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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, ՀՀ պաշտ պա նութ
յան նա խա րար Սեյ րան Օ հան յա նի և պաշ տոն յա այլ ան ձանց 
ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է Տա վու շի մար զի սահ մա նա մերձ 
հա մայնք ներ, ծա նո թա ցել սահ մա նա յին գո տում առ կա ի րա
վի ճա կին, այն տեղ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ըն թաց քին և 
խն դիր նե րին: 

 Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի ա ռա ջին կան գա ռը ե ղել է 
Պա ռա վա քար հա մայն քը: Բ նա կիչ նե րի հետ հան դիպ մա նը 
Հո վիկ Աբ րա համ յանն, անդ րա դառ նա լով սահ մա նում տի րող 
լար ված ի րա վի ճա կին և հա կա ռա կոր դի կող մից հրա դա դա րի 
ռե ժի մի պար բե րա բար խախտ ման դեպ քե րին, ընդգ ծել է, որ 
ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի բնա կիչ
նե րի կող քին են:  

 Վար չա պե տը նշել է, որ կա ռա վա րութ յու նը, տար բեր սո
ցիա լա կան և հար կա յին ար տո նութ յուն ներ սահ մա նե լով, 
սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հա մար փոր ձում 
է հնա րա վո րինս ա ջակ ցել նրանց և լու ծում տալ նրանց սո
ցիա լա կան խնդիր նե րին: Տե ղի բնա կիչ նե րը բարձ րաց րել են 
հա մայն քի ո րոշ հատ ված նե րում գա զի ֆի կաց մա նը, ճա նա
պար հահատ վա ծի վե րա նո րոգ մա նը, ո ռոգ ման ջրի, ման կա
պար տե զի ներ քին հար դար մա նը, ու սա նող նե րի ուս ման վար
ձե րին վե րա բե րող խնդիր ներ: 

Գոր ծա դի րի ղե կա վա րը խոս տա ցել է դրանք քննար կել 
կա ռա վա րութ յու նում և տալ հա մա պա տաս խան լու ծում ներ: 
 Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ նու հետև այ ցե լել է Սև քար հա մայնք: 
Տե ղի բնա կիչ նե րը նշել են, որ հա կա ռա կոր դի կրա կա հեր թե րի 
պատ ճա ռով հա մայն քում որ ևէ խու ճապ չկա և  ի րենք ապ րում 
են ա ռօր յա կյան քով: 

Սև քա րի հա մայն քա պե տը բնա կիչ նե րի ա նու նից շնոր
հա կա լութ յուն է հայտ նել վար չա պե տին՝ հա մայն քի ջրագ ծի 
և մ շա կույ թի տան վե րա կա ռուց ման հա մար: Միա ժա մա նակ 
մարզ պետ Հո վիկ Ա բով յա նը տե ղե կաց րել է, որ ա ռա ջի կա յում 
էլ կսկսվեն Սև քա րի դպրո ցի հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք
նե րը:

 Հո վիկ Աբ րա համ յա նն այ ցե լել է նաև Կո թի համայնք: Կո
թե ցի նե րը կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին շնոր հա կա լութ յուն 
են հայտ նել ի րենց այ ցե լե լու հա մար և ն շել, որ ի րենց բա րո
յա հո գե բա նա կան վի ճակն, ինչ պես միշտ, բարձր է:

 Այ նու հետև վար չա պե տը լսել է հա մայն քի բնա կիչ նե
րին հու զող հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե րել են վա ռե լա փայ տով 
ա պա հով մա նը, 27 հեկ տար ցո րե նի ար տե րը կրա կոց նե րի 
հետ ևան քով չմշա կե լուն, ինչ պես նաև ու սա նող նե րի ուս ման 
վար ձե րին: Գոր ծա դի րի ղե կա վա րը խոս տա ցել է անհ րա ժեշտ 
գու մար ներ տրա մադ րել ինչ պես վա ռե լա փայ տի, այն պես էլ` 
չմշակ ված ցո րե նի դաշ տե րի փոխ հա տուց ման հա մար: 

Վար չա պե տը հա մայն քա պե տին հանձ նա րա րել է կա
ռա վա րութ յուն ներ կա յաց նել Կո թիի ու սա նող նե րի ցան կը՝ 
նրանց ուս ման վար ձե րի խնդրին ևս լու ծում տա լու հա մար:  
Վար չա պետ Աբ րա համ յա նը վստա հեց րել է նաև, որ հա կա ռա
կոր դի կող մից կրա կա հեր թե րի հետ ևան քով սահ մա նա մերձ 
հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի բնա կա րան նե րի կրած վնաս նե րը 
կփոխ հա տու ցի ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը:
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այ ցով ե ղել է 
§Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի¦ Ար մա վի րի մաս նաճ յու ղում, որ տեղ տրվել է խա ղո ղի մթեր ման 
մեկ նար կը: Մաս նակ ցում էին նաև Ար մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա ման յա նը և §Եր ևա նի կոն
յա կի գոր ծա րան¦ ՓԲԸ գոր ծա դիր տնօ րեն Ի գոր Ա ռա քել յա նը:

Սեպ տեմ բե րի 8ից գոր ծա րա նի Ա րա րա տի մաս նաճ յու ղում նույն պես սկսվել է խա ղո ղի մթե
րում նե րի գոր ծըն թա ցը, որին հետևել են  հան րա պե տութ յան բո լոր մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե
րը:    Նա խա րա րի խոս քով` այս տա րի խա ղո ղի բերքն` ըստ կան խա տե սում նե րի, 1015 տո կո սով 
կգե րա զան ցի նա խորդ տար վա մա կար դա կը, ուս տի բո լոր ար տադ րող նե րի հետ ան հա տա կան աշ
խա տանք է տար վում, որ պես զի ստաց ված բերքն  ամ բողջ ծա վա լով մթեր վի:   §Անց յալ տա րի ար
տադր վել է 261 հա զար տոն նա խա ղող, ո րից 184 հա զար տոն նան մթեր վել է: Այս տա րի ակն կա լում 
ենք, որ խա ղո ղի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը կհաս նեն 290295 հա զար տոն նա յի, մթեր ման ծա
վալ նե րը նույն պես ա վե լա նա լու են: Ու զում եմ հա վաս տիաց նել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րին, որ ար տադր ված բերքն ամ բող ջութ յամբ կմթեր վի¦,  նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:    

Նա խորդ  տա րի մթեր վող խա ղո ղի 1 կգ ի ար ժեքն Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում կազ մել է 150 
դրամ, իսկ Տա վու շի մար զում` 140 դրամ։ Այս տա րի §Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան¦ ՓԲԸն կ պահ
պա նի նա խորդ տար վա գնե րը։ Նա խա րա րութ յունը մյուս գի նու գոր ծա րան նե րին ևս հոր դո րում է 
պահ պա նել խա ղո ղի մթեր ման նա խորդ տար վա գնե րը։

Գոր ծա դիր տնօ րեն Ի գոր Ա ռա քել յա նի փո խանց մամբ, թեև ի րենց պա հան ջար կը 30 հա զար 
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Հանրապետությունում մեկնարկել է խաղողի մթերման 
գործընթացը

Ջրի մատակարարման աշխատանքները դրական են 
գնահատվել

Օ րերս  Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յանն աշ խա
տան քա յին այ ցով ե ղել է  Ա րա րա տի մար զում:

Այ ցի ըն թաց քում  Ա րամ Հա րութ յուն յանն ու Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յանը ամ
ռան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ա վար տա կան փու լում տար վող աշ խա տանք նե րին 
հետ ևե լու  և  ըն թաց քը վե րահս կե լու նպա տա կով, ե ղել են Մխչ յա նի  1ին և 2րդ  աս տի ճա նի ջրհան 
կա յան նե րում, տե ղում  դի տար կել ո ռոգ ման ջրի մղման աշ խա տանք նե րը: Ա րա րա տի մար զի ո ռոգ
ման ջրա մա տա կա րա րումն ա պա հո վող Մխչ յա նի 1ին և  2րդ  աս տի ճա նի ջրհան կա յան նե րում 
շրջայ ցի պա հին գոր ծադր ված էին հա մա պա տաս խա նա բար  5 և  4 պոմ պեր:

Ա րամ Հա րութ յուն յանն ու Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը  նաև ե ղել են Ջ րա շեն 
հա մայն քի տա րած քում գտնվող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րում, հան դի պել հո ղա տա րածք
նե րի մշակ մամբ զբաղ վող Ջ րա շեն, Դի տակ, Ա բով յան, Զո վա շեն հա մայնք նե րի գյու ղա ցի նե րի հետ: 
Գո հու նա կութ յուն ար տա հայ տե լով ամ ռան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
ի րենց մա տա կա րար ված մեծ ծա վա լով ջրի դի մաց` գյու ղա ցի նե րը բարձ րաց րել են նաև ո ռոգ ման 
ջրի մա տա կա րար ման  խո ղո վա կա շա րե րի  ո րոշ հատ ված նե րի վե րա փոխ ման և նոր խոր քա յին 
հո րի շա հա գործ ման հար ցեր  ու  ստա ցել  դրա կան պա տաս խան:

Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յանն ու Ա րամ Հա րութ յուն յանն այ նու հետև դի տար կել 
են Մխչ յա նի 2րդ  աս տի ճա նի ջրհան կա յա նի` դե պի  Ա րա րատ և Վե դի ՋՕԸեր մա տա կա րար վող 
ջրի սկզբնա հատ վա ծի շա հա գործ ման աշ խա տանք նե րը, որ տեղ  շրջայ ցի պա հին   մղվում էր 6500 
լ/վ ծա վա լով ջուր:

Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը, ամ փո փե լով  այ ցի ըն թաց քում կա տար ված ու
սում նա սի րութ յուն ներն ու դի տար կում նե րը, ա սել է, որ  անց յալ տա րի նե րի հա մե մատ, ո ռոգ ման 
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Ճիշտ օգտվելու հմտություն
 Հայճա պո նա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան §Տե ղա կան ար

տադ րութ յան զար գա ցում և տե ղա կան ապ րան քա նի շե րի 
ա ռաջմ ղու մը Հա յաս տա նում¦ ծրագ րի շրջա նա կում, վեր ջերս 
§Նատ ֆուդ¦ ըն կե րութ յան տա րած քում կա յա ցավ վա կո ւու մա
յին փա թե թա վոր ման սար քա վո րում նե րի հանձն ման ա րա րո
ղութ յու նը և դ րան ցից օգտ վե լու հմտութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
դա սըն թա ցը` ՓՄՁնե րի հա մար։

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ ԶԱԿի գոր ծա դիր տնօ րեն Գե ղամ Պետ
րոս յա նը նշել է, որ սար քա վո րում նե րը կոչ ված են ծա ռա յե լու 
բիզ նե սի զար գաց մա նը և հոր դո րել է լի նել ա վե լի ե ռան դուն և 
ն վիր ված։ §Նատ ֆուդ¦ ըն կե րութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն Իշ խան 
Կա րա պետ յանն ու րախ է, որ հենց §Նատ ֆուդ¦ ըն կե րութ յունն 
է ներկ րել սար քա վո րում նե րը և վս տա հեց րել, որ դրանց օգ տա
գործ ման և ս պա սարկ ման հար ցե րով գոր ծա րար նե րը կա րող են 
հե տա գա յում ևս դի մել ըն կե րութ յա նը։ Ճա պո նիա յի մի ջազ գա
յին հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ յան ծրագ րի գլխա վոր 
խորհր դա տո ւի տե ղա կալ Հի րո յու կի Տա նա կան կա րևո րել է որ 
սար քա վո րում նե րի վերաբերյալ դա սըն թա ցի ըն թաց քում  հատ
կա պես պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել ման րուք նե րի վրա, քա
նի որ մանր թվա ցող բազ մա թիվ տեխ նի կա կան նրբութ յուն նե
րից է կախ ված ար տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը։

 Սար քա վո րում նե րը տրա մադր վել են Ա րա րա տի, Ար մա
վի րի և Ս յու նի քի մար զե րում գոր ծող չրե րի և պան րի ար տադ
րութ յամբ զբաղ վող 8 ՓՄՁնե րի։ Ն պա տակն էր` ի րա կա նաց նել 
սննդի անվ տան գութ յան մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա
մա պա տաս խան վա կո ւու մա յին փա թե թա վո րում, ին չը կբե րի 
ար տադ րան քի նկատ մամբ սպա ռող նե րի վստա հութ յան բարձ
րաց մա նը, հետ ևա բար՝ նաև վա ճառ քի ծա վա լի ա վե լաց մա նը։ 
 Սար քա վո րում նե րը կեր կա րաց նեն ապ րան քի պահ պան ման 
ժամ կե տը, կմե ծաց նեն ար տա հան ման նե րու ժը։ Սար քա վո րում
նե րը ձեռք են բեր վել ճա պո նա կան կող մի տեխ նի կա կան ա ջակ
ցութ յան շրջա նա կում, իսկ մա տա կա րա րումն ի րա կա նաց րել է 
§Նատ ֆուդ¦ ըն կե րութ յու նը։

Ըն կե րութ յան մաս նա գետ նե րը ձեռ նար կա տե րե րին ներ կա
յաց րել են փա թե թա վոր ման սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ ման 
ե ղա նակ ները, նաև փո խան ցել ապ րան քի ճիշտ փա թե թա վոր
ման և պահ պան ման հիմ նա կան գի տե լիք ներն ու հմտութ յուն
նե րը։

 Մի ջո ցառ ման նպա տակն է` նպաս տել մար զե րում գոր ծող 
ՓՄՁ սուբ յեկտ նե րի ստեղծ մա նն ու  զար գաց մա նը՝ հետ ևո ղա
կա նո րեն ի րա կա նաց նե լով ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից որ դեգր
ված քա ղա քա կա նութ յու նը` ՓՄՁ զար գաց ման ուղ ղութ յամբ։

ՓՄՁ   ԶԱԿ

Նորույթ` սահմանամերձ Վարագավանում
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Հանրապետությունում մեկնարկել է խաղողի մթերման 
գործընթացը

