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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 մեկ
նել է Վա յոց ձոր` խա ղո ղի մթեր ման մեկ նար կին ըն դա ռաջ տե ղում խնդիր նե րը քննար կե լու նպա
տա կով: 

 Նա խա րա րի այ ցի ա ռա ջին կան գառն Ա ղավ նա ձոր հա մայն քում էր: Նա խա րա րը, Վա յոց ձո
րի մարզ պետ Հա րութ յուն Սարգս յա նի և §Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան ներ կա յա ցուց չի ու ղեկ ցութ յամբ, 
նախ դի տար կել է հա մայն քի խա ղո ղի այ գի նե րը, զրու ցել խա ղո ղա գործ նե րի հետ:  Ա ղավ նա ձոր ցի
նե րը հայտ նել են, որ գոհ են այս տար վա բեր քից` միա ժա մա նակ ո րո շա կի մտա հո գութ յուն հայտ
նե լով ի րաց ման խնդիր նե րի շուրջ: Նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ար դեն մարզ է ժա մա նել §Ար մե
նիա Վայն¦ ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցի չը, ով նա խա տե սում է գյու ղա ցի նե րի հետ պայ մա նագ րեր 
կնքել:

§Այս տա րի Վա յոց ձո րի մար զում առ կա է խա ղո ղի ա ռատ բերք, և վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն
նե րը հոկ տեմ բե րի 5ից սկսել են մթեր ման գոր ծըն թա ցը: Ընդ հա նուր առ մամբ, Վա յոց ձո րի մար զից 
պատ րաստ են խա ղո ղի մթե րում ներ ի րա կա նաց նել ընդ հա նուր թվով 17 ըն կե րութ յուն, ո րից 10ը 
գործումենմարզում¦,¨նշելէնախարարՍերգոԿարապետյանը:

 Նա խա րա րի խոս քով` մար զում անց յալ տա րի ար տադր վել է շուրջ 5100 տոն նա խա ղող, այս 
տա րի բերքն ա վե լի ա ռատ կլի նի, ո րից մոտ 3000 տոն նան կկազ մի Ա րե նի սոր տը:

Ս. Կա րա պետ յա նը հա վաս տիաց րել է, որ ամ բողջ բեր քը մթեր վե լու է, և  այս ա ռու մով մտա հո
գութ յուն ներ չկան, սա կայն խա ղո ղա գործ նե րը և մ թե րող ըն կե րութ յուն նե րը ո րո շա կի ան հա մա ձայ
նութ յուն ներ ու նեն մթեր ման գնի շուրջ: §Ար մե նիա Վայն¦ ըն կե րութ յու նը ներ կա յումս Ա րե նի սոր տի 
դեպ քում պայ մա նագ րեր են կնքում 200210 դրա մով: Ն կա տի ու նե նա լով բեր քի ա ռա տութ յու նը` 
նա խա րա րը հոր դո րել է գյու ղա ցի նե րին ըմբռ նու մով մո տե նալ խնդրին:

 Նա խա րա րը ևս մեկ ան գամ հոր դո րել է ա վե լորդ շտա պո ղա կա նութ յուն չցու ցա բե րել՝ նշե լով, 
որ այն խա ղո ղա գործ նե րը, ով քեր չու նեն պայ մա նագ րեր, ևս մ տա հոգ վե լու ա ռիթ չու նեն. նրանց 
ար տադ րած ամ բողջ բեր քը ևս մ թեր վե լու է:
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Առաջացած խնդիրներն հաղթահարելի են

Սահմանամերձ համայնքներին աջակցելու նպատակով
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Տա վու շի մարզ` խա ղո ղի 

մթեր ման կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին հետ ևե լու նպա տա կով: Նա խա րա րը ե ղել է մար զի 
մի շարք սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րում և բո լոր վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րում:   

§ Սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րը մշտա պես գտնվում են մեր ու շադ րութ յան կենտ րո նում և 
մեր նպա տակն է ա ռա վե լա գույնս ա ջակ ցել այս հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին, ով քեր ի րենց կյան
քիգնովենբերքըմշակում`իրացումնառանցխոչընդոտներիկազմակերպելուհարցում¦,¨նշել
է իր խոս քում նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի Բեր դի մաս
նաճ յու ղի տնօ րեն Գա րիկ Վար դան յա նի տե ղե կաց մամբ ըն կե րութ յունն օ րա կան մթե րում է 200 
տոն նա խա ղող, ընդ ո րում, ամ բող ջութ յամբ Տա վու շի մար զից: Ըստ նրա` խա ղո ղա գործ նե րի հետ 
կնքված պայ մա նագ րե րով նա խա տես վում էր մթե րել 4100 տոն նա խա ղող, սա կայն ո րակ յալ ար
տադ րան քի ա ռա ջար կի դեպ քում ըն կե րութ յու նը պատ րաստ է ան սահ մա նա փակ քա նա կութ յամբ 
մթե րում ներ ի րա կա նաց նել: Ըն կե րութ յան կող մից ար դեն իսկ մթեր վել է 2500 տոն նա խա ղող: Տ նօ
րե նը նաև տե ղե կաց րել է, որ գոր ծա րանն ու նի 19 մշտա կան և 21 սե զո նա յին աշ խա տա կից ներ, 
ո րոնց մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մում է 120 հա զար դրամ, բո լո րը մար զի բնա կիչ ներ են:   Այ նու
հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է դե պի Այ գե պա րի գի նու գոր ծա րան: Այս տեղ խա ղո ղի մթե րում նե րը 
կսկսվեն սեպ տեմ բե րի 28ից: Թեև նա խա պես պայ մա նագ րեր չեն կնքվել գյու ղա ցի նե րի հետ, սա
կայն պա տաս խա նա տու նե րը հա վաս տիաց րե ցին, որ պատ րաստ են մթե րել ամ բողջ բեր քը: Նա
խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հան դի պում ներ է ու նե ցել նաև Վա րա գա վան հա մայն քի խա ղո ղա
գործ նե րի հետ, ծա նո թա ցել նրանց հու զող խնդիր նե րին: Խա ղո ղա գործ Ս վետ լա նա Խա չատր յա նը 
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Խաղողի մթերման գործընթացը՝ 
կառավարության ուշադրության 
կենտրոնում

ՀՀ կա ռա վա րութ յան հեր թա կան նիս տում վար չա պե տը 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րից հե տաքրքր վել է հան րա
պե տութ յու նում խա ղո ղի մթեր ման գոր ծըն թա ցով: 

Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց րել է, որ խա
ղո ղի մթեր ման աշ խա տանք ներն ըն թաց քի մեջ են. աշ խա
տանք նե րը սկսվել են սեպ տեմ բե րի 7ից:  §Հան րա պե տութ
յու նում այ սօր ու նենք 49 մթե րող կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
ո րոն ցից 32ում ար դեն մթեր ման աշ խա տանք նե րը սկսված են: 
Հիմ նա կա նում աշ խա տանք նե րը չեն սկսվել Վա յոց ձո րի մար
զում, որ տեղ խաղողի շա քա րայ նութ յու նը դեռևս ցածր է. մթեր
ման աշ խա տանք նե րը սկսվել են հոկ տեմ բե րի 1ից: Տա վու շի 
մար զում, որ տեղ նույն պես մթեր ման աշ խա տանք ներն ըն թաց
քի մեջ են. 5 մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րից 3ը սկսել են 
մթեր ման աշ խա տանք նե րը, եր կուսն ա ռա ջի կա 23 օ րե րի ըն
թաց քում կսկսեն: Ի հար կե, խա ղո ղի մթեր ման հար ցում կան 
ո րո շա կի դժվա րութ յուն ներ: Հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, գի
նե գոր ծա րան նե րը հիմ նա կա նում չեն կա րո ղա ցել ֆի նան սա
կան հոս քեր ա պա հո վել, ո րոնք նա խա տես ված էր տա րեսկզ
բին՝ կապ ված ար տա հա նում նե րի ծա վալ նե րի կրճատ ման 
հետ: Կազ մա կեր պութ յուն նե րում տա րա նե րը լիքն են, սա կայն 
բո լո րի կող մից կա այն մո տե ցու մը, որ խա ղո ղը պետք է մթեր վի 
ամ բող ջա պես, և դաշ տում խա ղող չի մնա լու: Ար դեն մթեր վել 
է 80 հա զար տոն նա խա ղող՝ անց յալ տար վա նից մո տա վո րա
պես 20 հա զար տոն նա պա կաս: Մ թե րող նե րի թիվն ա վե լա նում 
է և  ես հա մոզ ված եմ, թե կուզ ե ղած դժվա րութ յուն նե րով հան
դերձ, մթե րում նե րը նոր մալ անց կաց նե լու ենք: Այս տա րի խա
ղո ղի ծա վա լը, նա խորդ տար վա հա մե մատ, կա րե լի է ա սել 30 
տո կո սով ավելին է: Մենք 1520 տո կո սի կան խա տե սում ներ ու
նեինք, սա կայն փաս տո րեն ար տադ րա կան ծա վալ ներն ա վե լի 
են: Նա խորդ տա րի հան րա պե տութ յու նում ար տադր վել է 281 
հա զար տոն նա խա ղող, այս տա րի սպաս վում է մոտ 300 հա
զար տոն նա խա ղողի բերք: Անց յալ տա րի մթեր վել է 181 հա
զար տոն նա, այս տա րի կան խա տես վում է ա վե լի շատ մթե րել: 
Ա ռա ջարկն ա վե լի է, քան պա հան ջար կը, սա կայն այդ խո չըն
դոտ նե րը մենք կհաղ թա հա րենք¦, ա սել է գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րը: 

§Խնդ րում եմ ի րա կա նաց նել ա մե նօր յա հետ ևո ղա կան 
աշ խա տանք և  ե թե հարց լի նի՝ մենք պատ րաստ ենք ա ջակ
ցել¦, նշել է կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը: Խա ղո ղի մթեր ման 
գոր ծըն թա ցը վե րահսկ վում է նաև ՀՀ վար չա պե տի վե րահս կո
ղա կան ծա ռա յութ յան կող մից:

* * *
 Հան րա պե տութ յու նում խա ղո ղի մթեր ման գոր ծըն թա ցը 

շա րու նա կում է գտնվել վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի ան
մի ջա կան ու շադ րութ յան կենտ րո նում:   

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի և Ա րա րա տի մարզ պետ 
Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, կրկին այ ցե լել է Ա րա
րա տի մարզ, ե ղել տե ղի մթե րող կազ մա կեր պութ յուն նե րում, 
հան դի պել խա ղո ղա գործ նե րի հետ և ծա նո թա ցել մթեր ման 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: Վար չա պե տը կար ևո րել է խա
ղո ղի մթեր ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ ված անց կաց նե լու 
հան գա ման քը և ն շել, որ կա ռա վա րութ յունն իր ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում է պա հե լու խա ղո ղի բեր քը պատ շաճ և ժա մա նա
կին մթե րե լու գոր ծըն թա ցը:  

¾ç 3
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Մեծածավալ մթերում իրականացնելու նպատակով
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նի  հանձնա րա

րությամբ վեր ջերս փոխ նա խա րար Ռո բերտ Մա կար յանն այ ցե լել է Ար մա վի րի 
մարզ, որ տեղ Գե ղա կերտ հա մայն քում կազ մա կերպ վել էր հան դի պում՝ վա րուն գի 
բեր քի ի րաց ման խնդի րը քննար կե լու և լու ծում ներ տա լու նպա տա կով: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաև Ար մա վի րի մարզ պե տի տե ղա կալ Դա վիթ Սամ
սոն յա նը,  հա մայն քա պե տեր, մի շարք վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ ներ: Ռո բերտ Մա կար յա նի խոս քով` վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներն այս 
տա րի ի րենց ու նե ցած պա հան ջար կից ա վելի վա րունգ են մթե րել, սա կայն, հաշ վի 
առ նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցե
լու նպա տա կով, նա խա ձեռն վել է այս հան դի պու մը, որ պես զի եր կու կող մե րը պայ
մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ձեռք բե րեն  բեր քի մթեր ման հար ցում և փոխ շա հա վետ 
ու եր կուս տեք ըն դու նե լի լու ծում ներ գտնվեն: § Հան դիպ ման արդ յուն քում կող մե րը 
հա մա ձայ նութ յան են ե կել, վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
այս պա հին ար դեն այդ հա մայնք նե րում են և  ու սում նա սի րութ յուն ներ են ի րա կա
նաց նում` պա հա ծո յաց ման են թա կա վա րուն գը մթե րե լու նպա տա կով¦,  նշել է  
նա խա րա րի տե ղա կա լը: Ինչ վե րա բե րում է շու կա յա հան ման են թա կա ար տադ
րան քին, ա պա գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ռա ջարկ վել է շա բաթկի
րա կի օ րե րին կազ մա կեր պել ի րա ցու մը՝ մայ րա քա ղա քի գյու ղատն տե սա կան տո
նա վա ճառ նե րում: Այդ նպա տա կով նա խա րա րութ յունն ար մա վիր ցի նե րի հա մար 
լրա ցու ցիչ տե ղեր կհատ կաց նի` հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով  նաև մե ծա ծա վալ 
վա ճառք ի րա կա նաց նել բեռ նա տար մե քե նա նե րով: Փոխ նա խա րա րը նաև ընդգ
ծել է, որ գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճառ նե րին մաս նակ ցութ յունն անվ ճար է, 
և վե րա վա ճա ռող նե րից ցածր գին ա ռա ջար կե լու դեպ քում, գյու ղա ցի նե րը կկա րո
ղա նան ի րենց ար տադ րանքն ի րաց նել:   
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է Հա
յաս տա նում դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յունն ա վար տող Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յան ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Մո համ մադ Ռեի սիին: 

Ող ջու նե լով հյու րին` նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը գո հու նա կութ յամբ 
նշել է, որ պա րոն Ռեի սիի պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում հայի րա նա կան հա
րա բե րութ յուն նե րը, հատ  կա պես գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում, ա վե լի են սեր
տա ցել և  ակտի վա ցել: Այս են թա տեքս տում նա խա րա րը հատ կա պես կար ևո րել է 
Հա յաս տա նում սպան դա նոց նե րի կա ռու ցու մը, ին չը նպաս տե լու է ոչ միայն անվ
տանգ ու ո րակ յալ մսամ թեր քի ար տադ րութ յա նը, այլև դե պի հար ևան երկր ներ 
ար տա հան ման ծա վալ նե րի ա վե լաց մա նը:

Անդ րա դառ նա լով գյու ղատն տե սութ յան բնա գա վա ռում երկ կողմ ծրագ րե րին` 
նա խա րարն ընդգ ծել է, որ եր կու երկր նե րի միջև առ կա է չօգ տա գործ ված մեծ նե
րուժ, որն օգ տա գոր ծե լու դեպ քում հնա րա վոր կդառ նա հաս նել մեծ հա ջո ղութ
յուն նե րի թե° Հա յաս տա նի և թե° Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան ո լորտ նե րում:

Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար` դես պան Ռեի
սին նշել է, որ մշտա պես բարձր է գնա հա տել ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար 
Սեր գո Կա րա պետ յա նի մտա հո գութ յունն ու գոր ծադ րած ջան քե րը ո լոր տի զար
գաց ման ուղ ղութ յամբ:

Ն շե լով, որ ան դա մակ ցութ յու նը Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը լայն 
հնա րա վո րութ յուն ներ է բա ցում Հա յաս տա նի առջև` դես պա նը վստա հութ յուն է 
հայտ նել, որ հե տա գա յում նոր հայի րա նա կան հա մա տեղ ձեռ նար կութ յուն նե րի 
հիմ նու մը թույլ կտա ոչ միայն ա վե լաց նել գյու ղար տադ րան քի ծա վալ նե րը հան
րա պե տութ յու նում, այլ նաև ա վե լաց նել ար տա հան ման ծա վալ նե րը դե պի ԵԱՏՄ 
երկր ներ:

 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն իր հեր թին ա ռա ջար կել է Հա յաս տա նում 
կազ մա կեր պել գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի բիզ նեսֆո րում, ո րը հնա րա վո րութ
յուն կըն ձե ռի հայ և  ի րան ցի գոր ծա րար նե րին ծա նո թա նալ եր կու երկր նե րում ար
տադր վող պա րե նա յին ապ րան քա տե սակ նե րին և խ թան կհան դի սա նա երկ կողմ 
կա պե րի աշ խու ժաց ման հա մար:

 Զ րույ ցի ըն թաց քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րը խնդրել է դես պա
նին իր ի րան ցի պաշ տո նակ ցին փո խան ցել Հա յաս տան այ ցե լե լու հրա վե րը: Ի 
պա տաս խան դես պա նը տե ղե կաց րել է, որ Ի րա նի գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րը ա ռա ջի կա յում պլա նա վո րել է այ ցե լել Հա յաս տան` հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հե տա գա հե ռան կար նե րը քննար կե լու և նա խան շե լու նպա տա կով:

 Հան դիպ ման ա վար տին նա խա րա րը պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտնել 
ա ջակ ցել գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հայի րա նա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան 
ամ րապնդ մա նը, իսկ դես պան Մո համ մադ Ռեի սիին մաղ թել նո րա նոր հա ջո ղութ
յուն ներ և  ար գա սա բեր աշ խա տանք:

Մեծացնել արտահանման ծավալները
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Առաջացած խնդիրներն հաղթահարելի են
 Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա

նի տե ղե կաց մամբ, ներ կա յումս մթեր
ման հետ կապ ված հեր թեր են գո յա ցել 
Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում, 
սա կայն մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում 
այս հար ցի լուծ ման ուղ ղութ յամբ: Աշ
խա տանք նե րը պատ շաճ կեր պով կազ
մա կեր պե լու հա մար այժմ մի շարք 
փոքր ըն կե րութ յուն նե րի վար կեր են 
տրա մադր վում: Ընդ ո րում, ո րոշ ըն
կե րութ յուն ներ ար դեն ստա ցել են այդ 
վար կե րը, իսկ մյուս մա սը՝ քննարկ ման 
փու լում է: Նա խա րա րը նաև շեշ տել է, 
որ այս խնդի րը գտնվում է ՀՀ վար չա
պե տի և  իր մշտա կան ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում:

§Ս պայ կա¦ ըն կե րութ յան ներ կա
յա ցու ցիչ Համ լետ Թադ ևոս յանն իր 
հեր թին նշել է, որ նա խորդ տա րի ըն
կե րութ յու նը Վա յոց ձո րի մար զում 
մթե րել է 230 տոն նա խա ղող, այս տա
րի նա խա տե սում են ա վե լաց նել մթեր
ման ծա վալ նե րը` հասց նե լով մինչև 
300 տոն նա յի: Բա ցի այդ գյու ղա ցի
նե րի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն 
են ձեռք բե րել մթե րել նաև մոտ 100 
տոն նա սպի տակ սոր տի խա ղո ղը: Նա 
նաև ընդգ ծել է, որ ըն կե րութ յան կող
մից մթեր ված խա ղո ղի դի մաց վճա
րում նե րը կկա տար վեն ժա մա նա կին: 

Սահմանամերձ համայնքներին աջակցելու 
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տե ղե կաց րել է, որ 2000 մ2 վրա խա ղող է մշա կում, այս տա րի ար դեն ստա ցել է 5 
տոն նա բերք, ու նի պայ մա նա գիր Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի Բեր դի մաս նաճ
յու ղի հետ և պատ րաստ վում է ի րաց նել ար տադ րան քը: Այ գե հո վիտ հա մայն քում 
նա խա րա րը զրու ցել է խա ղո ղա գործ նե րի հետ, ո րոնք դժվա րութ յամբ հա վա քում 
են խա ղո ղի բեր քը, նա խա րա րը հոր դո րել է ա ռա ջին հեր թին հետ ևել ի րենց անվ
տան գութ յանն ու զգո նութ յուն պահ պա նել։ Այ ցի ըն թաց քում նա խա րա րը ե ղել է 
նաև մար զի Բեր դա վան հա մայն քում գտնվող խա ղո ղի մթեր ման կե տում, զրու

ցել գյու ղա ցի նե րի հետ, պա տաս խա նել նրանց հու ցող հար ցե րին: Հան դիպ մա նը 
ներ կա էին նաև հա րա կից մի շարք հա մայնք նե րի ղե կա վար ներ: Նա խա րա րը հա
վաս տիաց րել է խա ղո ղա գործ նե րին, որ չնա յած վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը 
խնդիր ներ ու նեն, սա կայն նա խորդ տար վա մթեր ման գի նը կպահ պան վի, բերքն 
ամ բողջ ծա վա լով կմթեր վի: Նա խա րա րը հայտ նել է, որ մի քա նի օ րից կվե րա
գոր ծարկ վի տե ղի մթեր ման կե տը, նա խա րա րութ յու նը նաև կհետ ևի, որ պես զի 
մթեր ված խա ղո ղի դի մաց վճա րում նե րը ժա մա նա կին կա տար վեն:   Նա խա րա րի 
խոս քով՝ անց յալ տա րի Տա վու շի մար զում ար տադր վել է շուրջ 15 հա զար տոն
նա խա ղող, ո րից մթեր վել է 7 500ը, այս տա րի բերքն ա վե լի ա ռատ է, կան տա
րածք ներ, որ տեղ հեկ տա րից մինչև 25 տոն նա խա ղող են ստա նա լու: Մար զում 
կան թվով 5 մթե րող կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոն ցից 3ն  ար դեն մթե րում ներ են 
ի րա կա նաց նում: Սեր գո Կա րա պետ յա նը կոչ է ա րել բնա կիչ նե րին բեր քա հա վա քի 
հար ցում չշտա պել, քա նի որ խա ղո ղի շա քա րայ նութ յու նը դեռևս այն քան էլ բարձր 
չէ՝ ևս մեկ ան գամ վստա հեց նե լով, որ բո լոր վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի հետ 
հստակ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ու նեն՝ բերքն ամ բող ջութ յամբ կմթեր վի, և դաշ
տում խա ղող չի մնա: Անդ րա դառ նա լով վճա րում նե րի հար ցին՝ նա խա րա րը մաս
նա վո րա պես նշել է, որ Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա նի մաս նաճ յու ղը վճա րում նե րը 
կա տա րում է ե ռօր յա ժամ կե տում, մնա ցած ըն կե րութ յուն նե րը՝ ըստ սահ ման ված 
գրա ֆի կի:   Այ ցի ա վար տին նա խա րարն այ ցե լել է նաև §Եր ևա նի շամ պայն գի
նի նե րի գոր ծա րան¦ ԲԲԸ Դե բե դա վա նի մաս նաճ յուղ և Իջ ևա նի գի նու գոր ծա րան, 
որ տեղ խա ղո ղի մթե րում նե րի մեկ նարկն այ սօր վա նից ար դեն տրված է: Գոր ծա
րա նի գոր ծա դիր տնօ րեն Ա տոմ Է գո յա նի կար ծի քով՝ հաշ վի առ նե լով բեր քի ա ռա
տութ յու նը՝ այս տա րի ի րենց ու նե ցած պա հան ջար կից ա վել խա ղող կմթե րեն։   

Անդ րա դառ նա լով ար տա հան մա նը վե
րա բե րող հար ցե րին` Համ լետ Թադ ևոս
յա նը նշել է, որ այս տա րի այն անց նում 
է սա հուն կեր պով, իսկ ծա վալ նե րը գե
րա զան ցում են նա խորդ տար վա ցու
ցա նիշ նե րը:

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել 
է Ե ղեգ նա ձո րի §Գետ նա տուն¦ ըն կե
րութ յուն, որ տեղ մթեր ման մեկ նար կի 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
ներ էին ի րա կա նաց վում, ե ղել է Գե
տա փի գի նու գոր ծա րա նում: Այս տեղ 
նա խա րա րին տե ղե կաց րել են ֆի նան
սա կան ո րո շա կի խնդիր նե րի առ կա
յութ յան մա սին, ո րոնց լուծ ման դեպ
քում ան մի ջա պես կանց նեն մթեր ման 
աշ խա տանք նե րին:

Այ ցի շրջա նա կում նա խա րարն այ
ցե լել է նաև §Հին Ա րե նի¦ գի նու գոր
ծա րան: Տ նօ րեն Վար դան Մկրտչ յա նի 
խոս քով` այս տեղ մթե րում նե րը սկսվել 
են սեպ տեմ բե րի 22ից, այդ ըն թաց քում 
մթեր վել է թե գոր ծա րա նի, և թե գյու
ղա ցի նե րի մոտ առկա 110 տոն նա բեր
քը, իսկ  վճա րում ներն ի րա կա նաց վել 
են ան մի ջա պես: 

Նա խա րա րի վեր ջին կան գառն 
Ա րե նի գի նու գոր ծա րա նում էր, որ տեղ 
մթե րում նե րն արդեն սկսվել են: 
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Մրցանակ կայքի համար
§Ին ֆոր մա ցիա յի ա զա տութ յան 

կենտ րո նի¦ կող մից անց կաց վող §Ոս
կե բա նա լի և ժան գոտ կող պեք¦ տե
ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա մե
նամ յա մրցա նա կա բաշ խութ յան 2015 
թվա կա նի արդ յունք նե րով, ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
պաշ տո նա կան  www.minagro.am  կայ
քը հաղ թող է ճա նաչ վել` §Տե ղե կատ
վութ յան տրա մադր ման լա վա գույն 
ին տեր նե տա յին պաշ տո նա կան կայք¦ 
ան վա նա կար գում:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րա րի տե ղա կալ Ար մեն Հա րութ յուն յա նը, ստա նա լով մրցա նա կը, շնոր հա կա լութ յուն 
է հայտ նել կազ մա կեր պիչ նե րին` նշե լով, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր
գո Կա րա պետ յա նը մե ծա պես կար ևո րում է հրա պա րա կա յին և թա փան ցիկ գոր ծե
լաո ճը, իսկ այս ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան:
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ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼ 
ՀՈՂՈՒՄ

àôêàôòàôØ

ö²è²îàÜ¸²êÀÜÂ²ò

ԾՐԱԳՐԵՐ ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին 

կենտ րո նի Ի- Վի-Էն գի նու ա կա դե միան և  Հա յաս տա նի զար գաց ման 
հիմ ադ րա մը ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յու նում կազ մա կեր-
պել  էին « Ցու ցա հան դես նե րը որ պես վա ճառ քի գոր ծիք՝ ընդ հա նուր 
հա յե ցա կար գի հի ման վրա» թե մա յով վե րա պատ րաստ ման դա սըն-
թաց`  Հա յաս տա նի խո շոր գի նե գոր ծա րան նե րի մար քե թին գի և  հա-
ղոր դակ ցութ յուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րի հա մար:  Դա սըն թա ցը 
վա րում էր Ի- Վի-Էն-ի զար գաց ման գծով տնօ րեն Էդ վարդ  Բին դե րը: 
 Դոկտ.  Բին դերն անդ րա դար ձել է ցու ցա հան դես նե րի կար ևո րութ յա նը, 
դրանց մի ջա վայ րին, նպա տակ նե րին, նա խա պատ րաս տա կան, ըն թա-
ցիկ և  հետ ցու ցա հան դե սա յին աշ խա տանք նե րին՝  Գեր մա նիա յի Դ յու սել-
դորֆ քա ղա քում անց կաց վող գի նու Պ րո Վայն ա մե նամ յա առևտ րա յին 
ցու ցա հան դե սի օ րի նա կով: 

 Բին դե րը շեշ տադ րել և  հիմ ա վո րել  է  հա յաս տան յան գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի`  մեկ 
ընդ հա նուր հա յե ցա կար գով մի ջազ գա յին շու կա ներ կա յա նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Նա ներ կա յաց-
րել է վար քագ ծա յին բազ մա թիվ նրբութ յուն նե րը, ո րոնք, ի լրա ցում ապ րան քի բարձր ո րա կի և  անհ րա-
ժեշտ ֆի նան սա կան ներդ րում ե րի, կա րող են շատ օգ տա կար լի նել հա յաս տան յան գի նե գոր ծա րան-
նե րի հա մար՝ գի նու հա մաշ խար հա յին շու կա յի սե փա կան շու կա յա խոր շը գրա վե լու հար ցում:  Դոկտ. 
 Բին դե րը ներ կա նե րին բա ժա նել  է « Ցու ցա հան դե սի նա խա պատ րաստ ման ստու գիչ ցանկ` Պ րո Վայ նի 
օ րի նա կով» վեր տա ռութ յամբ ու ղե ցույց, որ տեղ ման րա մասն վում են տար բեր պա հանջ ներն ու կա-
րիք նե րը՝ սկսած ա վիա տոմ սե րից, ցու ցա հան դե սում տա ղա վա րի հա տա կագ ծից, ձևա վո րու մից, ապ-
րանք նե րի տե ղադ րու մից մինչև հնա րա վոր հա ճա խորդ նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի և  այլ շա հա կից նե-
րի շրջա նում անհ րա ժեշտ կա պեր հաս տա տելն ու պահ պա նե լը: Ի- Վի-Էն գի նու ա կա դե միան 2014թ. 
հիմ ադ րել են ԱՀԿՄԿ հիմ ադ րա մը և  Սե մի նա  Քոն սալ թինգ ըն կե րութ յու նը` հաշ վի առ նե լով վեր ջին 
տա րի նե րին գի նու ար տադ րութ յան և  պա հան ջար կի դրա կան մի տում ե րը: Ա կա դե միան գոր ծող և  
ա պա գա գի նե գործ նե րին, ձեռ նար կա տե րե րին, ու սա նող նե րին և  գի նե սեր հան րութ յանն ա ռա ջար կում 
է գի նե գոր ծութ յուն և  գի նու բիզ նե սի18 ամս վա հա վաս տագ րա յին ծրա գիր գեր մա նա կան  Գայ զեմ հայմ 
հա մալ սա րա նի հետ հա մա տեղ, ինչ պես նաև կար ճա ժամ կետ ծրագ րեր և  վար պե տաց դա սեր  Սե մի նա 
 Քոն սալ թին գի և  բազ մա թիվ երկր նե րից գի նու մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի ու ժե րով: Այս օ րե րին  Գի-
նու ա կա դե միան վե րա կա ռու ցում և  կա հա վո րում  է  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա-
նի հատ կաց րած հար կա բա ժի նը գի նու ար դիա կան ու սում ա կան լա բո րա տո րիա յի ստեղծ ման հա մար: 

