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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ, կա

ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն, ո րին 
մաս նակ ցել են ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա
կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րար Ար մեն Ե րից յա նը, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, հան րա
պե տութ յան մարզ պետ նե րը և պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:  
Օ րա կար գա յին ա ռա ջին հար ցով անդ րա դարձ է կա տար
վել մար զե րում ի րա կա նաց վող հրա տապ կա պի տալ ծրագ
րե րի ըն թաց քին: Զե կուց վել է, որ նա խա տես ված բո լոր են
թա կա ռուց ված քա յին 159 ծրագ րերն ի րա կա նաց վում են 
հա ջո ղութ յամբ՝ ա ռանց որ ևէ խնդրի: Վար չա պե տը կար ևո րել 
է ծրագ րե րի ո րա կով և սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ի րա կա նա ցու մը: 

Այ նու հետև քննարկ վել են խա ղո ղի մթեր ման գոր ծըն
թա ցին առնչ վող հար ցեր: Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը նշել է, որ այս տա րի հան րա պե տութ
յու նում ստաց վել է խա ղո ղի բարձր բերք, ո րի մթեր ման ուղ
ղութ յամբ ի րա կա նաց վում են ա մե նօր յա աշ խա տանք ներ: 
Տե ղե կաց վել է, որ 50 մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րից 17ն  
ար դեն իսկ սկսել է մթե րու մը, իսկ մյուս ներն  աշ խա տանք
նե րը կսկսեն մի քա նի օ րից: Սեր գո Կա րա պետ յա նի խոս քով՝ 
տար վում են հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ՝ ա ճեց ված 
ամբողջ բեր քը մթե րե լու հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով աշ նա նա ցա նի ուղ ղութ յամբ ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք նե րին՝ նա խա րա րը զե կու ցել է, որ կա
ռա վա րութ յու նը բա վա րա րել է մարզ պե տա րան նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված ա զո տա կան պա րար տան յու թի, դի զե լա յին 
վա ռե լի քի և հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի սեր մա ցո ւի 
ողջ պա հան ջար կը: Մարզ պետ նե րը զե կու ցել են, որ ցանք սը 
ժա մա նա կին կի րա կա նաց վի, քա նի որ բա րեն պաստ են նաև 
կլի մա յա կան պայ ման նե րը:  
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 Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը, Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի պա տաս խա
նա տու նե րի և Կո տայ քի մար զի տե ղա կան ու տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա վար
նե րի հետ, Ա լա փարս հա մայն քում ծա նո թա ցել է ժա մա նա կա կից նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ
մամբ, § Կով կաս ֆուդ¦ ըն կե րութ յան կող մից հիմն ված պտղա տու այ գի նե րին, ո րոնք նա խա տես ված 
են ա պա հո վե լու բարձր բեր քատ վութ յուն՝ մե ծաց նե լով գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան արդ
յու նա վե տութ յու նը՝ հե տա գա յում հա ջող ված փոր ձը կի րա ռե լի դարձ նե լով նաև այլ մար զե րում:

 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին ներ կա յաց րել են ըն կե րութ յան կող մից կա տար ված ներդ
րում նե րը, ի րա կա նաց ված աշ խա տանք ներն ու տա րած քի զար գաց ման հե տա գա ծրագ րե րը: Ըստ 
պա տաս խա նա տու նե րի` կա տար վել է շուրջ 700.0 մլն դ րա մի ներդ րում: 20162018թթ. նա խա տես
վում է ի րա կա նաց նել ևս 200.0 մլն դ րա մի ներդ րում:

Վար ձա կալ ված ընդ հա նու ր 35.4 հեկ տար մա կե րե սով հո ղա տա րած քի վրա ըն կե րութ յու նը, ել
նե լով բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից և հո ղի ո րա կից, հիմ նել է 29.3 հեկ տար մա կե րե սով ըն կու
զե նու և խն ձո րե նու այ գի ներ, ո րից՝ խնձո րե նին զբա ղեց նում է 9.2 հեկ տար, իսկ ըն կու զե նին՝ 20.1 
հեկ տար: Այն մշակ վում է ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րին հա մա պա տաս խան. կա ռուց վել են 
ար դի ավ տո մա տաց ված ո ռոգ ման կա թի լա յին և կարկ տա պաշտ պան հա մա կար գեր (այ գին ցան
ցա պատ վել է):

 Հո ղա յին աշ խա տանք ներն սկսվել են 2014թ. հոկ տեմ բե րին, իսկ ծա ռա տուն կը կազ մա կերպ
վել է 2015թ. մարտապ րիլ ա միս նե րին: Կա տար ված աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, խնձո րե նին և  
ըն կու զե նին լիար ժեք բեր քատ վութ յան ցու ցա նիշ ներ կա պա հո վեն` հա մա պա տաս խա նա բար 4րդ 
տա րում (40 տոն նա՝ 1 հեկ տա րից) և 7րդ տա րում (7 տոն նա՝ 1 հեկ տա րից):

§Կով կաս ֆու դի¦ պա տաս խա նա տու նե րի հա վաստ մամբ, ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի և պահ
պան ման հա մար այ գում ներ կա յումս մշտա կան աշ խա տանք է ի րա կա նաց նում 10 աշ խա տա կից՝ 
150,000 ՀՀ դրամ մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձով: Սե զո նա յին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ, 
նախ նա կան հաշ վարկ նե րով, այ գում լրա ցու ցիչ կաշ խա տեն 3050 աշ խա տա կից՝ 120,000150,000 
ՀՀ դրամ մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձով:
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Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Կոտայքի մարզ

Իտալական «Colle Doro» ընկերությունը`  ներդրումներ 
իրականացնելու մասին

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է ի տա լա կան §Colle 
Doro¦ ըն կե րութ յան պատ վի րա կութ յա նը: Ըն կե րութ յու նը մաս նա գի տա ցած է պտուղբան ջա րե ղե
նի ար տադ րութ յան մեջ և հե տաքրքր ված է Հա յաս տա նում ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց
մամբ: 

Ող ջու նե լով հյու րե րին` նա խա րա րը նշել է, որ գյու ղատն տե սութ յու նը Հա յաս տա նի տնտե
սութ յան հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն նե րից է, և վեր ջին տա րի նե րին ո լոր տում գրանց վում է կա
յուն ա ռա ջըն թաց: §Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի բնակ լի մա յա կան 
պայ ման նե րը բա րեն պաստ են գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ար տադ րութ յան հա մար` կար
ծում եմ, որ ներդ րու մա յին տե սա կե տից մեր եր կի րը բա վա կա նին հե տաքրք րա կան կա րող է լի նել, 
քա նի որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տն ա զատ ված է հար կե րից¦,  նշել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  
 Ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման ա ռու մով, ա ռա վել նպա տա կա հար մար ճյու ղե րի թվում, նա խա րա
րը, մաս նա վո րա պես, մատ նան շել է ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ստեղծ ման, պտղա տու այ գի
նե րի հիմն ման, նոր գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րութ յու նը: 

 Նա խա րա րը կար ևո րել է նաև ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տը` որ պես ներդ րու մա յին կար ևոր 
ուղ ղութ յուն, ո րի զար գա ցու մը թույլ կտա ոչ միայն ա վե լաց նել մսամ թեր քի և կաթ նամ թեր քի ար
տադ րութ յան ծա վալ նե րը, այլև ընդ լայ նել պան րի ար տադ րան քի տե սա կա նին:

ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ

Առաջիկայում նախատեսվում են 
կարևոր  ձեռքբերումներ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յանն ըն դու նել է ՀՀում Բե լա ռու սի նո րան շա նակ ար տա կարգ 
և լիա զոր դես պան Ի գոր Նա զա րու կին:    Շ նոր հա վո րե լով հյու
րին մեր երկ րում դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յունն սկսե լու 
կա պակ ցութ յամբ` նա խա րա րը հա մոզ մունք է հայտ նել, որ նրա 
պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում հայբե լա ռու սա կան հա րա բե
րութ յուն նե րը կդառ նան ա ռա վել ակ տիվ և  արդ յու նա վետ:   

Այ նու հետև նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հա կիրճ 
ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան բնա գա
վա ռի ներ կա վի ճա կը` ընդգ ծե լով, որ հատ կա պես վեր ջին տա
րի նե րին ստեղծ վել են բա րեն պաստ նա խադր յալ ներ՝ ո լոր տի 
դի նա միկ ա ճի հա մար:  Գ յու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում 
վեր ջին տա րի նե րի կար ևոր ձեռք բե րում նե րի թվում նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րել է Բե լա
ռու սից գյուղ տեխ նի կա յի, մաս նա վո րա պես, տրակ տոր նե րի 
ներկր ման գոր ծըն թա ցը: Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ մատ
չե լի պայ ման նե րով ա ռա ջար կի դեպ քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յու նը պատ րաստ է ու սում նա սի րել լրա ցու
ցիչ խմբա քա նա կի ներկր ման հնա րա վո րութ յու նը:   

 Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մերն անդ րա դար ձել են նաև 
բե լա ռու սա կան ներդ րում նե րով Հա յաս տա նում տրակ տոր նե
րի հա վաք ման ար տադ րա մա սի հիմն ման հար ցին: Դես պա նը 
նաև ա ռա ջար կել է բե լա ռու սա կան ար տադ րութ յան կոմ բայն
ներ ներկ րել Հա յաս տան և  ի րա կա նաց նել ցու ցադ րա կան շա
հա գոր ծում` հայ ֆեր մեր նե րին տեխ նի կա յի հնա րա վո րութ
յուն նե րին ծա նո թաց նե լու նպա տա կով: Կող մե րը եր կուս տեք 
ընդգ ծել են, որ անհ րա ժեշտ է ա ռա վե լա գույնս օգտ վել Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յան ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն
նե րից` խթա նե լով ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը: Քն նարկ վել են 
նաև Բե լա ռու սի ագ րա րա յին բու հե րում հայ մաս նա գետ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման, գյուղմ թեր քի ար տա հա նում նե րի և սնն
դամ թեր քի անվ տան գութ յան ո լոր տում եր կու երկր նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան սեր տաց ման հար ցե րը:

¾ç 3
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Ներկայացրեցին գյուղոլորտի զարգացման նոր 
ծրագրեր

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ
յամբ հրա վիր վել էր խորհր դակ ցութ յուն՝ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նի գի տա կան կազ մի մաս նակ ցութ յամբ, հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար
շա լույս Թար վերդ յա նի ղե կա վա րութ յամբ։ Հան դիպ ման նպա տակն էր քննար կել 
նրանց կող մից ներ կա յաց ված գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ
ված ծրագ րե րի ներդր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը:

 Նա խա րա րի խոս քով` գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում խնդիր նե րը շատ են, և  
անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել մեր ու նե ցած գի տա կան նե րուժն առ կա խնդիր նե րը 
վեր հա նե լու, դրանց արդ յու նա վետ լու ծում ներ տա լու և  ո լոր տին զար գաց ման նոր 
թափ հա ղոր դե լու նպա տա կով: Նա խա րա րը նաև նշել է, որ պետք է ա ռաջ նա
հեր թութ յուն տալ այն ա ռա ջարկ նե րին, ո րոնք ի րա տե սա կան են ֆի նան սա կան 
ներդ րում նե րի ա ռու մով և հ նա րա վո րինս կարճ ժամ կե տում կա րող են տե սա նե լի 
արդ յունք ա պա հո վել:

Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ար շա լույս Թար վերդ յանն իր հեր թին նշել 
է, որ ա ռա ջարկ վել են թվով 8 ծրագ րեր, ո րոնք կի րա ռա կան կար ևոր նշա նա կութ
յուն ու նեն և կա րող են թռիչ քա յին զար գա ցում ա պա հո վել ո լոր տում: Ընդ ո րում, 
միայն մե կը` կար տո ֆի լի վի րու սա զերծ տնկան յու թի ար տադ րութ յա նը վե րա բե
րող ա ռա ջարկն է, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ կլի նի պե տա կան բյու ջեից ֆի նան
սա վո րում ի րա կա նաց նել, մնա ցած ծրագ րե րը կա րող են կյան քի կոչ վել` մատ չե լի 
պայ ման նե րով վար կա յին ռե սուրս նե րի տրա մադր ման դեպ քում:

 Հա մալ սա րա նի մաս նա գետ նե րը մաս նա վո րա պես ա ռա ջար կել են կար տո ֆի
լի վի րու սա զերծ տնկան յու թի ար տադ րութ յուն ստեղ ծել, ինչ պես նաև վե րա կանգ
նել ԽՍՀՄ տա րի նե րին մեծ հա մա րում ու նե ցող ռոկ ֆոր և շ վեյ ցա րա կան պա
նիր նե րի տե սակ նե րի ար տադ րութ յու նը, ո րը մեծ օ գուտ կբե րի մեր երկ րին: Ս րա 
հա մար անհ րա ժեշտ կլի նի ներգ րա վել եր կա րա ժամ կետ վար կա յին մի ջոց ներ և  
ա վե լաց նել ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը:

 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կեց ՀԱԱՀին կից ա նաս նա պա
հա կան ֆեր մա յի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սում նա խա ձեռ նել այդ պան րա
տե սակ նե րի ցու ցադ րա կան ար տադ րութ յուն:

Մաս նա գետ նե րը հան դես են  ե կել նաև տոհ մա յին այ ծա բու ծութ յան զար գաց
ման ա ռա ջար կով: Ն րանց խոս քով` ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը շատ բարձր է 
և կն պաս տի այ ծե րի կաթ նատ վութ յան շեշ տա կի ա վե լաց մա նը։