տոն նա է կազ մում, սա կայն պատ
րաստ են այս տա րի մթե րել շուրջ 35 
հա զար տոն նա խա ղող, ընդ ո րում, 
մթեր ման գնի նվա զում չի լի նե լու: 
Նա նաև հա վե լել է, որ գոր ծա րանն 
իր ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ
յան կենտ րո նում է պա հում Տա վու
շի մար զում խա ղո ղա գոր ծութ յան 
զար գաց ման հար ցե րը: Ի գոր Ա ռա
քել յա նի խոս քով` Տա վու շի մար զում 
այս տա րի խա ղո ղի բարձր բերք է 
ակն կալ վում, և  ան կախ նրան ցից, 
թե նա խա պես ինչ ծա վալ նե րով 
են կնքվել պայ մա նագ րե րը, ի րենք 
ա մեն ինչ կա նեն, որ պես զի գյու ղա
ցի նե րի ամ բողջ բեր քը մթեր վի: Ըստ 
նրա`  ըն թա ցիկ տա րում ևս,  ա պա ռիկ կար գով, խա ղո ղա գործ նե րին այ գի նե րի մշակ ման հա
մար տրա մադր վել են բու ժան յու թեր` մոտ 250 մի լիոն դրա մի չա փով և  այլ ա ջակ ցութ յուն:

1Å     
Ջրի մատակարարման աշխատանքները դրական են 

գնահատվել
ջրի հա մա կար գում գրան ցել են բարձր արդ յունք ներ, ին չը  պատ կան մար մին նե րի և գ յու ղա ցի նե
րի հա մա տեղ աշ խա տան քի արդ յունքն է:

Գ յու ղա ցի նե րի օգ տա գոր ծած ջրի 
դի մաց վճա րում ներն ու մեր ա մե նօր յա 
ին տեն սիվ աշ խա տան քը տվել են դրա
կան արդ յունք: Ան ցած տա րի նե րի հա
մե մատ ու նե ցած բարձր արդ յունք նե րը, 
բնա կա նա բար,  ա մե նօր յա բա րե խիղճ 
ու ազ գաբ նակ չութ յան շա հե րին նպա
տա կաուղղ ված աշ խա տան քից են բխում 
և պար տա վո րեց նում են հա ջորդ գյու
ղատն տե սա կան տա րում ոչ միայն ա վե
լաց նել  մշա կե լի հո ղա տա րածք ներն, 
այլև ու նե նալ ա վե լի արդ յու նա վետ ու 
կազ մա կերպ ված ջրա մա տա կա րա րում:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով Ա րա
րա տի մարզ պե տին և գ յու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րին ի րենց փոր ձա ռու և 
ն վիր ված աշ խա տան քի հա մար` Ջ րա յին 
տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա

խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յանն իր խոս քում ևս դ րա կան է գնա հա տել Ա րա րա տի մար զի ո ռոգ ման 
ջրի մա տա կա րար ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պումն ու ա վե լաց րել.

§ Մեր բո լոր աշ խա տանք նե րը նպա տա կաուղղ ված են գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
բար գա վաճ մանն ու հո ղե րի բարձր բեր րիութ յա նը, ին չը են թադ րում է նոր մալ ջրա մա տա կա
րա րում: Ա վարտ ված հա մա րե լով տար վա գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի ա ռա ջին փու
լը` մենք ճա նա պարհ ենք հար թում աշ նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար:  Այդ 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում մեզ ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ յան և  առ կա խնդիր նե րին հրա տապ  
լու ծում տա լու հա մար շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու բիկ Աբ րա համ
յա նին, ինչ պես նաև գյու ղա ցի նե րին`  ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րը ժա մա նա կին կա տա րե լու 
հա մար¦,  եզ րա փա կել է Ա րամ  Հա րութ յուն յա նը:

2001 թվա կա նին Վա նա ձոր քա ղա քում, նախ կին §Է լեկտ րոն¦ 
գոր ծա րա նի բա զա յի վրա, հիմն վեց § Չին վան¦ ՍՊԸն:  Ըն կե րութ
յան գոր ծու նեութ յան նպա տա կը՝ Չի նաս տա նից հա մե մա տա բար 
մատչելի գներով տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում նե րի և փոք րա
ծա վալ գյու ղատն տե սա կան տրակ տոր նե րի ներկ րումն ու ի րա
ցումն էր: 

Նախորդ տա րի նե րին ըն կե րութ յու նն ի րաց րել է Չի նաս տա
նից ներկ րված 700ից ա վե լի տրակ տոր և դ րանց ա վե լի քան 3000 
կցոր դիչ սար քա վո րում ներ: Հիմ նու մից եր կու տա րի անց ՍՊԸն 
ձեռ նար կեց նաև գյուղ սար քա վո րում նե րի սե փա կան ար տադ
րութ յուն: Գոր ծա րանն ու նի նաև 5000 մ2 տա րած քով բան ջա րա
բոս տա նա յին մշակաբույսե րի ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն:

Վեր ջերս Լո ռու մարզ պետ Արթուր Նալ բանդ յա նը, մարզ պե
տա րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն տե սութ յան և բ նա պահ պա
նութ յան վար չութ յան և մի խումբ մաս նա գետ նե րի հետ այ ցե լել 
է  §Չին վան¦ ՍՊԸ` տե ղում ծա նո թա նա լու ձեռ նար կութ յան ըն թա
ցիկ աշ խա տանք նե րին ու հե ռան կար նե րին: Ըն կե րութ յան տնօ րեն 
Սամ վել Նա ջար յա նը գյուղ սար քա վո րում նե րի ար տադ րա մա սե
րում ներկաներին  ծա նո թաց րել է թո ղարկ վող ար տադ րա տե սակ
նե րին՝ ընդգ ծե լով, որ ի րենց ձեռ նար կութ յան թո ղար կած հնձիչ
նե րը, խոտ հա վաք նե րը, գու թան ներն ու կուլ տի վա տոր նե րը, 
փո րիչ ներն ու ամ բար ձիչ նե րը ոչ միայն 3035%ով մատչելի են 
հա մաշ խար հա յին շու կա յում առ կա ար տադ րա տե սակ նե րից, այլև 
ո րա կով չեն զի ջում և  ի րենց եր կա րա կե ցութ յամբ, գե րա զան ցում 
են ար տա սահ մա նից ներկր վող նե րին: Մե ծա քա նակ պատ վե րի 
դեպ քում, ըստ տնօ րե նի, ըն կե րութ յու նը կի րա ռում է էա կան զեղ
չեր: Ձեռ նար կութ յան ար տադ րան քը ոչ միայն սպառ վում է մեր 
հան րա պե տութ յու նում, այլև՝ Ար ցա խում և Վ րաս տա նում: 

Գոր ծա րա նի պտղա տու այ գում հյու րե րին ցու ցադր վեց վեր
ջերս մշակ ված և թո ղարկ ված մո լա խո տե րի քաղ հա նում և ծա
ռե րի բնե րի բա ժա կա փոր կա տա րող սար քի աշ խա տան քը, որն, 
ըստ մաս նա գետ նե րի, կփո խա րի նի տասն յակ մարդ կանց ձեռ քի 
աշ խա տան քին: Մարզպետը նշել է. § Մեր գերխն դի րը, նո րա նոր 
աշ խա տա տե ղե րի ա պա հով մամբ, բնակ չութ յան ո ցիա լա կան 
դրութ յան աս տի ճա նա կան բա րե լա վումն է: Այս ա ռու մով աշ խա
տում ենք ու շադ րութ յու նից դուրս չթող նել ցան կա ցած ո լորտ, ուր 
աշ խա տա տեղ ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ յուն կա: Առաջիակայում 
կքնարկենք §Չին վա նի¦ զար գաց ման ծրա գի րը: Դ րա կան եզ րա
կա ցութ յան դեպ քում կդի մենք ՀՀ կա ռա վա րութ յուն՝ ըն կե րութ յա
նը տնտե սա կան ընդ լայն ման ծրագ րե րում նե րա ռե լու, ար տադ
րութ յան ծա վալ ներն ընդ լայ նե լու և, որ ա մե նա կար ևորն է, նոր 
աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու նպա տա կով¦,  նշել է մարզ պե տը: 
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 Տա վու շի ԳԱՄԿի կող մից տրա
մադր ված ֆի լոք սե րա դի մաց կուն 
պատ վաս տա կալ ներն ար դեն երկ րորդ 
տա րին է, ինչ մեծ պա հան ջարկ ու նեն 
Բեր դի տա րա ծաշր ջա նի Վա րա գա վան 
հա մայն քի §Ծի րան կուտ¦ գյու ղատն տե
սա կան սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի 
կող մից: 

Հեր թա կան այ ցե լութ յան ժա մա նակ 
ա կա նա տես ե ղանք ար դեն պատ րաս
տի շուրջ 1500 ըն տիր ար մա տա կալ նե
րի:ԳԱՄԿի խորհր դա տու Սամ վել Ե ղիկ
յա նի հա վաստ մամբ, ար մա տա կալ նե րի 
քա նակն ա ռա ջի կա 3 տա րում` հա մա
պա տաս խան ա ջակ ցութ յան պա րա գա
յում, կհասց վի 35.000ի: Կոո պե րա տի
վի նա խա գահ Սամ վել Մա նու չար յա նը 

ոգ ևոր ված է, ին չի գրա վա կա նը ֆի լոք սե րա դի մաց կուն ար մա տա կալ նե րի ար տադ րութ յու նում նո
րույթ ու նե նալն է:

Գերխնդիրը` նոր աշխատատեղերի 
ստեղծումն է
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Գ յու ղատն տե սութ յան ա ճը 
կազ մել է 14.8 տո կոս

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը մա մու լի 
ա սու լի սում ներ կա յաց րել է վեր ջին յոթ 
ա միս նե րին նա խա րա րութ յան ի րա կա
նաց րած աշ խա տանք նե րը և  անդ րա
դար ձել ա ռա ջի կա ծրագ րե րին:

Ամ փո փե լով հաշ վե տու ժա մա
նա կա հատ վա ծի արդ յունք նե րը` նա
խա րա րը նշել է, որ 2015 թվա կանն, 
ընդ հա նուր առ մամբ, բա րեն պաստ 
էր գյու ղատն տե սութ յան հա մար, և 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի, 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ա վե լաց
ման, ար տադ րութ յան ին տեն սի վութ
յան ա վե լաց ման ու ա մե նա կար ևո րը` 
գյու ղա ցու քրտնա ջան աշ խա տան քի 
արդ յուն քում, ըն թա ցիկ տա րում, նա
խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ, 
գրանց վել են էա կան դրա կան տե ղա
շար ժեր: Նա խա րա րը նաև ընդգ ծել է, 
որ աճն առ կա է գյու ղատն տե սութ յան 
ո լոր տի բո լոր ճյու ղե րում` թե բու սա
բու ծութ յան և թե ա նաս նա բու ծութ յան 
մեջ:

ԱՎԾ տվյալ նե րով` ըն թա ցիկ տար
վա հուն վարհու լի սին գյու ղատն տե
սութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը 
կազ մել է 328.4 մլրդ դ րամ, ո րը 14.8 
%ով գե րա զան ցում է նա խորդ տար
վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու
ցա նի շը, ընդ ո րում, բու սա բու ծութ յան 
ճյու ղում ա ճը կազ մել է 28.6 %, իսկ 
ա նաս նա պա հութ յու նում` 4.2 %: Նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում բու սա բու
ծութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը 
կազ մել է 145.4, իսկ ա նաս նա բու ծութ
յա նը` 183.0 մլրդ դ րամ:

 Նա խա րա րը նշել է, որ բա վա
րար վել է պե տա կան օ ժան դա կութ
յան ծրագ րե րով մարզ պե տա րան նե րի 
կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջարկն 
ամ բող ջութ յամբ, այս տա րի ա վե լաց
վել է նաև գյուղ վար կե րի սուբ սի դա
վոր ման տո կո սադ րույ քը: Այն կազ մել 
է 6 տո կոս` հնա րա վո րութ յուն տա լով 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին 
շու կա յա կա նից ան հա մե մատ ցածր` 8 
տո կո սով վար կեր ձեռք բե րել:

 Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև գյու
ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րի ցան
քա տա րա ծու թյուն նե րի ընդ լայն ման և 
վա րե լա հո ղե րի նպա տա կա յին օգ տա
գործ ման մա կար դա կի բար ձրաց ման 
ուղ ղութ յամբ գրանց ված դրա կան արդ
յուք նե րը: Ն րա խոս քով` այդ ցու ցա նի շը 
2014 թվա կա նին կազ մել է 74.4 %` 2010 
թվա կա նի 63.2 %ի դի մաց: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, գյու ղատն տե սա կան մշա կա
բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը 
20102014 թվա կան նե րի ըն թաց քում, 
ա վե լա ցել են շուրջ 50.0 հազ. հեկ տա
րով: Այդ մի տու մը շա րու նակ վել է նաև 
ըն թա ցիկ տա րում: 2015 թվա կա նին 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը, նա խորդ 
տար վա հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա
ցել են 18.5 հազ. հեկ տա րով և կազ մել 
351.3 հազ. հեկ տար՝ վա րե լա հո ղե րի 
օգ տա գործ ման մա կար դա կը հասց նե
լով 78.5 %ի:

Ընդ հա նուր առ մամբ, սերմ նա բու
ծութ յան, սերմ ա պա հո վութ յան բնա
գա վա ռում և գ յու ղա տնտե սութ յան 
մեջ օգ տա գործ վող կար ևո րա գույն 
ռե սուրս նե րի մատ չե լիութ յան բարձ
րաց ման ծրագ րե րը նպաս տել են հա

ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րի ա վե լաց մա նը 
և հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յան 
ին տեն սի վաց ման մա կար դա կի բարձ
րաց մա նը: Հա ցա հա տի կա յին մշա կա
բույ սե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը 
2014 թվա կա նին գե րա զան ցել են 2010 
թվա կա նի մա կար դա կը 81.0 %ով, իսկ 
բեր քատ վութ յու նը բարձ րա ցել է շուրջ 
54.0 %ով: Ցո րե նի ար տադ րութ յան 
ծա վալ նե րը նշված ժա մա նա կա հատ
վա ծում ա վե լա ցել են ա վե լի քան 84.0 
%ով, իսկ բեր քատ վութ յու նը` 52.4 
%ով: Ծ րագ րե րի ի րա կա նա ցումն իր 
դրա կան ազ դե ցութ յունն է ու նե ցել  ցո
րե նի ինք նա բա վութ յան մա կար դա կի 
բարձ րաց ման վրա: Հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րը գե րա զան ցում են նա խորդ 
տար վա մա կար դա կը 5.8 %ով կամ 
11.0 հազ. հեկ տա րով, իսկ ցո րե նի 
ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի ա ճը կազ
մել է 4.7 %, կամ 5.0 հազ. հեկ տար:

  Բա ցի այդ, այս տա րի զգա
լիո րեն` 9.4 %ով կամ շուրջ 2.5 հազ. 
հեկ տա րով ա վե լա ցել են բան ջա րա նո
ցա յին մշա կա բույ սե րի տա րածք նե րը, 3 
%ով կամ գրե թե 1000 հեկ տա րով ընդ
լայն վել են բոս տա նա յին մշա կա բույ սե
րի տա րածք նե րը, ա վե լի քան 3.0 %ով 
կամ շուրջ 1000 հեկ տա րով ա վե լա ցել 
են կար տո ֆի լի, 3.2 հազ. հեկ տա րով 
կամ 4.1 %ով` կե րա յին մշա կա բույ սե
րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը:

Նա խա րա րը հա վե լել է, որ 2015 
թվա կա նին զգա լի աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վել նաև ջեր մատ նա յին 
տնտե սութ յան զար գաց ման ուղ ղութ
յամբ: Ներ կա յումս ջեր մատ նե րի ընդ
հա նուր տա րած քը կազ մում է 770 հա, 
ո րից ա պա կե պատ` 270, թա ղան թա
պատ` 500 հա: Ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գիա նե րով հա գե ցած ջեր մատ նե րը 
կազ մում են 85 հա, մինչև տա րե վերջ 
Կո տայ քի և Ա րա րա տի մար զե րում 
կկա ռուց վեն ևս շուրջ 4050 հա ար
դիա կան տեխ նո լո գիա նե րով հա գե ցած 
ջեր մատ ներ: Ջեր մատ նա յին տնտե
սութ յան զար գաց ման արդ յուն քում, 

ըն թա ցիկ տար վա գար նա նից հան րա
պե տութ յան շու կա նե րում ի րաց վել է 
հիմ նա կա նում տե ղա կան ար տադ րութ
յան լո լիկ և վա րունգ:

Հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րի գլխա քա
նա կի ա վե լա ցումն ու ա նաս նա պա
հութ յան զար գաց մա նը նպաս տող 
ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը պայ ման
ներ ստեղ ծե ցին ա նաս նա բու ծա կան 
մթերք նե րի ար տադ րութ յան ծա վալ նե

րի ա վե լաց ման հա մար: 2015 թվա կա
նի 7 ա միս նե րին ա նաս նա բու ծութ յան 
հա մա խառն ար տադ րան քը, նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա
ծի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա ցել է 4.2 
%ով և կազ մել է 183.0 մլրդ դ րամ: Ըստ 
օ պե րա տիվ տվյալ նե րի` 2015 թվա կա
նի ան ցած ա միս նե րին շա րու նակ վել 
է ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լաց ման 
մի տու մը:

Մաս նա վո րա պես, ըն թա ցիկ տար
վա հու լի սի 1ի դրութ յամբ, նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մե մա տութ յամբ խո շոր եղ ջե րա
վոր նե րի գլխա քա նակն ա վե լա ցել է 
3.6 %ով և կազ մել 775.0 հազ. գլուխ: 
Մանր եղ ջե րա վոր նե րի գլխա քա նա կի 
ա ճը գնա հատ վում է 7.2 % և կազ մել է 
981.0 հազ. գլուխ: Խո զե րի գլխա քա
նա կի ա ճը, նշված ժա մա նա կա հատ
վա ծում, ըստ օ պե րա տիվ տվյալ նե րի, 
գնա հատ վում է 11.4 % և կազ մում է 
185.0 հազ. գլուխ:

Գ յուղատնտեսության  նա խա րա ր 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը հա վաս տիաց

րել է, որ ի րա կա
նաց ված նա խա
պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք նե
րի արդ յուն քում, 
հան րա պե տութ
յու նում մթե րում
ներն ըն թա նում են 
սա հուն: Սեպ տեմ
բե րի 9ի դրութ
յամբ, գյու ղատն
տե սա կան մթերք 
վե րամ շա կող ըն
կե րութ յուն նե րի 
կող մից մթեր վել 
է 22 հազ. տոն նա 
բան ջա րե ղեն, ո րը 
գե րա զան ցում է 
նա խորդ տար վա 

նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու ցա նի
շը` 4.0 %ով, իսկ պտղի մթե րում նե րի 
ծա վա լը կազ մել է 11700.0 տոն նա, ո րը 
գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ցու ցա նի շը 2.7 
ան գամ:

  Նա խա րա րը հա վե լել է, որ 
գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար
տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը 
նպաս տել է ըն թա ցիկ տա րում թարմ 
բու սա բու ծա կան մթերք նե րի ար տա

հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը գե րա զան ցում են նա խորդ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ցու ցա նի շը 72.0 %ով, իսկ 2014 թվա
կա նի ար տա հան ման տա րե կան ցու
ցա նիշն ար դեն իսկ գե րա զանց վել է 
18.0 %ով (8550 տոն նա յով).  ընդ ո րում, 
ծի րա նի ար տա հան ման ծա վալ նե րը 
11.8 ան գամ (2014 թ. ար տա հան վել է 
1791.2 տոն նա): Ար տա հան ման գոր
ծըն թա ցը շա րու նակ վում է, և  ի րա կան 
նա խադր յալ ներ կան նա խորդ տար վա 
նկատ մամբ ծա վալ նե րի կրկնա պատկ
ման հա մար:

2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 9ի 
դրութ յամբ հան րա պե տութ յու նից ար
տա հան վել է 55 հազ. տոն նա պտուղ
բան ջա րե ղեն, խա ղող և կար տո ֆիլ, 
այդ թվում` 29130 տոն նա պտուղ, ո րից՝ 
21250 տոն նա ծի րան, 2204 տոն նա կե
ռաս, ինչ պես նաև 2500 տոն նա խա
ղող, 18246.0 տոն նա բան ջա րե ղեն և 
4893 տոն նա կար տո ֆիլ:

Ըն թա ցիկ տա րում ընդ լայն վել է 
թարմ բու սա բու ծա կան մթերք ներ ար
տա հան վող երկր նե րի շրջա նա կը, ար
տա հան ման մեջ գե րակշ ռում է Եվ
րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
երկր նե րի մաս նա բա ժի նը, մաս նա վո
րա պես` Ռու սաս տա նին բա ժին է ըն կել 
ար տա հան ման ընդ հա նուր ծա վա լի 
82.9 %ը` 2014 թվա կա նի նույն ժա մա
նա կա հատ վա ծի 32.9 %ի դի մաց:

Գ յու ղատն տե սա կան մթերք նե րի 
ի րաց մա նը նպաս տե լու հա մար, ըն թա
ցիկ տա րում նույն պես ու շադ րութ յուն է 
դարձ վել մայ րա քա ղա քում գյու ղատն
տե սա կան մթերք նե րի տո նա վա ճառ
նե րի կազ մա կերպ մա նը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, սույն թվա կա նի սեպ տեմ բե
րի 1ի դրութ յամբ, կազ մա կերպ վել է 
թվով 40 տո նա վա ճառ, ո րոնց մաս նակ
ցութ յան հա մար գրանց վել է շուրջ 5000 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն: Մի ջին 
հաշ վով, 2 տո նա վա ճա ռում, 1 օր վա 
ըն թաց քում, ի րաց վում է 8090 տոն
նա գյուղմ թերք, ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
շուրջ 3400 տոն նա:

Ամ փո փե լով խոս քը` նա խա րա րը 
հա վաս տիաց րել է, որ առ կա են բո
լոր նա խադր յալ նե րը` 2015 թվա կա նը 
բարձր ցու ցա նի շե րով եզ րա փա կե լու 
հա մար:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան
 նա խա րա րութ յո ւն
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Կ լի մա յի փո փո խութ յան, ե րաշ տի, 
հո ղե րի դեգ րա դա ցիա յի, հո ղա տար
ման և հո ղե րի անխ նա օգ տա գործ ման 
հետ ևան քով, ինչ պես ամ բողջ աշ խար
հում, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յու նում հո ղօգ տա գոր ծու մն, 
ա ռա վել քան երբ ևէ, կանգ նած է հո ղա
յին միկ րոֆ լո րա յի, լանդ շաֆ տի, կլի
մա յի և ջ րի ո րա կի պաշտ պա նութ յան 
հրա մա յա կա նի առջև: Այդ տե սանկ յու
նից, ժա մա նա կա կից երկ րա գոր ծութ
յան վար ման ա ռաջ նա յին նպա տակ
նե րից է՝ վա րե լա հո ղե րի բեր րիութ յան 
պահ պա նու մը և հե տա գա բա րե լա վու
մը, ինչն ա ռաջ է բե րում նոր ռե սուր
սախ նա յո ղա կան երկ րա գոր ծութ յան 
հա մա կար գե րի, հո ղի նվա զա գույն և 
զ րո յա կան մշա կութ յուն նե րի տեխ նո լո
գիա նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տութ
յու նը: ՊԳԿն և ԱԳԶԿ Հիմն ադ րամն 
ա ջակ ցում են ռե սուր սախ նա յո ղա կան 
գյու ղատն տե սութ յան և  ան վար ցան քի 
կի րառ մա նն ու ներդր մա նը Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յու նում:

ՊԳԿ-ի կող մից ի րա կա նաց վող 
« Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը` 
Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու-
ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան-
նե րի զար գաց ման» (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) 
և ԱԳԶԿ Հիմ ադ րա մի կող մից ի րա-
կա նաց վող « Կա յուն գյու ղատն տե սութ-
յան ար ժեշղ թա յի զար գա ցում» ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, Տա շի րում կա յա ցավ 
աշ խա տա ժո ղով՝ նվիր ված Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում ռե սուր սախ նա յո-
ղա կան գյու ղատն տե սութ յան և  ան վար 
երկ րա գոր ծութ յան կի րառ ման հե ռան-
կար նե րին, ինչ պես նաև` հա ցա հա-
տի կա յին մշա կա բույ սե րի մշա կութ յան 
ա ռա ջա վոր փոր ձին: Աշ խա տա ժո ղո-
վին մաս նակ ցում էին ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րութ յան, գի տա կան 
կենտ րոն նե րի, ԳԱՄԿ-ե րի, Լո ռու մարզ-

պե տա րա նի և լ րատ վութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, ֆեր մեր ներ, շա հագր գիռ 
ան ձինք: Աշ խա տա ժո ղո վի նպա տակն 
էր` ներ կա յաց նել վե րը նշված տեխ նո լո-
գիա նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րը, ցու ցադ-
րել « Բո զո յան» ՍՊԸ-ի կող մից կի րառ-
վող հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի 
մշա կութ յան ա ռա ջա վոր փոր ձը, ան վար 
երկ րա գոր ծութ յան և հա տի կի պահ-
պան ման նորագույն տեխ նո լո գիա նե րը:

 Բաց ման խո քով հան դես ե կավ 
ՊԳԿ ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի ղե-
կա վար Վա հան Ա միր խան յա նը: «Ո րոշ 
կան խա տե սում ե րով սպաս վում է, որ 
աշ խար հի բնակ չութ յան թիվն ա ճե լով, 
2050 թ. կհաս նի 9 մի լիար դի (ներ կա-
յումս այն 6 մլրդ  է): Բ նա կա նա բար 

ա ռա ջա նում է մարդ կանց կե րակ րե լու 
խնդիր, ո րի լուծ ման նպա տա կով, շատ 
երկր ներ հո ղի մշա կութ յան ա վան դա-
կան ե ղա նա կից անց նում են ռե սուր-
սախ նա յո ղա կա նին՝ կի րա ռե լով ան վար 
տեխ նո լո գիան»,- նշել է նա: Ա վե լի քան 
2 մլն   եվ րո բյու ջեով այս ծրա գի րը տեխ-
նի կա կան ա ջակ ցութ յուն է ցուցաբերում 
Հա յաս տա նին` չորս հիմ ա կան ուղ ղութ-
յուն նե րով: «Ա ռա ջի նը ինս տի տու ցիո նալ 
զար գա ցու մը և քա ղա քա կա նութ յան 
ներ դաշ նա կեց ման ա ջակ ցելն է, երկ-
րոր դը՝ գյու ղատն տե սա կան ար տադ-
րան քի և բ նա կան պա շար նե րի կա յուն 
օգ տա գոր ծում ու կա ռա վա րու մը, հա-
ջորդ եր կու սը վե րա բե րում են գյու ղա-
կան շրջան նե րի կա րո ղութ յունն րի և  
են թա կա ռուց վածք նե րի, ինչ պես նաև` 
գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ-
վառ ման և վի ճա կագ րութ յան բա րե լավ-

մա նը»,- նշել է ծրագ րի ղե կա վա րը: ՊԿԳ 
գյու ղատն տե սութ յան գծով փոր ձա գետ 
Ար մեն Զա քար յանն իր զե կույ ցում անդ-
րա դառ նա լով ան վար երկ րա գոր ծութ-
յան տեխ նո լո գիա յի ա ռա վե լութ յուն նե-
րին` նշել է, որ այն օգ նում է կա ռա վա րե-
լու ագ րո-է կո հա մա կար գե րի տե սանկ-

