կի քա ղա քա պե տա րա նի մաս նա գետ նե րի և վե րահս
կող կազ մա կեր պութ յուն նե րի դրա կան գնա հա տա կա նին: 

 Մո ծակ ներն այլևս չեն ան հանգս տաց նում Ջեր մու կի բնա կիչ նե րին 
ու  զբո սաշր ջիկ նե րին: Այդ պի սով, ա պա հով ված են բո լոր անհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րը՝ ա ռող ջա րա նա յին քա ղա քում  բուժ ման և հանգս տի լա
վա գույն կազ մա կերպ ման հա մար:

Նել լի Սա հակ յան

 Վեր ջերս UNDP կազ մա կեր պութ յան 
Գ լո բալ է կո լո գիա կան հիմ նադ րա մի փոքր 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
հա մայն քի ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, 
Շի րա կի մար զի Բա սեն հա մայն քը վե րած
վեց այ լընտ րան քա յին է ներ գիան լայ նո րեն 
օգ տա գոր ծող հա մայն քի: 

§ Բիո սո ֆիա¦ հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ, 2 տա րի 
ա ռաջ մեկ նար կած ծրագ րի արդ յուն քում, 
հա մայն քի ման կա պար տե զին կից տե-
ղադր վել է ա րե գակ նա յին է ներ գիա յով աշ-
խա տող՝ 16 կվտ/ժ հզո րութ յամբ, 300 լիտր 
տա րո ղութ յամբ ջրա տա քա ցու ցիչ, ո րը ման-
կա պար տե զին ա պա հո վում է մշտա կան 
տաք ջրով: Բա ցի այդ, հիմ նադր վել 
է նաև 60 քա ռա կու սի մետր մա կե-
րե սով ջեր մա տուն, ո րի բա րիք նե րից 
օգտ վում են հա մայն քի փոք րիկ նե րը: 
Սա կայն ծրա գի րը սրա նով չի եզ րա-
փակ վում. բա սեն ցի նե րի և  ան ձամբ 
հա մայն քի ղե կա վա րի ակ տիվ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ու ծրագ րին ա ջակ-
ցե լու շնոր հիվ, հա մայն քում այ սօր 
ար դեն գոր ծած վում է 6 մ2 ընդ հա նուր 
մա կե րե սով տարածք: Շի րա կի մար-
զի Բա սեն հա մայնքն օ րի նակ է ծա-
ռա յում կա լի ֆոր նիա կան որ դե րով 
կեն սա հու մու սի ար տադ րա մաս , որ-
տեղ ար տադր վող կեն սա հու մուսն օգ-
տա գործ վում է ջեր մո ցում: Բա ցի այդ, 
հա մայն քում տե ղադր վել է նաև օ դա-
տա քա ցու ցիչ և չո րա նոց, և  այս ա մե-
նը այ լընտ րան քա յին՝ ա րե գակ նա յին 
է ներ գիա յով աշ խա տող: Հա մայն քում կա-
տար ված ողջ աշ խա տան քը Շի րա կի փոխ-
մարզ պետ Սեյ րան Պետ րոս յա նին, ծրագ րի 
դո նոր նե րին և հա մայն քի հյու րե րին է ներ կա-
յաց րել ծրագ րի ղե կա վար Գ ևորգ Պետ րոս յա-
նը, ով ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յան ա պա-
ցույցն հա մա րում է ոչ միայն այն, որ այ սօր 
տե ղադր ված ջեր մա տա քա ցու ցիչ նե րի, ջեր-
մո ցի ու չո րա նո ցի շնոր հիվ թեթ ևա ցել է հա-
մայն քի հոգ սը, այլ նաև այն, որ հա մայն քի 
12 բնա կիչ ար դեն ի րենք են տե ղադ րել ջեր-
մա տա քա ցու ցիչ ներ: Ա վե լին, նմա նա տիպ 
ա վե լի մեծ չա փե րի հաս նող սե փա կան ջեր-
մոց ստեղ ծել է նաև հա մայն քի ղե կա վա րը: 
Ի դեպ, ժա մա նա կի ըն թաց քում, ծրագ րին 
տար բեր հար ցե րով միա ցել և հա մայն քին 
ա ջակ ցել են §Եր րորդ բնութ յուն¦, § Ֆեր թի¦ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը: 
Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը 33 հա զար 900 
դո լար է: § Բա վա կան լուրջ արդ յունք նե րի 
ենք հա սել: Նախ կա րո ղա ցանք այն կարծ-
րա տի պը, կոտ րել, որ Շի րա կի մար զում ջեր-
մոց դնելն ա նարդ յու նա վետ է: Կա րո ղա ցանք 
ա պա ցու ցել, որ ներդ րում նե րի դեպ քում և  
աշ խա տան քի շնոր հիվ ա մեն ինչ հնա րա-
վոր է: Մենք ար դեն ու նենք այ լընտ րան քա յին 
է ներ գիա յի նոր աղբ յուր՝ ջեր մա յին պոմ պը, 

ո րը չորս ան գամ ա վե լի է ներ գիա է տա լիս: 
Հա մայն քում ու նենք նաև օ դա տա քա ցու ցիչ-
ներ ման կա պար տե զի հա մար, ո րոնց շնոր-
հիվ չիր ենք պատ րաս տում՝ և՛ մատ չե լի է, և՛ 
օգ տա կար: Միայն այս փոքր ջեր մո ցից ստա-
ցել ենք 440 կգ լո լիկ և վա րունգ, բա ցի այդ, 
ու նե ցել ենք է ներ գիա յի խնա յո ղութ յուն՝ ան-
ցած տա րի խնա յել ենք 500 հա զար դրա մի 
չա փով է ներ գիա` միայն ման կա պար տե զի 
ա րե գակ նա յին ջրա տա քա ցու ցի չի շնոր հիվ, 
իսկ դրա օգ տա վե տութ յու նը տես նե լով, հա-
մայն քում, 12 ըն տա նիք ար դեն տե ղադ րել 
է սե փա կան ջրա տա քա ցու ցի չը:  Մո տա վոր 
հաշ վարկ նե րով, այս հա մա կար գի շնոր հիվ 
ա վե լի քան 40 տո կոս տնտե սում է գրանց-

վում: Բա ցի այդ, այն ա վե լի ա պա հով է: 
Ծ րագ րի ղե կա վա րը նաև դրա հա ջո ղութ յու-
նը կա պել է հա մայն քի ներդր ման հետ: Այս 
հա մա կար գի միակ բա ցա սա կան կողմն այն 
է, որ սկզբնա կան պա հան ջում է բա վա կան 
մեծ գու մար՝ հա մա կար գը տե ղադ րե լու հա-
մար, բայց շա հա գործ ման ա վե լի ա պա հով, 
ա վե լի արդ յու նա վետ տար բե րակ է, հատ կա-
պես Բա սե նի նման գյու ղա կան հա մայն քում, 
ո րը գա զա ֆի կաց ված չէ և հույ սը միայն 
է լեկտ րա կա նութ յան վրա է: Հա մայն քի ներդ-
րու մը շատ կար ևոր է: Ե թե յու րա քանչ յուրս 
մեր տան մեջ չփոր ձենք վե րա կանգ նել կամ 
նո րո գել, ա պա հար ևա նը չի ա նի: Այ սօր հա-
մայն քում, ի տար բե րութ յուն շատ վայ րե րի, 
ար տա գաղթ գրե թե չկա, ե րի տա սարդ նե րը 
մնում են ու ըն տա նիք են կազ մում գյու ղում: 
Գ յու ղում կա հնա րա վո րոթ յուն, գյու ղա ցին 
պետք է զբաղ վի հո ղով, գյու ղը կա ռուց վում 
է գյու ղով ու գյու ղի մարդ կան ցով¦,  - նշել է 
հա մայն քի ղե կա վար Համ լետ Պետ րոս յա նը:  
Բա սենն ու նի 463 ծուխ՝ 1780 բնա կիչ: Գ յու ղը 
գա զա ֆի կաց ված չէ, հո ղերն էլ անջր դի, սա-
կայն անմ շակ հո ղեր հա մայն քում չկան:

Ար մե նու հի Մ խո յան

ԾՐԱԳԻՐ

ԱՄՔՈՐՆ ԱՋԱԿՑՈՒՄ է ԽԱչԱՐձԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱՆՑ
 Տա վու շի մար զի Խա չար ձան հա մայն քում ԱՄՔՈՐ (UMCOR) կազ մա կեր-

պութ յան ա ջակ ցութ յամբ, 2015 թ -ի օ գոս տո սին ստեղծ վեց կա նանց խումբ, 
ով քեր այ սու հետ կզբաղ վեն բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի մշա կութ յամբ: 

Մինչ 1988 թ. Խա չար ձան հա մայն քը կոչ վել է Փո լադ: 1989թ. հա մայն քը վե րան
վան վել Խա չար ձան: Բ նակ չութ յան հիմ ա կան զբաղ մուն քը ե ղել և մ ում են հո ղա գոր
ծութ յունն ու ա նաս նա պա հութ յու նը: Այս ծրագ րի շրջա նակ նե րում « Կա նաչ ա րա հետ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը Խա չար ձան հա մայն քի կա նանց ֆեր մե րա յին 
խմբին է տրա մադ րել բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի սեր մեր, ինչ պես նաև գյու ղատն տե
սա կան գոր ծիք ներ և  անհ րա ժեշտ գրա կա նութ յուն:  Մեծ է կա նանց ոգ ևո րութ յու նը: Ինչ
պես խմբի ան դամ երն, այն պես էլ ծրագ րին մաս նակ ցող մաս նա գետ նե րը հա մոզ ված 
են, որ UMCORի այս ծրա գի րը նոր դռներ կբա ցի հա մայն քի կին ֆեր մեր նե րի առջև և 
կս տեղ ծի միա վոր տա րած քից ա վե լի մեծ ե կա մուտ ներ ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն:  

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում հա ճա խա կի են կազ մա կերպ վում դա սըն թաց ներ և դաշ
տա յին օ րեր, ո րոնց ըն թաց քում խմբի ան դամ ե րին ներ կա յաց վում են բարձ րար ժեք և  
արդ յու նա վետ գյու ղատն տե սութ յան վար ման գաղտ նիք նե րը: Ու սու ցու մը կազ մա կերպ
վում է « Սո վո րիր՝ կա տա րե լով» սկզբուն քով, ա սել է թե` կա նայք նոր գի տե լիք և հմ տութ
յուն ներ են ձեռք բե րում գործ նա կան պա րապ մունք նե րի և  աշ խա տան քի ըն թաց քում:

« Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿ
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ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ բՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ՆշԱՆԱԿՈՒթյՈՒՆը ԵՎ ԿլԻՄԱյԻ 

ՀԱՄըՆդՀԱՆՈՒՐ ՓՈՓՈխՈՒթյՈՒՆՆԵՐը

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 Կենտ րո նա կան և հա րա վա յին ան
տառտն տե սա կան մար զե րում ան տառ
նե րը ոչ թե հա մա տա րած զանգ ված են 
կազ մում, այլ` ա ռան ձին կղզյակ ներ: 
Կ լի մա յի փո փո խութ յան հետ կապ ված` 
այս տեղ սպաս վում է ան տա ռի աճ ման 
ո րոշ պայ ման նե րի վատ թա րա ցում ան
տա ռի ստո րին սահ մա նի եր կա րութ
յամբ (14501550 մ): Են թադր վում է, որ 
ան տա ռա յին տա րածք ներ կներ խու ժեն 
տա փաս տա նա յին և կի սաա նա պա
տա յին ա ռա վել ակ տիվ բույ սե րի տե
սակ ներ, ին չը կա րող է հան գեց նել այդ 
շրջան նե րի 1700 հա (3%) ան տա ռա յին 
մա կե րես նե րի կորս տին: Մի ջին բարձ
րութ յուն նե րում (2300 մ ից մինչև 2500
2700 մ) սպաս վում է, որ ան տա ռի աճ
ման պայ ման նե րը կբա րե լավ վեն, ո րի 
հետ ևան քով ան տա ռա յին է կո հա մա
կար գե րի տա րած քը կընդ լայն վի լեռ
նա յին պրո ֆի լով դե պի վեր:

Հա րավ-ար ևել յան ան տառտն տե-
սա կան մար զում նույն պես խո ցե լի կլի-

նեն ան տառ ներն ի րենց աճ ման ստո-
րին սահ մա նի եր կա րութ յամբ (600 մ 
սկ սած): Ան տա ռի աճ ման պայ ման նե րի 
վատ թա րա ցու մից բա ցի, սպաս վում է 
կի սաա նա պա տա յին բույ սե րի տե-
սակ նե րի ին տեն սիվ ներ խու ժում`  դե-
պի ան տա ռա յին տա րածք ներ: Որ պես 
արդ յունք` սպաս վում է 5600 հա (8%) 
ան տա ռա յին տա րածք նե րի կո րուստ: 
Ակն կալ վող ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա-
ցու մը և տե ղում նե րի քա նա կի նվա-
զու մը բա ցա սա բար կանդ րա դառ նան 
ան տառ նե րի սերմ նա յին վե րա կանգն-
ման վրա: Վե րին սահ մա նով (2600 մ և 
բարձր) հնա րա վոր է ան տա ռա յին է կո-
հա մա կար գե րի անն շան բնա կան ընդ-
լայ նում` մար գա գետ նա յին է կո հա մա-
կար գե րի հաշ վին:

Կ լի մա յի փո փո խութ յան սցե նար նե-
րի ի րա կա նաց ման դեպ քում ան տա ռի 
աճ ման պայ ման նե րի վատ թա րաց ման 
հետ ևան քով, կա րող է ան հե տա նալ 
ա վե լի քան 17 հազ. հա ան տառ (5- 
5.5%): Մ յուս կող մից, ան տա ռի վե րին 
գո տում ան տա ռի աճ ման պայ ման նե-
րի բա րե լա վու մը կնպաս տի լեռ նա յին 
պրո ֆի լով դե պի վեր ան տա ռա ծածկ 
տա րածք նե րի ընդ լայն մա նը: Սա կայն 
ներ կա յումս տնտե սա կան գոր ծու-
նեութ յու նը, և  ա ռա ջին հեր թին մեր-
ձալպ յան մար գա գե տին նե րի, որ պես 
ա րո տա վայր և խոտ հարք ին տեն սիվ 
օգ տա գոր ծու մը, ան տա ռա յին է կո հա-
մա կար գին այդ ուղ ղութ յամբ շարժ վե-
լու հնա րա վո րութ յուն չի ըն ձե ռում:

Կ լի մա յի սպաս վող փո փո խութ յու նը 
կա րող է ան տա ռա յին է կո հա մա կար գե-
րի վրա բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ 
նաև սա նի տա րա կան պայ ման նե րի 
վատ թա րաց ման, վնա սա տու նե րի և հի-
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ՄԵՂՎԱԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ 
ԽՆԱՄՔՆ ՈՒ  ԲՈՒԺԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻչ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան բնակ լի մա յա կան պայ ման ներն այն պի սին 

են, որ  մեղ վաըն տա նիք նե րը պետք է պա հել, այս պես ա սած, տե ղա փոխ ման ե ղա
նա կով:

Գար նա նը հյու սի սա յին տա րածք նե րից մեղ վաըն տա նիք նե րը պետք է ի ջեց նել 
հա րա վա յին շր ջան ներ, որ տեղ պտ ղա տու այ գի ներ կան, այ նու հետև նա խա լեռ-
նա յին գո տի և նոր բարձ րաց նել լեռ նա յին վայ րեր: Վաղ գար նա նը, երբ պտ ղա տու 
այ գի ներն ու բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րը ծաղ կած են, առ կա են ծաղ-
կա փո շո տումն ու նեկ տա րը, մեղ վի զար գա ցումն ըն թա նում է ա րա գո րեն, ու ժե ղա-
նում են մեղ վաըն տա նիք նե րը, ինչն ար դեն հա րուստ մեղ րա բեր քի  նա խա պայ ման 
է: Ու ժեղ մեղ վաըն տա նիք ներն ա մեն դեպ քում ե րաշ խիք են ապ րան քա յին մեղ-
րի ստաց մա նը: Բա ցի մեղ րա բեր քից, խա չաձև փո շոտ ման մի ջո ցով, 4-5 ան գամ 
բարձ րա նում է նաև  պտ ղա տու այ գի նե րի բեր քատ վու թ յու նը:

Հան րա պե տու թ յան դաշ տե րում սա կավ են ցա նո վի նեկ տա րա տու խո տա բույ-
սե րը:  ՌԴ-ում մեկ մեղ վաըն տա նի քից ստա նում են 40-60 կգ և ա վե լի ապ րան-
քա յին մեղր, քա նի որ հար յու րա վոր հեկ տար նե րով ցան վում են հլա ծուկ (ռապս), 
կորն գան, առ վույտ, ե րեք նուկ, ե գիպ տա ցո րեն, ար ևա ծա ղիկ, ո րոնք պայ ման ներ 
են ստեղ ծում մեղ վի մինչև 3-4 վեր նա հա րի ու ժեղ զար գաց մա նը և գլ խա վոր մեղ-
րա բեր քի ժա մա նա կաշր ջա նի բա վա կա նին եր կա րաց մա նը: Մեզ մոտ գլ խա վոր 
մեղ րա բեր քի շր ջա նը տևում է 12-ից 15 օր: Ե թե մինչև այդ չկան զար գա ցած մեղ-
վաըն տա նիք ներ, ա պա կորս վում է մեղ րա բեր քը, նա մա նա վանդ, ե թե այդ օ րերն 
ու ղեկց վում են ե րաշ տով կամ հոր դա ռատ անձրև նե րով:

Կե րա պա շա րի լրաց ման աշ խա տանք նե րի ա րա գաց ման դեպ քում դրանք 
չպետք է  ու շաց նել, որ պես զի մե ղու նե րը ձմե ռա նոց գնա լուց ա ռաջ ծե րա ցած չլի-
նեն, քա նի որ սե զո նի ըն թաց քում, ակ տիվ աշ խա տան քի ժա մա նակ մե ղու նե րի 
կյան քի տևո ղու թյու նը 40-50 օր է: Իսկ ձմե ռաց ման ժա մա նակ, պա սիվ դեպ քում, 
երբ է ներ գիա շատ չեն կորց նում, դի մա նում են 3-4 և  ա վել ա միս: 

Հաշ վարկ ված է, որ մեկ մեղ վաըն տա նի քը, 1 կմ հե ռա վո րու թ յուն անց նե լու դեպ-
քում, ծախ սում է 200-300 գ մեղր: Որ քան հե ռու է թռիչ քը, այն քան շատ է ծախ սը: 
Լավ կլի նի, որ մեր հան րա պե տու թ յան գյու ղա ցիա կան տն տե սու թ յուն նե րն  ի րենց 
դաշ տե րը ցա նեն մեղ րա տու մշա կա բույ սե րով, ինչ պի սիք են` հլա ծու կը, կորն գա-
նը, ար ևա ծա ղի կը և  այլն: Դ րա նով մե ղու նե րը ա պա հով ված  կլի նեն նեկ տա րով և 
ծաղ կա փո շով: Մեծ ն շա նա կու թ յուն ու նեն ժա մա նա կին կա տար վող բուժ կան խար-
գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը: Վար րոա տոզ հի վան դու թ յան նկատ մամբ ան մի ջա պես 
պետք է կա տա րել բուժ ման աշ խա տանք ներ` ֆուր սան, ա պի դեզ, ա մի պոլ, թրթնջ-
կաթ թու և  այլ ա կա րա ցիդ պատ րաս տուկ նե րով՝ հա մա ձայն ա նաս նա բու ժա կան 
սա նի տա րա կան հրա հան գի: Այն պես ա նել, որ ձմե ռա նոց գնա ցող մե ղու նե րը լրիվ 
տզա թափ ված լի նեն: Կե րակ րում նե րը կա տա րե լիս, կան խար գե լիչ նպա տա կով, 
շա քա րաջ րին ա վե լաց նել նո զե մա ցիդ կամ նո զե մատ,  մեկ ան գամ, 20 լիտր շա-
քա րա ջին խառ նե լով 5 գրամ նո զե մա ցիդ:

 Ա վե լորդ մեղ րա հա ցե րը, ո րոնք չեն պատ վում մեղ րով, հա նել, կա տա րել խտա-
ցում ներ և տալ տա քա ցում ներ: Ձ մե ռա նո ցա յին շեն քը ախ տա հա նել, կր ծող նե րի 
դեմ կա տա րել պայ քա րի աշ խա տանք ներ: Պա հես տա վոր ման են թա կա մեղ րա հա-
ցե րը դնել վեր նա հար կե րի մեջ` ի րա րից 2 սմ հե ռա վո րու թ յան վրա: Ցե ցի թր թուր-
նե րից պահ պա նե լու հա մար օգ տա գոր ծել քա ցա խաթթ վի 30%-ոց լու ծույթ` կող քը 
դնե լով և մե ջը գցե լով թան զի ֆից  ծծիչ կամ ծխար կել ծծմբի ծխով: Ոչ պի տա-
նի մեղ րա հա ցե րը և մո մը հա լել, վե րա ծել կոշտ մո մի ու պա հես տա վո րել: Ինչ պես 
մեղ րա հա ցե րը, այն պես էլ մո մա ն յու թե րը պա հես տա վո րել սա ռը պայ ման նե րում, 
այն պես որ 80C-ից բարձր չլի նի, ո րով հետև տա քու թ յու նը նա խա պայ ման ներ է 
ա ռա ջաց նում մո մի ցե ցի զար գաց ման հա մար:

§Մուլ տի-Ագ րո¦ գի տաար տադ րա կան կենտ րո նում առ կա են մեղ րա տու մե-
ղու նե րի Հա յաս տա նում տա րած ված բո լոր տե սա կի հի վան դութ յուն նե րիմ դեմ օգ-
տա գործ վող դե ղան յու թե րը, մեղ վա բու ծա կան գույք և  գոր ծիք ներ: 

Ռ. Ծա ռուկ յան
§ Մուլ տի -Ագ րո¦ գ /ա կենտ րո նի գլխա վոր տնօ րեն

Հ. չա ղար յան
գլխա վոր ա նաս նա բու յժ

վան դութ յուն նե րի զանգ վա ծա յին տա-
րած ման և հր դե հավ տան գա վո րութ յան 
ա վե լաց ման հետ ևան քով:

Ել նե լով տեր ևա կեր մի ջատ նե րի 
կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րից` կա րե լի է են թադ րել, որ 
կլի մա յի փո փո խութ յան սցե նար նե րի 
ի րա կա նաց ման դեպ քում նրանց զանգ-
վա ծա յին զար գաց ման տա րածքն ա վե-
լի քան 2 ան գամ կընդ լայն վի և կ հաս նի 
70-75 հազ. հա-ի: Ընդ ո րում` ա ռա վել 
խո ցե լի կլի նեն հա րավ-ար ևել յան ան-
տա ռա պատ շրջա նի ան տառ նե րը: Կ լի-
մա յի սպաս վող չո րայ նութ յան ա վե լաց-
ման հետ կապ ված սպաս վում է նաև 
ան տա ռա յին հրդեհ նե րի ին տեն սի-
վութ յան աճ: Այդ վտանգն  ա վե լի շատ 
սպառ նում է կենտ րո նա կան, հա րա վա-
յին և հա րավ-ար ևել յան ան տա ռա պատ 
շրջան նե րի ան տառ նե րին:

Հա յաս տա նի բո լոր ան տա ռա-
պատ շրջան նե րում ներ կա յումս զգա լի 
տա րածք ներ են զբա ղեց նում դեգ րա-

դաց ված, բնա կան վե րա կանգն ման 
ա նըն դու նակ ան տա ռա յին է կո հա մա-
կար գե րը: Ել նե լով դրա նից` հար մար վո-
ղա կա նութ յան ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա-
ռում նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն այդ 
է կո հա մա կար գե րի վե րա կանգն մա նը և 
դ րանց հար մար վո ղա կա նութ յան նե րու-
ժի բարձ րաց մա նը:

Ըստ Կ լի մա յի փո փո խութ յան փոր-
ձա գետ նե րի միջ կա ռա վա րա կան խմբի 
(ԿՓՓՄԽ)` կլի մա յի փո փո խութ յան սցե-
նար նե րի և վեր լու ծութ յան` կլի մա յի 
մի ջին սցե նա րի հա մա ձայն Հա յաս տա-
նում մինչև 2020-ա կան թվա կան նե րը 
ջեր մաս տի ճա նը կբարձ րա նա 1.6 0C-ով, 
մինչև 2030-ա կան նե րը` 2.20C-ով, իսկ 
մինչև 2040-ա կան նե րը` 2.60C-ով, իսկ 
մթնո լոր տա յին տե ղում նե րը կնվա զեն  
հա մա պա տաս խա նա բար 5, 14 և 10 
տո կո սով: Տե ղում նե րի նվա զումն ակն-
կալ վում է, որ ա մե նա խիս տը կլի նի ամ-
ռան ա միս նե րին: 

 Կան խա տես վում է նաև, որ կփոխ-
վի ջրա յին ռե սուրս նե րի մատ չե լիութ-
յու նը: Գե տա յին հոսքն ակն կալ վում է, 
որ մինչև 2030 թվա կա նը կնվա զի 6.7, 
մինչև  2070թ.` 14.5 և մինչև  2100 թ.` 
24.4 տո կո սով`  1961 -1990 թթ. ե լա կե-
տա յին ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մե-
մատ: Ձ նա ծած կույթն ակն կալ վում է, 
որ նշված ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
հա մա պա տաս խա նա բար կկրճատ վի 
7¨11,  16¨20 և 20¨40 տո կո սով:

Ալ բերտ Մար կոս յան
§Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի-

տորին 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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1. Ձվակույտ    2. Թրթուր   3. Կաղամբի ճերմակաթիթեռ

 Կա ղամ բը, շնոր հիվ ար ժե քա վոր 
քի միա կան կազ մի, դաս վում է կար ևոր 
սննդամ թերք նե րի շար քին: Մեր հան րա
պե տութ յու նում կա ղամ բի ցան քա տա
րա ծութ յուն նե րը, յու րա քանչ յուր տա րի 
զգա լիո րեն տու ժում են վնա սա տու
նե րից, հատ կա պես կա ղամ բի ցե ցից, 
կա ղամ բի ճեր մա կա թի թե ռից, կա ղամ
բի բվի կից և կա ղամ բի լվի ճից, ո րոնց 
պատ ճա ռով զգա լիո րեն նվա զում է բեր
քատ վութ յու նը, իջ նում ո րա կը: Վ նա սա
կար օր գա նիզմ նե րի դեմ արդ յու նա վետ 
պայ քա րի հա մար անհ րա ժեշտ է ճա նա
չել, ծա նո թա նալ դրանց կեն սա կեր պին 
ու հասց րած վնա սի բնույ թին: Ս տորև 
տրվում է տե ղե կատ վութ յուն կա ղամ բի 
ա ռա վել վտան գա վոր վնա սա տու նե րի 
կեն սա կեր պի և դ րանց դեմ կի րառ վող 
շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար հա մե մա
տա բար անվ տանգ ժա մա նա կա կից 
պատ րաս տուկ նե րի վե րա բեր յալ:

Վ նա սա կար մի ջատ նե րի
նկա րա գի րը 

Կա ղամ բի ցե ցի թի թե ռը փոքր է` 5-6 
մմ  եր կա րութ յամբ, նեղ, դարչ նա գույն 
ա ռաջ նա յին և հետ ևի ծո պա վոր, գոր-
շա գույն թևե րով: Հա սուն թրթուր նե րը 
կա նաչ են, ի լի կաձև, մարմ նի առջ ևի և 
հետ ևի մա սում` նե ղաց ված: Դ րանց եր-
կա րութ յու նը կազ մում է 9-12 մմ: Շատ 
շար ժուն են, անն շան  հպման դեպ քում 
գա լար վե լով, կծկվում են և տերև նե րից 
իջ նում մե տաք սան ման սար դոս տի կով: 
Ձեռ քի մեջ պա հե լիս գա լար վում են օ ձի 
նման: Թր թուր ներն ի րենց գույ նով շատ 
նման են կա ղամ բին, դրա հա մար էլ 
անն կա տե լի են մնում:

Ձ մե ռում են հարսն յակ նե րը` կա-
ղամ բա կո թի, բույ սե րի մնա ցորդ նե րի 
կամ մո լա խո տե րի վրա: Թի թե ռի թռիչ-

