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 Կա ռա վա րութ յան նիս տում վար չա պե տը դի մել է ներ կա նե
րին. §Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յունն այ սօր հրա
պա րա կել է ա ռա ջին կի սամ յա կի տնտե սա կան ա ճի ցու ցա նի շե
րը: Ա ռա ջին ե ռամս յա կում, ըստ ճշգրտված տվյալ նե րի, ու նե ցել 
ենք ՀՆԱի 2,5 տո կոս, իսկ երկ րորդ ե ռամս յա կում 5,1 տո կոս 
տնտե սա կան աճ, արդ յուն քում ու նենք շուրջ 4 տո կոս կի սամ
յա կա յին տնտե սա կան աճ: Ար տերկ րից ե կող տրանս ֆերտ նե
րի էա կան նվազ ման պա րա գա յում հատ կա պես կար ևոր վում է 
գյու ղատն տե սա կան ո լոր տում ար ձա նագր ված ա ճը, ո րը լրջո
րեն մեղ մում է ար տա քին գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված մեր 
քա ղա քա ցի նե րի գնո ղու նա կութ յան կո րուս տը, ինչ պես նաև 
մեր ար տա հան ման բազ մա զա նութ յու նը: Մենք այ սօր ապ
րանք ենք ար տա հա նում ա վե լի շատ երկր ներ: Հանձ նա րա րում 
եմ տնտե սութ յան ո լոր տի բո լոր գե րա տես չութ յուն նե րին՝ հան
րութ յա նը ման րա մասն ներ կա յաց նել կի սամ յա կի տնտե սա կան 
արդ յունք նե րը¦:

¾ç 6 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն Ա րա րա տի մար զի Մա սիս հա մայն
քում մաս նակ ցել է հայի րա նա կան հա մա տեղ §Ոս կե կա ցին¦ ըն կե րութ յան կող մից հիմ նադր ված 
սպան դա նո ցի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ՀՀում Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան պա րոն Մո համ մադ Ռեի սին, Ա րա րա տի մարզ
պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը, այլ հյու րեր և պաշ տո նա տար ան ձինք:

Ս պան դա նո ցը զբա ղեց նում է 2400 մ2 տա րածք և  ու նի բո լոր անհ րա ժեշտ սառ նա րա նա յին սար
քա վո րում նե րը` մսի պահ պա նութ յու նը ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այն մեկ հեր թա փո խում կա րող է 
մոր թի են թար կել 1000 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր և մինչև 200 գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ընդգ ծել է սպան դա նո ցի կա
ռուց ման կար ևո րութ յու նը` Հա յաս տա նում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց ման հա մար: 
§ Շա հա գործ ման է հանձն վել հա նա րա պե տութ յու նում ա մե նա խո շոր սպան դա նո ցը. արդ յուն քում 
հնա րա վոր կդառ նա մե ծաց նել դե պի հար ևան եր կիր` հատ կա պես ոչ խա րի մսի ար տա հան ման ծա
վալ նե րը, ին չը կնպաս տի մեր երկ րում ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տի զար գաց մա նը¦,  ն շել է  նա
խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ սպան դա նո ցում մորթն ի րա կա նաց վե լու է մու սուլ մա նա կան 
§հա լալ¦ կա նոն նե րի հա մա ձայն, ին չը մե ծա պես կնպաս տի դե պի մու սուլ մա նա կան երկր ներ ոչ
խա րի մսի ար տա հան ման խնդրի լուծ մա նը: Նա խա րարն իր խոս քում կար ևո րել է նաև խե լա միտ 
գնի սահ ման ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, ո րը եր կուս տեք շա հա վետ կլի նի։
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Շահագործման է հանձնվել հանրապետության 
ամենախոշոր սպանդանոցը

Գյուղատնտեսական նշանակության նոր տարածքներ
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել 

է Կո տայ քի մար զի պտղա տու այ գի ներ և հետ ևել է նո րա կա ռույց ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նում 
ի րա կա նաց վող շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին:

 Նա խա րա րը, մարզ պետ Կա րա պետ Գու լո յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, նախ մեկ նել է Ա լա փարս հա
մայնք, որ տեղ ե ղել է Սեր գեյ Գ րի գոր յա նի կող մից 5 հեկ տա րի վրա հիմն ված ազն վա մո րու այ գում, 
ո րից 2 հեկ տա րը մշակ վում է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան գյու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա կի ա ջակ ցութ յամբ։ Ըն կե րութ յան տնօ րե նի խոս քով` այ գում 
մեկ հեկ տա րի բեր քատ վութ յու նը կազ մում է 45 տոն նա բերք, ար տադ րանքն ի րաց վում է հիմ նա
կա նում §Թա մա րա ֆրուտ¦ ըն կե րութ յան կող մից, ինչ պես նաև ներ քին շու կա յում: Նա խա րարն իր 
հեր թին նպա տա կա հար մար է հա մա րել հնա րա վո րութ յան դեպ քում տե ղում կազ մա կեր պել նաև 
պատ րաս տի ար տադ րան քի փա թե թա վոր ման գոր ծըն թա ցը, իսկ կարկ տա հա րութ յուն նե րից խու
սա փե լու հա մար տե ղադ րել հա կա կարկ տա յին ցան ցեր:

Այ նու հետև նա խա րարն այ ցե լել է Նոր Գե ղի հա մայն քի 20 հեկ տա րի վրա հիմն ված խնձո րի 
այ գի ներ, ո րոնց մշա կումն ի րա կա նաց վում է 5 սե փան կա նա տե րե րի կող մից ստեղծ ված կոո պե րա
տի վի կող մից: Կոո պե րա տի վի ան դամ Սա շա Հով հան նիս յա նը տե ղե կաց րել է, որ այ գում մշակ վում 
է յոթ սոր տի խնձոր. սեպ տեմ բե րի վեր ջին կսկսվի բեր քա հա վա քը, ար տադ րանքն ի րաց վում է հա
նա րա պե տութ յու նում և ռու սա կան շու կա յում։

 Նա խա րա րը Նոր Գե ղի հա մայն քում ե ղել է 3.2 հեկ տա րի վրա կա ռուց վող ե լա կի ար տադ րութ
յան ջեր մո ցա յին տնտե սութ յու նում: Կեն սա տեխ նո լոգ Ա րամ Ղ ևոնդ յա նի տե ղե կաց մամբ, ե լա կի 
սա ծիլ ներն օ րերս կներկր վեն Հո լան դիա յից, ե լա կի ա ճե ցու մը կա տար վե լու է ան հող ա ճեց ման ժա
մա նա կա կից ե ղա նա կով: Այս տեղ ար տադր վող ե լա կի ի րա ցու մը նա խա տես վում է կազ մա կեր պել 
ինչ պես ներ քին շու կա յում, այն պես էլ ար տերկ րում:
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Կարկուտից և ուժեղ քամուց վնասված այգիներում 
անհրաժեշտ է`

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ

 Ան հա պաղ բարձ րաց նել վա զի հո ղի վրա ըն կած հատ
ված նե րը, տե ղադ րել հե նակ ներ, ստեղ ծել պայ ման ներ` բնա
կան օ դա փո խութ յան ա պա հով ման հա մար

 Կտ րել ու հե ռաց նել վա զի ու ժեղ վնաս ված մա տե րը, վե
րա կանգն ման ոչ են թա կա շվե րը և խիստ վնաս ված ող կույզ
նե րը 

 Ող կույզ նե րի փտու մը կան խե լու հա մար (ո րը շատ հա
վա նա կան է) խոր հուրդ է տրվում այ գի նե րը սրսկել Բոտ րա նի 
1,0  1,5 կգ/ հա նոր մա յով կամ Տել դո րի 1,0 կգ/ հա նոր մա յով:

Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում խա ղո ղի այ գի նե րում 
նկատ վում է մոխ րա գույն փտում հի վան դութ յան ա ռան ձին 
օ ջախ ներ, իսկ ո րոշ տե ղե րում` ող կույզ նե րի փտման ա վե լի 
հա ճա խա կի հան դի պող դեպ քեր: Օ ջա խա յին վա րա կի դեպ
քում բու ժում նե րը կա րե լի է կա տա րել ձեռ քի սրսկիչ նե րով` 
սրսկե լով միայն վա րակ ված վա զե րը, իսկ մաս սա յա կան վա
րա կի դեպ քում կա տա րել հա մա տա րած սրսկում ներ` օգ տա
գոր ծե լով Բոտ րան 1,0  1,5 կգ/ հա կամ` Տել դոր 1,0 կգ/ հա:

Իսկ ե թե նկատ վում են նաև խա ղո ղի ալ րա ցո ղի հետ քեր, 
ա պա ցան կա լի է սրսկու մը կա տա րել Զա տո կամ Զա տո սթար 
թու նա քի մի կատ նե րից որ ևէ մե կի 0,40,6 կգ/ հա նոր մա յով:

* * *

 Կար տո ֆի լի սպաս վող բեր քի և ներ կա յիս գնե րի վե րա բեր
յալ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը տե ղե կաց
նում է, որ հան րա պե տութ յու նում սե փա կան ար տադ րութ յան 
հաշ վին ոչ միայն բա վա րար վում է ներ քին սպառ ման ամ բողջ 
պա հան ջար կը, այլև հնա րա վո րութ յուն ներ են ստեղծ վում ար
տա հա նում նե րի հա մար։ Այդ ա ռու մով բա ցա ռութ յուն չէ նաև 
ըն թա ցիկ տա րին։   Ա րա րատ յան հար թա վայ րում մշակ վում 
են կար տո ֆի լի վա ղա հաս սոր տեր, ո րոնց բեր քա հա վա քը 
սկսվում է  ապ րիլ ամ սից և  ա վարտ վում հու լի սին։   Հան րա պե
տութ յան բարձ րա դիր գո տում հիմ նա կա նում մշակ վում են ու
շա հաս սոր տեր, ո րոնց մաս սա յա կան բեր քա հա վա քը սկսվում 
է սեպ տեմ բե րի կե սե րից,  իսկ նույն գո տու հա մե մա տութ յամբ 
ցած րա դիր հատ ված նե րում մշակ վող մի ջա հաս և մի ջու շա հաս 
սոր տե րի  բեր քա հա վաքն ար դեն  մեկ նար կել է։   Ս տաց վում 
է այս պես, որ ամ բողջ օ գոս տոս ամս վա ըն թաց քում, սե զո նի 
հետ պայ մա նա վոր ված, խա թար վում է շու կա յում կար տո ֆի
լի բա վա րար մա տա կա րա րու մը, որն էլ հան գեց նում է ժա
մա նա կա վոր գնա ճի։ Վս տա հեց նում ենք հան րա պե տութ յան 
սպա ռող նե րին, որ մինչև սեպ տեմ բեր ամս վա ա ռա ջին կե սը 
շու կա յում աս տի ճա նա բար կդիտ վի կար տո ֆի լի գնան կում, 
իսկ ամս վա վեր ջում գի նը կհա վա սար վի նա խորդ տա րի նե րի 
մա կար դա կին։   Նա խա րա րութ յու նը վե րահս կում է ի րա վի ճա
կը և հա վաս տիաց նում, որ ա ռա ջի կա յում ար դեն կար տո ֆի լի 
շու կա յում կդիտ վեն դրա կան փո փո խութ յուն ներ։ 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յո ւն
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1Å     

Ներկրվել է աշնանացան ցորենի 
սուպերէլիտային սերմացու

§Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ցո րե նի սերմ նա բու
ծութ յան և սեր մար տադ րութ յան զար գաց ման ծրագ րի¦ շրջա
նակ նե րում, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից §Սեր մե րի գոր ծա
կա լութ յուն¦ ՊՈԱԿի կող մից հան րա պե տութ յուն է ներկրկ վել 
40 տոն նա աշ նա նա ցան ցո րե նի սու պե րէ լի տա յին սեր մա ցո ւի 
խմբա քա նա կը։ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յանն այ ցե լել է Մա սի սում գտնվող պա հեստ և  ան ձամբ 
հետ ևել աշ նա նա ցան ցո րե նի սեր մա ցո ւի բեռ նա թափ ման և 
բաշխ ման գոր ծըն թա ցին:

Ներկր ված սեր մա ցուն հատ կաց վե լու է Շի րա կի, Լո ռու, Ս յու
նի քի և Գե ղար քու նի քի մար զե րի ցո րե նի սերմ նա բու ծութ յամբ 
զբաղ վող այն ֆեր մեր նե րին, ո րոնք նախ կի նում ընդգրկ ված են 
ե ղել նշված ծրագ րում և  ու նեն յոթ և  ա վե լի հեկ տար ջրո վի վա
րե լա հո ղեր: Ներկր ված սեր մա ցո ւից ակն կալ վում է ստա նալ մեկ 
հեկ տա րից նվա զա գույ նը 50 ցենտ ներ ցո րե նի բերք: Սեր մա ցո ւի 
մի մա սը կտրա մադր վի §Գ յում րիի սե լեկ ցիոն կա յան¦ ՓԲԸին:

 Սեր մա ցուն տրա մադր վել է շա հա ռու նե րին 2015 թվա կա
նի աշ նա նա ցա նի աշ խա տանք նե րը ժա մա նա կին կա տա րե լու, 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ու հա մա խառն բեր քի ծա վալ նե րի և 
գ յու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի 
ե կա մուտ նե րի ա վե լաց ման նպա տա կով:

§Ծ րագ րի շնոր հիվ վեր ջին հինգ տա րի նե րին սերմ նա բու
ծութ յան ո լոր տում մեզ հա ջող վել է հաս նել բարձր արդ յունք նե
րի. միայն այս տա րի հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի շուրջ 11 
հա զար հեկ տար լրա ցու ցիչ ա վել ցանք է ի րա կա նաց վել: Ցո րե նի 
մի ջին բեր քատ վութ յու նը, մեկ հեկ տա րի հաշ վով, 2014 թվա կա
նին ա վե լա ցել է 83 տո կո սով, իսկ 2015 թվա կա նին բեր քի հա
մա խառն ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը կգե րա զան ցեն նա խորդ 
տար վա մա կար դա կը¦,  նշել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Ադ րա դառ նա լով հա ցա հա տի կի բեր քա հա վա քի աշ խա
տանք նե րին՝ նա խա րա րը նշել է, որ դրանք կա վարտ վեն 10 օր
վա ըն թաց քում, ակն կալ վում է, որ այս տա րի կգե րա զանց վեն 
վե րոգր յալ ցու ցա նիշ նե րը։  Նա խա րա րը հա վե լել է, որ ըն թա ցիկ 
տա րում աշ նա նա ցան ցո րե նի պա հան ջար կը մար զե րի կող մից 
կազ մում է 3 875 տոն նա:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան § Սեր մե րի գոր
ծա կա լութ յուն¦ ՊՈԱԿի տնօ րեն Վ լա դի միր Մա նուկ յա նը զե կու
ցել է նա խա րա րին, որ ծրագ րով նա խա տես ված է հան րա պե
տութ յուն ներկ րել 1509 տոն նա ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան և 40 
տոն նա սու պե ր է լի տա սեր մեր, ո րից օ գոս տո սի 31ի դրութ յամբ 
ար դեն ներ մուծ վել է 1300 տոն նա ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան և 
40 տոն նա սու պե րէ լի տար սեր մեր: Մ նա ցած խմբա քա նա կը հան
րա պե տութ յուն կհասնի մինչև սեպ տեմ բե րի 8ը:

 Ֆեր մեր Վ ռամ Գ յուլ զադ յա նը, ով ար դեն 4 տա րի է, ինչ ծրագ
րի շա հա ռու նե րից է, հա ջող ված է հա մա րում այս ծրա գի րը և 
ն շում է, որ ձեռք բեր ված է լի տա յին սեր մա ցո ւից հեկ տա րից մի ջի
նը 7 տոն նա բերք է ստա ցել։ Սեր մա ցուն հատ կաց վում է գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին` հա ջորդ տա րի բեր քա հա վա քից 
հե տո 1:2 փոխ հա րա բե րութ յամբ աշ նա նա ցան ցո րե նի է լի տա 
սեր մա ցո ւի վե րա դար ձի պայ մա նով:
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Շահագործման է հանձնվել հանրապետության 
ամենախոշոր սպանդանոցը

Ա վար տե լով իր խոս քը` Սեր գո Կա րա պետ յա նը վստա հեց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յու նը հնա րա վո րինս կա ջակ ցի նո րա կա ռույց սպան դա նո ցի ա մե նօր յա աշ խա տանք նե
րի կազ մա կերպ ման հար ցում:

Ըն կե րութ յան հա մա սե փա կա նա տեր Ար մոնդ Հախ վերդ յանն իր հեր թին նշել է, որ մինչև տա րե
վերջ շա հա գործ ման կհանձն վի նաև աշ խա տան քա յին մեկ հեր թա փո խում մինչև 200 գլուխ խո շոր 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոր թը կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցող հոս քա գի ծը:

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Մո համ մադ Ռեի սին 
ընդգ ծել է, որ հայ կա կան մսամ թերքն իր հա մա յին բարձր հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ ի րա նա կան 
շու կա յում ու նի մեծ պա հան ջարկ, և ս պան դա նո ցի բա ցու մը թույլ կտա Հա յաս տա նից ար տա հա նել 
ո րակ յալ մսամ թերք: Դես պա նը չի բա ցա ռել, որ հե տա գա յում Հա յաս տա նի այլ մար զե րում ևս հ նա
րա վոր է հիմն վեն նույն ե ղա նա կով մորթ ի րա կա նաց նող այլ սպան դա նոց ներ:  

 Մինչ այժմ Մա սի սի սպան դա նո ցում փորձ նա կան մոր թի են են թարկ վել հան րա պե տութ յան 
տար բեր մար զե րից, ա ռա վե լա պես Ս յու նի քից ներկր ված ա վե լի քան 700 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի ներ: 

1Å     
Գյուղատնտեսական նշանակության նոր տարածքներ

 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ուղ ևոր վել է նաև Ա բով յան քա ղա քում գոր ծող եվ րո պա
կան ար տադ րութ յան նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած սնկի ար տադ րութ յան և վե րամ
շակ ման §Ա ռողջ սունկ¦ ՍՊԸ: Սն կի ար տադ րա մա սում նա խա րա րի շրջայ ցի ըն թաց քում ըն կե
րութ յան տնօ րեն Ա րեգ Ա զո յա նը տե ղե կաց րել է, որ վեր ջին տա րի նե րին այս տեղ ար ձա նագր վել է 
պատ րաս տի հում քի, թարմ սնկի և սն կի պա հա ծո նե րի ար տա հան ման դի նա միկ աճ` անց յալ մեկ 
տար վա ըն թաց քում հա տե լով 1 մի լիարդ դրա մի ար տա հան ման շե մը: Նա նաև հա վե լել է, որ ըն

կե րութ յու նում ար տադր վում են թարմ 
շամ պին յոն, կա խա սունկ և պոր տո բել
լո տե սա կի սնկեր, տա րե կան ար տադ
րութ յան ծա վա լը կազ մում է շուրջ 960 
տոն նա: 

Ամ փո փե լով այ ցի արդ յունք նե րը` 
նա խա րա րը նշել է, որ 2015 թվա կա նին 
մար զի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
զգա լի աճ է գրանց վել: §Այս տա րի բա
րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղծ վել 
Կո տայ քի մար զում գյու ղատն տե սութ
յան զար գաց ման հա մար, սպաս վում 
է հա ցա հա տի կի, մրգի և հա տապտ
ղի բարձր բերք: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
մար զի վեր ջին տա րի նե րի ա մե նա մեծ 
ձեռք բե րում նե րից է վա րե լա հո ղե րի 
մշա կութ յան ծա վալ նե րի ա ճը, ին չի 

արդ յուն քում 2015 թվա կա նին մար զում մշակ վել է 18021 հա վա րե լա հող` նա խորդ տար վա նից 
գրե թե հա զար հեկ տա րով ա վե լի: Հա մոզ ված եմ, որ Կո տայ քի մար զում մշակ վող հո ղե րի ծա վա լը 
տա րեց տա րի կշա րու նա կի ա վե լա նալ¦, ն շել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

 Նա խա րա րը նաև գո հու նա կութ յուն է հայտ նել մար զում ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի 
ա րագ զար գաց մամբ և պտ ղա տու այ գի ներ հիմ նե լու կա պակ ցութ յամբ` շեշ տե լով, որ այս եր կու 
ճյու ղե րը շատ կար ևոր ու հե ռան կա րա յին նշա նա կութ յուն ու նեն մեր հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան ո լոր տի հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այ ցով մեկ նել է 
Ա րա րա տի մար զի մի շարք հա մայնք ներ` ծա նո թա նա լու օ գոս տո սի 22ին տե ղա ցած ու ժեղ կար կու
տից տու ժած հա մայնք նե րի կրած վնաս նե րին:   

Սկզ բում նա խա րա րը, Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է 
բնա կան ա ղե տից ա մե նա շա տը տու ժած Շա հում յան հա մայնք, տե ղում ծա նո թա ցել վնա սի ի րա
կան չա փե րին:   Այ նու հետև նա
խա րարն ուղ ևոր վել է կարկ տա
հա րութ յու նից վնաս ներ կրած 
Այ գե զարդ, Այ գե պատ, Վե րին 
Ար տա շատ և Ոս տան հա մայնք
ներ: Տու ժած բո լոր տնտե սութ
յուն նե րում նա խա րա րը զրու ցել է 
գյու ղա ցի նե րի հետ, նշել, որ կար
կու տի պատ ճա ռած վնաս նե րը 
հաշ վար կե լու հա մար ստեղծ վել 
են հա մա պա տաս խան հանձ նա
ժո ղով ներ, ո րոնց աշ խա տան քի 
արդ յունք ներն ամ փո փու մից հե
տո կներ կա յաց վեն ՀՀ կա ռա վա
րութ յուն:  § Հի մա ա ռաջ նա հերթ 
խնդիր նե րից է վե րա կանգ նել 
կարկ տա հար ված այ գի նե րը, որ
պես զի հա ջորդ տա րի հա ջող վի 
լիար ժեք բերք ա պա հո վել¦, ն շել 
է իր խոս քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ ա ռա ջի կա յում 
կա ռա վա րութ յու նում կննարկ վի վար կե րի հե տաձգ ման հար ցը և կ ցու ցա բեր վի ան հա տա կան մո
տե ցում։  

Ընդ հա նուր առ մամբ, Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զում կարկ տա հա րութ յան արդ յուն քում տար
բեր չա փի վնաս ներ է կրել շուրջ 16 հա մայնք, իսկ Շի րա կի մար զում` 3 հա մայնք:

Èð²îìàôÂÚàôÜ
ՀՀ ԳՆ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա

յութ յու նը, սահ մա նա յին վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում, 
ար գե լել է Հնդ կաս տա նից Rajdhani ըն կե րութ յան ար տադ
րութ յան դե ղին սի սե ռի, Rajdhani SELECT ըն կե րութ յան ար
տադ րութ յան ռա ֆի նաց ված, մանր ա ղա ցած ցո րե նի սպի տակ 
ալ յու րի և ս պի տա կա ձա վա րի, ինչ պես նաև AASHIRVAAD ըն
կե րութ յան ար տադ րութ յան ցո րե նի թե փով ալ յու րի ներ մու
ծու մը Հա յաս տան: 

Ընդ հա նուր 800 կգ քա շով նշված խմբա քա նակ նե րի պի
տա նիութ յան ժամ կետ նե րը լրա ցել են օգս տոս ամս վա վեր ջին:

ՍԱՊԾ լրատ վա կան ծա ռա յութ յու նից հայտ նում են, որ 
բե ռի ներ մու ծումն ար գել վել է՝ հա մա ձայն §Սնն դամ թեր քի 
անվ տան գութ յան մա սին¦ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի, ո րով ար գել վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
տա րածք ներ մու ծել սննդամ թերք, ե թե ընդ հա նուր պի տա
նիութ յան ժամ կե տի լրա նա լուն մնա ցել է 30 օ րից քիչ կամ 
ա ռա վե լա գույ նը 120 օր պի տա նիութ յան ժամ կետ ու նե ցող 
ապ րան քա տե սակ նե րի դեպ քում՝ մեկ քա ռոր դից պա կաս ժամ
կետ: 
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ՄիջազԳայիՆ բորսաՆերուՄ եՎ աՇխարհի որոՇ երԿրՆերուՄ Կաթի, Չեդդեր տեսաԿի պաՆրի 
եՎ ցորեՆի ԳՆերի Վերաբերյալ
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Կաթի գների վերաբերյալ
Աշ խար հում յու րա քանչ յուր տա րի ար տադր վում է մոտ 750 մլն. տոն նա կաթ, 

ո րից շուրջ 638 մլն. տոն նան` կո վի կաթ է։ 
 Մի ջազ գա յին բոր սա նե րում նկատ վել է III կար գի կա թի գնե րի ան կում։ 

NASDAQ բոր սա յում III կար գի կա թի գի նը 2014թ. հա մե մատ նվա զել է շուրջ 
10.3%։ Հա մա ձայն կան խա տե սում նե րի` սպաս վում է, որ մինչև տա րե վերջ կա թի 
գի նը մի ջազ գա յին բոր սա նե րում կնվա զի ևս 21.5%։

Ն վա զու մը պայ մա նա վոր ված է յու րա քանչ յուր տա րի աշ խար հում կա թի ար
տադ րութ յան ծա վալ նե րի 12 %ի ա վե լաց մամբ, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է 
կա թի ա վել ցուկ։

 Միև նույն ժա մա նակ հարկ է նշել, որ ԵՄ երկր նե րի դեմ Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան կող մից պատ ժա մի ջոց նե րի շա րու նա կումն ա ռա ջաց րել է կաթ նա յին ար
տադ րան քի ա վել ցուկ, և ԵՄ երկր նե րը ստիպ ված են սպառ ման նոր շու կա ներ 
գտնել։

ԵՄ ո րոշ երկր նե րում կա թի գնե րի դի նա մի կան
 20142015թթ. հու նիս ամս վա դրութ յամբ

դրամ/կգ

Ինչ պես եր ևում է, ԵՄ երկր նե րում կա թի գնե րը, նա խորդ տար վա հա մե մատ, 
նվա զել են։ ԵՄ երկր նե րում կա թի գի նը մեկ տար վա ըն թաց քում նվա զել է մինչև 
30.9%։ Աղ յու սա կում նշված ԵՄ երկր նե րում կա թի մի ջի նաց ված գի նը 2014թ. 
կազ մել է 173 դրամ` 1կգ հա մար, իսկ 2015թ.` 127 դրամ։ Այս պի սով` աղ յու սա կում 
նշված ԵՄ երկր նե րում մեկ տար վա ըն թաց քում կա թի գի նը մի ջի նում նվա զել է 
26.5% կամ 46 դրամ:

 Նոր Զե լան դիա յում կա թի գի նը 2015թ. միայն մա յիս ամ սին նվա զել է 5.9%ով, 
իսկ մեկ տար վա ըն թաց քում այն նվա զել է մոտ 42%ով։ Ն մա նա տիպ ի րա վի ճակ է 
նաև կաթ ար տադ րող խո շո րա գույն երկր ներ հա մար վող Ավստ րա լիա յում և ԱՄՆ
ում։ Օ րի նակ` Ավստ րա լիա յում կա թի գի նը նվա զել է ըն դա մե նը 12%ով, իսկ ԱՄՆ
ում 11%ով՝ կազ մե լով 36,2 ցենտ` 1 կգ հա մար  կամ 173 դրամ։

  Կա թի մի ջազ գա յին գնե րի ան կումն իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն է թո
ղել նաև Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան (այ սու հետ՝ ԵՏՄ) երկր նե րի կա թի 
գնե րի վրա։ ԵՏՄ երկր նե րում կա թի գնե րը, նա խորդ տար վա հա մե մատ, նվա զել 
են։ ԵՏՄ երկր նե րում կա թի մի ջի նաց ված գի նը 2014թ. կազ մել է 165 դրամ` 1կգ 
հա մար, իսկ 2015թ.` 138.5 դրամ։ ԵՏՄ երկր նե րում մեկ տար վա ըն թաց քում կա թի 
գի նը մի ջի նում նվա զել է 13.75% կամ 26.5 դրամ: 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար ևան երկր նե րում նույն պես նկատ վում է 
կա թի գնե րի ան կում։ Մաս նա վո րա պես, Թուր քիա յում, 2014թ. հա մե մատ, 2015թ. 
կա թի գի նը նվա զել է 9.8% և կազ մել է 138 դրամ/կգ։

պանրի գների վերաբերյալ
Որոշ երկրներում պանրի (Չեդդեր) գները՝ 
20142015թթ. օգոստոս ամսվա դրությամբ

                                                                      դոլար/կգ

Ինչպես երևում է աղյուսակից, Չեդդեր տեսակի պանրի գները նույնպես նվազել 
են։ Նվազման պատճառներից մեկը կաթի գների անկումն է համաշխարհային 
շուկայում։

 

ցորենի գների վերաբերյալ 
Աշխարհում յուրաքանչյուր տարի արտադրվում է մոտ 725 մլն. տոննա ցորեն։  

Ցորենի գները միջազգային շուկաներում՝ համաձայն INDEXMUNDIի տվյալների։
 
 

*INDEXMUNDIի տվյալ նե րը կազմ ված են Հա մաշ խար հա յին բան կի տվյալ նե րի հի
ման վրա։

Ինչ պես եր ևում է գծա պատ կե րից, մեկ տար վա ըն թաց քում գրանց վել է ցո րե
նի գնե րի ան կում։ Մեկ տար վա ըն թաց քում ցո րե նի գի նը նվա զել է շուրջ 14.5%։ 
2015թ. հուն վար ամ սից սկսած ցո րե նի գնի նվազ ման պատ ճառ են հան դի սա ցել 
մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից բարձ բեր քի վե րա բեր յալ կա տա րած 
կան խա տե սում նե րը։

ՌԴ հա րա վա յին հատ վա ծում ցո րե նի գներն աս տի ճա նա բար ան կում են ապ
րել։ Հու լի սի 10ին ար ձա նագր ված գի նը 11.1%ով ցածր է ապ րի լի 10ին ար ձա
նագր ված գնից։ Գ նա յին նման տա տա նու մը, պայ մա նա վոր ված է ինչ պես 2014թ. 
ցո րե նի ան նա խա դեպ բեր քով, այն պես էլ Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ յան վա րած 
հա տուկ քա ղա քա կա նութ յամբ։ Մաս նա վո րա պես, ՌԴ կա ռա վա րութ յու նը ըն թա
ցիկ տար վա մա յի սին ո րո շում է ըն դու նել 2015թ. մա յի սի 15ից վե րաց նել երկ րից 
ար տա հան վող ցո րե նի վրա դեռևս նա խորդ տար վա նից սահ ման ված մաք սա
տուր քը, ին չը ևս բ նա կա նո րեն է ազ դել ցո րե նի գնի նվազ ման վրա։ Ներ կա յումս 
ռու սաս տան յան շու կա յում (հա րա վա յին հատ ված) 1 տոն նա ցո րե նի ար ժե քը  
77748 դրամ է (1 ռուբ լին = է 6.82 դրամ)։

Աշ խար հում ցո րե նի զգա լի մա սը հա մաշ խար հա յին մի քա նի խո շոր բոր սա
նե րի (CBOT, MATIF, LIFFE և  այլն) մի ջո ցով վա ճառ վում է աշ խար հում ցո րե նի 
պա հան ջարկ ու նե ցող երկր նե րին։ Այդ բոր սա նե րում, 2014թ. հա մե մատ, 2015թ. 
նույն պես գրանց վել է գնե րի ան կում։ 

Ցո րե նի գնան շում նե րի դի նա մի կան հա մաշ խար հա յին բոր սա նե րում` 
20142015թթ. օ գոս տոս ամս վա դրութ յամբ

 

CBOT Չի կա գո և LIFFE Լոն դոն բոր սա նե րում ցո րե նի գնե րի դրա մա յին ար
տա հայ տութ յամբ գնա ճը պայ մա նա վոր ված է փո խար ժե քի տա տա նու մից։ Մի
ջազ գա յին բոր սա նե րում ա պա գա յում ար ձա նագր վող գնե րի վրա ան մի ջա կան 
ազ դե ցութ յունն ու նեն նաև մի շարք հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
(ՄԱԿի ՊԳԿ, USDA և  այլն) 2016թ. հա մար կա տար ված կան խա տե սում նե րը: 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
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իՆՔՆահոս ջրաՄատաԿարարուՄԸ 
ԿթեթեՎացՆի ԳյուՂացու հոԳսԸ
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 Այս տար վա ե ղա նա կա
յին բա րեն պաստ պայ ման
ներն ու ո ռոգ ման ջրի ան
խա փան մա տա կա րա րու մը 
նպաս տե ցին ա ռատ բեր քի 
ստաց մա նը: §Ար տա շատ¦  
ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե
րութ յու նը գոր ծում է 2003թ 
ից: Ըն կե րութ յան սպա սարկ
ման տա րածքն ըն կած է 
Ար տա շատ ջրանց քի իշխ ման 
տակ: Հիմ ա կան ջրաղբ յուր
ներն են Ար տա շա տի ջրանց
քը և Ա զա տի ջրամ բա րը, 
ո րոնք սպա սարկ վում են 
«Ս ևանՀ րազ դան յան ջրառ» 
ՓԲԸի կող մից:

Ըն կե րութ յան սպա սարկ
ման տա րածքն ընդգր կում է 
Ար տա շա տի տա րա ծաշր ջա նի 
18 հա մայնք ներ՝ Այ գե զարդ, 
Հ նա բերդ, Այ գե պատ, Գե
տա զատ, Այ գես տան, Մր գա
նուշ, Վար դա շեն, Վ. Դ վին, Ն. 
Դ վին, Նո րա շեն, Շա հում յան, 
Վ. Ար տա շատ, Քաղց րա շեն, 
Նա րեկ, Ոս տան, Դեղ ձուտ, 
Կա նա չուտ և Ար տա շատ քա
ղա քը` շուրջ 5400 հա ո ռո գե
լի տա րած քով: Ըն կե րութ յու նը 
ու նի 10258 ջրօգ տա գոր ծող: 

Մեր հան դիպ ման ըն թաց
քում Ար տա շատ ՋՕԸի տնօ
րեն Թադ ևոս Թադ ևոս յա նը 
նշել է. «Տար վա ըն թաց քում 
Ա րա րա տի մարզ են այ ցե լել 
ՀՀ վար չա պե տը, գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րը և  
ան մի ջա պես գյու ղա ցուց տե
ղե կա ցել  նրանց մտա հո գող 
հար ցե րի մա սին. վեր ջերս 
Ա րա րա տի մարզ էր այ ցե լել 
վար չա պետ Հ. Աբ րա համ յա նը 

բարելաՎՎել 
Է  արոտաՎայրերի 

ջրարբիացՄաՆ հաՄաԿարԳԸ
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ԱՄՆ Մի ջազ գա յին  Զար գաց ման Գոր ծա կա լութ յան ֆի նան
սա կան մի ջոց նե րով, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Նի գա վան հա
մայն քում, §Հա նուն գյու ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում, բա րե լավ վել է ա րո տա վայ րե րի ջրար
բիաց ման հա մա կար գը: 

Ա րո տա վայ րե րի  ջրար բիաց ման նպա տա կով,  կա ռուց վել է 
925 մ  եր կա րութ յամբ ջրա գիծ, տե ղադր վել է 3 խմոց, ո րոնց հե
տա գա պահ պա նութ յունն ի րա կա նաց նե լու է գյու ղա պե տա րա
նը: §Ծ րագ րի ի րա կա նա ցու մը կնպաս տի ա նաս նագլ խա քա նա
կի ա ճին, կեն դա նի նե րի կաթ նատ վութ յան ա վե լաց մա նը, քա նի 
որ ա րո տա վայ րե րում ար դեն առ կա է խմե լու ջու րը: Այդ պի սով` 
ա նաս նա պա հութ յան զար գաց ման և ս տաց ված ե կա մուտ նե րի 
ա վե լաց ման հաշ վին  գյու ղա ցի նե րը կա րող են հո գալ  ի րենց ըն

տա նիք նե րի հոգ սե րը: Մեկ կո վի փո խա րեն կպա հեն 2ից 3ը¦, 
նշում է Նի գա վա ն հա մայն քի ղե կա վար Ար տա շես Գալստ յա նը:

Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի թի վը հաս նում է 1280ի, 
ո րից 600ը կո վեր են: Գ յու ղում ա վե լա նում է նաև մանր եղ ջե րա
վոր ա նա սու նե րի գլխա քա նա կը, ներ կա յումս առ կա է 700 գլուխ 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի: Ինչ վե րա բե րում է կա թի ի րաց մա նը, 
ա պա հիմ նա կա նում այն մթե րում են Ա պա րա նի պան րի գոր ծա
րա նին: Պրն. Գալստ յա նի տե ղե կաց մամբ, գյու ղում փոքր է ար
տա գաղ թող նե րի թվա քա նա կը, ին չը հա մայն քի նկատ մամբ ու
նե ցած մեծ սի րո և  ա վան դույթ նե րի պահ պան ման արդ յունք է: 
§ Լեռ նա յին ա նաս նա պա հա կան գյու ղի հա մար այս ծրագ րի ի րա
կա նա ցումն էա կան  նշա նա կութ յուն ու նի, քա նի որ ազ գաբ նակ
չութ յու նը ե կա մու տի ստաց ման այլ աղբ յուր ներ չու նի¦, եզ րա
հան գում է գյու ղա պե տը:

      Նել լի     Սա հակ յան   

աՄեՆ թուփ, ծիլ խՆաՄՔի, ՄՇաԿությաՆ իր պահաՆջՆ ուՆի
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և բ նակ չութ յու նից տե ղե կա
ցել, որ ջրա մա տա կա րա րու
մը  կազ մա կերպ վել է պատ
շաճ կեր պով. խա ղո ղի  ա ռատ  
բերք է սպաս վում: Գ յու ղա ցուն 
մտա հո գում է խա ղո ղի բեր քի 
ի րաց ման խնդի րը, սա կայն 
վար չա պե տը հու սադ րել է, 
որ մթե րող գոր ծա րան նե րին  
կտա րա մադր վեն եր կա րատև 
մար ման ժամ կե տով, ցածր 
տո կա սադ րույ քով վար կեր, 
որ պես զի գյու ղա ցու ա ճեց րած 
ամ բողջ բեր քը մթեր վի»:

Ար տա շատ ՋՕԸի տնօ
րեն Թադ ևոս Թադ ևոս յա նը 
նշել է  նաև ա ռա ջի կա ա նե
լիք նե րի մա սին: Ըստ նրա` 
ըն կե րութ յան սպա սարկ ման 
տակ գտնվող 2 հա մայնք նե
րին՝ Նա րե կին ամ բող ջութ
յամբ և մա սամբ Քաղց րա շեն 
հա մայն քին ո ռոգ ման ջու րը 
մա տա կա րար վում է պոմ պա
կա յան նե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
տա րե կան ծախ սում են 10,5 

մլն.  կվտ  է լեկր տաէ ներ գիա, 
ո րի հետ ևան քով բարձ րա նում 
է ջրի սա կա գի նը: Հո սան
քի գի նը սուբ սի դա վոր վում 
է պետբ յու ջեի մի ջոց նե րով: 
Ներ կա յումս աշ խա տանք ներ 
են տար վում Գառ նի Քաղց րա
շեն ջրագ ծի կա ռուց ման հետ 
կապ ված խնդիր նե րը լու ծե
լու հա մար, ո րը կա պա հով վի 
ինք նա հոս ջուր՝ նշված 2 հա
մայնք նե րին, միա ժա մա նակ 
հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի 
չմշակ վող հո ղա տա րածք ներ 
ո ռո գե լու հա մար: Արդ յուն քում 
կու նե նանք է լեկտ րաէ ներ գիա
յի զգա լի խնա յո ղութ յուն:

Ո ռոգ ման սե զո նի ըն թաց
քում ՋՕԸի աշ խա տանք նե րը 
ի րա կա նաց վում են  շուր ջօր
յա, իսկ ջրա մա տա կա րար ման 
ա վար տից հե տո վե րա նո րոգ
ման աշ խա տանք ներ են  կա
տար վում հա ջորդ տար վա հա
մար:

  Ման վել Կի րա կոս յան

 Դե պի Խոտ գյուղ տա նող 
ճա նա պար հի Են գին ջա հան
դա մա սում գտնվող իր այ գում 
Ար գամ Ա լեք սան յա նը մեզ դի
մա վո րում է բարձր տրա մադ
րութ յամբ: 

Պարզ վում է, որ Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յան Յա րոս
լավլ քա ղա քի Օ դա տիե զե րա յին 
ա կա դե միա յում սո վո րող որ դին 
ար ձա կուրդ է ե կել. §Կա վար
տի, կգա, կհա մալ րի մեր բա
նա կի շար քե րը...¦,  ե րազ կոտ, 
բայց հպարտ տո նով ա սում է 
Ար գա մը: Հա զիվ 14 տա րե կան 
էր, երբ ըն դուն վեց Մոն թե Մել
քոն յա նի ան վան ռազ մամար
զա կան վար ժա րան: Դժ վար 
էր, ան շուշտ, պա տա նու հա
մար միան գա մից ինք նու րույն 
կյան քով ապ րել, բայց եր բեք 
չի տրտնջա ցել, չի բո ղո քել. այս 
ա մե նի մա սին հայ րը ակ նա
ծան քով է պատ մում և մատ նա
ցույց ա նե լով քիչ հե ռու գտնվող 
այ գին, ա սում. §Էս տա րի ա ռա

ջին ան գամ եմ էն տեղ սկսել ցա
նել, 4 հա զար հատ լո բու հե նակ 
եմ տնկել, իմ հաշ վար կով, ա մեն 
մե կից մինչև 1 դո լար ե կա մուտ 
պի տի ստա նամ, դրա 80 տո
կոսն էլ` շա հույթ, դա իմ ե րե խե
քի հա մար է, որ կա րո ղա նան 
ի րենց ե րա զանք ներն ի րա կա
նաց նել¦: Պն դում է, որ ան պայ
ման մո տի կից տես նենք այ գին. 
ճա նա պար հին մե կիկմե կիկ 
ներ կա յաց նում է ա ռուն, որ իր 
ձեռ քե րով է փո րել, նոր տնկած 
խնձո րե նին, հո նի ծա ռը, ո րից 
ան ցած տա րի մի քա նի §ե կա
մուտ ստա ցան¦, սև մաս րե նին, 
նախորդօրվահնձածխոտը…
պատ մում է, բայց ա վե լի շուտ, 
կար ծես խո սում նրանց հետ, 
ան պայ ման ձեռ քով շո շա փե լով 
տեր ևը, խո տը, ձեռ քը թրջում 
առ վի ջրում` ինչ պես փո ղո
ցով անց նող մարդ կանց հետ 
կշփվեր: Չի դժգո հում ան գամ 
նրա նից, որ շա բաթ նե րով տուն 
չի գնում. ոչ թե մտա հոգ վում է, 

որ բեր քը կգո ղա նան, այլ, ժա
մա նա կը չի հե րի քում, ա սում 
է, որ ա մեն թուփ, ծիլ խնամ քի, 
մշա կութ յան իր պա հանջն ու նի: 

Տա րեց տա րի ընդ լայ նել է 
հո ղա մա սը, բայց ոչ միայն այն 
պատ ճա ռով, որ ա վե լի շատ 
բերք ստա նա, այլև կա րո ղա
նա ճիշտ օգ տա գոր ծել հո ղը. 
Ս յու նի քի գյու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին 
կենտ րո նի հետ վա ղուց է հա
մա գոր ծակ ցում, դեռ տա րի ներ 
ա ռաջ ար ժա նա ցել է ԳԱՄԿի 
§Հա մա գոր ծակ ցող ֆեր մեր¦ 
պատ վոգ րի: Ինքն էլ շատ է 
կար դում, փոք րիկ հո ղակ տո րի 
վրա ցան քաշր ջա նա ռութ յուն 
կի րա ռում: Գ յու ղատն տե սա
կան բարձ րա գույն կրթութ յուն 
ու նի, բայց նոր տեխ նո լո գիա
ներ կի րա ռե լու հա մար չի զլա
նում ԳԱՄԿի խորհր դա տու նե
րից խոր հուրդ հարց նել: Հենց 
նրանց խորհր դին հետ ևե լով և 
նաև մարդ կանց պա հան ջար

կը հաշ վի առ նե լով 
սկսել է է կո լո գիա
պես մա քուր բան
ջա րե ղե նի ար տադ
րութ յամբ զբաղ վել. 
§ Ծա վալ ներն այն
քան շատ չեն, որ 
չկա րո ղա նամ ի րաց
նել, մար դիկ կան, 
ով քեր հա մոզ ված 
լի նե լով, որ, օ րի նակ, 
լո բու մշա կութ յան հա մար հան
քա յին ոչ մի պա րար տան յութ, 
թու նա քիմ կատ չեմ օգ տա գոր
ծում, ան գամ շու կա յա կա նից 
ա վե լի բարձր գնով ձեռք բե րե
լու պայ մա նով, ան պայ ման մեզ 
են դի մում¦,  ա սում է Ար գա մը` 
շեշ տե լով, ո ր իր հո ղա մա սը 
գտնվում է բնակ լի մա յա կան 
ա ռու մով բա րեն պաստ գո տում 
և  ան գամ այս տար վա ե րաշ տի 
պայ ման նե րում հա ջող վում է 
բարձր բերք ստա նալ: 

Մինչ Ար գա մը ոգ ևոր ված 
պատ մում էր հո ղա մա սի, նաև 

հե տա գա ծրագ րե րի, նաև է կո
լո գիա պես մա քուր մսամ թերք 
ար տադ րե լու մա սին, լույ սի 
նման ճեր մակ թոռ նու հի նե րը 
պտտվում են նրա շուր ջը: Եր
կուե րեք տա րե կան աղջ նակ
նե րը վազվ զում են մինչև այ
գու հյու ղակ և վե րա դառ նում 
ձմե րու կից կարմ րած այ տե րով: 
Ար գա մը ե րա նութ յամբ նա յում 
է նրանց կող մը և  ա սում.  §Այ, 
նրանց հա մար եմ էս քան չար
չար վում¦:

Ս. Շահ նա զար յան
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ՆորաստեՂծ ԿոոպերատիՎԸ  ԿաջաԿցի հաՄայՆՔիՆ

ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ

ՍԵԽԻ օԳտԱԿԱՐ 
ՀԱտԿՈւթյՈւՆՆԵՐը§Մեր գյու ղում հիմ նա կան 

աշ խա տու ժը կա նայք են,  դա 
նշա նա կում է` հատ կա պես 
նրանց պետք է ա ջակ ցել¦, 
ա սում է  Այ գե յո վիտ հա մայն քի 
գյու ղատն տես կան կոո պե րա
տի վի ան դամ Գա յա նե Ա միր
յա նը:

§ՕՔՍՖԱՄ¦ի  ա ջակցութ
յամբ, ՀՀ Տա վու շի մար զի 
Այ գե հո վիտ հա մայն քում, 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե
րա տի վը ստեղծ վել է վեր ջերս: 
Կորց նե լով  բուժք րոջ իր աշ
խա տան քը` Գա յա նեն միա ցավ 
նո րաս տեղծ կոո պե րա տի վին: 
§Գ յու ղում ապ րելն, ինչ խոսք, 
հեշտ չէ, բայց մենք մա քա ռում 
ենք և չենք պատ րաստ վում հե
ռա նալ այս վայ րից, նոր ճա նա
պարհ ներ, հնա րա վո րութ յու
ներ ենք ո րո նում: Երբ նա խորդ 
տա րի տե ղե կա ցանք, որ կոո
պե րա տի վի ստեղծ ման հա մար 
կա ա ջակ ցութ յուն ստա նա
լու հնա րա վո րութ յուն, ե կանք 
այն եզ րա հանգ ման, որ դա 
լուրջ ա ռա ջարկ է: Զ րու ցե ցինք 
մարդ կանց հետ, գտնվե ցին  
ցան կա ցող ներ, հան դի պում ներ 
կազ մա կեր պե ցին, գրանց վե
ցինք և լծ վե ցինք գոր ծի¦, հի
շում է  տի կին Ա միր յա նը:

Կոո պե րա տի վի  կազ մում 
հիմ նա կա նում  կա նայք են, 
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բա ցա ռութ յամբ` նա
խա գա հի: Նա խա գա
հին ընտ րել են, քա նի 
որ նա  ու նի կազ մա
կերպ չա կան մեծ փորձ: 
Կա նանց թի վը հաս նում 
է 9ի, ո րոնց տնտե սա
պես պետք է հզո րաց
նել, չէ որ  խնդիր ներն 
ըն տա նիք նե րում ծա
գում են  հիմ նա կա նում  
ֆի նան սա կան մի ջոց նե
րի ան բա վա րա րութ յան 
պատ ճա ռով: Կա նայք 
հի մա ու նեն թեև փոքր, 
սա կայն կա յուն ե կա
մուտ, իսկ ըն տա նի քի 
բյու ջեում` ի րենց խնա
յո ղութ յուն նե րը: Գաղտ
նիք չէ, որ ֆի նան սա
կան բա րե կե ցութ յունն 
ամ րաց նում  է ըն տա
նի քը: Գա յա նեի կար ծի
քով, կար ևորն այն է, որ 
կա նանց մոտ վե րա կանգն վել 
է հա վա տը: § Մենք հա վա տում 
ենք մեր ու ժե րին, գի տենք, որ  
հա մա տեղ աշ խա տե լով կա րող 
ենք օգ նել ոչ միայն մեր ըն տա
նիք նե րին, այլև` հա մայն քին: 
Մ տա ծում ենք, ե թե ա մեն ինչ 
բա րե հա ջող ըն թացք ու նե
նա, մեր ե կա մու տի 1015%ը 
կտրա մադ րենք  ման կա պար
տե զին, որ տեղ  70 ե րե խա է այ

ցե լում¦,  նշում է տի կին Գա յա
նեն:

Գ յու ղատն տե սա կան  կոո
պե րա տիվն ար տադ րե լու է 
ջեր մո ցա յին բան ջա րե ղեն: 
§Ու ժը, ցան կութ յունն ու հնա
րա վո րութ յուն ներն առ կա են,  
և հի մա  մեր աշ խա տան քով է 
պայ մա նա վոր ված հա ջո ղութ
յու նե րի հե տա գա ըն թաց քը¦, 
հա վե լում է նա:

բարՁրացել Է Կաթի ՄթերՄաՆ ԳիՆԸ
տՆտԵՍԱԿԱՆ

    Ար տադր վող  կա թի  ծա վալ նե րի նվազ մա
նը զու գըն թաց, հան րա պե տութ յու նում բարձ
րա ցել է  կա թի մթեր ման  գի նը, որն այ սօր վա 
դրութ յամբ տա տան վում է 130150 դրա մի սահ
մա նե րում:

Կա թի  մե ծա ծա վալ մթե րում ներ այ սօր հան
րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց նում է շուրջ 70  
ըն կե րութ յուն: Մ թեր ման  գնե րի  բարձր ցու ցա
նիշ ներ  են ար ձա նագ րել §Ա հա րոն  Ղա րիբ յան¦ 

(ՀՀ  Ա րա րա տի մարզ), §Է լո լա¦ (ՀՀ Ս յու նի քի 
մարզ), §Ի գիթ¦ (ՀՀ Շի րա կի մարզ), §Ա պա րա նի 
պան րի գոր ծա րան¦ (ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մարզ)  և  
մի շարք  այլ ըն կե րութ յուն ներ: § Դուստր Մե լան
յա¦ ՍՊԸ (ՀՀ Լո ռու մարզ)` ել նե լով ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րից, կա թի  1 լիտ րը  մթե րում է 130
140 դրա մով: § Կար ծում եմ, պե տութ յան կող մից 
պետք է սահ ման վի  կա թի մթեր ման  նվա զա
գույն և  ա ռա վե լա գույն գին,  որ պես զի տա տա
նում նե րը շատ մեծ չլի նեն, ա նակն կալ նե րի չհան
դի պի թե ֆեր մե րը և, թե վե րամ շա կո ղը: Կա թի 
գնի սահ ման ված շե մը կկա ռա վա րի գնա գո յա
ցու մը¦, ա սում է ընկերության տնօրեն Ռուբեն 
Հարությունյանը: 

Կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յու նում մաս
նա գի տաց ված վե րամ շա կող այս ըն կե րութ յունն 
օ րա կան մթե րում է 45 տոն նա կաթ, իսկ ձմռան 
ա միս նե րին նվա զե լով`  այն հաս նում է  23 տոն
նա յի: Նրա տե ղե կաց մամբ, աշ խա տում են հիմ
նա կա նում մթե րող միջ նորդ կազ մա կեր պութ յուն
նե րի կամ  ան հատ նե րի  հետ: § Վե րամ շա կով նե րը  
բո լո րո վին էլ  դեմ չեն, որ պես զի կա թի մթեր
ման գնե րը լի նեն շու կա յա կան, սա կայն դրանք  

չպետք է լի նեն կա մա յա կան¦, հա վե լում է 
ըն կե րութ յան տնօ րե նը: 