յու նից բա րե լավ ված և 
կա յուն ար տադ րո ղա-
կա նութ յու նը, ա վե լաց-
նել շա հույ թը, միև նույն 
ժա մա նակ պահ պա-
նել ու ընդ լայ նել ռե-
սուր սա յին բա զան եվ 
շրջա կա մի ջա վայ րը: 
Ի դեպ, ռե սուրսախ նա 
գյու ղատն տե սութ յու-
նը մի շարք սկզբունք-
նե րի ամ բող ջութ յուն 
է, ո րոնց կի րառ ման 
դեպ քում հնա րա վոր է 
կան խել հո ղե րի դեգ-
րա դա ցիան և ճիշտ 
օգ տա գոր ծել առ կա 

ջրա յին պա շար նե րը: « Ռե սուր սախ-
նա գյու ղատն տե սութ յան 3 հիմ ա կան 
սկզբունք ներն են՝ հո ղի զրո յա կան կամ 
նվա զա գույն մշա կու մը, ամ բողջ վե-
գե տա ցիա յի ըն թաց քում բու սա ծած կի 
ա պա հո վու մը (նվա զա գույ նը՝ հո ղի 30 
%-ը պետք է ծածկ ված լի նի մշակելի 
մշա կա բույ սե րով կամ դրանց մա-
ցորդ նե րով, խոս քը վե րա բե րում է մուլ-
չի կի րառ մա նը): Բա ցի այդ, պետք է 
ի րա կա նաց վի ցան քաշր ջա նա ռութ յուն՝ 
նվա զա գույ նը 3 տար բեր մշա կա բույ սե-
րի կի րառ մամբ: Ցան կա լի է կի րա ռել 1 
թի թեռ նա ծաղ կա վոր մշա կա բույս»,- նշել 
է Ա. Զա քար յա նը: Ինչ վե րա բե րում է ան-
վար երկ րա գոր ծութ յան ա ռա վե լութ յուն-
նե րին, ա պա ըստ մասնագետի, այն են-

թադ րում է գյու ղատն-
տե սութ յան ար տադ րո-
ղա կա նութ յան բարձ-
րա ցում, ագ րո-է կո-
հա մա կար գե րի կա յու-
նութ յան ա պա հո վում, 
հո ղի բեր րիութ յան և  
ո րա կի բա րե լա վում, 
կլի մա յի փո փո խութ-
յու նից կախ վա ծութ յան 
նվա զում, ինչ պես նաև 
ե կամ տա բե րութ յան 
բարձ րա ցում: Այս ե ղա-
նա կը մեծ ազ դե ցութ-
յուն ու նի նաև հո ղի ֆի-
զի կա կան, քի միա կան 
և կեն սա բա նա կան 
հատ կութ յուն նե րի վրա: Մեկ ա ռա վե-
լութ յուն ևս. ան վար մշա կութ յան դեպ-
քում կար գա վոր վում է հո ղի ջեր մաս-

տի ճա նը, կանխ վում է 
է րո զիան:

ԱԳԶԿ Հիմ ադ-
րա մը, « Կա յուն գյու-
ղատն տե սութ յան ար-
ժեշղ թա յի զար գա ցում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում, ի րա կա նաց րել 
է հա ցա հա տի կա յին 
տար բեր մշա կա բույ-
սե րի (ցո րեն, գա րի, 
ե գիպ տա ցո րեն)նոր 
սոր տե րի փոր ձար-
կում եր, ինչ պես Տա-
շի րում, այն պես էլ 
Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան այլ մար-
զե րում։ Տա շի րում՝ 

« Բո զո յան» ՍՊԸ-ի հետ հա մա տեղ, 
ի րա կա նաց ված փոր ձար կում ե րի արդ-
յուն քում պարզ վել է, որ փոր ձարկ վող 
հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի նոր 
սոր տերն ա ռա վել արդ յու նա վետ են 
ցան քի ան վար տեխ նո լո գիա յի կի րառ-
ման դեպ քում, ո րի շնոր հիվ ստաց վել է 
մի ջի նից բարձր բեր քատ վութ յուն։

Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում, 
ԱԳԶԿ Հիմ ադ րա մի կող մից հրա վիր-
ված, « Ջոն Դիր»  ըն կե րութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ Վա հան Ղա զար յա նը ներ կա-
յաց րեց ռե սուր սախ նա յո ղա կան գյու-
ղատն տե սութ յան կի րառ ման մի ջազ գա-
յին փոր ձը, ինչ պես նաև ան վար երկ-
րա գոր ծութ յան ժա մա նակ կի րառ վող 
ժա մա նա կա կից գյու ղատն տե սա կան 
սար քա վո րում եր: Այ ցե լե լով « Բո զո յան» 
ՍՊԸ-ին պատ կա նող մե քե նա սար քա-
վո րում ե րի հե նա կա յան` 
աշ խա տա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րը հնա րա վո-
րութ յուն ու նե ցան, Վա-
հան Ղա զար յա նի ու ղեկ-
ցութ յամբ, ծա նո թա նալ 
«Ջոն Դիր» ընկերության 
սար քա վո րում ե րի աշ-
խա տան քա յին և տեխ նի-
կա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին: Մաս նա-
կից նե րը նաև այ ցե լեցին 
հա ցա հա տի կի պա հես-
տա վոր ման տա րածք, 
որ տեղ « Բո զո յան» ՍՊԸ 
գոր ծա դիր տնօ րեն Ջոն 
Պո ղոս յա նի ներ կա յաց մամբ, ծա նո թա-
ցան ցո րե նի պա հես տա վոր ման ժա մա-
նա կա կից տեխ նո լո գիա յի հետ:

Ջոն Բար քե րը, ով Եվ րո պա կան 
միութ յան պատ վի րա կութ յան մի ջազ-
գա յին  հա մա գոր ծակ ցութ յան պա տաս-

խա նա տու է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում, նշել է, որ ծրա գի րը, 3 
տարի տևո ղութ յամբ, նա խա տես ված 
է ցան կա ցած հզո րութ յան ֆեր մե րա-
յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար: «Ես 
շատ տպա վոր ված եմ  այն ֆեր մեր նե րի 
ոգևո րութ յու նով, ով քեր ցան կա նում են 
կի րա ռել  այս  արդ յու նա վետ տեխ նո լո-
գիան և զար գաց նել այն»,- նշել է պրն 
Բար քե րը, ով ղե կա վա րել է ֆեր մե րա-
յին տնտե սութ յուն Անգ լիա յում, որ տեղ 
նույն պես ներդր վել է հո ղի նվա զա գույն 
մշա կութ յան ե ղա նա կը: Աշ խա տա ժո-
ղո վի ա վար տին մաս նա կից նե րը ե ղան 
նաև « Բո զո յան» ՍՊԸ-ի ան վար ե ղա նա-
կով ցո րե նի ցան քա դաշ տե րում:  «Ող-
ջու նե լի է Հա յաս տա նում ան վար ցան-
քի կի րա ռու մը, քա նի որ կրճատ վում 
է աշ խա տան քա յին մի քա նի պրո ցես, 
ին չը նպաս տում է ար տադ րան քի ինք-
նար ժե քի ի ջեց մա նը: Իսկ դա շու կա յում 
մրցու նակ լի նե լու հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում»,- ցան քա տա րածք նե րը դի-
տե լուց հե տո իր կար ծի քն է հայտ նել ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
աշ խա տա կազ մի բու սա բու ծութ յան և 
բույ սե րի պաշտ պա նութ յան վար չութ յան 
պետ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը:

Ն շենք, որ ԱՄՆ-ում ան վար ե ղա-
նա կով ցան քի տակ է դրվում335 մլն. 
613 հա զար, Ար գեն տի նա յում՝ 29 մլն. 
181 հա զար, Բ րա զի լիա յում՝ 31 մլն 811 
հա զար, Կա նա դա յում՝ 18 մլն. 313 հա-
զար,6 Ռու սաս տա նում՝ 4 մլն. 500 հա-
զար հա հո ղա տա րածք: Աշ խար հում այդ 
ե ղա նա կով ցան վում է ա վե լի քան 156 
մլն. 991 հա զար հա հո ղա տա րածք: Հա-
յաս տա նում ան վար մշա կութ յան ցան-
քա տա րածք նե րը կազ մում են 1700 հա: 

Ներ կա յաց ված տվյալ նե րը վկա յում 
են այն մա սին, որ ռե սուր սախ նա գյու-

ղատն տե սութ յու նը մի մո տե ցում է, որն 
ուղղ ված է նախ ևա ռաջ մո լո րա կի պա-
րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով մա-
նը:    

 Նել լի Սա հակ յան
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ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ  
ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ
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ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ 

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՍԵՄԻՆԱՐ

« Բիո սո ֆիա» ա ռող ջա պա հութ յան, բնա պահ պա նութ յան և  
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման կենտ րոն ՀԿը  գոր ծում է ՀՀ 
Շի րա կի մար զում՝ սկսած 2004 թվա կա նից, սա կայն պաշ տո նա
պես գրանց վել է 2005 թվա կա նին: Կազ մա կեր պութ յան ա ռանց
քա յին  խնդի րը մար զի գյու ղե րի զար գա ցումն է, նշված ո լորտ նե
րում խնդիր նե րի միաս նա կան լու ծու մը:

Կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Գ ևորգ Պետ րոս յա նի գնա-
հատ մամբ, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հա ջող ված ծրագ րե րից է  
մար զի գյու ղե րում, GARD-ի հետ  հա մա տեղ ի րա կա նաց ված, ոչ-
խար նե րի կթի գոր ծըն թա ցի բա րե լա վու մը: Ծ րագ րե րից մեկն էլ վե-
րա բե րում է «Գ լո բալ է կո լո գիա կան հիմ ադ րա մի» հետ  հա մա տեղ 
ի րա կա նաց ված կլի մա յի փո փո խութ յան դի մա կա յութ յա նը: « Տաս-
նամ յա գոր ծու նեութ յան  ըն թաց քում  մեր կազ մա կեր պութ յունն 
ի րա կա նաց րել է  18-20 խո շոր ծրա գիր, որ տեղ  ընդգրկ վել են ոչ 
միայն Շի րա կի, այլև` հան րա պե տութ յան մյուս մար զե րը» - նշում 
է  ՀԿ-ի  նա խա գահ Գ ևորգ Պետ րոս յա նը: Ու շագ րավ ծրագ րե րից 
մեկն էլ, ըստ պա րոն Պետ րոս յա նի, վե րա բե րում է վե րա կանգ նող 
է ներ գե տի կա յի ո լոր տին: Ծ րա գի րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս, 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման մի ջո ցով, տնտե սա պես արդ-
յու նա վետ ե ղա նա կով, լու ծել ջեր մոց նե րի ջե ռուց ման հար ցը: Այդ  
նպա տա կով  կի րառ վում են ար ևա յին օ դա տա քա ցու ցիչ ներ, ջրա-
տա քա ցու ցիչ ներ և ջեր մա յին պոմ պեր: Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տի  հա ջող ված ծրագ րե րից մեկն էլ  ի րա կա նաց վել է  Ա խուր յա նի  
տա րա ծաշր ջա նի շուրջ 2000 բնա կիչ ու նե ցող Բա սեն  հա մայն քում: 
Ծ րագ րի  շրջա նակ նե րում, 70 մ² տա րած քի  վրա  կա ռուց վել է ժա-
մա նա կա կից ջեր մա տուն, ո րի  հի ման վրա   ստեղծ վել է  ու սում ա-
ցու ցադ րա կան կենտ րոն: Ա ճեց նում են հիմ ա կա նում բան ջա րա-
նո ցա յին մշա կա բույ ներ՝ վա րունգ, լո լիկ, կա նա չե ղեն և  այլն,  իսկ  
ստաց ված բեր քը հատ կաց նում են գյու ղի  ման կա պար տե զին: Որ-
պես  ջե ռուց ման աղբ յուր` օգ տա գործ վում է ար ևա յին է ներ գիան: 
Կազ մա կերպ վել է  նաև կեն սա հու մու սի ար տադ րութ յուն: Շիրակի 
մար զում  այս և  նման  ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը,   դրա կան  տե-
ղա շար ժեր է  ա ձա նագ րում:

ՀԿ-ի նա խա ձեռ նութ յամբ, Գ յում րիում բաց վել է «Բ նա պահ պա-
նա կան տե ղե կատ վութ յուն» հա սա րա կա կան կենտ րոն,  ո րը նույն-
պես հե ռան կա րա յին ծրագ րեր ու նի: Գ ևորգ Պետ րոս յա նի  կար ծի-
քով, ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րը նպաս տում են տա րա ծաշր ջա նում 
ար տա գաղ թի  կանխ մա նը, քա նի որ  դրանց ի րա կա նաց մանն 
ի րենց  ան մի ջա կան  մաս նակ ցութ յունն ու նեն նաև մաս նա գետ նե րը:

« Բիո սո ֆիան» ակ տի վո րեն  մաս նակ ցում է նաև  գյու ղատն-
տե սութ յան ո լոր տում գոր ծող  հա սա րա կա կան  այլ  կազ մա կեր-
կութ յուն նե րի հետ: Հա մա տեղ մշակ վում են նոր  ծրագ րեր  կյան քի 
են կոչ վում նոր մտահ ղա ցում եր: Գ ևորգ Պետ րոս յա նի տե ղե կաց-
մամբ, հա մա գոր ծակ ցութ յան  լա վա գույն ա վան դույթ է  ձևա վոր վել  
« Կա նաչ ա րա հետ» ՀԿ-ի հետ:  « Մենք  ոչ թե մրցա կից ներ ենք, այլ` 
գոր ծըն կեր ներ, քա նի որ  ու նենք  մտահ ղա ցում ե րի ընդ հան րութ-
յուն ներ և  նույ նաոճ  գոր ծե լա կերպ», -  նշում է ՀԿ-ի նա խա գա հը: 
« Կա նաչ ա րա հետ»-ի  հետ հա մա տեղ, մար զի 3  հա մայնք նե րում 
ձևա վո րել են կա նանց խոր հուրդ ներ, ո րոնք  տնտե սա կան ո լոր-
տում   ի րա կա նաց նում են ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն: Իսկ Ա րեգ նա-
դեմ  հա մայն քում ստեղ ծել են  կա թի մթեր ման  և վե րամ շակ ման 
կոո պե րա տիվ, այդ պի սով՝  հա մայն քում ամ բող ջութ յամբ լուծ վել է  
կա թի  ի րաց ման   խնդի րը: 