 Սոս Ա վե տիս յան
ԱՀԿՄԿ հիմ ադ րա մի հան րա յին կա պե րի մաս նա գետ

տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն մի քա նի 
ուղ ղութ յուն նե րով, այդ թվում՝գ յու ղատն-
տե սա կան ար տադ րան քի և բ նա կան 
պա շար նե րի կա յուն օգ տա գործ ման և 
կա ռա վար ման գծով:

« Դե պի կոո պե րա ցիա  գնա լու  ժա-
մա նակն է ար դեն: Ինչ-որ մե կը  պետք է 
գնա դրան: Ի հար կե, յու րա քանչ յուր նոր 
սկսվող գոր ծի սկիզբն է դժվար, սա-
կայն առ կա է այդ ու ղութ յամբ աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րի փոր ձը, ան ցած ճա-
նա պար հը: Մենք նույն պես հա մար ձա-
կո րեն պետք է գնանք այդ ու ղութ յամբ:  
Ս տեղ ծե լով կոո պե րա տիվ, հա մախմ բե-
լով ֆեր մեր նե րին՝ օ րա կան կու նե նաք  
800-900 լիտր կաթ: Միա սին  միա վոր-
վե լով`  կստեղ ծենք  վե րամ շակ ման ար-
տադ րա մաս, այդ պի սով՝ ա պա հո վե լով 
կա թի մթեր ման կա յուն գին»,-  ա սում է 
Շի րա կի մար զի Հայ կա վան գյու ղի  բնա-
կիչ Սամ վել Ոս կան յա նը, ով խնա մում 
է 50 գլուխ  խո շոր եղ ջե րա վոր  կեն-
դա նի: Ա նաս նա բու ծութ յան տոհ մա յին  
ուղ ղութ յուն ու նե ցող տնտե սութ յան ղե-
կա վարն այն կար ծի քին է, որ կոո պե-
րա ցիան Հա յաս տա նում կհար թի ճա-
նա պար հը: « Լավ աշ խա տե լու դեպ քում՝ 
ակն կալ վում է բարձր արդ յունք», - հա-
վե լում է նա: Ֆեր մե րի տե ղե կաց մամբ, 
գյու ղում կոո պե րա ցիա յի ստեղծ ման 
վե րա բեր յալ նախ նա կան  գա ղա փա րա-
կան և բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ 
են տար վում, ո րոնք  ար ժա նա նում են 
գյու ղա ցի նե րի  հա վա նութ յա նը:     

                                                                                                   
Նել լի  Սա հակ յան

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) ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
Ա խուր յա նում կա յա ցավ հեր թա կան 
դա սըն թա ցը` նվիր ված գյու ղատն-
տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի անհ-
րա ժեշ տութ յանն ու կար ևո րութ յա նը, 
ինչ պես նաև դրանց սկզբունք նե րին 
և տն տե սա կան օ գուտ նե րին: Դա-
սըն թաց նե րին  մաս նակ ցում էին ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան Մի ջազ գա յին օգ-
նութ յան (հա մա գոր ծակ ցութ յան) պա-
տաս խա նա տու Ջոն Բար քե րը,  ֆեր մե-
րա յին խմբեր՝ Շի րա կի մար զից, ո րոնք 
հե տաքրքր ված են հնդկա ցո րե նի մշա-
կութ յամբ և  այլ շա հագր գիռ կող մեր: 

Ֆեր մե րա յին խմբե րին ա ջակ ցում 
է ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի մյուս բա-
ղադ րի չը՝ «Ար տադ րող խմբե րի և  ար-
ժեշղ թա նե րի զար գա ցում» տեխ նի կա-
կան ա ջակ ցութ յան ծրա գի րը, որն ի րա-
կա նաց վում է ՄԱԿ-ի արդ յու նա բե րա-
կան զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան 
(ՄԱԱԶԿ) և ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի 
(ՄԱԶԾ) կող մից: Բա ղադ րի չի նպա տակն 
է` ա ջակ ցել գյուղմ թերք ար տադ րող 
խմբե րին և կոո պե րա տիվ ե րին՝ նրանց 
ներգ րա վե լով ար ժեշղ թա նե րի զար-
գաց ման գոր ծում:  « Կոո պե րա տիվ եր. 
կոո պե րա տի վի սկզբունք նե րը և տն տե-
սա կան օ գուտ նե րը», ինչ պես նաև «կոո-
պե րա տի վի կա ռա վա րում. Կո պե րա տիվ 
ֆի նանս ներ և մար քե թինգ»  թե մա նե-
րով  դա սա խո սութ յամբ  հան դես ե կավ 
տնտեսագիսագիտության թեկնածու, 
դո ցենտ Վար դան Ու ռուտ յա նը: « Կոո պե-
րա ցիա յի գա ղա փա րի ի րա կա նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է գյու ղատն տե սութ-
յան ո լոր տում նշված այն պի սի խնդիր-
նե րի լուծ ման անհ րա ժեշ տութ յամբ,  
ինչ պի սիք են`  գյուղմ թեր քի  ի րաց ման 
դժվա րութ յուն նե րը,  տեխ նի կա յի,  վա-
ռե լան յու թե րի,  պա րար տան յու թե րի և  
այլ ռե սուրս նե րի ոչ մատ չե լիութ յու նը: 

Կոո պե րա տիվ  շարժ ման  արդ յու նա վե-
տութ յան  մա սին է վկա յում զար գա ցած 
շու կա յա կան տնտե սութ յուն ու նե ցող 
երկր նե րի ան ցած ճա նա պար հը»,- նշում 
է պրն Ու ռուտ յա նը: Ներ կա յաց նե լով մի 
շարք երկր նե րի փոր ձը` միա ժա մա նակ 
նա ան րա դար ձավ  կոո պե րա տիվ ե-
րի և սո ցիա լա կան  ձեռ նար կութ յուն-
նե րի, ինչ պես նաև  կոո պե րա տիվ ե րի  
և  բաժ նե տի րա կան  ըն կե րութ յուն նե րի 
նմա նութ յուն նե րին ու տար բե րութ յուն-
նե րին, կոո պե րա տի վի տե սակ նե րին և 
բիզ նես սկզբունք նե րին: Մաս նա կից ներն  
ա ռանձ նա կի հե  տաքրք րութ յամբ ունկնդ-
րե ցին կոոպե րա տիվ ե րի, դրանց հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն նե րի, կոո պե րա ցիա-
յի ստեղծ ման անհ րա ժեշտ  պայ ման-
նե րի վե րա բեր յալ դա սա խո սութ յու նը:  
Ման րա մասն ներ կա յաց վե ցին նաև ֆեր-
մեր նե րի  հա մա գոր ծակ ցութ յան  օ գուտ -
նե րը, միա սին աշ խա տե լու ա ռավե լութ-
յուն նե րը:  «Ան դամ ե րի հա մար գյուղ-
ներդ րանք նե րի  և ն յու թա տեխ նի կա կան 
մա տա կա րա րում ե րի  գինն ա վե լի ցածր 
է լի նում, քա նի որ դրանք կոո պե րա տի վի 
պա րա գա յում  կա րե լի է գնել  մե ծա ծախ 
ծա վալ նե րով՝ դրա նով իսկ  կոո պե րա տի-
վին  հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով սա-
կար կե լու և  ի ջեց նե լու գնե րը, ո րի հնա-
րա վո րութ յունն ան հատ ֆեր մե րը չու նի: 
Կա րե լի է ա պա հո վել բա վա րար չա փով  
և լավ ո րա կի ներդ րանք ներ, քա նի որ 
կոո պե րա տի վը, բա նակ ցութ յուն նե րի մի-
ջո ցով, ա պա հո վում է ներդ րան քի ե րաշ-
խա վոր ված քա նակ և  ո րակ: Ս րա նով 
կա րե լի է նվա զեց նել գնե րի հա ճա խա կի 
տա տա նում ե րը»,- հա վե լել է նա:

Ի դեպ, ար տադ րան քը կոո պե րա-
տի վի մի ջո ցով վա ճա ռե լու դեպ քում, 
ֆեր մե րին կա րե լի է լա վա գույն մեծա-
ծախ գներ ա ռա ջար կել՝ դրա նով իսկ 
ա վե լաց նե լով  ե կա մու տե րը: Շու կա յում 
կա րող է ա վե լա նալ մրցակ ցութ յու նը և 
թա փան ցի կութ յու նը՝ այդ պի սով վե րաց-
նե լով առևտ րի մե նաշ նորհ նե րը և  ան-
դամ ե րի հա մար ա պա հո վե լով  առք ու 
վա ճառ քի ա վե լի նպաս տա վոր գներ:

Ա խուր յա նի բնա կիչ Ա րա Սեր գո-
յա նը, ով  ա վե լի քան 50 հա հո ղա տա-

րած քի վրա զբաղ վում է 
սերմ ա բու ծութ յամբ, նշեց, 
որ ֆեր մեր նե րը դեռևս չու-
նեն կոո պե րա տի վի վե րա-
բեր յալ անհ րա ժեշտ փորձ 
և փոր ձա ռութ յուն: « Սա է 
պատ ճա ռը, որ ֆեր մեր-
նե րը հա մար ձա կութ յամբ 
չեն գնում  կոո պե րաց ման: 
Դ րա հա մար ո րո շա կի ժա-
մա նակ  ու հա մոզ մունք 
է պետք: Ան ձամբ ես այն 
կար ծի քին եմ, որ կոո պե-
րա տիվ ե րը կար դա րաց նեն ի րենց, մա-
նա վանդ, երբ  ի րաց ման խնդիր նե րը 
լուծ վեն հա մա տեղ», - նշել է պրն Սեր-
գո յա նը:   

« Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում 
ի րա կա նաց վող դա սըն թաց նե րի շնոր-
հիվ, ֆեր մեր նե րը կի մա նան, թե ինչ պես 
կա րե լի է զար գաց նել ի րենց տնտե սութ-
յու նը գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա-
տիվ ե րի մի ջո ցով և կս տա նան հետև-
յալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը` ի՞նչ են 
կոո պե րա տիվ ե րը, ո րո՞նք են կոո պե-
րա տիվ ե րի սկզբունք նե րը և տն տե սա-
կան օ գուտ նե րը, ինչ պե՞ս ձևա վո րել գյու-
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ, ինչ պե՞ս 
կա ռա վա րել կոո պե րա տիվ ե րը և  այլն: 
Նա խա տես վում է Հա յաս տա նի բո լոր 
մար զե րում անց կաց նել 50 դա սըն թաց՝ 
ա վե լի քան 1000 ֆեր մեր նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ, ո րոն ց մեկ եր րոր դը կլի նեն 
կա նայք: Դա սըն թաց նե րը մեկ նար կել 
են սեպ տեմ բեր ամ սին և կանց կաց վեն 
մինչև նո յեմ բեր», - նշում է ՄԱԿ ՊԿԳ 
ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD ծրագ րի ղե կա վար 
Վա հան Ա միր խան յա նը: 

Հա յաս տա նում ԵՀԳԳԶԾ-ի ի րա-
կա նաց ման հա մար ԵՄ-ն հատ կաց-
րել  է 25 մի լիոն եվ րո, ո րից 20 մի լիո-
նը՝ որ պես բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յուն, 
կտրա մադր վի ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը՝ 
գյու ղատն տե սութ յան և գ յու ղա կան հա-
մայնք նե րի կա յուն և հա մա պար փակ 
զար գաց ման հա մար, իսկ 5 մի լիո նը՝ 
որ պես լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն: Ի դեպ, 
որ պես լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յան մաս՝ 
ԵՄ-ն խնդ րել է ՊԳԿ-ին՝ ցու ցա բե րել 

 Վեր ջերս Հա յաս տանն, 
իբրև պատ վա վոր հյուր, մաս
նակ ցել է Շ վեյ ցա րիա յի Ֆե շի 
քա ղա քում 1996 թվա կա նից 
ի վեր կազ մա կերպ վող §Աշ
խար հի գի նի ներ¦ խո րագ րով 
ա մե նամ յա փա ռա տո նին:

Հա յաս տա նի գյու ղատն
տե սութ յան նա խա րա րութ
յան ա ջակ ցութ յամբ, Հա յաս
տա նից Շ վեյ ցա րիա բեր ված 
հայ կա կան խա ղո ղի չորս տե
սակ նե րի որ թա տուն կե րը հան
դի սա վոր ա րա րո ղութ յամբ, 
տնկվել են Ֆե շիի 11րդ դա րի 
ե կե ղե ցու հար ևա նութ յամբ 
գտնվող §Աշ խար հի գի նի ներ¦ 
ա նու նը կրող տնկի նե րի այ
գում՝ Ֆ րան սիա յի, Ի տա լիա յի, 
Ար գեն տի նա յի, Իս պա նիա յի և  
այլ երկր նե րի տնկի նե րի կող
քին:  Պաշ տո նա կան ա րա րո
ղութ յա նը բաց ման խոս քով 
հան դես է ե կել Ֆե շիի հա մայն
քա յին խորհր դի ղե կա վա րը, 
փա ռա տո նի նա խա գա հը, ՀՀ 
դես պա նութ յան ներ կա յա ցու
ցիչ Հաս միկ Տոլ մաջ յա նը:

§ Խորհր դան շա կան է այն, 
որ Աստ վա ծաշնչ յան ա վան
դութ յան համաձայն, ըստ ո րի, 
Նո յը, Ա րա րա տի ստո րո տում՝ 

Հա յաս տա նում, տնկեց խա
ղո ղի ա ռա ջին որ թա տուն կը, 
այն պես էլ հնա գի տա կան ու
սում նա սի րութ յուն նե րի հա մա
ձայն՝ խա ղո ղա գոր ծութ յան և 
գի նե գոր ծութ յան վեց  հա զա ր 
ամ յա բնօր րան հա մար վող 
Հա յաս տա նից բեր ված որ թա
տուն կե րը նո րից հանգրվա
նում են շվեյ ցա րա կան հյու րըն
կալ հո ղում՝ խա ղաղութ յուն, 
հա մե րաշ խութ յուն, բազ մա
զա նութ յուն խորհր դան շող 
այսայգում¦,¨նշելէՀասնիկ
Տոլ  մաջ յա նը:

 Ֆե շի ցի նե րին և Շ վեյ ցա
րիա յի տար բեր վայ րե րից ժա
մա նած փա ռա տո նի հյու րե րին 
հայ եր գար վեստն ու պա րար
վես տը ներ կա յաց րե ցին շվեյ
ցա րա հայ հա մայն քի §Ա րաքս¦ 
երգ չա խումբն ու § Սա նա հին¦ 
պա րա խում բը:

 Փա ռա տո նի ըն թաց քում 
կազ մա կերպ վել էր նաև ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նախա
րա րութ յան կող մից տրա
մադր ված հայ կա կան շուրջ 
տասն յակ լա վա գույն գի նի նե
րի ցու ցադ րութ յուն և համ տե
սում, մա տուց վել են նաև հայ
կա կան ու տեստ ներ:
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«Ե թե  ու զում ես  խնդիր նե րի լուծ ման ո րո շում-
ներ գտնել, ո րո նում ես ճա նա պարհ ներ, իսկ ե թե չես 
ու զում՝ փնտրում ես ար դա րա ցում եր: Կոո պե րա-
տի վը մեզ հա մար դար ձավ  այդ ճա նա պարհ նե րից 
մե կը», - ա սում է Տա վու շի մար զի  Ե նո քա վան հա-
մայն քի  գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի ան դամ 
Նել լի  Օր դին յա նը:

Ար դեն 2-րդ տա րի է, ինչ գյու ղում գոր ծում է կոո-
պե րա տի վը, ա ճեց նում են լո լիկ, ինչ պես նաև բուլ ղա-
րա կան   տաք դեղ:  Նա խորդ տա րի հա վա քել են 4 
տոն նա լո լիկ, կա րո ղա ցել են ամ բողջ բեր քը  վա ճա ռել 
նպաս տա վոր գնե րով: Հու սով են, որ  այս տա րի նույն-
պես գոր ծե րը վատ չեն ըն թա նա: 

Նել լին ստա ցել է բարձ րա գույն մաս նա գի տա-
կան  եր կու կրթութ յուն, ա վար տել  է ԵՊՀ-ի Իջ ևա նի  
մասնաճ յու ղի  բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը,  հե ռա-
կա յել է նաև Մոսկ վա յի Կա ռա վար ման ինս տի տու տում: 
Այժմ ու նի ա վե լի քան 22 տար վա  ման կա վար ժա կան 
ստաժ, աշ խա տում է դպրո ցում, դա սա վան դում է ռու-
սաց լե զու և գ րա կա նութ յուն: Քա նի որ եր կու ե րե-
խա նե րը սո վո րում էին  Եր ևա նում, ուս ման վար ձե րի 
վճար ման  խնդիր էր ա ռա ջա նում: Ա սել է, թե ըն տա նի-
քը լրա ցու ցիչ ֆին ան սա կան մի ջոց նե րի կա րիք ու ներ: 
Կոո պե րա տի վը կա րո ղա ցավ կար գա վո րել այդ բա ցը: 
«Ինձ հա մար կոո պե րա տի վում աշ խա տե լը հե տաքր-
քիր է, կա գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լու, նոր ո լոր տում 
գոր ծու նեութ յան ծա վա լե լու հնա րա վո րութ յուն: Գ յու ղա-
կան կյան քը  հազ վա դեպ է ինք նա բա ցա հայտ ման,  նոր 
ո րա կով հան դես գա լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռում, 
իսկ դա ինձ հա մար կար ևոր էր:  Այդ  պատ ճա ռով էլ 
ես, ա ռանց տա րա կու սան քի, կոո պե րա տի վում ըն դուն-
վե լու ո րո շում կա յաց րե ցի: Մեր կոո պե րա տի վի հիմ ա-
կան կազ մը կա նայք են: Մեզ վրա  հեն վում են, մեր 
աշ խա տան քով է պայ մա նա վոր ված՝ թե արդ յո՞ք կհաս-
նենք  հա ջո ղութ յուն նե րի», -  հի շում է Նել լին: Ա զատ 
ժա մա նակ գրե թե չի լի նում, սա կայն ամ ռա նը, կոո-
պե րա տի վի աշ խա տանք նե րի ա մե նա թեժ շրջա նում,  
դպրոցն ար ձա կուր դում է, այն պես, որ ե րի տա սարդ 

մաս նա գե տը կա րո ղա նում է ճիշտ կազ մա կեր պել աշ-
խա տա ժա մա նա կը:        

Հայ կա կան ըն տա նիք նե րում այս պի սի ա վան-
դույթ կա, որ տղա մար դը պետք է աշ խա տի, իսկ կի նը՝ 
զբաղ վի տնտե սութ յամբ և  ե րե խա նե րի դաս տիա րա-
կութ յամբ: « Մեր ըն տա նի քում եր բեք այդ պես չի ե ղել: 
Ա մու սինս շատ  է ա ջակ ցում ինձ, օգ նում է տնտե սա-
կան գոր ծե րում: Կար ծում եմ, որ  մյուս ըն տա նիք նե րում 
նույն պես, որ տեղ կա նայք զբաղ ված են կոո պե րա տի-
վում, ա մու սին նե րը նույն պես այդ պես են վար վում, չէ՞ 
որ աշ խա տան քը զգա լիո րեն ա վե լաց նում է ըն տա նի քի 
ե կա մուտ նե րը: Եվ, ի վեր ջո, այդ  կարծ րա տի պը ար դեն 
անց յա լում է, շա տերն են գի տակ ցում, որ պետք է հաշ-
վի նստել ի րա կան կյան քի հետ, ըն տա նի քի կա րիք նե-
րը բա վա րա րե լու նպա տա կով ո րո նել ցան կա ցած հնա-
րա վո րութ յուն: Իսկ աշ խա տան քը կոո պե րա տի վում 
ստեղ ծում է այն: Թեև ե կա մուտ նե րը մեծ չեն, բայց կա-
յուն են, բա վա րա րել ենք ամ բողջ գյու ղի   լո լի կի պա-
հան ջար կը: Ընդ հան րա պես գյու ղում մեզ հետ լավ են 
վար վում,  ա ջակ ցում են նաև  տե ղա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը:  Մենք  էլ մեր հեր թին  պարտք չենք  մում,  
անց յալ տա րի մեր խնա յո ղութ յուն նե րից տրա մադ րել 
ենք  ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գի  նո րոգ մա-
նը, այս տա րի նույն պես ո րո շել ենք  օգ նել գյու ղին», 
- պատ մում է Նել լին:

Կոո պե րա տի վը  շատ փո փո խութ յուն ներ է բե րել 
գյու ղա կան կա նանց կյան քում, բա ցել նոր հո րի զոն ներ, 
մար դիկ հի մա ա վե լի շատ են շփվում, հա մա գոր ծակ-
ցում, ա ջակ ցում մի մյանց, կա պե րը ըն տա նիք նե րում և 
հա մայնք նե րում ամ րա ցել են:

«Ի հար կե, չի կա րե լի ա սել, որ  կոո պե րա տի վը լու-
ծում է մեր բո լոր հնդիր նե րը, այդ պես լի նել չի կա րող, 
բայց ինչ պես ա սում են, կա մե նա լու դեպ քում՝ անհ նա-
րին  ո չինչ չկա», - հա վե լում է Նել լին: 

Ու ժեղ կամ քը հաղ թա հա րում է բո լոր դժվա րութ-
յուն նե րը, կար ևո րը՝ կա մե ցո ղութ յունն է: Ե նո քա վան 
հա մայն քի  գյու ղատն տե սա կան այս կոո պե րա տի վի 
փոր ձը (որ տեղ կա նայք կա րո ղա ցել են դրսևո րել ի րենց 

ու նա կութ յուն ներն  ու առկա հնա րա վո րութ յուն նե րը) 
ու սա նե լի է ոչ միայն Տա վու շի, այլև հան րա պե տութ յան 
մյուս մար զե րի նմա նա տիպ  հա մայնք նե րի հա մար, 
ո րոն ցում կա նայք ոչ միշտ են կա րո ղա նում կար գա-
վո րել աշ խա տան քա յին  զբաղ վա ծութ յան հար ցը: Իսկ 
կոո պե րա տի վը, ստեղ ծե լով նոր աշ խա տա տե ղեր, լու-
ծում է  այդ խնդի րը:

Նել լի Սա հակ յան                 

ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ  2015 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՀԱՄԱՐ

Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զեր, 
Ա րա գա ծոտ նի նա խա լեռ ներ

Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի
ճա նը սպաս վում է +12...+14 0C, ո րը 
մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին։ 
Ա ռան ձին օ րեր հնա րա վոր է օ դի ջեր
մաս տի ճա նի բարձ րա ցում ցե րե կը 
մինչև +26...+28  0C, եր րորդ տաս նօր
յա կում՝ օ դի ջեր մաս տի ճա նի նվա
զում՝ գի շե րը մինչև 1...+2 0C (դիտ ված 
 բազ մամ յա մի ջին բա ցար ձակ նվա
զա գույ նը՝ 2.. + 1 0C, ա ռա վե լա գույ նը՝ 
+27...+28 0C)։ Ամ սա կան տե ղում նե րի 
քա նա կը սպաս վում է նոր մա յին մոտ 
(նոր ման 27...32 մմ):

Շի րա կի. Կո տայ քի և Գե ղար քու նի քի 
մար զեր. Ա րա գա ծոտ նի մար զի լեռ նա
յին շրջան ներ

Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի
ճա նը սպաս վում է  +5 0C, ո րը մոտ է 
բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին։ Ա ռան ձին 
օ րեր հնա րա վոր է օ դի ջեր մաս տի ճա նի 
բարձ րա ցում ցե րե կը՝ մինչև +20...24 

0C, եր րորդ տաս նօր յա կում ՝ օ դի ջեր
մաս տի ճա նի նվա զում, գի շե րը մինչև 
2..Ց °C (դիտ ված բազ մամ յա մի ջին 
բա ցար ձակ նվա զա գույ նը՝ 3...7 0C, 
ա ռա վե լա գույ նը՝ +18...+23 0C)։ Ամ սա
կան տե ղում նե րի քա նա կը սպաս վում 
է նոր մա յին մոտ (նոր ման՝ 38...66 մմ):

Լո ռու մարզ
Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի

ճա նը սպաս վում է +8... + 10 0C, ո րը մոտ 
է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին։ Ա ռան
ձին օ րեր հնա րա վոր է օ դի ջեր մաս
տի ճա նի բարձ րա ցում ցե րե կը՝ մինչև 

շրջան նե րում +26...+28 0C, լեռ նա յին 
շրջան նե րում՝ +23...+24 0C)։ Ամ սա կան 
տե ղում նե րի քա նա կը սպաս վում է նոր
մա յին մոտ (նոր ման՝ հով տա յին շրջան
նե րում 30...55 մմ, լեռ նա յին շրջան նե
րում 39...74 մմ):

Եր ևան քա ղաք
Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի

ճա նը սպաս վում է +12...+13 0C, ո րը 
մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին։ 
Ա ռան ձին օ րեր հնա րա վոր է օ դի ջեր
մաս տի ճա նի բարձ րա ցում. ցե րե կը 
մինչև +26...+28 °C, եր րորդ տաս նօր յա
կում ՝ օ դի ջեր մաս տի ճա նի նվա զում. 
գի շե րը մինչև 1... + 1 0C (դիտ ված 
բազ մամ յա մի ջին բա ցար ձակ նվա
զա գույ նը՝ +1 0C, ա ռա վե լա գույ նը՝ +27 

0C)։ Ամ սա կան տե ղում նե րի քա նա կը 
սպաս վում է նոր մա յին մոտ՝ 2732 մմ:

ՀՀ տարածքային կառավարման  
և արտա կարգ իրավիճակների 

նախարարություն 

+22...+26  0C, եր րորդ տաս նօր յա կում ՝ 
օ դի ջեր մաս տի ճա նի նվա զում՝ գի շե րը 
մինչև +2..4 0C (դիտ ված  բազ մամ յա 
մի ջին բա ցար ձակ նվա զա գույ նը՝ 2... 
4 0C ( Տա շի րում 6 0C), ա ռա վե լա գույ նը՝ 
+23...+24 0C)։ Ամ սա կան տե ղում նե րի 
քա նա կը սպաս վում է նոր մա յին մոտ 
(նոր ման՝ 44...49 մմ):

Տա վու շի մարզ
Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի

ճա նը սպաս վում է +9 .. + 12  0C, ո րը մոտ 
է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին։ Ա ռան ձին 
օ րեր հնա րա վոր է օ դի ջեր մաս տի ճա նի 
բարձ րա ցում ցե րե կը՝ մինչև +25...+28  
0C, եր րորդ տաս նօր յա կում՝ օ դի ջեր մաս
տի ճա նի նվա զում՝ գի շե րը մինչև +2..+3 
°C (դիտ ված բազ մամ յա մի ջին բա ցար
ձակ նվա զա գույ նը՝ 1..+2 0C, ա ռա վե լա
գույ նը՝ +21...+23 0C)։ Ամ սա կան տե ղում
նե րի քա նա կը սպաս վում է նոր մա յին 
մոտ (նոր ման՝ 62...63 մմ):

Վա յոց  ձո րի մարզ
Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի

ճա նը սպաս վում է հով տա յին շրջան նե
րում+12...+14 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում 
+6...+8 0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին 
ար ժե քին։ Ա ռան ձին օ րեր հնա րա վոր է 
օ դի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում ցե
րե կը հով տա յին շրջան նե րում մինչև 
+26... +28 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում՝ 
+15...+16 0C, եր րորդ տաս նօր յա կում՝ 
օ դի ջեր մաս տի ճա նի նվա զում՝ գի շե րը 
հովտային շրջաններում մինչև՝ -1…+2 

0C, լեռ նա յին շրջան նե րում՝ 2..5  0C 
(դիտ ված  բազ մամ յա մի ջին բա ցար ձակ 
նվա զա գույ նը՝ հով տա յին շրջան նե
րում՝ +1...+2 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում՝ 
3...4 0C, ա ռա վե լա գույ նը՝ հով տա յին 
շրջան նե րում +27...+28 0C, լեռ նա յին 
շրջան նե րում՝ +21...+22 0C)։ Ամ սա կան 

տե ղում նե րի քա նա կը սպաս վում է նոր
մա յին մոտ (նոր ման՝ հով տա յին շրջան
նե րում 30...40 մմ, լեռ նա յին շրջան նե
րում 70...72 մմ):

Ս յու նի քի մարզ

Օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի
ճա նը սպաս վում է հով տա յին շրջան նե
րում +13... + 15 0C, լեռ նա յին շրջան նե
րում՝ +8...+10 0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա 
մի ջին ար ժե քին։ Ա ռան ձին օ րեր հնա
րա վոր է օ դի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա
ցում ցե րե կը հով տա յին շրջան նե րում 
մինչև՝ +26...+30 0C լեռ նա յին շրջան նե
րում՝ +20...+24 0C, եր րորդ տաս նօր յա
կում՝ օ դի ջեր մաս տի ճա նի նվա զում՝ 
գի շե րը հով տա յին շրջան նե րում մինչև՝ 
0 ...+5 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում՝ 0...3  
0C (դիտ ված բազ մամ յա մի ջին բա ցար
ձակ նվա զա գույ նը՝ հով տա յին շրջան
նե րում՝ +1...+4 0C, լեռ նա յին շրջան նե
րում՝ + 1 0C, ա ռա վե լա գույ նը՝ հով տա յին 
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ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ՝ ՀԱՅ 

ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻ ԿՈՂՔԻՆ

ԲԱðԵԳՈðԾՈՒԹՅՈՒÜ

 Սեպ տեմ բե րի 26ի ա ռա վոտ յան Üու նե Ա վագ յա նին արթ նաց նո ղը ոչ թե կոո
պե րա տի վի նա խա գա հութ յան հոգսն էր, ոչ էլ ու սուց չի աշ խա տան քը, այլ §Գ յու
ղա կան կյան քի և  ա վան դույթ նե րի¦ 2րդ փա ռա տո նը, ո րը Եր ևա նի Անգ լիա կան 
այ գի էր բե րել տասն յակ կին ֆեր մեր նե րի՝ ոչ միայն Հա յաս տա նից, այլև Վ րաս
տա նից:

Ա ռա վոտ յան ժա մը 11ից  մայ
րա քա ղա քի մի հատ ված մար զե րի 
թար մութ յամբ էր լի. դե պի բեմ նա
յող ու այ գու խորք էին ձգվում Գոմք, 
Շամ շա դին, Ար ցախ,  Ա զա տեկ, Գե
տա շեն ա նուն նե րով տա ղա վար նե
րը: Ա մեն հա մայնք ի րեն հա տուկ 
պտուղ ներն էր բե րել, կա յին նաև 
ձեռ քի աշ խա տան քեր, մո մից պատ
րաստ ված հու շան վեր ներ ու գրքեր: 
Սի րիա հա յերն էլ փա ռա տո նին 
համ ու հոտ էին տա լիս ար ևել յան 
թխվածք նե րով ու հա մե մունք նե րով:

Տի կին Նու նեին այս տեղ էլ շա
տերն էին ճա նա չում, հար ցեր տա
լիս: Պա տաս խա նե լիս ժպտում էր 
ու ժեղ ու լիա ցած մար դու ժպի տով: 

Նու նե Ա վագ յա նի օ րը շատ 
բազ մազ բաղ է՝ ըն տա նիք, աշ խա
տանք դպրո ցում, գյու ղի ա վա գա նու 
պար տա կա նութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ  
§ Վան քա ձոր¦ կա նանց սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի նա խա գահն է.

 Սկզ բում մտա ծում էի, թե չեմ կա րող ներ կա յիս ա ռօր յա յով ապ րել, սա կայն 
այժմ տես նում եմ, որ գոր ծերս մե կը մյու սին լրաց նում են: Ա վա գա նի լի նե լը օգ նում 
է կոո պե րա տի վը լավ վա րել, կոո պե րա տիվն էլ, իր հեր թին, օգ նում է՝ հա մայն քի 
աշ խա տանք նե րը կա տա րե լուն, իսկ ըն տա նիքս էլ ա մե նա մեծ օգ նա կանն է. միշտ 
կանգ նած է թի կուն քիս, ին չի հա մար շնոր հա կալ եմ: Եվ պատ կե րաց րեք, ա մեն 
ինչն էլ հասց նում եմ, ան կեղ ծա նում է տի կին Նու նեն և հա վե լում, որ ա մեն բան 
այդ քան էլ հեշտ չի տրվել: 

 Սկզ բում որ դի ներս և ա մու սինս դժգո հում էին, բայց հե տո տե սան, որ հա
մայն քի հա մար գոր ծեր եմ ա նում, իմ կա րի քը կա և  ի րենք էլ կար ևո րե ցին իմ դե րը: 
Հի մա էլ օգ նում են տնա յին գոր ծե րում, միշտ կող քիս են:

Նու նե Ա վագ յա նը նաև դպրո ցում է դա սա վան դում և շատ կար ևո րում է ու սուց
չի աշ խա տան քը:

 Եր բեք չեմ մտա ծել պաշ տո նի մա սին, ու սուց չիս աշ խա տան քը հա մա րում էի 
ա մե նա կար ևոր վա ծը, հե տո տե սա, որ կա րող եմ այլ աշ խա տանք կա տա րե լով էլ 
հա մայն քին օգ տա կար լի նել: Շ նոր հա կալ եմ նաև իմ հա մայն քի բո լոր բնա կիչ նե
րին, ո րով հետև ի րենք էլ ինձ շատ օգ նե ցին ու նե նա լու այն, ինչ ու նեմ այ սօր:

Խն դիր նե րին տի կին Նու նեն վե րա պա հում նե րով է նա յում: 
  Մենք միշտ ձգտում ենք կյան քի ո րա կը բարձ րաց նել ու ե թե խնդիր ներ չլի

նեն, ա նե լիք էլ չենք ու նե նա: Պար զա պես, պետք է նպա տա կաուղղ ված աշ խա տել. 
սա է ա մե նա կար ևո րը: Օգ նում է նաև այն, որ քեզ միշտ ոգ ևո րում են՝ ըն տա նի
քը, հա մայն քը, կո պե րա տի վի աղ ջիկ ներս, իսկ մեզ՝ մեր հա մայն քը բարեկարգելու 
նպատակը:

Նու նե Ա վագ յա նը նշում է, որ բեր քի սպառ ման խնդիր ներ հիմնականում չեն 
ծա գում, քա նի որ ստեղ ծում են է կո լո գիա պես մա քուր ար տադ րանք.

 Ու նենք ջեր մա տուն. լո լիկ, վա րունգ, տաք դեղ ու լո բի ենք ա ճեց նում: Իսկ 
սպառ ման խնդիր չու նե նա լը թե մեր աշ խա տա սի րութ յամբ է պայ մա նա վոր ված, 
և թե այն հան գա ման քով, որ գոր ծի բե րու մով շատ տե ղեր եմ շրջա գա յում և միշտ 
պատ մում եմ մեր ջեր մո ցի մա սին ու ան գամ Եր ևա նից զան գեր ենք ո ւե նում, որ 
ուզումենգնելմերմթերքը…Կարծումեմ,եթեավելիշատջերմոցներէլունենա-
յինք, սպառ ման խնդիր միև նույն է չէր լի նի:

Նու նե Ա վագ յա նը 2012 թ .ին արժանացել է Գ յուղմ թերք նե րի ար տադ րութ յան 
ո լոր տի կին հե րոս կոչմանը:

 Գ յու ղում ապ րող յու րա քանչ յուր կին էլ հե րոս է. hե րո սի պես իր ըն տա նիքն 
է պա հում, մա քա ռում է հե րո սի պես, այն պես որ, յու րա քանչ յուր հայ կին հե րոս է:

Էմ մա Բո ջուկ յան

ԳՅՈՒՂԱՑԻՆ  ԳՈՀ  Է  ՑՈՒՑԱԲԵՐՎԱԾ  
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱÜ ԾðԱԳԻð

§Ամ քոր  Հա յաս տան¦ կազ մա կեր պութ յու նը  տա րեսկզ բից, ՀՀ Տա վու շի մար
զի  Ա ղավ նա վանք հա մայն քում, ի րա կա նաց նում է  § Պայ քար սո վի դեմ¦ ծրա գի
րը, ո րի նպա տա կը  գյու ղա ցիա կան  տնտե սութ յուն նե րի զար գաց մանն ու դրանց 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը նպաս տելն է,  ինչ պես նաև  սո ցիա լա կան  
վի ճա կի  բա րե լա վու մը: 

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ընտր վել է  28 շա հա ռու ըն տա նիք: 
Գ յու ղա պետ Վար դան Գ րի գոր յա նի տե ղե կաց մամբ, 8 ըն տա նի քի հատ կաց վել է 
3ա կան մեղ վաըն տա նիք, ևս 8ին՝  յուրաքանչյուրին 16 թև թռչուն, և նույն քան  
ըն տա նի քի՝ 6ա կան ոչ խար և գառ: §Ի դեպ, յու րա քանչ յուր տնտե սութ յու ն, գա
լիք տա րում, մեկ հատ էգ գառ պետք է հետ վե րա դարձ նի, որը հետագայում 
կհատ կաց վի 4 այլ շա հա ռու ըն տա նիք նե րի: Այդ պի սով, վեր ջին ներս կու նե նան  
2ա կան գառ: Այս ձեռ նար կու մը հնա րա վո րութ յուն կտա զար գաց նել գյու ղա ցիա
կան փոքր  տնտե սութ յուն նե րը¦,  ա սում է գյու ղա պե տը: Ծ րագ րի  ա ռա վե լութ
յուն նե րից մեկն էլ  այն է, որ  շա հա ռու տնտե սութ յուն նե րին հատ կաց վել են նաև 
հա մա պա տաս խան կե րա տե սակ ներ (դրանք կբա վա րա րեն մինչև տա րե վերջ) և 
կեն դա նի նե րի խնամ քի, հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար 
անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց ներ: Իսկ  մեղ վա բու ծութ յամբ զբաղ վող   ըն տա նիք նե րին, 
դարձ յալ  օգ նութ յան կար գով, հատ կաց վել է մեկ հատ մեղր քա մող սարք, ո րի շա
հա գործ ման գոր ծըն թա ցին ծա նո թա նա լու նպա տա կով, §Ամ քոր  Հա յաս տան¦ի 
նա խա ձեռ նութ յամբ, կազ մա կեր պվել են ու սու ցում ներ, կա տար վել՝ գործ նա կան 
աշ խա տանք ներ:

§ Կազ մա կեր պութ յան ա ջակ ցութ յամբ, դպրո ցին պատ կա նող  փոքր հո ղակ
տո րի վրա, հիմն վել է պտղա տու այ գի, տնկվել են բա լե նի, խնձո րե նի, տան ձե նի, 
կե ռա սե նի և  այլ ծա ռա տե սակ ներ, ո րոնք  ա պա հո վել են բարձր կպչու նա կութ
յուն: Դպ րո ցին հատ կաց վել են նաև այ գու մշա կութ յան հա մար անհ րա ժեշտ գյու
ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ¦,  պատ մում  է գյու ղա պե տը:

Վար դան Գ րի գոր յա նի տե ղե կաց մամբ,  §Ամ քոր  Հա յաս տան¦ը  տա րա տե
սակ ա ջակ ցութ յուն ներ է ցու ցա բե րում սո ցիա լա պես  ա նա պա հով ըն տա նիք նե
րին, հատ կաց նում է հի գիե նա յի պա րա գա ներ, գրե նա կան պի տույք ներ, դպրո ցա
կան պա յու սակ ներ և  այլն:  §Բ նա կիչ նե րը ոգ ևոր վում են, որ  ի րենք  մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան ու շադ րութ յան և հո գա ծութ յան կենտ րո նում են: Մեզ հա մար 
նույն պես  հա ճե լի է շփվել և հա մա գոր ծակ ցել §Ամ քոր¦ի աշ խա տա կից նե րի հետ: 
Շատ մեծ օգ նութ յուն է վե րաբ նա կեց ված մեր գյու ղում ա ջակ ցութ յան նման ծրագ
րե րի ի րա կա նա ցու մը¦,  հա վե լում է պա րոն Գ րի գոր յա նը: Ն րա կար ծի քով, ցու
ցա բե րած հո գա տար ու ջերմ վե րա բեր մուն քի արդ յուն քում, գյու ղա ցին ա վե լի է 
կապ վում հո ղին: Գ յու ղում այլ աշ խա տա տե ղեր չկան, իսկ ա նաս նա բու ծութ յամբ,  
մեղ վա բու ծութ յամբ ու թռչնա բու ծութ յամբ զբաղ վե լը կար գա վո րում է նրանց աշ
խա տան քով ա պա հով վա ծութ յան հար ցը:

§Ամ քոր  Հա յաս տան¦ի և գ յու ղա ցի ների միջև կնքված պայ մա նագ րի հա մա
ձայն, որ պես նվեր հատ կաց ված կեն դա նի նե րը 3 տա րի կլի նեն մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յան հսկո ղութ յան տակ և  ու շադ րութ յան ներ քո, այ նու հետև շա հա ռուն 
կա րող է տնօ րի նել դրանք՝  հա մա ձայն  իր կամ քի (կա րող է վա ճա ռել, նվի րել և  
այլն):

Գ յու ղում  ար դեն նկա տե լի է շա հա ռու ըն տա նիք նե րի սո ցիա լա կան վի ճա կի 
բա րե լա վու մը: Թռ չուն ներ ստա ցած  ո րոշ տնտե սութ յուն նե րում ար դեն ծնվել են  
ա ռա ջին ճու տիկ նե րը և  ա վե լա ցել է թռչուն նե րի թվա քա նա կը: Բա ցի այդ,  ստաց
ված ձվի վա ճառ քից  գո յա ցած հա սույ թով գյու ղա ցին հո գում է ըն տա նի քի կա րիք
նե րը: Շա հա ռու նե րը ի րաց նում են նաև  մեղ րը, կա թը: 

§Ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում, Ա ղավ նա վան քում  
նկա տե լի է նաև ար տա գաղ թի նվա զու մը, քա նի որ գյու ղա կան բնա կիչն այլևս  
ա նե լիք ու նի,  գյու ղում լուծ վել է զբաղ վա ծութ յան խնդի րը¦,  եզ րա հան գում է 
գյու ղա պե տը:

Ինչ վե րա բե րում է  գյու ղատն տե սա կան տա րուն, ա պա հա մայն քի ղե կա վա րի 
գնա հատ մամբ, չնա յած բնակ լի մա յա կան  ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին (տա
րին սա կա վա ջուր էր), այ նո ւա մե նայ նիվ,  ստաց վել է պտղի բարձր և  ո րակ յալ 
բերք: Գ յու ղա ցու ամ բար ներն  ա ռա տո րեն լցվել են բերք ու բա րի քով, ին չը վեր ջի
նիս տքնա ջան և հա մառ  աշ խա տան քի արդ յունքն է: 

Üել լի Սա հակ յան                 

Օրերս, ԱՄÜ դես պա նա տան §Ա ջակ
ցող ձեռ քեր¦ նա խա ձեռ նութ յան շուրջ 
40 ան դամ այ ցե լե ցին Ար մա վի րի մարզ` 
բա րե գոր ծա կան ա ռա քե լութ յամբ: 

Նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նակ Նաի
րա Խա չատր յա նի կար ծի քով՝ ա ռա քե
լութ յու նը, որն ստանձ նել են §Ա ջակ ցող 
ձեռ քեր¦ը, կար ևոր է հատ կա պես այն 
ա ռու մով, որ ձեռք է մեկ նում ա նա պա
հով ըն տա նիք նե րին և  ըն տա նի քի միակ 
կե րակ րո ղ հան դի սա ցող կա նանց: 
Ն պա տակն այն է, որ գյու ղատն տե սա
կան գոր ծու նեութ յու նը նրանց հա մար 
լի նի ոչ թե պար զա պես ըն տա նի քի օր վա 
հացն ա պա հո վե լու մի ջոց, այլ հա վել յալ 
ե կամ տի աղբ յուր:  Դես պա նա տան աշ
խա տա կից ները նախ՝ այ ցե լե ցին Ար
մա վի րի մար զի Ար տա շար հա մայնք, 
որ տեղ ապ րում է §Կա նաչ ա րա հե տի¦ 