 Նա խա րա րը նշել է, որ այ ծա բու ծութ յու նը շատ կար ևոր ճյուղ է, հատ կա պես՝ 
ե թե հաշ վի առ նենք, որ այ ծի կա թից ար տադր ված մթերք նե րի նկատ մամբ մեծ 
պա հան ջարկ կա մի ջազ գա յին շու կա յում: Քն նարկ վել են նաև նռնե նի նե րի նոր 
այ գի նե րի հիմն ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է կազ մա կեր պել 
նռան գի նի նե րի և հ յու թե րի ար տադ րութ յուն` ար տա հան ման հե ռան կա րով: Ա ռա
ջարկ վել է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել նռան սե ղա նի սոր տե րի ար
տադ րութ յան վրա, քա նի որ դրանք ար դեն եր կու տա րի հե տո բերք են տա լիս, և 
մոտ չորս տա րուց հնա րա վոր կլի նի խո սել ծրագ րի արդ յունք նե րի մա սին:

 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին՝ ներ կա յաց վե ցին նաև ա ռա ջարկ ներ խա ղո ղի 
այ գու միջ վա զա յին տա րա ծութ յուն նե րի մշա կութ յան մե քե նա յի ար տադ րութ յան 
կազ մա կերպ ման, § Բայ կալԷՄ1¦ պատրաստուկով պատ րաստ վող կոմ պոս տի, 
ոչ կոն տակ տա յին ե ղա նա կով է լեկտ րա մե լիո րաց մամբ Ա րա րատ յան դաշ տա վայ
րի ա ղուտալ կա լի հո ղե րի բա րե լավ ման վե րա բեր յալ: Քն նար կում նե րի արդ յուն
քում կա յաց ված ո րո շում նե րը կփո խանց վեն ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը։
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 Ընդգ ծե լով, որ հայ կա կան պա նի րը մեծ պա հան ջարկ ու նի ար տա սահ ման յան, 
հատ կա պես` ռու սաս տան յան շու կա յում, նա խա րա րը հա վե լել է, որ այս ո լոր տում 
ներդ րում նե րի ի րա կա նա ցու մը կնպաս տի ար տադ րա տե սա կի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի ա ճին:  Պատ վի րա կութ յան ան դամ ներն ի րենց հեր թին նշել են, որ հե
տաքրքր ված են Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տով և ներ կա յումս ու սում
նա սի րում են ներդ րու մա յին ա ռու մով ա ռա վել հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յուն նե րը: 
 Հան դիպ ման ա վար տին ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րել ի տա լա
ցի գոր ծա րար նե րին` Հա յաս տա նում ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծում:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Եր ևա նի կոն յա կի 
գոր ծա րա նում մաս նակ ցել է Հա յաս տա նի կոն յա կա գործ նե րի միութ յան ընդ լայն
ված նիս տին, ո րին ներ կա էին նաև գի նե գործ նե րի միութ յան ան դամ ներ:

§ Մեր այ սօր վա նիս տի հիմ նա կան նպա տա կը եր կու միութ յուն նե րի միջև հա
մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր գտնելն ու աշ խա տանք նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
կազ մա կեր պումն է¦,  նշել է իր խոս քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

Ըստ նրա` եր կու միութ յուն նե րի ա ռան ձին գոր ծու նեութ յու նը մեծ արդ յու նա վե
տութ յուն չի ա պա հո վում և պե տութ յունմաս նա վոր հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ
յունն ա վե լի սեր տաց նե լու հա մար նման ձևա չա փով քննար կում նե րը կա րող են 
շատ օգ տա կար լի նել: Սեր գո Կա րա պետ յա նը հա վե լել է, որ տա րի ներ շա րու նակ 
այս ո լոր տում բա զում հար ցեր են կու տակ վել, ո րոնք լու ծում են պա հան ջում և 

պետք է ա մեն ինչ ա նել ա ռա ջի կա յում այդ խնդիր նե րին լու ծում ներ տա լու հա մար:
Քն նար կում նե րի արդ յուն քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ա ռա ջար կել 

է ստեղ ծել նա խա ձեռ նող խումբ և մե կամս յա ժամ կե տում քննար կել և ներ կա յաց
նել ի րենց միաս նա կան վերջ նա կան դիր քո րո շու մը` եր կու միութ յուն նե րի միա վոր
ման նպա տա կա հար մա րութ յան վե րա բեր յալ:

Քն նարկ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև խա ղո ղի մթե րում նե
րի ըն թաց քին: Այս են թա տեքս տում նա խա րա րը նշել է, որ ար դեն մեկ շա բաթ է 
հան րա պե տութ յան 34 մար զե րում ըն թաց քի մեջ են մթեր ման աշ խա տանք նե րը, 
և բո լոր ըն կե րութ յուն ներն էլ պատ րաս տա կամ են մթե րել ար տադր ված բեր քը, 
սա կայն ներ կա յումս առ կա են ո րո շա կի ֆի նան սա կան խնդիր ներ: Նա խա րա րը 
նաև հա վե լել է, որ ա ռա ջի կա մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում բո լոր մթե րող կազ մա
կեր պութ յուն նե րը պետք է սկսեն մթեր ման աշ խա տանք նե րը:

Նիստի օրակարգում էին նաև որակյալ կոնյակի արտադրության և ատա հան
ման հետ կապ ված խնդիր նե րը, ինչ պես նաև մթեր վող խա ղո ղի ո րա կի նկատ
մամբ հսկո ղութ յան սահ ման ման մե խա նիզմ նե րը: Խնդ րի շուրջ զե կույ ցով հան դես 
է ե կել Հա յաս տա նի կոն յա կա գործ նե րի միութ յան նա խա գահ Ա րա Գ րի գոր յա նը: 
Զե կույ ցում կար ևոր վել է տե ղա կան ար տադ րան քի ո րա կի բարձ րա ցու մը, ին չը 
նպաս տա վոր պայ ման ներ կստեղ ծի հայ կա կան կոն յա կի ար տա հան ման ծա վալ
նե րի ա վե լաց ման հա մար: 

Ա րա Գ րի գոր յա նը նաև կար ևո րել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յան հետ նման հա մա տեղ նիս տե րի ի րա կա նա ցու մը, ին չը թույլ է տա լիս բարձ րա
ձայ նել ի րենց հու զող խնդիր նե րը։
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նը ûրերս այ ցե լել է 
Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զեր` խա
ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք նե րի ըն
թաց քին հետ ևե լու նպա տա կով:

Այ ցի սկզբում նա խա րա րը մաս նա
վո րա պես ե ղել է Եր ևա նի §Ա րա րատ 
գի նու, կոն յա կի, օ ղու կոմ բի նա տի¦ 
Ար մա վի րի մաս նաճ յու ղում, ա պա Ար
մա վի րի մարզ պետ Ա շոտ Ղահ րա
ման յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, մեկ նել է 
§ Շահ նա զար յան գի նու կոն յա կի տուն¦ 
ըն կե րութ յուն:

 Մինչ այդ նա խա րա րը հան դի պել է 
նաև մար զի խա ղո ղա գործ նե րի հետ, 
ծա նո թա ցել նրանց հու զող խնդիր նե
րին, ո րի շրջա նա կում անդ րա դարձ է 
կա տար վել նաև նո րա տունկ այ գի նե րի 
խա ղո ղի մթեր ման կազ մա կերպ ման 
հար ցին: Այս կա պակ ցութ յամբ նա
խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ չնա յած 
այս դեպ քում խա ղո ղա գործ նե րի հետ 
մթեր ման հա մա պա տաս խան պայ մա
նագ րեր չեն կնքվել, սա կայն ըն կե րութ
յուն նե րը պատ րաստ են նրանց բեր քը 
նույն պես մթե րել: Նա խա րա րը նաև հա
վե լել է, որ մար զում ներ կա յումս վե րամ
շա կող 16 ըն կե րութ յուն նե րից 12ն  ար
դեն սկսել են մթեր ման գոր ծըն թա ցը:

§Եր ևա նի Ա րա րատ կոն յա կի, գի նու, 
օ ղու կոմ բի նա տում¦, որ տեղ սեպ տեմ
բե րի 22ից տրվել է խա ղո ղի մթեր ման 
մեկ նար կը, ըն կե րութ յան գոր ծա դիր 
տնօ րեն Ար մեն Զա քար յա նը նա խա րա
րին տե ղե կաց րել է, որ նա խա տե սում 
են մթե րել, ընդ հա նուր առ մամբ, շուրջ 

Մթերման գործընթացը շարունակվում է

Իտալական «Colle Doro» ընկերությունը`  
ներդրումներ իրականացնելու մասին
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Կոնյակագործների միության ընդլայնված նիստ

20 հա զար տոն նա խա ղող, այդ թվում` 
նաև նո րա տունկ այ գի նե րից:

§ Շահ նա զար յան գի նու կոն յա կի 
տուն¦ ըն կե րութ յու նում, ո րը նա խա
րա րի այ ցի երկ րորդ կան գառն էր, խա
ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք նե րը հենց 
այդ օրն էին մեկ նար կել /22.09/: Ըն կե
րութ յան տնօ րե նի խոս քով, այս տա րի 
ի րենց կող մից մթեր ված խա ղո ղի ծա
վալ նե րը կգե րա զան ցեն նա խորդ տար
վա մա կար դա կը: Նա խա րա րը հոր դո
րել է մթե րել խա ղո ղա գործ նե րի կող մից 
ա ռա ջարկ վող ար տադ րան քի ամ բողջ 
ծա վա լը:

Այ ցի շրջա նա կում նա խա րար Ս. 
Կա րա պետ յա նը ե ղել է նաև §Ա րա րատ 
գի նու, կոն յա կի, օ ղու կոմ բի նա տի¦ Մա
սի սի մաս նաճ յու ղում և Տա փե րա կա նի 
§Ա.Կ.Զ.¦ ըն կե րութ յու նում, որ տեղ նույն
պես մեկ նար կել է մթեր ման գոր ծըն թա
ցը: Նա խա րա րը շրջել է վե րոնշ յալ ըն
կե րութ յուն նե րում, հետ ևել ըն թա ցիկ 
աշ խա տանք նե րին: Ս. Կա րա պետ յա նին 
հա վաս տիաց րել են, որ խա ղո ղի մթե
րում նե րի գոր ծըն թա ցը ըն թա նում է սա
հուն կեր պով և  ա ռանց խո չըն դոտ նե րի:

Այ ցի ա վար տին նա խա րար Սեր գո 
Կա րա պետ յանն այ ցե լել է նաև Դա լար 
հա մայն քի §Ա րե գակ¦ ըն կե րութ յուն, 
որ տեղ ևս մեկ նար կել է խա ղո ղի մթե
րու մը։ Այս տեղ նա խա րա րին վստա
հեց րել են, որ նա խորդ տար վա մթեր
ման ծա վալ ներն ըն թա ցիկ տա րում 
կպահ պան վեն, դեռ ա վե լին` հա վել յալ 
ա ռա ջար կի դեպ քում, այն ևս  ա ռանց 
որ ևէ խնդրի կմթեր վի:



êë»åï»Ùµ»ñ 16 - 25, 2015 Ã. 
ÃÇí 24 (2079)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ՄԱՐԶՈՒՄ ԲԱՑՎԵԼ Է ՋՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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ԱԳՐՈՆՈՄԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԵՂՐԻԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ 

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը Շի րա
կի մար զի Գու սա նագ յուղ հա մայն
քում մաս նակ ցել է « Հա մայնք նե րի 
գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան»  
(CARMAC) ծրագ րի շրջա նա կում կա
ռուց ված ջրար բիաց ման հա մա կար գի 
բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: Մի ջո ցառ
մա նը ներ կա էին Հա մաշ խար հա յին 
բան կի Եր ևա նի գրա սեն յա կի տնօ րեն 
Լո րա Բեյ լին, Շի րա կի մարզ պետ Ֆե
լիքս Ցո լակ յա նը, «Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յա
կի» տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը, այլ 
պաշ տո նա տար ան ձինք և հ յու րեր: 
      Ներ կա յումս Գու սա նագ յուղ հա մայն
քի ա րո տա վայ րե րի ընդ հա նուր տա
րած քը կազ մում է 995 հեկ տար, խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա
նա կը` 863 գլուխ: Ծ րագ րով հա մայն
քում ի րա կա նաց վել են ջրար բիաց ման 
աշ խա տանք ներ, և տ րա մադր վել  է 
գյուղ տեխ նի կա: Ծ րագ րի ա վար տից 
հե տո, հա մայն քի 995 հա ջրար բիաց
ված ա րոտ նե րը կա րող են տա րե կան 
ա պա հո վել հա վել յալ շուրջ 410 տ կա թի 
ստա ցում, իսկ ձեռք բեր ված գյուղ տեխ
նի կան թույլ կտա 40 %ով (շուրջ 600 տ) 
բարձ րաց նել մսու րա յին շրջա նի հա մար 
հա մայն քում կու տակ վող ա նաս նա կե րի 
ա պա հով վա ծութ յու նը:

« Գու սա նագ յու ղը հան րա պե տութ
յու նում 91րդ, իսկ մար զում 18րդ հա
մայնքն է, որ տեղ ի րա կա նաց վում է 
« Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու
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 Վեր ջերս ՀԱԱՀ փոքր դահ լի ճում ՀԱԱՀ ռեկ տոր Ա. Թար
վերդ յա նը և Մեղ րիի ու Ա գա րա կի դպրոց նե րի տնû րեն նե րը 

վա վե րաց րին հա մա
գոր ծակ ցութ յան պայ
մանա գիր, ըստ ո րի՝ 
Մեղ րիի և Ա գա րա կի 
միջ նա կարգ դպրոց նե
րում կպատ րաստ վեն 
այ գե գոր ծա կան, բնա
գի տա կան և տեխ նո
լո գիա կան ուղ ղութ
յուն նե րով խո րաց ված 
ու սու ցում ստա ցած 
շրջա նա վարտ ներ՝ հա