« Բիո սո ֆիա» ՀԿ-ը շա րու նա կում է ընդ լայ նել գյու ղատն տե-
սութ յան  ո լոր տում  ի րա կա նաց վող  ա ջակ ցութ յան  ծրագ րե րի  
շրջա նա կը, ո րոնք  նպա տա կաուղ ված են մար զի  բնակ չութ յան 
սո ցիա լա կան  վի ճա կի բա րե լավ մա նը: Բո լոր  ծրագ րերն էլ, ըստ 
Գ ևորգ  Պետ րոս յա նի,  շա րու նա կա կան են և մեծ հե ռան կա րայ-
նութ յուն ու նեն: 

Նել լի Սա հակ յան 
 

Ագ րո բիզ նե սի  հե տա զո
տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի
ջազ գա յին կենտ րո նի (ICARE) 
տնօ րեն Վար դան Ու ռուտ յա նը, 
օ գոս տո սի 2426ին Թայ լան դի 
մայ րա քա ղաք Բանգ կո կում, 
մաս նակ ցել է Գ յու ղատն տե
սա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
գլո բալ հա մա ժո ղո վի (GFAR) 
վստա հորդ նե րի հա մա գու մա
րին: 

Վ. Ու ռուտ յա նը յու րա քանչ

յուր ո լոր տի՝ մի ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված ա ռանց քա յին այն 
գոր ծիչ նե րի թվում էր, ով քեր 
ա ռա ջադր վել և  ընտր վել են 
շա հա կից նե րի հա մա շար հա
յին և տա րա ծաշր ջա նա յին 
ցան ցե րի միջև տե ղի ու նե ցած 
խորհր դակ ցա կան գոր ծըն թա
ցի մի ջո ցով: Որ պես Գ յու ղատն
տե սա կան հե տա զո տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի Կենտ
րո նա կան Ա սիա յի և Կով կա սի 
ըն կե րակ ցութ յան (CACAARI) 
պատ վի րակ, Վարդան Ու ռուտ
յա նը հրա վիր վել էր, որ պես զի 
օգ նի վե րաձ ևա վո րել GFARի 

հա վա քա կան գոր ծո ղութ յուն
նե րը, մե խա նիզմ ներն ու կա
ռա վար ման գոր ծըն թա ցը: 
Հա մա գու մարն ա ռա ջին լուրջ 
քայլն էր կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծու նեութ յան մեջ` ակն կալ
վող փո փո խութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման ճա նա պար հին:

GFARը հիմ նադր վել է 
1996թ.` պե տա կա նո րեն ի րա
կա նաց վող հե տա զո տութ յուն
նե րը շա հա կից նե րի հիմ նա

կան խմբե րի հետ կա պակ ցե լու 
հա մար` նպա տակ ու նե նա լով 
քննար կել գլո բալ կար ևո րութ
յուն ու նե ցող խնդիր ներ և  ո լոր
տում ստեղ ծել կա պեր, ինչ պես 
նաև  ձևա վո րել ընդ հա նուր 
օ րա կար գեր ամ բողջ աշ խար
հում: Վեր ջին տաս նամ յա կում 
GFARը, որ պես բազ մա շա հա
կից հա մա ժո ղով, հա ջո ղութ
յամբ ի րա կա նաց նում է նաև 
ագ րո պա րե նա յին ո լոր տի նո
րա րա րութ յուն նե րի հա մա կար
գի բա րե լավ ման աշ խա տանք
ներ, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
ստեղ ծում ամ բողջ աշ խար հում 

նպա տա կա յին բա րե լա վում
ներ ի րա կա նաց նել գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի կյան քում:

§Գ յու ղատն տե սա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի և նո
րա րա րութ յան ա պա գան 
փոխըմբռն ման նոր մա կար դակ 
է պա հան ջում` պե տա կան և 
մաս նա վոր հե տա զո տութ յուն
ներ ի րա կա նաց նող նե րի, ֆեր
մեր նե րի, քաղ հա սա րա կութ
յան, կրթա կան, գի տասփ յուռ 
և գոր ծա րար ո լորտ նե րի միջև: 
ԱՀԿՄԿ/ ICARE հիմ նադ րա մը, 
լի նե լով CACAARIի ակ տիվ 
ան դամ կազ մա կեր պութ յուն
նե րից մե կը, կրում է GFARի 
ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը 
և հա վա տա ցած է, որ Հա յաս
տա նի ագ րո պա րե նա յին ո լոր
տի հե տա զո տութ յուն նե րի և 
նո րա րա րութ յան բնա գա վա
ռում անհ րա ժեշտ է յու րաց նել 
նոր ըմբռ նում ներ, ո րոնք հնա
րա վո րութ յուն կտան ո լոր տի 
զար գաց ման ուղ ղութ յամբ 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք
ներն ու քա ղա քա կա նութ յու նը 
դարձ նել ա վե լի հաշ վետ վո ղա
կան, հա րա կա յուն և ֆեր մեր
նե րի ու գյու ղա կան աղ քատ նե
րի կա րիք նե րին ար ձա գան քող: 
Իր ազ գա յին, տա րա ծաշր ջա
նա յին և մի ջազ գա յին գոր ծըն
կեր նե րի հետ միա սին հիմ
նադ րամն ա ռա ջի կա յում ևս  
ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու է 
ծա վալ վող գոր ծըն թաց նե րին¦, 
 նշել է Ու ռուտ յա նը:

Սոս Ա վե տիս յան 
ԱՀԿՄԿ հիմ նադ րա մի

 հան րա յին կա պե րի 
մաս նա գետ

 Վեր ջերս Սյունիքի մարզի 
Ա շո տա վան հա մայն քում հա
տապ տուղ նե րի մշա կութ յամբ 
զբաղ վող 10 ֆեր մեր, World 
Visionի տնտե սա կան ծրագ
րե րի զար գաց ման ղե կա վար 
Ի րեն Բա լա յա նի հետ միա սին, 
այ ցե լե ցին Կա նաչ ու սուց ման 
կենտ րոն՝ ծա նո թա նա լու ա վե
լի քան 80 տե սա կի բարձ րար
ժեք մշա կա բույ սե րի մշա կութ
յան գաղտ նիք նե րին:

Այդ բույ սե րի շար քում էին 
ֆեր մեր նե րի հա մար ան չափ 
հե տաքր քիր ան փուշ մո շը, հա
պա լա սը, լո ռամր գին, սև, կար
միր և ս պի տակ հա ղար ջը, կոկ
ռո շե նին, բազ մա բերք ե լա կը, 
ինչ պես նաև սև, դե ղին և վար
դա գույն ազն վա մո րին:

 Մաս նա գետ ներ Նու նե Սա
րու խան յա նը, Ար զու ման Տո
նո յա նը և Վար դան Սա նո յա նը 
ներ կա յաց րե ցին այդ մշա կա
բույ սե րի մշա կութ յան տեխ
նո լո գիա նե րը, ինչ պես նաև 
ցու ցադ րե ցին կա թի լա յին 
ո ռոգ ման հա մա կար գի ա ռա
վե լութ յուն նե րը: Վեր ջինս ան
չափ կար ևոր է և հա մար վում 
է բարձր բեր քի հիմ նա կան 
ե րաշ խիք նե րից մե կը: Մաս
նա գետ նե րը ման րա մաս նո րեն 

պա տաս խա նե ցին ֆեր մեր նե
րի բազ մա թիվ հար ցե րին:

 Մի ջո ցառ ման ա վար տին 
խում բը, Կա նաչ ու սուց ման 
կենտ րո նի գողտ րիկ մի անկ յու
նում զրու ցեց մաս նա կից նե րի 
հետ: Հա ճե լի էր լսել, որ ֆեր
մեր նե րը տպա վոր ված են տե
սա ծով: Ն րանք նշե ցին, որ մինչ 
այդ չէին պատ կե րաց նում, թե 
նման փոքր տա րած քից, այն 
էլ՝ սա կա վա ջուր պայ ման նե
րում, կա րե լի է ստա նալ մեծ 
ե կա մուտ ներ: Ու րա խութ յամբ 
հայտ նե ցին նաև, որ ի րենք էլ 

ան պայ ման նման փոքր ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յուն կհիմ
նեն մոտ ա պա գա յում:

 Մի ջո ցառ ման մաս նա կից 
ֆեր մեր նե րը Կա նաչ ու սուց
ման կետ րո նից նվեր ստա ցան` 
սեր մեր և մասնագիտական 
գրա կա նութ յուն: Թե՛ հյու րըն
կա լող կող մը և թե՛ այ ցե լու նե
րը կար ևո րե ցին նմա նա տիպ 
այ ցե րը և խնդ րե ցին, որ դրանք 
այ սու հետ պար բե րա կան 
բնույթ կրեն:

§Կա նաչ ա րա հետ¦  ՀԿ
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ՆՈՐՈՒՅԹ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
§Ին տերս տա նոկ¦ գի տաար տադ րա կան ձեռ նար կութ յու նը հան րա պե տութ

յան այն ե զա կի ար տադ րութ յուն նե րից է, որն իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
գրե թե չի դա դա րել ար տադ րանք տա լուց: Նույ նիսկ 1990ա կան նե րին ար տադ
րութ յունն աշ խա տել է երկ րի պաշտ պա նութ յան հա մար, ար տադ րել է հա տուկ 
հաս տոց ներ`  պա հանջ ված ար տադ րա տե սա կա նի ներ: 

75ամ յա Վի լեն Դո լու խան յա նը 1960ա կան թվա կան նե րից աշ խա տան քի  է 
ան ցել այս ձեռ նար կութ յու նում՝ կոնստ րուկ տո րի աշ խա տան քից մինչև ձեռ նար
կութ յան նա խա գահ, այ նու հետև` գլխա վոր տնօ րեն: Այս ար տադ րութ յու նում աշ
խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րի հա մար, այդ թվում`  
նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հա մար: 

Հան դիպ ման ըն թաց
քում, ձեռ նար կութ յո նում 
ի րա կա նաց վող աշ խա
տանք նե րի, հա ջո ղութ յուն
նե րի ու խնդիր նե րի մա սին 
ներ կա յաց րել է Վ. Դո լու
խան յա նը: 

 Պա րոն Դո լու խան յան, 
հիմ նա կա նում, որ կազ մա
կեր պութ յուն ներն են ե ղել 
պատ վի րա տու ներ, և  ի՞նչ 
ար տադ րա տե սա կա նի ներ 
են ար տադր վել:

Այն ժա մա նակ մեր 
պատ վեր նե րը գա լիս էին 

կենտ րո նաց ված կեր պով՝ Մոսկ վա յից կամ ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րից: Որ
քան էլ, որ բարդ պատ վեր ներ են ե ղել՝ մեծ ավ տո գոր ծա րան նե րի, գոր ծա րան նե րի, 
ար տա սահ մա նի հա մար, միշտ կա տա րել ենք: Մեծ քա նա կութ յամբ ար տադր ված 
հաս տոց ներ ենք ու ղար կել ԳԴՀ, մաս նակ ցել ենք § Կա մազ¦ գոր ծա րա նի, Խար կո
վի գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք տվող կոմ բայն նե րի շար ժիչ ներ ար տադ րող 
գոր ծա րա նի հաս տոց նե րի պատ րաստ ման գոր ծին: Այդ աշ խա տանք նե րի ի րա կա
նաց ման հա մար մշտապես ե րի տա սարդ կադ րեր՝ ենք պատ րաս տում, որ պես զի 
կա րո ղա նանք կար գա վո րել բո լոր խնդիր նե րը:

 Նե կա պա հին պատ վեր ներ ու նենք և՛ ՌԴից ,և՛ Հա յաս տա նից, ար դեն սկսել 
ենք գյու ղատն տե սութ յան հա մար ար տադ րել խա ղո ղի այ գի նե րի սյու ներ, բե տո նի 
փո խա րեն` ալ յու մի նից: Ս յու նե րը գնա յին տե սա կե տից նախ մատ չե լի է, երկ րորդն 
էլ` շատ քիչ նյու թա տար, մենք ա մեն ինչ ա նում ենք, որ ինք նար ժե քը ցածր լի նի, որ
պես զի գյու ղա ցին կա րո ղա նա գնի:

 Ա ռա ջի կա յում ի րա կա նաց վող ի՞նչ ծրագ րեր ու նեք:
Մենք մեծ ծրա գիր ենք ի րա կա նաց նում: Փորձում ենք պեռլիտ ստանալ, իսկ 

դրանից՝ գազ, որն էլ կօգ տա գործ վի ջեր մոց նե րի տա քաց ման հա մար: Պատ վեր ներ 
կան, այս տար վա նից, կարծում եմ,  կկի րա ռենք:

Նաև նա խագ ծում և պատ րաս տում ենք փոքր հե կեր, ո րոնք տե ղադր ված են 
Ղա փա նից մինչև Նո յեմ բեր յան` գրե թե բո լոր գյու ղե րում: Պատ վեր ներ ու նենք Ուզ
բեկս տա նից և Ղա զախս տա նից:

 Ի՞նչ խնդիր ներ կան, ո րոնք ա ռաջ նա յին լու ծում ներ են պա հան ջում:
Ձեռ նար կութ յու նում ա նընդ հատ նոր ար տադ րանք, փորձ նա կան նմուշ ներ ենք 