շա հա ռու կա նան ցից մե կի՝ Ար մի նե Ան
տոն յա նի բազմանդամ՝ 15 հո գա նոց, 
ըն տա նի քը: Ար մի նեն ու նի 11 ե րե խա և, 
բնա կա նա բար, ցան կա ցած օգ նութ յուն 
ան չափ կար ևոր է ըն տա նի քի հա մար:  
§Ա ջակ ցող ձեռ քեր¦ նա խա ձեռ նութ յան 
ան դամ ներն ի րենց հետ բե րել էին ոչ 
միայն ի րենց, այլև դես պա նա տան այլ 
աշ խա տա կից նե րի կող մից տրա մադր
ված նվեր ներ՝ խա ղա լիք ներ, հա գուստ, 
կեն ցա ղա յին ի րեր, հե ծա նիվ, ինչ պես 
նաև բնա կա րա նի վե րա նո րոգ ման հա
մար անհ րա ժեշտ ի րեր: Հ նա րա վոր չէր 
ա կա նա տես լի նել այս ա մե նին՝ ա ռանց 
հուզմունքի…

Այ նու հետև §Ա ջակ ցող ձեռ քեր¦ նա
խա ձեռ նութ յան ան դամ ներն այ ցե լե ցին 
Լու կա շի նի կա նանց խմբի ան դամ նե
րին, ով քեր զբաղ վում են օր գա նա կան 
գյու ղատն տե սութ յամբ: Ն րանք օգ նե
ցին հիմ նա կա նում այն ըն տա նիք նե րին, 
ով քեր բեր քա հա վա քի հետ կապ ված 
խնդիր ներ ու նեին և, նույ նիսկ, աշ խա
տու ժի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, 

մի փոքր ու շաց րել էին այն: Նա խա ձեռ
նութ յան ան դամ նե րը մաս նակ ցե ցին 
խա ղո ղի, սա լո րի և դդ մի բե րա քա հա
վա քին: Ն րանք հա վա քե ցին մոտ 500 
կգ՝ խա ղո ղի, 700 կգ՝ սա լո րի և 500 կգ 
դդ մի բերք: Խմ բի ան դամ կա նայք կտե
սա կա վո րեն այն. բարձ րո րակ սա լո րը 
կվա ճա ռեն ման րա ծախ շու կա նե րում 
կամ § Կա նաչ կյանք¦ (§Green Life¦) 
ՍՊԻի մի ջո ցով, իսկ մնա ցա ծից կպատ
րաս տեն ջե մեր և չ րեր: Բ նա կա նա բար, 
այդ ըն տա նիք նե րը վա ճառ քից կստա
տան ո րո շա կի ե կա մուտ: Այ նու հետև 

կա նանց խում բը և Լու կա շի նի գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վը կազ
մա կեր պե ցին ցու ցադ րութ յուն, ո րի 
ըն թաց քում ներ կա յաց րե ցին ի րենց 
հա մայն քի ա վան դույթ ներն ու սո վո
րույթ նե րը: Ցու ցադր վեց նաև գի նու 
պատ րաստ ման ա վան դա կան տեխ
նո լո գիան:  Վեր ջում դես պա նա տան 
աշ խա տա կից նե րը գնե ցին ֆեր մեր նե
րի կող մից ար տադր ված մեղր, չրեր և 
գ յու ղատն տե սա կան այլ մթերք:

Կա նաչ ա րա հետ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը, Լու կա շի նի կա
նանց խում բը և Ան տոն յան նե րի ըն տա
նի քը ի րենց խո րին շնոր հա կա լութ յունը 
հայտ նեցին §Ա ջակ ցող ձեռ քեր¦ նա խա
ձեռ նութ յան ան դամ նե րին և  ան ձամբ՝ 
Նաի րա Խա չատր յա նին:

Միայն բա րութ յու նը կփրկի աշ
խար հը, իսկ բա րութ յան հա մար անհ
րա ժեշտ է ըն դա մե նը ժա մա նա կի և 
մի ջոց նե րի մի փոքր մա սը տրա մադ րել 
այն մարդ կանց, ով քեր ի րոք զգում են 
մեր կա րի քը:
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Օ րերս §Կոնգ րես¦ հյու րա նո ցում տե ղի ու նե ցավ  Վորլդ  Վիժն 
 Հա յաս տա նի կող մից կազ մա կերպ ված §Կար տո փի լի¦ հա մա ժո
ղո վը, ո րի ն պա տակն էր՝  Հա յաս տա նից ու Վ րաս տա նից  կար տո
ֆի լի ար տադ րութ յան ո լոր տի շուրջ 100 դե րա կա տա րի  միջև կա
պե րի ստեղ ծու մը՝ բա ցա հայ տե լու եր կու երկր նե րի շու կա նե րում 
կար տո ֆի լի ար տադ րութ յանն ու առևտ րաշր ջա նա ռութ յա նը, 
ա վե լի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յա նը ն պաս տող հնա րա վո րութ
յուն նե րը:

 Կար տո ֆի լի 7ից ա վե լի զանգ վա ծա յին ար տադ րող ներ ներ
կա յաց րե ցին մա տա կա րար ման ծա վալ նե րը, իսկ գնորդ նե րը՝ շու
կա յի պա հան ջար կի մա սին տե ղե կութ յուն ներ:  Տե ղա կան շու կա յի 
դե րա կա տար նե րի, մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի և  ՀՀ կա ռա
վա րութ յան գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
քննարկ ման ա ռար կան  Հա յաս տանՎրաս տան կար տո ֆի լի ար
ժեշղ թա յի զար գաց ման լա վա գույն մո տե ցում նե րի հա մադ րումն 
էր:

§Հա յաս տա նի հա մայնք նե րում բնակ վող ե րե խա նե րի և  ե րի
տա սարդ նե րի բա րե կե ցութ յա նը նպաս տե լու նպա տա կով, 2014
ին մեկ նար կե ցինք  Տե ղա կան ար ժեշղ թա նե րի զար գաց ման 
նա խա ձեռ նութ յու նը: Ծ րա գի րը  վեց մար զե րում նպաս տում է 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում կար տո ֆի լի ար տադ րութ յան 
և  վա ճառ քի ա ճի նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ մա նը:  Միայն 
մեկ տա րում Ա լա վեր դու և Ս տե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջա նում, 
կար տո ֆի լի ար ժեշղ թա յում ներգ րավ ված ար տադ րող նե րի շրջա
նում,գրանց վել է ե կա մուտ նե րի 152000 ԱՄՆ դո լա րով աճ¦,նշել 
է  Վորլդ  Վիժն  Հա յաս տա նի ծրագ րի տնօ րեն ժի րայր է դիլ յա նը: 

   Հայ կա կան ագ րա րագ յու ղա ցիա կան միա վոր ման նա խա
գահ Հ րաչ  Բեր բեր յա նի խոս քե րով, հա մա ժո ղո վը մի ջազ գա յին 
փոր ձի փո խա նակ ման հար թակ է, որ տեղ  Հա յաս տա նը կա րող է 
դառ նալ կար տո ֆի լի տնկան յու թի ար տադ րութ յան  կենտ րոն:

§Տարածաշրջանային այս համաժողովը Վորլդ Վիժն Հայաս
տանի Լոռու մարզի տեղական արժեշղթայի զարգացման 
ծրագ րի (ՏԱՇԶ) մասն է, որը մեկնարկել էր ավելի վաղ՝ 2014 
թվականին: Այս տարի անցկացված հանդիպումները հնա
րավորություն տվեցին ֆերմերներին նվազեցնել  ներ դրումային 
ծախսերը և բարձրացնել թե ցորենի, և թե կարտոֆիլի արտա
դրության որակը¦,նշել է տնտեսական զարգացման ծրագրի 
ղեկավար Հուսիկ Սարգսյանը:

ՏԱՇԶի նպատակն է՝  ապահովել արտադրողների խմբե
րին անհրաժեշտ հմտություններով՝ հիմնավորված որոշում
ներ կատարելու և նրանց  տնտեսական զարգացումն ապա
հովելու համար: Այս մեթոդը աջակցում է նաև արժեշղթայի 
դերակատարներին փոխանակել տեղեկատվություն և համա գոր
ծակցել արժեշղթայի կիրառման կատարելագործման համար:

   ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետների 
մասնակցությանը համաժողովին հնարավորություն կընձեռի 
ա ռա ջադրված խնդիրներին տալ համակարգված մոտեցում:   

Üելլի Սահակյան

ÜԵðԿԱՅԱՑՎԵԼ ԵÜ ԱՇԽԱՏԱÜøԻ ՊՏՈՒÔÜԵðÀ

Եր ևա նում անց կաց վել է Գ յու ղա կան կյան-
քի և  ա վան դույթ նե րի երկ րորդ փա ռա տո նը, 
ո րը կազ մա կերպ վել էր Գ յու ղատն տե սութ յան 
ա ջակ ցութ յան « Կա նաչ ա րա հետ» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից ՀՀ գյու-
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան և Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ: 

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին և  ող ջույ նի 

խոս քով հան դես ե կան ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րի տե ղա կալ Գառ նիկ Պետ րոս յա նը, 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կալ Կա մո Ա րե յա-
նը, Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կութ յան  ար-
տա քին հա մա գոր ծակ ցութ յան  պա տաս խա նա-
տու Ջոն Բար քե րը, դես պան ներ, այլ հյու րեր:   

Փա ռա տո նի նպա տակն է՝ նպաս տել Հա-
յաս տա նում կա յուն գյու ղատն տե սութ յան զար-
գաց մա նը և  ա ջակ ցել հայ գյու ղա ցի նե րին՝ ներ-
կա յաց նելու ի րենց ար տադ րան քը:    Ող ջու նե լով 
մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ նե րին նման  նա-
խա ձեռ նութ յամբ հան դես գա լու առ թիվ` Գառ նիկ 
Պետ րոս յա նը մաս նա վո րա պես նշել է, որ  այն 
հրա շա լի ա ռիթ է քա ղա քա մայր Եր ևա նում ներ-
կա յաց նե լու գյու ղա կան ա վան դույթ ներն ու կեն-
ցա ղը:   «Գ յու ղատն տե սա կան տա րին մո տե նում 
է ա վար տին, և մեր հան րա պե տութ յան տար բեր 
մար զե րի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը և 
ֆեր մե րա յին խմբե րը, ո րոնք ամ բողջ տար վա 
ըն թաց քում մեծ նվի րու մով ու աշ խա տա սի րութ-
յամբ, հայ րե նի հող ու ջրի նկատ մամբ ան սահ ման 
սի րով և նաև մեծ դժվա րութ յամբ բերք ու բա րիք 
են ա րա րել, այ սօր հնա րա վո րութ յուն ու նեն այս-

տեղ ներ կա յաց նել ի րենց աշ խա տան քի պտուղ-
նե րը»,-իր խոս քում նշել է  փոխ նա խա րա րը:   Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կալ Կա մո Ա րե յա նը, 
իր հեր թին կար ևո րե լով նման մի ջո ցա ռում ե րի 
անց կա ցու մը մայ րա քա ղա քում, նշել է.   «Այս 
կար ևոր փա ռա տո նի շնոր հիվ գյու ղը իր ա վան-
դույթ նե րով, իր կյան քի բա րիք նե րով ներ կա է լի-
նում մեր մայ րա քա ղա քում և ձուլ վում քա ղա քա յին 
կյան քին. այս ա մե նին մաս նա կից են մեր գյու ղա-
կան բնա կա վայ րե րի, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր-
տի ար տադ րող ներ, ֆեր մեր ներ։ Մայ րա քա ղաքն, 
իր քա ղա քա յին ա վան դույթ նե րի հետ միա սին, 
նաև կա րիք ու նի այս պի սի ա վան դա կան փա ռա-
տոն նե րի։ Բեր քի այս փա ռա տո նը շատ կար ևոր 
է տնտե սա կան, ին տեգ րա ցիոն կա պե րի, գյու ղա-
ցիա կան ֆեր մեր նե րի աշ խա տան քը խրա խու սե-
լու ա ռու մով»։   Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին 
ա վե լի քան 70 ֆեր մե րա յին խմբեր, գյու ղատն-
տե սութ յան ո լոր տի ձեռ նե րեց ներ Հա յաս տա նի 
բո լոր մար զե րից և Վ րաս տա նից, Ար ցա խից, ով-
քեր ներ կա յաց նում են ի րենց ար տադ րած գյուղմ-

թեր քը` ողջ բազ մա զա նութ յամբ:   Փա ռա տո նին 
ներ կա յաց ված էին տար բեր մար զե րի բերքն ու 
բա րի քը, պան րի տե սա կա նի, գի նի ներ, հյու թեր, 
ձի թապ տուղ, չրեր,  բու սա կան թե յեր, մթերք ներ 
գո մե շի կա թից, է կո լո գիա պես մա քուր օ ճառ ներ, 
շին շի լա ներ և  այլն, ինչ պես նաև կազ մա կերպ վել 
էր ձե ռա գործ աշ խա տանք նե րի ցու ցադ րութ յուն-
վա ճառք:   Մի ջո ցա ռում ու ղեկց վում էր ազ գա յին 
երգ ու պա րով և թա տե րա կան ներ կա յա ցում ե-
րով: 

Ախ թա լա յում,   Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի (ՀԵԿԱ) մաս նակ ցութ յամբ,  
տե ղի է ու նե ցել ար դեն ա վան դա կան դար ձած   Խո րո վա ծի 7-րդ  հա մա հայ կա կան փա ռա տո նը: 

  Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էին ու սում ա կան կենտ րոն ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն ներ, ան հատ-
ներ, սննդի կե տեր, ինչ-
պես նաև ՀՀ   պաշտ պա-
նության նա խա րա րութ-
յան ներկայացուցիչներ 
և  մաս նա կից ներ Վ րաս-
տա նից:   Փա ռա տո նը 
կազ մա կեր պել էր  «  Հայ 
խո հա րարա կան ա վան-
դույթ նե րի զար գաց ման և 
 պահ պանման» ՀԿ-ն:   Փա-
ռա տոնն ու ղեկց վել է ազ-
գա յին երգ ու ե րաժշ տութ-
յամբ և  պա րա յին խմբե րի 
ե լույթ նե րով: 