Խնդ րի կար գա վոր ման  հնա րա վոր  
տար բե րակ նե րից մեկն էլ,  ըստ Ռու բեն 
Հա րութ յուն յա նի, սե փա կան ֆեր մա  ու նե
նալն ու ար տադ րութ յու նում  գե րակշ ռող 
մասը անձ նա կան տնտե սութ յան կա թի  օգ
տա գոր ծումն է: § Դա  կնպաս տի ար տադ
րութ յան ծա վալ նե րի,  հետ ևա բար`  նաև  
շու կա յի ընդ լայն մա նը¦, եզ րա հան գում է 
նա: Ի րենք,  օ րի նակ, խնա մում են 50 գլուխ 
կով, ստաց ված  կաթն  ամ բող ջութ յամբ վե
րամ շակ վում է  ար տադ րութ յու նում: Նույ
նիսկ  կու զե նա յին  ա վե լաց նել գլխա քա
նա կը, սա կայն դա ևս ֆի նան սա կան լուրջ 
ներդ րում ներ է  պա հան ջում:

Ինչ վե րա բե րում է  մթեր ված կա թի դի
մաց վճա րում նե րին, ա պա հան րա պե տութ յու
նում այն կա տար վում է կան խիկ, և  ֆեր մեր նե րի 
կող մից հիմ նա կա նում այդ ու ղութ յամբ դժգո հութ
յուն ներ չկան: Իսկ կա թի մթեր ման գնե րի օ րե ցօր  
բարձ րա ցու մը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ,  
կնպաս տի  հան րա պե տութ յան  ա նաս նագլ խա
քա նա կի ա վե լաց մա նը: Կար ևորն այն է, որ  ար
տադր ված կաթն ի րաց վում է ամ բող ջութ յամբ, և  
այն  մեծ պա հան ջարկ է վա յե լում վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րի կող մից: Իսկ դա նշա նա կում է, 
որ  կաթ ա րադ րո ղի և վե րամ շա կո ղի միջև  հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը կա յա ցած է: 

Նյութերը՝
Նել լի Սա հակ յանի

 Սե խը հայտ նի է հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Հա վա նա բար 
ա ռա ջին ան գամ սկսել են մշա կել Հնդ կաս տա նի հյու սի սում: 
Հայ րե նի քը Մի ջին և Փոքր Ա սիան է: 

Մեր օ րե րում Թուրք մենս տա նում նշվում է « Սե խի տո նը»` 
օ գոս տո սի երկ րորդ կի րա կի օ րը:

 Սե խը դդմազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող միամ յա գետ
նա մած  բույս է: Ցո ղուն նե րի եր կա րութ յու նը հաս նում է 3 մետ
րի, հաս տութ յու նը` 3 սմ ի: Տեր ևա թի թեղն ամ բող ջա կան է, թույլ 
ա տամ աեզր, եր կա րութ յու նը` 1418 սմ, լայ նութ յու նը` 2022 սմ: 
Պ տու ղը բազ մա սերմ կեղծ հա տապ տուղ է: Գո յութ յուն ու նեն մոտ 
2000 տե սակ ներ, ո րոնք տար բեր վում են պտղի չա փե րով, քա շով` 
0,240 կգ, պտղամ սի և կեղ ևի գույ նով, բուր մուն քով և հա մով:

Հ նա գույն տե սակ նե րից է Կի լի կիա յում մշակ վող «Ա դա նա»ն, 
ո րի սեր մե րով պատ րաստ ված ջրա յին և  ո գե թուր մե րը ճա նաչ
ված հա կա հել մին տա յին մի ջոց ներ են: Մեր հայ րե նի քում մշակ վել 
և մ շակ վում են սե խի մոտ 10 տե սակ ներ` շա լախ, ջառջառ, խա
թու նա տի, սնեյ վազ, դութ մա, ամք յար, միան դաբ, քա լամ քաշ: Ս նեյ
վա զը հնա գույն և լա վա գույն տե սակ նե րից մեկն է: Հա տապ տու ղը 
մի ջին չա փի է` ձվաձև կամ է լիպ սաձև, թույլ կո ղա վոր շա գա նա կա
գույնդեղ նա կա նա չա վուն մա կե րե սով: Պտ ղա մի սը շատ քաղցր է, 
վա նի լի բուր մուն քով: Եր կար պահ պան վող տե սակ է:

 Հա յաս տա նում հնա գույն ժա մա նակ նե րից հայտ նի են ե ղել սե
խի պտղամ սի, հյու թի, սեր մե րի, կեղ ևի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը, 

ո րոնք նկա րագ րել է Ա. Ա մա սիա ցին: Սե խի պտղա մի սը պա րու նա
կում է 713 տո կոս շա քար ներ, մինչև 0,2 տո կոս խնձո րաթ թու, հա
րուստ է C վի տա մի նով` մինչև 30 մգ 100 գ հում քի մեջ, պա րու նա
կում է նաև B1, B2, PP, B5, B6, E վի տա մին ներ, ֆո լիաթ թու, կա լիում, 
մագ նիում, կրեմ իում, ի նու լին, եր կաթ: Կո րեա ցի գիտ նա կան նե րը 
ա պա ցու ցել են, որ սե խում կա լի կո պին ֆլա վո նոիդ, որն ու նի հա
կաու ռուց քա յին հատ կութ յուն:

 Սե խը բարձ րաց նում է տրա մադ րութ յու նը, հանգս տաց նում է 
նյար դե րը, նվա զեց նում է ֆի զի կա կան հոգ նա ծութ յու նը, կան խար
գե լում է մար դու օր գա նիզ մի հյուս վածք նե րի քայ քա յու մը: Կ րեմ
նիու մը անհ րա ժեշտ է միաց նող հյուս վածք նե րի գո յաց ման, մաշ կի 
և մա զե րի ա ռող ջութ յան հա մար, ճնշում է վնա սա կար միկ րոօր գա
նիզմ ե րի, սնկե րի գոր ծու նեութ յու նը, կլա նում է ծանր մե տաղ նե
րը: Կ րեմ իու մով հա րուստ սե խի հյու թը և սեր մե րի թուր մը վե րա
կանգ նում է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, կար գա վո րում է 
նյու թա փո խա նա կութ յու նը և լ յար դի, ե րի կամ ե րի, վա հա նա գեղ ձի, 
ա ղի նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեութ յու նը: Կա լիու մը և մագ նիու մը 
նպաս տում են սիր տա նո թա յին հա մա կար գի բնա կա նոն աշ խա
տան քին, հեշտ յու րաց վող եր կա թը կան խար գե լում է սա կա վար
յու նութ յան ա ռա ջա ցու մը: Սեխն ու նի ե րի տա սար դաց նող և գե ղեց
կաց նող ազ դե ցութ յուն: 

Սե խը մեր սննդա կար գում
 Սե խից պատ րաս տում են աղ ցան ներ, մու րա բա, սա ռը օ շա

րակ, թխվածք, ջեմ, դո շաբ, ցու կատ ներ, չիր: Հա զա րամ յակ ներ 
շա րու նակ սե խը զար դա րել է թե շի նա կա նի և թե ար քա նե րի սե
ղան նե րը: Պատ մութ յու նը պահ պա նել է տե ղե կութ յուն ներ, թե որ 
ժա մե րին, ինչ քա նա կութ յամբ և  որ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 
են ու տում սե խը երկ րագն դի տար բեր վայ րե րում:

 Սե խի հան դեպ չի նվա զել նաև ընտ րա սե րիչ նե րի հե տաքրք
րութ յու նը ողջ Եվ րո պա յում. Ճա պո նիա յում բու ծել են սե խի տե սակ, 
ո րի մեկ զույ գը վա ճառ վել է 17 հա զար դո լա րով, իսկ Իս պա նիա յում 
ար դեն մշա կում են կիտ րո նի համ ու նե ցող տե սա կը:

Բ ժիշկ սննդա բան նե րը զգու շաց նում են, որ սե խի չա րա շա հու
մը կա րող է ա ռա ջաց նել ցա վեր ո րո վայ նում:  Սե խը չի կա րե լի ու տել 
կաթ նամ թեր քի հետ: Խոր հուրդ է տրվում ու տել որ պես ինք նու րույն 
սնունդ` երկ րորդ նա խա ճա շի կամ ետ ճա շի կի ժա մե րին: Սա ռեց
րած սե խի պահ պան ման ժամ կե տը մինչև 3 ա միս է:
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Միշտ հե տաքր քիր է այլ երկ
րի գյու ղատն տե սութ յան հետ 
ծա նո թա նալ, հետ ևել սխալ նե
րի ուղղ մա նը, ո րոնք այս բարդ 
բնա գա վա ռում ան խու սա փե լի 
են, ու րա խա նալ հա ջո ղութ յուն
նե րով և փոր ձել ըն դօ րի նա կել 
այն, ինչ մեզ հա մար կա րող է 
լի նել ու սա նե լի` բե րե լով զգա լի 
հա ջո ղութ յուն ներ:

Վե ջին տա րի նե րին Ուզ
բեկս տա նի Հան րա պե տութ յան 
գյու ղատն տե սութ յունն ա ռա ջին 
հեր թին ուղղ ված է ե ղել երկ րի 
պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
ա պա հով մա նը: Հա ցա հա տի
կի խնդրի ար մա տա կան բա
րե լավ ման հետ միա ժա մա նակ 
զարկ է տրվել պտուղբան ջա
րե ղե նի ար տադ րութ յա նը, ին չը 
ոչ միայն բարձ րաց րել է կեն
սաա պա հով ման մա կար դա
կը, այլև զգա լի չա փով լու ծել է 
բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան 
խնդի րը:

Ի րա վի ճա կի ար մա տա պես 
փո փո խութ յու նը թերևս սկսվել 
է 1989 թվա կա նին, երբ ո րո
շում է ըն դուն վել  400 հա զար 
հեկ տար ո ռո գե լի հո ղեր հատ
կաց նել գյու ղա ցիա կան ըն տա
նիք նե րին` որ պես տնա մերձ: 
Հե տա գա քայ լե րը նե րա ռել են 
նաև ցան քե րի կա ռուց ված քի 
էա կան փո փո խութ յուն ներ. ի 
օ գուտ հա ցա հա տի կա յին մշա
կա բույ սե րի` մոտ 2 ան գամ 
կրճատ վել են բամ բա կի ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րը, ո րի 
արդ յուն քում ի րեն անհ րա ժեշտ 
հա ցա հա տի կի 80 %ը ներկ րող 
եր կիրն այժմ լիի րավ ա պա հո
վում է դրա նով: 

Գ յու ղատն տե սա կան քա
ղա քա կա նութ յան ա ռու մով ևս 
կար ևոր քայ լեր են կա տար վել 

 ƥ լիկ վի դաց վել են պե տա
կան և կո լեկ տիվ գյու ղատն տե
սա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը, 
ո րոնց հաշ վին ստեղծ վել են աշ
խա տան քի բարձր ար տադ րո
ղա կա նութ յամբ ֆեր մե րա կան 
տնտե սութ յուն ներ` զին ված 
ժա մա նա կա կից ագ րա րա յին 
տեխ նո լո գիա նե րով և տեխ նի
կա յով,

 ƥ տե ղի ու նե ցավ ագ րա րա
յին սեկ տո րի ա ռան ձին բնա գա
վառ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցում, ո րի 
շնոր հիվ զար գաց ավ կար տո ֆի լի 
մշակութ յու նը, մեղ վա բու ծութ յու
նը, թռչնա բու ծութ յունն ու ձկնա
բու ծութ յու նը, նոր զարկ  տրվեց 
խա ղո ղա գոր ծութ յու նը,

վար ման նպա տա կով, 2003 
թվա կա նից գոր ծի են դրվել 10 
ջրա վա զա յին կա ռա վար ման 
հա մա կար գեր, 1502 ջրօգ տա
գոր ծող նե րի ա սո ցիա ցիա նե
րում ընդգրկ ված են մոտ 70 
հա զար ան դամ: Բ յու ջեի մի ջոց
նե րից ա մեն տա րի նո րոգ վում է 
5,0 հա զար կի լո մետր ջրանցք, 
ջրօգ տա գոր ծող նե րի հաշ վին` 
100 հա զար կի լո մետր ո ռոգ ման 
ցանց, 10 հա զար միա վոր զա
նա զան հիդ րո կա ռույց ներ: Վեր
ջին տա րի նե րին երկ րում կա

ռուց վել է 1,5 հա զար կի լո մետր 
ջրանցք, 400ից ա վե լի խո շոր 
հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռույց, 
200ից ա վե լի պոմ պա կա յան:

2007 թվա կա նին երկ րում 
ստեղծ վել է §Ո ռոգ վող հո ղե
րի մե լիո րա տիվ բա րե լավ ման 
հիմ նադ րամ¦, որն ի րա կա նաց
րել է 20082012թթ նույ նա նուն 
Պե տա կան ծրա գի րը` այդ և կո
լեկ տո րադրե նա ժա յին հա մա
կար գի աշ խա տանք նե րի վրա 
ծախ սե լով ա վե լի քան 500 մի
լիոն ԱՄՆ դո լար: Դ րա շնոր հիվ 
ա վե լի քան 1,2 մլն հա տա րած
քի վրա բա րե լավ վել է հո ղե րի 
վի ճա կը, կար գա վոր վել է գրուն
տա յին ջրե րի խո րութ յու նը: 
Արդ յուն քում գրուն տա յին ջրե րի 
2 մետ րից ա վե լի բարձ րութ յուն 
ու նե ցող տա րածք նե րը կրճատ
վել են 117,6 հա զար հեկ տա
րով, ա ղա կալ ված հո ղե րի մա
կե րե սը կրճատ վել է 105 հա զար 