ար տադ րում: Պատ վեր ներ ու նենք, ո րոնք մի քա նի ամ սում ենք պատ րաս տում, օ րի
նակ՝ քար մշա կող 12 տ քաշ ու նե ցող հաս տո ցը պատ րաստ է լի նում 6 ամ սում: 

 Գ յու ղատն տե սութ յան հետ կապ ված ի՞նչ նոր աշ խա տանք ներ պետք է ի րա
կա նաց նեք:

Այս պա հին տրակ տոր նե րի, կոմ բայն նե րի դետալների վե րա նո րոգ ման աշ
խա տանք ներ ենք կա տա րում, գյու ղատն տե սական տեխնիկայի հա մար կա րող 
ենք նոր դե տալ ներ ար տադ րել, ո րը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի և  երկ րի, և գ յու
ղատն տե սութ յան զար գաց ման հա մար: 
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§Պետք է  լսել մարդ կանց, ու
շադ րութ յուն դարձ նել նրանց կա
րիք նե րին¦, ա սում է  ՀՀ Տա վու շի 
մար զի Գե տա հո վիտ հա մայն քի գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի 70 
ամ յա ան դամ  Գ յուլ վարդ Են գի բար
յա նը: ՕՔՍՖԱՄի ա ջակ ցութ յամբ այս 
տա րի հիմ նադր ված կոո պե րա տի վի  
ա մե նա տա րեց  ան դամն է նա` ի մաստ
նա ցած, տա րի քի  հա մե մա տ՝ աշ խույժ 
և կեն սա խինդ: 

Մինչ այդ, 27 տա րի  աշ խա տել 
է  խորհտն տե սութ յու նում, ա ճեց րել է 
ծխա խոտ: Այժմ թո շա կա ռու է և շա րու
նա կում է աշ խա տել, օգ նել ըն տա նի

քին, մե ծաց նել թոռ նե րին:
     Քա նի դեռ ու ժե րը թույլ են տա

լիս,  պետք է  աշ խա տի, ու զում է իր 
փոր ձը, գի տե լիք նե րը  փո խան ցել ե րի
տա սարդ նե րին: §Տե ղե կա ցա կոո պե
րա տի վի մա սին, մտա ծե ցի՝ կա րե լի է 

փոր ձել, տես նենք, 
թե ինչ կստաց վի: 
Մար դիկ աշ խա
տում են հա մա
տեղ, իսկ ազ նիվ  
և հետ ևո ղա կան 
աշ խա տողն ան
պայ ման հա ջո
ղութ յան կհաս նի: 
Այն պես որ,  հու
սանք աշ խա տան
քը կոո պե րա տի
վում կբա րե լա վի 
մեր նյու թա կան  
վի ճա կը, բա ցի 
այդ՝  կհզո րա նա 
հա մայն քը¦, կոո
պե րա տի վի մա
սին իր խո հերն է 

կի սում տի կին Գ յուլ վար դը: Գ յու ղից կո
պե րա տի վում ընդգրկ ված է 11 ըն տա
նիք: Մար դիկ ի րենց գո հու նա կութ յունն 
են հայտ նում ՕՔՍՖԱՄին՝ ա ջակ ցե լու 

հա մար: Կու զե նա յին, որ նմա նա տիպ 
կոո պե րա տիվ ներ ստեղծ վեին հան րա
պե տութ յան բո լոր հա մայնք նե րում: 
Միայն թե, տի կին Գ յուլ վար դի կար ծի
քով, անհ րա ժեշտ է  պե տա կան ա ջակ
ցութ յուն, հար կա վոր է կա տա րել հա մա
կար գա յին փո փո խութ յուն ներ: §Պետք է 
բա րե լավ վել գյու ղի բնակ չութ յան կյան
քը, ծրագ րե րը թող նել ոչ թե թղթի վրա, 
այլ՝ գոր ծի անց նել: Բա րե բախ տա բար, 
իմ զույգ որ դի ներն ա ռայժմ գյու ղում 
են, սա կայն նրանց հար կա վոր է մշտա
կան աշ խա տանք: Գոր ծը խե լամ տո րեն 
կա տա րե լու արդ յուն քում, կբա րե լավ
վի նաև գյու ղաբ նակ նե րի կյան քը, մա
նա վանդ, որ մար դիկ  պատ րաստ են 
աշ խա տե լու:  Սա կայն, մեր օ րի նա կով,  
սկզբնա կան շրջա նում պետք է ա ջակ
ցել կոո պե րա տի վին, որ պես զի կա յա նա 
այն¦,  եզ րա հան գում է տի կին Գ յուլ
վար դը:

                           
 Նելլի Սահակյան      

«ԴՈՒՍՏՐ ՄԵԼԱՆՅԱԻ»  ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿԱՆԻՆ
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Ռու բեն Հա րութ յուն յա նը ծնվել  է Կա լի նի նո յի շրջա նի Շահ նա զար 
գյու ղում: 1974թ.ին ա վար տել Է Եր ևա նի ա նաս նա բու ժա կանա նաս
նա բու ծա կան ինս տի տու տի կա թի և կաթ նամ թեր քի տեխ նո լո գիա յի 
ֆա կուլ տե տը:  Ըն դուն վել է աշ խա տան քի Կա լի նի նո յի պան րա գոր ծա
րա նում`  որ պես լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, այ նու հետև` ար տադ րութ յան 
պետ և գլ խա վոր ին ժի ներ` մինչև 1996թ:

 Պա րոն  Հա րութ յուն յան, ո՞ր թվա կա նին է հիմ նադր վել §Դուստր Մե լան
յա¦ ՍՊԸն:

 Կա լի նի նո յի պան րա գոր
ծա րա նի սե փա կա նաշ նոր հումից 
հե տո  1996թ.ին հիմ նել եմ 
§ Սար գիս¦ ըն տա նե կան ձեռ նար
կութ յու նը, ո րը 1999թ.ին վե րան
վան վել է § Դուստր Մե լան յա¦ 
ՍՊԸ, որ տեղ և  աշ խա տում և ղե
կա վա րում եմ մինչև օրս:

Ի՞նչ տե սա կա նի ներ են ար
տադր վում, որ տե ղից եք ձեռք բե
րում հում քը՝ կա թը, փա թե թա վոր
ման նյու թե րը:

  Ձեռ նար կութ յու նում այժմ, սկզբնա կան եր կու     տե սա կի փո խա րեն, ար
տադր վում են շուրջ տա սը տե սա կի պա նիր ներ: Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան 
են ար ժա նի §Ա լաշ կերտ¦ և § Լալ վար¦ տե սա կի պա նիր նե րը, ո րոնք մշակ վել 
և ներդրվել են ար տադ րութ յունում: Ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար 
ձեռ նար կութ յու նը մշտա պես օգ տա գոր ծում է բա ցա ռա պես կո վի ա նա րատ 
կաթ, ո րը մթեր վում է Տա շի րի և Ս տե փա նա վա նի տա րած աշրջանի ֆեր մե
րա յին տնտե սութ յուն նե րից, իսկ բա ղադ րիչ նե րը և փա թե թա վոր վող նյու թե րը 
ներկր վում են հիմ նա կա նում եվ րո պա կան երկր նե րից:

 Որ տե՞ղ է սպառ վում պան րի տե սա կա նի ն, ո՞ր երկր նե րի հետ եք հա մա
գոր ծակ ցում:

 Պատ րաս տի ար տադ րան քը սպառ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նում, ինչ պես նաև ի րա կա նաց վում են կա նո նա վոր ար տա հա նում ներ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն և ԱՄՆ` սկսած 2001թ ից:  Արդ յու նա վետ հա մա
գոր ծակ ցութ յուն է ծա վալ վել  նաև ԱՄՆ Գ յուղ դե պար տա մեն տի (USDA), §Ագ
րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման կենտ րոն¦ հիմ նադ րա մի (CARD) հետ, ո րոնց 
շնոր հիվ ի րա կա նաց վել են բազ մա թիվ նա խագ ծեր`  ուղղ ված  կա թի ար տա
դրա կան, ո րա կա կան և քա նա կա կան բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև պան րա
գոր ծութ յան  զար գաց մա նը և  ար տա հա նում նե րի կազ մա կերպ մա նը: Նոր 
պան րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան գոր ծըն թացն ա նընդ հատ նորացվում 
է, ինչ վե րա բեր վում է այս տար վան, ա պա, որ պես նո րույթ, ա ռա ջարկ վում է  
§ Լալ վար¦ պան րա տե սա կը:

 Սնն դի անվ տան գութ յան հետ կապ ված խնդիր ներն ինչ պե՞ս են լուծ վում:

  § Դուստր Մե լան յա¦ ՍՊԸի պան րա գոր ծա րանն ար տադ րութ յուն է ի րա
կա նաց նում ՀՀ Սննդամթերքի անվ տան գութ յան մա սին օ րեն քի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան:  2012թ.ին մշակ վել է սննդի անվ տան գութ յան HACCP հա
մա կարգ, ո րը զար գանում և բա րե լավ վում է: Գոր ծում են քի միա կան և ման
րէա բա նա կան լա բո րա տո րիա ներ: Ար տադ րութ յու նը 2012թ.ին հա վաս տագր
վել է ISO 22000 մի ջազ գա յին հա վաս տագ րով: Ձեռ նար կութ յու նում սննդի 
անվ տան գութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը ըն թա ցիկ լու ծում են ստա նում 
և ս պա ռո ղին ա ռա ջարկ վում  է անվ տանգ սննդամ թերք` շնոր հիվ ար հես տա
վարժ անձ նա կազ մի, քի միա կան և ման րէա բա նա կան լա բո րա տո րիա նե րի և 
սնն դի անվ տան գութ յան հա մա կար գե րի հստակ աշ խա տան քի:

Նյութերը՝ Մանվել Կի րա կոս յանի
 



êë»åï»Ùµ»ñ 5 - 16, 2015 Ã. 
ÃÇí 23 (2078)7

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

 Լո լի կին զգա լի վնաս են հասց նում բազ մա
թիվ վնա սա տու մի ջատ ներ և տ զեր։ Արդ յուն քում՝ 
բույ սե րը վա ղա ժամ չո րա նում են, ընկ նում է բեր
քի ո րակն  ու  ապ րան քա յին տես քը, խիստ նվա
զում բեր քատ վութ յու նը։ Ա րա րատ յան դաշ տի 
պայ ման նե րում լո լի կին վնա սում են սո վո րա կան 
ար ջու կը, դեղ ձե նու կամ  ծխա խո տի լվի ճը, սո վո
րա կան ոս տայ նա տի զը, բամ բա կե նու կնգու ղա
կե րը, կո լո րադ յան բզե զը, ցիր տո պեյ տուս մլու կը: 
Վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նե լիս, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
սահ ման ված տնտե սա կան վնա սա կա րութ յան շե
մը (ՏՎՇ)։

Սո վո րա կան ար ջուկ
Բազ մա կեր վնա սա տու է։ Ապ րում է հո ղում՝ իր 

կող մից պատ րաստ ված բնե րում։ Մեկ բնում դնում է 
մինչև 420 ձու։ Կ յան քի ըն թաց քում ձվադ րում է մեկ 
ան գամ։ Սն վում է բույ սե րի բո լոր օր գան նե րով, կրծում 
ցան ված սեր մե րը, նուրբ ար մատ նե րը, պա լար նե րը։ 
Ու ժեղ վնա սի դեպ քում, շատ հա ճախ, կա տար վում է 
վե րատն կում և վե րա սա ծի լում։ 

Վ նա սա տո ւի զար գաց ման ամ բողջ փուլը շա րու
նակ վում է 1314 ա միս։

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր
Սա ծի լա նո ցում և դաշ տում ար ջու կի և մ յուս հո

ղաբ նակ վնա սա տու նե րի դեմ (ճռիկ ներ, հո ղաբ նակ 
բվիկ ներ և  այլն) կա տա րել պայ քար` Բա զու դի նի 600 
ՋԼ և հա մակց ված կե րով պատ րաստ ված գրավ չան
յու թով 1:10 կամ 1:20 հա րա բե րութ յամբ՝ 30 կգ/ հա 
ծախ սի նոր մա յով։

Դեղ ձե նու կամ ծխա խո տի լվիճ
Վնա սում է ա վե

լի քան 400 տե սակ 
բույ սե րի, հատ կա
պես մեծ վնաս է 
պատ ճա ռում լո լի
կին։ Լո լի կի վնա սի 
հետ ևան քով, բույ
սե րը խիստ ձևա
փոխ վում են՝ տերև
նե րը՝  դեղ նում, ծա ղիկ նե րը թափ վում են, կո կոն նե րը 
չեն բաց վում։ Ս տաց ված բեր քի ապ րան քա յին ար ժե
քը լի նում է ցածր։ Հան դի սա նում է ա վե լի քան  100 վի
րուս նե րի փո խան ցող։ Տա լիս է մինչև 1416 սե րունդ։

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր
* Լ վիճ նե րի (ինչ պես   նաև  ցի կադ նե րի, թրիպս

նե րի) միգ րա ցիա յի ժամ կետ նե րը ո րո շե լու հա մար 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել դե ղին գու նա թա կարդ
ներ։

*  Կա տա րել պայ քար Բուլ դո կի 0,5 լ/ հա, Տալս
տա րի 0,5 լ/ հա, Ակ տա րա յի 0,02 կգ/ հա պատ րաս
տուկ նե րից որ ևէ մե կով։

Սո վո րա կան ոս տայ նա տիզ
Տա րած ված է ա մե նու րեք։ Վ նա սում է ա վե լի քան 

200 տե սակ բույ սե րի։ Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա
կա բույ սե րից գե րա դա սում է լո լի կը, սմբու կը, վա րուն
գը, ձմե րու կը, սե խը։ Սն վում է տերև նե րի ստո րին կող
մից, ո րի հետ ևան քով տերև նե րի վրա ա ռաջ են գա լիս 
դեղ նա վուն  բծեր:  Գու նա թափ ված հատ ված նե րը  
միա նում  են,  տերև նե րը  դեղ նում, թա ռա մում և չո
րա նում, պատ վե լով բա րակ ոս տայ նով։ Ա րա րատ յան 
դաշ տի պայ ման նե րում տա լիս է 1418 սե րունդ՝ ա ռա
վե լա գույ նը՝ 22 սե րունդ։ 