մալ սա րա նում գոր ծող վե րո հիշ յալ մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով 
բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու ակն կա լի քով:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման հա մար դպրոց նե րում կկազ մա վոր
վեն նպա տա կա յին դա սա րան ներ: Հոս քա յին դա սա րան նե րում 
կդա սա վանդ վեն §Այ գե գոր ծութ յուն¦, §Բ նա պահ պա նութ յուն¦ և 
§ Տեխ նո լո գիա¦ ա ռար կա նե րը: Նշ ված դպրոց նե րի ու սու ցիչ նե րը 
վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ կանց նեն ՀԱԱՀում: Ն շենք, 
որ այս ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է` § Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար¦ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: § Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար¦ ծրագ րի 
թի մը և ՀԱԱՀը Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նում հա մա տեղ ի րա կա
նաց նում են մի նա խա գիծ, ո րի նպա տակն է` խթա նել այ գե գոր
ծութ յան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մաս նա գետ նե րի 
ա պա հով ման գոր ծը և ներդ նել այն պի սի հա մա կարգ, ո րի արդ
յուն քում տվյալ տա րա ծաշր ջա նի դպրոց նե րը հնա րա վո րութ յուն 
կու նե նան ստա նալ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի նախ նա կան 
կամ մի ջին մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան կրթութ յուն. ցան
կութ յան դեպ քում հե տա գա յում ու սու մը կա րող են շա րու նա կել 
ՀԱԱՀում: 

§ Շու կա ներ Մեղ րիի հա մար¦ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում 
է CARD հիմ նադ րա մի և շ վեյ ցա րա կան HELVETAS Swiss 
intercooperationի հա մա տեղ ջան քե րով, ո րի նպա տակն է` ա ջակ
ցել Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նի պտղա բույծ նե րի, վե րամ շա կող նե
րի և  առ ևետ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար տադ րո ղա կա
նութ յան և  ե կամ տա բե րութ յան բարձ րաց մա նը:  Պայ մա նա գի րը 
վա վե րաց նե լուց հե տո, կող մե րը քննար կել են ծրագ րի ի րա կա
նաց ման մե խա նիզմ նե րին և հե տա գա զար գա ցում նե րին վե րա
բե րող հար ցեր:

www.anau.am

նա կութ յան ծրա գի րը», ո րի հիմ ա կան 
նպա տակն է` ա նաս նա պա հութ յան 
զար գա ցու մը լեռ նա յին այն հա մայնք նե
րում, որ տեղ այն ապ րուս տի հիմ ա կան 
մի ջոցն է: Այս ծրագ րով, վեր ջին հինգ 
տա րի նե րի ըն թաց քում, մենք կա րո ղա
ցել ենք բա վա կա նա չափ խնդիր ներ լու
ծել, լեռ նա յին 1 մլն. 50 հա զար հեկ տար 
ա րո տա վայ րե րից ար դեն ջրար բիաց վել 
է մոտ 200 հա զար հեկ տա րը, և մինչև 
2019 թվա կա նն այս ցու ցա նի շը պետք է 
հասց նել մինչև 400 հա զար հեկ տա րի», 
 նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ
յա նը: Նախարարը նաև տե ղե կաց րել 
է, որ փետր վար ամ սից սկսել է գոր ծել 
CARMAC երկ րորդ ծրա գի րը, որն ամ
բող ջա պես նե րա ռե լու է գյու ղատն տե
սութ յան, հատ կա պես ա նաս նա պա հութ
յան ո լոր տի բո լոր ար ժեշղ թա նե րը: 

Երկ րորդ ծրագ րի նպա տակն է` 
ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լա ցու մից և 
մ թե րատ վութ յան բարձ րա ցու մից բա ցի, 
լու ծել նաև ապ րան քի շու կա յա հան ման, 
ո րա կի կար գա վոր ման, փոքր ար տադ
րա մա սե րի ստեղծ ման խնդիր ներ, ին չը 
կնպաս տի վե րամ շակ ման ճյու ղի զար
գաց մա նը: 

 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի 
խոս քով` այս ծրագ րի արդ յուն քում, վեր
ջին տա րի նե րին ա նաս նա պա հութ յան 
ո լոր տում հա ջող վել է գրան ցել շո շա
փե լի արդ յունք ներ: Մաս նա վո րա պես, 
միայն ըն թա ցիկ տար վա 7 ա միս նե րի 
ըն թաց քում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի գլխա քա նակն ա վե լա ցել է 3.6, 
իսկ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի նը` 
7.2 տո կո սով: 

Անդ րա դառ նա լով կա թի մթեր ման 
գնե րին` նա խա րա րը նշել է, որ այս տա րի 
պա րե նա յին կար ևո րա գույն ապ րանք նե
րի գնե րի ի ջե ցում ու նի հա մաշ խար հա
յին մի տում, սա կայն հան րա պե տութ յու
նում կա թի գինն ար դեն սկսել է բարձ րա
նալ և , ա ռա ջի կա մեկեր կու ա միս նե րի 
ըն թաց քում կկար գա վոր վի: 

 Հա մաշ խար հա յին բան կի Եր ևա նի 
գրա սեն յա կի տնօ րեն Լո րա Բեյ լին իր 
խոս քում նշել է, որ տպա վոր ված է նշված 
թվե րով, և հույս ու նի, որ դրանք կնպաս
տեն հա մայն քի բնա կիչ նե րի կեն սա մա
կար դա կի բարձ րաց մա նը: Ընդգ ծե լով, 
որ գու ղատն տե սութ յունն ու գյու ղը Հա

յաս տա նի տնտե սութ յան սիրտն են`  ՀԲ 
պաշ տոն յան հա վե լել է, որ ի րենց լա վա
գույն ծրագ րե րը հենց գյու ղա կան հա
մայնք նե րում ի րա կա նաց ված ներն են: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս հա մայն
քում, ծրագ րի շրջա նա կում, 150 մլն դ րա
մի ներդ րում է կա տար վել, ո րի կեսն 
ուղղ վել է ջրար բիաց ման հա մա կար գե
րի կա ռուց մա նը, իսկ մա ցած մի ջոց նե
րով գյուղ տեխ նի կա է ձեռք բեր վել, այդ 
թվում` 2 միա վոր ա նի վա վոր տրակ տոր 
և 5 միա վոր այլ տեխ նի կա:  

CARMAC ծրագ րի հիմ ա կան նպա
տա կը` գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րի ե կա մուտ նե րի ա վե լա ցում է:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՈՒՄ   ԵՎ  ԻՆՔՆԱՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է,  
ԵՎ  ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

§ Ժա մա նա կի  մար տահ րա վեր նե րը  պա
հան ջում են  վե րա նա յել  տղա մարդ կանց և կա
նանց ա վան դա կան դե րը՝ ինչ պես ըն տա նի քում,  
այն պես էլ՝ հա սա րա կութ յան մեջ¦, ա սում է Տա
վու շի  մար զի Գոշ հա մայն քի  գյու ղատն տե սա
կան կոո պե րա տի վի ան դամ Ար մի նե Գ րի գոր յա
նը:

Ար մի նեն կոո պե րա տի վի ա մե նաե րի տա
սարդ ան դամ նե րից է: Նա մաս նա գի տութ յամբ  
ման կա վարժհո գե բան է, ա վար տել է ԵՊՀի  
Իջ ևա նի մաս նաճ յու ղը: Այժմ  ստա նում է 2րդ 
կր թութ յու նը՝ հե ռա կա յե լով պատ մութ յան ֆա
կուլ տե տում, միա ժա մա նակ, ու սուց չու հի է 
աշ խա տում գյու ղա կան  դպրո ցում: Ար մի նեի 
մայ րը, տի կին Լա րի սան, նույն պես կոո պե րա
տի վի ան դամ է: Ի դեպ, Ար մի նեն ստանձ նել է, 
ՕՔՍՖԱՄի ա ջակ ցութ յամբ ստեղծ ված, կոո պե
րա տի վի քար տու ղա րի պար տա կա նութ յու նը: 

§Ես պա տա հա բար հայտն վե ցի կոո պե
րա տի վի ժո ղո վում, երբ հիմ նադր վում էր այն: 
Մայրս այն տեղ էր: Ժո ղովն ինձ հա մար  այն քան 
հե տաքր քիր էր, որ չու զե ցի դուրս գալ, նույ նիսկ 
խնդրե ցի, որ ինձ, որ պես ան դամ, ընդգր կեն 
կոո պե րա տի վում¦, հի շում է Ար մի նեն: Այժմ 

նա  վա րում է  կոո պե րա տի վի ամ բողջ թղթա
բա նութ յու նը, կրում կազ մա կերպ չա կան հար
ցե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը: Դի լի ջա նում 
ա վար տել է հա մա կարգ չա յին դա սըն թաց նե րը, 
և ս տա ցած գի տե լիք նե րը այժմ շատ են օգ նում: 
§Ես  մեր ամ բողջ աշ խա տան քը նկա րա հա նում 
եմ  տե սախ ցի կով, տե ղադ րում  սոց ցան ցում և, 

որ պես կա նոն, շատ ար ձա գանք ներ 
ենք  ստա նում: Մենք էլ մեր հա ջո
ղութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն ներն 
ենք կի սում ու րիշ նե րի հետ¦,  պատ
մում է Ար մի նեն:

  Երբ  սկսե ցին  աշ խա տել, ո րոշ 
մարդ կանց մոտ տա րա կու սանք կար, 
թե արդ յո՞ք կա րող  են կար գա վո րել 
աշ խա տան քը: Իսկ Ար մի նեն հա վա
տում էր, որ կստաց վի,   կսո վո րեն, 
կա ջակ ցեն ի րենց,  չէ՞ որ  ար դեն առ
կա էր կոո պե րա տի վի փորձն ու րիշ 
հա մայնք նե րում: Բա րե բախ տա բար, 
այդ պես էլ ե ղավ: Կոո պե րա տի վի յու
րա քանչ յուր ան դա մի ձայ նը կար ևոր 
է և  անհ րա ժեշտ: Ի րենց  աշ խա տան
քով կա նայք ա պա ցու ցե ցին, որ նույ
նիսկ ա մե նադժ վա րին խնդիր նե րը 
հնա րա վոր է լու ծել, երբ տղա մար դիկ 

և կա նայք հար գում են միմ յանց,  և չ կան հա կա
սութ յուն ներ:  Կա նայք  փոխ վել են, հա մայն քում 
փոխ վել է նաև վե րա բեր մուն քը ակ տիվ կա նանց 
նկատ մամբ: 

§Ինձ հա մար կոո պե րա տի վը նոր փոր
ձա ռութ յուն է`  թե՛ գոր ծու նեութ յան, և թե՛ կո
լեկ տի վում` փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի տե
սանկ յու նից: Աշ խա տան քը կոո պե րա տի վում և  
ինք նա հաս տա տում է, և  ինք նագ նա հա տում: 
Շատ եմ կար ևո րում ու րիշ նե րի կար ծիք նե րը,  
իսկ մայրս ինձ հա մար  կյան քի կա յու նութ յան  
և  ու ժեղ  կամ քի օ րի նակ է: Ես հա վա սար վել եմ 
ի րեն, և հի մա, երբ  մենք դար ձել ենք նույն թի մի 
ան դամ ներ  և կոո պե րա տի վում աշ խա տում ենք 
միա սին, ա վե լի ենք մտեր մա ցել¦,  հա վե լում է 
Ար մի նեն: 

ՆԵԼԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ       
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա
րա պետ յանն այ ցե լել է Ա րա գա ծոտ նի մար զի «Ար մե
նիա Վայն» ըն կե րութ յուն, որ տեղ ծա նո թա ցել է խա
ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք նե րին։ 

« Ներ կա յումս խա ղո ղի մթե րում ե րի ե ռուն շրջանն 
է, և  ըն կե րութ յուն նե րի մեծ մասն ար դեն սկսել են մթե
րում եր ի րա կա նաց նել: Ա ռա ջի կա 23 օ րե րի ըն թաց
քում հան րա պե տութ յան բո լոր մթե րող նե րը, բա ցի Վա
յոց ձո րի մար զից, որ տեղ հիմ ա կան աշ խա տանք նե րը 
կսկսվեն հոկ տեմ բե րի 25ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծում, կանց նեն խա ղո ղի մթե րում ե րի ի րա կա նաց
մա նը», նշել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նը:  

Նա խա րա րի խոս քով` այս պա հի դրութ յամբ, մթեր
վել է շուրջ 75 հա զար տոն նա խա ղող, զու գա հեռ ըն
թա նում է նաև ար տա հա նում ե րի գոր ծըն թա ցը: Ար
դեն իսկ ար տա հան վել է շուրջ 3750 տոն նա խա ղող, 
ո րը նա խորդ տար վա նից շուրջ 200 տոն նա յով ա վել է, 
իսկ պտուղբան ջա րե ղե նի ընդ հա նուր ար տա հան ման 
ծա վալ նե րը շուրջ 11 500 տոն նա յով գե րա զան ցում են 
2014 թվա կա նի ամ բողջ տար վա ցու ցա նի շը, ընդ ո րում, 
մինչև տա րե վերջ ա ճի դի նա մի կան կպահ պան վի:

 Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ այժմ հան րա պե
տութ յու նում ըն թա նում է բեր քա հա վաք, բնակ լի մա յա

կան պայ ման ներն այդ ա ռու մով նպաս տա վոր են, և 
շու կա յա հան ման և վե րամ շակ ման ա ռու մով, խնդիր ներ 
չեն լի նի:  

Իր հեր թին «Ար մե նիա Վայն» ըն կե րութ յան ին
դուստ րիալ տնօ րեն Դա նիել Ղ ևոնդ յա նը հայտ նել է, որ 
այս տա րի պայ մա նագ րե րով նա խա տե սել են մթե րել 
4500 տոն նա խա ղող, ո րից 2700 տոն նան ար դեն իսկ 
մթեր վել է. մթեր ման աշ խա տանք նե րը կշա րու նակ վեն 
մինչև հոկ տեմ բե րի 1015ը։