  Խո րո վա ծի, ար վես-
տի և  ե րաժշ տութ յան փա ռա տո նին   Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի կող մից  այ-
ցե լու նե րին  ներ կա յաց վել են «  Հայ  Կար» սո ցիա լա կան ձեռ նար կութ յան տար բեր ար տադ րանք ներ, 
ՀԵԿԱ-ի նա խա ձեռ նութ յամբ,   Լո ռու մար զի տար բեր հա մայնք նե րում ստեղծ ված կար պե տա գոր ծութ-
յան և  կա վա գոր ծութ յան խմբակ նե րի աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև  ՀՀ  Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան-
ցի ան դամ ե րի կող մից պատ րաստ ված հու շան վեր նե րով, մեղ րա մո մից մո մե րով, հրու շա կե ղե նով:

 Խո րո վա ծի հա մա հայ կա կան փա ռա տոնն անց կաց վում է 2009 թվա կա նից:  Փա ռա տո նի գա ղա-
փա րի ստեղծ ման և կ յան քի կոչ ման գոր ծում իր ու րույն դերն է ու նե ցել  Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ 
կա նանց ա սո ցիա ցիան:   Փա ռա տո նը նպա տակ է հե տապն դում` նպաս տել մի ջազ գա յին ու ներ քին 
զբո սաշր ջութ յան շու կա յում  Հա յաս տա նի և Ախ թա լա հա մայն քի՝ որ պես բա րեն պաստ և գ րա վիչ զբո-
սաշր ջա վայ րի նկա րագ րի ձևա վոր մա նը, նպաս տել հայ կա կան ա վան դույթ նե րի և մ շա կույ թի պահ-
պա նութ յանն ու զար գաց մա նը՝ մաս սա յա կա նաց նե լով և  մի ջազ գայ նո րեն ճա նա չե լի դարձ նե լով հայ-
կա կան ա վան դա կան ու տեստ նե րը, այդ թվում՝ խո րո վա ծի զա նա զան տե սակ նե րը:
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ՃԱԳԱðԻ ՄԱðՍՈÔԱԿԱÜ  ՀԱՄԱԿԱðԳԻ  
ՀԻՎԱÜ¸ՈՒԹՅՈՒÜÜԵðԻ ԿԱÜԽԱðԳԵԼՈՒՄÀ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄÀ

Ճա գա րա բու ծութ յու նը հա
մար վում է ա րագ զար գա ցող, 
ե կամ տա բեր և հա մե մա տա բար 
քիչ աշ խա տա տար ա նաս նա պա
հա կան ճյուղ: 

Ճա գար նե րն ա ռանձ նա նում են 
ո րոշ կեն սա բա նա կան և ֆի զիո լո գիա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, 
մաս նա վո րա պես լի նե լով բազ մա ցիկ
լիկ կեն դա նի ներ, սե ռա հա սու նութ յան 
են հաս նում 1624 շա բա թա կա նում, 
հղիութ յու նը տևում է 3033 օր, ծնված 
ձա գե րի քա նա կը` 412, մատ ղա շի ան
ջա տու մը մո րից` 78 շա բա թա կա նում, 
ին տեն սիվ    զար գաց ման    և    բարձր 
մսա յին մթե րատ վութ յան հետ մեկ
տեղ, այս կեն դա նա տե սակ նե րը բա

վա կան զգա յուն են զա նա զան ախ տա բա նա կան գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք և զա նա զան հի
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման, մթե րատ վութ յան նվազ ման և կեն դա նի նե րի անկ ման պատ ճառ 
են դառ նում:

Ճա գար նե րի ա ռա վել հա ճախ հան դի պող ախ տա բա նա կան վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է մար
սո ղա կան հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան ֆունկ ցիո նալ կամ օր գա նա կան հի վան դութ յուն նե րի 
ա ռա ջաց մամբ:

ՃԱԳԱðԻ ՄԱðՍՈÔԱԿԱÜ ՀԱՄԱԿԱðԳԻ ՀԻՎԱÜ¸ՈՒԹՅՈւÜÜԵðԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱÜ ՊԱՏՃԱՌÜԵðÀ

 Պատ ճառ նե րը  Ցու ցում
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ԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹԻ ՑԱԾՐ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԵՐԱԲԱԺՆՈՒՄ

Ճա գար նե րի կե րա բաժ նում թա ղան թան յու թի առ կա
յութ յու նը ծայ րա հեղ կար ևոր է: Թա ղան թան յու թի ցածր 
քա նա կութ յու նը (կե րի չոր նյու թում ցածր՝ քան 1820%) 
ա ռաջ են բե րում մար սո ղա կան հա մա կար գի գա լա
րակծ կան քի թու լա ցում, կե րա զանգ վա ծի կանգ, նե խում, 
օր գա նիզ մի ինք նա թու նա վո րում, կույր ա ղի նե րում ման
րէա կան ֆլո րա յի հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տում, 
ո րոնք հան գեց նում են մթե րատ վութ յան նվա զեց ման, 
ա ճի ու զար գաց ման դան դա ղեց ման և, նույ նիսկ, անկ
ման: Երբ կե րա բաժ նում նվա զում է թա ղան թան յու թի 
քա նա կը, ա ղի նե րում կտրուկ բարձ րա նում է pHը, ո րի 
պայ ման նե րում Clostridia և Escherichia coli ման րէ նե րի 
պո պուլ յա ցիան կտրուկ ա ճում է: Կե րում թա ղան թան յու
թի բարձր պա րու նա կութ յամբ կեն դա նի նե րի մոտ շատ 
հազ վա դեպ են նկատ վում ա ղե բոր բեր և  էն տե րո տոք
սե միա (բակ տե րիալ թու նա վո րում), և նույ նիսկ թա ղան
թան յու թը պաշտ պա նում է էն տե րո տոք սե միա յի ա ռա
ջա ցու մը` հա կա բիո տի կա բուժ ման պայ ման նե րում:

Թա ղան թան յու թի պա կա սը հան գեց նում է տիմ պա նիա
յի (փքվա ծութ յուն) ա ռա ջաց մա նը:

 

Թա ղան թան յու թի հիմ նա կան 
աղբ յուր են հան դի սա նում խո
տը և ն վա զա գույ նը 24 ժամ  
թա ռա մեց րած կա նաչ զանգ
վա ծը: Կեն դա նի նե րի կե րա
ման նե րում մշտա պես պետք է 
լի նի խոտ կամ թա ռա մեց րած 
կա նաչ զանգ ված. ծ ղո տում 
թա ղան թան յու թի պա րու նա
կութ յու նը՝  40, իսկ խո տում` 
2535 %:

Խո տը կամ կա նաչ զանգ վա
ծը ճա գար նե րի կե րա բաժ նում 
պետք է զբա ղեց նեն ընդ հա
նուր հաշ վեկշ ռի 5060 %ը:

ՇԱՔԱՐՈՎ ԿԱՄ ՕՍԼԱՅՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ԿԵՐԵՐՈՎ 
ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ

Ի րա կա նում ճա գար նե րի պա հան ջը դյու րա մարս ած
խաջ րա տա նե րի նկատ մամբ նվա զա գույնն է, հա մե մա
տած այլ կեն դա նա տե սակ նե րի հետ: Հաշ վի չառ նե լով 
այս հան գա ման քը և ճա գար նե րին կե րակ րե լով օս լա յով 
կամ շա քար նե րով հա րուստ կե րե րով, ա ռաջ է գա լիս 
կեն դա նի նե րի ճար պա կա լում, փքանք և  էն տե րո տոք
սե միա, ո րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը այն է, որ ած խաջ
րատ նե րի գեր քա նա կութ յան դեպ քում, նրանք ստա մոք
սում չեն ներծծ վում, անց նում են ա ղի ներ և ն պաս տում 
Clostridia, Escherichia coli ման րէ նե րի և սն կե րի  պո պուլ
յա ցիա յի կտրուկ ա ճին:

Օս լա յի ա ռա վել մեծ քա նակ ներ են պա րու նա կում ար
մա տա պա լար նե րը, սեր մե րը և պ տուղ նե րը (կար տո ֆի լի 
չոր նյու թի 20% և  ա վե լին օս լա է, իսկ ե գիպ տա ցո րե նի 
հա տիկ նե րում ` ա վե լի քան 70%ը), մեծ քա նա կի շա քար 
են պա րու նա կում գա զա րը, շա քա րի ճակն դե ղը, դդու մը, 
ձմե րու կը: Օս լա յի և դ յու րա մարս շա քար նե րի հա րուստ 
աղբ յուր են նաև հա տի կա յին կե րե րը` գա րին, ե գիպ տա
ցո րե նը, ցո րե նը, վար սա կա ձա վա րը:

Օս լա յով կամ շա քար նե րով 
հա րուստ կե րե րով կե րակ րու
մը միշտ հա մադ րել թա ղան
թան յու թի բարձր պա րու նա
կութ յամբ կե րե րով կե րակր
մամբ: Կե րա բա ժին նե րում 
նման կե րե րի քա նա կը չպետք 
է գե րա զան ցի 2035 %ը:

Հա տի կա յին կե րե րի ընդ հա
նուր քա նա կը կե րա բաժ նում 
չպետք է գե րա զան ցի 3545 
%ը թա ղան թան յու թով հա
րուստ կե րի  նկատ մամբ:

ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ  ՔԱՂՑԻ ՎԻՃԱԿԸ

Ճա գար նե րի 23ժամ յա քաղ ցած վի ճա կը հան գեց նում 
է ստա մոք սահ յու թի թթվայ նութ յան խիստ նվա զեց ման 
(ար տադր վում է մեծ քա նա կի թթու ստա մոք սահ յութ), ո րը 
ա ռաջ է բե րում ա ղեկծ կան քի թու լա ցում, փոր կա պութ
յուն: Թ թու ստա մոք սահ յու թը սկզբում բոր բո քում, հե տա
գա յում ժա մա նա կի ըն թաց քում նաև խո ցո տում է ստա
մոք սի պա տե րը և պատ ճառ հան դի սա նում գաստ րիտ ու 
ստա մոք սի խոց հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը:

 

Բա ցա ռել կեն դա նի նե րի, ա վե
լի քան 11.5 ժամ քաղ ցած 
մնա լու հան գա ման քը: Կե րա
ման նե րը մշտա պես ա պա հո
վել խո տով, կա նաչ զանգ վա
ծով, հա տի կա յին կամ գրա նու
լա յին կե րե րով:

 Վ.Մկրտչ յա ն
ՀԱԱՀ անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու

 Վար դե նի սում երկ րորդ ան գամ անց կաց վել է §Ոս կե Հասկ¦ 
փա ռա տո նը, ո րի նպա տակն է` խթա նել փոքր բիզ նե սի զար գա
ցու մը Գե ղար քու նի քի մար զի ա մե նա հե ռա վոր քա ղա քում: Փա
ռա տոնն անց կաց վել է տե ղա կան հա մայնք նե րի զգա լի ներգ րավ
մամբ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մաս նա կից նե րին ա վե լի 
լավ ծա նո թա նալ տա րա ծաշր ջա նի ար տադ րա կան նե րու ժին, 
նաև սո վո րել ճիշտ ի րաց նել սե փա կան ար տադ րան քը շու կա յում:

Տասն յա կից ա վե լի տա ղա վար նե րում մաս նա կից նե րը ցու
ցադ րել և վա ճա ռել են ինչ պես ո գե լից խմիչք ներ, հյու թեր, քաղց
րա վե նիք ներ, թղված քաբ լիթ ներ, մրգեր ու տա րա ծաշր ջա նին 
բնո րոշ բու ժիչ խո տա բույ սեր, այն պես էլ` ձե ռա գործ աշ խա

տանք ներ, կո լաժ ներ,  փոք րիկ խաչ քա րեր, կա վից պատ րաստ
ված սպասք:

§Ոս կե Հասկ¦ փա ռա տո նի կազ մա կեր պիչ նե րից Լ յու սի 
Վարդ ևան յա նը նշել է, որ փա ռա տո նի ան վա նումն ան մի ջա կան 
կապ ու նի տա րա ծաշր ջա նի հետ, քա նի որ Վար դե նի սը հայտ
նի է հա ցա հա տի կի մշակ մամբ:  Ըստ նրա` փա ռա տո նի մի ջո
ցով տա րա ծաշր ջա նում փոր ձում են ոչ միայն զար գաց նել փոքր 
բիզ նե սը, այլև` աշ խու ժաց նել տե ղա կան հա մայնք նե րի կյանքն 
ու զբո սաշր ջութ յու նը: § Շատ կար ևոր է, որ պես զի հե ռա վոր այս 
բնա կա վայ րում ապ րող նե րը զգան, որ ի րենք ան տես ված չեն, իսկ 
ի րենց ար տադ րա տե սակ նե րը կա րող են մրցու նակ լի նել տե ղա
կան և  ար տա սահ ման յան շու կա յում¦:

Վեր ջի նիս տե ղե կաց մամբ` փա ռա տո նին մաս նակ ցե լու միակ 
նա խա պայ մա նը տնա յին պայ ման նե րում հա ցա հա տի կից պատ
րաստ ված ա մե նա տար բեր կե րակ րա տե սակ նե րով ներ կա յա
նալն էր:  Վար դե նի սի քա ղա քա պե տա րա նի և սո ցիա լա կան հար

ցե րի բաժ նի պետ Սու սան նա Բար սեղ յա նի գնա հատ մամբ` դեռ 
նա խորդ տար վա նից փա ռա տոնն ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել հա
մայնք նե րի միա վոր ման ու փոխ գոր ծակ ցութ յան սեր տաց ման և 
գ յու ղա կան ար տադ րան քի զար գաց ման վրա: §Վար դե նի սի տա
րա ծաշր ջա նը հա մար վել է հա ցա հա տի կի շտե մա րան` ան կախ 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րից, այս տեղ առ կա կար ևոր խնդիր
նե րից է  ար տադ րան քի ար տա հան ման ու ի րաց ման հար ցը, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է տա րա ծաշր ջա նի հե ռա վո րութ յամբ և ս պա
ռո ղա կան լայն շու կա յի բա ցա կա յութ յամբ¦,  նշել է Ս. Բար սեղ
յա նը: Ըստ նրա` ներ կա յումս §քա րից հաց քա մող¦ վար դե նիս ցին 
ու նի աշ խա տա տե ղի խնդիր, ո րը հնա րա վոր կլի նի լու ծել, ե թե 
տա րա ծաշր ջա նում բաց վեն ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յուն ներ:  