քը սկսվում է վաղ գար նա նից, շա րու-
նակ վում ամ բողջ վե գե տա ցիա յի ըն-
թաց քում: Ա ռա ջին սերն դում կա ղամ բի 
ցե ցը զար գա նում է մեծ մա սամբ մո լա-
խո տե րի վրա, երկ րորդ սերն դից` մշա-
կո վի բույ սե րի վրա: Զու գա վոր վե լուց 
հե տո թի թեռ նե րը դնում են 80-300 ձու 
կա ղամ բի կամ խա չա ծաղ կա վոր մո լա-
խո տե րի տերև նե րի ստո րին ե րես նե րի 
վրա, ջղե րի եր կա րութ յամբ հատ-հատ, 
կամ 3-5 հատ (փոքր խմբե րով): Ձ վե րը 
փոքր են (0,4 - 0,5 մմ), տա փակ և բաց 
դեղ նա վուն: Մի քա նի օ րից հե տո ձվե-
րից դուրս ե կած թրթուր նե րը սկսում 
են կրծել տերև նե րի մաշ կը և մտ նում 
դրա հյու թա լի շեր տի մեջ: Արդ յուն քում, 
տերև նե րի վրա բաց վում են անց քեր:

Թր թուր նե րի զար գա ցու մը տևում է 
1,5-2 շա բաթ, ո րից հե տո հարսն յա կա-
վոր վում են սպի տակ բո ժո ժում: Հարսն-
յա կի զար գա ցու մը տևում է շուրջ 15 օր: 
Կա ղամ բի ցե ցը սո վո րա բար տա րե կան 
տա լիս է 5-6 սե րունդ: Այդ սե րունդ նե-

րը միմ յան ցից չեն սահ մա նա զատ վում, 
ուս տի միա ժա մա նակ կա րե լի է հան դի-
պել վնա սա տո ւի զար գաց ման տար բեր 
փու լե րի:

Ցե ցը մեծ վնաս է հասց նում հատ-
կա պես ա մառ վա կե սե րին՝ հատ կա պես 
շոգ և չոր ժա մա նակ: Կա ղամ բի ցե ցի 
դեմ պայ քա րի աշ խա տանք նե րը դառ-
նում են նպա տա կա հար մար, երբ կա-
ղամ բի ցան քա տա րա ծութ յան ոչ պա-
կաս քան 10%-ը բնա կեց ված է ցե ցի 2-5 
թրթու րով:

Կա ղամ բի ճեր մա կա թի թեռ 
 Բա վա կա նին մեծ, սպի տա կա վուն, 

առջ ևի թևե րը սևով ե րիզ ված թի թեռ է, 
է գի առջ ևի թևե րի վրա կան եր կո ւա կան 
սև կ լոր բծեր: Ա րո ւի թևե րի բաց ված քը 
55 մմ  է, է գի նը 60 մմ:  

Հա յաս տա նում տա րած ված է ա մե-
նու րեք: Վ նա սում է կա ղամ բին, շաղ գա-
մին և խա չա ծաղ կա վոր այլ բույ սե րի: 
Ձ մե ռում է հարսն յակ վի ճա կում. ծա ռե-
րի բնե րում, ցան կա պա տե րի, նաև դաշ-
տում` կա ղամ բի մնա ցորդ նե րի վրա: 
Մարտ-ապ րիլ ա միս նե րին սկսվում է 
թի թեռ նե րի թռիչ քը: Ձ վե րը դրվում են 
կե րա բույ սե րի տերև նե րի ստո րին ե րե-
սում` միա շերտ կույ տե րով: Յու րա քանչ-
յուր կույ տում լի նում է 15-140 ձու, մինչ-
դեռ է գի պտղա բե րութ յու նը հաս նում է 
մոտ 250-300 ձվի:Ձ վե րը դեղ նա վուն են 
ու եզ րա վոր ված:

Սաղմ նա յին զար գա ցու մը տևում 
է 4-10 օր: Թր թուր նե րը մոխ րա-կա նա-
չա վուն են, գորշ գույ նի գծե րով և կե-
տե րով: Մաշ կա փոխ վում են 4 ան գամ 
և  ու նե նում 5 հա սակ: Բարձր հա սա կի 
թրթուր նե րի չա փե րը հաս նում են մինչև 
4 սմ: Մեկ հեր թի դրված ձվե րից դուրս 
ե կած թրթուր նե րը միա սին ապ րում են 
մինչև 2-րդ հա սակ, իսկ 3-4 հա սա կում 

ցրվում են ու ապ-
րում ա ռան ձին-ա-
ռան ձին:

Սն վե լիս թրթուր-
նե րը մե տաք-
սի գո տիով ի րենց 
ամ րաց  նում են 
սուբստ րա տին և 
հ ա ր ս ն  յ ա  կ ա  վ ո ր -
վում: Հարսն յա կը 
կա  նա չա-դեղ նա վուն 
է: Ա ռա ջին և  երկ-
րորդ սերն դի հարսն-
յակ նե րը խո շոր են 
եր րորդ և չոր րորդ 
սերն դի հարսն յակ-
նե րից: Վ նա սա տուն 

տա րե կան զար գաց նում է 3-4 սե րունդ: 
Կա ղամ բի ճեր մա կա թի թե ռի դեմ պայ-
քա րի աշ խա տանք նե րը դառ նում են 
նպա տա կա հար մար, երբ ցան քա տա-
րա ծութ յուն նե րում բույ սե րի ոչ պա կաս 
քան 5%-ը բնա կեց ված են ձվա կույ տե-
րով կամ թրթուր նե րի խմբե րով: 

Կա ղամ բի բվիկ 
Վ նա սա տուն Հա յաս տա նում մեծ 

տա րա ծում ու նի: Բ վի կի   թի թե ռը  մուգ  
գոր շա վուն է,   առջ ևի   թևե րի   վրա   
կան   մուգ  գծեր  և  եր կու բիծ` սպի տակ 
կե տե րով: Թ ևե րի բաց ված քը 5 սմ  է: 
Ձ վե րը կի սագն դաձև են և  ու նեն դեղ նա-
կա նա չա վուն ե րանգ: Թր թուր նե րի գույ-
նը տա րա փոխ վում է կա նա չից մինչև 
գորշ կա նա չա վուն, կամ մինչև գորշ 
դարչ նա գույն: Դ րանց մարմ նի կող քի 
եր կայն քով անց նում է դեղ նա վուն լայն 
շերտ: Հա սա կա վոր թրթու րի եր կա րութ-
յու նը մինչև 5 սմ  է: Հարսն յա կը ո ղորկ է, 
փայ լուն, կարմ րա գորշ, ու նի մինչև 2,5 
սմ  եր կա րութ յուն: Հարսն յա կը ձմե ռում 

է հո ղի մեջ: Թի թե ռի թռիչ քը տե ղի է ու-
նե նում մա յի սից-հու նիս:  Բեղմ նա վոր-
ված է գը ձվե րը դնում է 30-80, եր բեմն 
մինչև 200 հատ մեկ շեր տի կույ տով: 

Սաղմ նա յին զար գա ցու մը տևում է 
10-15 օր: Ա ռա ջին հա սա կի թրթուր նե րը 
ա ռանց ցրվե լու ապ րում են խմբե րով, 
իսկ մե ծա նա լիս՝ ա ռանձ նա նում են: Թր-
թու րը բազ մա կեր է, վնա սում է խա չա-
ծաղ կա վոր նե րին, ինչ պես նաև` ճակն-