Անդ րա դառ նա լով ար տա հան ման հար ցին` տնօ րե
նը նշել է, որ խնդիր ներ գրե թե չեն ե ղել` բա ցա ռութ յամբ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
փոքրինչ նվազ ման։ Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման
քը` ըն կե րութ յու նը նաև նոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն
ներ է ձեռք բե րել այլ երկր նե րի հետ`ար տադր ված գի նին 
ար տա հա նե լու հա մար։  

Ըն կե րութ յան ֆրան սիա ցի գի նե գործն իր հեր թին 
նշել է, որ թեև մթեր ման շրջա նը դեռևս ըն թաց քի մեջ է, 
սա կայն ար դեն իսկ ակն հայտ է, որ այս տար վա խա ղո
ղի բեր քից ո րակ յալ գի նի կստա նան: 

ՆՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ
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§ՎԵՍՏ ՊԼԱՍՏ ԳՐՈՒՊ¦ ՍՊԸն ներ կա յաց նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջին մե տա
ղապ լաս տե և պլաստիկե խո ղո վակ ներ ար տադ րող 
§Ն յուպ լաստ¦  և  ա ռա ջին ու միակ ա պա կեպ լաս տե 
խո ղո վակ ներ ար տադ րող § Ջի Ար Փի Սիս թեմս¦ ըն կե
րութ յուն նե րը:

§ՎԵՍՏ ՊԼԱՍՏ ԳՐՈՒՊ¦  ըն կե րութ յան §Ն յուպ
լաստ¦ ապ րան քա նի շով ար տադր վող խո ղո վակ նե րը 
կազ մում են ոչ միայն հա յաս տան յան շու կա յում օգ
տա գործ վող պո լի մե րա յին խո ղո վակ նե րի զգա լի մա
սը, այլ նաև ի րենց ու րույն տեղն ու նեն Ռու սաս տա նի 
և Վ րաս տա նի շու կա նե րում: Ըն կե րութ յու նը գոր ծում է 
մի ջազ գա յին ա մե նա խիստ չա փա նիշ նե րի պա հանջ
նե րին հա մա պա տաս խան:

Ըն կե րութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի հա
մար ար տադ րում է ո ռոգ ման հա մա կար գե րի խո ղո
վակ ներ, ո րոն ցից հարկ է ա ռանձ նա հա տուկ նշել կա
թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի հա մար ար տադր վող 
խո ղո վակ նե րի մա սին: Կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա

կար գը նա խա տես ված է բույ սե րի տե ղա յին (լո կալ) 
ո ռոգ ման հա մար: Այս մե թո դի էութ յու նը կա յա նում է 
նրա նում, որ հո ղը խո նա վեց վում է հենց այն քա նա կով 
և  այն մա սում, որ տեղ անհ րա ժեշտ է, այ սինքն՝ բույ սի 
կամ ծա ռի ար մա տա մերձ տա րած քում: 

2014թ. ից §ՎԵՍՏ ՊԼԱՍՏ ԳՐՈՒՊ¦ ՍՊԸում տնօ
րե նի պաշ տոնն է զբա ղեց նում Ար մեն Հա րութ յուն յա
նը: Նա 1994 թ.ին, ա վար տե լով Գ յու ղատն տե սա կան 
ինս տի տու տի §Գ յու ղատն տե սութ յան մե քե նա յա ցում¦ 
ֆա կուլ տե տը` գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել գյու ղատն
տե սութ յան, ավ տոտ րանս պոր տի և  ար տադ րութ յան 
ո լորտ նե րում: 

Ար տադ րութ յու նում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք
նե րի, կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի հա մար 
ար տադր վող նոր խո ղո վակ նե րի և  ա ռա ջի կա ծրագ րե
րի մա սին զրու ցե ցի Ար մեն Հա րութ յուն յա նի հետ:

 Պա րոն Հա րութ յուն յան, ո՞ր թվա կա նից է գոր
ծում ըն կե րութ յու նը և  ի՞նչ տե սա կա նի է ար տադր վել 
սկզբնա կան շրջա նում և  այ սûր:

 Ըն կե րութ յու նը հիմ նադր վել է դեռևս 2002թ., սա
կայն գոր ծա րանն իր ա ռա ջին ար տադ րան քը թո ղար
կել է 2007թ.: Ար տադ րութ յու նը սկսե լիս, մեր գոր ծա
րանն ու ներ ընդ հա մե նը 2 հոս քա գիծ՝ նա խա տես ված 
մե տա ղապ լաս տե խո ղո վակ նե րի և կո յու ղու խո ղո
վակ նե րի ար տադ րութ յան հա մար: Այդ տա րի նե րին 

նոր էր սկսվում մե տա ղա կան խո ղո վակ նե րի փո խա
րի նու մը մե տա ղապ լաս տե և պլաստիկե խո ղո վակ նե
րով, ինչ հայ կա կան շու կա յում ի րա կա նաց վեց հենց 
մեր ըն կե րութ յան կող մից: Ա նընդ հատ լայ նաց նե լով 
ար տադր ման հնա րա վո րութ յուն նե րը և  ար տադ րան քի 
տե սա կա նին` Ն յուպ լաստ ըն կե րութ յունն այժմ ու նի 7 
հոս քա գիծ և 3 թեր մոպ լաստ ա պա րատ, ին չը մեզ թույլ 
է տա լիս ար տադ րել հայ կա կան շու կա յում օգ տա գործ
վող ցան կա ցած տի պի պո լի մե րա յին խո ղո վակ: Բա ցի 
վե րը նշված նե րից § Ջի Ար Փի Սիս թեմս¦ ըն կե րութ
յունն էլ իր հեր թին ու նի 2 հոս քա գիծ և բազ մա թիվ 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րում ներ: Ն յուպ լաստ 
ըն կե րութ յու նում ար տադր վում են 16 մմ ից մինչև 300 
մմ տ րա մագ ծով խո ղո վակ ներ, իսկ 300ից մինչև 3000 
մմ տ րա մագ ծով խո ղո վակ նե րը՝ § Ջի Ար Փի Սիս թեմս¦
ում:

Մեր գոր ծա րան նե րում ար տադր վում են խո ղո
վակ ներ ա մե նա տար բեր նպա տակ նե րի հա մար, ինչ
պի սիք են՝ տաք և սա ռը ջրա մա տա կա րա րում և ջե
ռու ցում, գա զա մա տա կա րա րում, ջրա հե ռա ցում, 
կո յու ղա յին հա մա կար գեր, ո ռո գում, կա թի լա յին ո ռո
գում, հիդ րոին ժե նե րա կան հա մա կար գե րի խո ղո վակ
ներ և  այլն: Մեր ըն կե րութ յու նում ար տադր վող վեր ջին 
նոր ապ րան քա տե սակ նե րից են տաք հա տա կի հա մար 
նա խա տես ված խո ղո վակ նե րը:

Մեր կող մից ար տադր վող տաք հա տակ հա մա
կար գի հա մար նա խա տես ված խո ղո վակ ներն ու նեն 
բազ մա թիվ ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րոն ցից են ար տա
քին հա տուկ պաշտ պա նիչ շեր տի առ կա յութ յու նը, 
ին չն ա վե լաց նում է խո ղո վա կի եր կա րա կե ցութ յու նը, 
կի րառ ման հեշ տութ յու նը և ցածր գի նը: Երկ րորդ նո
րութ յու նը՝ կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի խո ղո
վակ ներն են: 

Կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գի խո ղո վակ նե րը 
մեր ըն կե րութ յու նում ար տադր վում են հա տուկ ար ևա
պաշտ պան նյու թե րով, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա
լիս այս խո ղո վակ ներն օգ տա գոր ծել հո ղի մա կե րե սին՝ 
արևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րի տակ: Կա թի լա յին ո ռոգ
ման հա մա կար գի խո ղո վակ նե րը գյու ղատն տե սութ
յան հա մար այժմ շատ կար ևոր են, քա նի որ երկ րի 
վրա օ րե ցօր պա կա սում են քաղց րա համ ջրի պա շար
նե րը: Կա թի լա յին ո ռո գու մը թույլ է տա լիս տնտե սել ոչ 
միայն ջու րը, այլ նաև պա րար տան յու թե րը, է ներ գիան 
և  աշ խա տան քը: Քա նի որ ո ռո գումն  ի րա կա նաց
վում է կա թիլ նե րով, ա պա բա ցա ռե լով գո լոր շիա ցու
մը, մոտ 60 տո կո սով կրճատ վում է ջրի ծախ սը: Կա
թի լա յին հա մա կար գի կար ևոր ա ռա վե լութ յուն նե րից 
են նաև պա րար տան յու թե րը ար դեն ջրի մեջ լուծ ված 
տա լու հնա րա վո րութ յու նը, բեր քի վաղ հա սու նա ցու
մը, բեր քատ վութ յան ա ճը, հո ղի քայ քայ ման կան խու
մը, հի վան դութ յուն նե րի և մո լա խո տե րի տա րած ման 
հա վա նա կա նութ յան նվա զու մը և  այլն: Կա թի լա յին 
հա մա կար գի մի ջո ցով հնա րա վոր է ավ տո մա տաց
նել ո ռոգ ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը:  Մեր խո ղո վակ
նե րը ո րա կա պես ոչն չով չեն զի ջում շու կա յում առ կա 
ար տա սահ ման յան խո ղո վակ նե րին, սա կայն, գնա յին 
ա ռու մով, շատ ա վե լի ձեռն տու են:

 § Ջի Ար Փի Սիս թեմս¦ գոր ծա րա նի ար տադ րա տե
սա կա նի նե րը կներ կա յաց նե՞ք: 

 § Ջի Ար Փի Սիս թեմս¦ ըն կե րութ յան խո ղո վակ
նե րը, և՛ կի րառ ման նպա տակ նե րով, և՛ ար տադր ման 
տեխ նո լո գիա նե րով ու հում քե րով, էա պես տար բեր

վում են Ն յուպ լաստ ըն կե րութ յան խո ղո վակ նե րից: Այս 
խո ղո վակ ներն ար տադր վում են ա պա կե ման րա թե լե
րի և չ հա գե ցած պո լիե թե րա յին խե ժե րի հիմ քի վրա: 
Դ րանք ու նեն ֆի զի կա մե խա նի կա կան յու րա հա տուկ 
հատ կութ յուն ներ, ին չը նրանց կի րա ռութ յու նը դարձ
նում է շատ նպա տա կա հար մար և մատ չե լի: Դ րանք 
փո խա րի նում են և՛ մե տա ղա կան, և՛ բե տո նե խո ղո
վակ նե րին: Դ րանք օգ տա գործ վում են հիմ նա կա նում 
ՀԷԿե րի կա ռուց ման ժա մա նակ և  այլ մեծ հիդ րոին ժե
նե րա կան նա խագ ծե րում: Մեր ա ռա վե լութ յունն ար
տերկ րում նմա նա տիպ խո ղո վակ ար տադ րող ըն կե
րութ յուն նե րի նկատմամբ  կա յա նում է նրա նում, որ 
մեր խո ղո վակ նե րը կա րող ենք ար տադ րել կոնկ րետ 
պատ վե րի պայ ման նե րի, տե ղան քին, չա փե րին հա
մա պա տաս խան և բա վա կա նին մատ չե լի, քան ներկր
ված նե րը: Խորհր դատ վութ յու նը և մոն տա ժա յին աշ
խա տանք նե րը մեր կող մից կա տար վում են անվ ճար:

 Ինչպիսի՞ն է սննդի անվ տան գութ յան հետ կապ
ված խմե լու ջրի խո ղո վակ նե րի՝ հում քի, պատ րաս տի 
ար տադ րան քի լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան պայ
ման նե րը:

 Խ մե լու ջրի խո ղո վա կի նե րի ար տադ րութ յան 
հա մար նա խա տես ված հում քը ներկ րե լիս, մենք ան
պայ ման մա տա կա րա րից պա հան ջում ենք ծագ ման 
հա վաս տա գիր: Բա ցի այդ, մեր վերջ նա կան ար տադ
րան քը ևս մեկ ան գամ ու ղար կում ենք փոր ձաքն նութ
յան ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն, որ տեղ 
ևս մեկ ան գամ հաս տատ վում է:

 Գ յու ղատն տե սութ յան հա մար նա խա տես ված 
ա ռա ջի կա յում կար տադր վի՞ նոր տե սա կա նի: 

 Պլա նա վո րում ենք սկսել կա թի լա յին ո ռոգ ման 
հա մա կար գե րի ևս մեկ այլ խո ղո վա կի ար տադ րութ
յուն, որտեղ ներդր ված են կա թո ցիկ նե րով խո ղո վակ
ներ: Նոր խո ղո վա կի ար տադ րութ յու նը կսկսենք հա
ջորդ տա րի, կա թո ցիկ նե րը լի նե լու են հենց խո ղո վա կի 
ներ սից, մեմբ րա նա յին սկզբուն քով:

 Հան րա պե տութ յու նում և ն րա սահ ման նե րից 
դուրս ցու ցա հան դեսն նե րի մաս նակ ցե՞լ եք:

 Ան ցած տա րի Հա յաս տա նում մաս նակ ցել ենք 2 
խո շոր ցու ցա հան դես նե րի, իսկ Վ րաս տա նում 1 մի
ջազ գա յին ցու ցա հան դե սի: ՀՀի ցու ցա հան դես նե րը 
մեզ օգ նե ցին կա թի լային հա մա կար գի խո ղո վակ նե
րը ներ կա յաց նել հայ հան րութ յա նը՝ կնքե լով մի քա նի 
խո շոր պայ մա նագ րեր: Վ րաս տա նի ցու ցա հան դե սից 
ևս դա տար կա ձեռն չվե րա դար ձանք. մենք ու նենք ներ
կա յա ցուց չութ յուն Վ րաս տա նում: Հա դի պել ենք Պարս
կաս տա նից և ՌԴից ժա մա նած մեր գոր ծըն կեր նե րին՝ 
մեր հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նակ վում է:

                        ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ



êë»åï»Ùµ»ñ 16 - 25, 2015 Ã. 
ÃÇí 24 (2079)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ  «ARMENIA EXPO 2015»-Ը