Ամ ռա նը մեկ սերն դի զար գա ցու մը տե ղի է ու նե
նում 78 օ րում, գար նա նը և  աշ նա նը՝ 2122 օ րում։ 
Վ նա սը նկատ վում է հու լի սի երկ րորդ կե սից։ Մեկ է գի   
պտղա բե րութ յու նը   կազ մում   է   150300  ձու։ 
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ՖԻԶԱԼԻՍ
 Ֆի զա լի սը մոր մազ գի նե րի ըն տա նի քին պատ

կա նող բազ մամ յա խո տա բույ սե րի ցեղ է, ո րը միա
վո րում է  բնութ յան մեջ հան դի պող և մ շա կո վի մոտ 
100 տե սակ ներ։  Կոճ ղար մա տը բա րակ է, տա րած վող։ 
Տեր ևի եր կա րութ յու նը մոտ 10 սմ  է, լայն քը` 6 սմ, գա-
գա թը` սուր, եզ րե րը` ամ բող ջա կան կամ մանր ա տամ-
նա վոր։ Ծա ղիկ նե րը սպի տակ են, դա սա վոր ված սրա-
գա գաթ ծաղ կա թեր թե րով: Ծաղ կում է ամ ռան սկզբին, 
փո շո տու մը կա տար վում է մի ջատ նե րի մի ջո ցով։ Ծաղկ-
ման շրջա նից հե տո ծաղ կա բա ժա կը մե ծա նում է` կազ-
մե լով սնա մեջ, բա րակ պա տե րով պար կիկ, ո րի մեջ 
գտնվում է մեկ բազ մա սերմ պտուղ։ Պ տուղ նե րը հա սու-
նա նում են ամ ռան վեր ջում։ Բույ սի գի տա կան ան վա-
նում ա ռա ջա ցել է Physao`  փքված բա ռից և կապ ված 
է պտու ղը շրջա պա տող պար կի կի տես քի հետ։ Ֆի զա-
լի սի տե սակ նե րից մե կի (franchetti) հայ րե նիքն է Ճա-
պո նիան և Ար ևել յան Ա սիան: Ֆի զա լի սի պտղա պար կը 
հա ճախ հա մե մա տում են չի նա կան լապ տե րի հետ։ 

 Ֆի զա լի սի ծաղ կա բա ժակ-լապ տե րիկ նե րը յու րա-
հա տուկ են` ի րենց բազ մե րանգ գե ղեց կութ յամբ. չո-
րաց րած վի ճա կում դրանք կա րող են շատ եր կար պահ-
պան վել և  անգ նա հա տե լի են ձմե ռա յին ծաղ կեփն ջեր 
կազ մե լու հա մար։ Ա ռա վել հայտ նի են Լա տի նա կան և 
Կենտ րո նա կան Ա մե րի կա յի բնա կան պայ ման նե րում 
տա րած ված տե սակ նե րը։ Ֆի զա լի սի` գետ նա մո րու 
նուրբ համ ու նե ցող տե սա կի պտուղ նե րը վառ դե ղին 
են, շատ քաղցր, մեկ պտղի զանգ վա ծը 5-10 գրամ է։ 
Չո րաց րած պտղի հա մը նման է չա մի չի, պահ պան ման 
ժամ կե տը բա վա կա նին եր կար է։ Այս տե սա կը վա ղա-
հաս է, ջեր մա սեր և լու սա սեր։

 Պե րու ա կան տե սա կի պտուղն օ վա լաձև ձգված է, 
նարն ջա գույն, մանր, ա նա նա սի ար տա հայտ ված բուր-
մուն քով։ Պ տու ղը նույն պես ու տե լի է, պատ րաս տում են 
մու րա բա և հ րու շա կե ղեն։ Պա հանջ կոտ է ջեր մութ յան, 
խո նա վութ յան և հո ղի բեր րիութ յան հան դեպ։ Մեք սի-
կա կան ֆի զա լի սի պտուղ նե րը խո շոր են` մեկ պտղի 
զանգ վա ծը 40-100 գրամ է։ Պ տուղ նե րը ձևով նման են 
լո լի կի` տա փակ, գնդաձև։ Գու նա յին ե րան գա վո րու մը 
լայն է, բաց կա նա չից` մուգ մա նու շա կա գույն, հա մա յին 
ո րակ նե րով զի ջում են վե րոգր յալ տե սակ նե րին, գրե-
թե ան հոտ են։ Կեն սա բա նա կան հատ կութ յուն նե րով 
մոտ են լո լի կին, սա կայն ա վե լի ցրտա դի մաց կուն են։ 
Պտ ղից պատ րաս տում են մա րի նադ ներ, բան ջա րե ղե-
նա յին խա վիար, մու րա բա։ Այս տե սակն ան վա նում են 
նաև մեք սի կա կան լո լիկ և ֆի զա լիս՝ բան ջա րե ղե նա յին։

ՀՀ Ս յու նի քի, Տա վու շի, Վա յոց ձո րի, Լո ռու մար-
զե րում և  ա մե նուր` բնութ յան մեջ տա րած ված է հարս-
նա խո տը (Physalis alkekengi), այլ ան վա նում երն են` 
բո ջոջ, բշտի դեղ։

Ծաղ կա թեր թե րը սպի տակ կամ բաց դե ղին են, 
հիմ քում կան դարչ նա գույն բծեր։ Դե ղա բույսն օգ տա-
գործ վում է թարմ և հ րու շա կե ղե նի ար տադ րութ յան 
մեջ, նաև դե կո րա տիվ այ գե գոր ծութ յան մեջ` կտրե լու 
նպա տա կով։ ՀՀ Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում և ցածր 
լեռ նա յին գո տի նե րում մշակ վում է ֆի զա լիս բան ջա րե-
ղե նա յի նը։

 Հարս նա խո տի գի տա կան ան վա նումն է` ֆի զա
լիս սո վո րա կան:  Պարզ վել է, որ պտուղն ու նի մի զա-
մուղ հատ կութ յուն ներ, իսկ պտղա պատ յա նի յու ղամզ-
վածքն ա րա գաց նում է վեր քե րի ա պա քի նու մը։ Ժո-
ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ օգ տա գործ վում են թարմ 
և չո րաց րած պտու ղը, պտղահ յու թը, բույ սի ար մա տը։ 
Պ տուղ նե րի հա սու նաց ման շրջա նը եր կար է` օ գոս տո-
սի վեր ջից մինչև ա ռա ջին սառ նա մա նիք նե րը։ Ար տա-
քին պատ յա նը չհե ռաց նե լու դեպ քում, պտու ղը պահ-
պան վում է մի քա նի ա միս։

Զ գու շա ցում։ Հարս նա խո տի վեր գետն յա մա սը և 
պտ ղա պատ յա նը պա րու նա կում են թու նա վոր ալ կա
լոիդ ներ։ Թե պետ չոր տերև նե րից և պտ ղա պատ յա նի 
թա ղան թից թեյն օգ տա կար է հի պեր տո նիա յի դեպ
քում, այն կա րե լի է խմել միայն փոր ձա ռու մաս նա գե տի 
հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո, քա նի որ չա փա բա ժի նը 
կախ ված է հի վան դի վի ճա կից և կա րող է շատ չնչին 
լի նել։ Հարս նա խո տի պտուղ նե րը կա րե լի է ու տել միայն 
լիար ժեք հա սու նա նա լուց հե տո, դրանք դառ նա համ են։  

 

 

 

 

 

 

 

 

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր
Սո վո րա կան   ոս տայ նատ զի   տնտե սա կան   վնա

սա կա րութ յան   շե մը   
լո լի կի   հա մար սահ
ման ված է 23 տիզ` 
մեկ տեր ևի վրա։

*  Պ ա յ  ք ա  ր ը 
կա  տա րել Պե գաս (1,5 
լ/ հա), Տալս տար (0,6 
լ/ հա), Վեր տի մեկ (0,5 
լ/ հա) կամ Կա րա տե  
(1,0 լ/ հա) պատ րաս
տուկ նե րից որ ևէ մե կով։

* Մ շա կել ոս տայ նատ զի նկատ մամբ հա մե մա
տա բար դի մաց կուն Պակ մոր, Բինգ Ռոք, Ե րազ, 0X0
152 լո լի կի սոր տե րը։

Բամ բա կե նու կնգու ղա կեր
Բազ մա կեր վնա սա տու է։ Զանգ վա ծա յին բազ

մաց ման ժա մա նակ վնա սում է լո լի կին, պղպե ղին, 
ծխա խո տին և մի շարք այլ մշա կա բույ սե րին։ Ա ռա ջին 
հա սա կի թրթուր նե րը սնվում են բույ սե րի նուրբ տերև
նե րով, մյուս հա սա կի թրթուր նե րը՝ բա ցա ռա պես կո
կոն նե րով, ծա ղիկ նե րով և պ տուղ նե րով։ Մեկ թրթու րը 
ըն դու նակ է իր կյան քի ըն թաց քում ոչն չաց նե լու օ րի
նակ բամ բա կե նու մինչև 20 պտղա տար րեր։ Սեծ վնաս 
է հասց նում նաև լո լի կին։ Թի թե ռի պտղա բե րութ յու նը 
կազ մում է մինչև 1000 ձու։ Տար վա ըն թաց քում տա լիս 
է 3 սե րունդ։

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր
Բամ բա կե նու   կնգու ղա կե րի   տնտե սա կան   վնա

սա կա րութ յան   շե մը ,   լո լի կի կո կո նա կալ ման, պտղա
գո յաց ման շրջա նում, սահ ման ված է 35 թրթուր՝ 100 
բույ սի վրա։

* Վ նա սա տո ւի թռիչ քի դի նա մի կան ու սում նա
սի րե լու և պայ քա րի ժամ կետ նե րը ճշտե լու հա մար 
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել ֆե րո մո նա յին թա
կարդ ներ։

* Ել նե լով ՏՎՇից` լո լի կի բույ սե րի վաղ շրջա
նում վնա սա տո ւի դեմ կա տա րել պայ քար Բուլ դո կի 
0,5 լ/ հա կամ Դե ցի սի 0,5 լ/ հա պատ րաս տուկ նե րից 
որ ևէ մե կով` պահ պա նե լով 20 օր սահ ման ված սպաս
ման ժամ կե տը։ Բեր քի հա սու նաց ման շրջա նում փոքր 
և մի ջին հա սա կի թրթուր նե րի դեմ պայ քա րել Բի տոք
սի բա ցիլ լին (ԲՏԲ) ման րէա կեն սա բա նա կան պատ
րաս տու կով` 2,53 կգ/ հա ծախ սի նոր մա յով։

Կո լո րադ յան բզեզ 
Կար տո ֆի լի և բան ջա րա նո ցա յին մշա կա բույ

սե րի, հատ կա պես 
սմբու կի և լո լի կի 
վնա սա տու է։ Լայն 
տա րած ված է Ա րա
րատ յան դաշ տում։ 
Մեկ է գը կա րող է 
դնել մինչև 2400 ձու։ 
Ձ վադ րու մը 2530ա
կան կույ տե րով` մեկ 
տեր ևի վրա։   Թր
թու րի   զար գաց ման 
փու լը   տևում   է   1522   օր,   հարսն յա կի նը՝ 12   
շա բաթ, հարսն յա կա վոր վում է հո ղում։ Ա րա րատ յան 
դաշ տի պայ ման նե րում բզե զը տա լիս է եր կու սե
րունդ։

Պայ քա րի մի ջո ցա ռում եր
*    Կա տա րել վնա սա տո ւի բզեզ նե րի և թր թուր նե

րի մե խա նի կա կան հա վաք։  
Պայ քա րի նպա տա կով կի րա ռել Բուլ դոկ (0,3 լ/ հա) 

կամ Ակ տա րա (0,06 կգ/ հա) պատ րաս տուկ նե րից որ ևէ 
մե կը։ Լո լի կի   պտղա գո յաց ման   շրջա նում   վնա սա
տո ւի   12   հա սա կի   թրթուր նե րի   դեմ օգ տա գոր ծել 
Բի տոք սի բա ցիլ լին (ԲՏԲ) պատ րաս տու կը՝ 23 կգ/ հա 
ծախ սի նոր մա յով։ Հի վան դութ յուն նե րի    և   վնա սա
տու նե րի    դեմ    պայ քա րի    հա մար    ա ռա ջարկ վող 
պատ րաս տուկ ներն   անհ րա ժեշտ   է   օգ տա գոր ծել   
փո խե փոխ`   դի մաց կուն   ձևե րի ա ռա ջա ցու մը կան
խե լու նպա տա կով։ 

Լ. Սի մոն յան
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու
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ՍԵՎ ՊՂՊԵՂ
 Մա րա կու յան ար ևա դար ձա յին մրգի 

տե սակ է: Բա ռը գա լիս է հնդկե րե նից, 
եր բեմն ան վա նում են նաև փե շենֆ ռուտ   
(passion fruit): Բույ սի հայ րե նի քը Հա րա
վա յին Ա մե րի կան է (Բ րա զի լիա, Ար գեն տի
նա, Պա րագ վայ): Մ շակ վում է Նոր Զե լան
դիա յում, Հա վա յան կղզի նե րում, Իս րա յե
լում և Շ րի Լան կա յում: Բույ սը մշտա դա լար 
է` մինչև 10 մ եր կա րութ յամբ: Տերև նե րը 
հեր թա դիր են, մուգ կա նա չա վուն: Ծա ղիկ
նե րն ու նեն 3 սմ տ րա մա գիծ, բազ մա տերև 
են: Պ տուղ նե րը գնդաձև են, գու նա յին 
ե րանգ նե րը տա տան վում են դե ղին կամ 
մուգ մա նու շա կա գույ նի մեջ: Հա սու նա ցու
մը տե ղի է ու նե նում փո շո տու մից 7080 օր 
հե տո: Պ տուղ նե րը պա րու նա կում են մեծ 
քա նա կութ յամբ  վի տա մին ներ և  օգ տա