 ƥ ընդ լայն վեց գյու ղատն տե
սա կան ար տադ րութ յան վար
կա վոր ման զեղ չա յին հա մա
կար գը,

 ƥ ստեղծ վեց ֆեր մե րա կան 
և գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ
յուն նե րի տեխ նի կա կան սպա
սարկ ման արդ յու նա վետ հա
մա կարգ` հա մա պա տաս խան 
նյու թա տեխ նի կա կան սպա
սար կում ա պա հո վող ռե սուրս
նե րով,

 ƥ ձևա վոր վեց գյու ղատն
տե սա կան ար տադ րան քի 
պահ պան ման, տե
ղա փոխ ման և ն րա 
արդ յու նա բե րա կան 
վե րամ շակ ման լո
գիս տիկ հա մա կարգ:

Այ սօր երկ րում 
գո յութ յուն ու նի 
67804 ֆեր մե րա
կան տնտե սութ յուն, 
ո րոնց զար գաց մա նը 
նպաս տում է ա նընդ
հատ կա տա րե լա
գործ վող օ րենսդ
րա կան բա զան: 
Սկ սած 1997 թվա
կա նից` երկ րի գյու
ղատն տե սութ յու նը 
դրսևո րում է կա յուն 
և բարձր զար գաց
ման տեմ պեր` տա
րե կան 67%: 1991 
թվա կա նից մինչ այ
սօր գյու ղատն տե սա
կան ար տադ րան քի 
ծա վալ ներն ա ճել են 
ա վե լի, քան 2 ան
գամ, մսի սպա ռու մը մեկ շնչի 
հաշ վով ա ճել է այդ ժա մա նա
կա մի ջո ցում 1,3 ան գամ, կա թի 
և կաթ նամ թեր քի նը` 1,6 ան
գամ, կար տո ֆի լի նը` 7 ան գամ, 
բան ջա րե ղե նի նը` 2 ան գամ, 
մրգի նը` գրե թե 4 ան գամ:

Ներ կա պա հին երկ րում 
ար տադր վում է ա վե լի քան 17 
մի լիոն տոն նա պտուղբան
ջա րե ղեն, մեկ շնչին բա ժին 
է ընկ նում տա րե կան 300 կգ 
բան ջա րե ղեն, 75 կգ կար տո ֆիլ 
և 44 կգ խա ղող: Ձեռ նար կած 
մի ջոց նե րի շնոր հիվ ա նընդ
հատ ա ճում է ար տա հան ման 
նե րու ժը. Ուզ բեկս տանն ար դեն 
դար ձել է ո րակ յալ և մի ջազ գա
յին շու կա յում մրցու նակ գյուղմ
թեր քի խո շոր ար տա հա նող: 
Մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում 
տար վա ըն թաց քում պա հես
տա վոր ման և վե րամ շակ ման 
հար ցե րին: Վեր ջին 10 տա րում 

պտուղբան ջա րե ղե նի և խա ղո
ղի վե րամ շակ ման ծա վալ ներն 
ա ճել են 3,5 ան գամ, այդ թվում` 
պտուղբան ջա րե ղե նի պա հա
ծո նե րի ար տադ րութ յունն ա ճել 
է ա վե լի քան 2,5 ան գամ, չրե րի
նը` 4 ան գամ, բնա կան հյու թե
րի նը` 7 ան գամ (վե րամ շակ վում 
է պտուղբան ջա րե ղե նի և խա
ղո ղի ընդ հա նուր ար տադ րան
քի ա վե լի քան 16 %ը): Այժմ 
ար տա հան վում է նշված ար
տադ րան քի 180 ան վա նում, ո րի 
տե սա կա րար կշիռն ընդ հա նուր 

ար տա հան վող ապ րանք նե րի 
մեջ կազ մում է 73%: Եվ ե թե 
ա ռաջ նե րում դրանց ար տա
հա նումն ի րա կա նաց վում էր 
ՌԴ, Ղա զախս տան և  է լի ԱՊՀ 
մի քա նի երկր ներ, ա պա հի մա` 
ընդ հա նուր առ մամբ աշ խար հի 
ա վե լի քան 120 երկր ներ:

Այս նվա ճում նե րը զգա լի 
չա փով պայ մա նա վոր ված են 
նրա նով, որ ջրա յին տնտե սութ
յու նում տե ղի են ու նե ցել զգա լի 
փո փո խութ յուն ներ և կար ևոր 
զար գա ցում ներ: Ան ցած տա
րի նե րի ըն թաց քում եր կի րը 
հզո րաց րել է իր ո ռոգ ման հա
մա կար գը և ներդ րել ջրա յին 
ռե սուրս նե րի ին տեգ րաց ված 
կա ռա վար ման սկզբունք ներ, 
ջրախ նահ ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա ներ, ջրի բաշխ
ման և վե րահսկ ման ավ տո մա
տաց ված հա մա կար գեր:

Ջ րի արդ յու նա վետ կա ռա
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Օ գոս տո սի 22-ի ե րե կո յան մոտ 
մեկ ժամ տե ղա ցած կար կու տը, քա-
մու ու ղեկ ցութ յամբ, հո ղին է հա վա-
սա րեց րել գյու ղա ցի նե րի բո լոր ակն-
կա լիք նե րը:  

Կար կու տից ա մե նա շա տը տու ժել 
են ձմե րու կի ցան քա տա րա ծութ յուն նե
րը: Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքի 
բնակիչների խոս քով` մի քա նի օ րից սկսե
լու էին բեր քա հա վա քը, սա կայն կար կու տը 
100 տո կո սով վնա սել է  բեր քը:  Կար կու տից 
մա սամբ փրկվել են լո լի կի ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րը: Գ յու ղա ցի նե րի կար ծի քով, 

10ից 20 տո կոս կա րե լի է գոր ծա րա նա յին 
բերք հա վա քել: Շե նի կում 1000 հեկ տար 
մշա կո վի հո ղա տա րածք կա: Գ յու ղա պետ 
Կոր յուն Մի նաս յա նի խոս քով, կար կու տից 

ամ բող ջո վին վնաս վել է մոտ 
700 հեկ տա րը, վնաս վել են 
ոչ միայն ցան քա տա րա
ծութ յուն ներն ու այ գի նե րը, 
այլև` բնա կե լի տներ, տա
նիք ներ: 

 Շե նի կում տե ղա կայ
ված է 6 հա կա կարկ տա յին 
կա յան, ո րոնք գոր ծում են, 
սա կայն հա մայն քի ղե կա
վա րի կար ծի քով, գյու ղում 
ևս 6 կա յան է անհ րա ժեշտ, 
որ պես զի մեղմ վի կար կու տի 
վտան գը:

Ար մա վի րի մարզ պետ 
Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը, Շե

նի կում ծա նո թա ցել է ի րա վի ճա կին, հանձ
նա րա րել կազ մել հանձ նա ժո ղով ̀ վնա սի 
չա փե րը ճշտե լու հա մար: Ըստ մարզ պե

տի` ամ բող ջութ յամբ վնաս վել են ձմե րու կի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, իսկ խա ղո ղի և 
պտ ղա տու այ գի նե րի դեպ քում վնա սի չա
փը կպարզ վի ու սում ա սի րութ յու նից հե տո: 
Գ յու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի մոտ 
80 տո կո սը վար կա ռու ներ են, ով քեր գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա
կերպ ման նպա տա կով, մինչև 25 մլն դ րամ 
վարկ են ստա ցել: Ինչ պի սին է լի նե լու 
վար կե րի սպա սարկ ման ճա կա տա գի րը, 
գյու ղա ցի նե րը չգի տեն, նրանք ակն կա լում 
են կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու նը` վար
կե րը եր կա րաձ գե լու կամ սա ռեց նե լու ուղ
ղութ յամբ: Կար կու տից մա սամբ տու ժել են 
նաև Բաղ րամ յա նի տա րա ծաշր ջա նի Բա
գա րան, Կող բա վան, Բաղ րամ յան և Դա լա
րիկ հա մայնք նե րը: 

www.armavir.mtaes.am

հեկ տա րով: Ար դեն գոր ծում է 
հա ման ման հա ջորդ ծրա գի
րը` 20132017 թթ հա մար, ո րի 
ի րա կա նաց մա նը կտրա մադր վի  
շուրջ 1,2 մլրդ ԱՄՆ դո լար. այս 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում տար
վող աշ խա տանք նե րը բե րել են 
ար դեն 1,7 մլն հա հո ղե րի ո րա
կի բա րե լավ ման:

Հա տուկ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում ջրի ծախ սը խնա յող 
տեխ նո լո գիա նե րին: Մի քա նի 
տա րի ա ռաջ մեկ նար կած 16,3 
հա զար հա կա թի լա յին ո ռոգ

ման տակ դնե լու ծրագ րի 
ա վար տից հե տո, ա մեն 
տա րի ա վե լա նում է ևս 5,0 
հա զար հա: Ճ կուն խո ղո
վակ նե րի և թա ղան թա յին 
ո ռոգ ման մի ջո ցով ջրար
բիաց վում է ևս 18,7 հա
զար հա: 20132017 թթ 
ծ րագ րով նա խա տես ված 
եր կա րատև զեխչ ված 
վար կե րի շնոր հիվ գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րը կա թի լա յին ո ռո գում 
են անց կաց րել 25 հա զար 
հեկ տա րի վրա` 5 տա րով 
ա զատ վե լով բո լոր տե սա
կի հար կե րի վճա րու մից:

Այս և  այլ տե սա կի 
ծրագ րե րում մեծ են ար
տերկ րի ներդ րում նե րը. 
դրե նա ժա յին ծրագ րե րին 
մաս նակ ցել է Հա մաշ
խար հա յին Բան կը` 74,5 
մլն ԱՄՆ դո լար ներդ րու
մով, պոմ պա կա յան նե րի, 
ջրանցք նե րի, կա ռա վար

ման և  այլ բա ղադ րիչ նե րում 
մաս նակ ցել են Ֆ րան սիան, 
Գեր մա նիան, Չի նաս տա նը, 
ա րա բա կան մի շարք երկր ներ, 
Իս լա մա կան Բան կը, ընդ հա
նուր առ մամբ, 144,2 մլն ԱՄՆ 
դո լար ներդ րում է կա տա րել, 
Ա սիա կան Բան կը` 284,6 մի լիո
նի:

Կա տար ված աշ խա տանք
նե րի շնոր հիվ հա ջող վել է էա
պես նվա զեց նել ջրի ծախ սը` 
1990 թվա կա նի հա մե մատ 
նվա զեց նե լով այն տա րե կան 62 
մի լիարդ խո րա նարդ մետ րից 
մինչև 51 մի լիար դի: Հեկ տա րի 
ծախ սը կրճատ վել է 18 հա զար 
խո րա նարդ մետ րից մինչև 10,5 
հա զար, այ սինքն 42%ով:   Այս 
բո լո րը վկա յում է գյու ղատն տե
սութ յան բնա գա վա ռում երկ րի 
շո շա փե լի հա ջո ղութ յուն նե րի 
մա սին: 

Վ Հ



ú·áëïáë 25 - ë»åï»Ùµ»ñ 5, 2015 Ã. 
ÃÇí 22 (2077)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

ԿԱՂԱՄԲԻ ԱՌԱՎԵԼ տԱՐԱԾՎԱԾ ՎՆԱՍԱտՈւՆԵՐը, 
ՀԻՎԱՆԴՈւթյՈւՆՆԵՐը  ԵՎ ՊԱյՔԱՐԻ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐը ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

ԼՐԱտՎՈւթյՈւՆ

հի վան դութ յուն նե րի
նկա րա գի րը

Սև ո տի կը սնկա յին հի վան
դութ յուն է, որն ա ռա ջաց նում 
են մի քա նի սնկեր: Տա րած ված 
է ա մե նու րեք, ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում է սա ծի լա նոց նե
րում: Վ նա սում է կա ղամ բի 
ար մա տավ զի կը, ո րը գոր շա
նում է: Ցո ղու նը բա րա կում է 
և կոտր վում, ո րի արդ յուն քում 
բույ սը մա հա նում է: 

Երբ տա րի նե րի ըն թաց քում 
սա ծի լա նո ցի հո ղը չի փոխ վում` 
հո ղում հա րու ցիչ նե րի կու
տակ ման հա մար ստեղծ վում 

են նպաս տա վոր պայ ման ներ: 
Հի վան դութ յան դրսևոր մա նը 
նպաս տում է նաև հո ղի բարձր 
թթվայ նութ յու նը:

Օր գա նա կան սննդան յու
թե րով (հու մուս և  այլն) հա
րուստ հո ղե րում հի վան դութ
յու նը թույլ է ար տա հայտ վում: 
Վա րակն ար տա հայտ վում է 
ար մա տա յին հա մա կար գի 
վրա, ա ռա ջաց նե լով տար բեր 
չա փե րի ու ռուցք ներ, ո րոնք 
ժա մա նա կի ըն թաց քում փտում 
և քայ քայ վում են: Սա ծիլ հա
սա կում բույ սե րը, վա րակ վե
լիս, մա հա նում են:

Կի լա հի վան դութ յամբ 
վա րակ վում է ինչ պես գլուխ 
կա պող, այն պես էլ ծաղ կա
կա ղամ բի և սա ծիլ նե րը և 
հա սա կա վոր բույ սե րը: Հի
վան դութ յունն ա ռա վե լա պես 
դրսևոր վում է թթվա յին, խո
նավ և կա վա յին հո ղե րում:

Մի ջա տաս պան պատ րաս
տուկ նե րի նկա րա գի րը
 Լե պի դո ցիդ: Ա ղի քա յին 
ազ դե ցութ յան մի ջա տաս պան 
ման րէա բա նա կան պատ րաս
տուկ է, որն ար տադր վում է 
չոր փո շու տես քով: Փո շու յու
րա քանչ յուր գրա մը պա րու
նա կում է ոչ պա կաս 100 մլրդ 
կեն սու նակ սպոր և  օժտ ված է 
3000 ԱՄ/մգ կեն սա բա նա կան 

Մա սիս Սարգս յան
 կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 

դոկ տոր

Սկիզբը՝ նախորդ համարում

ակ տի վութ յամբ:Ազ դող հիմ քը 
սպորբյու րե ղա յին կոմպ լեքսն 
է: Անվ տանգ է մարդ կանց, 
տա քար յուն կեն դա նի նե րի և  
օգ տա կար էն տո մո ֆաու նա
յի հա մար:Ս պաս ման ժամ կե
տը վեր ջին մշա կու մից մինչև 
բեր քա հա վա քի սկսվե լը 5 օր է:

Բի տոք սի բա ցի լին (ԲտԲ): 
Ա ղի քա յին ազ դե ցութ յան մի ջա
տաս պան ման րէա բա նա կան 
պատ րաս տուկ է, որն ար տադր
վում է չոր փո շու ձևով: Փո շու 
յու րա քանչ յուր գրա մը պա րու
նա կում է ոչ պա կաս 60 մլրդ 

կեն սու նակ սպոր և  օժտ ված է 
1500 ԱՄ/մգ կեն սա բա նա կան 
ակ տի վութ յամբ:Ազ դող հիմ
քը սպորբյու րե ղա յին կոմպ
լեքսն է և բե տաէկ զո տոք սի
նը: Պատ րաս տու կի 1 գրամ 
փո շում պա րու նակ վում Է 0,6
0,8% էկ զո տոք սին:Անվ տանգ 
է մարդ կանց, տա քար յուն 
կեն դա նի նե րի և  օգ տա կար 
էն տո մո ֆաու նա յի հա մար:Ս
պաս ման ժամ կե տը վեր ջին 
մշա կու մից մինչև բեր քա հա
վա քի սկսվե լը 5 օր է:

Կա լիպ սո: Ներ բու սա յին և 
կոն տակտ ազ դե ցութ յան մի
ջա տաս պան Է: Ազ դող հիմ քը 
տիակ լոպ րիդն է: Թույլ թու
նա վոր է  մե ղու նե րի և  անվ
տանգ շրջա կա մի ջա վայ րի 
հա մար:Պատ րաս տու կը թո
ղարկ վում է  48% խտաց ված 
կա խույ թի (խկ) տես քով:

Ս պաս ման ժամ կե տը վեր
ջին մշա կու մից մինչև բեր քա
հա վա քի սկսվե լը 20 օր Է:

Կոն ֆի դոր: Ներ բույ սա յին և 
կան տակտ ազ դե ցութ յան մի
ջա տաս պան է: Ազ դող հիմ քը 
ի մի դակ լոպ րիդն է:

Թույլ թու նա վոր է տա քար
յուն կեն դա նի նե րի և  անվ տանգ 
շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար:

Պատ րաս տու կը թո ղարկ

վում է  20% ջրա յին լուծ վող 
խտութ յան (ջլխ) տես քով:

Ս պաս ման ժամ կե տը վեր
ջին մշա կու մից մինչև բեր քա
հա վա քի սկիզ բը 20 օր է:

Ծ ծումբ կո լոիդ: Պատ րաս
տու կը թո ղարկ վում է 800 գ/կգ 
մա ծու կի (մ) կամ թրջվող փո շու 
(թփ) տես քով:

պայ քա րի 
մի ցո ցա ռումն ե րը 

Պայ քա րի գոր ծում ա ռաջ
նա կարգ նշա նա կութ յուն ու
նի մո լա խո տե րի հա մա կարգ

ված ոչն չա ցու մը, քա նի 
որ մո լա խո տե րի վրա 
սնվում են ինչ պես թի
թեռ նե րը (ճեր մա կա թի
թեռ՝ նեկ տա րով), այն
պես էլ վաղ գար նան 
սերն դի թրթուր նե րը 
(կա ղամ բի ցեց և լ վիճ
ներ՝ տերև նե րով):

Խո րը վա րը նպաս
տում է վնա սա տու նե րի 
ձմե ռող հարսն յակ նե րի 
(կա ղամ բի ցեց, ճեր մա
կա թի թեռ, բվիկ) և ձ վե
րի (լվիճ ներ) մի զգա լի 
մա սի ոչն չաց մա նը:

Կա ղամ բի լվի ճի 
քա նա կութ յան նվա
զեց մա նը նպաս տում է 
կա ղամ բի ցան քա տա
րա ծութ յան շրջա կայ

քում հո վա նո ցա վոր բույ սե րի 
(գա զար, սա միթ) տե ղա բաշ
խու մը, քա նի որ վեր ջին ներս 
դե պի ի րենց են գրա վում լվիճ
նե րի շատ էն տո մո ֆա գե րի:

Վ նա սա կար մի ջատ նե րի 
զանգ վա ծա յին բազ մաց ման 
շրջա նում, երբ վնա սա տու նե րի 
քա նա կութ յուն նե րը գտնվում 
են նրանց հա մա պա տաս խան 
տնտե սա կան վնա սա կա րութ
յան շե մե րի կամ նրան ցից 
բարձր սահ մա նագ ծում, անհ
րա ժեշ տութ յուն է լե պի դո ցի դի 
(1 կգ/ հա) և ԲՏԲի (1,5 կգ/ հա) 
փո խե փոխ կի րա ռութ յու նը կա
ղամ բի ցե ցի և ճեր մա կա թի թե
ռի դեմ և կա լիպ սո յով (0,30,4 
լ/ հա) և կոն ֆի դո րով (0,1 լ/ հա) 
պայ քա րը` կա ղամ բի բվի կի և 
լ վիճ նե րի դեմ:

Սև ո տիկ հի վան դութ յու նը 
բա ցա ռե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է ջեր մոց նե րում կո լոիդ 
ծծում բը (30 կգ/ հա) հող մտցնել 
ցան քից կամ սա ծի լու մից 3 օր 
ա ռաջ, իսկ կի լա հի վան դութ
յու նը կան խե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է սա ծիլ ման ժա մա
նակ հո ղը ջրել կո լոիդ ծծմբի 
0,4%ոց ջրա յին կա խույ թով:                                                    

 Տա վու շի  մարզն ու նի 7373 հա հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա
ծութ յուն ներ, ո րից` 5684 հա աշ նա նա ցան ցո րեն, 1305,5 հա աշ
նա նա ցան գա րի, 369 հա գար նա նա ցան գա րի և 15 հա հա ճար: 
Տա վու շի մարզ պե տա րա նի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ
պա նութ յան վար չութ յան պետ Վա ղար շակ Սու քո յա նի տե ղե կաց
մամբ, 7373 հա ցան քա տա րա ծութ յուն նե րից, այ սօր վա դրութ
յամբ հնձվել է շուրջ 7155 հեկ տա րը: Նախ նա կան  տվյալ նե րով 
ստա ցում  է 2530 ց հա տի կի մի ջին  բերք: Ընդ հա նուր առ մամբ 
տա րին բա րեն պաստ է գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
հա մար և նա խորդ տար վա հա մե մատ, այս տա րի ակն կալ վում 
է բեր քի ա վե լա ցում:   Ար դեն ար տադր վել  է 5000 տ  կար տո ֆիլ, 
36000 տ խոտ, 135 տ ծ ղոտ, 900 տ բան ջա րե ղեն, 80 տ բոս տան, 
3700 տ պ տուղ, ո րից 700 տ դեղձ:

 Թեև   ՓՄՁԶԱԿի ծրագ րով, լի զին գով, § Նի վա¦ մակ նի շի 
եր կու հա ցա հա տի կա հա վաք կոմ բայն է  ձեռք բեր վել, սա կայն 
դեռևս կոմ բայն նե րի ձեռք բեր ման և մե քե նատ րակ տո րա յին հա
վա քա կա յա նի թար մաց ման խնդիր   կա  մար զում: 

***
 Սա րիգ յու ղի գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա տես

քե րը  թե՛ խորհր դա յին շրջա նում, թե՛ նրա նից  ա ռաջ անջր դի 
պայ ման նե րում  բարձր բեր քատ վութ յուն են ա պա հո վել ագ րո
կա նոն նե րով ա ռաջ նորդ վե լու դեպ քում: Լա վա գույնն  էր նաև  
ըն թա ցիկ  տա րում: Մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րից տրա մադր
ված  ցո րե նը ճիշտ ժամ կե տում` մինչև հոկ տեմ բե րի 15ը, պահ
պա նե լով ագ րո կա նոն նե րը` վար, ցանքս, սնու ցում, սրսկում 
մո լա խո տե րի դեմ  հեր բի ցիդ նե րով, հիմք հան դի սա ցավ բարձր 
բեր քատ վութ յան հա մար:  Այդ կազ մա կերպ չա կան գոր ծում 
ակ տիվ դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցավ գյու ղա պե տա րա նը` հա
մայն քի ղե կա վա րի մաս նակ ցութ յամբ` նաև հա մա գոր ծակ ցե լով   
ԳԱՄԿի  խորհր դա տո ւի հետ:   Ա ռան ձին ան հատ  հո ղա գործ 
ֆեր մեր ներ` Վա ղարշ Բայ րամ յա նը, Մի քա յել և Ա րամ Ե գան յան
նե րը, Սե րոժ Էլ լար յա նն ա պա հո վե ցին 3740 ց բեր քատ վութ յուն, 
ո րոնք  օգտ վում  էին ԳԱՄԿի խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն
նե րից:

տա վու շի ԳԱՄԿ

ԿՐթԱԿԱՆ
ՆՈՐ ՀԱՄԱԼՐՈւՄ

ՀԱԱՀ ա ռա ջին մաս նա շեն քի բա կում գի տե լի քի օրն ա ռա ջին 
կուրս ըն դուն ված ու սա նող նե րի հա մար հան դի սա վոր էր: 

ՀԱԱՀ ու սում նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Յու. 

Մար մար յա նի ող ջույ նի խոս քից հե տո, ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին 
հա մալ սա րա նի ու սա նող դառ նա լու, ինչ պես նաև գի տութ յան և 
կր թութ յան մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո րել 
է հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար շա լույս Թար վերդ յա նը: 
Նա նշել է այն լայն հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին, որ բաց վում 
են հա մալ սա րան ըն դուն ված նե րի առջև. գե րա զանց կա հա վոր
ված լսա րան ներ, ու սում նա կան, փորձ նա կան տնտե սութ յուն ներ 
և  այլն: § Ձեզ, սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, մնում է միայն սո
վո րել՝ ձեռք բե րել գի տե լիք նե րի ա ռա վե լա գույ նը, ո րը ձեզ թույլ 
կտա հե տա գա ձեր ճա նա պար հը հար թել թե' գի տութ յան աս
պա րե զում, թե' ար տադ րութ յու նում: Հա մալ սա րա նի կո լեկ տի վը 
պատ րաս տա կամ է ա նե լու ա մեն ինչ, որ պես զի դուք ձեզ զգաք, 
ինչ պես հա րա զատ օ ջա խում¦:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին շնոր հա վո րեցլ և հա ջո ղութ յուն ներ 
են մաղ թել ՀՀ քաղ ծա ռա յութ յան նա խա գահ, ՀԱԱՀ շրջա նա
վարտ նե րի միութ յան նա խա գահ Ման վել Բա դալ յա նը, հա մալ
սա րա նի եր կա րամ յա ու վաս տա կա շատ դա սա խոս Գ. Դավթ
յա նը, §Ագ րո բիզ նես և շու կա յա բա նութ յան¦ մաս նա գի տութ յան 
ա ռա ջին կուրս ըն դուն ված Դա վիթ Մար կոս յա նը:

Բա րի երթ ձեզ, սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ:
www.anau.am
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լոռաՄիրԳ 
11-րդ դա րում պղպեղն ու նե ցել է ար-

ծա թին հա վա սար ար ժեք և  ա ռևտ րի մեջ 
շրջա նա ռութ յուն է կա տա րել որ պես դրամ: 
Այժմ կան պղպե ղի բազ մա թիվ տե սակ-
ներ, ո րոն ցից քաղցրն ու նի իր հա տուկ 
տե ղը, քա նի որ այն C վի տա մի նի մի անս-
պառ պա հեստ է: Կար միր պղպեղն իր մեջ 
ա վե լի շատ C վի տա մին է պա րու նա կում, 
քան այն պի սի մրգե րը, ինչ պի սիք են կիտ-
րոնն ու նա րին ջը: Այդ ա ռու մով այն զի ջում 
է միայն մա սու րին և սև հա ղար ջին: պղ պե-
ղի տար բեր տե սակ նե րի մեջ C վի տա մի նի 
քա նա կը տար բեր է լի նում: 

Պղ պե ղը բազ մամ յա, ոչ խո շոր թուփ 
է` կար միր, նարն ջա գույն, դե ղին գույ նե րով 