ԱՄԵՆԱՄՅԱ òՈՒòԱՀԱՆ¸ԵՍ

գտնել շա հա վետ գոր ծըն կեր
ներ կամ օ տա րերկր յա ներդ
րող ներ: Այս պես, օ րի նակ, 
§Ա րա րատ¦ մսամ թեր քը ցու
ցադր ման էր ներ կա յաց րել 40 
ա նուն եր շի կե ղեն, ո րոն ցից  
4ը՝ տար վա նո րույթ ներն էին: 
Ըն կե րութ յան մե նե ջեր Ար
տակ Բաղ դա սար յա նի տե ղե
կաց մամբ, այս տա րի ա ռա ջին 
ան գամ  սպա ռո ղին են ներ կա
յաց րել պան րով նրբեր շիկ ներ, 
պից ցասար դել կա, ինչ պես 
նաև ման կա կան եր շիկ ներ և 
նր բեր շիկ ներ: Ի դեպ,  վեր
ջինս  ո րա կի հա մար ար ժա նա
ցել է ոս կե մե դա լի: §Ա րա րա տ¦ 
մսամ թեր քը շա րու նա կում է 
ընդ լայ նել ար տադ րա տե սա
կա նին և  մինչև տա րե վերջ 
կթո ղարկ վի եր շի կե ղե նի և  ու
տեստ նե րի ևս մի քա նի տե սակ: 
§ Ցու ցա հան դե սը նպաս տեց, 
որ պես զի, մշտա կան ա ռաք
ման նպա տա կով, բա նա վոր  
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ 
ձեռք բեր վեն գոր ծա րար նե րի 
հետ: Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ա ռա ջարկ ներ ար վե ցին  Շի
րա կի և Ս յու նի քի մար զե րից: 
Ցու ցա հան դե սի ըն թաց քում 
ա վե լա ցավ  նաև ե րե ևան յան 
խա նութ նե րի թվա քա նա կը¦,  
նշում է Ար տակ Բաղ դա սար յա
նը: Ի դեպ,  համ տե սի ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րի հա վա նութ
յանն ար ժա նա ցան հատ կա
պես պից ցասար դել կա նե րը, 

ո րոնք աչ քի են ընկ նում  յու րա
հա տուկ հա մով:    

Հա րուստ էր § Լոռ վա մեղ
վա բույծ ներ¦ի  տա ղա վա րը, 
որ տեղ ներ կա յաց ված էին քա
մած և շր ջա նա կով մեղր, ակ
նա մոմ, ծաղ կա փո շի, մեղ րի 
մա ճառ  և  այլ մեղ վամ թերք
ներ: Ա ռանձ նա կի  հե տաքրք
րութ յուն  էին ներ կա յաց նում 
ակ նա մո մից պատ րաստ ված 
ար ձա նիկ նե րը, ո րոնք հատ
կա պես գրա վում էին ե րե խա
նե րի ու շադ րութ յու նը: § Մեր 
ար տադ րա տե սա կա նին միշտ 
ներ կա յաց նում ենք ա մե նամ
յա ցու ցա հան դես նե րին, ին
չը ոգ ևո րում է  միութ յան ան
դամ նե րին (ան դա մակ ցում 
են շուրջ 50 մեղ վա բու ծա կան 
ըն կե րութ յուն ներ): Բա ցի այդ, 
շա բաթ և կի րա կի օ րե րին մեր 
ար տադ րանքն ի րաց նում ենք 
հիմ նա կա նում Կաս յան փո ղո
ցի անվ ճար տո նա վա ճա ռում: 
Շատ գոհ ենք թե՛ ցու ցա հան
դես նե րից,  և թե՛ տո նա վա ճառ
շու կա նե րից: Եր կու դեպ քում էլ 
նոր գնորդ ներ ենք ու նե նում¦, 
ա սում է  միութ յան ան դամ  
Մես րոպ Հա րութ յուն յա նը: Ն րա  
գնա հատ մամբ,  տա րին աչ քի է 
ըն կել մեղ րի բեր քի մի ջին  ցու

§Եր ևա նի մա թե մա տի կա
կան  մե քե նա նե րի գի տա հե տա
զո տա կան  ին սի տուտ¦ ՓԲԸ ի  
§Եր ևան  Էքս պո¦ կենտ րո նում   
կա յա ցավ  §Armenia EXPO 
2015¦ ա մե նամ յա  15րդ  տա
րա ծաշր ջա նա յին, ու նի վեր սալ  
առևտ րաարդ յու նա բե րա կան  
ցու ցա հան դե սը: Ե ռօր յա  ցու
ցա հան դե սը կազ մա կերպ վել 
էր Հա յաս տա նի  Արդ յու նա բե
րող նե րի  և գոր ծա րար նե րի  
( Գոր ծա տու նե րի) միութ յան և  

§LOGOS EXPO  Center¦ ցու
ցա հան դե սա յին  ըն կե րութ յան  
հետ հա մա տեղ: 

§Armenia EXPO  2015¦ը  
գլխա վոր և  խո շո րա գույն ցու
ցա հան դեսն է Հա յաս տա նում, 
ո րը  հաս տա տում է  իր  դիր
քե րը  երկ րի  գոր ծա րա րա կան 
կյան քում: Հե ղի նա կա վոր և 
ն շա նա կա լից  այդ մի ջո ցառ
մա նը  մաս նակ ցում էին շուրջ  
122 տե ղա կան    և  ար տա սահ
ման յան  կազ մա կեր պութ յուն
ներ (մաս նա կից երկր նե րը՝ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն, 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ
յուն, Ուկ րա նիա, Ի րա նի Ի սամ
կան Հան րա պե տութ յուն, Լիտ
վա, Լե հաս տան): Ա ռանձ նա կի 
ու շադ րութ յան  ար ժա նա ցավ  
§ Թութ յան¦ ՍՊԸի տա ղա
վա րը, որ տեղ  ներ կա յաց ված 
էին  սա ռը մամլ ման ե ղա նա
կով  ար տադր ված  կտա վա տի, 
ար ևա ծաղ կի, կա նե փի, հլա
ծու կի,  ինչ պես նաև  ծի րա նի, 
դեղ ձի  և խա ղո ղի  կո րիզ նե րից  
պատ րաստ ված  չզտված յու
ղեր: § Սա ռը մամլ ման ե ղա նա
կը  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
պահ պա նել  յու ղե րի օգ տա կար 
հատ կա նիշ նե րը: Այդ  պատ ճա
ռով խոր հուրդ է տրվում  դրանք  
օգ տա գոր ծել  սա ռը վի ճա կում՝  

աղ ցա նե րի հետ  կամ  ուղ ղա կի  
ըմ պել¦, ա սում է  ըն կե րութ յան 

տնօ րեն Սամ վել  Թութ յա նը: Ի 
դեպ,  յու ղերն  աչ քի են  ընկ նում  
ոչ միայն   սննդա յին լա վա գույն  
հատ կա նիշ նե րով, այլև  ու նեն  
բու ժա կան  նշա նա կութ յուն: 
Տե սա կա նին  ամ բող ջութ յամբ 
սպառ վում է  ներ քին շու կա
յում:  Ցու ցադր ման  օ րե րին  
ար տադ րան քի նկատ մամբ  հե
տաքրք րութ յուն են ցու ցա բե րել 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից 
և Գեր մա նիա յից  ժա մա նած 
հյու րերը: Սամ վել Թութ յա նի 

տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում 
ար տա հան ման  վե րա բեր յալ  
կար վեն կոնկ րետ ա ռա ջարկ
ներ: Ար տադ րութ յան մեջ  հիմ
նա կա նում  օգ տա գործ վում է  
տե ղա կան  հումք, ո րի զգա լի 
մա սը  ստաց վում է  ըն կե րութ
յան  ցան քա տա րածք նե րից: 
Հա մա գոր ծակ ցում են նաև  
ԼՂՀի  ֆեր մեր նե րի հետ:

Ցու ցա հան դեսն արդ յու
նա բե րութ յան ո լոր տի  ձեռ
նար կութ յուն նե րին  հնա րա
վո րութ յուն է ըն ձե ռում  ըստ 
ար ժան վույն և  ա ռա վե լա
գույնս արդ յու նա վետ  ներ կա
յաց նել  ի րենց ար տադ րան
քը: §Ա մա սիա յի  գլխա վո րող  
պան րա գոր ծա րա նը¦ այս տա
րի գոր ծար կել է  հո լան դա
կան պան րի  հոս քա գի ծը: Ար
տադր ված պա նի րը  գրե թե 
ամ բող ջութ յամբ ի րաց վում է 
ռու սա կան  շու կա յում: Կա թը 
մթե րում են  2300 գյու ղա ցիա
կան տնտե սութ յուն նե րից, ո րի 
դի մաց  ֆեր մեր նե րին վճա րում 
են կան խիկ: Տար վա  նո րույ թը 
§Ե ղեգ նա ձո րի¦ կոչ վող պա
նիրն է, ո րը  հարս տաց ված է  
տար բեր բու սա տե սակ նե րով: 
Այն ևս  նա խա տե սել են  ար
տա հա նել  Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յուն,  միա ժա մա նակ  ո րոշ  
խմբա քա նակ պետք է վա ճառ

վի ներ քին շու կա յում: Վերսկ
սել են նաև ա վան դա կան 

§ Չա նախ¦ պան րա տե սա կի 
ար տադ րութ յու նը:  Ըն կե րութ
յան  վա ճառ քի պա տաս խա նա
տու  Մկր տիչ Ա նուշ յա նի տե
ղե կաց մամբ, ար տադ րա կան  
ծա վալ նե րի  ընդ լայն մա նը խո
չըն դո տում է ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րի սղութ յու նը: Չ նա յած 
այն հան գա ման քին, որ գոր
ծա րանն այ սօր ար տադ րում է  
16 տե սա կի  պա նիր, այ նուա
մե նայ նիվ, Մկր տիչ Ա նուշ յա նի 
կար ծի քով,  ֆին նան սա կան 
մի ջոց նե րի հա մալր ման գոր
ծըն թա ցում, ըն կե րութ յունն ու
նի պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յուն: 

Ցու ցա հան դե սա յին ֆորու
մի բա ցա ռի կութ յու նը կա
յա նում է  իր թե մա տիկ կա
ռուց ված քի մեջ: Լի նե լով 
ու նի վեր սալ ցու ցա հան դես` 
այն  ընդգր կում է է կո նո մի կա
յի գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը: 
Օ րի նակ, ան հատ ձեռ նե րեց 
Հա րութ յուն Զա քար յա նը, ով  
Լո ռու մար զում ու նի 100 մեղ
վաըն տա նիք, ցու ցադր ման էր 
ներ կայց րել մեղր, ակ նա մոմ, 
ծաղ կա փո շի: Ու շագ րավ   էր 
ճա շա կով  փա թե թա վոր ված 
ակ նա մո մով մեղ րը (փոքր չա
փե րի), որն ար ժա նա ցավ  նաև 
այ ցե լու նե րի հա վա նութ յա նը: 
Նո րույ թը՝ մեղ րից պատ րաստ
ված մա ճառն էր, որն աչ քի էր 

ընկ նում  յու րա հա տուկ հա մով: 
§ Ցու ցա հան դես նե րը  նպաս
տում են  մեր գնորդ նե րի թվի 
ա վե լաց մա նը: Ար տադ րում 
ենք ալ պիա կան գո տու բազ
մա ծաղ կա յին, ինչ պես նաև 
լո րե նու մեղր: Այ ցե լու նե րը 
հատ կա պես  հե տաքրքր ված 
էին  հու շան վե րա յին տա րա նե
րով փա թե թա վոր ված մեղ րով, 
ո րոնք շատ հար մար են՝ որ պես 
նվեր մա տու ցե լու ա ռու մով¦, 
 ա սում է  պա րոն Զա քար յա
նը: Ն րա կար ծի քով, մեղ վա բու
ծութ յան զար գաց ման հա մար 
ա ռաջ նա հեր թը  ար տա հան
ման խնդրի լու ծումն է, ինչ պես 
նաև մեղ րի հե տա զոտ ման հա
մար  ժա մա նա կա կից լա բո րա
տո րիա յի գոր ծար կու մը: § Բա
ցի այդ, պետք է  ա վե լաց նել 
մեղ վամ թեր քի ար տադ րութ յան 
տե սա կա նին, ընդ լայ նել ո լորտ
նե րը՝ ընդգր կե լով նաև  կոս մե
տիկ մի ջոց նե րի ար տադ րութ
յու նը¦, հա վե լում է նա:

§Armenia EXPO  2015¦
ը  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
ա ռա վել լիար ժեք ու սում նա
սի րել և ս տա նալ անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յուն` գոր ծող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  
ապ րան քա նիշ նե րի մա սին, 

ցա նիշ նե րով: 
Ինչ պես  միշտ,  բազ մա թիվ 

էին §Արզ նի¦ հան քա յին ջրի 
գոր ծա րա նի տա ղա վա րի այ ցե
լու նե րը: Ներ կա նե րը  համ տե
սում էին  §Արզ նի¦ հան քա յին 
ջու րը, §Այգ¦ աղբ յու րի ջու րը 
և § Պա պա Կառ լո¦  լի մո նա
դի  հա րուստ  տե սա կա նին 
(նարն ջի, տան ձի, թար խու նի, 
ազն վա մո րու և  այլն): Կազ
մա կեր պութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ  Լի դա  Քո չար յա նը  նշեց, 
որ հե տաքրք րութ յու նը  մեծ է 
հատ կա պես ար տա հա նող նե
րի կող մից, հա մա գոր ծակ ցութ
յան ա ռա ջարկ ներ են ար վել 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, 
ԱՊՀ երկր նե րից և Եվ րո պա յից: 
Ի դեպ,  §Արզ նի¦   հան քա յին 
ջուրն ար դեն մի քա նի տա րի 
է, ինչ ա ռաք վում է ՌԴ և ԱՊՀ 
երկր նե րի շու կա և շա րու նա
կում է  ընդ լայ նել սպառ ման աշ
խա րագ րութ յու նը:  Ցու ցա հան
դե սի կազ մա կեր պու մը շատ 
արդ յու նա վետ է թե՛  սկսնակ,  
և թե՛ ճա նա չում  ու նե ցող կազ
մա կեր պութ յուն նե րի հա մար, 
քա նի որ նոր գոր ծըն կեր ներ 
ենք ձեռք բե րում¦, նշում է Լի
դա Քո չար յա նը:

§Ա ջա կից լի նել գյու ղա
ցուն¦`  այս  կար գա խո սով 
է  ա ռաջ նորդ վում  Տավու
շի մար զի § Միրգ¦ ՍՊԸ ը, 
ո րը հիմ նադր վել է մեկ տա րի 
ա ռաջ՝  §Լճ կա ձոր¦ սպա ռո ղա
կան կոո պե րա տի վի նա խա
ձեռնութ յամբ և  §Օքս ֆամ¦ի 
ֆին ան սա կան ա ջակ ցութ յամբ: 
Ար տադ րում են հիմ նա կա
նում   հա տապտ ղա յին պա հա
ծո ներ, ո րի հում քը  գնում են 
գյու ղա ցի նե րից: §Ան տա ռա
մերձ հա մայնք նե րում բնակ
վող գյու ղա ցի նե րի  հիմ նա կան 
զբաղ մուն քը վայ րի պտուղ նե
րի և հա տապ տուղ նե րի հա վա
քումն է, որն ամ բող ջութ յամբ 
ի րաց վում է մեր գոր ծա րա նի 
կող մից: Մ թե րում ենք նաև սե
փա կա նաշ նոր ված և տ նա
մերձ այ գե տա րածք նե րում ար
տադր ված  և վե րամ շակ ման 
են թա կա այն մրգե րը, ո րոնք, 
ապ րան քա յին տես քի պատ ճա
ռով, դժվա րութ յամբ են ի րաց
վում շու կա յում: Այդ պի սով` 
հնա րա վո րութ յուն ենք տա լիս  
սահ մա նա մերձ գո տում  ապ
րող գյու ղա ցուն  փոքրինչ 
բա րե լա վել սո ցիա լա կան վի
ճա կը, հո գալ ա ռօր յա հոգ սե
րը¦, ա սում է  ըն կե րութ յան 
տնօ րեն Ռուս լան  Ան տոն յա նը: 
§ Միրգ¦ ՍՊԸի տար վա նո րույ
թը ֆրան սիա կան բա ղադ րա
տոմ սե րով խյու սե րի  և դոն
դող նե րի ար տադ րութ յունն է, 
ո րոնք մեծ հե տաքրք րութ յուն 
են  ներ կա յաց նում, ոչ միայն 
ար տերկ րում,  այլև` ներ քին  
շու կա յում: 

 Ցու ցա հան դե սը նաև   հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս  մաս նա
գետ նե րին, գոր ծարար նե րին  և 
հ յու րե րին  ծա նո թա նա լու արդ
յու նա բե րա կան ար տադ րութ
յան  բո լոր ո լորտ նե րի  վեր ջին 
զար գա ցում նե րին, տեխ նո լո
գիա նե րին և  ի նո վա ցիոն հա
մա կար գե րին: Այս ա ռու մով, 
§Armenia EXPO  2015¦ը  իր 
ա ռա քե լութ յու նը, կա րե լի է 
ա սել, կա տա րել է՝ սկիզբ դնե
լով  նոր ծրագ րե րի  ու մտա հա
ղա ցում նե րի ի րա կա նաց մա նը:    

Նել լի Սա հակ յան      
          



6ê»åï»Ùµ»ñ 16 - 25, 2015 Ã. 
ÃÇí 24 (2079)

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

Ø²êÜ²¶ºîÆ ÊàðÐàôð¸À

ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ 
ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ê»÷³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ 

ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ

àéá·áõÙ

Պաշտպանիչ միջոցներ

 Աշխատանքային   հեղուկի 
տեղափոխումը

 Թու նա քի մի կատ նե րի մեծ մա սը 
ստաց վում է օր գա նա կան սին թե զի ճա
նա պար հով: Դ րանք օժտ ված են կեն
սա բա նո րեն բարձր ակ տի վութ յամբ և, 
բա ցի վնա սա տու օր գա նիզմ ե րի վրա 
ազ դե ցութ յու նից, խիստ վտան գա վոր 
են մարդ կանց, տա քար յուն կեն դա նի
նե րի, օգ տա կար մի ջատ նե րի և շր ջա
կա մի ջա վայ րի հա մար:

Ընդ հան րա պես անվ տանգ պես տի
ցիդ ներ գո յութ յուն չու նեն: Դ րանց մա
ցորդ նե րը կա րող են օր գա նիզմ ներ թա
փան ցել թո քե րով, մաշ կով, աչ քի լոր ձա
թա ղան թով, երբ սրսկում ե րը կա տար
վում են ա ռանց պաշտ պա նա կան հան

դեր ձան քի, ինչ պես նաև սննդով, երբ չեն 
պահ պան վում բեր քա հա վա քի անվ տան
գութ յան ժամ կետ նե րը:

 Թու նա քի մի կատ նե րի 
նույ նիսկ ա մե նա փոքր քա
նակ նե րը կա րող են էա պես 
ազ դել թո քե րի, ե րի կամ ե րի, 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի, 
ու ղե ղի և  այլ օր գան նե րի աշ
խա տան քի վրա:

Պար բե րա բար մուտք 
գոր ծե լով օր գա նիզմ` դրանք 
կա րող են մի շարք հի վան
դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ դառ նալ, ո րոն ցից 
ա մե նա տա րած ված ներն են` 
ու ռուց քա գո յա ցութ յուն նե րը, 
չբե րութ յու նը, մե ռե լած նութ
յու նը, բնա ծին ա րատ նե րը, 
պար կին սոն յան, ե րի կա մա
յին, լյար դի և թո քե րի հի վան
դութ յուն նե րը, դի մադ րո ղա
կան հա մա կար գի ան կու մը և  
այլն:

Թու նա քի մի կատ նե րի 
ազ դե ցութ յու նից խու սա փե լու 
հա մար, անհ րա ժեշտ է  խստո րեն պահ
պա նել դրանց կի րառ ման անվ տա նութ
յան կա նոն նե րը: Նախ անհ րա ժեշտ է 
պատ րաս տուկ նե րը պա հել սննդամ թեր
քից, ա նա սա կե րից, տնտե սա կան և կեն
ցա ղա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա նե րից 
մե կու սաց ված, ե րե խա նե րի ու շադ րութ
յու նից հե ռու, օ դա փո խա նա կութ յուն ու
նե ցող և հու սա լիո րեն փակ վող տե ղե
րում:

Նախ քան աշ խա տան քա յին հե ղու կի 
պատ րաս տումը, անհ րա ժեշտ է սրսկման 
հա մար նա խա տես ված տե ղայնք նե րից 
հե ռաց նել ըն տա նի կեն դա նի նե րին և 
մեղ վի փե թակ նե րը:

Ար գել վում է թու նա քի մի կատ նե րի 
հետ կապ ված աշ խա տանք նե րին մաս
նակ ցել դե ռա հաս նե րին, հղի և կե րակ
րող կա նանց, ինչ պես նաև այն ան ձանց, 
ո րոնք ու նեն ա ռող ջութ յան հետ կապ
ված խնդիր ներ:

Աշ խա տան քա յին հե ղուկ նե րը պետք 
է պատ րաս տել միայն այդ նպա տա կով 

նա խա տես ված տե ղե րում և տա րա նե
րում, ո րոնք, ինչ պես նաև սրսկիչնե րը, 
օգ տա գոր ծե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է 
վնա սա զեր ծել հա մա պա տաս խան լու
ծույթ նե րով և լավ լվա նալ հո սող ջրով:

Սրս կում երն անհ րա ժեշտ է կա տա
րել պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի օգ տա գործ
մամբ: Շատ հար մար է այդ նպա տա
կով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան 
տեխ նի կա կան և  արդ յու նա բե րա կան 
նշա նա կութ յան ռե տի նե ձեռ նոց ներ, իսկ 
ոտ քերն անհ րա ժեշտ է պաշտ պա նել ռե
տի նե եր կա րա ճիթ կո շիկ նե րով:

Շն չա ռա կան օր գան նե րի մեջ պես
տի ցիդ նե րի ներ թա փան ցու մը կան խար
գե լու հա մար, պետք է կրել հա մա պա
տաս խան շնչա դի մակ ներ, ընդ ո րում՝ 
ե թե այն կրե լիս  զգաց վում է թու նա քի
մի կա տի տհաճ հո տը, ու րեմ դրա նում 
ե ղած ած խա յին ֆիլտ րը այլևս պի տա նի 
չէ: Թան զի ֆա յին դի մակ նե րի կրելն օր
գա նիզ մը չի պաշտ պա նում թու նա վո րու
մից:

Աչ քե րը պաշտ պա նե լու հա մար 
պետք է կրել բո լոր կող մե րից հեր մե տիկ 
փակ ակ նոց ներ:

Օգ տա գոր ծե լուց հե տո ար տա հա
գուս տը պետք է վնա սա զեր ծել օ ճա ռա
սո դա յին լու ծույ թով (25 գ  օ ճառ + 5 գ սո
դա 1 լիտր ջրում) 8 ժամ տևո ղութ յամբ և 
հե տո լավ լվա նալ հո սող ջրով:

Ռե տի նե կո շիկ նե րը, ձեռ նոց նե րը և 
գոգ նո ցը անհ րա ժեշտ է մշա կել քլո րակ

րով կամ 35%ա նոց կա լիու մա կան սո
դա յով և լավ լվա նալ հո սող ջրով:

Թու նա քի մի կատ նե րով աշ խա տե
լու ըն թաց քում ար գել վում է ու տել, խմել, 
ծխել և հա նել պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րը, 
իսկ ընդ միջ ման ժա մա նակ ան պայ ման 
պետք է լավ լվա նալ ոչ միայն ձեռ քե րը, 
այլև դեմ քը:

Երբ չեն պահ պան վում անվ տան
գութ յան կա նոն նե րը մե ծա նում է օր գա
նիզ մի մեջ թու նա քի մի կատ նե րի ներ թա
փանց ման և սուր թու նա վոր ման ա ռա
ջաց ման հա վա նա կա նութ յու նը: Ա ռա ջին 
ախ տան շան նե րը կա րող են ի հայտ գալ 
ա ռա ջին 4 ժամ վա ըն թաց քում:

Թու նա վո րու մը կա րող է ար տա
հայտ վել ընդ հա նուր թու լութ յամբ, մաշ
կի կարմ րութ յամբ, աչ քե րի քո րով, 
արցուն քա հո սութ յամբ, տե սո ղութ յան 
վատ թա րաց մամբ, բե րա նի խո ռո չում և 
կո կոր դում այր ված քի զգա ցո ղութ յամբ, 
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Կան բազ մա թիվ տեխ նո լո գիա ներ, 
մշա կա բույ սե րի տե սակ ներ, ո րոնց մա
սին ֆեր մեր նե րի մե ծա մաս նութ յու նը 
տե ղե կութ յուն չու նի, իսկ նրանց փոր
ձար կում նե րը ֆերմեր նե րի կող մից 
կապ ված է մեծ ռիս կե րի հետ:  Այս տե
սանկ յու նից կար ևոր վում է սե փա կան 
նա խա ձեռ նութ յամբ փոր ձա ցու ցադ րա
կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: Ինչ
պես նա խորդ տա րի նե րին, այն պես էլ 
այս տա րի, սե փա կան նա խա ձեռ նութ
յամբ ի րա կա նաց վող դաշ տա յին փոր
ձերն  ու շագ րավ և  հե տաքր քիր են` 
մշա կա բույ սե րի մշա կութ յան վե րա բեր
յալ ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րի փոր
ձո վ և կի րառ մամբ: 

Այս տա րի էլ Ա րա գա ծոտ նի ԳԱՄԿի  
և ֆեր մեր Գ նել Մ խի թար յա նի նա խա
ձեռ նութ յամբ, 2,5 հաի վրա 
փոր ձարկ վել է  պռա սա սո
խի, տաք դե ղի հայ րե նա կան  
և  ար տա սահ ման յան, լո լի
կի և  սմբու կի նոր սոր տեր, 
ինչ պես նաև ոչ ա վան դա
կան բան ջա րա յին մշա կա
բույ սե րի տար բեր սոր տեր 
(բրո կո լի, կոլ րա բի, ֆեն
խել, բրու սել յան, սա վո յան, 
կարմ րագ լուխ, պե կին յան 
կա ղամբ ներ, դդում, դդմիկ
ցու կի նի, կռուն կեկ, ար մա
տա յին նե խուր, սե ղա նի 
ճակն դեղ,  բող կի, շաղ գա
մի տե սա կա նի):  Ա ճեց րել է 
նաև ռե հա նի 2 սորտ § Մե լի սա¦, §Ե ղես
պակ¦ ( Շալ ֆեյ): Գ նել Մ խի թար յանն իր 
հո ղակ տո րում մշա կում է նաև բան ջա
րա յին և հա տիկ լո բու տար բեր սոր տեր, 
ո րի ցան քա տա րա ծութ յուն ներն աչք են 
ընկ նում  մշա կութ յան բարձր կուլ տու
րա յով: Կի րառ վել է մշա կութ յան նո ր  
տեխ նո լո գիա: Այ սինքն` հո ղի մա կե րե
սա յին մշա կում, նա խորդ տա րի նե րի 
մար գե րի թար մա ցում` ա ռանց վա րի: 
Պա րար տաց ման նպա տա կով կի րառ
վում է  արդ յու նա վետ օր գա նիզմ ներ և 
վեր ջին սերն դի միկ րո կեն սա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ: Գ նել Մ խի թար յա
նը միայն մի մտա վա խութ յուն ու նի. 
արդ յո՞ք հնա րա վոր կլի նի ի րաց նել 
գյուղմ թեր քը: Գտ նում է, որ իր  գոր ծու