դե ղը, սո խը, ար ևա ծա ղի կը, սի սե ռը և 
մ շա կո վի այլ բույ սեր, սա կայն ա վե լի 
շատ` կա ղամ բը: Սն վե լիս թրթուր նե րը 
գե րա դա սում են կա ղամ բի ա մե նաե րի-
տա սարդ տերև նե րը, ո րոն ցում ան կա-
նոն անց քեր են բա ցում: Աճ ման կո նով 
սնվե լիս կա ղամ բը գլուխ չի կա պում, 
իսկ կա ղամ բի ձևա վոր ված գլուխ նե-
րում բա ցում են մի ջանցք ներ, աղ բո-
տում  կղկղանք նե րով  և  սնման հա մար 
կա ղամ բը դարձ նում ոչ պի տա նի: Թր-
թուր նե րի զար գա ցու մը տևում է 45-60 
օր, ո րի ըն թաց քում վնա սա տուն անց-
նում է 6 հա սակ: Ս նու ցումն ա վարտ-
վե լուց հե տո վեր ջին հա սա կի թրթուր-
նե րը հո ղում հարսն յա կա վոր վում են: 
Վ նա սա տուն տա րե կան տա լիս է 1-2 
սե րունդ:

Կա ղամ բի բվի կի դեմ պայ քա րի աշ-
խա տանք նե րը դառ նում են նպա տա կա-
հար մար, երբ կա ղամ բի ցան քա տա րա-
ծութ յու նում բույ սե րի ոչ պա կաս քան 
5-10%-ը բնա կեց ված են 1-3 թրթու րով:

Կա ղամ բի լվի ճ                
Հա յաս տա նում տա րած ված է ա մե նու-
րեք, ուր մշակ վում է կա ղամ բը: Կա ղամ-
բի լվի ճը, բա ցի կա ղամ բից բազ մա նում 
է նաև շաղ գա մի, բող կի, ծաղ կա կա-
ղամ բի, մա նա նե խի վրա:

Լ վի ճի անթև կու սա ծին էգն ու նի 
մոխ րաս պի տա կա վուն մո մա փո շով 
ծածկ ված ձվաձև մար մին, ո րի եր կա-
րութ յու նը 1,9-2,3 մմ  է: Թ ևա վո րի կու-
սա ծին էգն ու նի եր կու զույգ թևեր և  
անթև է գից տար բեր վում է նաև բա րե-
կազմ փո րով: Մարմ նի եր կա րութ յու-
նը 2,2 մմ  է: Ու նի դարչ նա կա նա չա վուն 
ե րանգ:

Լ վի ճի սե ռա կիր էգն անթև կու սա-
ծին է գից տար բեր վում է մարմ նի ա վե լի 
փոքր չա փով (եր կա րութ յու նը՝ 1,7 մմ) 
ու այլ ձևով (հետ ևի ոտ քե րի սրունք-
նե րը խիստ հաս տաց ված են): Ձ մե-
ռում է ձվի փու լում՝ դաշ տում մնա ցած 
կա ղամ բա կո թուն նե րի ու խա չա ծաղ-
կա վոր բազ մամ յա մո լա խո տե րի վրա: 
Գար նա նը ձմե ռող ձվե րից դուրս ե կած 
թրթուր նե րը սնվե լով խա չա ծաղ կա վոր 
բույ սե րի (ո րոնց վրա անց կաց վել է ձմե-
ռե լու փու լը) հյու թով մաշ կա փոխ վում 

են 4 ան գամ և ձ ևա փոխ վում կու սա ծին 
էգ հիմ նա դիր նե րի (բա րեն պաստ պայ-
ման նե րում մաշ կա փո խութ յուն ներն 
ա վարտ վում են 10-15 օ րում և թր թուր-
ներն այդ ըն թաց քում վե րած վում են 
հա սուն լվիճ նե րի): Վեր ջին ներս կու սա-
ծին ե ղա նա կով ծնում են թրթուր ներ, 
ո րոն ցից զար գա նում են էգ կու սա ծին-
նե րը: 

Էգ կու սա ծին նե րը կու սած նորեն 

բազ մա նում են՝ ծնե լով մինչև 40 թրթուր, 
ո րոնք ի րենց հեր թին (մաշ կա փո խութ-
յուն նե րից հե տո) դարձ յալ վե րած վում 
են կու սա ծին է գե րի: Ծն ված թրթուր-
նե րը բույ սե րի վրա ա ռա ջաց նում են 
նվազ շար ժու նակ լվիճ նե րի կու տա-
կում ներ (գա ղութ ներ): Ամ ռան կե սե րին, 
երբ տերև նե րը կոշ տա նում են, անթև 
կու սա ծին նե րը ծնում են թրթուր ներ, 
ո րոն ցից դուրս են գա լիս  անթև և թ ևա-
վոր կու սա ծին ներ: Վեր ջին ներս թռչում 
գնում են կա ղամ բի և  այլ կուլ տու րա-
կան ու վայ րի խա չա ծաղ կա վոր նե րի 
վրա և  այն տեղ հիմ նում են գա ղութ ներ: 
Բազ մաց ման ա րագ տեմ պե րի շնոր հիվ, 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում լվիճ նե-
րի քա նա կութ յու նը կա ղամ բի տերև նե-
րի վրա հաս նում է հսկա յա կան չա փե րի 
(մինչև մի քա նի հար յու րի) և ն րա գա-
ղութ նե րը բույ սե րի բո լոր տերև նե րը 
ծած կում են եր կու կող մից: Թե հա սուն-
նե րը և թե թրթուր նե րը բույ սե րի հյու թը 
ծծե լով, նրանց հյու ծե լով մա հաց նում 
են: Աշ նա նը, ցրտերն ընկ նե լուն պես, 
ի հայտ են գա լիս էգ սե ռա կիր նե րը, 
ո րոնց ծնած թրթուր նե րից ձևա վոր վում 
են ա րու և  էգ լվիճ ներ (տա րա սե ռեր): 
Բեղմ նա վոր ված է գը հատ-հատ դնում է 
3 ձու՝ ա մե նից լավ պաշտ պան ված տե-
ղե րում (ցո ղուն նե րի խո ռոչ նե րում, բեր-
քա հա վա քից հե տո դաշ տում մնա ցած 
տերև նե րի ցա ծի ե րե սին և  այլն): Ձուն 
եր կա րա վուն ձվաձև է (եր կա րութ յու նը՝ 
0.5 մմ), ո րի մի ծայ րը մյու սի հա մե մատ 
քիչ է ու ռու ցիկ: Այս պի սով, կա ղամ բի 
լվի ճը մինչև աշ նան վեր ջը (նո յեմ բեր) 
բազ մա նում է կու սած նութ յամբ թրթուր-
ներ ծնե լով: Ձ վադ րութ յու նը կա տար-
վում է միայն սե ռա կիր նե րի կող մից 
աշ նա նը ծնած բեղմ նա վոր ված է գը: Ամ-
ռան ըն թաց քում կա ղամ բի լվի ճը տա լիս 
է  մինչև 16 սե րունդ:  Վ նա սա տո ւի դեմ 
պայ քա րի աշ խա տանք նե րը դառ նում 
են նպա տա կա հար մար, երբ կա ղամ բի 
ցան քա տա րա ծութ յան 5-10%-ը բնա-
կեց ված է լվի ճի մանր գա ղութ նե րով:

Շարունակելի

Մա սիս Սարգս յան,
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր
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ԵՐԵԿօՐՆԻԿ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ
Փ շոտ հա ղար ջե նին հա տապ-