և  ար տա քին տես քով միմ յան ցից տար բեր։ 
Այն  պատ կա նում է մոր մազ գի նե րի ըն տա
նի քին (պտուղ նե րը խո շոր եւ գու նա վոր են): 
Պղ պե ղի մեջ որ քան շատ է կապ սա ցի նի 
պա րու նա կութ յու նը, այն քան կծու է պղպե
ղը։ Կապ սա ցի նը հա կա բոր բո քա յին նյութ 
է, ո րը կան խում է քաղց կե ղա ծին բջիջ նե րի 
ա ռա ջա ցու մը, պայ քա րում է ստա մոք սի և 
տաս ներ կու մատն յա ա ղիի խոց ա ռա ջաց նող 
ման րէ նե րի դեմ, օգ տա կար է բրոն խի տի 
դեպ քում: Սա կայն կապ սա ցի նի չա րա շա հու
մը նաև կա րող է գրգռել և  ա ղես տա մոք սա
յին տրակ տի խան գա րում եր ա ռա ջաց նել: 

 Կար միր և դե ղին պղպեղ նե րը, ո րոնց 
նաև ան վա նում են բուլ ղա րա կան (չնա յած 
որ ևէ կապ չկա այդ երկ րի հետ), բա վա կան 
տա րած ված են և վի տա մին նե րով շատ հա
րուստ` B1, B2, PP և  այլն։ Հատ կա պես կա
նաչ պղպե ղի մեջ վի տա մին Cի պա րու նա
կութ յու նը ա մե նա շատն է։ Գե րա դա սե լի է 
այն ու տել հում վի ճա կում։ Դե ղին, կար միր, 

նարն ջա գույն պղպեղ նե րը հա րուստ են բետ
տակա րո տի նով, ո րը նա խա պահ պա նում 
է սրտա յին հի վան դութ յուն նե րից և քաղց կե
ղի ո րոշ տե սակ նե րից։ Բա ցի այդ, կար միր 
պղպե ղը մյուս նե րի հա մե մատ ա վե լի քաղցր 
է և զ գա լի քա նա կութ յամբ պրո վի տա մին A է 
պա րու նա կում:

 Սիրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե
րի դեպ քում քաղցր պղպեղն անհ րա ժեշտ 
է պար տա դիր ընդգր կել ա մե նօր յա սննդա
կար գում։ Հենց այս բան ջա րե ղենն է, որ 
պա րու նա կում է այն պի սի նյու թեր, ո րոնք ոչ 
միայն ամ րաց նում են մա զա նոթ նե րի պա
տե րը, այ լև բարձ րաց նում ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի ա ռաձ գա կա նութ յունն ու ճկու

նութ յու նը։ Քաղցր պղպե
ղը հատ կա պես օգ տա կար 
և կար ևոր է ար յան շրջա
նա ռութ յան խախտ ման 
դեպ քում, հի պեր տո նիա յի, 
ա թե րոսկ լե րո զի նախ նա
կան փու լում, բա ցի այդ, 
օր գա նիզ մից հե ռաց նում է 
խա րամ երն ու թու նա վոր 
նյու թե րը։

 Քաղցր պղպե ղը հա
րուստ է վի տա մին նե րով՝ 
ռու տի նով (P), ո րը հե ղու
կաց նում է ար յու նը և  ամ
րաց նում ար յու նա տար 
ա նոթ նե րի պա տե րը. այդ 
իսկ պատ ճա ռով շատ օգ
տա կար է ե րա կի վա րի կոզ 

լայ նաց ման դեպ քում։ Այն ան փո խա րի նե լի 
բու ժիչ մի ջոց է հա մար վում սա կա վար յու
նութ յան, անք նութ յան, հոգ նա ծութ յան, շա
քա րա յին դիա բե տի, մաշ կա յին և տե սո ղա
կան խնդիր նե րի դեպ քում: Դան դա ղեց նում 
է ծե րաց ման ըն թաց քը։ Օգ տա կար է թե՛ 
մե ծե րին, և թե՛ փոք րե րին։ Պղ պե ղը հա մեղ 
և օգ տա կար է բո լոր ձևե րով՝ հում, տա պա
կած, խո րո ված, շո գե խա շած։ 

 Հատ կա պես կծու պղպե ղը հա կա ցու
ցում եր ու նի. այն մեծ քա նա կութ յամբ խոր
հուրդ չի տրվում գաստ րի տի, բարձր թթվայ
նութ յան, քրո նիկ փոր կա պութ յան, են թաս
տա մոք սա յին գեղ ձի բոր բոք ման (պանկ
րեա տիտ), ստա մոք սի խո ցի և 12մատն յա 
ա ղիի բոր բոք ման սրաց ման դեպ քում և  
ան հա տա կան ա նըն կա լու նա կութ յան ժա մա
նակ։

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

 

 Լո ռա միրգ բույս հան դի պում 
է Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յի և Եվ
րա սիա յի ան տառ նե րի, ճա հիճ
նե րի, լճե րի, տունդ րա յի տոր
ֆա մամ ռա ծածկ (սֆան գա յին) 
գրուն տի վրա։ Այն գո յատ ևում է 
իր ա ռանց քա յին ար մա տի վրա 
ապ րող սնկից ստաց վող և մթ նո
լոր տից կլան վող հան քան յու թե րի 
հաշ վին։ 

Հա պա լա սազ գի նե րի կամ հա
վամր գազ գի նե րի ըն տա նի քի պատ
կա նող բույս է: Ու նի բա րակ, մա մու ռի 
վրա հա զիվ նկա տե լի 1575 սմ հաս
նող ընձ յուղ ներ։ Տերև նե րը եր կա
րա վուն օ վալ են, մուգ կա նաչ, փայ

լուն, տա կից սպի տակ մոխ րա գույն` 
ծածկ ված մո մե խո նա վա պաշտ պան 
շեր տով։ Ծա ղիկ նե րը քա ռա թերթ (եր
բեմն 5ա թերթ) են, թեր թիկ նե րը թեք
ված են դե պի ցո ղու նը, գրե թե միահ
յուս ված ա ռէջք նե րը ցցված են դե պի 
ներքև։ Պ տու ղը վառ կար միր գունդ է, 
ո րը հա սու նա նում է աշ նա նը, քաղց
րա նում ա ռա ջին սառ նա մա նիք նե րի 
հետ և  կա րող է պահ պան վել ամ
բողջ ձմեռ, ո րի ըն թաց քում շա քար
նե րի քա նա կը 4 տո կո սից հաս նում է 
6ի։ 

Փո շոտ վում է մի ջատ նե րի մի ջո
ցով, ո րոնք վերց նում են ծաղ կա փո
շին, սա կայն բույ սի հիմ նա կան ար
տա հա նող եր կիր ԱՄՆում ստաց վում 
է շատ թան կար ժեք և սա կավ հան դի
պող §լո ռամր գի մեղր¦, որն ու նի ար
տա հայ տիչ բուր մունք, յու րա հա տուկ 
գույն և  այն քան քաղցր չէ, ինչ պես 
մյուս ծա ղիկ նե րի մեղ րը։ Այն օգ տա
կար է դիս բակ տե րիո զի, ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում: 

 Վեր ջին տա րի նե րին պարզ
վել է, որ լո ռամր գի (ինչ պես նաև՝ 
ազն վա մո րու, գետ նա մո րու, փշոտ 
հա ղար ջե նու) մեջ պա րու նակ վող 
էլ լա գաթ թուն, ո րը հա կազ դում է ու
ռուցք նե րի ա ճին, չե զո քաց նում կոն
ցե ռո գեն նյու թե րը և պաշտ պա նում 
բջիջ նե րի ժա ռան գա կան նյու թը 
(ԴՆԿ), բա վա կան հեշտ է յու րաց վում 
օր գա նիզ մի կող մից։ Հատ կա պես 
կար ևոր է, որ լո ռամր գի հա տապ տու
ղը պա րու նա կում է հա կաօք սի դանտ 
ֆլա վոն ներ: Հայտ նի է նաև,  որ C 
վի տա մի նի և ռու տի նի (վի տա մին P), 
բա րեն պաստ հա րա բե րակ ցութ յան 
դեպ քում կանխ վում է սիրտա նո թա
յին հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի 
զար գա ցու մը, կար գա վոր վում ար յան 
ճնշու մը։ Ուր սո լաթ թուն նպաս տում է 
սրտաս նույց ա նոթ նե րի լայ նաց մա նը։

Պ տուղ նե րը պա րու նա կում է օր
գա նա կան թթու ներ, շա քար, պեկ
տին, դա բա ղող նյու թեր, վի տա մին
ներ C, B, K, PP, յոդ, կա լիու մի ա ղեր: 
Այս պտու ղը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի 

օր գա նիզ մում վի տա մին նե րի պա
կա սը լրաց նե լիս: Միա ժա մա նակ 
լո ռա միր գը բարձ րաց նում է ստա
մոք սի և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի 
հյու թա զա տութ յու նը, կար գա վո րում 
ա խոր ժա կը: Կի րառ վում է ցածր 
թթվայ նութ յամբ ու ղեկց վող գաստ
րիտ նե րի, են թաս տա մոք սա յին գեղ
ձի բոր բո քում նե րի ժա մա նակ: Ս տա
մոք սի խան գա րում նե րի դեպ քում 
խոր հուրդ է տրվում 2 ճա շի գդալ 
լո ռամր գի վրա լցնել 2 բա ժակ ե ռաց
րած ջուր և ե ռաց նել 10 րո պե՝ թույլ 
կրա կի վրա: Հե տո սա ռեց նել, քա մել 
ու խմել օ րը 4 ան գամ` կես բա ժա
կից: Միակ հա կա ցու ցու մը ստա մոք
սի բարձր թթվայ նութ յունն է: Ն ման 
խնդիր ու նե ցող նե րին խոր հուրդ է 
տրվում բուժ վել այլ մե թոդ նե րով, հա
կա ռակ դեպ քում՝ գաստ րի տի խո րա
ցու մը կա րող է նպաս տել ստա մոք սի 
խո ցի ա ռա ջաց մա նը: Լո ռամր գի հյու
թը թույլ է տա լիս օր գա նիզ մից դուրս 
հա նել տոք սին նե րը: Բա րե լա վում է 
ե րի կամ նե րի և լե ղու ղի նե րի աշ խա
տան քը: Թարմ լո ռա միր գը կամ նրա 
հյու թը կար գա վո րում է նաև ար յան 
մեջ խո լես տե րի նի մա կար դա կը, իսկ 
հա տապտ ղի հա ճա խա կի օգ տա գոր
ծու մը նպաս տում է ար յան ա նոթ նե
րի ամ րաց մանն ու է լաս տի կութ յա նը: 

Հա տապ տուղն օգ տա գոր ծում 
են ինչ պես թարմ կամ սա ռեց ված 
վի ճա կում, այն պես էլ` թթու կամ չո
րաց րած: Պատ րաս տում են հյու թեր, 
կոմ պոտ ներ, ժե լե, ջեմ, դոն դող, լո
ռամր գի կոկ տեյլ ներ և  ե փում կամ 
ա վե լաց նում են աղ ցան նե րին, կար
կան դակ նե րի և  այլ ու տեստ նե րի 
մեջ: Լո ռա միր գը օգ տա կար է նրանց, 
ով քեր սրտի հետ կապ ված խնդիր
ներ ու նեն. այն ար յան մեջ ի ջեց նում 
է այն քան վտան գա վոր խո լես տե րի
նի քա նա կը և պայ քա րում հի պեր տո
նիա յի դեմ: Լո ռամր գի հյու թը մեղ րի 
հետ խառ նած վի ճա կում օգ տա գործ
վում է հա զի ժա մա նակ, իսկ ով քեր 
հա ճախ գան գատ վում են գլխա ցա
վե րից, խոր հուրդ է տրվում 2 օ րը 1 
ան գամ ըն դու նել հա վա սար քա նա
կութ յամբ ի րար խառ նած մեղր ու 
մսա ղա ցով անց կաց րած լո ռա միրգ:  
Լո ռամր գի պատ րաս տուկ նե րը` օ շա
րա կը, մու րա բան, մար մե լա դը, հյու
թը, մոր սը, կի սե լը, ժե լեն, ար ժե քա
վոր են` որ պես դիե տիկ սնունդ` C 
ա վի տա մի նո զի եւ այլ հի վան դութ
յուն նե րի դեպ քում։ 

Լո ռամր գի սո վո րա կանն օգ
տա գոր ծում են թթու նե րի մեջ, մսի 
եւ ձկան պա հա ծո յաց ման հա մար, 
որ պես հա մե մունք։ Ար տադ րա կան 
պայ ման նե րում ստաց վում է լո ռամր
գի խտաց րած մզվածք, ո րի մեջ 12 
տա րի պահ պան վում են բո լոր օգ
տա կար նյու թե րը` ա ռանց ո րևէ կոն
սեր վանտ օգ տա գոր ծե լու։  

Մի զա մուղ և հա կա ման րէ հատ
կութ յուն նե րի շնոր հիվ կի րառ վում է 
ե րի կամ նե րի, մի զա պար կի եւ մի զու
ղի նե րի հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման հա մար։ Ցա վոք, այս հրա շա լի 
պտու ղը սա կավ է հան դի պում Հա
յաս տա նում թարմ վի ճա կում, սա
կայն, ինչ պես գի տենք, նույ նիսկ 
պա հա ծո յաց ված վի ճա կում այն օգ
տա կար է, կար ևոր է` են թարկ ված 
չլի նի ջեր մա յին մշակ ման։
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