կար միկ րոտարրեր, հա րուստ են ցան ցա
շեր տով և հա կաօք սի դանտ ակ տի վութ յուն 
ու նե ցող նյու թե րով, սպի տա կուց նե րով և  
ած խաջ րե րով: 

Սնն դա բան նե րը խոր հուրդ են տա լիս 
օգ տա գոր ծել այն սրտա նո թա յին հա մա կար-
գի, լյար դի, ե րի կամ ե րի  հի վան դութ յուն-
նե րի  ժա մա նակ և քա շի ի ջեց ման նպա տա-
կով: Վի տա մին նե րի մեծ քա նա կը փաս տում 
է, որ մա րա կու յան եր կա թի, կալ ցիու մի և 
մագ նիու մի ան փո խա րի նե լի աղբ յուր է, միր-
գը հա րուստ է А, С և К վի տա մին նե րով, 
ֆոս ֆո րով: Այս էկ զո տիկ պտուղն օգ տա կար 
է ոչ միայն ե րե խա նե րին, այլև` ա պա գա մայ-
րե րին:

Մա րա կու յան ու նի հա կա ման րէա յին, 
ջեր մի ջեց նող և թու լաց նող ազ դե ցութ յուն: 
Այն նվա զեց նում է խո լես տե րի նի մա կար-
դակն ար յան մեջ, դրա կան է ազ դում մար-
սո ղա կան հա մա կար գի աշ խա տան քի վրա: 
Հ յութն ու նի կազ դու րիչ հատ կութ յուն: Այն 
օգ նում է քնել և ճն շում է քաղց կե ղա ծին 
բջիջ նե րի ա ճը, իսկ տերև ներն օգ տա գործ-
վում են բժշկա կան նպա տակ նե րով՝ հո դա-
ցա վե րի, գլխա ցա վե րի ժա մա նակ տերև նե-

րից պատ րաստ ված թուր մը խմում են: Պտ-
ղի յու րա քանչ յուր բա ղադ րիչ օգ տա գործ վում 
է հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար:

Մա րա կու յա միրգն ու նի քաղցր և փա-
փուկ փափ կա միս, ո րը պա րու նա կում է 
ա նու շա համ մանր սեր մեր: Մա րա կու յան, 
ինչ պես այլ ար ևա դար ձա յին մրգե րը, օգ նում 
է պայ քա րել օր գա նիզ մի ա վի տա մի նո զի 
դեմ: Պ տուղ ներն ու տե լի են, հիմ ա կա նում 
խառ նում են նարն ջի հյու թի հետ կամ ա վե-
լաց նում են յո գուրտ ներին: 

Այն ՌԴ-ում և ՀՀ-ում տա րա ծում է 
գտել բո լո րո վին վեր ջերս: Ու նի ա վե լի քան 
100 տե սակ, սա կայն ա ճեց նել հնա րա վոր է 
միայն ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում: Ա ռա ջին նա խա պայ մա նը մեծ քա-
նա կութ յամբ  ար ևի և ջեր մութ յան առ կա յութ-

յունն է: Կա րող են լի նել 
հարթ կամ կնճռոտ ված 
ար տա քի նով: Սա կայն, 
հա մա յին տար բե րութ յու-
նը մեծ չէ: Ըն դուն ված է 
կար ծել, որ հարթ կեղ ևով 
մա րա կու յա ներն ա վե լի 
քիչ են հա սու նա ցած, ա վե-
լի թթու են և  ա վե լի պինդ: 
Հետ ևա բար նրանց հա-
մար, ով քեր նա խընտ րում 
են ա ռա վել ա նու շա համ ու 
քաղցր միրգ, ա պա պետք 
է ու շադ րութ յուն դարձ-
նեն կեղ ևի տես քին: Այն 
կա րե լի է ա ճեց նել նաև 
տնա յին պայ ման նե րում, 
բայց անհ րա ժեշտ է մեծ 
տա րա ծութ յուն և հա տուկ 

խնամք: Անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, որ հա րա-
վա յին բույ սե րը բա վա կան ան հան դուր ժո-
ղա կան են ցրտի նկատ մամբ: Ն րանք, ով քեր 
ա ռա ջին ան գամ են հան դի պում մա րա կու յա 
մրգին, ա ռա ջի նը, որ մտա ծում են, թե ինչ-
պես է պետք այն ու տել: Հիմ ա կա նում դա-
նա կի օգ նութ յամբ զգու շո րեն մաք րում են  
կեղ ևը, ա րա գո րեն բա ժա նում են եր կու մա-
սի, որ հյու թը չհո սի, և  ու տում են թե յի գդա լի 
օգ նութ յամբ: 

Անն կա րագ րե լի համ է տա լիս խմո-
րե ղեն նե րին: Նաև կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
մրգա յին աղ ցան ներ պատ րաս տե լիս՝ ա վե-
լաց նե լով վեր ջին պա հին՝ խառ նե լուց ա ռաջ: 
Այն օգ տա գոր ծում են կոկ տեյլ նե րի մեջ: 
Հս կա յա կան քա նա կութ յամբ վի տա մին ներ 
պա րու նա կող այս էկ զո տիկ միրգն դի մադ-
րո ղա կա նութ յան ամ րապնդ ման հիմք է: 
Միակ վտանգն ա լեր գիկ ռեակ ցիա ներն են, 
որ կա րող են ա ռա ջա նալ պտղի օգ տա գոր-
ծու մը չա րա շա հե լիս: Հա մար վում է հազ վա-
դեպ մրգե րից, ո րոնք չու նեն որ ևէ կողմ ա կի 
ազ դե ցութ յուն: 

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

Պղ պե ղազ գի նե րի ըն տա նի
քի (piperaceae) ա ռա վել հայտ նի 
տե սակ նե րը ե րեքն են. Սև (Piper 
nigrum), Կու բե բի (P. cubeba) և պղ
պեղ Եր կար (P. longum)։ Ե րեքն էլ 
49 մ բարձ րութ յամբ մագլ ցող բույ
սեր են։

Պղ պեղ եր կա րը բնութ յան մեջ 
հան դի պում է Հնդ կաս տա նում, 
Ֆի լի պին նե րում, Մո լուկ յան և Մեծ 
Զոն դի կղզի նե րում։ Պտ ղա բույ լե րի 
եր կա րութ յու նը մոտ 5 սմ  է, տրա-
մա գի ծը` 0,5 սմ, դրանք բաղ կա ցած 
են մանր, կա նա չա վուն կիպ սեր տա-
ճած սեր մե րից։ Պտ ղա բույ լը հա վա-

քում և չո րաց նում են նախ քան հա-
սու նա նա լը։ Պղ պեղ եր կա րի չո րաց-
րած պտղա բույ լը շատ ա վե լի կծու է, 
քան պղպեղ սևը, և դա է պատ ճա ռը, 
որ հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ հար գի է 
ե ղել հին Պարս կաս տա նում, Հա յաս-
տա նում, Ա ռա ջա վոր Ա սիա յում, Հու-
նաս տա նում և Հ ռո մում: 

 Միջ նա դա րում պղպեղ եր կա րի 
առև տու րը մեծ ծա վալ ներ է ու նե-
ցել, իսկ հա ջո ղակ առևտ րա կան նե-
րին ան վա նել են « Պի պե րա ցի»։ Մեր 
օ րե րում պղպեղ եր կարն օգ տա-
գործ վում է հիմ ա կա նում Հե ռա վոր 
Ար ևել քում։

Պղ պեղ Կու բե բի հայ րե նի քը 
Մեծ Զոն դի կղզի ներն են ( Ջա վա, 
Սու մատ րա և  այլն), որ տեղ էլ այն 
մշակ վում է։ Հ նում ու նե ցել է մեծ պա-
հան ջարկ` որ պես հա մե մունք և բու-
ժիչ հատ կութ յուն ներ ու նե ցող բույս։ 
Հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ հնդիկ ներն 
օգ տա գոր ծել են բույ սը մի զու ղի նե-
րի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման հա մար։ 19-րդ դա րում բույ-
սի բու ժիչ հատ կութ յուն նե րի մա սին 
ի մա ցել են Ջա վա կղզու վրա ապ-
րող անգ լիա ցի զին վո րա կան նե րը, 
հե տա գա յում բույսն ընդգրկ վել է մի 
շարք եվ րո պա կան երկր նե րի դե ղա-
բա նա կան ցան կե րում։ Պղ պեղ Կու-
բե բի պտու ղը տար բեր վում է պղպեղ 
սևից նրա նով, որ ու նի եր կա րա վուն 
բա րակ ե լուստ-սերմ ա րան, ո րը չի 
ան ջատ վում չոր պտղից։ Պղ պեղ 
Կու բե բի սուր այ րող հա մը բնո րոշ-
վում է ոչ թե պի պե րի նով, ո րը պա-
րու նակ վում է սև պղ պե ղում, այլ` 
կու բե բի նով և կամ ֆո րա յի բուր մուն-
քը հի շեց նող նյու թե րով։ Սև պղպե ղի 
հայ րե նի քը Հնդ կաս տա նի հա րավ-
արևմտ յան ա փե րին գտնվող Մա լա-
բար մար զի ան տառ ներն են։ Մ շակ-

վում է աշ խար հի բո լոր ար ևա դար-
ձա յին գո տի նե րում։ Պտ ղա բե րում է 
եր րորդ տա րում, բեր քատ վութ յու նը 
հաս նում է ա ռա վե լա գույ նին` (3,5կգ` 
մեկ թփից), հատ կա պես 7-9-րդ տա-
րում։

 
Պ տուղ նե րը հա վա քում են մինչև 

հա սու նա նա լը, երբ դրանք կա նաչ 
կամ դե ղին են, բեր քա հա վա քի ժա-
մա նա կը մի քա նի ա միս է, քա նի որ 
պտուղ ներն ան հա վա սա րա չափ են 
հա սու նա նում։ Չո րաց ման շրջա նում 
պտու ղը սկզբից` կարմ րում, իսկ հե-
տո սևա նում և կնճ ռոտ վում է։ Որ-
պես հա մե մունք` օգ տա գործ վում 
է չո րաց րած ամ բող ջա կան սեր մը 
կամ կճե պից ա զատ ված մի ջու կը, 
ո րը հայտ նի է սպի տակ պղպեղ ան-
վան մամբ։

Սև պղ պեղն  ա մե նա տա րած ված 
և մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող հա մե-
մունքն է։ Պա րու նա կում է 5-9 տո կոս 
պի պե րին, մինչև 4 տո կոս ե թե րա յին 
յուղ, ա ցե տիլ քո լին, քո լին, բու րա-
վետ խե ժեր, ալ կա լոիդ ներ, օս լա, 
այլն։ Պղ պեղ սևից ստաց ված պատ-
րաս տուկ ներն ու նեն մար սո ղութ յու-
նը կար գա վո րող ստա մոք սահ յու-
թի թթվայ նութ յու նը բարձ րաց նող, 
ար յու նաս տեղծ, վա հա նաձև և  են-
թաս տա մոք սա յին գեղ ձե րի գոր ծու-
նեութ յու նը խթա նող ազ դե ցութ յուն, 
նաև հա կա կար կա մա յին, հի պո տեն-
զիվ հատ կութ յուն։ Ար տա քին օգ տա-
գործ ման դեպ քում կար ևոր վում են 
պղպեղ սևի ցա վազր կող, հա կա բոր-
բո քա յին հատ կութ յուն նե րը։ 

Բարձր ներ գան գա յին ճնշման 
դեպ քում, օ րը մեկ ան գամ, 5-10 րո-
պե, ծա մել 4-6 հատ պղպե ղի պտուղ 
և չա միչ, ա ռա ջա ցող հե ղու կից 
պետք է պար բե րա բար ա զատ վել։ 
Շա րու նա կել մեկ ա միս։

Ք րո նիկ բրոն խիտ. 1 թ/գ թարմ 
ա ղա ցած պղպեղ սևի պտղի փո շին 
խառ նեք 300 գ մեղ րի հետ։ Խ մեք 
1-ա կան թ/գ` օ րը 3 ան գամ։ Խո ր-
հուրդ է տրվում որ պես մի զա մուղ` 
սրտի ան բա վա րար աշ խա տան քի, 
նաև դաշ տա նի ու շաց ման կամ բա-
ցա կա յութ յան դեպ քում։

Գ րի պի դեպ քում խառ նել կե-
սա կան թ/գ պղպե ղի պտղի և կո-
ճապղ պե ղի ար մա տի փո շի ներ, 2 
թ/գ մեղր։ Խ մել 3-ա կան թ/գ` օ րը 4-5 
ան գամ։ Լավ արդ յունք է տա լիս հի-
վան դութ յան նախ նա կան շրջա նում։

Հա կաու ռուց քա յին թե րա պիա յի 
հա մար պետք է  ե ռաց նել չզտված 
բու սա յու ղը, ա պա ան ջա տել կրա-
կը, պղպե ղի պտուղ նե րը 5 րո պե 
թրմել յու ղի մեջ։ Այ նու հետև պղպե ղի 
պտու ղը տե ղադ րել  սև չա մի չի մեջ։ 
Ու տել  5 այդ պի սի «դե ղա հաբ» օր վա 
ըն թաց քում:

Զ գու շա ցում։ Չա փա բա ժին նե-
րի գե րա զան ցու մը կա րող է ա ռա-
ջաց նել ստա մոք սի սուր խան գա-
րում, ար տա քին օգ տա գործ ման 
դեպ քում` այր վածք։ Պղ պեղ սևը և 
դ րա նից ստաց ված պատ րաս տուկ-
նե րը հա կա ցուց ված են ստա մոք-
սի և 12-մատն յա ա ղիի, լյար դի հի-
վան դութ յուն նե րի դեպ քում։ Պետք 
է զգու շա նան ա լեր գիկ հի վանդ նե րը 
(սուր շրջա նում)։ 
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