տուղ նե րի թա գա վո րութ յան ա մե-
նաօգ տա կար ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից է։ Այս փշոտ թու փը դեռևս XI 
դա րում ա ճեց րել են վան քե րի այ-
գի նե րի մեջ։ իսկ XV դա րում ի վան 
3-րդ ցա րի ժա մա նակ այն հա սավ 
նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն։ 
հե տա գա յում  լայն տա րա ծում է  
գտել եվ րո պա յում։ Փ շոտ հա ղար-
ջե նու պտուղ նե րը լի նում են սպի-
տակ, կա նաչ, մուգ կար միր և նույ-
նիսկ սև գույ նի։

Այս հա տապ տու ղը ոչ միայն 
հա մեղ է, այլև` շատ օգ տա կար, ար
ժե քա վոր հատ կութ յուն ներ ու նի` 
հատ կա պես վառ կա նաչ, զմրուխ
տա գույն պտու ղը։ Սնն դի մեջ օգ
տա գործ վում է թարմ վի ճա կում, իսկ 
մթեր ման դեպ քում օգ տա գործ վում 
է հա սու նաց ման տար բեր փու լե
րում։ Փ շոտ հա ղար ջե նու պտուղ նե
րը հա րուստ են դյու րա մարս միկ րո 
ևմակ րոտարրե րով։ Վի տա մին Cի 
պա րու նա կութ յու նը պտուղ նե րի հա
սու նաց ման շրջա նում նվա զում է։ 
Պ տուղ ներն օգ տա գործ վում են ա վի
տա մի նո զի դեպ քում, ինչ պես նաև` 
ար յու նա տար ա նոթ նե րի ամ րապնդ
ման նպա տա կով: Այս հա տապ տու
ղը կար գա վո րում  է զար կե րա կա
յին ճնշու մը. հի պեր տո նիկ նե րի մոտ 
թեթ ևա կի ի ջեց նում է զար կե րա կա
յին ճնշու մը, իսկ հի պո տո նիկ նե րի 
մոտ, ընդ հա կա ռա կը` բարձ րաց նում 
է այն։ Փ շոտ հա ղար ջե նու պտուղ
ներն ու նեն ցա վազր կող, մի զա մուղ 
հատ կութ յուն ներ։ Այն հայտ նի է նաև 
հա կաու ռուց քա յին ազ դե ցութ յամբ։ 
Ա վե լորդ քա շի դեպ քում (որ պես 
հիմ ա կան մթերք՝ բեռ նա թափ ման) 
անհ րա ժեշտ է օր վա ըն թաց քում 
(12 շա բաթ ժամ կե տով) օգ տա գոր
ծել 100300 գրամ պտուղ ներ։ Փ շոտ 
հա ղար ջը վի տա մին նե րի և հան քա
յին նյու թե րի հա րուստ աղբ յուր է։ 

Օր գա նիզ մի մեջ պղնձի և ֆոս
ֆո րի պա կա սը կա րե լի է լրաց նել 
սննդի մեջ փշոտ հա ղար ջե նու հա
տապ տուղ ներն ընդգր կե լով: Հատ
կա պես խոր հուրդ է տրվում ե րե խա
նե րին և տա րեց նե րին, ո րոնք սա
կա վար յու նութ յամբ են տա ռա պում, 
և  ով քեր օր գա նիզ մում ֆոս ֆո րի և 
պղն ձի պա կաս ու նեն։

 Որ պես մի զա մուղ և լու ծո ղա
կան մի ջոց՝ կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
փշոտ հա ղար ջե նու ե փու կը։ Պատ
րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ է 1 
ճա շի գդալ պտուղ նե րի վրա լցնել 
200 մլ  եռ ջուրև 10 րո պե ե ռաց նել գո
լոր շու վրա (ջրա յին բաղ նիք)։ Թր մել 
15 րո պե։ Քա մել թան զի ֆով և խ մել 
օ րը 4 ան գամ` 1/4ա կան բա ժակ։ 
(ըմ պե լի քը կա րե լի է քաղց րաց նել 
մեղ րով կամ մու րա բա յի հյու թով)։ 

Հա կա ցուց ված է ստա մոք սի խոց, 
դիա րեա հի վան դութ յուն նե րի դեպ
քում։ Այս ե փու կը կա րե լի է օգ տա
գոր ծել քրո նիկ փոր կա պութ յան ժա
մա նակ՝ որ պես թույլ լու ծո ղա կան և 
ցա վազր կող մի ջոց։ Բուժ ման ժամ
կե տը՝ 2 շա բաթ։ Ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ փշոտ հա ղար ջե նին 
օգ տա գործ վել է մրսա ծութ յան հետ
ևան քով ա ռա ջա ցած հի վան դութ
յուն նե րի, ինչ պես նաև մաշ կա յին 
խնդիր նե րի դեպ քում։ Հին ժա մա
նակ նե րում կո կոր դի բոր բո քում
նե րի դեպ քում փշոտ հա ղար ջե նու 
թարմ հյու թը խառ նել են փոքր քա
նա կութ յամբ մեղ րի հետ և  օգ տա
գոր ծել որ պես հա կա բոր բո քա յին 
մի ջոց։ Իսկ սուր բնույ թի մաշ կա յին 
բոր բո քում ե րը (ցան, այր վածք ներ, 
ո րոնք ա ռա ջա ցել են թու նա վոր ծա
ղիկ նե րից) հնում բու ժում էին հա
սուն հա տապ տուղ նե րի թարմ հյու թը 
քա մե լով: Հա տապտ ղի թարմ հյու
թը նպաս տում է օր գա նիզ մից ծանր 
մե տաղ նե րի ա ղե րի հե ռաց մանն 
ու ճա ռա գայթ ման են թարկ ված հի
վանդ նե րին ա զա տում է դրա ազ դե
ցութ յու նից։ 

Ռուս հայտ նի կեն սա բան, Ի. 
Վ. Մի չու րի նը փշոտ հա ղար ջե նին 
ան վա նել է «հյու սի սա յին խա ղո ղ¦¦: 
Պ տուղ նե րի մեջ պա րու նակ վում են 
մինչև 60 մգ % C, B խմբի վի տա մին
ներ, A նա խա վի տա մին, մին չեւ 15 
% շա քար, կա լիում, յոդ, նատ րիում, 
ցինկ, կո բալտ, մար գա նեց, եր կաթ, 
կալ ցիում, պղինձ և շատ քա նա
կութ յամբ ֆոս ֆոր և ֆո լաթ թու, օր
գա նա կան թթու ներ` խնձո րա յին և 
կիտ րո նա յին, P վի տա մին:  Սա կա
վար յու նութ յամբ տա ռա պող նե րին 
խոր հուրդ է տրվում ա վե լի հա ճախ 
այս պտուղն օգ տա գոր ծել. ֆո լաթ
թուն ար յու նաս տեղծ հատ կութ յամբ 
է օժտ ված:  