§Ոս կե Հասկ¦ փառատոնը կազ մա կերպ վել էր Հայ րե նի քի 
զար գաց ման նա խա ձեռ նութ յուն (ՀԶՆՄ), Վար դե նի սի հա մայն քի 
զար գաց ման հիմ նադ րամ նե րի և Վար դե նի սի քա ղա քա պե տա
րա նի հա մա տեղ ու ժե րով: Մի ջո ցառ մա նը ֆի նան սա կան ա ջակ
ցութ յուն էր ցու ցա բե րել §Ջի նիշ յան հի շա տա կի հիմ նադ րա մը¦ և  
§Վորլդ Վիժն Հա յաս տա նը¦:
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 Վեր ջին տա րի նե րին ա մե նա տա րօ րի նակ ու ար տա սո վոր բան ջա րե ղեն նե րի 
շար քում ա վե լա ցել է նաև սև լո լի կը: Այդ լո լի կը ստա ցել է ԱՄՆ-ի Օ հա յո նա հան-
գի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջիմ Մա յեր սը: Ն րա ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց 
են տվել, որ ան սո վոր գու նա վո րում ա ռա ջաց նում են ան տո ցիան նե րը, ո րոնք 
պա րու նակ վում են հա պա լա սի մեջ: Ան սո վոր հիբ րի դը  ա ռա ջա ցել է մա նու շա-
կա գույն լո լի կի տար բեր այլ տե սակ նե րի՝ բան ջա րա նո ցա յին և վայ րի լո լիկ նե րի 
խա չա սե րու մից և, ի վեր ջո, ստաց վել է «Ին դի գո յի վարդ»:  Ըստ գյու ղա ցի նե րի՝ 
յու րա քանչ յուր ջեր մո ցում պետք է ա ճի նաև սև  լոլիկ: Ըստ կեն սա բան նե րի, նման 
լոլիկը շատ ա վե լի օգ տա կար է, քան մեզ հայտ նի  կար մի րը:

Կու մա տո յի (լո լի կի ա ռա վել տա րած ված ա նունն է) հայ րե նի քը հա մար վում է Գա-
լա պա գոս յան կղզի նե րը: Սա կայն այն տե սա կով, ո րով ներ կա յաց վել է եվ րո պա կան 
շու կա յում, կու մա տոն հայտն վել է բել գիա ցի սե լեկ ցիո ներ նե րի քրտնա ջան աշ խա-
տան քի շնոր հիվ: Ա ռա ջին ան գամ այն սկսեց մշակ վել Ավստ րա լիա յում և  ա ռա ջին 
այ գե պա նը, ով զբաղ վում էր այդ գոր ծով հե ռա վոր մայր ցա մա քում Պոր տո Կե կաու-
րոն է, ով խոր հուրդ էր տա լիս փո խա րի նել սո վո րա կան տո մատ նե րը, այս էկ զո տիկ 
լո լի կի հետ: 

Գ յու ղատն տե սա կան ցու ցա հան դե սին իս րա յե լա կան Seeds Technologies ըն կե-
րութ յու նը 2015թ. ներ կա յաց րել է սև լո լիկ նե րը:

Իր սև գույ նի հա մար լո լի կը ստա ցել է «Black Galaxy» (սև գա լակ տի կա) ա նու նը:
Բան ջա րե ղե նի ստեղ ծող նե րը նշում են, որ լո լի կին «գո թա կան» սև գույն ստա-

նա լու հա մար մեծ քա նա կութ յամբ ար ևի լույս է անհ րա ժեշտ: Որ քան շատ ար ևի լույս 
է տես նում բան ջա րե ղե նը, այն քան այն ա վե լի սև տեսք է ստա նում:

Լո լիկի նոր տե սա կը մեծ թվով վի տա մին С և  այլ օգ տա կար հա կաօք սիդ ներ 
է պա րու նա կում, ո րոնք նպաս տում են ի մու նի տե տի ամ րաց մա նը: Մաս նա գետ նե րը 

պնդում են, որ օգ-
տա կար նյու թե րի 
պա րու նա կութ յամբ 
լո լի կը ոչ միայն չի 
զի ջում, այլ նաև գե-
րա զան ցում է ա վան-
դա կան կար միր և 
դե ղին տե սակ նե-
րին:

Ն շենք, որ բան-
ջա րե ղե նի ա ռա վե-
լութ յու նը կա յա նում 
է նրա նում, որ այն 
գե նե տի կո րեն մո դի-
ֆի կաց ված չէ: Չ հա-
սած պտու ղը նման 
է սո վո րա կան կա-
նաչ լո լի կի, սա կայն 
հաս նե լուն պես` նրա 
գույ նը մգա նում է: 

Ա ռա ջին ան գամ «Ին դի գո յի վարդ» ան վա նու մը կրող ան սո վոր բան ջա րե ղե նը վա-
ճառ քի է հան վել այս տա րի: Բան ջա րե ղե նը, ըստ մաս նա գետ նե րի, իր ան սո վոր գույ-
նի շնոր հիվ, այն մեծ պա հան ջարկ կու նե նա: Ի դեպ, ակն կալ վում է, որ լոլիկը բա վա-
կա նին մեծ քա նա կով կ վա ճառ վի խա նութ նե րում և շու կա նե րում:

 Այն հա րուստ է ան տո ցիան նե րով և հա կաօք սի դանտ նե րով, և շատ օգ տա կար է 
ա վե լորդ քա շի դեմ պայ քա րե լու հա մար: Կար մի րի հա մե մատ` սև լո լի կի համ ա վե լի 
սուր է. այն սո վո րա բար տա պա կում են կամ ա վե լաց նում աղ ցան նե րի մեջ: 

Սև լո լի կը, ո րը նաև ան վան վոմ է սև  ար քա յազն, ֆեր մեր նե րի կար ծի քով ա մե-
նաե կամ տա բե րը կա րող է լի նել նույ նիսկ ա մե նա քիչ ծախ սի դեպ քում: Այս տե սա կի 
պտուղ նե րը շատ ա րագ են ա ճում: Դ րանք մեծ են և ծան րա քաշ:

Սա կայն տնկման մեջ պետք է լի նել շատ ու շա դիր ու ա ճեց նել ճիշտ ե ղա նա կով: 
Շար քե րը պետք է լի նեն ի րա րից մեկ մետր հե ռա վո րութ յան վրա: Անհ րա ժեշտ է պա-
րար տաց նել հո ղը գո մաղ բով կամ հու մու սով: Տն կե լուց հե տո պետք է որքան հնա րա-
վոր է շատ ջրել: Լո լի կի պտուղ նե րի քա շը հաս նում է 450 գ:

 Կու մա տո լո լի կի գինն ա վե լի թանկ է շու կա յում, քան սո վո րա կան լո լի կինը, 
բայց համ տես ա նող նե րը հա մոզ ված են, որ գի նը հա մա պա տաս խա նում է ո րա կին: 
Այն ան վա նում են սև լո լիկ ներ, սա կայն ի րա կա նում դրանք մուգ կա նա չա վուն-շա գա-
նա կա գույն են: 

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՄԱՍՈՒՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Մա յիս յան մա սու րը պո լի վի տա մի-
նա յին կոմպ լեքս է: Մա սու րի հա տիկ-
նե րը պա րու նա կում են շա քար, պեկ-
տի նա յին նյու թեր, կիտ րո նա յին, խնձո-
րա յին եւ այլ օր գա նա կան թթու ներ, վի-
տա մին C, K, PP, P, E, կա րո տին 
և B խմբի վի տա մին ներ, գլյու կո-
զոիդ, եր կա թի ա ղեր, ֆոս ֆոր, 
մագ նե զիում, կալ ցիում:

 Մա սուրն օժտ ված է ար տա-
հայտ ված լե ղա մուղ հատ կութ-
յամբ, իսկ դրա կո րիզ ներն ու նեն 
մի զա մուղ հատ կութ յուն: Օր գա-
նիզ մի ընդ հա նուր դի մադ րո ղա-
կա նութ յու նը բարձ րաց նե լու եւ 
ամ րապն դե լու հա մար շատ օգ-
տա կար են մա սու րի ար մատ նե-
րը: Օգ տա գոր ծում են նաև լյար դի 
հի վան դութ յուն նե րի, մա լա րիա յի, մի զա-
քա րա յին և ա ղես տա մոք սա յին հի վան-
դութ յուն նե րի, ինչ պես նաև՝ սո վո րա կան 
մրսա ծութ յան ժա մա նակ:

 Տի բեթ յան բժշկութ յան մեջ մա սու րը 
օգ տա գոր ծում են նույ նիսկ թո քե րի տու-
բեր կուլ յո զի, նևրաս թե նիա յի, և նո րա գո-
յա ցութ յուն նե րի ժա մա նակ: Մա սու րը լայն 
կի րա ռութ յուն է ստա ցել ցին գա յի, ա վի-
տա մի նոզ նե րի, ո րոշ ար յու նա հո սութ-
յուն նե րի, վարակիչ հի վան դութ յուն նե րի, 
թո քա բոր բի, ա թե րոսկ լե րո զի, ա նե միա-
նե րի, դիստ րո ֆիա նե րի, ոսկ րե րի կոտր-
վածք նե րի, դժվար լա վա ցող վեր քե րի և 
այլ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան-
խար գել ման ո լոր տում: Մա սու րի յու ղը 
օգ տա գոր ծում են այր վածք նե րի, մաշ կա-
բոր բե րի և նաև ռենտ գե նով ճա ռա գայ-
թա հար ման դեպ քում:

 Մա սու րի հա տիկ նե րից պատ րաս-
տում են կա խույթ, թուրմ, օ շա րակ, հա-
բեր, պո լի վի տա մի նա յին թե յեր: Մա սու րի 
ար մատ նե րից նույն պես պատ րաս տում 
են թուր մեր: Այս թուրմ ու նի հա ճե լի համ 
ու հոտ: Մա սու րի պտուղ նե րը մտնում են 
բազ մա վի տա մի նա յին հա վա քա ծու նե րի 
մեջ: Մաս րե նու պտուղ նե րից պատ րաս-
տած յու ղա յին հա նու կը, ո րը վա ճառ վում 
է դե ղատ նե րում` « Կա րո տո լի նը», կի րառ-

վում է տրո ֆիկ խո ցե րի, լոր ձա թա ղան-
թի տրո ֆիկ փո փո խութ յուն նե րի, իսկ 
խտան յու թե րից պատ րաստ ված «խոլ-
սաս» օ շա րա կը` լե ղա պար կի բոր բոք ման 
և լյար դա բոր բի բուժ ման դեպ քում:

 Մաշ կա յին այր վածք նե րի ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծում են մա սու րի քի միա կան 
խտան յու թե րից ստա ցած յու ղը, իսկ սեր-
մե րից ստաց ված յու ղը` մաշ կի ճաքճք-
վա ծութ յու նը, լնդա յին հի վան դութ յուն նե-
րը, բե րա նի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում-
նե րը, տրո ֆիկ խո ցե րը բու ժե լու հա մար: 
Թուր մի պատ րաս տում. 20 գ հա տիկ նե-
րը լվա նում են, ա վե լաց նում են 2 բա ժակ 
ե ռաց րած ջուր, ե ռաց նում են է մա լա պատ 
տա րա յում մոտ 10 րո պե: Թր մում են մոտ 
10-18 ժամ, քա մում 2-3 շերտ թան զի ֆով: 
Հա մի լա վաց ման հա մար կա րե լի է ա վե-
լաց նել օ շա րակ կամ շա քար: Ս տաց-
ված թուր մը խմել 1/2-1 բա ժա կից` օ րը 2 
ան գամ` ու տե լուց ա ռաջ: Ե րե խա նե րին 
տրվում է 1/4-1/2 բա ժա կից` օ րը 1-2 ան-
գամ: Գլ խու ղե ղի սնու ցու մը լա վաց նե-
լու հա մար օգ տա գոր ծում են մա սու րի 
թուրմ` 20 գ չոր ման րաց րած հում քին 
ա վե լաց նում են 1 բա ժակ ե ռաց րած ջուր, 
թրմում են 12 ժամ, քա մում և օգ տա գոր-
ծում են 1/2 բա ժա կից` օ րը 3 ան գամ:

Մաս րե նու պատ րաս տուկ նե րը բուժ-
ման նպա տա կով թույ լատր վում է օգ տա-
գոր ծել միայն բժշկի խորհր դով: Բ ժիշկն 
էլ կո րո շի պատ րաս տուկ նե րի ըն դուն-
ման տևո ղութ յունն ու հյու թե րի խտութ-
յու նը` հատ կա պես ե րե խա նե րի հա մար:

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

ԳԱԶԱՐԱՅՈՒՂ
 Գա զա րա յուղն ու նի ոչ պա կաս բու ժա կան նշա-

նա կութ յուն, քան չիչ խա նի յու ղը։
Ար ծա թա պատ տարայի մեջ լցնել 1 բա ժակ քե րած 

գա զար, ա վե լաց նել 1,5-2 բա ժակ ա րե ւա ծաղ կի կամ ձի-
թապտ ղի յուղ, տա րան պինդ փա կել եւ դնել ե ռա ցող 
ջրով կաթ սա յի մեջ, թող նել 15 րո պե։ Սա ռեց նել սեն յա-
կա յին ջեր մաս տի ճա նում, քա մել երկ տակ թան զի ֆով։ Գա զա րա յու ղը (կա րո տի նա-
յուղ) պատ րաստ է օգ տա գործ ման հա մար։ Ըն դու նել 3 ան գամ 1-ա կան թե յի գդալ (3 
րո պե պա հել բե րա նում, այ նու հե տեւ թա փել): Այն հատ կա պես օգ տա կար է ծխող նե-
րին: Հ րա շա լի ներ գոր ծութ յուն ու նի նաեւ ար տա քին օգ տա գործ ման դեպ քում։ Այն 
ուղ ղա կի պետք է քսել մարմ ի հի վանդ մա սե րին։ Յու ղը պետք է պա հել սառ նա-
րա նում։ Գա զա րի հյու թը պետք է խմել ան մի ջա պես հյու թա քա մի չով անց կաց նե լուց 
հե տո։

 Գա զա րի հյու թի 3/4 մա սին ա վե լաց նել կես բա ժակ կա ղամ բի հյութ, ա վե լաց նել 
1 մաս լո լի կի հյութ։ Խառ նել եւ խմել։ Այն շատ է օգ նում նի հա րե լուն, մաք րում է ե րի-
կամ ե րը եւ հա կա քաղց կե ղա ծին նշա նա կութ յուն ու նի։ 

- 1 ճա շի գդալ գա զա րի սեր մին ա վե լաց նել 1 բա ժակ եռ ջուր և 12 ժամ թրմել։ Քա-
մել, խմել տաք վի ճա կում՝ կես բա ժակ, օ րը 5-6 ան գամ, ու տե լուց ա ռաջ: Այս մի ջո ցը 
օգ նում է մաք րել ե րի կամ երն ա վա զից։ 

- 4 ճա շի գդալ գա զա րի հյու թին ա վե լաց նել 1 ճա շի գդալ ճակն դե ղի հյութ և 4 
ճա շի գդալ վա րուն գի հյութ։ Այս մի ջո ցը ևս օգ տա կար է ե րի կամ ե րին: 

- Հե պա տի տով հի վանդ նե րին շատ օգ տա կար է, ե թե գա զա րահ յու թը խառ նեն 
քե րած խնձո րի եւ մեղ րի հետ ու օգ տա գոր ծեն ա մեն օր:

 - 1 ճա շի գդալ թարմ գա զա րահ յու թին ա վե լաց նել նույն քան ձի թապտ ղի յուղ, 5 
կա թիլ սխտո րի հյութ եւ լավ խառ նել ու հար բու խի դեպ քում կա թեց նել քթանց քե րում։