նեութ յու նը լուրջ և  հե ռան կա րա յին է` 
կապ ված ճյու ղի բազ մա զա նութ յան, 
ագ րո բիզ նե սի մրցու նա կութ յան և գ յու
ղատն տե սութ յան հզո րաց ման հետ, 
բայց ոչ արդ յու նա վետ՝  ի րաց ման հետ
կապ ված բազ մա թիվ հիմ նախն դիր նե
րի պատճա ռով:      

Չորս տա րի է, ինչ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի  Փար պի հա մայն քի ե րի տա
սարդ ֆեր մեր Վա հե Մկրտչ յա նը  1 հա 
հո ղակ տո րի վրա հիմ նել է ժա մա նա
կա կից խնձո րի այ գի, որ տեղ ա ռա ջին 
ան գամ մշա կում է խնձո րի նոր սոր տեր` 
§ Ֆու ջի¦, §Ֆ լո րի նա¦, §Գոլդբ րաշ¦, 
§Գ րանդ Ս միթ¦: Մ շա կութ յան աշ խա
տանք նե րը ֆեր մե րը հիմ նա կա նում 
ի րա կա նաց նում է ԳԱՄԿի մաս նա գետ
նե րի խորհր դատ վութ յամբ:   Այս տա

րի ֆեր մերն այ գում փոր ձար կել է §Ար
մեն Բիո թեք¦ ՍՊԸի ար տադ րութ յան 
§ Ֆոս ֆա զոտ¦, § Ֆոս ֆո րամ¦ օր գա նա
կան և կեն սա բա նա կան հե ղուկ պա
րար տան յու թե րը, ո րոնք  օգ տա գոր ծել է 
ար մա տա յին սնուց մամբ:      Փոր ձար կել 
է նաև նույն ըն կե րութ յան ար տադ րութ
յան §Ալ քա զոտ Փ լաս¦ հե ղուկ կեն սա
բա նա կան պա րար տան յու թը` սրսկման 
ձևով: Այ սօր ար դեն արդ յունքն ակն
հայտ է. կեն սա պա րար տան յու թե րի 
օգ տա գործ ման շնոր հիվ, ֆեր մերն 
ա պա հո վել է  բարձր ո րա կի, շու կա յում 
մրցու նակ, և  որ ա մե նա կար ևորն է, է կո
լո գիա պես անվտանգ խնձո րի բերք:

Ա նուշ  Մել քոն յան
Ա րա գա ծոտ նի  ԳԱՄԿ

 Վեր ջերս ՀՀ բնա պահ պա
նութ յան նա խա րա րութ յան և 
ԵՄ պատ վի րա կութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ
ցութ յամբ, ԵՄ Մի ջազ գա յին 
գե տա վա զան նե րի շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նութ յուն 
(ՄԳՇՄՊ) ծրագ րի շրջա նակ
նե րում, ՀՀ Ար մա վի րի մար զի 
Ակ նա շեն հա մայն քում տե ղի 
է ու նե ցել մո նի թո րին գի նոր 
դի տա հո րի գոր ծար կում: 

Ծ րագ րի օ ժան դա կութ
յամբ կա ռուց ված դի տա հո րը 
կա հա վոր վել է ջրի մա կար
դա կի, ջեր մաս տի ճա նի և հա

ղոր դակ ցութ յան ժա մա նա կա կից է լեկտ րո նա յին սար քա վո րում նե րով: Տվ յալ նե րի 
փո խան ցու մը ստո րերկր յա ջրե րի մո նի թո րին գի պա տաս խա նա տու կազ մա կեր
պութ յա նը` ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան հիդ րոերկ րա բա նա կան մո
նի թո րին գի կենտ րո նին, ի րա կա նաց վե լու է հե ռա հա ղոր դակց ման հա մա կար գով: 

Տե ղում նաև անց կաց վել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան հիդ
րոերկ րա բա նա կան մո նի թո րին գի կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաս
տում՝ հո րի վրա տե ղադր ված ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ ման 
թե մա յով:  

Վե րոնշ յալ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են գե տա վա զա նա յին կա ռա վար
ման պլա նի մշակ ման շրջա նակ նե րում: Ն պա տակն է` ա ջակ ցել ՀՀ բնա պահ պա
նութ յան նա խա րա րութ յա նը` անդ րա դառ նա լու Ա րա րատ յան դաշ տի ար տեզ յան 
ստո րերկր յա ջրե րի սպառ ման հիմ նախնդ րին և գե տա վա զա նում ստո րերկր յա 
ջրե րի մո նի թո րին գի բա րե լավ ման մի ջո ցով խթա նե լու ջրօգ տա գործ ման վե րա
բեր յալ ա վե լի ճշգրիտ տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր մա նը և ջ րե րի բաշխ ման վե
րա բեր յալ արդ յու նա վետ ո րո շում նե րի կա յաց մա նը:
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 Տա վու շի մար զի Բեր դա վան, Կողբ, 

Բեր քա բեր, Դի տա վան հա մայնք նե
րի բնա կիչ ներն այ սու հետև կու նե նան 
ո ռոգ ման նոր ցան ցեր: Խորհր դա յին 
ժա մա նակ կա ռու ցած ցան ցե րը շար քից 
դուրս էին ե կել, և ջ րի զգա լի մա սը կոր
չում էր վերջիններիս մաշ վա ծութ յան 
պատ ճա ռով: Ո րոշ դեպ քե րում ջու րը 
գյու ղա ցուն էր հաս նում բաց թո ղու մից 
մինչև 3 ժամ հե տո: Այժմ գյու ղա ցին 
ջու րը ստա նում է ծո րակ նե րը բա ցե լուց 
ըն դա մե նը 15 րո պե անց:  

Այդ ա մե նը Ադր բե ջա նի հետ սահ
մա նա կից և սահ մա նա պահ հայ կա կան 
հա մայնք նե րի հա մար հնա րա վոր է դար
ձել՝ Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման 
ազ գա յին կենտ րո նի կող մից` ԱՄՆ ՄԶԳ 
ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող՝ 
« Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» 5ամ յա 
ծրագ րի շնոր հիվ:

 Հատ կա պես դժվար է ե ղել Կողբ 
հա մայն քի Դու քա նա ձոր տե ղան քի ջր
հա վա քի և  ո ռոգ ման հա մա կար գի կա
ռու ցում ու վե րա կա ռու ցու մը՝ Կողբ գե
տի վրա: Նոր կա յա նը գտնվում է գյու ղից 
մոտ 5 կմ հե ռու: Այն տեղ հաս նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է անց նել հիմ ա կա
նում դժվա րան ցա նե լի ճա նա պար հով: 

Կող բե ցի նե րի հա մար այ գի նե րի ո ռո
գու մը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի, ուս տի 
նրանք չեն զլա ցել և  այդ դժվար ան ցա
նե լի ճա նա պար հով մե քե նա յով ա մեն 
ան գամ կրելտա րել են շի նան յու թը: 
Կողբ հա մայն քի ղե կա վար Ա րա մա յիս 
Ա բով յա նի խոս քով՝ նախ կի նում, մաշ վա
ծութ յան պատ ճա ռով, ջու րը գրե թե ամ
բող ջութ յամբ կոր չում էր: «Այժմ, վե րա
նո րոգ ված ջրագ ծի շնոր հիվ, հնա րա վոր 
կլի նի ո ռո գել մինչև 200 հեկ տար նոր 

տնկված և հին այ գի», ա սում է հա մայն
քի ղե կա վա րը: Նույն քան դժվար և ծանր 
է ե ղել Դի տա վան հա մայն քի ո ռոգ ման 
հա մա կար գի մաս նա կի վե րա կա ռու ցու
մը: Հա մայն քի ղե կա վար Հա կոբ Սա րի
բեկ յանն ան ձամբ է մաս նակ ցել  հո ղա
յին աշ խա տանք նե րին: Կողբ, Բեր քա բեր 
և Դի տա վան հա մայնք նե րում, ո ռոգ ման 
ցան ցի վե րա կա ռուց ման ըն թաց քում 
գյու ղե րի բնա կիչ ներն ա պա հով ված են 
ե ղել ժա մա նա կա վոր աշ խա տա տե ղով:  
Շու տով նո րոգ ված ո ռոգ ման ցան ցե րի 

շա հա գոր ծում է սպաս վում նաև Ա րա գա
ծոտ նի մար զի Սա րա լանջ և Ար թե նի հա
մայնք նե րում:  

« Գոր ծըն կե րութ յուն՝ հա նուն գյու
ղա կան հա մայնք նե րի բար գա վաճ ման» 
(USAID/PRP) 5ամ յա ծրա գի րը մեկ նար
կել է 2013թ. օ գոս տո սի 1ից և ֆի նան սա
վոր վում է ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց
ման գոր ծա կա լութ յան կող մից: 

Ծ րագ րի նպա տակն է` հզո րաց նել 
գյու ղա կան հա մայնք նե րը՝ տնտե սա կան 
զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րով: 
Ծ րա գիրն ու նի 3 բա ղադ րիչ՝ տե ղա կան 
տնտե սա կան զար գա ցում,  փոքր են թա
կա ռուց վածք նե րի  զար գա ցում,  գյու ղա
կան հա մայնք նե րի բնութ յան պահ պա
նութ յուն:

 Հա յաս տա նի ՓՄՁ զար գաց ման 
ազ գա յին կենտ րո նի գլխա վո րութ յամբ, 
ծրա գիրն ի րա կանաց նում են հա մայն
քա յին զար գաց ման մեծ փորձ ու նե ցող 
«Ագ րո բիզ նե սի և գ յու ղի զար գաց ման 
կենտ րո նը» (CARD), Գե ղար քու նի քի 
առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տը և 
գոր ծա րար խորհր դատ վութ յուն ի րա կա
նաց նող «Ի Վի Քոն սալ թինգ» կազ մա
կեր պութ յու նը:

www.smednc.am
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մկա նա յին և ս տա մոք սի ջղաձ գութ յամբ, 
սրտխառ նո ցով, փս խու մով, հա զով, 
կրծքա վան դա կի շրջանում ցա վով, գի
տակ ցութ յան խա թար մամբ և, նույ նիսկ, 
գի տակ ցութ յան կո րս տով:

Ն ման դեպ քե րում պետք է ան հա
պաղ դի մել բժշկի, սա կայն մինչ այդ տու
ժա ծին անհ րա ժեշտ է ցույց տալ ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յուն: Ա ռա ջին հեր թին պետք 
է հա նել շնչա դի մա կը, իսկ շնչա ռութ յան 
դա դա րի դեպ քում, անհ րա ժեշտ է ա ռաջ 
քա շել ծնո տը, լոր ձից մաք րել բե րա նի 
խո ռո չը և կա տա րել ար հես տա կան շնչա
ռութ յուն:

Ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի թու
նա վոր ման դեպ քում, տու ժա ծին պետք է 
խմեց նել մի քա նի բա ժակ գոլ ջուր կամ 
կա լիու մի պեր ման գա նա տի թույլ վար
դա գույն լու ծույթ, այ նու հետև մա տով 
ա ռա ջաց նել ար հես տա կան փսխում: 

Գոր ծո ղութ յու նը պետք է կրկնել 23 ան
գամ, ընդ ո րում՝ ան գի տա կից վի ճա կում 
չի կա րե լի տու ժա ծին դրդել փսխման: 
Այ նու հետև տու ժա ծին պետք է տալ 810 
հատ ակ տի վա ցած ա ծուխ:

Ար գել վում է տու ժա ծին տալ կաթ և 
կաթ նամ թերք, քա նի որ թու նա քի մի կատ
նե րի մա ցորդ նե րը շատ լավ լուծ վում են 
դրանց մեջ պա րու նակ վող ճար պե րում և 
չեն հե ռա նում օր գա նիզ մից: Ե թե թու նա
հե ղուկն ըն կել է աչ քե րի մեջ, ա պա դեմ
քը և  աչ քե րը մոտ 10 րո պե պետք է լավ 
լվա նալ հո սող ջրով: Մաշ կի վրա ըն կած 
թու նա հե ղու կը նախ՝ պետք է թեթ ևա
կի սրբել փա փուկ կտո րով, այ նու հետև 
մաշ կը լավ լվա նալ օ ճա ռով, հո սող ջրով: 
Մաշ կի վնաս ման դեպ քում վեր քը պետք 
է մշա կել ջրած նի պե րօք սի դի լու ծույ թով 
և վ րան դնել ման րէա զերծ վի րա կապ: 
Նախ քան թու նան յու թե րի օգ տա գոր ծու
մը, պետք է նախօրոք ստու գել սրսկի չի 
աշ խա տան քը սո վո րա կան ջրով:

Անհ րա ժեշտ է օգտ վել եր կա րա ձող 
սրսկիչ նե րից. այս դեպ քում նվա զա գույ
նի է հաս նում հե ղու կի ընկ նե լը մաշ կի, 
աչ քե րի և շն չա ռա կան օր գան նե րի վրա: 
Ա ռա վե լա գույն արդ յունք է ստաց վում 
փո շիան ման սրսկում ե րի ժա մա նակ:

Թու նա քի մի կատ նե րով սրսկում ե
րը ցան կա լի է կա տա րել ա ռա վոտ յան 
և  ե րե կո յան ժա մե րին՝ օ դի հա մե մա
տա բար ցածր ջեր մաս տի ճա նի և  ար ևի 
նվազ ճա ռա գայթ ման պայ ման նե րում: 
Այս դեպ քում թու նա հե ղուկն ա վե լի եր
կա րատև է մում՝  ազ դելով վնա սա տու 
օր գա նիզ մի վրա:

Շատ կար ևոր է պատ րաս տու կի 

փոխ նե փոխ կի րա ռու մը, քա նի որ միև
նույն պատ րաս տու կի շա րու նա կա կան 
կի րա ռու մը նպաս տում է վնա սա տու 
օր գա նիզմ ե րի դի մադ րո ղա կա նութ
յան ա ռա ջաց մանն այդ պատ րաս տու կի 
նկատ մամբ:

Նախ քան այս կամ այն թու նա քի մի
կա տի կի րա ռում անհ րա ժեշտ է տե ղե
կագր քի օգ նութ յամբ ծա նո թա նալ տվյալ 
վնասատուի դեմ պայ քա րի հա մար 
ա ռա ջարկ վող պատ րաս տուկ նե րին, կի
րառ ման ժամ կետ նե րին, պատ րաստ
վող հե ղու կի խտութ յուն նե րին, ծախ սի 
նոր մա նե րին, կի րառ ման ա ռա վե լա գույն 
թույ լատր վող կրկնո ղութ յուն նե րի թվին: 
Չի կա րե լի կի րա ռել այն պի սի պատ
րաս տուկ ներ, ո րոնք նա խա տես ված չեն 
տվյալ վնասատուի դեմ պայ քա րի հա
մար: Այդ դեպ քում մի ջո ցա ռու մը դառ
նում է ա նարդ յու նա վետ:

Շատ կար ևոր է խստո րեն պահ
պա նել վեր ջին սրսկու մից մինչև բեր
քա հա վա քը պա հանջ վող ժա մա նա կա
հատ վա ծը, այ սինքն` պատ րաս տուկ նե րի 
«սպաս ման ժամ կետ նե ր»: Միայն այս 
դեպ քում կա րե լի է խու սա փել թու նա վո
րում ե րից: 

Չ նա յած պատ րաս տուկ նե րի թու
նազրկ ման տևո ղութ յու նը պայ մա նա
վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով, այ նու
հան դերձ, ա պա հո վութ յան նպա տա կով, 
անհ րա ժեշտ է մի ջա տաս պան նե րով, 
տզաս պան նե րով և սն կաս պան նե րով 
վեր ջին սրսկու մը կա տա րել բեր քա հա
վա քից 20, իսկ մո լա խո տաս պան նե րով՝ 
100120 օր ա ռաջ:

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 
պետք է դարձ նել ջեր մատ նե րում թու նա
քի մի կատ նե րի կի րառ մա նը: Սրս կում
նե րը պետք է կա տա րել մար դա զուրկ 
ջեր մատ նե րում, ո րից հե տո անհ րա ժեշտ 
է դրանք փա կել և կն քել, այ նու հետև 
փակց նել վտան գա վո րութ յու նը շեշ տող 
նշան ներ: Սրս կում ե րից միայն 3 օր անց 
կա րե լի է ջեր մա տու նը բա ցել և լավ օ դա
փո խել:

Չ նա յած ջեր մատ նե րում թու նա քի
մի կատ նե րի թու նազր կու մը կա տար վում 
է շատ ա րագ, քան բաց գրուն տում, այ
նու հան դերձ, ա պա հո վութ յան նպա տա
կով, ջեր մատ նե րում ա ճեց ված լո լի կի, 
վա րուն գի և  այլ մշա կա բույ սե րի բեր քը 
պետք է հա վա քել սրսկում ե րից առն
վազն 3, իսկ ա ռան ձին դեպ քե րում՝ նույ
նիսկ 7 օր անց:

Լ ևոն Ա ճեմ յան
 ՍԱՈՌԳՎ ԳԿ

կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու

  Սրսկումն¦րի իրականացում
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ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱԳԱՐՇԱՀՈՏ ՄԻՐԳԸ ՝ 
ԴՈՒՐԻԱՆ (ՄՐԳԵՐԻ ԹԱԳՈՒՀԻ)

 Սուր փշե րով ծածկ ված դու րիա
նն (ին դո նե զե րեն §դու րի¦ բա ռից` 
թարգ ման վում է §փուշ¦ (տա տասկ), 
ա ճում է Հա րավԱր ևել յան Ա սիա յում, 
ար ևա դար ձա յին ան տառ նե րում. այն 
ûգտագործում են Կենտ րո նա կան Ա մե
րի կա յի և Հա րավԱր ևել յան Ա սիա յի 
շատ երկր նե րում: 

Չ նա յած ան սո
վոր տես քին` այն շատ 
հա մեղ մի ջուկ ու նի և, 
միա ժա մա նակ, չա
փա զանց տհաճ հոտ: 
Միր գը  մեծ քա նա
կութ յամբ կա րե լի է 
գտնել Մա լա զիա յում 
և Բ րու նե յում: Մար
դիկ, ով քեր այն համ
տե սել են, ա սում են, 
որ միր գը տհաճ հոտ 
է ար ձա կում, սա կայն, 
ե թե հոտ չքա շես, հա
մը հի շեց նում է թարմ 
կա թից, շա քա րից և 
ձ վից պատ րաստ ված կրեմ: Դու րիա նի 
քաղցր հա մը մոտ է նաև ման գո յի, բա
նա նի, ա նա նա սի, վա նի լի և պա պա յա
յի հա մե րին միա ժա մա նակ: Մր գի հոտն 
այն քան տհաճ է, որ այդ մրգով թույլ 
չեն տա լիս մտնել հա սա րա կա կան վայ
րեր՝ ո րոշ հյու րա նոց ներ և խա նութ ներ, 
ինք նա թի ռեր և  այլն: Պ տուղն ի րե նից 
հե տո այն պի սի կա յուն գար շա հոտ է 
թող նում, ո րից ա զատ վե լը շատ դժվար 
է: Այս միր գը եր բեք  չեն ար տա հա նում: 

 Կա ի րա կան դեպք դու րիա նի հետ 
կապ ված. միր գը, ո րը Ին դո նե զիա յի 
մայ րա քա ղաք Ջա կար տա էին տե ղա
փո խում, ձա խո ղել է չվեր թը` ար ձա

կած տհաճ հո տի պատ ճա ռով: Չ վեր թը 
1 ժամ հե տաձգ վել է` միրգն  ու ղե բե ռից 
դուրս բե րե լու և  օ դա նա վի օ դը մաք
րե լու հա մար: Ուղ ևոր նե րից տասն  
ընդ հան րա պես հրա ժար վել են թռչել, 
քա նի, որ, նույ նիսկ միրգը հա նե լուց 
հե տո, հո տը մնա ցել է ինք նա թի ռում՝ 
ա ռա ջաց նե լով գլխապ տույտ և սրտ
խառ նոց:

Այս մրգի հա մա յին հատ կութ յուն
նե րը շատ գնա հատ ված են որոշ երկր
նե րում և դ րա նից պատ րաս տում են 
բազ մա թիվ դե սերտ ներ, սոուս ներ և  
ըմ պե լիք ներ: Այն խոր հուրդ են տա լիս 
ու տել գդա լով, այ լա պես ձեռ քերն անհ

Ս րո հուն դը (զվե րա բոյ) մինչև մեկ 
մետր բարձ րութ յամբ բազ մամ յա խո
տա բույս է: Բու ժա կան նպա տա կով 
օգ տա գործ վում է բույ սի վեր գետն
յա մա սը: Այս բույ սը պա րու նա կում է 
ֆլա վո նոիդ ներ, ներ կան յու թեր, դա
բա ղող նյու թեր, կա րո տին, ե թե րա
յուղ, խեժ, աս կոր բի նաթ թու և նի կո
տի նաթ թու, ինչ պես նաև վի տա մին 
P, PP, խո լին, սա պո նին։ Ու նի բազ
մա կող մա նի ակ տիվ ներ գոր ծութ յուն։ 
Աչ քի է ընկ նում կծկան քը վե րաց նող, 
ներ քին օր գան նե րի հարթ մկան նե րի, 
լե ղա ծո րա նի, մի զա ծո րա նի և  ար յու
նա տար ա նոթ նե րի վրա ու նե ցած ազ
դե ցութ յամբ։ 

 Ներ քին ըն դուն ման ձևով սրո հունդն 
օգ տա գործ վում է լե ղա ծո րան նե րի շար
ժո ղու նա կութ յան բա ցա կա յութ յան, դեղ
նախ տի, լե ղա քա րա յին հի վան դութ
յուն նե րի, ար յան շրջա նա ռութ յան ո րոշ 
խան գա րում ե րի դեպ քում։ Դե ղա բույ սը 
Հնդ կաս տա նում օգ տա գործ վում է որ պես 
ճիճվաթափության միջոց։ 

Հին Ռու սիա յում ժո ղովր դա կան 
հե քիմ ե րը կար ծում էին, որ «ինչ պես 

ա ռանց ալ յու րի հաց չի կա րե լի թխել, 
այն պես էլ ա ռանց սրո հուն դի հնա րա
վոր չէ բու ժել մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
բազ մա թիվ հի վան դութ յուն ներ»: նրանք 
սրո հուն դը հա մա րում էին «99 հի վան
դութ յուն նե րի դե ղա բույս»: Ուզ բե կա կան 
ժո ղովր դա կան բժշկութ յան մեջ, որ պես 
հա տուկ դե ղա մի ջոց, սրո հունդն օգ տա
գործ վել է լյար դի և ս տա մոք սի քաղց կե ղի 
ժա մա նակ։

Ե փուկ պատ րաս տե լու հա մար անհ
րա ժեշտ է 10 գ (1,5 ճա շի գդալ) հում քը 
լցնել է մա լա պատ տարայի մեջ, ա վե լաց
նել 200 մլ  ե ռաց րած ջուր, փա կել կա փա
րի չով և 30 րո պե ե փել ջրա յին բաղ նի
քում։ Այ նու հե տև ե փու կի քա նա կը հասց
նել նախ նա կան ծա վա լին՝ 200 մլ, հա մա
պա տաս խան քա նա կութ յամբ ե ռաց րած 
ջուր ա վե լաց նել, խ մել 1/3ա կան բա ժակ՝ 
օ րա կան 3 ան գամ, ու տե լուց կես ժամ 
ա ռաջ։ Պի տա նի է մին չև 2 օր։ Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նաև ա տամ ա բու ժութ յան 
մեջ՝ որ պես դա բա ղող և հա կա բոր բո քա
յին մի ջոց։ Ս րո հուն դի ղե ղատ նա յին ձևե
րը ևս  ար ժե քա վոր են և լայն կի րա ռութ
յուն ու նեն։ 
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Հա յաս տա նի §ՓՄԶ ԶԱԿ¦ հիմ նադ րամն իր ա ջակ ցութ յունն է ա ռա ջար կում 
շա հագր գիռ ան ձանց`  գյուղատնտեսական  տեխնիկայի՝ 

հացահատիկա հավաք կոմբայնների                             2 հատ 
ճշգրիտ ցանքի սերմնացանների   (ՍՊՉ6LS)                8 հատ
կարտոֆիլ ցանող սարքերի (L201)                                5 հատ 
փխրեցուցիչների (L131)                                                 7 հատ

ձեռքբերման կամ լիզինգային եղանակով իրացման հարցում:

Դի մում հայ տե րը ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի §ՓՄԶ ԶԱԿ¦ հիմ նադ րամ: 

նար է գար շա հո տից մաք րե լը:
Ա ռա վել հա մեղ պտուղ ներն ա ճում 

են Թայ լան դի պլան տա ցիա նե րում: 
Հա սուն պտուղն ու նե նում է 20 սմ 
տ րա մա գիծ և մոտ 3 կգ քաշ: Հան դի
պում են նաև ֆուտ բո լի գնդա կի չա
փեր ու նե ցող մրգեր: Դու րիա նը ծա

ռից չեն քա ղում, սպա սում են, որ այն 
ընկ նի: Չ հա սած պտուղ նե րը խա շում 
են և  օգ տա գոր ծում տար բեր կե րակ
րա տե սակ նե րում: Այն հա րուստ է սնու
ցիչ նե րով: Պ տու ղը պա րու նա կում է 
մեծ քա նա կութ յամբ վի տա մին B և C: 
Յուրահատուկ տհաճ հո տը պայ մա նա
վոր ված է պտղում առ կա օր գա նա կան 
ծծմբի գոր ծու նեութ յամբ: Դու րիա նը 
պետք է ու տել հաս նե լուց 23 օ րից ոչ 
ուշ, քա նի որ կրե ման ման մի ջու կը վե
րած վում է լոր ձան մա նի: Բայց բա ցա
ռա պես նրանց հա մար, ով քեր ու նակ 
են դի մա նալ մրգի սար սա փե լի հո տին, 
ո րը մշտա կան է, այն ա նա սե լի հա ճույք 

է պատ ճա ռում իր հա մի շնոր
հիվ: 

Դու րիա նը բնութ յան հա
կա սութ յուն նե րի հա մա տե
ղում կա րե լի է հա մա րել: 
Հենց նրանք, ով քեր տա նել 
չեն կա րո ղա նում դրա հո տը, 
համարում են իս կա պես ար
քա յա կան ուտեստ: §Ն րանք, 
ով քեր համ տե սել են պտու ղը, 
հա վաս տիաց նում են, որ դա 
այն քան հրա շա լի համ ու նի, 
որ գե րա զան ցում է աշ խար հի 
մյուս բո լոր մրգե րին¦, դեռևս 
1599 թ. գրել է հո լան դա ցի ճա

նա պար հորդ Լինս հո տե նը:
 Թաի լան դի Չա տան բու րիում ա մեն 

տա րի անց կաց վում է երկ րի ա մե նա
հայտ նի մրգի տե սա կին նվիր ված փա
ռա տո ն: § Դու րիան փա ռա տո նը¦, ո րը 
նաև կո չում են §գար շա հոտ փա ռա
տոն¦, նվիր ված է տա րօ րի նակ հոտ 
ու նե ցող մրգին: Փա ռա տո նի շրջա
նակ նե րում կա րե լի է համ տե սել միրգն 
ու դրա նից պատ րաստ ված տար բեր 
քաղց րա վե նիք ներ: Փա ռա տո նն անց
կաց վում է ա մեն տա րի՝ մա յիս ամ սին:

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