Փ շոտ հա ղար ջը լե ղա զա տիչ 
և խո լես տե րի նի քա նա կը նվա զեց
նող հատ կութ յուն ու նի, ամ րաց նում 
է ար յան մա զա նոթ նե րը, Pակ տիվ 
միա ցութ յուն նե րի շնոր հիվ օգ տա
կար է հի պեր տո նիա յի, ա թե րոսկ
լե րո զի և  այլ սիրտա նո թա յին հի
վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար: 
Պ տու ղը և տերև ներն օգ տա գործ վել 
են որ պես հա կա տու բեր կուլ յո զա յին 
մի ջոց: Էկ զե մա յի և մաշ կա յին այլ 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում փշոտ 
հա ղարջ պետք է մշտա պես օգ տա
գոր ծել:  Հա ղար ջի թարմ պտղի մեծ 
քա նա կութ յամբ օգ տա գոր ծում օգ
նում է ա զատ վել մի զա պար կի և  
ե րի կամ ե րի բոր բո քում ե րից և քա
րե րից: Ճար պա կալ ման և ն յու թա
փո խա նա կութ յան խան գա րում ե րի 
ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է 34 շա
բաթ վա ըն թաց քում մեծ քա նա կութ
յամբ փշոտ հա ղար ջի թարմ պտուղ
ներ օգ տա գոր ծել:

 Սա կա վար յու նութ յան և նյար
դա յին գրգռվա ծութ յան դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է 2 ճա շի գդալ պտուղ
նե րը 25 մլ  եռջ րով ե փել 10 րո պե, 
թրմել 23 ժամ։ Բու ժիչ ե փու կին 
կա րե լի է մա քուր մեղր ա վե լաց
նել և օր վա ըն թաց քում օգ տա գոր
ծել որ պես սո վո րա կան ըմ պե լիք։ 
 

ե րե կօր նի կը (լատ՝ Hesperis) կա ղամ-
բազ գի նե րի խա չա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա-
նի քի եր կամ յա խո տա բույս է: Այն այ գե-
պան նե րին ա վե լի հայտ նի է հես պե րիս 
ան վամբ, ո րը հու նա րե նից թարգ մա նա-
բար նշա նա կում է գի շե րա յին, ե րե կո յան: 
Ծաղ կի մյուս ա նուն ներն են գի շե րա յին 
մա նու շակ, գի շե րա յին մատ րո նա, ե րե-
կօ րիկ կով կաս յան, կա նա ցի հես պե րիս: 
Ս րան ցից ա ռա վել տա րած վա ծը գի շե րա-
յին մատ րո նան է: հ նա գույն ժա մա նակ-
նե րում  ծա ղիկն այդ պես է ան վան վել այն 
պատ ճա ռով, որ ա վե լի հո տա վետ է դար-
ձել ե րե կո յան և գի շե րա յին ժա մե րին: Ցե-
րե կա յին ժա մե րին այն հոտ գրե թե չու նի, 
իսկ ե րե կո յան այն բու րում է նույ նիսկ 10 մ 
հե ռա վո րութ յան վրա, շատ հա ճախ` խո-
նավ ու ջերմ ե ղա նակ նե րին:

 Հես պե րի սը մտնում է այն բույ սե րի խմբի 
մեջ, ո րոնց մա սին նկա րագ րութ յա նը կա րե լի 
է հան դի պել ա ռա ջին գրա վոր բու սա բա նա
կան աղբ յուր նե րում: Հայ րե նի քը հա մար վում 
է Ա սիան և Եվ րո պան: Եվ րո պա յում ե րե կօր
նիկ սկսել են մշա կել 16րդ դա րի կե սե րին: 
Հատ կան շա կան է, որ այն ե ղել է ֆրան սիա
կան թա գու հի Մա րիա Ան տու ա նե տա յի ա մե
նա սի րած ծա ղի կը: ԱՄՆում գի շե րա յին մա
նու շա կի ծա ղիկ նե րը հայտն վել են 17րդ դա
րում, իսկ ՌԴում` հայտ նի է դառ նում 18րդ 
դա րի կե սե րին: Դա րեր ա ռաջ, երբ զար գա
ցած էր միայն տե ղա կան բույ սե րի մշա կութ
յու նը, շատ հա ճախ այ գի նե րում ա ճեց վել են 
ե րե կօր նիկ ներ, ոչ այն քան գե ղեց կութ յան, 
որ քան` հո տա վե տութ յան հա մար: Տա րած
ված է գրե թե բո լոր մար զե րում: Ա ճում է ան
տառ նե րում, մար գա գե տին նե րում, թփուտ
նե րում, քար քա րոտ լան ջե րում, բնա կա վայ

րե րում:
Ցո ղու նը պարզ է, ճյու ղա վոր վող՝ գեղ ձա

յին մա զիկ նե րով պատ ված, բարձր՝ 30120 
սմ: Տերև նե րը հեր թա դիր են, սղո ցաեզր: 
Ծաղ կա բույ լը հաս կան ման ող կույզ է, ծա
ղիկ նե րը՝ դեղ նա գույն, սպի տակ, բաց մա
նու շա կա գույն, վար դա գույն: Ծաղ կում է 
մա յիսհու նի սին: Պ տու ղը եր կարգծաձև 
բաց վող կամ չբաց վող պա տիճ է: Սեր մե րը 
յու ղա տու են, պա րու նա կում են սա պո նին
ներ, ե թե րա յու ղեր, ճար պեր, ֆլա վո նիդ ներ, 
ալ կա լոիդ ներ և  այլն:

Տերև նե րի և սեր մե րի պատ րաս տուկ նե րը 
մի զա մուղ և քրտ նա բեր են: Սնն դի մեջ օգ
տա գործ վում են աղ ցան ներ պատ րաս տե լիս: 

Բույ սի ճիշտ ա ճեց ման պայ ման նե րը
Ծաղ կի ա ճեց ման հա մար անհ րա ժեշտ 

է բա րե բեր և խո նավ պայ ման ներ ստեղ
ծել:  Թ թու և չոր հո
ղե րը վա նում են բույ
սին: Դ րանք դառ նում 
են փոքր, պա կա սում է 
ծաղկ ման ու փթթման 
ին տեն սի վութ յունն ու 
եր կա րա կե ցութ յու նը: 
Ար մատ նե րը խո րա թա
փանց չեն: Մ շակ վող 
հո ղի խո րութ յու նը 15 սմ  
է: Տնկ ման վայ րը ցան
կա լի է լի նի ար ևա յին, 
մութ վայ րե րում կա րող 
է չա ճել:

Ո ռո գու մը բույ սի 
հա մար շատ կար ևոր 
է, քան զի ե րաշ տի պայ

ման նե րում այն չի ա ճում: Բույ սը ցրտա դի
մակ ցուն է և ձմ ռա նը լրա ցու ցիչ պայ ման ներ 
պետք չէ ստեղ ծել պա հե լու հա մար: Բույ սը 
կա րե լի է տնկել և սեր մե րի մի ջո ցով: Քա նի 
որ ա ռան ձին ա ճող բույ սերն այդ քան էլ լավ 
չեն ա ճում, հա ճե լի կլի նի, ե թե դրանք ա ճեց
վեն մշտա կան: Ա ճեց մամբ կամ մշա կութ
յամբ զբաղ վե լու հա մար կար ևոր է հի շել, 
որ այն պատ կա նում է կա ղամ բազ գի նե րին 
ու նրան կա րող են վնա սել կա ղամ բազ գի
նե րին բնո րոշ  բո լոր հի վան դութ յուն ներն 
ու վնա սա տու նե րը: Տե ղա փո խութ յուն նե րը 
չեն վնա սում բույ սին, ե թե ճիշտ են ար վում: 
Հա ճե լի բույ րի շնոր հիվ այն օգ տա գործ վում 
է օ ծա նե լիք նե րի պատ րաստ ման մեջ, ինչ
պես նաև յու րա հա տուկ տեսք է տա լիս յու
րա քանչ յուր ծաղ կեփն ջի:

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